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أو أية من المنظمات التابعة لها.
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شكر وتقدير
تقدم الروؤية اجلديدة للإ�ست�سارات الدارية والتدريب بال�سكر جلميع الأخوات والأخوة الذين �ساهموا ب�سكل رئي�سي يف تزويد فريق العمل بجميع املعلومات والوثائق والدرا�سات التي 
تتعلق بال�سناعات الرتاثية الفل�سطينية. ونخ�س بال�سكر ا�سحاب و�ساحبات ال�سناعات الرتاثية الفل�سطينية يف غزة وال�سفة الغربية والقد�س ال�سرقية وكذلك م�سئويل اجلمعيات 

الن�سوية والتعاونية وا�سحاب ال�سركات وموؤ�س�سات الت�سويق والت�سدير على تعاونهم ودعمهم لخراج هذا العمل باأف�سل �سورة.

كما نود ان ن�سكر فريق هيئة الأمم املتحدة للمراأة UN Women الذي عمل معنا ب�سكل متوا�سل وداعم من اأجل اإجناح هذا العمل ب�سكل يليق بجهد  وعراقة وتاريخ ال�سناعات الرتاثية 
الفل�سطينية.

الملخص التنفيذي. 1

يهدف هذا البحث اإىل اإجراء درا�سة حول الواقع القانوين والفني لل�سناعات الرتاثية يف فل�سطني بغر�س تطوير هذه ال�سناعة ودعم م�ساهمة املراأه فيها، وذلك من خلل تطوير الأطر 
القانونية واملوؤ�س�ساتية وبناء قدرات العاملني يف هذا القطاع وتو�سيح ادوار موؤ�س�سات ال�سلطة والقطاع اخلا�س وموؤ�س�سات املجتمع املدين بكافة اأطيافه يف دعم وتطوير هذه ال�سناعة.

ومن اأجل حتقيق الأهداف املحددة، ويف غياب اأي تعريف وا�صح ومتفق عليه لتحديد ال�صناعات الرتاثية،  وبعد درا�صة كافة الوثائق التي تتعلق باملو�صوع، ميكن تعريف ال�صناعات 
الرتاثية على النحو التايل:

»هي تلك ال�سناعات الرتاثية واليدوية التي يزاولها فرد اأو جمموعة اأفراد لإنتاج اأو ت�سنيع منتجات يدوية من املادة املحلية الطبيعية با�ستخدام الطرق التقليدية. وهي �سناعة توارثتها 
الأجيال على مر ال�سنني وقد ارتبطت بتاريخ ال�سعب الفل�سطيني وبثقافته وح�سارته. يعتمد حمرتف هذه ال�سناعة على مهارته الفردية الذهنية واليدوية التي يكون قد اكت�سبها وطورها 
باملمار�سة وي�ستخدم يف حرفته املواد اخلام الأولية املتوفرة يف البيئة الطبيعية املحلية. تتميز تلك املنتجات باأنها ت�سنع اإما يدويا بالكامل اأو من خلل الإ�ستعانة باأدوات ب�سيطة، واإن 
حدث عليها بع�س التطوير على مر ال�سنني اأ�ساف اإليها اأدوات ميكانيكية، اإل اأن العمل اليدوي يظل ال�سمة املميزة للمنتج النهائي. هذا وتتنوع ال�سناعات الرتاثية من حتف جمالية وفنية 

واإبداعية وتراثية و�سياحية وزخرفية ودينية حتمل كلها رموزا ومعاين جوهرية واجتماعية تعك�س ثقافة البلد الذي تن�ساأ فيه.”

ولكنها  كبرية من احلرف،  اإىل جمموعة  والدرا�سات  الأبحاث  ت�سري  التعريف، حيث  نطاق هذا  تدخل  التي  القطاعات  بتحديد  نبداأ  اأعله،  الرتاثية  ال�سناعات  تعريف  اإىل  اإ�ستنادًا 
اأنها تغطي اأحد ع�سر قطاعا رئي�سيا ما زالت ن�سطة يف فل�سطني وهي: التطريز، والفخار، واخلزف، والق�س، والزجاج، وخ�سب الزيتون، وال�سدف، وال�سجاد،  تتفق فيما بينها على 

والف�سيف�ساء، واخليزران و�سناعة ال�سابون.

ارتكزت منهجية الدرا�سة على ثلثة م�سادر رئي�سية وهي 1( الطلع على الأدبيات املتوفرة وت�سمل مراجعة القوانني والت�سريعات بالإ�سافة اإىل الدرا�سات ال�سابقة، 2( املقابلت �سبه 
الر�سمية مع امل�سوؤولني واأ�سحاب العلقة  3( ا�ستبيان مف�سل ملائة واأربعني م�سنعًا وُمنتجًا،  مت تق�سيمه اإىل 40 ا�ستمارة يف قطاع غزة و100 ا�ستمارة يف ال�سفة الغربية.  

ا�ستعر�س اخلرباء الإ�ست�ساريون حوايل �سبعني بحثًا ودرا�سة واأوراق عمل تناق�س الأ�سواق وقطاع ال�سناعات الرتاثية حيث �سملت درا�سات حول الأمن القت�سادي للمراأة مع الرتكيزعلى 
ال�سناعات الرتاثية  وت�سويق املنتجات الن�سوية.

 واطلع اخلرباء ال�ست�ساريون اأي�سا على القوانني والت�سريعات واللوائح والإجراءات والأدلة الأخرى ذات ال�سلة،  وجابوا �سفحات الإنرتنت بغية التعرف على التجارب الإقليمية والدولية، 
وق�س�س النجاح ومناذج ن�سوية بالإ�سافة لتمكني املراأة القت�سادي لل�ستدلل بتلك النماذج على تطوير مناذج خا�سة باملراأة الفل�سطينية. 

من الناحية القانونية يتم النظر اإىل ال�سناعات الرتاثية من خلل ثلث مدار�س فكرية: حيث تذهب املدر�سة الأوىل اإىل اأن  ال�سناعة الرتاثية هي تراث ينبغي  عدم امل�سا�س باأمناطه 
ال�سائدة يف �سورتها البدائية ،  وترى املدر�سة الثانية �سرورة دمج احلرف وال�سناعات الرتاثية مع ال�سناعات احلديثة  بينما ل ميكن دجمه يت�ساءل مع الوقت،  هذا وتاأخذ املدر�سة 
الثالثة موقفا و�سطا مييل اإىل املحافظة على الرتاث واعتباره يف الوقت ذاته �سناعة تزيد من فر�س العمل يف التوظيف والت�سويق وتطوير ال�سناعة وا�ستخداماتها يف جمالت ال�سياحة. 

واإن�ساء موؤ�س�سات وطنية لرعاية وتنمية احلرف اليدوية  اإىل ظهور العديد من املنظمات العاملية والإقليمية لدعم  اآدى  هناك اهتمام عاملي متزايد باحلرف وال�سناعات الرتاثية ما 
والرتاثية يف العديد من البلدان. ومع ذلك، فاإن ال�سناعة مل حتظ بالهتمام الكايف  يف فل�سطني ول �سيما من حيث الت�سريع.

وتنق�سم الدرا�سة القانونية اإىل ثلثة اأق�سام وفقًا لت�سل�سل القواعد القانونية.  حيث ا�ستعر�س امل�ست�سار القانوين الأحكام القانونية  كما وردت يف القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني املعدل يف 
الق�سم الأول، ويف الت�سريعات العادية )القوانني( يف الق�سم الثاين وعر�س الت�سريعات الثانوية )الأنظمة واللوائح( يف الق�سم الثالث. 

هذا وا�ستنتج الباحث اأن تلك القوانني واللوائح مبعرثة يف عدد من الت�سريعات الأ�سا�سية والثانوية والأحكام، ما يخلق فجوة قانونية حيث يرجع تاريخ بع�س تلك الت�سريعات اإىل فرتة 
النتداب بينما ياأتي جزء منها من الفرتة الأردنية. وقد اأف�سى هذا الو�سع اإىل حالة اإرباك عرقلت عملية اتخاذ القرارات وتنفيذ القوانني.

امل�سئولية بني وزارة  املعنية مبراقبة ور�سد احلرف وال�سناعات الرتاثية حيث وزعت  ال�سلطات  الرتاثية، مثل  ال�سناعات  امل�سرع قوانني تنظم بع�س جوانب  وعلوة على ذلك، �سن 
بتنفيذ تلك  اأن تقوم  الراهنة  الر�سمية يف حالتها  اإن مل يكن من  امل�ستحيل على اجلهات  ال�سلطات ما يجعل من ال�سعب  ال�سلطات املحلية وغريها من  البيئة،  ال�سياحة، القت�ساد، 

الت�سريعات. 
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اأما يف غزة فحدث ول حرج، حيث نرى اأن معظم القوانني ال�سارية هي ن�سو�س متوارثة من حقب خمتلفة، هذا ف�سل عن تباينها مع تلك الت�سريعات القائمة يف ال�سفة الغربية. غري اأن 
هناك اأ�سا�س قانوين �سليم  لتنظيم احلرف وال�سناعات الرتاثية كما يت�سح من �سدور القانون املوؤقت لل�سياحة )45( ل�سنة 1965 وال�ساري على الأرا�سي الفل�سطينية باأكملها يف غزة 
وال�سفة الغربية يف اإطار املر�سوم رقم )1( ل�سنة 1998.  مع ذلك من  امل�ستح�سن   و�سع جمموعة جديدة من الت�سريعات الكفيلة بتنظيم اجلانب القانوين للحرف وال�سناعات الرتاثية  

بحيث تعالج الثغرات ونقاط ال�سعف يف ال�سناعة  احلرفيةاحلالية. وميكن ال�ستعانة بالنموذج الأردين كمثال ل�سياغة قانون احلرف وال�سناعات الرتاثية.

يتبني من نتائج الدرا�سة لل�سناعات الرتاثية الفل�سطينية اأن الو�سع احلايل �سعب جدا وبحاجة اإىل تدخل املعنيني باملو�سوع، فل يوجد تعريف حمدد لل�سناعات الرتاثية  حيث ي�سار 
اإليها اأي�سا بعبارة ال�سناعات اليدوية  ما يوؤدي اإىل التبا�س حول تف�سري ما يندرج حتت كل قطاع من قطاعات ال�سناعة: فهل �سناعة امللنب اأو تلميع النحا�س اأو عمل املنجد اأو حت�سري 

م�سروبات ال�سو�س واخلروب تعترب اي�سًا �سناعات تراثية ؟  

 يف الواقع، ا�ستندت الدرا�سة اإىل جمموعة من البحوث ال�سابقة �سملت حوايل �سبعني وثيقة وبحث، تبني اأنها اإعتمدت اعتمادًا كبريًا على معلومات تاريخية قدمية ، وكان جزء كبري من 
تلك الدرا�سات عبارة عن اأبحاث فردية.  وجند اإىل جانب تلك الوثائق بع�س التجارب املهمة التي اأعدتها مراكز يف فل�سطني و الدول املجاورة ت�سلط ال�سوء على جتارب ناجحة كان لها 
تاأثري اإيجابي على هذه ال�سناعة يف بلدانهم. اأحد هذه امل�ساريع اأطلقتها بلدية نابل�س عام 2009 )ركن املراأة( والتجربة املغربية التي ذكرت يف ور�سة العمل املنعقدة يف الرباط عام 

2005 والتي �سوف نتحدث عنها مبزيد من العمق لحقًا من خلل هذا البحث. 

توؤثر ال�سناعات الرتاثية وتتاأثر مبجموعة من العوامل وبعدد كبري من املوؤ�س�سات كالوزارات واملوؤ�س�سات احلكومية والأهلية.  لذا تطرقت الدرا�سة مل�ساألة �سرورة التن�سيق بني خمتلف 
ال�سلطات املعنية مبينة اأنه يكاد يكون معدوما وهذا يرجع اأ�سا�سًا اإىل غياب التوزيع الوا�سح للم�سئوليات وال�سلحيات بني خمتلف املوؤ�س�سات املعنية.  مثل، تقوم عدة موؤ�س�سات مبنح 
الرتاخي�س منها وزارة ال�سياحة ووزارة الثقافة ولكن بدون حتديد نطاق �سلحيات كل هيئة منها ما يعني حالة من البلبلة الإدارية التي ت�سعب على كل موؤ�س�سة معرفة دورها املناط بها. 

هناك نق�س كبري وغياب يف الدعم والتن�سيق بني احلكومة والوزارات املعنية والقطاع اخلا�س مقرونًا بالتق�سري القانوين لإن�ساء اللوائح والأنظمة لدعم وحماية هذه ال�سناعة،  ناهيك 
عن قلة التدريب املنا�سب، وتطوير املهارات، والت�سويق والتغليف ومراقبة اجلودة وغريها، ما �سعب على احلرفيني البقاء يف القطاعات وال�سناعات الرتاثية املختلفة.  هذا دون اأن نغفل 
امل�ساكل الأخرى التي يواجهها املنتجون مثل تكلفة املواد اخلام والقيود على ال�سفر وحواجز الحتلل الإ�سرائيلي وطريقة ال�سحن من �ساحنة اإىل اأخرى )Back to Back(  مع ارتفاع 

تكاليف الإنتاج  و�سعف احلركة ال�سياحية والتي تعترب جزء من امل�ساكل التي تواجه هذه ال�سناعات. 

هذا فقد تبني من املقابلت التي مت اجراإها مع احلرفيني، وجد عقبات اإ�سافية تتعلق بالتعبئة والتغليف و �سعف الت�سويق وا�سترياد ب�سائع رخي�سة مناف�سة للمنتجات الوطنية واملحلية، 
علما بان هناك العديد من املوؤ�س�سات واجلهات اخلا�سة والتعاونيات وغريها من اجلهات التي  تبذل اجلهود يف حماولة لإنعا�س  هذه ال�سناعة مثل احتاد ال�سناعات التقليدية واحلرفية  

الذي يوفر التدريب ودورات يف الإدارة و ي�سعى للم�ساعدة يف ت�سويق املنتجات وخا�سة  املنتجات الن�سوية. 

تدرك ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية اأهمية ال�سناعات الرتاثية ما دفعها اإىل و�سع ا�سرتاتيجية للقطاع الثقايف للفرتة 2011-2013 ت�سعى من خللها لو�سع اإجراءات ت�سهم يف ت�سجيع 
ودعم ال�سناعات الرتاثية مع الرتكيز على م�ساهمة املراأة فيها. 

هذا وقد بادرت فل�سطني اإىل امل�ساركة يف ع�سوية »اللجنة الوطنية للنهو�س بال�سناعات الرتاثية يف العامل العربي«.  ال�ساعية اإىل تطوير هذا القطاع يف العامل العربي اأجمع من خلل 
الندوات وور�س العمل واملعار�س والتدريب. 

كانت ال�ستجابة اإىل امل�سح الذي اأجري على 100 منتج يف ال�سفة الغربية و40 اآخرين يف قطاع غزة حمدودة ب�سبب خ�سية املنتجني من الإف�ساح عن الأرقام الفعلية للدخل والنفقات 
خوفا من تبعات ذلك على �سرائب الدخل، ناهيك عن اأن الغالبية العظمى منهم يعملون من منازلهم يف ور�س غري مرخ�سة لتقليل التكلفة وتفادي دفع ال�سرائب.
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ومن أهم وأبرز االستنتاجات والتوصيات:

• تعترب ال�سناعات الرتاثية الفل�سطينية  مو�سوعًا �سيا�سيًا بامتياز يحافظ على الهوية الوطنية والن�سالية لل�سعب الفل�سطيني ويدعم اجلهود لبناء الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة.	

• املطلوب من ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية حتديد مفهوم وتعريف وا�سح وحمدد لل�سناعات الرتاثية. 	

• اإجراء م�سح �سامل جلميع اجلهات العاملة يف ال�سناعات الرتاثية يف  جممل اأرا�سي ال�سفة الغربية وقطاع غزة )الر�سمي وغري الر�سمي(.	

• تنفيذ ا�سرتاتيجية وزارة الثقافة لل�سناعات الرتاثية لأنها تغطي معظم اجلوانب املطلوبة.	

• دعم ال�سناعات الرتاثية املحلية من خلل رعاية املعار�س املحلية والدولية.	

• ينبغي على وزارة الثقافة ووزارة ال�سياحة اإعداد دليل خا�س من اأجل تعريف املجتمع املحلي بالور�س وال�سناعات الرتاثية واليدوية املوجودة.	

• اإن�ساء اأو تطوير ثلثة مراكز يف املدن الكبرية التي يوؤمها ال�سياح مثل القد�س واأريحا وبيت حلم لتلبية احتياجات جميع ال�سناعات الرتاثية كنموذج يحتذي به  بحيث ل تقت�سر على 	
ال�سناعات الرتاثية  ومتتد اإىل الأعمال الفنية لفنانني فل�سطينيني بارزين. ميكن لوزارتي ال�سياحة والثقافة  التعاون  لإدراج هذه املراكز  �سمن الزيارات ال�سياحية  اإ�سوة بدول 

اأخرى من بينها اإ�سرائيل.  وميكن ا�ستخدام هذه املراكز كمحال للبيع ومتاحف ثقافية وتراثية م�سغرة،  وتخ�سي�س اأماكن داخل كل بلدية لعر�س وترويج منتجات تلك احلرف

• ال�سروع يف برامج موجهة للمعاقني والأ�سرى املحررين لتعلم املهارات اخلا�سة بال�سناعات الرتاثية التي من �ساأنها اأن توؤمن لهم دخًل ومتكنهم من اكت�ساب مهارات خمتلفة 	
وتدعم الهوية الوطنية الفل�سطينية.

• ا�ستخدام و�سائل الإعلم الفل�سطينية يف كافة اأنواعها لت�سجيع احلرف اليدوية الرتاثية حمليًا والتعاون مع البعثات الفل�سطينية الدبلوما�سية يف اخلارج لرتويجها. 	

• ت�سجيع القطاع اخلا�س على تاأ�سي�س �سركات متخ�س�سة لرعاية ت�سدير ال�سناعات الرتاثية.	

• ت�سجيع م�ساركة املراأة يف ال�سناعات الرتاثية من خلل توفري التدريب والقرو�س املي�سرة ورعاية الأن�سطة املختلفة....الخ.	

• تقدمي الدعم الفني يف جمال املواد الرتويجية، مواقع النرتنت، والأعمال التجارية عرب النرتنت، وتي�سري لقاءات بني املنتجني واحلرفيني والأن�سطة الرتويجية للقطاعات املختلفة 	
وور�س العمل.

• فر�س قيود على ال�سترياد من حيث اجلودة واملعايري واملوا�سفات ومنح ال�سهادات كو�سيلة لدعم املنتجات اليدوية املحلية.	

• دعم ال�سركات واملوؤ�س�سات التي تعمل على ت�سويق وبيع وت�سدير ال�سناعات الرتاثية واعطائها حوافز واعفاءات �سرائبية.	

• تطوير دور احتاد ال�سناعات التقليدية والرتاثية وكذلك دور الغرف التجارية وموؤ�س�سات القطاع اخلا�س يف دعم وتطوير �سادرات ال�سناعات الرتاثية. 	

يف اخلتام، يو�سي اخلرباء ال�ست�ساريون ب�سرورة بذل كافة اجلهود من اأجل اإنقاذ هذه ال�سناعة  التي تقدم الكثري لل�سعب الفل�سطيني، وتخدم القت�ساد الفل�سطيني كما ت�سهم يف 
املحافظة على الثقافة والهوية الفل�سطينية وح�سارتها.  ويجب اأن ت�سمل تلك اجلهود على تطوير القاعدة القانونية والت�سريعية املذكورة �سابقا  بحيث حتدد اأدوار وم�سئوليات كل وزارة.  
ول بد من تخ�سي�س املوارد املالية والب�سرية من اجل التطوير والتدريب وحت�سني نوعية املنتج وو�سع معايري �سارمة للجودة والتميز لتلبية املعايري الدولية. وعلوة على ذلك، فاإنه من 
ال�سرورة مبكان اأن تن�سط الغرف التجارية والبلديات والوزارات والهيئات غري احلكومية والقطاع اخلا�س يف دعم هذه ال�سناعة عن طريق توفري الأموال والأدوات اللزمة للتنمية. ومن 
احلوافز الآخرى لتخفي�س الر�سوم وال�سرائب اجلمركية على املواد اخلام امل�ستوردة من اخلارج واخلدمات اللوج�ستية من نقل وت�سويق املنتجات حمليًا ودوليًا، وو�سع ت�سريعات حتفز 

اأ�سحاب امل�ساريع ال�سياحية من فنادق ومطاعم وغريها من املرافق ال�سياحية على اإدخال ال�سناعات الرتاثية يف  املباين وت�سميم الأثاث والديكورات يف مرافقهم.

اخلطوة الأوىل على هذا الطريق هي تفعيل التعاون بني املجتمعات املحلية والوزارات املعنية والقطاع اخلا�س وو�سع اللوائح والأنظمة وال�سيا�سات اإىل جانب تنمية املهارات من خلل 
التدريب وحلقات العمل وتوفري احلوافز املنا�سبة.
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 المقدمة . 2

حتتل ال�سناعات واحلرف الرتاثية دائمًا مكانة متميزة بني ال�سناعات الهامة يف فل�سطني كونها تعك�س تاريخ وثقافة ال�سعب الفل�سطيني خا�سة واأن الرثوة الفل�سطينية تكمن يف اأهمية 
املكان والتاريخ  ويف كون فل�سطني موطن الأديان ال�سماوية الثلثة.  ففل�سطني مهد حل�سارات عديدة،  ما ي�سبغ تراثها التاريخي برثاء خا�س مييزه على م�ستوى العامل.  الديار املقد�سة 

جتتذب ال�سياح واحلجيج من كل �سوب وتعترب ال�سناعات الرتاثية جزءًا ل يتجزاأ من �سناعة ال�سياحة. 

هناك اأنواع خمتلفة من ال�سناعات واحلرف الرتاثية يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة والتي ت�سمل التطريز، اخلزف، الفخار، الزجاج، خ�سب الزيتون وال�سدف وال�سجاد. وقد �سهدت 
ال�سناعات واحلرف الرتاثية الفل�سطينية على مر ال�سنني،   بعد احتلل 1967 وحتى الآن، ا�سطرابات وحتديات مل  ي�سهدها اأي بلد اآخر يف العامل  حيث جتلت ب�سكل خا�س يف بيت 

حلم وبيت جال وبيت �ساحور. 1

تبني مثل من خلل امل�سح امليداين اأن 3% من وحدات الإنتاج لل�سناعات احلرفية الرتاثية يف كل من بيت حلم وبيت جال وبيت �ساحور واخلليل  ن�ساأت قبل 1925 وما زالت ن�سطة حتى 
الآن وهي  ت�سمل �سناعة الزجاج، ال�سجاد، التطريز، الفخار واخليزران. وقد تاأ�س�س 9% من تلك املن�ساآت ما بني عام 1925 -1950 و23% منها ما بني 1951 – 1967 خلل فرتة احلكم 

الأردين يف ال�سفة الغربية.2 

و�سهدت الفرتة بني اأعوام 1968 – 1977 اإن�ساء 31% من من�ساآت ال�سناعات الرتاثية  وهذا يعود اإىل زيادة الطلب من ِقبل ال�سياح على منتجاتها وخا�سة خ�سب الزيتون وال�سدف نتيجة  
رواج ال�سياحة يف املنطقة ب�سكل عام ويف بيت حلم ب�سكل خا�س يف تلك الفرتة.

وظهر يف الفرتة بني 1977 و 1986 اأن 34 % من املن�ساآت كان معظمها ور�س مل�سنوعات التحف وامل�سغولت اخلا�سة بخ�سب الزيتون. 

ومن اجلدير بالذكر اأن النتفا�سة الأوىل ت�سببت بركود يف ال�سناعات الرتاثية حيث تقل�س الإنتاج بن�سبة 40%. ولكن القطاع عاود هذا الزدهار خلل الطفرة  ال�سياحية يف الأعوام 
بني 1993 و2000 وم�سروع بيت حلم 2000 الذي اأ�سهم يف النه�سة اجلديدة.

ثم انتقلت ال�سناعات الرتاثية يف فل�سطني من الذروة اإىل حقبة التدهور والرتاجع بعد اندلع النتفا�سة الثانية يف اأيلول عام 2000. فقد تاأثر القت�ساد الفل�سطيني ب�سكل عام وال�سياحة 
ب�سكل خا�س ما كان له اأثر مدمر على ال�سناعات الرتاثية التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحركة ال�سياحة. 

ويرجع هذا التدهور احلاد يف ال�سناعات الرتاثية لعدة عوامل بدءًا من تقييد حرية احلركة  على الفل�سطينيني والب�سائع حتى داخل الأرا�سي الفل�سطينية، وما بني الأرا�سي الفل�سطينية 
اإ�سرائيل   واإ�سرائيل، بالإ�سافة اىل قيام اإ�سرائيل ببناء جدار الف�سل العن�سري، وم�سادرة الأرا�سي الزراعية وتدمري  حقول الزيتون، ناهيك عن الإجراءات الكثرية التي اتخذتها 
واأثرت على معي�سة ال�سعب الفل�سطيني ب�سكل عام. ونتيجة لذلك فقد وقع اأكرث من 60% من الأ�سر الفل�سطينية حتت خط الفقر مقارنة مع ما قبل الأزمة حيث كانت الن�سبة 21%3. وتوا�سل 
هذا التدهور املطرد يف الو�سع القت�سادي ب�سبب بناء جدار الف�سل العن�سري الذي بداأ يف الن�سف الثاين من عام 2002. ونتيجة لذلك انخف�س الناجت املحلي الإجمايل يف ال�سفة 
الغربية ب�سكل كبري يف الأعوام 2000، 2001، 2002 .  كذلك تدنت م�ستويات ال�سياحة ب�سبب الأن�سطة ال�سيا�سية والقت�سادية التي عك�ست �سورة �سلبية لنعدام الأمن وعدم ال�ستقرار 
يف املنطقة،  م�سببة انخفا�سا حادًا يف عدد ال�سياح الذين يزورون فل�سطني. ونظرًا لرتباط ال�سناعات الرتاثية يف جمالت ال�سياحة، فقد تراجعت ال�سناعة ب�سكل كبري. وعلوة على 

ذلك، هاجر العديد من احلرفيني من منطقة بيت حلم اإىل اأجزاء خمتلفة من العامل خ�سو�سًا الوليات املتحدة واأمريكا اللتينية لتوفري حياة اأف�سل لعائلتهم.  

من الوا�سح اأن هناك ق�سايا كربى حتتاج اإىل ت�سليط ال�سوء عليها وطرح التو�سيات املنا�سبة لإحياء هذه ال�سناعات الهامة التي ل ميكن للفل�سطينيني اأن يفقدوها اأو يتجاهلوها اإىل 
جانب كونها م�سدرًا للدخل لكثري من الأ�سر الفل�سطينية، فهي جزء من الهوية الفل�سطينية ومن ال�سراع على الأر�س والرتاث. اإذًا، نحن اأمام ق�سايا جوهرية ينبغي ت�سليط ال�سوء عليها 
وطرح التو�سيات املنا�سبة الكفيلة باإحياء تلك ال�سناعات الهامة. فل ميكن للفل�سطينيني اأن يخ�سروا تلك ال�سناعات اأو اأن يتجاهلوها فهي م�سدر هام للدخل بالن�سبة لعدد كبري من 
الأ�سر وهي كذلك عن�سر هام من مكونات الهوية الفل�سطينية ومن ال�سراع على الأر�س والرتاث. ومن هنا انبثق مو�سوع درا�سة ال�سناعات الرتاثية يف فل�سطني بهدف جمع املعلومات 
عن ال�سناعات الرتاثية يف فل�سطني وحتديثها  من خلل املقابلت �سبه  الر�سمية مع املنتجني وذوي العلقة بتلك ال�سناعات اإ�سافة اإىل القراءة املكتبية للوثائق ذات ال�سلة والبحث 
من خلل النرتنت. كما اأن الدرا�سة ت�سعى اإىل حتديد الثغرات املوجودة يف النظام احلايل وتقدمي احللول املمكنة ل�سمان ا�ستدامة تلك ال�سناعات الرتاثية وتعزيزها من خلل حت�سني 
النوعية وتنظيم ا�سرتاتيجية الت�سويق وتوفري التدريب على املهارات ب�سكل عام وتوفري الأدوات اللزمة للتدريب، وتطوير وحت�سني جودة املنتجات لتلبية املعايري الدولية  ورفع قدرتها 

على املناف�سة. 

لقد بدا وا�سحًا من القراءات املكتبية اأن هناك العديد من املعاين والت�سورات مل�سطلح ال�سناعات الرتاثية، “ال�سناعات التقليدية” وهي تعرف باأنها تلك ال�سناعات: التي ت�سري اإىل 
جمموعة من الأن�سطة القت�سادية التي تتعلق با�ستغلل املعرفة واملعلومات. ووفقًا للمنظمات الدولية مثل اليون�سكو و )منظمة التجارة العاملية(، فاإن ال�سناعات الرتاثية هي ال�سناعات 
التي جتمع ما بني الإبداع والإنتاج وتوزيع ال�سلع واخلدمات التي هي بطبيعتها ثقافية اأو تقليدية وعادة ما تكون حممية مبوجب حقوق امللكية الفكرية. 4 وبناء عليه، مت اعتماد اإحدى 

التعريفات التي وجدت يف ورقة بحثية قامت بها موؤ�س�سة ما�س5 والتي تت�سمن اأجزاء من تعريف ويكيبيديا وهي على النحو التايل: 

1. بحث حول ال�سناعات اليدوية يف حمافظة بيت حلم، فريوز خوري ، متوز 2008       
 Bethlehem Handicrafts Industries June 2004 .2

3. املركز الفل�سطيني للح�ساء : تقرير اإح�سائي 2002  
4.  مو�سوعة وكييديا 

5. ال�سناعات الرتاثية يف الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة، فر�س واآفاق ال�ستثمار، ال�سناعات ال�سغرية  جدًا وال�سغرية واملتو�سطة 
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» هي تلك ال�سناعات الب�سيطة واليدوية التي تعتمد ب�سكل رئي�سي على احلرفة واحلرفيني وتعتمد على مهارات الأ�سرة. هذه ال�سناعات تتطلب مهارات خا�سة اإما موروثة اأو مكت�سبة. عادًة ما تكون املنتجات 
ب�سيطة وتنتج بكميات حمدودة ول تعتمد اعتمادًا كبريًا على اآلت متطورة ذات الكلفة العالية. لذا ميكن اإيجاد اأوجه ت�سابه بني ال�سناعات الرتاثية وال�سناعات ال�سغرية من حيث حجم راأ�س املال وعدد العمال 

وم�ستوى ا�ستخدام التكنولوجيا والقدرة على العمل يف املنزل اأو يف اأماكن حمددة.”

يف حني اأن مو�صوعة ويكيبيديا عرفت ال�صناعات الرتاثية )التقليدية( على النحو التايل:6 

»احلرف اليدوية هو ما يعرب عنه اأي�سًا باحلرف الفنية. وهو نوع من العمل حيث يتم ت�سنيع وعمل اأدوات مفيدة وزخرفية با�ستخدام اأدوات ب�سيطة فقط. وهو قطاع تقليدي رئي�سي. عادًة 
ما يتم تطبيق هذا امل�سطلح على الو�سائل الرتاثية ل�سنع ال�سلع ويكون لل�سلعة اأهمية ثقافية اأو دينية. »

وقد قمنا يف هذه الدرا�سة بالبحث عن تعريف منا�سب ملفهوم ال�سناعات الرتاثية الفل�سطينية، والذي ين�س على: »هي تلك ال�سناعات الرتاثية واليدوية التي يزاولها فرد اأو جمموعة اأفراد 
لإنتاج اأو ت�سنيع منتجات يدوية من املادة املحلية الطبيعية با�ستخدام الطرق التقليدية. وهي �سناعة توارثتها الأجيال  على مر ال�سنني وقد ارتبطت بتاريخ ال�سعب الفل�سطيني وبثقافته 
وح�سارته. يعتمد حمرتف هذه ال�سناعة على مهارته الفردية الذهنية واليدوية التي يكون قد اكت�سبها وطورها باملمار�سة وي�ستخدم يف حرفته اخلامات الأولية املتوفرة يف البيئة الطبيعية 
املحلية. تتميز تلك املنتجات باأنها ت�سنع اإما يدويا بالكامل اأو مب�ساعدة اأدوات ب�سيطة، واإن حدث عليها بع�س التطوير مثل اأ�سافة الأدوات ميكانيكية، اإل اأن العمل اليدوي يظل ال�سمة 
املميزة للمنتج النهائي. هذا وتتنوع ال�سناعات الرتاثية من حتف جمالية وفنية واإبداعية وتراثية و�سياحية وزخرفية ودينية حتمل كلها رموزا ومعاين جوهرية واجتماعية تعك�س ثقافة البلد 

الذي تن�ساأ فيه.”

 هناك اأنواع كثرية من املنتجات الرتاثية، منها املنتجات اجلمالية والفنية والإبداعية والرتاثية وال�سياحية والزخرفة والدينية،  وكلها ذات رموز ومعاٍن جوهرية واجتماعيًة  تعك�س ثقافة 
موطنها. » 

 ورغم النف�سال اجلغرايف  التام بني غزة وال�سفة الغربية اإل اأننا �سن�سمل يف بحثنا هذا  املنطقتني كلهما لنهما ي�سكلن اجل�سم الفل�سطيني الواحد. 
الزيتون،  وخ�سب  وال�سابون،   واخليزران،  الق�س،  ال�سجاد،و  وحياكة  التطريز،  رئي�سي  ب�سكل  ت�سمل  والتي  ال�سناعات  هذه  من  عدة  قطاعات  يف  حرفيني  على  العثور  ميكن  غزة،  ففي 
والف�سيف�ساء، والزجاج والفخار واخلزف.  يواجه احلرفيون يف غزة م�ساكل وحتديات اأكرث �سدة من تلك التي يواجهها حرفيو ال�سفة الغربية. غري اأن غالبية القطاعات تواجه حتديات 
كبرية بدءًا من تكلفة املواد اخلام وو�سائل النقل للمنتجات وت�سدير املنتجات، ناهيك عن عدم القدرة على ح�سور املعار�س يف اخلارج ب�سبب الو�سع ال�سيا�سي ال�سائد يف قطاع غزة اأو حتى 
الو�سول اإىل مناطق ميكن عر�س منتجاتهم فيها. كما اأن تكلفة املواد اخلام باهظة الثمن ب�سبب ا�ستمرار اإغلق احلدود والذي يوؤثر بدوره على التكلفة النهائية. ويف حالت كثرية، هناك 
نق�س يف املواد اخلام عالية اجلودة، اإ�سافة اإىل اأن احلرفيني يف قطاع غزة يواجهون نق�س التمويل اللزم للم�ساريع ال�سغرية يف ظل الو�سع القت�سادي املتدهور.  يف واقع الأمر، فاإن 
الغالبية العظمى من القطاعات تواجه حتديات ج�سام بدءا من ارتفاع تكلفة املواد اخلام وو�سائل النقل و�سعوبة الت�سدير. هذا بالإ�سافة لنعدام القدرة على ح�سور املعار�س يف اخلارج 
ب�سبب احل�سار ال�سيا�سي املفرو�س على قطاع غزة. وي�سهم هذا احل�سار اخلانق يف حالة مزمنة من ارتفاع تكاليف املواد اخلام ف�سل عن قلة توفرها. وتتفاقم امل�سكلة ب�سبب �سح التمويل 

اللزم للم�ساريع ال�سغرية يف ظل تدهور الو�سع القت�سادي عموما يف القطاع.

وعلى الرغم من اإمكانية ت�سدير الب�سائع موؤخرا عرب معرب رفح، اإل اأنه ل يوجد �سمان لفتح احلدود يف الوقت املتوقع للت�سدير، اإىل جانب ارتفاع تكلفة النقل والتكاليف الإ�سافية الأخرى.  
كل هذا يجعل عملية الت�سدير غري جمدية للم�ستورد على اجلهة الأخرى ونظرًا لأمور النقل اللوج�ستية التي تفر�سها �سلطات الحتلل، و هي مماثلة لتلك القائمة يف بع�س مناطق ال�سفة 

الغربية، فاإنه يتم �سحن الب�سائع بطريقة نقلها من مركبة اإىل اأخرى back to back، والذي يزيد التكلفة ب�سكل كبري ناهيك عن الأ�سرار املادية املرتتبة على عملية النقل هذه. 

 تئن القطاعات الرتاثية يف غزة حتت وطاأة امل�ساكل وال�سعوبات التي تهددها بالتل�سي والنقرا�س ما مل يكن هناك تدخل مبا�سر وفوري  حللها.  فقطاع ال�سناعات الرتاثية بحاجة اإىل 
امل�ساعدة والدعم يف جمالت عدة ومنها على �سبيل املثال �سمان ا�ستمرار توفري مواد خام عالية اجلودة، و باأ�سعار معقولة،  ومتويل الور�س ال�سغرية،  وت�سويق املنتوجات، وتنمية املهارات 

اللزمة ل�سمان ال�ستدامة مبا يف ذلك تدريب جيل ال�سباب الذين يقل اإهتمامهم بهذه ال�سناعات ب�سبب املهارات العالية التي تتطلبها مقابل انخفا�س عائداتها. 

نظرة عامة على الصناعات التراثية الفلسطينية. 3

تعود ال�سناعات الرتاثية اإىل اآلف ال�سنني،   وهي ت�سهم يف القت�ساد الفل�سطيني على الرغم من اأن البيانات التي تدعم ذلك حمدودة. وقد اأظهرت الدرا�سات ال�سابقة اأنواع خمتلفة من ال�سناعات الرتاثية 
يف فل�سطني والتي ت�سمل الزجاج، الفخار، التطريز، حياكة ال�سجاد، الف�سيف�ساء، الق�س، اخلزف، اخليزران، ال�سدف، خ�سب الزيتون و�سناعة ال�سابون. اإل اأن احلرفة اليدوية الأكرث انت�سارا هي امل�سنوعات 
من خ�سب الزيتون حيث متثل 36% من اإجمايل احلرف ويليها ال�سناعات ال�سدفية التي ت�سكل 10%. اأما على م�ستوى التوزيع اجلغرايف، فاإن غزة حتظى ب 19% من ن�سبة من�ساآت ال�سناعات الرتاثية بينما تقع 

ال 81% الباقية يف ال�سفة الغربية7 .

من ال�سعب اإحت�ساب م�ساهمة ال�سناعات الرتاثية يف القت�ساد الفل�سطيني وذلك لثلثة اأ�سباب هي:
اأوًل: يتم ت�سدير الكثري من منتجاتنا من خلل اإ�سرائيل حيث تخرج اإىل العامل على اأ�سا�س اأنها  م�سنوعة يف اإ�سرائيل. لذلك كثري من ال�سناعات الرتاثية الفل�سطينية هي جزءًا من احل�سابات 

القومية الإ�سرائيلية.
ثانيًا: ل يتم ر�سد البيانات القت�سادية الفل�سطينية ب�سكل منف�سل، بالإ�سافة اإىل كونها مدجمة يف الإح�سائيات الوطنية الفل�سطينية حتت ق�سم »الت�سنيع« للإح�ساءات ال�سناعية.

ثالثًا: الأبحاث املوجودة حول ال�سناعات الرتاثية يف فل�سطني حمدودة وبالتايل فاإن قيا�س وجمع بيانات دقيقة اأمر �سعب. 

6. مو�سوعة ويكيبيدا
7.  ال�سناعات الرتاثية يف بيت حلم، )خ�سب الزيتون وال�سدف(، الغرفة التجارية وال�سناعية ، بيت حلم 2004. 
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�ساأنه �ساأن بلد كثرية، يرتبط قطاع ال�سناعات الرتاثية يف فل�سطني ارتباطًا وثيقًا، بال�سياحة ويعتمد على تدفق الزوار اإىل البلد. فقد ت�سرر هذا القطاع خلل فرتة النتفا�سة من عام 2000 
اإىل عام 2003 ب�سبب النخفا�س يف عدد ال�سياح، الأمر الذي ا�سطر العديد من املوؤ�س�سات الثقافية وحملت بيع التحف وال�سلع التذكارية لإغلق من�ساآتهم. لقد عانت ال�سناعات الرتاثية 
الفل�سطينية من القيود املفرو�سة على احلركة والتنقل و�سعف الدعم املوؤ�س�سي وال�سيا�سي )اأي غياب اخلطط الوطنية وال�سيا�سات اأو القوانني املخ�س�سة لتطوير احلرف اليدوية الفل�سطينية 
واملحافظة عليها، بينما قامت دول عربية اأخرى مثل املغرب وتون�س، بالتعاون مع اأ�سحاب امل�سلحة الآخرين بغية و�سع ا�سرتاتيجيات واإن�ساء موؤ�س�سات وطنية لهذا الغر�س(. هذا اإ�سافة اإىل 
تدين القدرة على تنظيم امل�ساريع والإفراط يف العتماد على ال�سركات الإ�سرائيلية لت�سويق املنتجات ب�سبب  القيود على الت�سدير التي فر�ستها بروتوكولت العلقات القت�سادية بني حكومة 
اإ�سرائيل ومنظمة التحرير الفل�سطينية. بالإ�سافة اإىل ذلك، فاإن نوعية املنتجات اخلا�سة بهذه ال�سناعات حمدودة بت�ساميم معينة.  كما اأن معظم املنتجات تباع ملحلت بيع التحف ال�سرقية 

وال�سلع التذكارية املحلية ولي�س للأ�سواق الدولية. لذا ينبغي العمل من اأجل النهو�س بنوعية املنتج والتغليف والت�سويق والتعبئة  لتمكني ال�سناعات الرتاثية  من اخرتاق الأ�سواق العاملية. 

المنهجية. 4

ارتكزت منهجية الدرا�صة على ا�صتخدام ثالثة م�صادر رئي�صية ل�صمان الدقة، وتغطية اأكرب قدر ممكن من املعلومات �صمن الفرتة الزمنية املحددة واملوارد املتاحة. 
والتي �صملت ما يلي: 

املقابالت �صبه الر�صمية
واأُتبعت  البحث.  اأثرت  معلومات  على  املقابلت  تلك  من  الف�سل  حيث ح�سلنا  وعوامل  النجاح   على ق�س�س  التعرف  اإىل  امل�سئولة هدفت  مع اجلهات  مقابلت  اأجريت عدة 
ال�سيا�سات املالية  العاملة يف هذا املجال، املنتوجات، الإ�سرتاتيجيات،  ال�سركات  تلك املقابلت بلقاءات مع اأ�سحاب امل�سلحة يف قطاع ال�سناعات الرتاثية ملعرفة املزيد عن 

والإقرا�سية، �سمان اجلودة، الئتمان وما اإىل ذلك.

كما مت عقد لقاءات مع كل من وزارة �سوؤون املراأة، وزارة ال�سياحة، واللجنة الفنية للمراأة، الحتاد العام للمراأة الفل�سطينية، ملتقى �سيدات الأعمال، جلان املراأة الجتماعي، احتاد 
املراأة العاملة، املنظمات غري احلكومية واجلمعيات الن�سائية، �سيدات الأعمال، الغرفة التجارية، بلديات، مركز التجارة الفل�سطيني )بالرتيد(، واأ�سخا�س ذوي مكانة اجتماعية 

لهم علقة بهذا القطاع يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة.

عمل ا�صتبيان
مت ا�ستعرا�س ومراجعة املعلومات التي مت جتميعها واملقابلت العديدة التي اأجريت مع هيئة الأمم املتحدة للمراأة واليون�سكو، واأ�سخا�س من خمتلف اجلهات املعنية من اأجل 
عمل ا�ستبيان  لكي جنمع من خلله املعلومات ذات ال�سلة من قطاعات خمتلفة من منتجي ال�سناعات الرتاثية يف غزة وال�سفة الغربية. و بعد حت�سري الإ�ستبيان وتطويره، مت 
توزيعه على هيئة الأمم املتحدة للمراأة واليون�سكو وغريهم من ال�سركاء واخلرباء ال�ست�ساريني ملعرفة ردود الفعل واحل�سول على تعليقات وملحظات كافة الأطراف حيث خ�سع 

ال�ستبيان ملراجعة اأخرية لو�سع اللم�سات الأخرية عليه.

بعد هذه املرحلة مت اإقرار الإ�ستبيان، ومت تدريب العاملني امليدانيني حول كيفية ا�ستخدام الإ�ستبيان، حيث وزع يف مناطق خمتلفة من ال�سفة الغربية وغزة مثل بيت حلم واخلليل 
ورام اهلل واأريحا، و�سملت اأي�سًا نابل�س و�سلفيت وطولكرم وجنني ووادي الأردن.

جمع املعلومات
مت توزيع اأكرث من 140 ا�ستبيان منها 40 ا�ستمارة يف غزة والباقي يف اأنحاء خمتلفة من ال�سفة الغربية. وجمعت الإ�ستبيانات من كافة العاملني املنتجني يف حمال ال�سناعات 
الرتاثية بغ�س النظر عن ال�سكل القانوين للمن�ساأة )قطاع خا�س، من�ساأة فردية، �سركة، من�ساأة م�سجلة اأو غري م�سجلة، منظمة غري حكومية( و�سمل الإ�ستبيان اأي�سا عددًا من 
هيئات احلكم املحلي من بلديات وجمال�س قروية بالإ�سافة لبع�س التعاونيات واملنظمات. مت توزيع ال�ستبيان على قطاعات خمتلفة بناء على عينة ع�سوائية من ال�سفة الغربية 

وغزة.

مراجعة الأدبيات 
اأكرث من �سبعني وثيقة منها درا�سات تغطي الأمن القت�سادي للمراأة يف قطاع ال�سناعات الرتاثية مبا ي�سمل ت�سويق املنتجات  اأدبيات �سابقة �سملت  اطلع فريق الدرا�سة على 

الن�سوية.

مت توجيه ر�سالة للمنظمات البحثية ذات ال�سلة ومنظمات الأعمال جلمع امل�سادر الثانوية لت�سمل املركز الفل�سطيني للأبحاث )ما�س(، مركز التجارة الفل�سطيني )بالرتيد( 
واجلامعات ومراكز ومنظمات ن�سائية ووكالت الأمم املتحدة وم�ساريع اجلهات املانحة وغريها من املنظمات املعنية والوزارات. 

من ثم  ا�ستعر�س  الفريق الوثائق القانونية  من  قوانني وت�سريعات ولوائح واإجراءات واأدلة عمل، كما مت ت�سفح النرتنت للح�سول على املعلومات بخ�سو�س التجارب الإقليمية 
والدولية، وق�س�س النجاح ومناذج للمراأة والتمكني القت�سادي لل�ستفادة منها يف تطوير مناذج جديدة للمراأة الفل�سطينية.

ومن اأجل �سمان اإمكانية حت�سني اجلودة والتدريب على املهارات وال�ستدامة، فقد قام امل�ست�سار القانوين  مبراجعة الإطار القانوين املطبق يف كل من ال�سفة الغربية وغزة.
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القطاعات الرئيسية للصناعات التراثية في فلسطين . 5

التطريز. 1

تعترب حرفة التطريز من احلرف ال�سعبية الرتاثية الفل�سطينية، ومن احلرف التي توارثتها الن�ساء جيًل بعد جيل ،اإذ يعد قطاع التطريز من اكرب القطاعات التي توفر فر�س عمل 
يف قطاعات ال�سناعات الرتاثية اإذ ي�سم 70%من العاملني يف قطاع ال�سناعات الرتاثية ككل. ميتاز هذا القطاع بطابعه الأنثوي حيث يقت�سر العمل فيه على الن�ساء دون الرجال، 
وتنت�سر هذه احلرفة يف املناطق الريفية  اأكرث منها يف بع�س املدن، مع العلم ان  منتجات هذه احلرفة متميزة من منطقة اإىل اأخرى حيث اإن لكل بلدة ومنطقة اأ�سلوبها وطريقتها 

اخلا�سة يف التطريز. ف�سكل وطريقة التطريز اخلا�سة باأهل رام اهلل تختلف عن طريقة اأهل القد�س وال�سمال مثل.

ينق�سم الإنتاج يف هذه احلرفة بني م�سنوعات منزلية تنتجها الن�ساء يف منازلهن واأخرى من خلل اجلمعيات واملراكز  العاملة يف هذا املجال، اإذ ت�سغل هذه اجلمعيات عددا من 
الن�ساء بحيث تقوم اجلمعية بتوفري املادة اخلامة اأو جز منها وت�ساعدهن يف ت�سويق املنتجات اأو عر�سها يف معار�س ملحقة بتلك اجلمعيات. وت�سمل هذه اجلمعيات على جمعية 

قلنديا التعاونية واإنعا�س الأ�سرة التي ت�سم ركنا خا�سا باملطرزات يف مقر اجلمعية نف�سها.

وعند احلديث عن الن�ساء العاملت يف هذه احلرفة فقد قدرت بـ 4000امراة )درا�سة ما�س 2006( يف حني يبلغ عدد الن�ساء العاملت يف اجلمعية الواحدة )وهنا يتم احلديث 
عن عمل الن�ساء بال�سكل الر�سمي (على النحو التايل

ت�صري التقديرات من درا�صة اأجرتها ما�س �صنة 2006 اإىل وجود نحو 4000 امراأة تعمل يف هذه احلرفة، يف حني يبلغ عدد الن�صاء العامالت يف اجلمعية الواحدة 
)امل�صجلني ر�صميا( على النحو التايل:

• من 1-3 امراأة يف اجلمعيات ال�سغرية.	
•  من 8-11 امراأة يف اجلمعيات متو�سطة احلجم.	
• اأكرث من 12 امراأة يف اجلمعيات الكبرية.	

يف حني يبلغ عدد الن�ساء العاملت يف م�ساغل �سغرية يف بيوتهن من1-3 من نف�س اأفراد العائلة وقد ت�سطر �ساحبة املن�ساأة اإىل ال�ستعانة بفتاة اأو اثنتني من اخلارج يف الفرتات التي 
ين�سط بها العمل. 

 ل تتقا�سى الن�ساء العاملت يف هذه احلرفة رواتب �سهرية، بل يتم اإحت�ساب اأُجورها على اأ�سا�س الإنتاج بالقطعة. ويتميز هذا القطاع مبزجه بني العمل الر�سمي من خلل اجلمعيات 
امل�سجلة والعمل غري الر�سمي املتمثل بالن�ساء العاملت من منازلهن.

اختلف الت�سنيف اخلا�س باملنتج النهائي لهذه ال�سناعة ما بني منتوجات ذات دللة دينية وغري دينية. تنق�سم املطرزات املنتجة بني منتجات ذات دللة دينية واأخرى للزينة واملفار�س 
املنزلية بكافة اأنواعها من و�سائد و�سرا�سف وكذلك امللب�س املطرزة والإك�س�سوارات من �سالت وحقائب ويتم اإ�سافة التطريز ملنتجات اأخرى مثل الرباويز وال�سواين وبع�س الأدوات 

املنزلية.

وتختلف اأي�سا اأ�سعار املنتجات النهائية لهذه احلرفة حيث تباع يف ال�سوق املحلي بني 10 – 40 دولر يف حال الرباويز ال�سغرية واحلقائب وال�سالت وامليداليات بينما ي�سل ثمن بع�س 
املنتجات الأخرى بني 50 – 100 دولر. اأما الأثواب الفل�سطينية التقليدية فقد ي�سل ثمن الواحد منها اإىل 1000 دولر يف بع�س الأحيان وكذلك احلال بالن�سبة للرباويز الكبرية، وهذه 

هي تقريبا نف�س اأ�سعار املنتجات ذاتها يف الأ�سواق اخلارجية.
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ت�سنع تلك املنتجات ح�سب طلب امل�ستهلك، وتدخل اإليها ت�ساميم جديدة بني فرتة واأخرى ت�سل اإىل خم�سة �سهور اإىل �سنة. ولكن هذه التعديلت تظل مقت�سرة على ال�سكل اخلا�س 
بالثوب الفل�سطيني واملعلقات والرباويز حيث ت�ستهدف يف املكان الأول زيادة ح�سة املنتجات يف ال�سوق من خلل الرتويج ل�ستخدامها يف م�سنوعات ت�ستخدم يف احلياة اليومية يف 

املوؤ�س�سات وال�سركات.

ومن ال�سمات املميزة لهذه احلرفة ن�ساطها اخلا�س يف موا�سم معينة من ال�سنة حيث تلقى رواجا خا�سا يف اأ�سهر ال�سيف من حزيران حتى اآب لكرثة الوافدين واملغرتبني واملنا�سبات 
ب�سكل عام وزيادة توافد ال�سياح اإىل البلد.

ي�صارك العاملون يف هذه ال�صناعة يف عدد من املعار�س املحلية التي تنظمها اجلمعيات نف�صها اأو الن�صاء العامالت من منازلهن وت�صمل:
• معر�س الروزنا يف بريزيت	
• اأيام جفناوية يف جفنا	
• �سوق احلرجة يف رام اهلل التحتا	
• معر�س ق�سر رام اهلل الثقايف	
• معر�س التاأهيل املجتمعي يف جنني	

وجتدر الإ�سارة هنا اىل اأن هذه املعار�س تقام مرة واحدة يف ال�سنة حيث ت�سارك فيها اجلمعيات والن�ساء  �ساحبات امل�ساغل املنزلية على نفقتها اخلا�سة. ويقدر حجم املال 
املخ�س�س للم�ساركة يف هذه املعار�س ما بني 1000-10000 دولر.

اأما امل�صاكل التي يعانيها احلرفيون عند م�صاركتهم باملعار�س فهي:
• التكاليف املرتفعة من ثمن اأر�سية )ك�سك( املعر�س ومن تكاليف موا�سلت ومبيت ونقل للب�ساعة.	
• اإرجاع الب�ساعة الغري مباعة.	
• قلة البيع يف بع�س املعار�س لقلة الزوار وعدم معرفة املواطنني عن مواعييد تنظيم هذه املعار�س. 	

اأما عند احلديث عن دور الوزارات واجلهات امل�سوؤولة من بلديات ومراكز جتارية وغرف جتارية، فاإن هذا القطاع يعاين من نق�س الدعم املقدم من اجلهات امل�سوؤولة واملذكورة 
�سابقا بالإ�سافة اإىل قلة التوا�سل ما بني العاملني يف هذا القطاع وبني اجلهات امل�سوؤولة.

وال�سيء الذي ل بد من التنويه له يف نهاية حديثنا عن قطاع التطريز، اأن هذا القطاع من اأكرث القطاعات التي تتعر�س للتهديدات الإ�سرائيلية والتي تهدف اإىل �سرقته يف املقام 
الأول  والإ�ستيلء عليه لكون هذا القطاع ميثل هوية ال�سعب الفل�سطيني اأكرث من اأي قطاع، حيث يجري العمل على جلب ن�ساء فل�سطينيات من اجل قيامهن ب�سنع مواد مطرزة 

للن�ساء ت�سابه املنتوجات اخلا�سة بالفل�سطينيني اإن مل تكن طبق الأ�سل.

الفخار . 2

تعد �سناعة الفخار بدائية ومن اأقدم ال�سناعات الرتاثية يف فل�سطني، حيث رافقت الإن�سان منذ احل�سارات القدمية وحتى يومنا هذا. هذه احلرفة ما زالت متار�س يف خمتلف 
املناطق والقرى، ولكل منطقة اأ�سلوبها وطريقتها اخلا�سة بها، مع املحافظة على الأ�سلوب اخلا�س لكل عائلة. هناك عدد من ور�س العمل ان�ساأت يف كل من اخلليل وغزة، واأخرى يف 
جنني وطوبا�س. �سناعة الفخار من ال�سناعات البدائية، كما تخ�س�س بها بع�س العائلت باأ�سلوبها  اخلا�س.8 وعادة ما تكون هذه الور�س عائلية مبعنى اأنه يتم توظيف الأقارب 
الذين ورثوا هذه احلرف عن اأجدادهم. وقد اأظهرت الزيارات امليدانية اأن هذه الور�س ل تزال ت�ستخدم معدات ب�سيطة مثل الأفران التي ت�ستخدم اخل�سب وزيت الديزل كوقود، 

مما يت�سبب يف اأ�سرار بيئية. 

تبني البحوث اأي�سًا اأن اأمناط منتوجات الفخار الفل�سطيني م�ستوحاة من الفخار القدمي الذي عرث عليه يف املواقع الأثرية يف املنطقة والذي يتم بيعه اإىل الأ�سواق الإ�سرائيلية ومن 
ثم ت�سدره اإ�سرائيل اإىل اخلارج على اأنه م�سنوعات اإ�سرائيلية.. 

ي�سكل الفخار حوايل 5% من القطاع ال�سناعي الرتاثي،  حيث اأن هناك نحو 15 ور�سة عاملة  يف ال�سفة الغربية يعمل فيها 96 عامل، و 8 ور�س عمل يف غزة  ت�ستخدم 50 عامل. 
اأما بالن�سبة لراأ�س املال فيرتاوح ما بني 16000 -30000 دولر لكل م�سروع، يف حني اأن راأ�س الأموال امل�ستثمرة يف الأ�سول والآلت فاإنها ترتاوح ما بني 1000 - 5000 دولر. جميع 
هذه الور�س تعمل ب�سكل ر�سمي ومنظم مبعنى اأنها م�سجلة ر�سميًا يف الغرفة التجارية والوزارات والبلديات. يعترب الفخار عمل جتاريا عائليا، حيث اأن املالك واملدير هو عادة  رب 

الأ�سرة اأو البن الأكرب. يتم توريث هذه احلرفة اإىل اأفراد العائلة والأقارب. اأما التح�سيل العلمي للمالك فهو  مرحلة الثانوية العامة )التوجيهي( فما دون. 

متتاز هذه احلرفة بالعمالة الذكورية وتكاد تخلو من الن�ساء وحتى اإن وجدن فهن يعملن يف الأمور الفنية التي ل حتتاج اإىل جهد كبري وهي ن�سبة قليلة جدا اذا ما قورنت بعدد 
الأفراد العاملني فيها. يرتاوح عدد الأفراد العاملني يف املن�ساأة الواحدة ما بني 1-3 اأفراد وهم من نف�س اأفراد العائلة بالغالب، حيث اأنه ل يتلقى العاملون يف هذه احلرفة رواتب 

�سهرية منتظمة نظرا للملكية العائلية للور�س بل تتم حما�سبتهم على اأ�سا�س حجم البيع والإنتاج.

8.  ور�سة عمل األيك�سو، نادر جلل التميمي، رئي�س احتاد ال�سناعات الرتاثية 
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يعاين اأفراد هذه احلرفة من عدم وجود جمعيات او اإحتادات متثلهم  حيث اأفاد اأحد العاملني اأن  بع�س ا�سحاب هذه ال�سناعات هم اع�ساء يف احتاد اأو جمعية  ما ولكن الت�سال 
�سبه منعدم بني �ساحب احلرفة واجلمعية.

تعد هذه احلرفة من احلرف املو�سمية وان كانت منتوجاتها متواجدة على مدار ال�سنة اإل اأنها تن�سط يف بع�س ف�سول ال�سنة وخ�سو�سا يف الفرتة الواقعة مابني �سهر حزيران 
واأيلول من كل عام.

ما زال هذا القطاع يعمل بالو�سائل البدائية من حيث الآلت امل�ستخدمة وامل�سنوعات وطرق الرتويج والت�سويق. تتبع الكثري من امل�ساغل الأ�سلوب اليدوي وترف�س اإدخال املاكنات 
للحرفة، كما يقل اللجوء للدعاية والرتويج لتعريف العامل باحلرفة. هناك م�سغل اأو اثنان فقط ي�سدران اأن�سطة دعائية ت�سمل الن�سر يف ال�سحف واملجلت والدعاية يف  الإذاعات 

املحلية اأو على �سفحات الإنرتنت.

اأما ال�سوق الرئي�سي لهذه ال�سناعة فهو ال�سوق الإ�سرائيلي الذي ت�سدر اإليه قرابة 70% من الإنتاج بينما حت�سل الدول الأوروبية على 20% من ال�سادرات وتتوجه ال 10% الباقية 
اإىل الأ�سواق املحلية، وعادة ما يتوىل م�سدرون فل�سطينيون الت�سدير اإىل اخلارج ولكن تعرت�سهم م�ساكل كثرية منها:

• الإجراءات املعقدة على املعابر.	
• التكلفة الباهظة التي يتطلبها الت�سدير من تكاليف نقل واإجراءات اأخرى.	
• 	. back to back احتمالية تلف املنتوجات وتعر�سها للك�سر وال�سبب يف ذلك يعود اىل نقل هذه املنتوجات من حافلة اإىل اأخرى

يف العادة  تباع هذه املنتوجات  يف حمال بيع التحف ال�سرقية، وكذلك تباع عند امل�ساتل املتواجدة على جوانب الطرق بالإ�سافة اإىل بيعها يف الأماكن ال�سياحية.

يرتاوح �سعر املنتج النهائي لهذه احلرفة يف الأ�سواق املحلية من 1-15 دولر يف حني يرتاوح �سعر املنتج النهائي لهذه احلرفة يف ال�سوق الإ�سرائيلي من20-30 دولر و 50 دولر 
فما فوق يف الأ�سواق اخلارجية.

يعاين هذا القطاع من م�ساكل يف التغليف وخ�سو�سا عند الت�سدير،  لعدم وجود �سركات تنتج اأحجام خمتلفة من الكرتون او ما �سابه ذلك من اجل التغليف، اذ انه يف وقتنا 
احلايل يوجد م�سنع او اثنان يقوم بعمل ت�سميم واحد من اجل التغليف، واجلدير بالذكر ان عملية التغليف تزيد من �سعر املنتج النهائي بن�سبة 2% اإل اأنها ُت�سفي جماًل ورونقًا  
اأو  اأي تعديلت  اأي جتديد يذكر على هذه املنتجات التي حافظت على ت�ساميمها الرتاثية القدمية ومل تدخل  اأف�سل. لي�س هناك  على املنتج نف�سه وت�ساهم يف ترويجه ب�سكل 

ت�ساميم جديدة.

تقدر حجم املبيعات لهذا القطاع يف العام 2009-800.000 دولر وعام 2010 هي 1.200.000 دولر يف حني يقدر حجم الت�سدير للعوام2009 و2010 ب 200.000 دولرًا.

 تقدر ن�سبة اأرباح امل�سلحة الواحدة بالن�سبة للمبيعات من 11-30% من ن�سبة التكلفة. يف العادة يتم بيع املنتج النهائي اإىل امل�ستهلك مبا�سرة ودون احلاجة اإىل وجود و�سيط وحتى 
لو وجد فيكون مبثابة تاجر �سنطة. وتقدر الأرباح لدكان الهدايا والتاجر بالتجزئة من 10-50%. هنالك ن�ساط وا�سح لأ�سحاب هذه احلرفة فيما يتعلق مب�ساركتهم يف املعار�س 

التي تقام داخل فل�سطني، ومن هذه املعار�س التي ي�صارك فيها احلرفيون:
• معر�س ق�سر رام اهلل الثقايف يف رام اهلل.	
• مهرجان الروزانا يف بريزيت.	
• معر�س جامعة النجاح يف نابل�س.	
• وغريها من املعار�س.	

تنظم هذه املعار�س مرة كل �سنة. واجلدير بالذكر اأن امل�ساركة يف هذه املعار�س تكون على نفقة احلريف نف�سه و تقدر حجم املال املخ�س�س للم�ساركة يف هذه املعار�س من 1000- 
10.000 دولر. ومن امل�صاكل التي يواجهها احلرفيون عند م�صاركتهم يف هذه املعار�س:

• الت�سويق يف هذه املعار�س يكون �سعيفا  ب�سبب قلة عدد الزوار.	
• و�سائل الدعاية والرتويج لهذه املعار�س تكون ب�سيطة.	
• عملية نقل الب�ساعة  باهظة التكاليف.	
• التكلفة العالية للم�ساركة يف املعار�س مثل ثمن الك�سك اذ يرتاوح من 100-400دولرلفرتة يومني او ثلثة اأيام.	

ي�سكو احلرفيون يف هذا القطاع من نق�س الدعم املقدم لهم من كل من الوزارات والبلديات والغرف التجارية وكذلك اجلمعيات التي تعمل يف هذا املجال.
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اأما امل�صاكل التي يواجهها احلرفيون ب�صكل عام يف هذا القطاع فهي:
• �سعوبة الت�سويق على جميع الأ�سعدة.	
• �سعوبة يف تاأمني املواد اخلام.	
• الإجراءات ال�سعبة على املعابر وعملية نقل الب�ساعة من حافلة اإىل اأخرى داخل املعابر.	
• �سعوبة الت�سويق داخل القد�س.	
• التكاليف الباهظة التي تتطلبها عملية امل�ساركة باملعار�س وعملية الت�سدير.	
• عدم وجود ت�سهيلت تقدمها اجلهات امل�سوؤولة للقطاع من اإعفاء �سريبي اأو حتى دعم معنوي للعاملني فيه.	
• ارتفاع تكلفة املياه والكهرباء والتي تعد متطلبات اأ�سا�سية لهذه احلرفة.	

تعد هذه احلرفة من احلرف املهددة بالتال�صي والنقرا�س وال�صبب يف ذلك:
• ندرة الأ�سخا�س العاملني حاليا يف هذه احلرفة واقت�سارها على اأنا�س معينني.	
• �سعوبة يف تاأمني املواد اخلام.	
• عزوف النا�س عن الدخول يف هذه ال�سناعة وتوجههم اإىل �سناعات اأخرى.	

اخلزف. 3

يعود تاريخ اخلزف يف فل�سطني اإىل ما ل يقل عن 400 �سنة، حيث كان الأتراك اأول من اأدخلوا هذه ال�سناعة اإىل فل�سطني من خلل جتديد فني امل�سجد الأق�سى وبناء اأول م�سنع 
خزف يف القد�س عام 1922 حتى يتابع الآرمن ترميم امل�سجد.9 

 ت�ستهر فل�سطني ببلط اخلزف ذي الزخارف والألوان الزاهية، اإ�سافة اإىل الأدوات املنزلية الأخرى. ي�سكل قطاع اخلزف ما يقارب 10 % من ال�سناعات واحلرف الرتاثية.

اأما املواد اخلام ال�سرورية التي يحتاجها ل�سناعة اخلزف كالطني والدهان، فت�ستورد من هولندا وا�سبانيا، غري اأنه مت حماولة اإنتاج املواد اخلام حمليًا لكن تكلفة اإنتاجه تفوق 
تكلفة ال�سترياد ب�سبب نق�س املوارد الطبيعية اللزمة يف فل�سطني.

تت�صدر مدينة اخلليل اإنتاج اخلزف، حيث اأقيم اأول م�صنع فيها عام 1962، ومنذ ذلك احلني، ازدهرت هذه احلرفة على مدى العقود املا�صية وارتفع 
عدد امل�صانع اإىل اأكرث من ثالثني م�صنعًا قبل بدء النتفا�صة الثانية، وبعد ذلك انخف�س العدد اإىل اأقل من الن�صف. ومن بني هذه الور�س التي ت�صل 

اإىل حوايل 15 ور�صة يوجد:
• 4 ور�س يعمل فيها ما بني 1-4 عمال	
• 6 ور�س يعمل فيها ما بني 5-10 عمال	
• 5 ور�س اأخرى فيها ما بني 11-20 عامل.	

يقارب عدد العاملني يف هذه احلرفة 150عامل وتبلغ قيمة الإنتاج ال�سنوي  لها 4-6 مليون دولر، منها 30% يتم ت�سويقها حمليًا ويتم ت�سدير 30% منها اإىل اإ�سرائيل، و 20% ي�سدر 
اإىل الدول العربية وب�سكل اأ�سا�سي اإىل الأردن و20% اإىل اخلارج خا�سة لدول الإحتاد الأوروبي والوليات املتحدة وبع�س البلدان الأخرى وذلك ح�سب نتائج ال�ستبيان. 

تتم عملية الت�سدير من خلل م�سدرين فل�سطينيني اإىل جتار فل�سطينييني يف اخلارج بحيث يكونون مبثابة موزعني لهذه احلرفة يف البلد التي يتواجدون فيها، ومن امل�صاكل 
التي يعانيها اأ�صحاب احلرفة هذه عند عملية الت�صدير:

• عدم وجود �سركات متخ�س�سة بالت�سدير للخارج.	
• التكلفة العالية التي تتطلبها عملية الت�سدير من نقل وما اإىل ذلك.	
• ال�سروط املعقدة التي تفر�سها بع�س الدول التي يتم الت�سدير اإليها.	
• قلة اخلربة الكافية لأ�سحاب امل�ساغل التي توؤهلهم للت�سدير بطريقة حديثة.	

يقدر راأ�س مال هذه احلرفة حوايل 20.000 دولر لكل ور�صة، غري اأن قيمة ال�صتثمار يف الأ�صول والآلت ت�صل حوايل 10.000 دولر. 

متتاز ور�س هذا القطاع بطابعها العائلي الذكوري واإن تواجدت فيها الن�ساء فاإن عملهن يقت�سر على الإدارة واملحا�سبة فقط. وتكون ملكية امل�سغل عادة يف يد رب الأ�سرة اأو البن 
الأكرب يف العائلة الذي يكون يف الوقت ذاته مدير امل�سلحة. ويرتاوح التح�سيل العملي للمدير ما بني التوجيهي ودرجة البكالوريو�س ح�سب نتائج الإ�ستبيان.

9. ور�سة عمل اليك�سو ، نادر جلل متيمي، مدير احتاد ال�سناعات الرتاثية 
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هذا ويتميز هذا القطاع عن القطاعات احلرفية الأخرى باأنه قطاع منظم يعمل ب�صكل ر�صمي له جمعيات واحتادات متثله واأغلب املدراء يف هذه احلرف 
هم اأع�صاء يف جمعيات واإحتادات تعمل يف هذا القطاع ومن هذه الإحتادات واجلمعيات املمثلة لهذا القطاع:

• اإحتاد اجلمعيات اخلريية.	
• اإحتاد اخلزف اليدوية.	
• اإحتاد ال�سناعات احلرفية.	

ُت�سنف املنتوجات التي يتم ت�سنيعها من هذا القطاع على اأنها حرف يدوية فل�سطينية، حيث يتم ت�سنيع املنتج على ح�سب رغبة وطلب امل�ستهلك وبالتايل يجري العمل على اإدخال 
ت�ساميم جديدة على هذه ال�سناعة من فرتة اإىل اأخرى، و ترتاوح ما بني ال�سنة ون�سف ال�سنة، ويكون ال�سخ�س امل�سوؤوول عن اإدخال هذه الت�ساميم هو املدير نف�سه يف معظم 

الأحيان، اإل انه قد يتم ال�ستعانة بالعمال يف بع�س الأوقات.

تعترب هذه احلرفة من احلرف التي تن�سط يف بع�س املوا�سم حيث تلقى اإقباًل يف فرتات معينة اأكرث من غريها ومنها فرتة الأعياد الدينية امل�سيحية هذا بالإ�سافة ل�سهري ني�سان 
واأيار وميتد ن�ساطها يف ف�سل ال�سيف.

 يكمن �سر الن�ساط الأكرب يف هذا القطاع باملقارنة مع احلرف اليدوية الأخرى يف كونه قطاع يعمل باأ�سلوب حديث ن�سبيا مع مثل اإدخال املاكنة يف هذا القطاع ولكن لي�س ب�سكل 
كلي،  كما اأنه قطاع يروج ملنتجاته حيث يقوم مدراء العمل يف عمل اأن�سطة دعائية باأ�سكال خمتلفة تتمثل بعمل اإعلنات بال�سحف واملجلت وتعليق بو�سرتات مبختلف الأماكن 

وعمل دليل لهذه ال�سناعة بالإ�سافة اإىل العمل من خلل اإ�ستخدام الإنرتنت.

يرتاوح �سعر املنتج النهائي لهذه احلرفة يف ال�سوق املحلي والإ�سرائيلي ما بني 21-40 دولر يف حني يرتاوح �سعر املنتج النهائي لهذه احلرفة يف �سوق الت�سدير اخلارجي قرابة 
50 دولر.

تباع منتجات هذه ال�سناعة بالعادة بدون تغليف رغم وجود م�سغل اأو اثنني يبيعانها مغلفة. يف الواقع ي�سعب بيع هذه ال�سلعة مغلفة نظرا لعدم وجود م�سانع تخت�س بت�سميم 
املغلفات املختلفة يف الت�سميم واحلجم مبا يتنا�سب مع طبيعة ومقا�س ال�سلعة، الأمر الذي ل ينا�سب تلك ال�سناعة املنتجة لعدة ت�ساميم واأ�سكال. هذا مع العلم اأن اأ�سحاب 

احلرفة ي�سددون على اأهمية التغليف نظرا لأهميته يف الت�سويق وجذب انتباه امل�ستهلك ملنتجاتهم.

ويبادر اأ�صحاب هذه امل�صاغل  للم�صاركة يف املعار�س على ال�صعيد املحلي وعلى ال�صعيد الدويل،  ومن املعار�س التي  �صاركوا فيها:
• معر�س نابل�س للأ�سالة والإبداع.	
• معر�س املنتوجات احلرفية بالقد�س.	
• معر�س الروزنا يف بريزيت.	
• معر�س ق�سر رام اهلل الثقايف برام اهلل.	
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هذا بالإ�سافة اإىل م�ساركتهم يف معار�س خارج فل�سطني،  ومنها املعار�س التي اأقيمت يف كل من: اجلزائر، فرن�سا، م�سر، تركيا، ماليزيا، وهي معار�س ي�سارك فيها اأ�سحاب 
هذه امل�سالح مرة واحدة كل �سنة �سواء على ال�سعيد املحلي اأو الدويل.  ويجدر بنا التنويه هنا اىل اأن امل�ساركة يف هذه املعار�س تكون على نفقة �ساحب امل�سغل اخلا�سة، حيث 

يحتاج اىل توفري ما ي�سل من 10 اإىل 20 األف دولر للم�ساركة يف  املعار�س املحلية اأو اخلارجية.

ومن امل�صاكل التي يواجهها اأ�صحاب هذه احلرفة عند م�صاركتهم بهذه املعار�س:
• تكاليف ال�سحن العالية من عملية نقل وموا�سلت.	
• تكلفة الأر�سية )الك�سك( املرتفعة والتي ترتاوح من 100-400 دولر يف بع�س املعار�س وملدة ثلث اإىل اأربع اأيام وبالتايل هي تكلفة عالية مقارنة مع حجم املبيعات يف هذه 	

املعار�س فاأحيانا كثرية  تكون حجم املبيعات اقل بكثري من التكلفة نف�سها اللزمة للم�ساركة باملعر�س.
•  ل حتظى تلك املعار�س بالدعاية الكافية مما يقلل من عدد زائريها. 	
• اأما امل�ساكل التي يواجهها احلرفيون يف هذا القطاع ب�سكل عام:	
• �سعوبة يف الت�سويق وخ�سو�سا داخل اإ�سرائيل. 	
• قلة الدعم املايل والقرو�س للنهو�س بهذه احلرفة وتطويرها.	
• الإجراءات الإ�سرائيلية التي تفر�سها قوات الحتلل على املناطق التي تتواجد بها هذه ال�سناعة والتي تعد اأ�سواقا هامة لها،  واحلديث هنا عن اخلليل وما تعانيه من 	

ممار�سات وم�سايقات الحتلل وخ�سو�سا يف الأعوام الأخرية.
•  �سعف التن�سيق والتوا�سل بني كل من القطاع والوزارات وخ�سو�سا وزارة ال�سياحة والثقافة وكذلك الحتادات التي متثلها والغرف التجارية ومركز التجارة بالإ�سافة اإىل 	

البلديات.

الزجاج. 4

عرفت �سناعة الزجاج اليدوية يف فل�سطني منذ القدم وذلك عرب احل�سارات القدمية التي قامت على اأر�سها، وتطورت هذه ال�سناعة ب�سكل وا�سح بعد دخول الإ�سلم حيث 
ابتكرت اأ�ساليب متنوعة من الألوان والزخارف وتركزت هذه ال�سناعة ب�سكل خا�س يف مدينة اخلليل،   ت�سم املدينة اأربعة م�سانع للزجاج وكان هناك م�سنع واحد يف نابل�س اإل 
اأنه اأغلق بعد النتفا�سة الثانية، ويعمل يف قطاع غزة م�سنعًا واحدًا. يعمل يف �سناعة الزجاج حوايل 30 عامل تلقوا تدريبهم خلل العمل يف م�سانع اآبائهم، حيث يرتاوح عدد 
العمال يف املن�ساأة الواحدة من 1-3 عمال وهم عمال دائمني ويف العادة تتم حما�سبتهم على ما يتم بيعه لكونهم من نف�س العائلة. يغلب على هذه احلرفة الطابع العائلي من حيث 
ملكية املن�ساأة والأفراد العاملني فيها، ففي العادة يكون رب الأ�سرة او البن الأكرب هو مدير امل�سغل ومالكه. يرتاوح م�ستوى التح�سيل العلمي لرب احلرفة )مدير امل�سغل( ما بني 
درجة التوجيهي ودرجة البكالوريو�س وهي حرفة ذات طابع ذكوري 100% ول وجود للإناث فيها ل�سعوبة العمل فيها وما تتطلبه من  تعر�س لدرجات حرارة عالية لفرتات طويلة  

وقوة بدنية غري متوفرة لدى الن�ساء، وميكن للن�ساء اأن تلعب دورا يف الر�سم وتزيني الزجاج وت�سويقه ل يف ت�سنيعه .

 ت�سنف املنتوجات التي يتم ت�سنيعها يف هذا القطاع على اأنها هدايا و تذكارات يدوية ذات دللة دينية وغري دينية.

تاأتي هذه ال�سناعة بت�ساميم جديدة يدخلها يف الغالب رب العمل بالتعاون مع عماله، كما ميكن اإ�سافتها 
للمنتجات الكل�سيكية املوجودة �سابقا. ما زالت هذه ال�سناعة تدار يدويا بالكامل بدون اأي ا�ستخدام للآلت 
قط، ولي�س لها انت�سار وا�سع وهي غري معروفة ب�سكل كايف لدى النا�س يف فل�سطني وخارجها وهذا لكونها ما 
زالت بدائية ول ت�ستفيد من التكنولوجيا احلديثة يف الت�سنيع اأو الرتويج والدعاية. مع ذلك هناك م�سنع وحيد 
يقوم بحملت دعائية يف ال�سحف واملجلت والإذاعات املحلية وعرب �سفحات الإنرتنت والربيد الإلكرتوين.

ومن امل�صاكل التي يواجهها احلرفيون يف هذا القطاع:
• حتمل م�سقة العمل اأمام اأفران الت�سنيع لفرتات طويلة.	
•  عدم كفاية اإقبال النا�س على هذه ال�سناعة.	
•  قلة انت�سار ال�سناعة يف الأ�سواق املحلية والعاملية.	
• �سعف الن�ساط الدعائي الرتويجي رغم كونه ركنا اأ�سا�سيا من اأركان الت�سويق.	
•  قلة الدعم والهتمام من طرف اجلهات امل�سوؤولة املمثلة بكل من الوزارات، و الغرف التجارية، ومركز 	

التجارة، والبلديات،  واجلمعيات العاملة يف هذه احلرفة.

 وتتوزع الأ�صواق اخلا�صة بهذا القطاع موزعة على النحو التايل:
• 50% ت�سويق اإىل اإ�سرائيل.	
• 40% ت�سويق اإىل اأوروبا.	
• 10% للأ�سواق املحلية واأ�سواق الدول العربية.	
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تباع املنتوجات اخلا�سة بهذا القطاع يف حملت التحف ال�سرقية ويعود ال�سبب يف ذلك لكونها �سناعة قدمية ذات طابع تراثي فل�سطيني،  وهي ذات رونق وزخارف واألوان مميزة 
جتعل منها هدايا فخمة.

تباع هذه املنتجات عادة بالقطعة ول تعاين م�ساكل التغليف حيث اإنها تتم ح�سب طلب الزبون، كما ل تعاين ال�سناعة من م�ساكل النوعية واملقايي�س فهي تف�سل ح�سب رغبة 
امل�ستهلك كما يتوىل املدراء )اأ�سحاب امل�ساغل( اإدخال ت�ساميم جديدة على املنتجات عند الطلب.

يعد هذا القطاع واحدًا من القطاعات املهددة بالنقرا�س وال�صبب يف ذلك:

• ندرة احلرفيني العاملني يف هذا القطاع.	
•  قلة انت�سار هذه احلرفة واقت�سارها على عدد حمدد من امل�سانع املوجودة يف منطقة واحدة من فل�سطني مثل مدينة اخلليل.	
• عزوف النا�س عن هذه ال�سناعة والبحث عن �سناعات اآخرى قابلة للت�سويق التجاري.	
• امل�سقة والتعب الذي يلحق باحلريف لوقوفه اأمام الفرن ل�ساعات طويلة.	
• انت�سار ال�سناعة الأجنبية يف ال�سوق املحلي والتي �سكلت تهديدًا لهذه ال�سناعة على م�ستوى الت�سويق.	
• قلة الدعم املقدم من قبل الوزارات واجلهات امل�سوؤولة الأخرى.	

خ�صب الزيتون. 5

يعد خ�سب الزيتون من اأقدم احلرف املوجودة يف الأرا�سي الفل�سطينية والتي مت توارثها عرب الأجيال حتى اأ�سبحت من علمات الرتاث الفل�سطيني ترعرعت هذه ال�سناعة ويرجع 
ذلك اإىل ارتباط منتجاتها مع تاريخ فل�سطني والديانة امل�سيحية حتديدًا، حيث اأدخل الرهبان الفران�س�سكان هذه احلرفة اإىل بيت حلم. ومع منو وانتعا�س احلركة ال�سياحية يف 

بداية ال�سبعينات، اأخذت تزدهر وتنمو ب�سكل ملحوظ اإىل اأن اأ�سبحت م�سدر رزق لكثري من العائلت خا�سة يف حمافظة بيت حلم.

لقد تطورت الوحدات الإنتاجية العاملة يف جمال حرفة خ�سب الزيتون، من م�ستوى الور�سة ال�سغرية اإىل امل�سانع الكبرية والتي ت�ستخدم اليوم الأجهزة املحو�سبة حيث ي�ستخدم 
وور�سة عمل مرخ�سة وغري  بيتية  اإنتاجية  ال�سبعينات حوايل 250 وحدة  وامل�سانع يف  الور�س  بلغ عدد هذه  ولقد  والفنية.  الدقيقة  الأعمال  بع�س  الليزر لإجناز  اأ�سعة  بع�سها 
مرخ�سة، ويف عام 1985 ت�سري اإح�سائيات الغرف التجارية اىل وجود 50 وحدة اإنتاجية مرخ�سة وعاملة، اأما حاليًا فيوجد حتديدًا يف حمافظة بيت حلم حوايل 210 من�ساأة 

مرخ�سة وغري مرخ�سة.

من املعلوم اأن اأعداد كبرية من هذه  املعامل قد اأغلقت لأ�سباب خمتلفة، ويلحظ حاليًا متركز غالبية هذه املعامل اأو الور�س يف مدينة بيت �ساحور بالدرجة الأوىل تليها مدينة 
بيت حلم ثم مدينة بيت جال املتخ�س�سة يف اإنتاج متاثيل احليوانات خا�سًة اجِلمال.

يعد هذا القطاع من اأكرث القطاعات املنظمة والظاهرة علنًا على اأر�س الواقع، فمعظم هذه امل�سالح م�سجلة ب�سكل ر�سمي، وبالتايل تعمل يف اإطار ر�سمي على عك�س غريها من 
ال�سناعات التقليدية.

 يبلغ معدل راأ�س املال اخلا�س باملن�ساأة العاملة بهذه ال�سناعة قرابة ال 30.000 دولر، اأما بخ�سو�س راأ�س املال امل�ستثمر يف الأ�سول واملاكنات في�سل اإىل 20.000 دولر لكون 
هذه ال�سناعة بحاجة اإىل بع�س الآلت واملعدات اخلا�سة باحلفر وما اإىل ذلك.  ما زال الطابع العائلي يغلب على هذه ال�سناعة حيث يكون �ساحب احلرفة هو رب الأ�سرة 
والعاملون من الذكور يف العائلة. ويرتاوح عدد العمال الذكور من العائلة نف�سها العاملني يف هذه احلرفة مابني 1-3عمال يف كل م�سلحة، اإل اأن هذا ل يعني بتاتا ان اأ�سحاب 
احلرف ل ي�ستعينون بعمال من خارج امل�سلحة للعمل عندهم،  حيث  تروج هذه ال�سناعة يف موا�سم الأعياد بني اأيلول وكانون اأول وكانون ثان واآذار )اأعياد امليلد ورا�س ال�سنة 

والزيارات الدينية(  وهذه املوا�سم الن�سطة تدفع برب العمل نف�سه  اإىل التعاقد مع عمال خارجيني لتلبية الطلب خلل تلك املوا�سم. 

وتكاد تنعدم م�صاهمة الإناث يف هذه احلرفة �صواء من داخل العائلة 
اأو خارجها، وياأتي توزيع حجم املن�صاآت يف هذه ال�صناعة كما يلي:

• 60% من امل�سالح عدد عمالها اقل من 3.	
• 35% من امل�سالح عدد عمالها من 7-4.	
• 5% من امل�سالح عدد عمالها 8 فما فوق.	

اأما بخ�سو�س قيمة الرواتب التي تدفع �سهريا فتقدر ما بني 500-1000دولرللعامل 
الواحد.

العلمي لأ�سحاب هذه امل�سالح فمعظمهم يحملون درجة  التح�سيل  اأما م�ستوى 
التوجيهي فما دون وتليهم جمموعة حتمل درجة الدبلوم.
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كان بع�س اأ�سحاب م�سالح خ�سب الزيتون اأع�ساء يف جمعيات واحتادات خا�سة، يظل هناك من هم ل ينتمون اإىل اأي جمعية اأو يجهلون اأ�سل وجود تلك الهيئات التمثيلية.

ت�سنف املنتوجات اخلا�سة بهذه احلرفة على اأنها حرف يدوية ذات دللة دينية يتم ت�سنيعها واإنتاجها بناءا على طلب امل�ستهلك اأو الزبون، حيث يتم العمل على اإدخال ت�ساميم 
جديدة من قبل رب العمل )املدير(،  اإل اأن هذا القطاع يعاين �سعف الرتويج نظرا لقلة عدد املن�ساآت الدعائية املطلعة على  احلرفة ومنتجاتها وللكلفة الباهظة للدعاية املرئية 

اأو امل�سموعة مقارنة  مع حجم املبيعات يف هذا القطاع.

ما زالت نقاط البيع الرئي�سية لهذه املنتجات يف حملت التحف ال�سرقية ول يتم بيعها عرب الإنرتنت اأو اأي و�سيلة حديثة اأخرى ما يعني عدم ال�ستفادة من التكنولوجيا يف هذه 
ال�سناعة.

يعد هذا القطاع من القطاعات امل�سدرة للخارج حيث يتم الت�سدير عن طريق م�سدرين فل�سطينيني اإىل كل من دول اأوروبا واأمريكا وكل الدول العربية حيث يتم ت�سدير هذه 
املنتوجات اإىل فل�سطينيني يقيمون باخلارج الذين ُيعدون مبثابة موزعني رئي�سيني لهذه املنتوجات.

وتقدر حجم املبيعات اخلا�صة ب�صوق الت�صدير لعامي 2009 و2010:

• حجم الت�سدير لعام 2009:  6.100.000 دولر   .	
• حجم الت�سدير لعام 2010:  7.000.000 دولر  .	

من امل�صاكل التي يواجهها احلرفيون العاملون بهذا القطاع فيما يتعلق بالت�صدير:

• عدم وجود موؤ�س�سات اأو �سركات تخت�س بعملية الت�سدير والت�سويق للخارج.	
• عدم وجود موزعني باخلارج ب�سكل م�ستمر.	
• العوائق الأمنية والإجراءات الإ�سرائيلية التي تخت�س بالت�سدير واملعابر.	

اأما عن حجم املبيعات اخلا�س لعامي 2009 و2010، فانه على النحو التايل:

• حجم املبيعات لل�سوق املحلي لعام 2009:  15.000.000 دولر	
• حجم املبيعات لل�سوق املحلي لعام 2010:  14.000.000 دولر	

تباع منتجات خ�سب الزيتون بالقطعة بدون تغليف نظرا ل�سعوبة تغليفها باأحجام واأ�سكال خمتلفة.
امل�ستهلك الرئي�سي لهذه املنتجات هم من ال�سياح الأجانب )نحو 70%( يليهم املغرتبني الفل�سطينيون والإ�سرائيليون.

ويقدر  هام�س ربح امل�سلحة اخلا�سة بهذا القطاع ما بني 15-20%من ن�سبة التكلفة.
ويرتاوح �سعر املنتج النهائي يف الأ�سواق املحلية مابني 1-20دولر، يف حني يرتاوح �سعر املنتج النهائي   يف الأ�سواق اخلارجية بني 30-50دولر.

اما ن�سبة اأرباح الو�سيط فيما يتعلق بكل من بائع اجلملة واملوزع فترتاوح بني 11-20 % من ال�سعر النهائي.

وتن�صط م�صاركة احلرفيني يف هذه ال�صناعة يف املعار�س ومنها :

• الروزنا يف بريزيت.	
• اأيام جفناوية يف جفنا.	
• معر�س ق�سر رام اهلل الثقايف يف رام اهلل.	

 هذه املعار�س ال�سنوية هي من اأكرث املعار�س الن�سطة يف عر�س منتوجات خ�سب الزيتون وي�سارك اأ�سحاب احلرف فيها غالبا على نفقتهم اخلا�سة حيث تكون تكلفة امل�ساركة 
بني 1000 اإىل 10 اآلف دولر.

اأما امل�صاكل التي يعاين منها اأ�صحاب احلرف عند م�صاركتهم يف هذه املعار�س فتتلخ�س على النحو التايل:

• التكلفة العالية للم�ساركة بهذه املعار�س من موا�سلت ومبيت اأحيانا واأجرة ك�سك.	
• حجم البيع قليل.	
• حجم الدعاية والإعلن لهذه املعار�س حمدود.	
• عملية اإرجاع الب�ساعة الغري مباعة.	

بتوفري  بيت حلم  قامت غرفة جتارة  فقد  القطاع،  العاملة يف هذا  واجلمعيات  ال�سياحة  ووزارة  الثقافة  ووزارة  التجارية  والغرفة  البلدية  ال�سناعة دعما من  وتلقى هذه  هذا 
الت�سهيلت اللزمة للحرفيني ل�سراء املواد اخلام عن طريق التق�سيط. ولكن هذه التجربة مل تاأتي باملردود املتوقع من ازدهار يف ال�سناعة. كما تلقت تلك ال�سناعة دعما من 
اجلمعية التعاونية احلرفية ل�سناعة الرا�سي املقد�سة يف منطقة بيت حلم حيث �ساعدت هذه اجلمعية اأ�سحاب امل�ساغل على الت�سال بالإيطاليني لت�سويق منتوجاتهم من خ�سب 
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الزيتون. وقد انت�سب لهذه اجلمعية 30 م�سغل لل�سدف واخل�سب. ثم بدات هذه اجلمعيات بالعمل على تغليف املنتوجات اخلا�سة بها وبالتوا�سل مع الإيطاليني لتعزيز اجلودة 
واحرتام مواعيد الت�سليم مقابل ن�سبة ت�سل اإىل 1 – 2% من حجم املبيعات كم�ساهمة للجمعية لتغطية م�ساريفها الت�سغيلية. هذا مع العلم اأن هذه اجلمعية �ساهمت يف رفع �سوق 

الت�سدير ل�سناعة خ�سب الزيتون وال�سدف من عام 2002 – 2005 وهذا ما نلحظه من اجلدول التايل:

نوع املنتجالقيمة )يورو(ال�صنة

حتف دينية200232.000

اأدوات مطبخ من خ�سب الزيتون200399.000

اأدوات مطبخ من خ�سب الزيتون250.000 2004

 اأدوات مطبخ  من خ�سب الزيتون520.000   2005

ال�صدف. 6

حرفة ال�سدف من احلرف التي قام باإدخالها الرهبان الفرن�سي�سكان يف القرن ال�ساد�س ع�سر، غري اأن هذه احلرفة �سهدت تدهورًا على مر ال�سنني. وعلى الرغم من تطور هذه 
احلرفة خلل  النتداب الربيطاين، اإل اأن النتعا�س احلقيقي للحرفة كان يف ظل احلكم الأردين على ال�سفة الغربية حيث األغت احلكومة الأردنية جميع ال�سرائب املفرو�سة على 
املنتجات الدينية كلها،  حتى و�سفت هذه الفرتة باأنها الع�سر الذهبي جلميع احلرف الرتاثية. وبلغ عدد العاملني الذين يعملون يف هذا املجال 90% ما بني عام 1998 – 2003، 

ال انه وبعد الحتلل الإ�سرائيلي لل�سفة وغزة عام 1967 فر�ست الإدارة املدنية الإ�سرائيلية ال�سرائب من جديد على هذه ال�سناعات.

ويتم ا�سترياد املادة اخلام لهذه احلرفة اليوم من ا�سرتاليا وكاليفورنيا واملك�سيك والربازيل ونيوزيلندا، حيث يقوم احلرفيون  بنحت متاثيل واأ�سكال وجتزئتها اىل قطع �سغرية  
وتلبي�سها بال�سدف. ميثل الق�سم الأكرب من املواد امل�سنوعة من ال�سلبان والربو�سات وجتليد الكتب ومناذج م�سغرة من الأماكن الدينية املقد�سة.

 ن�سط اإن�ساء امل�ساغل اخلا�سة بتلك احلرفة يف ال�سنوات ما بني 1960-1975.  وهي حرفة تنتمي للقطاع القت�سادي الر�سمي واملنظم ، حيث ان معظم املن�سات العاملة يف هذا 
القطاع م�سجلة بالغرف التجارية اأو البلديات وما اإىل ذلك  ويغلب عليها من�ساآت امللكية الفردية.

 يعمل يف حرفة ال�صدف 10 م�صاغل تعمل يف بيت حلم ، ويبلغ عدد العمال الذين يعملون يف هذه الور�س على النحو التايل:

• 8  ور�س يوجد بها حوايل 2-4 عمال للور�سة الواحدة.	
• وور�ستان يوجد بها حوايل 8-10 عمال للور�سة الواحدة.	

وتنظم معظم الوحدات الإنتاجية املحلية يف من�ساآت فردية و�سركات عادية، وهي الأ�سكال القانونية التي تنتظم بها الوحدات الإنتاجية �سغرية احلجم، وبالتايل فاإن متويلها 
يقت�سر على راأ�س املال املقدم من قبل اأ�سحابها فقط نظرا ل�سعوبة احل�سول على قرو�س لتمويل اأية ن�ساطات ا�ستثمارية دون توفر �سمانات منا�سبة.

يغلب الطابع العائلي على هذا القطاع حيث تعود ملكية امل�سغل يف الغالب اإىل الأب اأو البن الأكرب يف الأ�سرة الذي يكون حت�سيله العلمي من الثانوية العامة وما دون. ويكون رب 
امل�سغل هو مديره يف الوقت ذاته. وميتاز هذا القطاع بطابعه الذكوري وله جمعياته التمثيلية حيث ينت�صب عدد كبري من اأ�صحاب امل�صاغل اإىل هذه اجلمعيات 

والحتادات، وهي ت�صمل:
• جمعية ال�سناعات احلرفية. 	
• اجلمعية التعاونية احلرفية ل�سناعة الرا�سي املقد�سة.	
• احتاد ال�سناعات التقليدية واحلرفية.	

هذا مع العلم اأن احلرفيني على ات�سال دائم مع موؤ�س�ساتهم التمثيلية التي تقدم لهم خدمات يحتاجونها ومثال على ذلك اجلمعية التعاونية احلرفية ل�سناعة الرا�سي املقد�سة 
التي ينت�سب لع�سويتها 30 م�سغل اإذ ت�ساعدهم على الت�سويق املحلي للمنتجات وقد اأ�ستملت اأي�سا يف الن�ساط الت�سويقي من خلل التعاون الإيطايل الذي ا�ستفادت منه �سناعة 

خ�سب الزيتون كما بينا يف الق�سم ال�سابق.

ينتج احلرفيون منحوتاتهم باأ�سكال خمتلفة ح�سب رغبة زبائنهم ويدخلون عليها ت�ساميم جديدة على فرتات متقاربة ت�سل بني �سهرين اإىل �سنة، حيث يتوىل �ساحب امل�سغل 
اإدخال الت�ساميم اجلديدة م�ستعينا اأحيانا بذوي اخلربة. اأما الن�ساط التجاري فهو مو�سمي يرتبط عادة مبوا�سم احلج امل�سيحي يف ت�سرين اأو وكانون ثاين واآذار وني�سان من كل 

�سنة.
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ي�سكل ال�سوق املحلي نحو 25% من حجم الت�سويق نظرا للطلب من جتار اجلملة والتجزئة اأ�سحاب حوانيت التحف التذكارية القريبة من املواقع ال�سياحية، ويعتمدون بالبيع على 
ال�سياح ب�سكل اأ�سا�سي. يقبل ال�سكان املحليون على �سراء تلك املنتجات اأي�سا وكذلك اجلمعيات التي تعمل على ت�سويق منتجات اأع�سائها ومنها اجلمعية التعاونية احلرفية ل�سناعة 

الرا�سي املقد�سة يف بيت �ساحور. ويف بع�س الأحيان تباع املنتجات مبا�سرة يف امل�سغل لل�سياح اأثناء زيارتهم لتلك امل�ساغل.

 وينق�صم الطلب املحلي على منتجات ال�صدف اإىل:

• جتار اجلملة واملفرق: وت�سمل حوايل 45 م�سغل تقع يف منطقتي بيت حلم والقد�س وتعتمد على التعامل مع ال�سياح الأجانب، اإىل جانب �سد احتياجات الطلب من ال�سوق 	
املحلي.

• املعار�س اململوكة: هناك من العاملني يف اإنتاج ال�سدف ممن عملوا على التو�سع الأفقي، حيث يبلغ عدد هذه امل�ساغل حوايل خم�سة.	
• اجلمعية الت�سويقية )اجلمعية التعاونية احلرفية ل�سناعة الرا�سي املقد�سة يف بيت �ساحور(: تعمل على ت�سويق منتجات اأع�سائها البالغ عددهم 30 ع�سوا من العاملني يف 	

حرفة خ�سب الزيتون وال�سدف وذلك حمليا واإىل الأ�سواق العربية، والأجنبية.
• طلبات خا�سة: كثريا ما تطلب بع�س املوؤ�س�سات ال�سياحية واملوؤ�س�سات الر�سمية وغريها طلبات خا�سة من املنتجات ال�سدفية كتذكارات اأو منتجات تخ�س منا�سبات معينة 	

حيث يتم و�سع موا�سفاتها، ويتوىل م�سغل ال�سدف ت�سنيعها.
• بيع يف الور�سة واملعار�س الر�سمية.	

اأما �صوق الت�صدير في�صكل قرابة75 % من حجم ال�صوق لهذا القطاع حيث يعترب املنفذ الرئي�صي لهذه احلرفة، ومن الدول التي يتم الت�صدير اإليها:
• دول اخلليج.	
• الأردن.	
• دول اأوروبا.	
• الوليات املتحدة الأمريكية وكندا. 	

ويتم الت�سدير يف الغالب ب�سكل مبا�سر واأحيانا عن طريق م�سدرين فل�سطينيني.

اأما امل�صاكل التي يواجهها العاملون يف هذا القطاع فيما يتعلق بالت�صدير:

• �سعوبة النقل واملوا�سلت وما تتطلبه من تكاليف واإجراءات معقدة.	
• اإجراءات التفتي�س على املعابر الربية.	
• احتمال ف�ساد املنتج نتيجة التفتي�س ونقل الب�ساعة من حافلة اإىل اأخرى.	

وي�سل �سعر املنتج النهائي لهذه احلرفة بني 1-20 دولر وقد ي�سل يف بع�س الأحيان 12-40 دولر، اما �سعر املنتج النهائي يف �سوق الت�سدير فقد  يبلغ 50-100دولر. وتقدر 
حجم املبيعات املحلية لعام 2009 ب 660.000 دولر ويف عام  2010 ب 720.000 دولر. اأما حجم الت�سدير لعام 2009 فيقدر 150.000 دولر ولعام 2010 120.000 دولر.

اأما ن�صبة املبيعات فهي على النحو التايل:

• 35% لل�سياح.	
• 30% للفل�سطينيني الذين ي�سكنون باخلارج اأو الذين يزورون فل�سطني.	
• 30% امل�ستهلك املحلي.	
• 5% لل�سوق الإ�سرائيلي.	

هنالك ن�صاط ملحوظ لهذا القطاع فيما يتعلق بامل�صاركة باملعار�س املحلية، حيت قام عدد كبري من اأ�صحاب امل�صاغل بامل�صاركة يف املعار�س املحلية ومنها:

• معر�س الروزنا يف بريزيت.	
• معر�س اأيام جفناوية يف جفنا.	
• ومعر�س ق�سر رام اهلل الثقايف.	

كما اأن هناك م�ساركة باملعار�س اخلارجية التي اأقيمت يف كل من م�سر، وروما، والأردن، وتركيا، وتون�س واإ�سرائيل.

ومن امل�صاكل التي يواجهها امل�صاركون يف املعار�س:
• التكلفة العالية ابتدءا من تذكرة ال�سفر وثمن الك�سك واملوا�سلت و انتهاًء باملبيت.	
• مكان العر�س)الك�سك( قد ل يكون منا�سب وملفت وجاذب للزوار.	
• بع�س املعار�س يكون عدد زوارها قليل نتيجة  ل�سعف الدعاية  الرتويجية.	
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ويقدر حجم ال�ستثمار املخ�س�س للم�ساركة يف املعار�س 1000- 10000دولر حيث تكون امل�ساركة مرة واحدة لكل �سنة بالن�سبة للمعر�س الواحد.

ل يح�سل حرفيو اخلزف على الدعم الكاف من الوزارات اأو البلديات اأو مراكز التجارة ولكنهم يح�سلون على دعم من اجلمعيات العاملة مثل اجلمعية التعاونية احلرفية ل�سناعة 
الرا�سي املقد�سة، والتي اأ�سهمت كما ذكرنا �سابقا يف الت�سويق للمنحوتات ال�سدفية حمليا وخارجيا.

اخليزران. 7

ت�ستهر غزة ب�سكل خا�س ب�سناعة اخليزران حيث ت�سم 12 م�سنعا، وهي حرفة قدمية يف غزة مور�ست قبل الهجرة عام 1948. ويوجد م�سنعان فقط يف ال�سفة الغربية اأحدهما 
يف بيت جال والآخر يف اخلليل. ويتم ا�سترياد املواد اخلام عرب موردين اإ�سرائيليني.

ما زالت هذه ال�سناعة عائلية باملقام الأول حيث تعود ملكية  املن�ساأة لرب الأ�سرة اأو الإبن الأكرب ويعمل اأفراد الأ�سرة نف�سها يف الور�س ب�سكل دائم ولكن بدون تلقي رواتب �سهرية 
حيث تتم حما�سبته ح�سب البيع.

تدخل على هذه ال�سناعة ت�ساميم جديدة بني حني واآخر يقوم بها �ساحب احلرفة مب�ساعدة العاملني اأنف�سهم اأحيانا وتروج جتارتها بني متوز واأيلول بالعادة. وما زالت تدار يدويا 
بدون تدخل للماكنة واإن كانت ت�ستخدم بع�س الآلت البدائية. ولي�س هناك اأي ن�ساط جماعي للرتويج للمنتجات ولكن بع�س اأ�سحاب امل�ساغل يقومون بالت�سويق ب�سكل فردي.

ت�سعف م�ساركة هذا القطاع يف املعار�س داخل فل�سطني اأو خارجها بل تكاد تنعدم وذلك ب�سبب احل�سار ال�سرائيلي املفرو�س على قطاع غزة حيث ان معظم �سناعات اخليزران 
ترتكز يف قطاع غزة. وي�سكو العاملون يف هذا القطاع واأ�سحاب امل�ساغل من قلة الدعم املقدم لهم من البلديات اأو الوزارات اأو اجلمعيات العاملة يف القطاع نف�سه.

ال�صابون . 8

 ت�ستهر مدينة نابل�س ب�سكل خا�س ب�سناعة ال�سابون وترجع بع�س الدرا�سات ن�ساأة ال�سناعة نف�سها ملدينة نابل�س. 

كان ال�سابون النابل�سي اأهم ال�سلع التي كان يتاجر بها التجار الفل�سطينيون ويجوبون بها الدول العربية ومنها على �سبيل املثال دول بلد ال�سام، حيث كانت تلقي رواجا من قبل 
النا�س يف تلك الدول ب�سبب جودتها الرفيعة.

وجدت �صناعة ال�صابون من مدينة نابل�س البيئة املنا�صبة لإقامتها:-

• زيت الزيتون الوافر والتي ت�ستهر به مدينة نابل�س على اعتبار اأنها مدينة ت�ستهر بزراعة الزيتون وبالتايل هنالك وفرة يف املادة اخلام.	
• وجود عدد من احلمامات الرتكية القدمية التي ت�ستخدم ال�سابون النابل�سي لزوارها وبالتايل تعد �سوقًا ا�ستهلكيًا كبريًا لهذه ال�سناعة لكرثة عدد زائري هذه احلمامات.	
• عدم وجود منتوجات اأجنبية مناف�سة لها يف مدينة نابل�س حتمل نف�س اجلودة وامل�سمون.	

ومن اجلدير بالذكر ان �سناعة ال�سابون كان لها دور كبري يف اإنعا�س الناحية القت�سادية ملدينة نابل�س يف الأعوام املا�سية، حيث كان اأ�سحاب امل�سابن ذوي مكانة رفيعة يف 
البلدة.

بلغ عدد امل�سابن يف ال�سنوات ال�سابقة قرابة 40 م�سبنة،  ولكن تراجع عدد هذه امل�سابن اليوم لي�سل اإىل 7 م�سابن، اأربعة منها يعمل ب�سكل فعلي ودائم ويعود ال�سبب يف ذلك 
ا�ستهداف اإ�سرائيل للم�سابن وتدمري بع�سها كليا خلل فرتة النتفا�سة الثانية.

والدليل على قدم هذه ال�سناعة ان جميع امل�سابن قد تاأ�س�ست يف الفرتة الواقعة ما بني 1800-1900م.

 هذا وتختلف قيمة راأ�س املال امل�صتثمر من م�صبنة اإىل اأخرى، حيث بلغ را�صمال امل�صتثمر:
• م�سبنة راأ�سمالها  يرتاوح ما بني 1000 – 5000 دولر 	
• م�سبنتني اآخرتني ما بني  5000-  7000 دولر 	
•  م�سبنيتني ما بني 7000- 15000 دولر	
• م�سبنة اأخرى 31000 – 50000 دولر 	

ميتاز هذا القطاع باأنه قطاع منظم مبعنى ان جميع امل�سابن العاملة فيه م�سجلة وتعمل ب�سكل ر�سمي  وهي م�سجلة ك�سراكات، اأو ملكية فردية اأو �سركات.

 يغلب على هذا القطاع طابع املن�ساآت العائلية املتوارثة اأبا عن جد، حيث يكون رب الأ�سرة هو املالك للمن�ساأة. وهي حرفة يعمل فيها الذكور ب�سكل خا�س وتكاد تخلو من الن�ساء 
رغم وجود عدد ي�سري من الن�ساء يعملن يف م�ساغل خا�سة بهن وتقمن بت�سويقها وت�سديرها. ويرتاوح عدد العاملني يف املن�ساأة الواحدة بني 1 – 3 عمال وهم يف العادة من اأفراد 

العائلة مع ا�ستخدام بع�س العمال من خارج الأ�سرة املالكة للمن�ساأة. ويتلقى هوؤلء رواتب �سهرية ترتاوح بني 500 – 1000 دولر.
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اختلف م�ستوى التح�سيل العلمي ملالكي هذه امل�سابن ما بني حاملي درجة الثانوية العامة وهم اثنان من بني �سبع م�سابن،  واثنان اأي�سا حاملن لدرجة البكالوريو�س،  واأخر يحمل 
درجة اأعلى من درجة البكالوريو�س، وبالتايل على الرغم من �سغر هذا القطاع فاإن اأرباب احلرف واملالكني للم�سابن هم اأنا�س متعلمون ومب�ستويات خمتلفة.

على عك�س حرف اأخرى، فاإن �سناعة ال�سابون لي�ست مو�سمية نظرا ل�ستخدام منتجاتها يف اأن�سطة يومية من ا�ستحمام وتنظيف ب�سرة وغريها. ولكن ت�ساميمها ظلت على �سكلها 
التقليدي واإن ظهرت بع�س املحاولت موؤخرا لتغيري الت�ساميم لرفع احتمالية الت�سويق، كما اأدخلت مواد جديدة على ال�صابون البلدي لتو�صيع جمالت ا�صتخدامه 

اإىل:

• ال�ستحمام.	
• تنظيف الب�سرة.	
• تنحيف اجل�سم.	
• ملعاجلة األم الظهر.	
• علج حب ال�سباب.	

يعد هذا القطاع من القطاعات ال�سعيفة من ناحية الرتويج ل�سناعته والدليل على ذلك انه ل يوجد �سوى م�سنع واحد يقوم بعمل اأن�سطة دعائية ملنتوجاته تتمثل يف عمل دعايات 
م�سموعة ومقروءة يف الإذاعات املحلية والراديو، والدعاية بال�سحف واملجلت وكذلك العمل من خلل النرتنت.

اأما امل�صاكل التي يعاين منها العاملون يف هذا القطاع فيما يتعلق بت�صويق منتوجاتهم فهي:

• عدم وجود �سوق م�ستمر لهذه املنتوجات يف ال�سوق املحلي.	
• املناف�سة القوية للمنتوجات املحلية من قبل املنتوجات الأجنبية لل�سابون والتي تلقي اإقبال كبريًا من قبل النا�س عليها لكونها منتوجات ذات ثمن اأرخ�س مقارنة مع املنتج 	

املحلي رغم ان جودة املنتج املحلى اأعلى من الأجنبي.
• �سعف الن�ساط الإعلمي والإعلين للتعريف عن هذه احلرفة وما حتويه من منتوجات، يف مقابل ن�ساط اإعلين �سخم للمنتوجات الأجنبية من اجل التعريف مبنتوجاتها 	

وترويجها وانت�سارها.

يتم ت�سدير هذه املنتوجات للخارج ولكن على نطاق �سغري حيث ان هنالك اربع م�سابن ت�سدر منتوجاتها للدول العربية ولكن واحدة فقط منها ت�سدر منتوجاتها اإىل كل من 
اأمريكا واأوروبا بال�سافة اىل الدول العربية. بداأ عدد من الن�ساء حديثًا يف فتح م�ساغل خا�سة ل�سناعة ال�سابون والعمل على ت�سويقه حمليًا وت�سديره خارجيًا. 

ويتم الت�سدير من خلل م�سدرين فل�سطينيني مبا�سرة لل�سواق العاملية اأما الت�سدير للدول العربية فتقوم به امل�سابن  ب�سكل مبا�سر  مبعنى باملجهود ال�سخ�سي لرب العمل 
نف�سه. اما امل�ستوردون لهذه املنتوجات فهم اأ�سدقاء ي�سكنون تلك البلدان املذكورة �سابقًا ويقومون بتوزيعها.

 اأما عوائق الت�صدير يف هذا القطاع فت�صمل:

• ال�سرائب العالية على املنتج.	
• اإجراءات الرتخي�س والت�سدير املعقدة.	

تباع منتوجات هذا القطاع يف �سالونات التجميل و)الكوز متك�س( ويف ال�سيدليات وال�سوبرماركت،  وت�سل اإىل م�ستهلكني هم اأ�سا�سا من الفل�سطينيني يف اخلارج الذي ياأتون 
لزيارة فل�سطني، ويليهم ال�سياح ومن ثم الأجانب املقيمني يف فل�سطني وبع�س امل�ستهلكني الإ�سرائيليني.

 يعاين هذا القطاع من م�ساكل التغليف ب�سكل خا�س نظرا لعدم توفر عبوات عملية وجميلة وعدم وجود م�سانع تخت�س بت�سنيع املغلفات املختلفة.

تقدر حجم املبيعات الإجمالية اخلا�سة بهذه احلرفة لعامي 2009 و 2010 مليون دولر

 ويقدر هام�س الربح يف امل�سلحة  الواحدة ب 1 – 10% من ن�سبة التكلفة.

يعد هذا القطاع من القطاعات الن�صطة يف جمال امل�صاركة يف املعار�س املحلية ومن هذه املعار�س التي �صارك بها اأ�صحاب هذه احلرفة:

• معر�س الروزنا يف بريزيت.	
• معر�س اأيام جفناوية يف جفنا.	
• معر�س فل�سطني الدويل يف رام اهلل.	
• معر�س اجلامعة الرثودك�سي يف رام اهلل.	
• ومعار�س اأخرى يف نابل�س واخلليل.	

اما امل�ساركة على ال�سعيد اخلارجي فهي �سعيفة جدا ومق�سورة على م�سبنة واحدة ا�سرتك احلرفيون فيها يف معر�س اأقيم يف تركيا واليابان وكانت امل�ساركة الوحيدة.
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على غرار احلرف الأخرى، فاإن امل�ساركة يف املعار�س تكون على نفقة �ساحب احلرفة نف�سه حيث يلزمه ا�ستثمار �سنوي يرتاوح بني 1000 و10000 دولر. ومعظم املعار�س املنظمة 
هي معار�س �سنوية �سواء على امل�ستوى املحلي اأو الدويل.

وعند احلديث عن دور الوزارات واجلمعيات واملوؤ�س�سات التي من الواجب عليها دعم هذا القطاع، فقد اأجاب معظم اأ�سحاب هذه احلرف انه ل يوجد دعم بتاتا لهذا القطاع ول 
يعرفون ان هنالك جمعيات متثلهم فهم لي�سو اأع�ساء بجمعيات ت�سم هذا القطاع .

يعد هذا القطاع من القطاعات املهددة بالتال�صي والنقرا�س وال�صبب يف ذلك:
•  قلة عدد العاملني يف هذه ال�سناعة.	
• انح�سار م�سانع ال�سابون يف منطقة واحدة وهي نابل�س.	
• املناف�سة الأجنبية للمنتج املحلي.	
• ال�سرائب املرتفعة املفرو�سة على هذه احلرفة.	
• تراجع ثقة امل�ستهلك املحلي بال�سناعة املحلية. 	

وتعرت�س هذا القطاع م�صاكل عدة منها:
• �سعوبة يف الت�سويق و �سعف الن�ساط الت�سويقي والرتويجي لل�سناعة.	
• عدم وجود �سوق م�ستمر لهذه ال�سناعة لنح�سارها وعدم انت�سارها و�سعف الن�ساط الدعائي لها.	
• ال�سعوبة يف الت�سدير نتيجة الإجراءات املعقدة واملفرو�سة التي تتطلبها عملية الت�سدير. 	
• ال�سرائب املرتفعة املفرو�سة على هذا القطاع.	
• تراجع الهتمام بال�سناعة واملنتج املحلي من قبل اجليل احلايل.	
• ارتفاع اأ�سعار املادة اخلام املتمثلة بزيت الزيتون.	
• �سكل املنتج وعدم ملئمته للتطور يف احلياه الع�سرية.	

الق�س. 9

ترتكز حرفة الق�س يف قرى حمافظات �سلفيت ونابل�س وغزة وتعتمد على العن�سر الن�سائي حيث ت�سكل عمالة املراأة فيها 100%  يعملن يف العادة داخل جمعيات ومراكز ونوادي 
ن�سوية حا�سنة للحرفة ،  وت�ساهم هذه املوؤ�س�سات يف جمع الن�ساء العاملت وتعريفهن ببع�سهن البع�س وت�ساعدهن على ت�سويق املنتجات عرب املعار�س املحلية والدولية وتنظم لهن 

دورات تدريبية لتنمية املهارات وتقدمي  ال�ست�سارات الفنية والت�سويقية.

�سناعة  الق�س مو�سمية تن�سط يف ف�سل ال�سيف لتوفر املادة  اخلام لها خلل هذا الف�سل، وهي من ال�سناعات القدمية التي ل يعرف بالتحديد تاريخ ن�ساأتها يف فل�سطني، 
وت�ستخدم منتجاتها يف احلياة اليومية. 

اأما اجلمعيات املنتمية لهذه احلرفة فقد اأ�ص�صت يف �صنوات خمتلفة:

• 37% من اجلمعيات امل�ستهدفة يف الدرا�سة تاأ�س�ست يف الفرتة الواقعة ما بني1975-1960.	
• 12% من اجلمعيات ن�ساأت يف الفرتة الواقعة ما بني عام 1976-1990 وما بني 2000-1991	
• 28% من اجلمعيات احلديثة الن�ساأة والتي تاأ�س�ست يف الفرتة الواقعة ما بني عام 2005-2001.	

بلغ راأ�س املال اخلا�س لبع�س اجلمعيات العاملة يف هذا القطاع 50.000 – 70.000 دولر يف حني بلغ راأ�س املال امل�ستثمر يف الأ�سول واملاكنات حوايل  20.000 دولر يف اجلمعية 
الواحدة، ومتتاز اجلمعيات العاملة يف هذا القطاع  بكونها جمعيات نظامية اإذا  اأنها كلها م�سجلة ب�سكل ر�سمي يف وزارة الداخلية. 

واجلدير بالذكر اأن هذه احلرفة كانت ذات طابع عائلي بالكامل وكانت حكرا على الن�ساء اللواتي كن ي�سنعن املنتجات يف منازلهن ويبعنها مبجهودهن ال�سخ�سي بدون و�ساطة. 
تلك  وتوفر  منتجاتهن من خلل اجلمعية.  ولت�سويق  بيوتهن  داخل  للت�سنيع  املواد اخلام  توفري  العاملت يف هذه احلرفة يف  ت�ساعد  اإن�ساء جمعيات  بعد  اليوم  ولكنها حتولت 
اجلمعيات اأحيانا دورات تدريبية على هذه ال�سناعة. هذا ويبلغ عدد الن�ساء العاملت يف احلرفة يف اجلمعية  الواحدة بني 1 – 7 ن�ساء وي�سل  العدد يف بع�س اجلامعات من 

8 – 11 امراأة. اأما م�ستوى التح�سيل العلمي للم�سئولني عن اجلمعيات امل�ساندة هو اإما التوجيهي اأو دبلوم متو�سط.

ت�صنف منتجات هذا القطاع على  انها حرف يدوية فل�صطينية. ومن اجلمعيات التي متثل هذا القطاع وتقوم بتجميع الن�صاء من خمتلف حمافظات وقرى 
ال�صمال فهي:

• جمعية احتاد املراأة العاملة.	
• جمعية تنمية املراأة الريفية.	
• الحتاد العام للجمعيات اخلريية.	
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هذه اجلمعيات ل تدفع رواتب �سهرية للعاملت يف هذه ال�سناعة بل حتا�سبهن بالقطعة.

اأما التجديد يف هذه ال�سناعة فمرتبط بالطلب ول يتخطاه لعر�س منتجات جديدة وخلق الطلب عليها يف احلياة اليومية ما ميكنه اأن يو�سع من ح�ستها يف ال�سوق. وهذا الأمر 
يهددها بالتل�سي حيث ل ت�ستخدم منتجاتها �سوى كهدية اأو حتفة ومل تعد من املنتجات املتداولة ب�سفة يومية.

تعد �سناعة الق�س من ال�سناعات الرتاثية الب�سيطة من حيث الآلة امل�ستخدمة فيها وكذلك من حيث الرتويج لها اإذ اأن هنالك جمعية واحدة من بني اجلمعيات التي تقوم بعمل 
اأن�سطة دعائية لرتويج وت�سويق منتوجاتها وتتمثل الأن�سطة الدعائية يف دعايات بالتلفاز والراديو ويف العادة تكون مرة واحدة �سنويا واأحيانًا قد تكون مرة واحدة دون متابعة لحقة.

ما زالت ال�سناعة يف �سورتها البدائية ومل يدخل عليها اأي اآلت كما ل يتم الرتويج لها ب�سكل كاف بخلف الن�ساط الذي تقوم به جمعية واحدة لت�سويق املنتجات

يتم بيع هذه املنتوجات يف كل من دكاكني التذكارات وحملت التحف ال�سرقية وعن طريق املعار�س املوجودة يف اجلمعيات نف�سها.

يبلغ معدل �سعر املنتج النهائي الكرث مبيعا يف ال�سوق املحلي 21-40 دولر فيما يبلع �سعر معدل �سعر املنتج النهائي الكرث مبيعا يف  الأ�سواق اخلارجية 40- 60دولر وهو املبلغ 
الذي اأ�سارت اإليه جمعية او اثنتان من اجلمعيات امل�سدرة والتي قامت بت�سدير منتجها اىل كل من اجلزائر والأردن و�سوريا . 

وكانت امل�صاكل التي مت واجهتها اأثناء عملية الت�صدير: 

• الإجراءات املعقدة التي تتطلبها عملية الت�سدير من اإجراءات وتفتي�س عرب املعابر.	
• ال�سروط ال�سعبة واملعقدة التي تفر�سها بع�س الدول. 	
• التكاليف العالية من نقل وموا�سلت و�سحن.	
• عدم وجود �سركة خمت�سة فقط بالت�سويق والت�سدير للخارج والتي متلك اخلربة الكافية يف ذلك.	

تباع منتجات الق�س بالقطعة بدون تغليف بالعادة نظرا لختلف اأحجامها واحلاجة اإىل عبوات خمتلفة جتذب الزبائن وهي غري متوفرة يف املنطقة. بالإ�سافة لذلك يتم تف�سيل 
املنتج بناء  على طلب من الزبائن بدون ابتكار لت�ساميم جديدة من �ساأنها اأن تفتح اأ�سواقا اأخرى اأمامه.

يف حني مل يتم احل�سول على املعلومة التي تتعلق بحجم مبيعات الت�سدير لعدم وجود �سوى جمعية او اثنتني تقومان بالت�سدير ولي�س ب�سكل م�ستمر وثابت.

هنالك م�صاركة لهذه اجلمعيات يف املعار�س املحلية والتي تقام يف مناطق خمتلفة ومن هذه املعار�س التي مت امل�صاركة فيها:

• الروزانا يف بريزيت.	
• معر�س منتزه بلدية نابل�س.	
• معر�س �سب�سطية.	
• معر�س بلدية �سلفيت.	
• معر�س القرية العاملية يف قلقيلية.	
• معر�س �سوق احلرجة برام اهلل التحتا والذي مل يعد يقام حاليا.	
• معر�س �سنية جنني.	
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اأما امل�ساركة اخلارجية فقليلة ، حيث قامت جمعية واحدة بامل�ساركة يف معر�س اجلزائر الدويل ومعر�س �سوريا.

مع العلم ان هذه امل�ساركة تكون مرة واحدة بال�سنة وتكون على نفقة اجلمعية اخلا�سة ويقدر حجم ال�ستثمار املخ�س�س للم�ساركة يف هذه املعار�س 1000-10.000 دولر.

ويكاد ينعدم دور الوزارات يف دعم اجلمعيات العاملة يف هذه احلرفة حيث اأفادت تلك اجلمعيات اأن امل�ساعدة التي حت�سل عليها تاأتي من الغرفة التجارية التي ت�ساعدها على 
ت�سويق منتوجاتها والت�سدير اإىل اخلارج. اأما الوزارات والبلديات واملراكز التجارية فهي غائبة عن القطاع ول تتوا�سل معه.

اأما امل�صاكل التي تواجهها اجلمعيات العاملة يف هذا القطاع ب�صكل عام فهي:

• �سعوبة يف الت�سويق وعدم وجود �سوق م�ستمر ملنتوجاتهم.	
• �سعوبة يف الت�سدير نتيجة الإجراءات املعقدة وقلة اخلربة لدى اجلمعيات نف�سها فيما يتعلق بالت�سدير.	
• عدم وجود �سركات خمت�سة تاأخذ على عاتقها م�سوؤولية الت�سويق والت�سدير لهذه املنتوجات.	
• التكاليف املرتفعة عند امل�ساركة باملعار�س وما تتطلبه من تكاليف موا�سلت ومبيت وثمن )ك�سك( اأر�سية.	
• الإنتاج بنف�س الت�ساميم وبالتايل تقييد املجالت التي ت�ستخدم فيها هذه املنتوجات واقت�سارها على ا�ستخدامات التحف والزينة.	
• ارتفاع ثمن املواد اخلام لهذه احلرفة ب�سبب تراجع زراعة القمح وخطر احليوانات املفرت�سة وغلء اأثمان ال�سبغة.	
• ندرة  العمالة املاهرة.	
• قلة الدعم املقدم من اجلهات امل�سوؤولة لهذا القطاع من اجل النهو�س به.	
• املناف�سة الأجنبية للمنتج املحلي وال�سعر املنخف�س للمنتج الأجنبي مقارنة ب�سعر املنتج املحلي.	
• عدم رغبة اجليل احلايل  يف تعلم هذه احلرفة.	
•  �سعف انت�سار احلرفة يف الأ�سواق املحلية وبالتايل احلاجة اإىل اأن�سطة دعائية للرتويج لهذه ال�سناعة.	

ن�صج ال�صجاد . 10

من املوؤ�سف القول اأن هذه ال�سناعة مهددة بالتل�سي حيث مل يعد هناك �سوى جمعية واحدة منتجة لها يف ال�سفة الغربية وم�سنع اأو اثنان يف قطاع غزة. اجلمعية املنتجة لل�سجاد 
يف ال�سفة الغربية هي جمعية ال�سموع اخلريية جنوب اخلليل وقد تاأ�س�ست ب�سكل ر�سمي �سنة 1975 وهي م�سجلة لدى وزارة الداخلية وراأ�سمالها ال�ستثماري يف الأ�سول واملاكنات 

ي�سل اإىل 3000 دولر. متتاز هذه احلرفة بطابعها الأنثوي حيث يغيب عنها الذكور ويقدر عدد العاملت فيها 150 امراأة منهن 40 يعملن ب�سكل دائم و110 ب�سكل جزئي.
بلغ م�ستوى التح�سيل العلمي ملديرة اجلمعية لدرجة البكالوريو�س. هنالك احتادات متثل هذا القطاع ومن هذه الحتادات احتاد اجلمعيات اخلريية .

 يتم التعامل مع منتجات ال�سجاد على اأنها منتجات حرفية يدوية فل�سطينية وهي تنتج ح�سب طلب امل�ستهلك. وقد اأدخلت عليها ت�صاميم جديدة 
• ال�سائح الأجنبي ي�سكل قرابة %50.	
• اأجانب يقطنون البلد %20.	
• م�ستهلكني فل�سطينيني %30.	
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يبلغ معدل �سعر املنتج النهائي الكرث مبيعا لهذه املنتوجات من ال�سناعة قرابة  55 دولر للقطعة الواحدة

واأما بخ�سو�س الت�سدير للخارج فل يوجد ت�سدير وال�سبب يف ذلك اأن هذه اجلمعية بحاجة اإىل دعم وم�ساندة من اجلهات امل�سوؤولة من اجل م�ساعدتها يف ت�سويق منتوجاتها 
وت�سديرها للخارج لقلة اخلربة التي متلكها اجلمعية يف هذا اجلانب.

ت�صارك اجلمعية يف املعار�س املحلية،  ومنها :

• معر�س الروزنا يف بريزيت .	
• ومعر�س اأيام جفناوية يف جفنا.	

كما �ساركت  يف معار�س دولية باخلارج،  منها معر�س يف م�سر ، مع العلم ان امل�ساركة بهذه املعار�س  �سنوية وتكون على نفقة اجلمعية نف�سها لعدم وجود دعم للم�ساركة بهذه 
املعار�س على ح�ساب الوزارات او البلديات او غريها من اجلهات امل�سوؤولة ، اأما امل�صكالت التي متت مواجهتها اأثناء امل�صاركة يف هذه املعار�س:

• التكاليف املرتفعة من نقل و�سحن ومبيت.	
• تكلفة )الك�سك(الأر�سية مرتفعة يف بع�س املعار�س.	
• اإرجاع الب�ساعة الغري مباعة.	
• قلة البيع يف بع�س املعار�س لقلة الزوار وعدم وجود دعاية كافية للمعار�س نف�سها.	

تلقت هذه اجلمعية الدعم فقط من موؤ�س�سة اليونيفيم ومل حت�سل على اأي دعم اآخر من الوزارات، البلديات، اأو املراكز التجارية.

ومن الأ�صباب التي جتعل هذه احلرفة من احلرف املهددة بالنقرا�س:
•  قلة العمالة الن�سوية املاهرة.	
• عدم وجود �سوق م�ستمر لهذه ال�سناعة.	
• وجود جمعية واحدة فقط تعمل يف هذه احلرفة	
• عدم الت�سدير للخارج.	
• قلة الدعم املقدم لهذا القطاع من اجل النهو�س به وتطويره.	
• معظم الت�ساميم التي يتم اإنتاجها ت�ساميم كل�سيكية وحتى الت�ساميم اجلديدة يتم اإدخالها على املنتج الكل�سيكي املتوفر.	

الف�صيف�صاء . 11

اإىل الع�سر الأموي. ويعترب فن  اأريحا يعود  اإن الف�سيف�ساء املوجود يف ق�سر ه�سام يف  اأريحا وقد مت فتح مركز للف�سيف�ساء حديثًا يف بريزيت.  تتمركز �سناعة الف�سيف�ساء يف 
اأو اجلدران.  ي�ستخدم )امللط(  اأ�سكال الفن الذي ي�ستخدم للتزيني با�ستخدام مكعبات �سغرية �سواء على الأرا�سي  اأ�سكال الت�سوير، بل هو �سكل من  اأقدم  الف�سيف�ساء من 
كقاعدة اأ�سا�س ويتم ا�ستخدام مكعبات �سغرية من األوان خمتلفة لت�سكيل جمموعة متنوعة من الت�ساميم من ال�سور املتنوعة. وميكن ا�ستخدام احلجر واملعدن والزجاج وال�سدف 
وغريها. عادًة، يتم توزيع حبيبات ملونة بطريقة ما للتعبري عن القيم الدينية والثقافية والفنية باأ�سلوب فني بحيث تكون مرتا�سة لت�سكيل ال�سورة الكاملة للم�سهد اأو الأ�سكال 

الهند�سية.

�سهد الع�سر البيزنطي تطورًا كبريًا يف �سناعة الف�سيف�ساء لأنهم اأدخلوا �سناعة الزجاج واملعادن والف�سيف�ساء امل�ستخدمة ب�سكل كبري يف القرن الثالث والرابع باللونني الأبي�س 
والأ�سود ت�سور حياة الأ�سماك واحليوانات البحرية. فقد طور القتبانيون العرب الف�سيف�ساء من خلل عمل الأ�سكال الهند�سية وتقدمي الت�ساميم الإ�سلمية كما هو موجود يف 

امل�سجد الأموي يف دم�سق وقبة ال�سخرة يف القد�س، وو�سلت ذروتها يف الع�سر الإ�سلمي. 

وقد �ساغ احلرفيون املهرة حكايات على اجلدران والقباب والأر�سيات يروون من خللها ق�س�سًا من املا�سي. اإن م�سطلح ف�سيف�ساء هو من اأ�سل يوناين يعني الفن واجلمال 
والإلهام الفني. 

ويف العموم فاإن هذه احلرفة لي�ست حرفة موروثة، با�ستثناء مركز بريزيت الذي متلكه عائلة والأب هو ال�سخ�س امل�سوؤول. هذا املركز يوفر التدريب ويقدم املنتجات للبيع. يف 
ال�سابق كان ي�ستخدم املركز لتجديد وترميم الف�سيف�ساء القدمية مثل ق�سر ه�سام والأديرة املختلفة وغريها. اأما مركز بريزيت فهو ينتج الت�سميمات اجلديدة يف حماولة لفتح 
اأ�سواق جديدة لهذه احلرفة. على �سبيل املثال، ت�سميم  ُرقع ال�سطرجن واأثاث املكتب وزخارف اجلدران وغريها ، يف حماولة لدمج هذه احلرفة الرتاثية مع الديكور يف املنزل 

الفل�سطيني وجوانب اأخرى من احلياة اليومية. وهذا �سوف ي�ساعد يف الرتويج لهذه احلرفة ويف ت�سويق منتجاتها مبا يلبي احتياجات الزبائن و امل�ستهلكني. 

اأما يف اأريحا، فاإن مركز الف�سيف�ساء يخلو من العمال لكنه يقدم التدريب لهذه احلرفة. تعد هذه احلرفة مو�سمية وتعتمد على ال�سياح. وبالرغم من اأن  هذا القطاع يعد �سغريًا 
ن�سبيًا، غري اأنه ن�سيط يف جمال الت�سويق والدعاية خا�سة من خلل النرتنت، واملجلت وو�سائل الإعلم الأخرى. فقد قام مركز بريزيت بتوزيع ن�سرات حول هذه احلرفة من 

اأجل تعريف النا�س بها. 
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اإن ال�سادرات اخلا�سة بهذا القطاع من منتوجات حمدودة ب�سبب ارتفاع تكلفة املوا�سلت )نقل الب�سائع(، الوزن وعدم وجود وكلء للت�سدير للتعامل معهم خا�سة اأن هذه 
املنتوجات حتتاج اإىل الدقة واحلذر يف عملية التنقل. ويعود �سبب ارتفاع املوا�سلت اإىل طريقة نقل الب�سائع من مركبة اإىل اأخرى والتي فر�ستها �سيا�سة قوات الحتلل.

عادًة ما  تباع ال�سلع واملنتوجات يف قاعات املعار�س ودكاكني التحف. وامل�ستهلكون النهائيون ملنتوجات هذه احلرفة هم ال�سياح  واجلالية الفل�سطينية يف اخلارج  يليهم الفل�سطينيون 
يف الداخل. ويرتاوح معدل �سعر املنتج النهائي الذي يعترب الكرث انت�سارا بني 81 – 100 دولر. مع العلم اأن منتوجات هذا القطاع تباع كما هي ودون تغليف.

 ي�صارك اأ�صحاب هذا القطاع يف املعار�س املحلية وهي:

• املعر�س الوطني يف رام اهلل.	
• معر�س اأ�سبوع الرتاث يف بريزيت.	
• معر�س فل�سطني الدويل )Fibex(  يف رام اهلل/ البرية. 	
• �سوق احلرجة يف رام اهلل.	
• معر�س بلدية البرية يف البرية.	

 تنعقد هذه املعار�س مرة واحدة يف ال�سنة، وي�سارك فيها العار�سون على نفقتهم اخلا�سة ويقدر حجم ال�ستثمار املخ�س�س للم�ساركة يف هذه املعار�س قرابة 1000 دولر فما دون.
اأما امل�ساكل التي تواجه احلرفيون اأثناء م�ساركتهم يف املعار�س فهي كالأتي: 

• تكلفة نقل الب�سائع ب�سبب نقاط التفتي�س وطريقة نقل الب�سائع التي فر�ستها قوات الحتلل وهي نقل الب�سائع من مركبة لأخرى.	
• تكلفة اإ�ستئجار وجتهيز املعر�س.	
• نق�س يف الت�سويق و الدعاية للمعار�س وبالتايل يوؤثر على عدد الزائرين للمعار�س ما يقلل حجم البيع.	
• اإعادة الب�سائع غري املباعة.	

غري اأنه ل يوجد م�ساركة يف املعار�س العاملية لهذا القطاع ب�سبب انعدام الدعم من قبل الوزارات واجلهات الر�سمية لعدم وجود ات�سال وتوا�سل. 
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تحليل المنتجات األكثر شعبية

الأ�صباب التي جتعل هذه املنتجات اأكرث مبيعا من غريهااأكرث املنتجات مبيعًا يف الأ�صواق املحلية واخلارجيةالقطاع

التطريز

• الثوب الفل�سطيني	
• املعلقات	
• الرباويز	
• تطريز باأحجام خمتلفة 	
• مداليات	
• حقائب، �سالت، لفحات 	

• متثل تراث فل�سطيني وموروث قدمي	
• ميكن ا�ستخدامها كتحف وهدايا	
• ال�سعر مقبول ويف متناول النا�س	
• جلمال القطعة ودقة عملها بالإ�سافة اإىل اجلودة العالية يف �سنعها.	

فخار

• اأباريق فخار	
• قوارير فخار	
• مزهريات	
• هدايا باأ�سكال خمتلفة	

• ميكن ا�ستخدامها لزراعة الورد والزهور	
• ال�سعر يف متناول اجلميع)مقبول(	
• �سناعات �سديقة للبيئة	
• ميكن ان ت�ستخدم كهدايا وباأ�سكال خمتلفة	

اخلزف 

• �سحون	
• قدر واأوعية 	
• بلط باأ�سكال، واألوان واأحجام خمتلفة	
• مناذج لأ�سكال خمتلفة	
• كرات	
• اإطارات )براويز(	
• جداريات خمتلفة 	
• مزهريات	

• متثل الرتاث الفل�سطيني	
• لل�ستخدام املنزيل	
• ميكن ان ت�ستخدم كتحف وهدايا فاخرة ل�سدة جمالها ودقة �سنعها 	

وجودتها
• ال�سعر معتدل ومقبول بني النا�س	

الزجاج 

• كوؤو�س 	
• مزهريات 	
• براويز 	
• هدايا تذكارية باأ�سكال واأحجام خمتلفة 	

• ميثل الرتاث الفل�سطيني	
• ميكن ان ت�ستخدم يف البيوت	
• تعترب هدايا فخمة وجميلة وباأحجام واأ�سكال خمتلفة	
• ال�سعر مقبول بني النا�س	

خ�صب 
الزيتون 

• �سلبان 	
• جم�سمات دينية 	
• �سعارات وطنية مثل حن�سلة وخارطة فل�سطني 	
• دروع تقديرية	

• متثل الرتاث الفل�سطيني	
• منتجات ذات �سلة وعلقة بالدين	
• منتوجات ذات اأحجام واأ�سكال جميلة	
• �سهلة احلمل والتنقل بها من مكان لأخر وغري قابلة للك�سر	

ال�صدف 

• �سلبان	
• لوحات �سدفية	
• منتوجات باأ�سكال واأحجام خمتلفة	
• غطاء للقراآن الكرمي	

• ميثل الرتاث الفل�سطيني 	
• ذات جمال وجودة عالية 	
• ال�سعر مقبول بني النا�س	
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الأ�صباب التي جتعل هذه املنتجات اأكرث مبيعا من غريهااأكرث املنتجات مبيعًا يف الأ�صواق املحلية واخلارجيةالقطاع

اخليزران 

• �سرير اأطفال	
• مقاعد للحدائق	
• كر�سي هزاز	
• طاولت	
• �سواين 	

• منتوجات تراثية قدمية	
• منتوجات جميلة وذات جودة عالية	
• تلقي اإعجاب وقبول كبري من الن�ساء	

ال�صابون

• �سابون عادي لل�ستحمام	
• �سابون معطر	
• كرميات وزيوت للتنحيف	
• �سابون لعلج حب ال�سباب	

• ميثل الرتاث الفل�سطيني	
• منتج ع�سوي	
• منتج مطلوب ومرغوب من قبل اجليل القدمي )الكبري يف ال�سن(	
• ال�سعر مقبول ويف متناول اأيدي النا�س	

الق�س 
 

• �سواين و�سحون ق�س	
• �سلت	
• لوحات	
• مواد للديكور	
• مزهريات اأو اأواين �سغرية 	

• ميثل الرتاث الفل�سطيني	
• ت�ستخدم يف املنازل رغم ندرتها	
• متثل وت�سكل لوحات ذات ت�ساميم فنية بالألوان  جميلة	
• ال�سعر مقبول ويف متناول اجلميع 	

ن�صيج ال�صجاد

• �سجاد ال�سلة	
• �سنط	
• معلقات للزينة 	
• غطاء للطاولت 	

• ميثل الرتاث الفل�سطيني	
• جمال املنتج	
• ال�سعر مقبول ويف متناول اجلميع	
• منتجات عملية وتدوم لفرتات طويلة 	

الف�صيف�صاء 

• مناذج  واأ�سكال فل�سطينية خمتلفة	
• �سعارات فل�سطينية وطنية مثل حن�سلة وخارطة فل�سطني	
• بلط واأر�سيات املنازل	
• لوحة �سطرجن	
• جدران وديكورات	
• هدايا �سغرية	
• �سلطانيات، �سحون و�سناديق 	

• ميثل الرتاث الفل�سطيني	
• ت�ساميم جذابة	
• جودة عالية 	
• عملي	
• اأ�سعار مقبولة ويف متناول اجلميع 	
• حتف تذكارية 	

 



28

المشاكل التي تواجه الحرفيون في مختلف قطاعات الصناعات التراثية 

امل�صاكل التي يواجههاالقطاع

التطريز

• ال�سعوبة يف الت�سويق وذلك لغياب الإ�ستقرار يف ال�سوق املحلي نف�سه.	
• املناف�سة الأجنبية للمنتج الرتاثي املحلي ، على الرغم من انه ل يوجد مقارنة بني املنتج املحلي والأجنبي من حيث اجلودة واجلمال ، 	

ولكن ال�سبب يف الإقبال على املنتج الأجنبي كونه ارخ�س من املنتج املحلي.
• �سعوبة يف الت�سدير ب�سبب: 	

- قلة خربة املنتجني يف الت�سويق والت�سدير.
- التكاليف العالية التي تتطلبها عملية الت�سدير من نقل و�سحن وتفريغ للمنتج.

- الإجراءات املعقدة التي تفر�سها ال�سلطات الإ�سرائيلية على املعابر.
- عدم وجود موؤ�س�سات تخت�س فقط بعملية ت�سدير املنتوجات الرتاثية للخارج بدل من املنتج.

الفخار
• �سعوبة يف الت�سويق داخل اخلط الأخ�سر	
• الإجراءات املعقدة التي تفر�سها �سلطات الحتلل على املعابر.	
• �سعوبة يف الت�سويق لهذه املنتوجات وبالأخ�س يف ال�سوق املحلي	

اخلزف

• �سعوبة يف الت�سويق داخل اإ�سرائيل	
• امل�ساكل اخلا�سة باملعابر ، والإجراءات املعقدة التي تفر�سها �سلطات الحتلل من تفتي�س ونقل للب�ساعة من �ساحنة اإىل اأخرى والذي 	

قد ت�سبب يف ك�سر وتلف الب�ساعة .
• مناف�سة املنتوجات الأجنبية للمنتوجات املحلية ، وعدم وجود �سيا�سات من اجل العمل على حماية املنتوجات املحلية ، على العلم ان 	

املنتج الأجنبي ل يحمل جودة عالية ول دقة وجمال بنف�س القيمة التي يحملها املنتج الأجنبي ، ولكن الإقبال على املنتج الأجنبي يكون 
من ناحية ال�سعر الرخي�س فقط.

الزجاج

• الإجراءات املعقدة التي تفر�سها �سلطات الحتلل من تفتي�س وتدقيق على احلواجز واملعابر.	
•  ال�سرائب املرتفعة املفرو�سة على هذه ال�سناعة و التكاليف املرتفعة التي تتطلبها عملية نقل و�سحن الب�ساعة من مكان اإىل اآخر .	
• تلف الب�ساعة يف اأوقات كثرية وذلك ب�سبب التفتي�س ونقل الب�ساعة من �ساحنة اإىل اأخرى وذلك على احلواجز واملعابر الإ�سرائيلية.	
• قلة اأو حتى عدم وجود موؤ�س�سات تعمل وتخت�س فقط يف عملية ت�سدير املنتوجات الرتاثية للأ�سواق العاملية.	

خ�صب الزيتون

• �سعوبة يف الت�سويق ب�سقيه حمليًا وعامليا وتعترب املع�سلة الرئي�سية التي يواجهها القطاع.	
• مناف�سة املنتوجات الأجنبية للمنتجات الرتاثية. 	
• ال�سرائب العالية على هذه الب�سائع	
• غلء املواد اخلام اخلا�سة بهذه ال�سناعة.	
• �سعف وقلة الت�سدير للخارج ب�سبب نق�س اخلربة لدى احلرفيني يف هذا املجال.	
• امل�ساكل اخلا�سة بامل�ساركة باملعار�س، من حيث ارتفاع ر�سوم امل�ساركة باملعر�س)ثمن الك�سك(، وكذلك التكاليف اخلا�سة بنقل الب�ساعة وحتميلها .	
• احتكار التجار الكبار ملكاتب ال�سياحة وجلب الزوار اإليهم فقط .	
• احلاجة اإىل التدريب على اجلودة.	
• عدم دعم القوانني والأنظمة احلالية لهذا القطاع .	
• عدم وجود جلنة موا�سفات ومقايي�س من اجل مراقبة املوا�سفات واملعايري اخلا�سة بهذه ال�سناعة ومن اجل العمل على حمايتها من قبل 	

املنتوجات الأجنبية.
• القوانني ال�سارية حاليًا ل تدعم هذا القطاع.	
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امل�صاكل التي يواجههاالقطاع

ال�صدف
• مناف�سة املنتوجات الأجنبية للمنتوجات املحلية اخلا�سة بهذه ال�سناعة.	
• اإمكانية تزوير املنتج لعدم وجود نظام م�سادقة على اأن املنتج اأ�سلي.	
• عدم الهتمام بعملية التغليف من قبل املنتجني والتي تعد عامل رئي�سي يف عملية الت�سويق.	

اخليزران

• �سعوبة كبرية يف عملية الت�سويق.	
• حرفة متعبة.	
• ل يوجد تقدير للجهد املبذول يف �سناعة املنتج.	
• �سعوبة يف احل�سول على املواد اخلام.	
• املناف�سة الأجنبية للمنتوجات املحلية اخلا�سة بهذه ال�سناعة والتي تلقي رواجاً  ب�سبب رخ�سها مقارنة مع املنتج الرتاثي املحلي الذي 	

ميلك جودة عالية ودقة يف ال�سناعة وبالتايل �سعر اأغلى من املنتج الأجنبي.

ال�صابون

• ال�سعوبة يف الت�سويق حمليا وعامليا.	
• ال�سعوبة يف الت�سدير.	
• م�ساكل تتعلق بامل�ساركة باملعار�س  تتمثل باإرتفاع تكلفة اإ�ستئجار ون�سب الأك�ساك.	
• التكاليف املرتفعة عند عملية نقل الب�ساعة اىل املعار�س وكذلك التكاليف اخلا�سة باملبيت.	
• قلة البيع يف املعار�س.	
• قلة الرتويج لهذه املعار�س اإعلنيا.	
• قلة الزوار لبع�س املعار�س.	

الق�س

• عدم وجود �سوق خا�س بهذه ال�سناعة ب�سكل م�ستمر ودائم.	
• املناف�سة الأجنبية للمنتج الرتاثي املحلي.	
• رخ�س املنتج الأجنبي مقارنة ب�سعر املنتج املحلي الذي ميتاز باجلودة العالية واجلمال والدقة يف الت�سنيع.	
• بهذه 	 املطلوبة واخلا�سة  املوا�سفات  املحلي ومن اجل حتديد  املنتج  العمل على حماية  اجل  ومقايي�س من  عدم وجود جلنة موا�سفات 

ال�سناعة .
• رخ�س املنتج املحلي من حيث اجلهد الذي يتطلبه املنتج من اجل ت�سنيعه.	

ن�صج ال�صجاد

• ندرة العمالة والعمال املهرة.	
• قلة الدعم املوجه للنهو�س ودعم هذا القطاع.	
• قلة الطلب على املنتوجات اخلا�سة بهذه ال�سناعة من قبل الأ�سواق املحلية خ�سو�سًا والأ�سواق اخلارجية.	
• قلة الت�سدير	

الف�صيف�صاء

• قلة الطلب على املنتوجات اخلا�سة بهذا القطاع.	
• املناف�سة الأجنبية للمنتوجات املحلية وخ�سو�سا املنتوجات ال�سينية.	
• رخ�س املنتج الأجنبي مقارنة مع املنتج املحلي على الرغم من وجود املنتج املحلي العلية ودقة م�سنوعيته وجماله .	
• معظم املنتجات ت�ستخدم كت�ساميم لتحف وهدايا تذكارية ولي�س لأغرا�س عملية.	
• قلة وندرة الأ�سخا�س املهرة والذين ميلكون اخلربة للعمل يف هذا القطاع.	
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وضع الوزارات والجهات الرسمية )السلطات( الحالية، ومشاريعهم المستقبلية فيما 
يتعلق بقطاع الصناعات التراثية:

اجلهة 
املهام  واخلطط امل�صتقبليةمهامهم احلاليةالر�صمية

وزارة 
ال�صياحة

• الرتخي�س.	
• اإعطاء ومنح الرتاخي�س لأي من�ساأة  حملية �سياحية.	
• اإجراء زيارات تفتي�سية على منافذ البيع )املتاجر( وامل�ساغل.	
• دعوة املنتجني للم�ساركة يف املعار�س املحلية والدولية التي تقام 	

والتي لها �سلة بال�سناعات الرتاثية وال�سياحية
• الرتاثية من خلل عر�س هذه 	 املنتوجات  ت�سويق  امل�ساهمة يف 

املنتوجات يف املعار�س اخلا�سة بوزارة ال�سياحة ، او من خلل 
املعار�س التي يتم دعوة املنتجني للم�ساركة فيها.

• ال�سناعات 	 بقطاع  يتعلق  الذي  اجلانب  يف  الأدوار  من  مزيد  اتخاذ 
الرتاثية.

• تقدمي دعم اكرب لقطاع ال�سناعات الرتاثية وخ�سو�سًا يف جمال البنية 	
التحتية.

• �سد 	 على  العمل  اجل  من  خمتلفة  م�ساريع  وتنفيذ  اإعداد  على  العمل 
الفجوة املوجودة يف هذا القطاع.

• دعم املراأة يف هذا القطاع.	
• جلنة 	 ت�سكيل  على  العمل  خلل  من  الرتاثية  ال�سناعات  قطاع  حماية 

موا�سفات ومقايي�س والهدف منها العمل على حماية هذا القطاع العمل 
على مراقبة جودة املنتوجات اخلا�سة بهذا القطاع.

• العمل على دعم وحماية قطاع الثقافة وال�سناعة ، وخ�سو�سا اجلانب 	
الذي يتعلق بقطاع ال�سناعة ال�سياحية. 

وزارة الثقافة

• العمل على دعم وحماية قطاع ال�سناعات الرتاثية.	
• من 	 قطاع  بكل  اخلا�سة  واملعايري  املوا�سفات  حماية  على  العمل 

قطاعات ال�سناعات التقليدية.
• العمل على تطوير اخلطة اخلا�سة بقطاع ال�سناعات التقليدية.	

• العمل على زيادة الوعي للمجتمع املحلي واخلارجي عن قطاع ال�سناعات 	
الرتاثية.

• دعم الن�ساء العاملت يف قطاع ال�سناعات التقليدية.	
• الرتويج لقطاع ال�سناعات الرتاثية حمليا وعامليًا.	
• العمل على تطوير وتنفيذ اخلطة الإ�سرتاتيجية اخلا�سة بقطاع ال�سناعات 	

الرتاثية.

البلديات
• منح الرتاخي�س للباعة املتوجلني.	
• منح واإعطاء الرتاخي�س للدكاكني ومنافذ البيع الأخرى.	

• التن�سيق مع خمتلف الوزارات من اجل دعم قطاع ال�سناعات الرتاثية.	
• العمل على ترويج املنتوجات اخلا�سة بقطاع ال�سناعات الرتاثية من خلل 	

اأو من خلل  املعار�س  للم�ساركة يف هذه  املنتجني  املعار�س ودعوة  اإقامة 
اإقامة اأجنحة اأو اأق�سام خا�سة يف البلدية لقطاع ال�سناعات الرتاثية.

وزارة 
القت�صاد

• اقرتاح الت�سريعات واللوائح التجارية.	
• املراقبة على الأ�سواق املحلية.	
• فر�س ال�سرائب والإجراءات اخلا�سة بعمليات ال�سترياد.	
• اأن�سطة جتارية اأخرى.	

• اإعداد وو�سع املعايري اخلا�سة بقطاع ال�سناعة.	
• و�سع املعايري والإجراءات اخلا�سة بال�سترياد.	
• منح �سهادات للمنتجات اخلالية من الأمرا�س او من اأ�سرار اأخرى.	
• العمل على بناء قدرات املنتجيني املحليني.	
• تقدمي الت�سهيلت اخلا�سة بالتجارة والت�سدير.	
• ال�سعي وراء دعم املانحني لقطاع ال�سناعات الرتاثية من خلل العمل على 	

اإعداد خطة واإ�سرتاتيجية وذلك من خلل التعاون مع جهات اأخرى بهدف 
النهو�س بقطاع ال�سناعات الرتاثية.

• الفرديني  	 )للمنتجني  الرتاثية  ال�سناعات  لقطاع  اخلا�س  الدعم  تقدمي 
الإجراءات  ت�سهيل  على  العمل  خلل  من   ) والإحتادات  واجلمعيات 
والأن�سطة التي لها �سلة بقطاع ال�سناعات الرتاثية �سمن جمال و�سلحية 

وزارة القت�ساد. 
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اجلهة 
املهام  واخلطط امل�صتقبليةمهامهم احلاليةالر�صمية

وزارة �صوؤون 
املراأة

• القطاع 	 هذا  يف  والعاملت  واملنتجات  احلرفيات   الن�ساء  دعوة 
للم�ساركة يف املعار�س اخلا�سة بقطاع ال�سناعات التقليدية.

• العمل على م�ساركة املراأة يف �سوق العمل ، وامل�ساهمة يف احلد من 	
معدلت الفقر يف الأ�سر الفل�سطينية.

• التعليمي 	 التدريب  يف  الن�ساء  م�ساركة  معدل  رفع  على  العمل 
واملهني والتقني

• يف عام 2005، مت اأعداد درا�سة عن الن�ساء احلرفيات يف قطاع 	
ال�سناعات التقليدية، بالإ�سافة اإىل تدريب جمموعة من الن�ساء 
الن�ساء  دعوة  وكذلك  بالأردن،  الرتاثية  ال�سناعات  بع�س  على 
احلرفيات للم�ساركة يف املعر�س الذي اأقيم يف رام اهلل من قبل 

وزارة �سوؤون املراأة لعر�س منتوجاتهم اخلا�سة.
• العمل على م�ساعدة الن�ساء يف التغلب على امل�ساكل التي تواجهها 	

الن�ساء فيما يتعلق مبنتوجاتهم الن�سائية ومنها:
• قلة ت�سويق منتجاتها.	
• عدم توفر التغليف.	
• الت�سميم التقليدي.	
• عملية النتهاء من املنتج و�سكله النهائي.	
• اإيجاد التمويل ال�سروري لتطوير املنتجات املوجودة.	
• دعم امل�ساريع الن�سوية القائمة الآن والعمل على تطويرها.	

• خطة 2011-2013 وهي عبارة عن م�سروع يهدف اىل خلف فر�س توظيف 	
للن�ساء من خلل العمل يف قطاع ال�سناعات الرتاثية وفتح ور�س  ومن�ساأت 

لل�سناعات اليدوية.
• خطة 2011-2013 وهي عبارة عن م�سروع يهدف اىل الرتكيز على خلق 	

فر�س توظيف للن�ساء يف من خلل التدريب والعمل يف ور�س عمل ومن�ساأت 
يف منطقة وادي الأردن، والعمل على حتديد وتوفري املواد اخلام وامل�سادر 
اللزمة للعمل يف منطقة وادي الأردن ، ولكن الوزارة ما زالت تبحث عن 

متويل.
• امل�ستفيدات 	 الن�ساء  بالعمل على اختيار وحتديد  املراأة  �سوؤون  تقوم وزارة 

والعمل على تزويدهم باملعلومات التي مت احل�سول عليها من خلل امل�سح 
مت  التي  الدرا�سات  وكذلك  التقليدية،  ال�سناعات  قطاع  ا�ستهدف  الذي 

اإعدادها بهذا املجال.
• العمل على اإن�ساء �سيا�سات جديدة ، او العمل على تطوير �سيا�سات واأنظمة 	

به،بالإ�سافة  والنهو�س  الرتاثية  ال�سناعات  قطاع  تطوير  بهدف  قائمة 
املنتوجات  وخ�سو�سا  للت�سويق،  جديدة  وجمالت  فر�س  عن  البحث  اإىل 

الن�سوية.
• قطاع 	 يف  العاملني  للحرفيني  والإداري  الفني  الدعم  تقدمي  على  العمل 

ال�سناعات الرتاثية من خلل عقد ور�س تدريبية.

مركز 
التجارة 

الفل�صطيني

• يقوم بعمل درا�سات ت�سويقية يف هذا املجال اإذا طلب ذلك من 	
احد املنتجني اأو التجار العاملني يف هذا القطاع بهدف م�ساعدة 

العاملني يف هذا القطاع لت�سويق منتوجاتهم الرتاثية .
• ال�سناعات 	 قطاع  يف  العاملني  احلرفني  املنتجني  بع�س  دعوة 

الرتاثية للم�ساركة يف املعار�س املحلية والعاملية.
• تن�سيق العملية التجارية بني الأو�ساط التجارية املختلفة.	
• امل�ستفيدين بهدف ت�سجيعهم 	 حماولة عمل �سبكة علقات بني 

والعمل  البع�س  بع�سهم  من  واملهارات  اخلربات  اكت�ساب  على 
على تبادل املعلومات فيما بينهم.

• العمل على فتح قنوات ت�سويقية للمنتوجات اخلا�سة بهذا القطاع .	
• اإعداد 	 على  العمل  وكذلك  حملية  ت�سويقية  درا�سات  اإعداد  على  العمل 

درا�سات خا�سة مبجال الت�سدير والعمل على تطوير هذه الدرا�سات كل 
فرتة من الزمن .

• ال�سناعات 	 قطاع  دعم  على  العمل  اجل  من  اأدوات  تطوير  على  العمل 
الرتاثية والنهو�س به.

ومن خلل ما مت عر�سه يف اجلدول ال�سابق، فاإن امللحظ اأن هنالك جمموعة من امل�سوؤوليات وال�سلحيات اخلا�سة بكل جهة ر�سمية ب�ساأن العمل على دعم وتطوير قطاع ال�سناعات الرتاثية، اإل اأن اجلانب 
النظري �سئ والواقع �سئ اآخر، فهنالك تداخل وعدم و�سوح يف امل�سوؤوليات والأدوار امللقاة على عاتق كل جهة ر�سمية، بل على العك�س متاما، وكل وزارة تعمل على حدا وهنالك تداخل وخلط وعدم و�سوح يف 

الأدوار وامل�سوؤوليات وخ�سو�سًا بني وزارتي الثقافة وال�سياحة وهما الوزارتان امل�سوؤولتان عن الدعم والنهو�س بقطاع ال�سناعات الرتاثية، وكذلك الأمر فيما يخ�س اجلهات الر�سمية الأخرى. وهذا يعود اإىل 
عدم وجود قوانني ولوائح خا�سة تو�سح وحتدد دور كل وزارة من اأجل دعم قطاع ال�سناعات الرتاثية.
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ملخص عن أهم المجاالت التي بحاجة إليها كل قطاع من قطاعات الصناعات 
التقليدية: )الترقيم حسب األولوية من 10-1(

123456789القطاع
خدمات ت�سويق املنتجالتطريز

ت�سدير
دعم وقرو�س 

مالية
تاأمني مواد 

خام
قوانني واأنظمة 

التدريب على ت�سعري املنتججتارية
ت�سميم املنتجالإنتاجاجلودة

دعم وقرو�س ت�سويق املنتجالفخار
مالية

خدمات 
ت�سدير

تاأمني مواد 
خام

التدريب على 
قوانني واأنظمة ت�سميم املنتجاجلودة

ت�سعري املنتجالإنتاججتارية

خدمات ت�سويق املنتجاخلزف
ت�سدير

دعم وقرو�س 
قوانني واأنظمة ت�سميم املنتجمالية

جتارية
التدريب على 

تاأمني مواد الإنتاجت�سعري املنتجاجلودة
خام

تاأمني مواد الزجاج
خام

دعم وقرو�س 
خدمات ت�سويق املنتجمالية

ت�سدير
قوانني واأنظمة 

التدريب على ت�سميم املنتججتارية
الإنتاجت�سعري املنتجاجلودة

دعم وقرو�س ت�سويق املنتجخ�سب الزيتون
مالية

خدمات 
ت�سدير

تاأمني مواد 
خام

التدريب على 
اجلودة

قوانني واأنظمة 
الإنتاجت�سميم املنتجت�سعري املنتججتارية

تاأمني مواد ت�سويق املنتجال�سدف
خام

دعم وقرو�س 
مالية

خدمات 
----------ت�سميم املنتجت�سعري املنتجت�سدير

تاأمني مواد اخلزف
احلاجة اىل ت�سويق املنتجخام

التدريب على الإنتاجت�سعري املنتجت�سميم املنتجعمال مهرة
اجلودة

قوانني واأنظمة 
جتارية

خدمات 
ت�سدير

دعم وقرو�س ت�سويق املنتجال�سابون
مالية

خدمات 
ت�سدير

قوانني واأنظمة 
جتارية

تاأمني مواد 
التدريب على الإنتاجت�سعري املنتجخام

ت�سميم املنتجاجلودة

خدمات ت�سويق املنتجالق�س
ت�سدير

تاأمني مواد 
خام

دعم وقرو�س 
التدريب على ت�سعري املنتجمالية

اجلودة
قوانني واأنظمة 

ت�سميم املنتجالإنتاججتارية

التدريب على ت�سويق املنتجحياكة ال�سجاد
تاأمني مواد ت�سميم املنتجاجلودة

خام
خدمات 
ت�سدير

قوانني واأنظمة 
دعم وقرو�س الإنتاجت�سعري املنتججتارية

مالية

تاأمني مواد ت�سويق املنتجالف�سيف�ساء
خام

خدمات 
ت�سدير

دعم وقرو�س 
مالية

التدريب على 
قوانني واأنظمة الإنتاجت�سعري املنتجت�سميم املنتجاجلودة

جتارية

النتائج: بخصوص الوضع القانوني الساري للصناعات . 6
والحرف التراثية في الضفة الغربية وقطاع غزة

تزايد الهتمام العاملي بال�سناعات احلرفية والرتاثية،  ما حدا بالعديد من املنظمات العاملية والإقليمية اإىل دعم اإن�ساء موؤ�س�سات وطنية لرعاية وتطوير ال�سناعات احلرفية 
والرتاثية يف العديد من البلدان.  كما و�سعت املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم خطة قومية للنهو�س بال�سناعات الرتاثية يف الوطن العربي مطلع عقد الت�سعينات من القرن 

الع�سرين، ت�سمنت معطيات اقت�سادية واجتماعية وثقافية لدرا�سة ال�سناعات الرتاثية وتقييمها.

وقد اأدى ذلك اإىل تعدد الروؤى يف منهجية التعامل مع ال�سناعات الرتاثية واحلرفية، من راأي ينظر اإليها من منظور تراثَي تقليدي يدعو اإىل عدم امل�سا�س بها واملحافظة على 
اأمناطها ال�سائدة ب�سورتها البدائية، اإىل راأي يدعو اإىل اإدماجها يف بوتقة ال�سناعات احلديثة واإهمال ما ل يندمج حتى يندثر تلقائيًا، وراأي ثالث يحاول ان يوفق بني الراأيني 
ال�سابقني ويدعو اإىل التعامل معها كرتاث يجب املحافظة عليه وك�سناعة توفر وظائف من خلل الت�سغيل والت�سويق  وي�سجع اإخ�ساعها لقوانني التطور وفقا ملتطلبات ال�سوق 

واجتاهات ال�سياحة.

املواد  تعتمد على  التي  ال�سناعات احلرفية والرتاثية  الأنواع والأمناط والأوجه وال�ستخدامات، مثل  املنت�سرة يف فل�سطني متعددة  ال�سناعات احلرفية  اأن  ينبغي ذكره   ومما 
واخلامات التي توفرها البيئة املحلية كمنتجات خ�سب الزيتون وال�سدف والتطريز والأزياء الوطنية واخلزف والزجاج اخلليلي غريها. 

ومن املمكن تعريف ال�سناعات احلرفية اأو الرتاثية على اأنها، »هي تلك ال�سناعات الرتاثية واليدوية التي يزاولها فرد اأو جمموعة اأفراد لإنتاج اأو ت�سنيع منتجات يدوية من 
املادة املحلية الطبيعية با�ستخدام الطرق التقليدية. وهي �سناعة توارثتها الأجيال على مر ال�سنني وقد ارتبطت بتاريخ ال�سعب الفل�سطيني وبثقافته وح�سارته. يعتمد حمرتف 
هذه ال�سناعة على مهارته الفردية الذهنية واليدوية التي يكون قد اكت�سبها وطورها باملمار�سة وي�ستخدم يف حرفته اخلامات الأولية املتوفرة يف البيئة الطبيعية املحلية. تتميز 
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تلك املنتجات باأنها ت�سنع اإما يدويا بالكامل اأو مب�ساعدة اأدوات ب�سيطة، واإن حدث عليها بع�س التطوير اأ�ساف اإليها اأدوات ميكانيكية، اإل اأن العمل اليدوي يظل ال�سمة املميزة 
للمنتج النهائي. هذا وتتنوع ال�سناعات  الرتاثية من حتف جمالية وفنية واإبداعية وتراثية و�سياحية وزخرفية ودينية حتمل كلها رموزا ومعاين جوهرية واجتماعية تعك�س ثقافة 

البلد الذي تن�ساأ فيه.”

�سنحاول  ذلك  على  وللتدليل  الت�سريعي،  املجال  الكافية، خ�سو�سا يف  العناية  تلق  اأنها مل   اإل  والثقايف،  القت�سادي،  امل�ستويني  على  ال�سناعات  هذه  اأهمية  من  الرغم  وعلى 
ا�ستعرا�س اهم النتائج والتحليلت التي تلم�س الإطار القانوين الناظم لهذه احلرف وال�سناعات يف �سوء الت�سريعات املطبقة يف فل�سطني.

الأ�سا�سي  القانون  ت�سمنها  التي  القانونية  الأحكام  با�ستعرا�س  �سنبداأ  حيث  القانونية،  للقواعد  الهرمي  التدرج  مع  ان�سجاما  حماور،  ثلثة  اإىل  الدرا�سة  تق�سيم  يف  و�سنعمد 
الفل�سطيني املعدل، يف املحور الأول، ثم ا�ستعرا�س الت�سريعات العادية )القوانني( كم�ستوى ثان من القواعد القانونية، يف املحور الثاين، واأخريا ما ت�سمنته الت�سريعات الثانوية 
)اللوائح والأنظمة( حول املو�سوع يف املحور الثالث، لنخرج يف نهاية املطاف بت�سور عام عن الإطار القانوين الناظم لهذا املو�سوع، وما هي الثغرات اأو اأوجه اخللل فيه؛ ملحاولة 

و�سع التو�سيات اللزمة للعمل على اإكمال هذا الإطار واإخراجه بال�سورة المثل. 

املحور الأول: 

القانون الأ�صا�صي: 	•
تن�س املادة )94( من القانون الأ�سا�سي املعدل، على ما يلي: 

»يحدد القانون القواعد والإجراءات اخلا�سة مبنح المتيازات اأو اللتزامات املتعلقة با�ستغلل موارد الرثوة الطبيعية واملرافق العامة،...... » . 
يت�سح من الن�س ال�سابق ذكره، ان امل�سرع الد�ستوري الفل�سطيني قد اأحال اإىل ال�سلطة الت�سريعية يف تنظيم القواعد والإجراءات املتعلقة مبنح المتيازات اأو اإبرام الت�سرفات 

على املواد املتح�سلة من موارد الرثوة الطبيعية. 
ويذكر انه وا�ستنادا اإىل هذا الن�س، قامت ال�سلطة الفل�سطينية باإ�سدار القانون رقم )1( ل�سنة 1999 ب�ساأن امل�سادر الطبيعية، و�سناأتي على تف�سيل الأحكام الواردة يف هذا 

القانون يف اجلزء الثاين من هذه الورقة. 

املحور الثاين: 

قانون احلرف وال�صناعات رقم )61( ل�صنة 359110: 	•
ت�سمن هذا القانون التعريف بـ )احلرفة امل�سنفة(، وتعريف )البائع املتجول(، وذلك على النحو التايل: 

 تعني عبارة )احلرفة امل�سنفة( كل حرفة اأو مهنة ورد ذكرها يف اجلدول امللحق بهذا القانون اأو اأ�سيفت اإليه فيما بعد بقرار ي�سدر مبقت�سى املادة )7(.

وت�صمل عبارة )البائع املتجول( كل �صخ�س:

 اأ- يبيع �سلعًا اأو ب�سائع اأو يعر�سها للبيع اأو يتعاطى حرفة اأو �سناعة يف اأي �سارع اأو مكان عمومي دون اأن يكون له حمل ثابت.
ب- ينتقل من مكان اإىل اآخر اأو يذهب اإىل بيوت النا�س ليبيع �سلعًا اأو ب�سائع يعر�سها للبيع اأو يتعاطى حرفة اأو �سناعة بالتجول.

كما و اأوردت املادة )4( من القانون، حكما يق�سي با�سرتاط احل�سول على رخ�سة لتعاطي اأي من احلرف امل�سنفة الواردة يف ذيل القانون ذاته. حيث ن�ست هذه املادة على ما 
يلي: 

»ل يجوز لأحد اأن يتعاطى اأية حرفة م�سنفة يف اأية منطقة ي�سري عليها هذا القانون، اإل اإذا كان يحمل رخ�سة �سادرة مبقت�ساه من �سلطة الرتخي�س، اأما اإذا كانت احلرفة 
امل�سنفة من احلرف املدرجة يف ال�سنف الثاين اأو الثالث من اجلدول امللحق بهذا القانون، فيجب بالإ�سافة اإىل موافقة �سلطة الرتخي�س اأن يوافق على منح الرخ�سة يف احلالة 

الأوىل وزير الدفاع اأو من ينيبه عنه خطيًا، ويف احلالة الثانية دائرة البيطرة”.

وبالرجوع اإىل ا�ستعرا�س احلرف الواردة يف ذيل القانون، وامل�سمولة با�سرتاط احل�سول على الرخ�سة، وبربطها مبو�سوع الدرا�سة، جند ان هناك عدد من احلرف التي تتقاطع 
مع مو�سوع احلرف التقليدية، ونذكر منها على �سبيل املثال ل احل�سر: 

احلرفة املتعلقة بالفخار والقرميد والبلط واخلزف. - 1
حرف حت�سري لوازم الزينة اأو �سنعها. - 2

10   من�سور يف العدد 1131 من اجلريدة الر�سمية الردنية، بتاريخ 1953/1/17، �س 467. 
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واأخريا فان هذا القانون قد فر�س على كل من يتعاطى اأي من هذه احلرف دون احل�سول على الرتخي�س اللزم، عقوبات خمتلفة ترتاوح ما بني ال�سجن والغرامة، بالإ�سافة 
اإىل الإغلق وامل�سادرة. 

قانون ال�صياحة )املوؤقت( رقم )54( ل�صنة 111965: 

قبل اخلو�س يف تفا�سيل الأحكام التي اأوردها هذا القانون، ل بد من التنويه اإىل نقطة قانونية حتدد مفعول �سريانه.
عند قدوم ال�سلطة، �سدر املر�سوم بقانون رقم )1( ل�سنة 1998 12، وقد ت�سمن هذا املر�سوم يف املادة )1( منه الن�س على مد �سريان قانون ال�سياحة حمل البحث ليطبق على 

جميع اأنحاء الأرا�سي الفل�سطينية.

كما اأ�سارت املادة )2( من املر�سوم اإىل ماآل كل ال�سلحيات والخت�سا�سات الواردة يف قانون ال�سياحة رقم )65(، اإىل وزارة ال�سياحة. 

وعودة اإىل الأحكام التي ت�سمنها قانون ال�سياحة ل�سنة 1965، وبالربط مع املو�صوع حمل الدرا�صة، نود الإ�صارة اإىل ما يلي: 

تعريف ال�صناعات ال�صياحية: 

 جاءت املادة )2( من هذا القانون لتعرف املق�سود بال�سناعات ال�سياحية، وذلك على النحو التايل: 

ال�صناعات ال�صياحية: ت�صمل عبارة ال�صناعات ال�صياحية لأغرا�س هذا القانون ما يلي:
اأ - مكاتب و�سركات ال�سياحة وال�سفر والنقل ال�سياحي.

ب - متاجر التحف وم�سنوعات الأرا�سي املقد�سة.
جـ- الفنادق والنزل واملطاعم وال�سرتاحات.

د - خدمات اأدّلء ال�سّياح.
هـ- اأي ن�ساط اآخر يقرر املجل�س اأنه كذلك ويعلن يف اجلريدة الر�سمية.

ولعل ما ورد يف البند )ب( من الفقرة ال�صابقة، هو اقرب ما يكون اإىل املق�صود من التعامل باحلرف التقليدية، واإذا كان الأمر كذلك، فما هي الأحكام القانونية التي رتبها هذا 
القانون على ممار�صة هذه احلرف؟

ترخي�س ال�صناعات ال�صياحية: 
تاأتي الإجابة على هذا الت�ساوؤل يف املواد اللحقة للمادة )2( من القانون، واأول هذه املواد ما اأ�سارت اإليه املادة )4( من هذا القانون، حني ذكرت يف معر�س الأهداف والوظائف 

املخ�س�سة ل�سلطة ال�سياحة )وزارة ال�سياحة(، ان لها احلق يف الإ�سراف على ال�سناعات ال�سياحية، ومراقبتها، وتنظيمها، وتطويرها. 

وتابعة تنظيم هذه ال�سناعات، بالإ�سارة اإىل ال�سلحيات املخولة للمجل�س )وزارة ال�سياحة(، وذلك يف املادة )6( من القانون،  وذكرت يف البند )2( حتديدا من هذه املادة، 
ال�سلحية برتخي�س ال�سناعات ال�سياحية. 

وقد جاء هذا الأمر وا�سحا يف املادة )8( من القانون، والتي حظرت ممار�سة اية �سناعة �سياحية، اإل بعد احل�سول على ترخي�س من ال�سلطة )وزارة ال�سياحة(.

ولكن ال�سوؤال املطروح يف هذا املقام، ان البند )اأ( من املادة )8(، قد اأقرت احل�سول على الرتخي�س للممار�سة ال�سناعات ال�سياحية ب�سدور الأنظمة املنفذة لهذا احلكم، وهو 
الأمر الذي مل يتحقق حتى تاريخ كتابة هذه الورقة. وبالتايل فان احلكم الوارد ب�سرورة احل�سول على الرتخي�س ملمار�سة هذه ال�سناعات ال�سياحية ما زال موقوفا على �سدور 

هذه الأنظمة13 !!! 

كما ت�سمنت املادة )8( من القانون اإعطاء ال�سلطة )وزارة ال�سياحة( احلق يف رف�س منح الرتخي�س دون ان تكون ملزمة ببيان الأ�سباب. )البند ب/8( من القانون. 

واأخريا اأ�سارت املادة )8( اإىل حكم قانوين مفاده عدم اجلواز باجلمع بني اية �سناعتني من ال�سناعات ال�سياحية، �سواء ب�سورة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة. غري انها ا�ستثنت من 
هذا احلكم امل�ساهمة يف ال�سركات التي متار�س تلك ال�سناعات، وبعبارة اأخرى انه يجوز لل�سخ�س امل�ساهمة يف اأكرث من �سركة متار�س ال�سناعات ال�سياحية. 

وقف الرتخي�س ملمار�صة ال�صناعات ال�صياحية: 

ا�ستكمال للأحكام ال�سابقة، فقد ن�س القانون يف املادة )10( منه على اإعطاء املجل�س )وزارة ال�سياحة(، احلق يف وقف اية رخ�سة ملمار�سة اأي من ال�سناعات ال�سياحية، اأو حتى 
رف�س جتديدها، مع التزام املعني بهذا احلكم حتت طائلة العقاب الذي يرتاوح ما بني ال�سجن والغرامة. كما اأ�سارت اإىل اخت�سا�س حمكمة ال�سلح يف النظر باملخالفات املرتتبة 

على تطبيق اأحكام هذه املادة على وجه ال�ستعجال، وخلل 24 �ساعة من تاريخ تقدمي ال�سكوى. 

11   من�سور يف العدد 1882 من اجلريدة الر�سمية الردنية، بتاريخ 1965/10/25، �س 1757.
12   من�سور يف العدد 26 من الوقائع الفل�سطينية، بتاريخ 1998/11/26، �س 5.

13   وهذا على خلف الو�سع يف الت�سريع الردين، حيث �سدر النظام اخلا�س برتخي�س احلرف الرتاثية اأو ال�سياحية، وهو )نظام احلرف وال�سناعات الرتاثية وال�سعبية واملتاجرة بها رقم )36(  ل�سنة 2002(. 
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ت�صنيف ال�صناعات ال�صياحية وحتديد الأ�صعار: 

ا�سارت املادة )11( من القانون اإىل اإعطاء احلق للمجل�س )وزارة ال�سياحة( بو�سع ت�سنيف لي من ال�سناعات ال�سياحية، با�ستثناء مكاتب و�سركات ال�سياحة وال�سفر، على ان 
يتم الت�سنيف اإىل فئات بناء على م�ستويات اخلدمة املقدمة، كما اأعطاه احلق بتحديد اأ�سعار اخلدمات التي تقدم اإىل ال�سياح اأفرادا وجماعات. 

حظر املناف�صات ال�صارة: 

حظرت املادة )12( من القانون على اأ�سحاب ال�سناعات ال�سياحية الدخول يف مناف�سات ميكن لها ان تلحق بالقت�ساد الوطني �سررا، حتت طائلة العقوبة املتمثلة بوقف العمل 
برتخي�س اية �سناعة �سياحية يثبت ان �ساحبها قد قام مبثل هذه املناف�سة. 

اإ�صدار الأنظمة: 

اأ�سارت املادة )14( من القانون اإىل �سرورة قيام جمل�س الوزراء باإ�سدار الأنظمة ال�سرورية لتنفيذ اأحكام هذا القانون، ولعل اأهم هذه الأنظمة، وهو ما يرتبط مبو�سوع الدرا�سة، 
ما اأ�سار اإليه املادة يف البند )2( منها، وهو �سرورة العمل على اإ�سدار النظام اخلا�س برتخي�س وت�سنيف ومراقبة ال�سناعات ال�سياحية، وحتديد الر�سوم وال�سرائب الواجب 

ا�ستيفاوؤها، وكيفية حت�سيلها، والكفالت املالية الواجب تقدميها، وحتديد الأجور التي تتقا�ساها. 

قانون الآثار القدمية املوؤقت رقم )15( ل�صنة  141966:

جاء هذا القانون ليبني الأحكام املتعلقة بالآثار القدمية، ومن خمتلف النواحي، �سواء منها املتعلق مبكليتها، اأو التنقيب عنها، اأو املتاجرة فيها. وقبل ان نتعر�س لهذه الأحكام ل 
بد من تو�سيح املق�سود ببع�س املفردات امل�ستخدمة يف هذا القانون، حيث اأوردت املادة )2( منه التعريف ببع�س هذه املفردات وذلك على النحو التايل: 

التعريف باملفردات: 
تعني عبارة )الأثر القدمي(:

اأ - اأي اأثر تاريخي ثابت اأو منقول اأن�ساأه اإن�سان اأو كونه اأو نق�سه اأو بناه اأو اكت�سفه اأو اأنتجه اأو عّدله قبل �سنة )1700( ميلدية، مبا يف ذلك اأي جزء اأ�سيف اإىل ذلك الأثر اأو اأعيد 
بناوؤه بعد ذلك التاريخ. 

 ب - البقايا الب�سرية وبقايا احليوانات التي يرجع تاريخها اإىل ما قبل �سنة )600( ميلدية اأو: 
جـ- اأي اأثر ثابت اأو منقول يرجع تاريخه اإىل ما بعد �سنة )1700( ميلدية يعلن الوزير باأمر ي�سدره اأنه اأثر قدمي.

 تعني لفظة التاجر: ال�سخ�س الذي يتعاطى �سراء الآثار القدمية وبيعها. 

تعني عبارة الجتار بالآثار القدمية: �صراوؤها وبيعها. 

بعدا ان بينا املعنى املخ�س�س لبع�س املفردات ذات العلقة بالدرا�سة، وامل�ستخدمة يف هذا القانون، �سنعمد الآن اإىل بيان اهم ما ت�سمنته ن�سو�سه من اأحكام لها علقة مبو�سوع 
البحث، وذلك على النحو التايل: 

الجتار بالآثار: 
خ�ص�س الف�صل الثامن من القانون لبيان الأحكام اخلا�صة بالجتار بالآثار، وذلك بداية يف املادة )37( منه، والتي ت�صمنت عددا من الأحكام ميكن 

اإجمالها مبا يلي: 

1- على كل من ميلك اآثارًا قدمية ويرغب بالت�سرف بها اأن يكون قد ح�سل على رخ�سة بذلك من املدير حتى اإذا ما تنازل عن حقه يف ال�سراء مينح �ساحبها �سهادة بذلك.
2- ت�سدر رخ�س بيع الآثار اأو الجتار بها من مدير الآثار .

3- تكون الرخ�سة املمنوحة لبيع الآثار والجتار بها �سخ�سيًا حلاملها وغري قابلة للتحويل.
4- ت�سدر الرخ�سة ملدة �سنة واحدة اعتبارًا من بداية ال�سنة املالية وتنتهي بانتهائها.

5- ر�سم بقدر 200 دينار يجبى عن كل رخ�سة متاجرة بالآثار القدمية15 .
6- للمدير احلق اأن ي�سحب رخ�سة الجتار اإذا خالف �ساحبها اأي �سرط من ال�سروط املدرجة فيها اأو ارتكب اأية خمالفة لهذا القانون.

7- يجب اإبراز هذه الرخ�سة عند الطلب لأي موظف من موظفي دائرة الآثار اأو اأي فرد من اأفراد ال�سرطة.
8- ل يجوز للأ�سخا�س الذين منحت لهم رخ�سة بيع الآثار اأو الجتار بها اأن يبيعوا الآثار اأو يتجروا بها يف مكان غري املكان املعني للرخ�سة.

9- على كل �سخ�س منح رخ�سة لبيع الآثار اأو الجتار بها اأن يحفظ �سجًل بالآثار التي يف حوزته اأو التي ا�سرتاها للبيع اأو التي باعها.

14   من�سور يف العدد 1936 من اجلريدة الر�سمية الردنية، بتاريخ 1966/7/16، �س 1327.
15   عدلت هذه املادة مبوجب املادة 9 من اأمر ب�ساأن قانون الآثار القدمية رقم 1166 ل�سنة 1986 ، تاريخ ال�سريان: 1986/1/6. حيث كان الر�سم يف الن�س القدمي يعادل )100( دينار. 
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قيود بيع القطع الأثرية: 
جاءت املادة )37/ب( املعدلة16 من هذا القانون لت�صع قيودا على بيع القطع الأثرية، وذلك على النحو التايل: 

1- مينع كل �سخ�س من بيع اأية ن�سخة من قطعة اأثرية اأو تقليدها، ول يعر�سها للبيع دون و�سع اإ�سارة عليها، بالطريقة املن�سو�س عليها يف الأنظمة والتي تفيد باأن املعرو�س لي�س 
بقطعة اأثرية موثوق بها.

2- مينع كل �سخ�س من بيع قطعة اأثرية مركبة من اأجزاء خمتلفة لقطع اأثرية - مع ا�ستكمالت اأو زيادات اأو بدونها - اإل بعد اأن يو�سم ذلك بالطريقة املن�سو�س عليها يف الأنظمة.
كل هذا التنظيم القانوين للجتار بالآثار، يقع حتت طائلة العقوبة ملخالفة اأحكامه، والتي ترتاوح ما بني احلب�س والغرامة، اإ�سافة اإىل عقوبة اإلغاء الرتخي�س والإغلق وامل�سادرة. 

قانون رخ�س املهن املوؤقت رقم )98( ل�صنة 171966:

جاء هذا القانون لينظم الرتخي�س للمهن ب�سكل عام، وقد �سمل التنظيم، كيفية احل�سول على الرخ�سة، ور�سومها، ومدتها، والإجراءات املرتتبة على اللتزام بها، حتى انتهاءها 
اأو �سحبها اأو توقيفها. 

التعريف باملفردات: 
احتوى القانون على تعريف للم�صطلحات التي ت�صري عليها اأحكامه، وذلك على النحو التايل: 

املهنة: اأية �صنعة اأو حرفة اأو جتارة اأو اأي عمل اآخر. 

ويلحظ على هذا التعريف ات�ساع األفاظه لي�سمل كل املهن دون ا�ستثناء، وهذا يعني ان ال�سناعات واحلرف الرتاثية اأو الرتاثية، م�سمولة باأحكام هذا القانون. وبالرجوع اإىل 
اأو املهن الواردة يف اجلدول حتت البند )34(  اأو مهنة، وجدنا ان احلرف  اجلدول امللحق بهذا القانون، لتحديد الر�سوم الواجب تقا�سيها عن الرخ�سة اخلا�سة بكل حرفة 

وحتديدا الفقرة )4( من هذا البند، تكون اقرب اإىل مفهوم احلرف الرتاثية حمل البحث، حيث �سملت ما يلي: 

م�صنوعات الأرا�صي املقد�صة
املحل: الدكان واملخزن واملكتب واأي مكان اآخر خم�ص�س لتعاطي املهنة.

ال�سخ�س: فرد واحد  اأو اأكرث وت�سمل ال�سركة واملوؤ�س�سة والبيت التجاري والنقابة واجلمعية والرابطة. 
ال�سركة: ا�سرتاك �سخ�سني اأو اأكرث يف مزاولة مهنة واحدة اأو اأكرث وت�سمل جميع اأنواع ال�سركات املن�سو�س عليها يف قانون ال�سركات. 

نطاق تطبيق القانون: 

حددت املادة )3( من القانون نطاق تطبيقه، حني اأ�سارت اإىل اأن اأحكامه تنطبق على كل �سخ�س اأو �سركة ميتهنون اأية مهنة، وغري خا�سعني لر�سم الرخ�سة مبوجب اأي قانون 
اآخر، وغري معفيني من احل�سول على رخ�سة مبقت�سى اأحكامه. 

الرخ�صة: 
اأ�سار القانون يف املواد من )4-8( منه اإىل اإجراءات احل�سول على الرخ�سة، وماهية الوثائق الواجب توفرها من اجل ا�ستخراجها، ومقدار الر�سوم املحددة عليها، واأ�سارت 

الن�سو�س اإىل اأن مدة العمل بهذه الرخ�سة هي �سنة ميلدية. 

قانون ال�صركات رقم )21( ل�صنة 181964:

مبراجعة اأحكام هذا القانون، مل جند فيه اأي من الأحكام اخلا�سة مبو�سوع الدرا�سة، اإل بالطبع اإذا كان ممار�س املهنة اأو احلرفة الرتاثية اأو الرتاثية هو �سركة، فبالتايل يخ�سع 
ملا ورد يف هذا القانون من اأحكام خا�سة بتنظيم ال�سركات. 

قانون التجارة رقم )21( ل�صنة 191966:

جاء هذا القانون لينظم الأحكام اخلا�سة بالتاجر وبالأعمال التجارية، ولكن هل تنطبق اأحكام هذا القانون على الأ�سخا�س الذين ميار�سون التجارة اأو ال�سناعة باملواد الرتاثية 
اأو الرتاثية؟

هذا ما �ستجيب عليه ن�سو�س القانون ذاته. 

16   عدلت هذه املادة مبوجب املادة 10 من اأمر ب�ساأن قانون الآثار القدمية رقم 1166 ل�سنة 1986 ، تاريخ ال�سريان: 1986/1/6.
17   من�سور يف العدد 1956 من اجلريدة الر�سمية الردنية، بتاريخ 1966/10/16، �س 2081.

18   من�سور يف العدد 1757 من اجلريدة الر�سمية الأردنية، بتاريخ 1964/5/3، �س 493.
19   من�سور يف العدد 1910 من اجلريدة الر�سمية الأردنية، بتاريخ 1966/3/30، �س 469.
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1. حتديد الأعمال التجارية: 
عددت املادة )6( من القانون الأعمال التي تعد جتارية بحكم ماهيتها الذاتية، وقد ورد من بني هذه الأعمال ما يلي: 
اأ- �سراء الب�سائع وغريها من املنقولت املادية لأجل بيعها بربح ما �سواء بيعت على حالتها اأم بعد �سغلها اأو حتويلها. 

ب- �سراء تلك الأ�سياء املنقولة نف�سها لأجل تاأجريها اأو ا�ستئجارها لأجل تاأجريها ثانية. 
ج- البيع اأو ال�ستئجار اأو التاأجري ثانية للأ�سياء امل�سرتاة اأو امل�ستاأجرة على الوجه املبني فيما تقدم. 

هـ- توريد املواد. 
و- اأعمال ال�سناعة واإن تكن مقرتنة با�ستثمار زراعي اإل اإذا كان حتويل املواد يتم بعمل يدوي ب�سيط. 

2. وتعد كذلك من الأعمال التجارية الربية بحكم ماهيتها الذاتية الأعمال التي ميكن اعتبارها مماثلة لالأعمال املتقدمة لت�صابه �صفاتها وغاياتها. 

يت�سح من اأحكام املادة ال�سابقة، ان الأعمال اأو ال�سناعات وال�سراء والبيع للب�سائع ب�سكل عام تعد من الأعمال التجارية بحكم طبيعتها، وبالتايل تخ�سع لأحكام هذا القانون. غري 
انه –وبالربط مع مو�سوع الدرا�سة- يجب النتباه اإىل ما ورد يف نهاية البند )و( من الفقرة الأوىل من املادة، والتي اأ�سارت اإىل ا�ستثناء اأعمال ال�سناعة التي تقوم على حتويل 

املواد بعمل يدوي ب�سيط، من اأحكام القانون. ومثل هذا الو�سف قد يكون منطبقا على العديد من ال�سناعات الرتاثية اأو الرتاثية. 

التاجر: 
حدد القانون التاجر، وبني الأحكام الواجب التزامه بها، فقد ن�صت املادة )9( من القانون على ان التاجر هو:

ال�سخ�س الذي تكون مهنته القيام باأعمال جتارية.أ- 
ال�سركة التي يكون مو�سوعها جتاريًا.ب- 

ولكن مرة اأخرى، وبالرجوع اإىل مو�صوع الدرا�صة، فانه ويف هذا املقام اأي�صا، ل بد من النتباه اإىل ما ن�صت عليه املادة )10( من ذات القانون، والتي تن�س 
على ان :

»اإن الأفراد الذين يتعاطون جتارة �سغرية اأو حرفة ب�سيطة ذات نفقات عامة زهيدة بحيث يعتمدون يف الغالب على م�ساعيهم البدنية للح�سول على اأرباح قليلة لتاأمني معي�ستهم 
اأكرث من ا�ستنادهم اإىل راأ�س مالهم النقدي كالبائع الطواف اأو البائع باملياومة .....  ل يخ�سعون للواجبات املخت�سة بالدفاتر التجارية ول لقواعد ال�سهر ول لأحكام الإفل�س 

وال�سلح الواقي املن�سو�س عليها يف هذا القانون”. 

هذا الن�س يجب النتباه له عند حتديد الطبيعة القانونية للأ�سخا�س الذين يتاجرون اأو يعملون بال�سناعات الرتاثية اأو الرتاثية. 

قانون امل�صادر الطبيعية رقم )1( ل�صنة 201999:

جاء هذا القانون لينظم الأحكام اخلا�سة بامل�سادر الطبيعية من حيث التنقيب عنها واكت�سافها، وا�ستغللها.

وقد عرفت املادة )1( من القانون امل�سادر الطبيعية على اأنها، الرثوات الطبيعية غري احلية الفلزية منها وغري الفلزية وت�سمل املواد الهيدروكربونية وال�سخور والرمال والأملح 
التي توجد يف باطن الأر�س اأو على �سطحها اأو يف املياه الإقليمية والبحر امليت اأو املنطقة القت�سادية اخلال�سة وجيولوجية املياه اجلوفية وحركتها. 

كما عرفت املعادن على اأنها، جميع املواد املعدنية الطبيعية اخلام ذات القيمة القت�سادية، مبا فيها ال�سخور والطبقات احلاملة للمعادن والروا�سب املعدنية واأية اأملح معدنية 
اأخرى. 

كما اأ�سارت املادة )3( من القانون اإىل مهام الإدارة العامة للم�سادر الطبيعية، ومن بينها ما ورد يف البند )5( من املادة، وهو الإ�سراف على عمليات تنظيم ا�ستثمار امل�سادر 
الطبيعية. 

وكذلك ما ن�ست عليه املدة )4( من القانون على اأن للإدارة العامة اإ�سدار الرتاخي�س اللزمة مبوجب اأحكام هذا القانون. 

وبالربط مع مو�سوع الدرا�سة، اإن ال�سناعة الرتاثية ، واإذا ما كانت ت�ستخدم فيها من املواد التي تدخل �سمن مفهوم امل�سادر الطبيعية، فقد يكون لأحكام هذا القانون علقة 
بتنظيم هذا اجلانب.  

املحور الثالث: 

نظام متاجر احلرف ال�صرقية رقم )74( ل�صنة 211966: 
�سدر هذا النظام ا�ستنادا اإىل املادة )14( من قانون ال�سياحة رقم )45( ل�سنة 1965، وقد ت�سمن هذا النظام تنظيم الأحكام اخلا�سة مبتاجر التحف ال�سرقية، وذلك على 

النحو التايل: 

20   من�سور يف العدد 28 من الوقائع الفل�سطينية، بتاريخ 1999/3/13، �س 10.
21   من�سور يف العدد 1921 من اجلريدة الر�سمية الأردنية، بتاريخ 1966/5/21، �س 878.
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تعريف املفردات: 

عرفت املادة )2( من النظام املتجر، على انه اأي حمل يتعاطى بيع التحف واملواد الأثرية وم�سنوعات الأرا�سي املقد�سة التي ت�سمل منتجات خ�سب الزيتون وال�سدف والف�سة 
والتطريز والأزياء الوطنية والدمى املحلية ال�سنع واخلزف والزجاج اخلليلي واخلرائط ال�سياحية و�سور اأماكن الزيارة املختلفة واأية �سلعة اأخرى يقرر املجل�س اإ�سافتها من اآن 

لآخر. 

الرتخي�س: 

حظرت املادة )3( من النظام على اأي كان اأن يفتح متجرًا للتحف ال�سرقية، اأو يتعاطى بيعها اإل بعد ح�سوله على رخ�سة مبوجب اأحكام هذا النظام. 

كما حظرت املادة )12( من النظام على البائعني املتجولني والبائعني بالب�سطات عر�س اأي مادة من مواد التحف ال�سرقية اأو بيعها، وي�ستثنى من ذلك املرخ�سون مبوجب القرار 
رقم )5( ل�سنة 1953 والتعديلت التي طراأت عليه على اأن ينفذوا ال�سروط التي ت�سعها ال�سلطة. 

كما حظرت ذات املادة بيع التحف ال�سرقية يف املوؤ�س�سات الفندقية اإل مبوافقة املجل�س )وزارة ال�سياحة(  وطبقًا لأحكام هذا النظام. 

واأ�سارت املادة )4( من النظام اإىل اإجراءات و�سروط احل�سول على الرتخي�س ببيع هذه التحف، حني اأ�سارت اإىل ان طلب احل�سول على الرتخي�س ي�سدر عن املجل�س )وزارة 
ال�سياحة(، مع �سرورة اللتزام بال�سروط التالية: 

• اأن يعد متجرًا م�ستقًل ولئقًا.	
• اأن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك. 	
• ه ال�سلطة )وزارة ال�سياحة(، وجتدد الكفالة �سنة بعد اأخرى خلل الأ�سبوع الأخري 	  اأن يقدم كفالة من البنك مرخ�س مببلغ خم�سمائة دينار اأردين وفقًا للنموذج الذي تقرُّ

من انتهائها.

اأحكام املتاجرة بالتحف: 

اأ�سار النظام اإىل جمموعة من القواعد الإجرائية الواجبة الإتباع ملن يريد املتاجرة بالتحف وفق ما هو معرف، حيث اأ�سارت املادة )5( من النظام اإىل اأنه اذا قام املتجر، اأو 
اأحد موظفيه بابتزاز امل�سرتي باأي مبلغ من املال بغري وجه حق، )فللوزارة( اأن تطلب خطيًا من البنك الكفيل دفع ذلك املبلغ اإىل امل�سرتي، وعلى البنك اأن يدفع املبلغ على الفور. 

يف حني األزمت املادة )13( من النظام على كل �ساحب متجر اأن ي�سع اأ�سعار البيع باملفّرق على كل �سلعة معرو�سة للبيع ب�سورة وا�سحة توافق عليها )الوزارة(. كما حظرت 
على اأ�سحاب املتاجر اأن يتقا�سوا اأ�سعارا اأعلى من الأ�سعار املبينة على ب�سائعهم. اأو اأن يحاولوا ا�ستغلل امل�سرتين اأو غ�سهم اأو الحتيال عليهم، اأو الإ�ساءة للمتاجر الأخرى اأمام 

الزائرين، اأو تكليف الأ�سخا�س الآخرين باإغراء ال�سائحني والزائرين واجتذابهم للدخول اإىل املتجر بق�سد ال�سراء منهم. 

قرار جمل�س الوزراء رقم )722( ل�صنة 2004م بالتنظيم الهيكلي والوظيفي لوزارة الثقافة22: 

�سدر هذا القرار ا�ستنادا اإىل القانون الأ�سا�سي، وجاء ليبني الهيكل التنظيمي والوظيفي لوزارة الثقافة، وقد ت�سمن هذا النظام الإ�سارة اإىل بع�س الأمور التنظيمية اخلا�سة 
باحلرف وال�سناعات التقليدية، وذلك على النحو التايل: 

اأهداف الوزارة: 

ت�سمنت املادة )2( من القرار، واخلا�سة بتحديد اأهداف وزارة الثقافة،  ت�سمنت الإ�سارة اإىل ان من بني اأهداف الوزارة العمل على احلفاظ على الرتاث الثقايف وال�سعبي، 
وت�سجيع ال�سناعات واحلرف واملعارف التقليدية. 

ومع ذلك خل القرار من اأي ن�س على الآليات التي ميكن من خللها ت�سجيع هذه ال�سناعات واحلرف التقليدية. 

اخت�صا�صات الوزارة: 

عددت املادة )3( من القرار اخت�سا�سات وزارة الثقافة، وقد ورد يف البند )6( من هذه املادة حتديدا الإ�سارة اإىل مو�سوع ال�سناعات واحلرف التقليدية، فجاء الن�س على 
النحو التايل: 

“6- دعم ال�سناعات الثقافية واملعلوماتية وت�سجيع ال�ستثمار فيها”. 

ومرة اأخرى، جاء هذا الن�س دون ان تكون هناك اأية اإ�سارة اإىل الآليات الواجب اإتباعها لتفعيل هذا الخت�سا�س. 

22   من�سور يف العدد 58 من الوقائع الفل�سطينية، بتاريخ 2005/9/8، �س 103.
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دائرة احلرف وال�صناعات التقليدية: 

جاء القرار ليبني هيكلية الوزارة، واأق�سامها الإدارية، ومن �سمن الإدارات التي ن�س القرار على تواجدها يف الوزارة )الإدارة العامة للفنون(، وقد بينت املادة )24( من القرار 
الدوائر املكونة منها هذه الإدارة، ومن بينها )دائرة احلرف وال�سناعات التقليدية(، وهو حتديدا ما ذكر يف البند )ثانيا/4( من املادة. 

وكما هو وا�سح من الن�س ال�سابق اأن الوزارة �ست�سرف من خلل دائرة احلرف وال�سناعات الرتاثية على كل ما يتعلق بهذه ال�سناعات، ولكن مل يبني القرار ماهية اخت�سا�سات 
اأو واجبات اأو املهام امللقاة على عاتق هذه الدائرة. 

الو�صع القانوين الناظم للحرف الرتاثية يف قطاع غزة: 

اإذا كان ما قدمناه �سابقا يبني الو�سع القانوين للحرف الرتاثية يف ال�سفة الغربية، فان ال�سوؤال الذي يفر�س نف�سه هنا، هل ي�سري هذا الو�سع على هذه احلرف اأي�سا يف قطاع 
غزة، اأم اأن هناك اأحكاما قانونية خمتلفة حتكم هذه احلرف يف القطاع. 

هذا ما �صنحاول بيانه فيما ياأتي من هذه الدرا�صة، وذلك على النحو التايل: 
اأول: يف ظل القوانني ال�صارية يف غزة: 

نتيجة املوروث القانوين الذي خلفته احلقبات التاريخية املختلفة التي مرت بها الأرا�سي الفل�سطينية؛ تنوعت القوانني الناظمة للقطاعات املختلفة وتعددت، حتى اأن كثري من هذه 
القطاعات تنظم بقوانني تختلف يف ال�سفة الغربية عنها يف غزة. 

وبالعودة اإىل مو�سوع الدرا�سة، فانه يكاد ل يخرج عن هذه القاعدة من حيث اختلف الت�سريعات املطبقة يف غزة عنها يف ال�سفة الغربية، وذلك على النحو التايل: 

قانون ال�صياحة املوؤقت رقم )54( ل�صنة 231965: 

عند قدوم ال�سلطة، �سدر املر�سوم بقانون رقم )1( ل�سنة 241998، وقد ت�سمن هذا املر�سوم يف املادة )1( منه الن�س على مد �سريان قانون ال�سياحة حمل البحث ليطبق على 
جميع اأنحاء الأرا�سي الفل�سطينية )ال�سفة الغربية وقطاع غزة(.

كما اأ�سارت املادة )2( من املر�سوم اإىل ماآل كل ال�سلحيات والخت�سا�سات الواردة يف قانون ال�سياحة رقم )45( ل�سنة 1965، اإىل وزارة ال�سياحة. 

وعليه فان ما �سبق �سرحه بخ�سو�س هذا القانون يف املحور الثاين من هذه الدرا�سة، ينطبق بالتايل على الو�سع يف قطاع غزة. 

قانون الآثار القدمية )الباب 5( ل�صنة 251929:
عرف هذا القانون التاجر يف املاد )2( منه بقولها:

ويق�سد بلفظة ))تاجر(( ال�سخ�س الذي يتعاطى �سراء الآثار القدمية وبيعها بق�سد الجتار.

 ويق�سد بعبارة ))الجتار بالآثار القدمية(( �سراوؤها وبيعها. 

يف حني ان املادة )25( من هذا القانون، منعت الجتار بالآثار القدمية دون احل�سول على ترخي�س بذلك من ال�سلطات املخت�سة، فقد ن�ست على ما يلي:

“ل يجوز لأي �سخ�س اأن يتجر بالآثار القدمية اإل اإذا كان يحمل رخ�سة تاجر �سادرة من املندوب ال�سامي”. 

قانون البلديات ل�صنة 261934:
�سدر هذا القانون يف احلقبة النتدابية، وقد ت�سمن الن�س على الأحكام الناظمة للبلديات، وكان من بني الأحكام التي ن�س عليها هذا القانون، احلكم الوارد يف املادة )99( 
منه، والتي اأعطت احلق للبلدية باإ�سدار الأنظمة التي جتيز لها منع اأي ن�ساط ما مل ي�سدر ل�ساحبه ترخي�س بذلك منها مقابل دفع ر�سوم مقررة، حيث ن�ست املادة على ما يلي: 

“يجوز ملجل�س البلدية ان ي�سع اأنظمة لتمكينه من وم�ساعدته على القيام باأي اأمر من الأمور املقت�ساة منه اأو التي من �سلحيته القيام بها مبقت�سى هذا القانون اأو اأي قانون اأو 
ت�سريع اآخر، وان يفر�س فيها اأية �سرائب اأو ر�سوم اأو عوائد على اأي �سخ�س، عدا عن هيئة البلدية، ب�ساأن تلك الأمور وان يق�سي مبنح اأو اإ�سدار اأية رخ�سة اأو اإذن ب�سان تلك 

الأمور ويعني الر�سوم التي ت�ستوفى عن تلك الرخ�س اأو الذونات ويجوز له ان يق�سي بدفع تعوي�س لأي �سخ�س يت�سرر من جراء ذلك”. 

ثانيا: يف ظل الت�صريعات الثانوية ال�صارية يف غزة: 
�سدر يف غزة كم هائل من الت�سريعات الثانوية على مر احلقبات ال�سيا�سية املختلفة، و�سنلقي ال�سوء يف هذه اجلزئية من الدرا�سة على اأهم ما ت�سمنته هذه الت�سريعات من 

اأحكام تنظم املو�سوع حمل الدرا�سة، ال وهو احلرف التقليدية، وذلك على النحو الآتي: 

23   من�سور يف العدد 1882 من اجلريدة الر�سمية الردنية، بتاريخ 1965/10/25، �س 1757.
24   من�سور يف العدد 26 من الوقائع الفل�سطينية، بتاريخ 1998/11/26، �س 5.

25   من�سور يف العدد 5 من جمموعة درايتون، بتاريخ 1937/1/22، �س 30.
26   من�سور يف العدد 414 من الوقائع الفل�سطينية، بتاريخ 1934/1/12، �س 1.



40

نظام �صريبة احلرف البلدية ل�صنة 271950:
اأ�سار هذا النظام اإىل مقدار ال�سرائب املفرو�سة على احلرف واملهن املختلفة، ويف العديد من هذه احلرف من املمكن ان تكون هناك بع�س احلرف اأو املهن التقليدية. 

بيان ب�صاأن ملكية القطع واملواد الأثرية ل�صنة 281953:
اأ�سار هذا البيان اإىل منع جواز متلك الأفراد للقطع الأثرية، اأو حيازتها اأو الت�سرف بها، حتت طائلة العقوبة التي ترتاوح ما بني ال�سجن والغرامة. 

اأمر ب�صاأن ترخي�س احلرف رقم 413 ل�صنة 291972:
ت�سمن هذا الأمر العديد من الأحكام الناظمة للممار�سة احلرف واملهن املختلفة، اأهمها: 

اأعطت املادة )2( من الأمر ال�سلحية لل�سلطات مبنع ممار�سة اأية مهنة دون احل�سول على ترخي�س من اجلهات املخت�سة مبمار�سة هذه املهنة. - 
اأكدت املادة )5( من الأمر، انه ل يجوز لأحد ممار�سة حرفة دون احل�سول على ترخي�س.- 
 يف حتديد املهن الواجب احل�سول على ترخي�س ملمار�ستها، اأ�سار الأمر اإىل قانون تنظيم احلرف وال�سناعات، وبالرجوع اإىل القانون املذكور، جند انه يحتوي على العديد - 

من املهن واحلرف التي ميكن و�سفها باأنها تقليدية. 

نظام ب�صاأن ترخي�س احلرف ل�صنة 1972 30:
جاء هذا النظام ا�ستكمال للأمر ال�سابق، وقد اأ�سار هذا النظام اإىل ر�سوم الرخ�سة، ومفعولها، بحيث تكون ملدة �سنة، كما اأ�سار النظام اإىل اآليات جتديد هذه الرخ�سة. 

- تعليمات ب�صاأن ترخي�س احلرف ل�صنة 1974 31:
تعترب هذه التعليمات الأكرث اأهمية؛ كونها قد عدلت الذيل الوارد يف قانون تنظيم احلرف وال�سناعات، وبينت ماهية احلرف اأو ال�سناعات الواجب ح�سولها على الرتخي�س 

قبل ممار�ستها.

وبا�ستعرا�س هذه التعليمات جند انها قد ت�سمنت بني طياتها العديد من احلرف اأو املهن اأو ال�سناعات التي تعترب من ال�سناعات واحلرف التقليدية. 

- اأمر ب�صاأن تعديل  قانون الآثار القدمية رقم 462 ل�صنة 1975 32:
اأ�سار هذا الأمر يف املادة )1( منه اإىل عدم جواز املتاجرة اأو بيع اأي من القطع الأثرية، ال بعد احل�سول على رخ�سة بذلك من اجلهات املخت�سة. 

من الناحية القانونية، هناك ثلث مدار�س فكرية للنظر اإىل ال�سناعات الرتاثية. تذهب املدر�سة الأوىل، وهي مدر�سة حمافظة؛  اإىل اأن هذه ال�سناعات يجب اأن تبقى على 
اأمناطها ال�سائدة يف �سورتها البدائية واأنه ل يجوز امل�سا�س بها باأي �سكل من الأ�سكال. بينما ترى املدر�سة الثانية، وهي اأقرب اإىل احلداثة، اأنه ينبغي دمج هذه ال�سناعات مع 
ال�سناعات احلديثة بحيث ت�سارع من اأجل احلفاظ على كينونتها ووجودها بينما تت�ساءل تلك ال�سناعات غري القادرة على مواكبة الع�سر والطلب يف ال�سوق. اأما املدر�سة الثالثة 

فتتبنى موقفًا و�سطًا يرى باأنه ميكن املحافظة على الأ�سكال التقليدية لتلك ال�سناعات مع العمل على تطويرها ح�سب ذوق ورغبة الع�سر الذي تعي�س فيه.

النتائج العامة: . 7

ال�ستنتاج الأول ورمبا الأكرث و�سوحًا هو عدم وجود تعريف مميز لل�سناعات الرتاثية والإبداعية. وعند مراجعة الوثائق وجدنا اأن العديد من الق�سايا والهتمامات م�سرتكة 
ومكررة.

يتكون القطاع ال�سناعي الرتاثي من 17 حرفة بناء على التفاق بني احتاد ال�سناعات الرتاثية ووزارة الثقافة وهي التي �سجلت يف غرفة التجارة وال�سناعة. وهذه احلرف هي 
تلك التي تتعلق بال�سياحة وذات طابع �سياحي، وبالتايل فاحلرف التي لي�س لها اأي علقة بال�سياحة مل ت�سنف �سمن 17 حرفة.

تخطط غرفة جتارة و�سناعة اخلليل وبالتعاون مع البلدية لإجراء درا�سة اإح�سائية �ساملة من اأجل احل�سول على اإح�سائيات دقيقة وحديثة ذات �سلة بهذه ال�سناعة لتغطية 
املوؤ�س�سات امل�سجلة وغري امل�سجلة ومن اأجل فتح قنوات ات�سال مع املنتجني ولتكون قادرة على م�ساعدتهم على املدى الطويل. 

27   من�سور يف العدد 5 من الوقائع الفل�سطينية، بتاريخ 1950/12/31، �س 171.

28   من�سور يف العدد 18 من الوقائع الفل�سطينية، بتاريخ 1953/5/15، �س 631.
29   من�سور يف العدد 31 من املنا�سري والوامر، بتاريخ 1972/6/1، �س 2515.

30   من�سور يف العدد 37 من املنا�سري والوامر، بتاريخ 1972/6/20، �س 3083.

31   من�سور يف العدد 37 من املنا�سري والوامر، بتاريخ 1974/9/20، �س 3063.

32   من�سور يف العدد 38 من املنا�سري والوامر، بتاريخ 1975/5/18، �س 3109.
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ب�سكل عام، فاإن النتائج كلها ترتكز على النقاط نف�سها، وهذا قد يكون نتيجة اأن العديد من الأوراق البحثية تعتمد اعتمادًا كبريًا على الأوراق التي اأعدت يف ال�سابق خا�سة التي 
اأعدها الأفراد والتي تعود اإىل عام 1980. فهذه البيانات قدمية جدًا ول تعك�س الواقع احلقيقي لهذه ال�سناعات.

وبناء على املقابالت التي اأجريت تقدر ن�صبة املبيعات اخلا�صة بقطاع ال�صناعات الرتاثي ككل يف الأ�صواق املحلية والإ�صرائيلية على النحو التايل: 
• 30-40 % ال�سوق املحلي	
• 20-30% ال�سوق الإ�سرائيلي	
• 20-30% من اإجمايل ال�سادرات للحتاد الأوروبي والوليات املتحدة والدول العربية	

ومن املقابالت التي اأجريت، مت اقرتاح بع�س النقاط والتي ت�صمل ما يلي: 

• عدم وجود م�ساحة حملية خم�س�سة للمعار�س الدائمة داخل الأرا�سي الفل�سطينية	
• غياب التن�سيق بني احتاد ال�سناعات الرتاثية وال�سلطات الر�سمية املعنية من جهة وبني موؤ�س�سات الإقرا�س من جهة اأخرى للح�سول على الدعم والقرو�س والت�سهيلت 	

لل�سناعات الرتاثية، من اأجل حل م�سكلة نق�س التمويل التي يواجهها قطاع ال�سناعات الرتاثية.
• ل يوجد مراقبة جلودة املنتجات وبالتايل هناك حاجة اإىل جلنة موا�سفات ومقايي�س.	
• املزيد من الدعم املايل للمعار�س خا�سة ل�سغار املنتجني الذين ل ي�ستطيعون حتمل تكاليف امل�ساركة يف املعار�س �سواء حمليًا اأو دوليًا.	
• تقدمي امل�ساعدة عن طريق املنح للم�ساعدة على تطوير الت�ساميم وحت�سني املن�ساآت والتغليف والت�سويق وحافزًا لتكون اأكرث فعالية من حيث التكلفة والتناف�سية. 	
• التوثيق ال�سحيح لل�سناعات الرتاثية يف فل�سطني والتعريف باأهمية ال�سناعات التاريخية والقت�سادية ومكان وجود كل واحدة منهم. 	

طرحت معظم الأوراق البحثية ق�سايا واإجراءات الواجب العمل بها وتنفيذها من قبل اجلهات املعنيًة. وهذا يبدو وا�سحًا يف كثري من الأوراق التي  قدمها املتحدثون يف خمتلف 
املوؤمترات الدولية والإقليمية ذات ال�سلة بال�سناعات الرتاثية. هناك القوانني التي تنطوي على خمتلف الوزارات واملوؤ�س�سات احلكومية ملنح الرتاخي�س، مثل وزارة ال�سياحة 
ووزارة الثقافة، غري اأنه ل يوجد اأدوار حمددة لل�سلطات املمنوحة لكل الوزارتني. اإن عدم وجود اآلية للتنفيذ هو خطاأ كبري يف النظام ال�سائد. ومبا اأنه مل يكن هناك اأي درا�سة 

ميدانية مف�سلة و�ساملة منذ �سنوات عديدة، فل ميكن اعتماد التقارير احلكومية كبيانات ثابتة ولكن ميكن اأن ت�ستخدم لإعطاء الجتاهات والبيانات العامة فقط. 

وميكن تلخي�س نتائج وخمرجات القراءات املكتبية على النحو التايل: 

• معظم املن�ساآت احلرفية ذو راأ�س مال منخف�س. حوايل 35% من املن�ساآت تعمل براأ�س مال اأقل من 1000 دولر اأمريكي.	
• عدد كبري من املن�ساآت غري مرخ�سة وغري م�سجلة وميكن و�سفهم بغري مطابقني للقوانني. 	
• تتمركز ال�سناعات الرتاثية يف املنطقة اجلنوبية من ال�سفة الغربية - بيت حلم خا�سة خ�سب الزيتون وال�سدف ويف اخلليل اخلزف والزجاج.	
• معظم ال�سناعات احلرفية الرتاثية مهددة بالنقرا�س وتواجه م�ساكل مالية خطرية.	
• ل يوجد ا�سرتاتيجية وا�سحة للإنتاج واإمنا يتم العمل باأ�ساليب تقليدية يف اإدارة الوحدات الإنتاجية، ول �سيما من حيث العمالة والتمويل.	
• الطلب املحلي لل�سناعات الرتاثية �سعيف.	
• يوجد مناف�سة ب�سبب ا�سترياد الب�سائع الرخي�سة.	

تعتمد التنمية القت�صادية والجتماعية على �صتة مداخل رئي�صية33:
•  بناء القدرات من خلل تنمية املهارات	
• اأبحاث ت�سويقية	
• حتديد فر�س الإنتاج	
• املرحلة التجريبية للإنتاج	
• اآليات التمويل 	
• املعار�س اخلا�سة واحلملت الت�سويقية 	

منذ الحتلل الإ�سرائيلي عام 1967، �سهدت فل�سطني ركودًا كنتيجة مبا�سرة للآثار املرتتبة على �سيا�سات الحتلل والتي ت�سمل الإغلقات املتكررة �سواء كانت ق�سرية اأو طويلة 
الأمد، والقيود املفرو�سة على حركة الب�سائع والأ�سخا�س داخل الأرا�سي الفل�سطينية واإ�سرائيل وفر�س ال�سرائب. هذا بالطبع يجعل من ال�سعب جدًا احل�سول على املواد اخلام 

ونقل املنتجات وت�سويقها حمليًا واإقليميًا.

منذ ن�سوء ال�سلطة الفل�سطينية، كانت هناك بع�س املحاولت لتحقيق التنمية والتي تهدف اإىل اإيجاد احللول املنا�سبة مل�ساكل اأكرث عمقًا يف القت�ساد الفل�سطيني وكان يف طليعتها 
م�سكلة البطالة و�سرورة توفري فر�س العمل ل�سمان ارتفاع م�ستوى معي�سة ال�سعب الفل�سطيني، واإدراجها كجزء من ا�سرتاتيجيتها لتطوير م�ساريع �سغرية والتي من �ساأنها العمل 

على حتقيق الهدف املزمع حتقيقه.

   MDG 33   الثقافة والتطور يف الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة )2009-2012( برايد
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تعترب ال�سياحة قطاعًا هامًا يف ال�سناعة وكونه اأكرب �سناعة يف العامل، فله تاأثري كبري على الناجت املحلي الإجمايل.  

ويف عام 1999، تربع الرئي�س الراحل يا�سر عرفات ب 7000 مرت مربع يف �سواحي القد�س، لإقامة مركز احلرف اليدوية الفل�سطينية. ومع اندلع انتفا�سة الأق�سى، جمد امل�سروع 
قبل البدء  به ر�سميًا. 

فالفكرة الأ�صا�صية من وراء اإن�صاء هذا املركز العمل على تطوير ال�صناعات الرتاثية يف فل�صطني، مع الرتكيز على ثالثة موا�صيع رئي�صية هي: 
توفري التدريب اللزم، والذي يت�سمن التدريب الأ�سا�سي للعمال اجلدد والرتقاء بالعاملني يف املهنة.  . 1
والهوية . 2 الرتاث  املحافظة على  والدولية مع  املحلية  الأذواق  وتتفق مع  تنا�سب  و جذابة ذات جودة عالية  واإنتاج منتجات جديدة  ي�سمل ت�سميم  والذي  املنتجات:  تطوير 

الفل�سطينية وباأ�سعار تناف�سية.
ت�سويق املنتج: والذي ي�سمل تعزيز وتطوير قنوات الت�سويق والتعبئة والت�سليم للمنتج النهائي.. 3

ي�سعى هذا امل�سروع اإىل مكافحة تل�سي وانقرا�س احلرف الرتاثية يف القد�س خ�سو�سا ويف فل�سطني ب�سكل عام.  حيث اإن التدهور يف الو�سع ال�سياحي اأدى اإىل تراجع يف هذا 
القطاع.  فقد كان هذا امل�سروع ي�ستهدف ال�سباب الذين يرغبون يف بناء حياة مهنية  ذات �سلة بالثقافة الفل�سطينية والفنون واحلرف اليدوية ف�سًل عن كبار ال�سن من العمال 

الذين يرغبون يف رفع  مهاراتهم املهنية. ولكن ل�سوء احلظ مل يتحقق ذلك. 

منذ انتفا�سة الأق�سى عام 2000،  باتت ال�سناعات الرتاثية التي تعود اإىل عدة مئات من ال�سنني تواجه �سعوبات �سديدة  جعلتها على حافة النهيار اأو حتى النقرا�س واأجربت 
العديد من املحلت التجارية على الإغلق والبحث عن  �سبل اأخرى لك�سب الرزق. 

العقبات والتحديات
 تواجه ال�صناعات الرتاثية الفل�صطينية م�صاكل و�صعوبات جمة جتعلها على �صفري النقرا�س، وهذه امل�صاكل هي:

•  غياب ال�ستقرار ال�سيا�سي والقت�سادي يف املنطقة،  ما ت�سبب يف انخفا�س يف عدد امل�ستهلكني الأجانب والقوة ال�سرائية املحلية. 	
• زيادة املناف�سة مع الب�سائع الأجنبية، وخا�سة من هونغ كونغ وال�سني وتايوان، وميل الكثري من جتار حملت البيع التذكارية املحلية ل�سترياد الب�سائع الأجنبية الرخي�سة 	

وبيعها على اأنها �سناعة فل�سطينية.
• كون عدد كبري من املن�ساآت يف قطاع ال�سناعات الرتاثية غري م�سجلة ر�سميًا  ما يجردها من امتيازات ال�سترياد.	
• انعدام اأو �سعف نوعية التعبئة والتغليف يوؤدي اإىل عدم جاذبية املنتج يف كثري من الأحيان	
• ل توجد ا�سرتاتيجية حقيقية للت�سويق.	
• �سعف مهارات الت�سويق للمنتجني واأ�سحاب املحلت التذكارية.	
• ارتفاع الر�سوم اجلمركية على ال�سادرات اإىل البلدان العربية.	
• ارتفاع تكاليف النقل ب�سبب الإغلق الذي تفر�سه �سلطات الحتلل ونقاط التفتي�س وفر�س عملية النقل من مركبة اإىل اأخرى	
• ارتفاع تكلفة املواد اخلام وت�سكل تكلفة ال�سحن والنقل قرابة 50% من تكلفة املواد اخلام.	
• ل يوجد لوائح واأنظمة ب�ساأن الرقابة على اجلودة.	
•  تردي نوعية وت�سميم ال�سناعات واحلرف الرتاثية  ما يقلل من قيمتها وقابليتها للت�سويق.	
• غياب الأ�سماء التجارية املعرتف بها يف هذه ال�سناعة ما ي�سعف موقف املنتجني. 	

اأنه ل توجد �سلحيات ممنوحة للوزارات او ال�سلطات ذات ال�سلة لتنفيذ م�سوؤولياتهم املرتتبة عليهم. فل يوجد متابعة  وعلى الرغم من وجود ا�سرتاتيجيات للحكومة، غري 
حقيقية من قبل ال�سلطات والهيئات املعنية يف حل امل�سكلت من خلل اتخاذ الإجراءات الت�سحيحية ومعاجلة الق�سايا التي تواجه هذه ال�سناعة ب�سكل عام. 

اأعدت ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ا�سرتاتيجية القطاع الثقايف 2011-2013، ولكن قد يكون من ال�سعب تنفيذها يف اإطار البيئة ال�سيا�سية احلالية.  هناك م�ساكل �ستعرت�س 
الكثري من املهام الورادة يف تلك ال�سرتاتيجية ول ت�ستطيع ال�سلطات حلها مثل القيود املفرو�سة على حركة الب�سائع والنا�س، والإغلقات امل�ستمرة يف مناطق خمتلفة من ال�سفة 

والغربية وغزة. 

الأفكار  بنف�س  مقابلتهم  متت  ممن  العديد  �سارك  حيث  الرتاثية  ال�سناعات  عن  اأو�سح  �سورة  ر�سم  يف  �ساعد  ما  غزة   يف  و�ستة  الغربية  ال�سفة  يف  مقابلة  ثلثني  اإجراء  مت 
والهتمامات. وقد اخرتنا ملخ�سًا لبع�س الأن�سطة والتجارب ذات ال�سلة لهذه ال�سناعة وت�سليط ال�سوء على ق�س�س النجاح.

ومن جهة اأخرى  ل يخلو الأمر من وجود ق�س�س جناح حملية  و غري حملية ناجحة اأي�سًا، فهناك تخ�س�س يف فن اخلزف يف جامعة النجاح الوطنية، كلية الفنون اجلميلة، 
ق�سم الفنون اجلميلة. هذا التخ�س�س فريد من نوعه، حيث يوفر هذا التخ�س�س للطلب املهارات واملعرفة العملية والتكنولوجيا يف هذا املجال ويت�سمن ذلك توفري املواد اخلام 
والأ�ساليب املتبعة والأدوات اللزمة للعمل. كما  ي�ساعد هذا امل�ساق  الطالب على اكت�ساب املهارات اللزمة لدعم هذا الفن، مثل الر�سم والنحت، �سنع القالب، واحلرير والطباعة 
واأ�ساليب الزخرفة. كما يت�سمن امل�ساق التدريب امليداين. فهذه نقطة انطلق جيدة وينبغي اإجراء بحوث ملعرفة ما اإذا كان من املمكن تعميم هذه التجربة لت�سمل قطاعات اأخرى، 

خا�سة واأن جميع القطاعات هي ب�سكل اأو باآخر ت�سنف حتت بند الفنون. 
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ومن اجلدير بالذكر اأن بلدية نابل�س تدير م�سروع جتريبي ناجح األ وهو »زاوية ركن املراأة« لتوفري اخلدمات الت�سويقية لأع�سائها الن�ساء وذلك عن طريق بيع ال�سناعات احلرفية 
الرتاثية واملواد الغذائية يف مقرها الدائم يف و�سط مدينة نابل�س. 

ويتم ت�سغيل هذا املركز من قبل جمموعة من الن�ساء  املتخ�س�سات يف ت�سميم وتهيئة قاعة جلميع املنا�سبات )زفاف، خطوبة، تخرج واأعياد امليلد( بالإ�سافة اإىل خدمات 
اأخرى  تهم املراأة. كما يوجد مدربني يف املجالت التالية: اإدماج الرتاث القدمي مع احلديث، تن�سيق الألوان، تطوير اجلودة وغريها من املوا�سيع التي تتعلق بالت�سميم والرتاث. 
الهدف من هذا امل�سروع هو تقدمي امل�سورة الفنية والإدارية والت�سويقية للعاملني يف املن�ساآت ال�سغرية من خلل رفع الوعي بالق�سايا التي تهم �سيدات الأعمال وامل�ساريع ال�سغرية 
وتقدمي امل�سورة والإر�ساد للأع�ساء. كما يويل اهتمامًا خا�سًا يف حل م�ساكل ت�سويق املنتجات واخلدمات، وتعزيز وتطوير قدرات املراأة يف جمال الت�سويق ومهارات البيع، وكذلك 

يف الإدارة والتمويل. وذلك من اأجل تعزيز م�ساركة املراأة يف بناء املجتمع الفل�سطيني.

ا�صتفاد من هذا التدريب يف جمال الت�صويق والإدارة املالية حوايل 60 امراأة حيث كانت روؤيتهم للم�صتقبل ت�صمل ما يلي: 
• عقد مزيد من الدورات املتخ�س�سة يف جمال التعاونيات ال�سغرية	
• تقدمي قرو�س ب�سكل دوري لكي ي�ستفيد اأكرب عدد ممكن من �سيدات الأعمال	
• اإجراء معار�س يف اخلارج والتوا�سل مع املوؤ�س�سات الدولية لت�سويق املنتجات	

وعند البحث عن بلدان اأخرى يف املنطقة ت�سارك يف بع�س خ�سائ�س ال�سناعات الرتاثية، وجدنا اأن املغرب واجلزائر قد حققت بع�س النجاح امللحوظ يف الت�سدي لرتاجع 
�سناعة احلرف الرتاثية التي ا�ستطاعت ال�سلطات اأن حتدد الثغرات واإ�سلح العديد منها، وبذلك اإحياء ال�سناعات الرتاثية. 

اأما يف ور�سة العمل )األيك�سو( التي عقدت يف الرباط، املغرب يف اأيلول 2005، قدمت املغرب ورقة عمل مثرية جدًا للهتمام تخللتها عدة ق�س�س ناجحة والتي من املمكن اأن 
ناأخذها لنموذج من اأجل العمل على تطبيقه يف فل�سطني. 

وقد �صملت الورقة بع�س النقاط البارزة ومنها: 

البنية التحتية: دعم وتعزيز البنية التحتية لقرى احلرفيني  والتي اعتربتها ال�سرتاتيجية اأولوية على املدى الق�سري وذلك بغية خلق البيئة املواتية لإنتاج ال�سناعات الرتاثية 
وعر�سها وت�سويقها. وهذا ي�سمل تطوير تقنيات الإنتاج وا�ستخدام اأدوات عمل بديلة حت�سن من جودة املنتج واحلفاظ على البيئة. بالإ�سافة اإىل ذلك، كان للتدريب املهني يف 

احلرف الرتاثية اأداة فعالة للم�ساهمة يف اإعداد احلرفيني و�سمان �سحة وا�ستمرارية احلرف الرتاثية ومواكبة التطورات ومواجهة القيود التي تفر�سها الأ�سواق حمليًا ودوليًا. 

وقد دعمت الدولة هذه ال�سناعة عن طريق تخفي�س ال�سرائب املفرو�سة على بع�س املواد اخلام امل�ستخدمة يف ال�سناعات احلرفية الرتاثية. وقد �سملت هذه التخفي�سات على 
املواد امل�ستخدمة يف قطاع الأخ�ساب املعاجلة واملنتجات النباتية، والفخار والن�سيج واجللود.

كما ا�ستفاد املنتجون من املحلت املوجودة يف املراكز الثقافية لعر�س ب�سائعهم اإ�سافة اإىل وجود واإن�ساء تعاونيات لتغطية تكاليف الإنتاج والت�سويق والإعفاء من بع�س ال�سرائب. 
و�ساهمت ال�سلطات املعنية يف ت�سويق املنتجات حمليًا ودوليًا من خلل تطوير الكتيبات وو�سع القوانني واللوائح لتنظيم   هذه ال�سناعة وحمايتها. 
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ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية
وزارة الثقافة: اإ�صرتاتيجية قطاع الثقافة 2011- 2013

الأهداف ال�صيا�صة 

ت�سجيع ودعم ال�سناعات الرتاثية . 1
واحلرفية مع مراعاة م�ساركة الن�ساء.

رفع م�ستوى قدرات ومهارات العاملني يف ال�سناعات التقليدية. 1
تطوير الأنظمة الت�سريعية حلماية ال�سناعات الرتاثية وحتفيزها. 2
حت�سني القدرة على الو�سول اإىل الأ�سواق املحلية والعربية والأجنبية لت�سويق املنتجات الرتاثية الفل�سطينية. 3

الفرتة الزمنيةاجلهات املنفذة خمرجاتالأحداث
املوازنة )األف دولر(

201120122013

اإجراء م�سح �سامل للحرف وال�سناعات . 2
التقليدية.

• احلرف 	 حول  معلومات  قاعدة 
وال�سناعات الرتاثية واإبراز دور 

املراأة يف هذه احلرف.

• وزارة الثقافة	
• للإح�ساء 	 املركزي  اجلهاز 

الفل�سطيني
• وزارة القت�ساد الوطني	

2011100

الفرتة الزمنيةاجلهات املنفذة خمرجاتالأحداث
املوازنة )األف دولر(

201120122013

مراجعة وتفعيل القوانني اخلا�سة بدعم . 3
وت�سجيع ال�سناعات الرتاثية وتطويرها 

من منظور النوع الجتماعي.

• لدمغ 	 عليها  م�سادق  �سيا�سة 
واملناف�سة  امل�ستوردة  املنتجات 

لل�سناعات واحلرف التقليدية.

• وزارة الثقافة	
• وزارة التجارة وال�سناعة	

20115

حماية وحت�سني نوعية اإنتاج ال�سناعات . 4
الرتاثية واحلرف مبا يخدم تطوير حرف 
الن�ساء ومتكينهن فنيا واإداريا مبا يخدم 
اخلروج من الإطار النمطي للحرف بني 

الرجال والن�ساء.

• يف 	 متخ�س�سة  تدريبية  دورات 
جمال الت�سميم لكل اجلن�سني.

• تقليدية 	 �سناعية  اإنتاجات 
حم�ّسنة للجن�سني

• وزارة الثقافة	
• موؤ�س�سات املجتمع الأهلي	

20112012130150

ترويج ال�سناعات الرتاثية واحلرف يف . 5
اخلارج وحتفيز م�ساركة الن�ساء وتوفري 

الدعم حلرفهن للم�ساركة.

• لكل 	 وترويج  توعية  حملت 
اجلن�سني.

• كتيبات تعريفية عاك�سة للتنوع.	
• لتنظيم 	 ال�سفارات  مع  التن�سيق 

وامل�ساركة  خا�سة  معار�س 
لكل  خارجية  مبعار�س 

اجلن�سني.

• وزارة 	 القت�ساد،  وزارة 
ال�سياحة  وزارة  الثقافة، 
ال�سفارات  والآثار، 

الفل�سطينية يف اخلارج.

20112013606060

القيام بحملة توعية يف املدار�س . 6
واجلامعات وعرب و�سائل الإعلم 

عن اأهمية دعم ال�سناعات واحلرف 
التقليدية، دعما للرتاث وحفاظًا على 

البيئة وتنمية للقت�ساد الوطني مع الأخذ 
بعني العتبار حتفيز الن�ساء على امل�ساركة

• وترويج مب�ساركة 	 توعية  حملت 
الن�ساء على كافة امل�ستويات. 

• ادوار 	 تت�سمن  تعريفية  كتيبات 
الن�ساء والرجال.

• وزارة الثقافة	
• والتعليم 	 الرتبية  وزارة 

العايل، اجلامعات
• موؤ�س�سات املجتمع الأهلي	

20112013404040
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 ت�سجيع وتنظيم معار�س لل�سناعات . 7
الرتاثية حملية وخارجية مع اإبراز 

اإنتاجات الن�ساء.

• لل�سناعات 	 �سنوية  معار�س 
وال�ستات  الوطن  يف  الرتاثية 

مب�ساركة اجلن�سني.

• وزارة الثقافة 	
• وزارة اخلارجية	
• وزارة القت�ساد الوطني	
• املجل�س الأعلى للثقافة	

20112013100100100

اإحياء م�سروع مركز تطوير ال�سناعات . 8
الرتاثية يف منطقة العيزرية والذي اأقره 

الرئي�س عرفات �سابقا و�سمان توفري 
م�ساركة لإنتاج الن�ساء. 

• تقليدية 	 �سناعات  تطوير  مركز 
و  الرتاثية  ال�سناعات  يحيي 

ي�سكل موقعا �سياحيا ثقافيا.

• وزارة الثقافة	
• وزارة ال�سياحة	
• موؤ�س�سات املجتمع الأهلي	

201120135020002000

دور المرأة في الصناعات التقليدية. 8

تلعب املراأة دورًا رئي�سيًا يف جمال ال�سناعات الرتاثية منذ الع�سور القدمية، ومنها التطريز �سناعة �سواين الق�س ، ال�سابون، الر�سم على اخلزف، ن�سج ال�سجاد وغريها من 
البطالة  وارتفاع م�ستويات  الظروف القت�سادية  التغريات يف  الريفية خارج منزلها  حتفظات جمتمعية.  ولكن  املراأة  الريفية. يعرت�س عمل  املناطق  ال�سناعات ول �سيما يف 

وانخفا�س الدخل، اأبرزت دور الن�ساء يف دعم اأ�سرهن حيث بداأن بيع وت�سويق منتجاتهن من خلل التعاونيات واجلمعيات العاملة يف هذا القطاع.

هناك العديد من املوؤ�س�سات واجلمعيات التي تدعم املراأة وتعمل من اأجل النهو�س بها ومنها جمعية الروزنا، اأ�سالة، جمعية اإنعا�س الأ�سرة، جمعية الإغاثة الجتماعية، جمعية 
املراأة الريفية التعاونية للدخار والقرو�س، معر�س املهاتا، جمعية ال�سابات امل�سيحيات وجمعية قلنديا التعاونية وغريها.

كثري منهم دعموا املراأة يف ال�سناعات الرتاثية من خلل جمموعة وا�سعة من امل�ساريع مبا فيها امل�ساريع ال�سغرية والتي ت�ساهم يف ت�سجيع املراأة على امل�ساركة يف الأن�سطة 
القت�سادية التي تقع �سمن نطاق ال�سناعات الرتاثية، والعمل على احلفاظ على ال�سناعة الرتاثية وحماولة لإحياء القطاعات التي تت�ساءل وتتل�سى مثل ن�سج ال�سجاد. بالإ�سافة 

اإىل ذلك، يتم تدريب الن�ساء على كيفية امتلك م�سروع معني حماولة لتغيري النظرة املجتمعية جتاه املراأة ومتكينها  اقت�ساديًا. 

بع�س اجلميعات ت�سجع م�ساركة املراأة من خلل توفري التدريب لرفع قدرات املراأة ال�سابة يف احلرفة التي متار�سها. ومن تلك اجلمعيات جمعية ال�سابات امل�سيحيات التي  نظمت 
عددًا من الدورات التدريبية للن�ساء يف ال�سابون، التطريز، او الق�س با�ستخدام املوا�سفات احلديثة يف حماولة لرفع جودة وكفاءة الإنتاج لتكون قادرة على املناف�سة. 

 لعبت بع�س اجلهات الدولية مثل UN Women واليون�سكو دورا حيويا يف دعم املراأة ومتكينها من خلل التدريب وعقد حلقات العمل.

   

واقع تصدير الصناعات التراثية:. 9

التجارب  وال�ستفادة من  الرتاثية  ال�سناعات  لت�سدير  والواقع احلايل  الت�سديرية  قدرتها  ناحية  فل�سطني من  الرتاثية يف  ال�سناعات  بواقع  التعريف  اإىل  الق�سم  يهدف هذا 
الفل�سطينية الأخرى يف جمال تطوير �سادرات ال�سناعات الغذائية والزراعية مثل زيت الزيتون وغريها من ال�سناعات والتجارب الناجحة يف هذا املجال.

يعترب قطاع ال�سناعات الرتاثية الفل�سطينية قطاع قابل للت�سدير ولديه القدرات الكبرية، وهو حاليا ي�سدر بع�س منتجاته اإىل الدول العربية والأجنبية.

ال�صناعات الت�صديرية:- 1

اإن اأهم قطاعات ال�سناعات الرتاثية التي ت�سدر بناء على معلومات البحث امليداين ومراجعة الوثائق هي ال�سناعات التالية:

خ�سب الزيتون، اخلزف، الزجاج، التطريز، الفخار، ال�سدف و�سناعة ال�سابون.

يقل انتاج وانت�سار باقي ال�سناعات الرتاثية والتي ت�سمل على الق�س، ال�سجاد، الف�سيف�ساء واخليزران تعترب ، حيث تقت�سر �سناعة ال�سجاد على جمعية واحدة اأو اثنتني وكمية 
الإنتاج واملبيعات حمدودة وكذلك الف�سيف�ساء فعدد ال�سناع اأي�سا حمدود ل يتجاوز اثنني ولهذا فان الكميات املنتجة حمدودة. اأما الق�س فان مبيعاته حمليًا �سعيفة وهي تقت�سر 
على ال�سكان املحليني ولي�س على ال�سواح  حتى اإن املنتجات هي اأ�سا�سا اأدوات لل�ستخدام املحلي ح�سب عادات وتقاليد املجتمع املحلي علما باأنه مت ت�سدير كميات اإىل كل من 
اجلزائر والأردن و�سوريا منذ فرتة طويلة ومل تعاد املحاولة. اأما اخليزران يرتكز هذا الإنتاج يف قطاع غزة  ولكن الأو�ساع احلالية يف القطاع ل ت�سمح بالت�سدير اأو حتى ا�سترياد 

املواد اخلام ب�سكل دوري علما بان الأثاث من اخليزران كان ي�سدر �سابقا اإىل اإ�سرائيل وبع�س الدول العربية.
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قطاع خ�صب الزيتون 1.1
قطاع خ�سب الزيتون هو اأقوى القطاعات الرتاثية الت�سديرية حيث  ي�سدر �سنويا ما يعادل 6 مليون دولر   ح�سب تقديرات ال�سناع والعاملني بهذه ال�سناعة.

يتم الت�سدير اإىل كل من اأوروبا واأمريكا وبع�س الدول العربية.
وتقدر حجم املبيعات اخلا�سة ب�سوق الت�سدير ل�سناعات خ�سب الزيتون

لعام 2009:  6.100.000 دولر.

لعام 2010:  7.000.000 دولر.
معظم املنتجات التي يتم بيعها �سواء يف الأ�سواق املحلية اأو اخلارجية هي منتجات تباع على �سكل قطعة تعرب عن حتف دينية اأو اأدوات مطبخ اأو زينة من خ�سب الزيتون، ول يتم 

تغليفها مبعنى التغليف ال�سحيح، اإذ اأن هناك م�ساكل بالتغليف لعدم وجود م�سانع  قادرة على اإنتاج العبوات املنا�سبة لكافة اأ�سناف املنتجات. 
    فخار 2.1

تعترب اإ�سرائيل ال�سوق الرئي�سي ل�سناعة الفخار وت�سكل قرابة 70% من حجم املبيعات الكلي، فيما يتم ت�سدير قرابة 20%من الإنتاج اإىل الدول الأوروبية و10% من الإنتاج املتبقي 
يذهب اإىل الأ�سواق املحلية وبالتايل فاإن ال�سوق املحلي لهذه احلرفة ب�سيط جدا مقارنة مع الأ�سواق الأخرى. 

تقدر حجم املبيعات الإجمالية لهذا القطاع مبا فيها الت�سدير وال�سوق ال�سرائيلي واملحلي لعام 2009-800.000 دولر وعام 2010 هي 1.200.000 دولر 

   اخلزف  3.1
اإن قيمة الإنتاج ال�سنوي لهذه ال�سناعة ت�سل 4-6 مليون دولر، منها 30% يتم ت�سويقها حمليًا ويتم ت�سدير 30% منها اإىل اإ�سرائيل، و 20% ي�سدر اإىل الدول العربية وب�سكل 

اأ�سا�سي اإىل الأردن و20% اإىل اخلارج خا�سة لدول الإحتاد الأوروبي والوليات املتحدة وبع�س البلدان الأخرى. 

   الزجاج 4.1
تباع املنتجات اخلا�سة بهذا القطاع يف حملت التحف ال�سرقية ويعود ال�سبب يف ذلك لكونها �سناعة قدمية ذات طابع تراثي فل�سطيني، بالإ�سافة اإىل جمال املنتج وروعته ووجود 

الزخارف والألوان الرائعة، بالإ�سافة اإىل كونها هدايا فخمة. 
يتم بيع املنتجات عادة كقطعة ول يوجد تغليف حمدد للب�سائع ويتم البيع ب�سكل قطع او جمموعة قطع مع بع�س. 

وتعترب الأ�سواق اخلا�سة بهذا القطاع موزعة على النحو التايل: 50% ت�سويق اإىل اإ�سرائيل، 40% ت�سويق اإىل اأوروبا، 10% للأ�سواق املحلية واأ�سواق الدول العربية.

   ال�صدف 5.1
يوجد حاليا حوايل 10 م�ساغل تعمل يف حرفة ال�سدف يف بيت حلم ، وميتاز هذا القطاع باأنه قطاع عائلي وهذه احلرفة معظم العاملني فيها رجال، ولهذا القطاع جمعياته التي متثله .

ي�سكل ال�سوق املحلي قرابة 25% من حجم الت�سويق حيث يكون الطلب على هذه املنتجات من قبل جتار جملة ومفرق والتي تقع حملتهم بالقرب من الأماكن ال�سياحية حيث 
يعتمدون يف جتارتهم على ال�سواح ب�سكل مبا�سر.

اأما �سوق الت�سدير في�سكل قرابة 75 % من حجم ال�سوق، ومن الدول التي يتم الت�سدير اإليها:
• دول اخلليج.	
• الأردن.	
• دول اأوروبا.	
• دول اأمريكا.	

ويتم الت�سدير يف الغالب ب�سكل مبا�سر او عن طريق اجلمعيات.  
تقدر حجم املبيعات الإجمالية لل�سوق املحلي والإ�سرائيلي والت�سدير لعام 2009   2 مليون دولر ويف عام 2010 2.2 مليون دولر. 

اأما ن�صبة املبيعات لل�صوق املحلي فهي على النحو التايل:

• 35% لل�سياح	
• 30% للفل�سطينيني الذين ي�سكنون باخلارج اأو الذين يزورون فل�سطني	
• 30% امل�ستهلك املحلي	
• 5% لل�سوق الإ�سرائيلي	

   ال�صابون 6.1

ي�سكل ال�سابون النابل�سي اأهم ال�سلع التي كان يتاجر بها التجار الفل�سطينيون ويجوبون بها الدول العربية يف ال�سنوات املا�سية ومنها على �سبيل املثال دول بلد ال�سام، حيث كانت 
تلقي رواجا  بني النا�س يف تلك الدول  ويرجع ذلك اإىل جودة املنتج العالية.
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بلغ عدد امل�سابن يف ال�سنوات ال�سابقة قرابة 40 م�سبنة، وظل يت�ساءل حتى و�سل اإىل 7 م�سابن، اأربعة منها يعمل ب�سكل فعلي ودائم ويعود  الرتاجع اإىل ا�ستهداف اإ�سرائيل 
للم�سابن وتدمري بع�سها كليا خلل فرتة النتفا�سة الثانية.

هنالك عمليات ت�سدير لهذه املنتجات للخارج ولكن ب�سكل �سعيف حيث هنالك م�سبنة من بني 4 م�سابن ت�سدر منتجاتها للخارج اإىل كل من اأمريكا واأوروبا والدول العربية 
بالإ�سافة اإىل عدد من الن�ساء اللواتي بداأن حديثًا يف فتح م�ساغل خا�سة ل�سناعة ال�سابون والعمل على ت�سويقه حمليًا وت�سديره خارجيًا. 

الدول امل�صتهدفة  -2
ت�سدر ال�سناعات الرتاثية الفل�سطينية  اإىل العديد من الدول الأجنبية والعربية ويف هذا املجال �سوف  ن�ستعر�س اأهم الأ�سواق لل�سادرات الفل�سطينية ح�سب املقابلت واللقاءات 

التي متت مع اأ�سحاب ال�سناعات وامل�سدرين.

  1.2   اإ�صرائيل
 هي الوجهة الرئي�سية لل�سناعات الفل�سطينية وحتديدًا �سناعة الفخار حيث ان ال�سوق الإ�سرائيلي ي�ستوعب 70% من جمموع اإنتاج الفخار، 30% من جمموع اإنتاج اخلزف، %50 

من جمموع اإنتاج الزجاج، ال�سدف كميات قليلة منه ت�سوق يف اإ�سرائيل 5%، خ�سب الزيتون ما بني %20-10.

اإن كثريا من ال�سناعات الفل�سطينية التي ت�سدر اإىل ال�سوق الإ�سرائيلي يعاد ت�سديرها اإىل ال�سوق العاملي على اأ�سا�س اأنها �سناعات اإ�سرائيلية والكميات الأخرى ت�سوق يف ال�سوق 
الإ�سرائيلي لل�سواح الأجانب وال�سكان الفل�سطينيني والإ�سرائيليني.

الأ�سواق  اإىل  والت�سدير  ال�سحن  اإجراءات  اأ�سبحت  الأخرية  ال�سنوات  انه يف  اإل  الرتاثية  ال�سناعات  العاملني يف  ملعظم  واأ�سا�سي  مهم  �سوق  يعترب  اإ�سرائيل  اإىل  الت�سدير  اإن 
الإ�سرائيلية تواجه العديد من ال�سعوبات وذلك ب�سبب احلواجز والإجراءات على املعابر وطريقة ال�سحن وتكلفة ال�سحن وكذلك فان الإجراءات الإ�سرائيلية توؤدي اإىل اإتلف 

بع�س الكميات وخ�سو�سا املواد القابلة للك�سر اأثناء التفتي�س الأمني والفحو�سات والإجراءات على احلواجز.

اإن معظم ال�سناعات التي ت�سدر اإىل اإ�سرائيل ت�سدر بدون تغليف للقطعة بل يتم عمل تغليف ملجموعة من ال�سناديق اأو القطع اأي مبيعات باجلملة ويتم عمل التغليف واإعادة الت�سكيل عند 
التجار الإ�سرائيليني.

 2.2    الدول العربية
اإن الدول العربية ت�ستوعب كميات قليلة ن�سبيا من املنتجات الفل�سطينية ب�سكل عام علما بان بع�س الدول ت�ستهر با�سترياد بع�س ال�سناعات بناء على العلقة الوثيقة بينها وبني 

فل�سطني.

اإن الكميات التي ي�ستوردها أ-  الأردن من الدول التي ت�ستورد العديد من ال�سناعات واأهمها: خ�سب الزيتون، اخلزف، الزجاج، ال�سدف، ال�سابون النابل�سي، اخليزران. 
الأردن ب�سكل عام تعترب كميات جتارية اأي من خلل �سحن حاويات وبالطرق التجارية.

اخلليج العربي ي�ستورد من ال�سناعات الفل�سطينية ولكن بكميات حمدودة مثل خ�سب الزيتون، اخلزف، الزجاج، ال�سدف، ال�سابون النابل�سي والتطريز. الكميات التي ب- 
ي�ستوردها اخلليج العربي هي كميات حمددة من ال�سابون النابل�سي وبع�س ال�سناعات الأخرى التي تتم بناء على طلبات من الفل�سطينيني الذين يعي�سون باخلليج العربي 

ومهتمون باقتناء ال�سناعات الرتاثية الفل�سطينية.

الأ�سواق يعتمد على ج-  اإىل هذه  الت�سويق  اإجمايل ال�سناعات الرتاثية وب�سكل مو�سمي وغري متكرر ولهذا فان  ت�ستورد كميات متوا�سعة جدا من  العربية الأخرى  الدول  اإن 
املعار�س وعلى التجمعات الفل�سطينية يف هذه الدول.
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  3.2    الدول الأجنبية
اإن ال�سناعات الرتاثية الفل�سطينية قد و�سلت اإىل معظم الدول الأجنبية وذلك عن طريق ال�سواح والزوار الأجانب اإىل الأرا�سي املقد�سة والتي يزورها �سواح من خمتلف بقاع 

الأر�س وي�سرتون التحف والتذكارات الدينية والجتماعية من حملت التحف ال�سرقية يف جميع اأرجاء البلد.

اإن الدول الأ�سا�سية التي يتم الت�سدير لها هي: اأمريكا، اأملانيا، ايطاليا، فرن�سا، والنم�سا بالإ�سافة اإىل دول اأخرى يتم الت�سدير لها ولكن بكميات اقل وب�سكل مو�سمي ولي�س ب�سكل 
ثابت كالدول ال�سابقة، وهذه الدول هي: 

اأ�سبانيا، كندا، ال�سويد، ا�سرتاليا، هونغ كونغ وغريها من الدول.

اإن معظم الت�سدير اإىل هذه الدول يرتكز بال�سناعات الرتاثية التالية: الفخار20% من اإنتاج الفخار يتم ت�سديره مبا�سرة من قبل الفل�سطينيني اىل الأ�سواق اخلارجية وحتديدا 
الأوروبية، 20% من جمموع اإنتاج اخلزف ي�سدر اإىل اأمريكا واأوروبا، 40% من جمموع اإنتاج الزجاج ي�سدر اإىل اأوروبا، ال�سدف اأكرث من 40% ي�سدر اإىل اأمريكا واأوروبا، خ�سب 
الزيتون اأكرث من 40% من جمموع الإنتاج يتم ت�سديره اإىل اأمريكا واأوروبا، بالإ�سافة اإىل ت�سدير كميات اأخرى متفرقة من التطريز وال�سجاد والق�س وال�سابون اىل مناطق 

خمتلفة من العامل من قبل اجلاليات الفل�سطينية التي تعي�س يف املهجر.

 3- اآليات الت�صدير
 اإ�صرائيل1،3

اإن الت�سدير اإىل اإ�سرائيل يتم عرب املعابر الإ�سرائيلية املحددة لدخول الب�سائع من ال�سوق الفل�سطيني اإىل الأ�سواق الإ�سرائيلية بغ�س النظر عن الكميات والأنواع. وح�سب اتفاق 
ا�سلوا فان ال�سوق الإ�سرائيلي وال�سوق الفل�سطيني تعترب احتاد جمركي واحد ول يوجد اأي حواجز جمركية بني ال�سوقني. اإن الب�سائع الفل�سطينية من ال�سفة الغربية اإىل الأ�سواق 
الإ�سرائيلية كانت تدخل ب�سكل طبيعي ودون وجود اأي حواجز او اإجراءات متنع دخول الب�سائع للأ�سواق الإ�سرائيلية قبل �سنة 2000، اأما بعد النتفا�سة الفل�سطينية الثانية �سنة 
2000 فقد فر�ست اإ�سرائيل اإجراءات م�سددة على دخول الب�سائع الفل�سطينية اإىل الأ�سواق الإ�سرائيلية مما زاد من تكاليف ال�سحن والفرتة الزمنية املطلوبة لنقل الب�سائع وزيادة 

.Back to Back ن�سبة تلف الب�سائع نتيجة التفتي�س والنقل من �ساحنة اإىل اأخرى

الدول العربية2،3
الت�سدير اإىل الدول العربية من ال�سفة الغربية يتم عرب اجل�سور اإىل الأردن ومن ثم يتم الت�سدير اىل الدول العربية عن طريق الرب اأو البحر اأو اجلو ح�سب طبيعة ونوعية وكمية 

الب�سائع والدول امل�ستهدفة. 

الت�سدير عرب اجل�سور بحاجة اإىل تن�سيق واإجراءات طويلة من الفح�س والتدقيق والتكلفة مرتفعة ن�سبيا. اأما الت�سدير من قطاع غزة فكان عن طريق معرب بيت حانون ثم �سار 
معرب كرم اأبو �سامل وحاليا الت�سدير من غزة جدا �سعب وبكميات قليلة وتتم بالغالب من خلل م�ساعدة اأطراف خارجية ودولية لت�سهيل عملية الت�سدير من القطاع اإىل الأ�سواق 

اخلارجية العربية والأوروبية وذلك عن طريق معرب رفح الربي او كرم اأبو �سامل الإ�سرائيلي.    

اإن الت�سدير اإىل الأردن يتم من خلل نقل الب�ساعة على طبليات خ�سب ولي�س من خلل حاويات مغلقة كما يتم عرب املوانىء البحرية الإ�سرائيلية.

الدول الأوروبية والوليات املتحدة الأمريكية  3،3  
اإن الت�سدير اإىل الوليات املتحدة الأمريكية واأوروبا وباقي اأنحاء العامل الغربي تتم من خلل املوانىء الإ�سرائيلية اجلوية والبحرية، ويتم ال�سحن من خلل حاويات 20 قدم او 
طرود �سغرية وزن 20 كغم اأو اقل. اإن معظم الت�سدير يتم من خلل الطرود الربيدية التي ت�سحن اىل جميع مناطق العامل وبالعادة حتتوي هذه الطرود على اأكرث من منتج واحد 

من ال�سناعات الرتاثية وحمتوى الطرد يعرب عن ت�سكيلة متنوعة من ال�سناعات الرتاثية باإحجام �سغرية.

اإن الت�سدير عرب املوانىء الإ�سرائيلية حتتاج اإىل وقت وجهد كبري وذلك لن الإجراءات الإ�سرائيلية يف املوانىء البحرية تاأخذ وقت طويل عندما تكون م�سدر الب�ساعة من 
الأرا�سي الفل�سطينية حتت ذرائع التفتي�س الأمني وهذا يتطلب تكلفة اأعلى من �سركات النقل والتخلي�س للب�سائع الفل�سطينية.

ان الت�سدير على �سكل طرود �سغرية ملناطق خمتلفة من العامل اأ�سبحت هي ال�سفة ال�سائدة لدى معظم امل�سدرين لن الكميات املطلوبة قليلة وهي موزعة على مناطق جغرافية 
متعددة كما اأن ال�سحن بوا�سطة هذه الطريقة يعترب اأ�سهل من ال�سحن البحري عن طريق احلاويات. اإن ال�سبب الرئي�سي لعدم ا�ستخدام احلاويات هو اأن الطلب والكميات املطلوبة 

قليلة جدا اقل بكثري من �سعة حاوية 20 قدم، وكذلك الأ�سناف املطلوبة متنوعة ولي�ست من �سنف واحد، علما بان تكلفة �سحن الطرود للكغم اأعلى بكثري من �سحن احلاويات.

امل�صتوردون  -4
اإ�صرائيل1،4

اإن امل�ستوردين الأ�سا�سني يف ال�سوق الإ�سرائيلي هم جتار اجلملة واملوزعني وامل�سدرين اإىل الدول الغربية وحتديدا اأمريكا واأوروبا. اإن التجار الإ�سرائيليني على معرفة جيدة 
بال�سناعات الفل�سطينية الرتاثية حيث ان ال�سوق الفل�سطينية والإ�سرائيلية كانت مفتوحة على بع�س ول يوجد اأي ف�سل اأو تعقيدات يف ال�سحن والنقل من منطقة اإىل اأخرى.

اإن كثري من ال�سناع الفل�سطينيني وخلل فرتة الحتلل الإ�سرائيلي للأرا�سي الفل�سطينية وحتى توقيع اتفاقية او�سلو كانوا ي�ستهدفون ال�سوق الإ�سرائيلي ب�سكل مبا�سر وكذلك 
البيع اإىل جتار ا�سرائيلني بهدف اإعادة الت�سدير اإىل اخلارج، حيث اإن حركة ال�سناع والتجار الفل�سطينيون كانت �سهلة وبدون اأي قيود.
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2،4الدول العربية  
اإن امل�ستوردين من الدول العربية هم يف الغالب جتار وجمعيات ذات جذور فل�سطينية تعمل من اجل امل�ساعدة يف ترويج الب�سائع الفل�سطينية يف الأ�سواق العربية. علما بان هناك 
بع�س التجار العرب الذين ي�ستوردون الب�سائع الفل�سطينية مثل ال�سابون النابل�سي اأو اخلزف وال�سدف وغريها من الأ�سناف بهدف ربحي وجتاري علما بان الفل�سطينيني يف 

ال�ستات الفل�سطيني ي�ستهلكون ويدعمون بع�س الأ�سناف الفل�سطينية لأنها تلبي بع�س من حاجاتهم ال�سرائية التي ترتبط ب�سكل اأو باأخر يف تراثهم وعاداتهم.

3،4 الدول الأجنبية  
اإن امل�ستوردين من الدول الأجنبية هم يف الغالب من اجلمعيات والكنائ�س املنت�سرة يف العامل الغربي من ا�سرتاليا اإىل اأمريكا بالإ�سافة اإىل الفل�سطينيني الذين يعي�سون يف هذه 
الدول اأو ال�سناع الفل�سطينيني واأقربائهم الذين يقومون با�ستئجار بع�س نقاط البيع مثل اأك�ساك يف املجمعات التجارية الكبرية يف موا�سم الأعياد من اجل بيع املنتجات الرتاثية 
الفل�سطينية اأو من خلل عر�س املنتجات اأمام الكنائ�س والتجمعات ال�سكانية يف املناطق املختلفة، وكذلك يوجد بع�س التجار وال�سواح الأجانب الذين يتعاملون باملنتجات الرتاثية 
الفل�سطينية وجزء كبري من اجلمعيات والتجار الأجانب هم من املوؤ�س�سات املرخ�سة ب�سفتهم جزء من التجارة العادلة التي اأ�سبحت منت�سرة يف العديد من الدول الأوروبية 

والأجنبية.

5-  املنتجات الرتاثية الفل�صطينية

اإن معظم املنتجات الرتاثية الفل�سطينية التي ت�سدر اإىل الأ�سواق اخلارجية هي ذات املنتجات التي كانت ت�سوق قبل 5 �سنوات وقبل 10 �سنوات وقبل 20�سنة. اإن التجديد واحلداثة 
يف اإنتاج منتجات تراثية فل�سطينية تتنا�سب مع اأذواق واحتياجات الأ�سواق اخلارجية حمدودة، علما بان املنتجات مت العمل عليها وتطويرها للتتنا�سب مع الأ�سواق اخلارجية وذلك 
مثل اخلزف وبع�س منتجات خ�سب الزيتون التي ت�سنع لل�ستخدام كاأدوات املطبخ اأو اأدوات مكتبية ولكن بالإجمال فان التجديد بال�سناعة ب�سكل عام يبقى دون امل�ستوى املطلوب 

وما زال اأ�سحاب ال�سناعات يحاولون بيع ما يتم اإنتاجه ولي�س ما هو مطلوب من الأ�سواق اخلارجية.

اإن ت�سميم املنتج يف معظم ال�سناعات الفل�سطينية غائب ول يوجد مهنيني مبجال الت�سميم ولديهم اخلربة واملعرفة يف درا�سة احتياجات الأ�سواق وعمل ت�ساميم عملية وقابلة 
باأنه يوجد بع�س امل�سممني وعددهم قليل والذين لديهم اخلربة واملعرفة اجليدة يف جمال  اإنتاجها وت�سوقيها يف الأ�سواق اخلارجية علما  للإنتاج وبتكاليف منا�سبة من اجل 

الت�سميم ولكن لي�س لديهم املعرفة واخلربة مبدى ملئمة ت�ساميمهم للإنتاج وكذلك للت�سويق بالأ�سواق اخلارجية.

اإن ال�سل�سة العنقودية تبداأ يف ال�سوق وتنتهي بال�سوق، ومبعنى اأخر فاإن ال�سناعة الفل�سطينية عليها حتديد الطلب من املنتجات املختلفة يف الأ�سواق اخلارجية والعمل على ت�سميم 
منتجات تتنا�سب مع اأذواق ورغبات امل�ستهلكني يف هذه الأ�سواق من اجل بيعها، والبناء على قوة الطلب، واأحيانا يتطلب حتفيز الطلب من خلل اإنتاج منتجات جديدة تعمل على 

اإنتاج طلب من الفئات امل�ستهدفة.

اإن تغليف املنتجات الرتاثية الفل�سطينية بدائي ومعظم الأحيان يتم بيع القطع بدون تغليف منا�سب وحديث وع�سري وهذا بحد ذاته يقلل من قيمة الإنتاج ويعطي انطباع �سيء 
عن الب�سائع املعرو�سة للبيع.

اإن التغليف هو �سناعة قائمة بذاتها والتكلفة يف عمل تغليف ع�سري وجميل يرفع من �سعر املنتج ومن قيمته املعنوية واملادية اأ�سعاف م�ساعفة وي�سع املنتج يف م�ستوى اأعلى بكثري 
من املنتجات التي لي�س لديها تغليف منا�سب.

6-  الرتويج لل�صادرات

اإن الرتويج من قبل ال�سركات واجلمعيات وامل�سدرين الفل�سطينيني �سعيفة جدا هذا اإن وجدت حيث اأن معظم امل�سدرين يعتمدون على قوة العادة يف بيع ما �سبق اإن باعوه ولي�س 
هناك جتديد يف اأدوات واليات الت�سويق حيث اإن اأكرث الأدوات ا�ستخداما هي طباعة من�سورات دعائية ملنتجات احلرفيني الفل�سطينيني ويف الغالب تكون هذه املطبوعات مدفوعة 

الأجر من قبل بع�س امل�ساريع الداعمة لل�سناعات الفل�سطينية.

اإن ال�سرتاك باملعار�س على ال�سعيد املحلي يتم من قبل جمموعة كبرية من خمتلف ال�سناعات اإل اأن معظم الذين ي�ساركون يف هذه املعار�س يوؤكدون باأنها غري جمدية اقت�ساديا 
اإن امل�ساركني بهذه  اإنتاجهم ولي�س فقط عر�س منتجاتهم والرتويج لها.  وذلك لن معظم هذه املعار�س تكون مفتوحة للبيع املبا�سر للجمهور وهدف معظم امل�ساركني هو بيع 
املعار�س يوؤكدون بان تكلفة امل�ساركة والنقل اأحيانا تكون اأكرث من حجم البيع اأي اأن امل�ساركة بنظرهم فيها خم�سر ولي�س مربح والهدف من امل�ساركة باملعار�س هو الربح ولي�س 

الرتويج.

اإن معظم ال�سناعات الفل�سطينية الرتاثية لي�س لديها ا�سم جتاري اأو علمة جتارية ممكن اأن تروج لها فحني احلديث عن خ�سب الزيتون فان اأي م�سنع ومنتج خل�سب الزيتون 
هو املمثل لهذا القطاع ول يوجد اأي من املنتجني لديه ا�سم اأو علمة جتارية مميزة، معروفة وم�سهورة يف جماله وهذا ينطبق عل جميع القطاعات ولهذا فان من ال�سعب احلديث 

عن الرتويج يف غياب وا�سح ملفهوم Branding  من قبل اأ�سحاب احلرف وال�سناعات احلرفية.

اإن الرتويج والت�سويق يتم للقطاع ب�سكل عام اأكرث منه ملنتجات م�سنع معني مناف�س مل�سانع اأخرى ولهذا فان الهتمام بالقطاع العام على ح�ساب منتجات امل�سنع واملنتج.
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اإن ال�سرتاك باملعار�س اخلارجية يعترب قليل جدا حيث اأن امل�ساركة باملعار�س اخلارجية تتطلب وجود العنا�سر التالية:
• اإمكانيات مادية ت�ستطيع تغطية تكاليف املعر�س وال�سفر والإقامة وهذه التكاليف يف حدود 10 األف دولر ويعتمد ذلك على طبيعة املعر�س والدولة وتكاليف ال�سفر.	
• توفر اإمكانيات الت�سدير من قدرة على التعامل مع ال�سركات الأجنبية، خربة يف ال�سحن والت�سدير، معرفة بالإجراءات والإعتمادات املالية ومقدرة مالية لتمويل ال�سادرات.	
• ت�سدير ب�سائع ومنتجات مطلوبة ومرغوب بها يف اأ�سواق الت�سدير والرتكيز على الطلب من ال�سوق ولي�س على ما ي�ستطيع املنتج اأن ي�سنعه 	

Market Driven verses Production Driven           

اإعادة الدخول اإىل  اأن الب�سائع التي ت�سدر من فل�سطني اإىل اخلارج للم�ساركة باملعار�س متنع من  اإن اإحدى الق�سايا الأ�سا�سية يف مو�سوع امل�ساركة باملعار�س اخلارجية هي 
فل�سطني، ولهذا فان اأ�سحاب ال�سناعات الرتاثية يجب اأن تكون لديهم اخلربة واملعرفة بكميات واأنواع الب�سائع املطلوب اإخراجها من فل�سطني وكيفية الت�سرف بهذه الب�سائع 
اإن كان من خلل بيعها يف املعر�س اأو بعد املعر�س اأو تخزينها يف دولة معينة لإعادة عر�سها يف اآماكن اأخرى. اإن اخلروج بكميات كبرية من ال�سناعات الرتاثية وعدم التخطيط 
امل�سبق لكيفية التعامل مع هذه الكميات قد يلحق ب�ساحب ال�سناعات الرتاثية خ�سائر كبرية يف حالة وجود كميات كبرية من الب�سائع ول يوجد لها م�سرتي يف ال�سوق ول ميكن 

اإعادة هذه الب�سائع لن تكلفة اإعادتها �ستكلف اأ�سعاف اأ�سعاف �سعر الب�ساعة وثمنها. 

اإن ا�ستخدام التكنولوجيا والبيع عرب النرتنت وا�ستخدام الو�سائل احلديثة يف الت�سويق حمدودة جدا من قبل اأ�سحاب ال�سناعات الرتاثية والطريقة الأكرث �سيوعا للبيع املحلي اأو 
الت�سدير يتم من خلل التعاقد مع جتار حملني اأو اأجانب اأو كنائ�س وجمعيات بالدول الأجنبية والعربية من اجل بيعهم كميات حمددة باأ�سعار معينة.  

7-  الت�صعري

اإن النطباع ال�سائد لدى معظم املنتجني بان الأ�سعار العاملية للب�سائع املناف�سة من منتجات تراثية وحرفية هي اقل بكثري من اأ�سعار ال�سناعة الفل�سطينية وذلك لن تكلفة الإنتاج 
يف فل�سطني هي من �سمن الأعلى بالعامل حيث اإن تكلفة الكهرباء واملنتجات النفطية من اأعلى الأ�سعار العاملية بالإ�سافة اإىل اإجراءات الحتلل الإ�سرائيلي يف طريقة الت�سدير 

والتفتي�س التي تزيد من تكاليف الت�سدير وت�سيف اأعباء اإ�سافية عليها.

اإن كون الأ�سعار الفل�سطينية عالية مقارنة ب�سناعات �سبيها اأخرى ل يجب اأن يكون عائق اأمام ت�سدير املنتجات الفل�سطينية بل املطلوب العمل على ت�سخي�س امل�سكلة وحتديد 
اآليات وا�سرتاتيجيات لكيفية التغلب على هذه امل�ساكل علما بان ارتفاع الأ�سعار يف فل�سطني يعترب واحد من الأ�سباب املعيقة والأ�سا�سية اأمام التو�سع يف الت�سدير وفتح اأ�سواق 

جديدة.

اإن معرفة اأ�سحاب ال�سناعات الرتاثية يف كيفية الت�سعري وطريقة حتليل التكاليف والعنا�سر الأ�سا�سية التي ت�سكل التكلفة هي معرفة متوا�سعة ويتم العمل بناء على قوة العادة 
واملعرفة ولي�س على حتليل علمي لعنا�سر التكاليف ومعرفة كيفية تقليل التكاليف ب�سبط وحماولة ال�سيطرة على العنا�سر الأ�سا�سية التي تعتمد عليها تكلفة املنتجات.
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اإن معظم اأ�سحاب ال�سناعات الرتاثية تقوم بعملية الت�سعري بذات الطريقة التي تعتمدها للمنتجات يف الأ�سواق املحلية ول يتم بناء اأ�سعار حمددة ح�سب الأ�سواق امل�ستهدفة واإمنا 
معظم احلالت تكون الأ�سعار موحدة بغ�س النظر عن الأ�سواق امل�ستهدفة ونوعية الزبائن التي ت�ستهدفها هذه املنتجات، كما اأن كمية الإنتاج على ال�سعيد املحلي وعلى ال�سعيد 

اخلارجي ل ترتبط بكمية املنتجات التي ي�سنعها امل�سنع وبالتايل عدم املقدرة على التعامل مع التكاليف الثابتة واملتغرية وربط الأ�سعار بهذه التكاليف.

 8- ق�ص�س جناح:

�صنبلة1،8
 تعترب موؤ�س�سة �سنبلة واحدة من املوؤ�س�سات املقد�سية الرائدة يف ترويج وت�سويق وبيع املنتجات الرتاثية الفل�سطينية يف القد�س، كما اأن �سنبلة ت�ستخدم النرتنت لبيع املنتجات 

الفل�سطينية للمغرتبني واملهتمني بالأ�سواق اخلارجية وب�سكل اأ�سا�سي اإىل الوليات املتحدة واأوروبا.
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اهم املنتجات التي تتعامل معها �صنبلة هي التطريز، �صجاد، خ�صب زيتون، حلي، �صدف، �صابون نابل�صي وخزف الخ.
اإن �سنبلة تتعامل مع اأكرث من 19 جمعية وموؤ�س�سة تنتج اأ�سناف خمتلفة من املنتجات الرتاثية الفل�سطينية من ال�سفة الغربية، غزة والنقب حيث ان �سنبلة تبيع منتجات اجلمعية 
الن�سوية لعمل ال�سجاد يف بدو النقب. �سنبلة ت�سعى دائما اإىل جتديد وحتديث قائمة املوردين واأ�سناف واأنواع الب�سائع التي ت�سوقها عرب النرتنت وب�سكل مبا�سر من خلل نوافذ 

ت�سويقية موجودة يف القد�س.

تعمل �سنبلة على الرتكيز على اأ�سناف جذابة ومقبولة من الأجانب والفل�سطينيني على حد �سوا علما باأن معظم زبائن �سنبلة هم من الأجانب و�سريحة حمددة من الفل�سطينيني 
الذين يرغبون باقتناء الهدايا والتذكارات الفل�سطينية ولديهم املقدرة على اأ�سعار هذه املنتجات.

اإن ما مييز �سنبلة باأنها تعتمد على ب�سائع ذات جودة عالية فهي تهتم بطريقة �سناعة كل قطعة وتتاأكد من اأن كل قطعة م�سنوعة بحرفية عالية وطريق تفني�س القطعة وعر�سها 
يظهر جمال ونوعية القطعة، كما يتم التاأكيد على اأن املنتجات حتافظ على جودتها دائما وبنف�س امل�ستوى ولي�س اأحيانًا تكون القطعة جيدة واأحيانًا �سيئة واإمنا دائما حتافظ على 

نف�س امل�ستوى.

اإن �سنبلة لديها نظرة وخربة بال�سوق املحلي وحتديدًا يف �سريحة الأجانب زبائن �سنبلة وهي تعمل دائما على ت�سميم وحتديث وتنويع الإنتاج مب�ساركة املنتجني من اجل اإنتاج 
اأ�سناف جديدة مب�ستوى عايل من النوعية والإتقان.

اإن �سنبلة تعترب و�سيط ولي�س موؤ�س�سة اإنتاجية، فهي تعمل ب�سفتها تاجر وم�سوق للمنتجات الرتاثية على �سعيد البيع باملفرق من خلل املحلني اأو املوقعني التي متلكهما يف القد�س 
بالإ�سافة اإىل البيع عرب النرتنت ويقدر حجم املبيعات ال�سنوية ما بني 200- 300 الف دولر وذلك ي�سمل مبيعات حمل عدد 2 بال�سافة اىل النرتنت.

 اإن علقات �سنبلة مع املنتجني ممتازة وهي علقة باجتاهني، فاأحيانًا يتم عمل ت�ساميم جديدة من قبل املنتجني وتقوم �سنبلة بت�سويق هذه املنتجات واأحيانًا اأخرى تقوم �سنبلة 
بعمل ت�ساميم جديدة واأحيانا يكون املنتج اجلديد هو عبارة عن دمج اأكرث من �سناعة يف منتج واحد.

اإن مبيعات املوؤ�س�سة عرب النرتنت حمدودة  ل تتجاوز 15% من مبيعات �سنبلة ولكنها قابلة للزيادة يف حالة توفرت الأدوات املنا�سبة للرتويج والنت�سار على النرتنت ويف مواقع 
التوا�سل الجتماعي. اإن الأدوات التي ت�ستخدمها املوؤ�س�سة يف الت�سويق ت�سمل اإر�سال بريد الكرتوين اإىل قائمة امل�سرتكني لتعريفهم بالإنتاج اجلديد اأو من خلل طباعة من�سورات 

تعريفية اأو من خلل عمل بزار اأو ال�سرتاك باملعار�س املحلية املختلفة.

اإن �سنبلة تعرف نف�سها باأنها تتبع التجارة العادلة وتقوم مبا يلزم من اجل التعاون مع املنتجني على اأ�سا�س العدالة وامل�ساواة وم�ساعدة الفئات املحتاجة وهذا يعطي �سنبلة ميزة 
كبرية على باقي التجار وامل�سوقني حيث اإن الهتمام بالتجارة العادلة هي من املظاهر التي اأ�سبحت تنت�سر ولديها جمهور عري�س يدعم وي�ستثمر يف التنمية الجتماعية والعدالة 

املجتمعية.

2،8 موؤ�ص�صة كنعان للتجارة العادلة:  
 موؤ�س�سة فل�سطينية تعمل على ت�سدير املنتج الفل�سطيني الغذائي للأ�سواق العاملية وهي تعترب ق�سة جناح على �سعيد املوؤ�س�سات الفل�سطينية الرائدة بالت�سدير. 

موؤ�س�سة كنعان من موؤ�س�سات القطاع اخلا�س التي تهدف اإىل م�ساعدة املجتمعات الفقرية واملهم�سة،  والعمل على خلق تطور اقت�سادي يف فل�سطني ، هذا وبالإ�سافة اإىل العمل 
على تعزيز وخلق القيمة الإ�سافية والقيمة الجتماعية التي حتملها موؤ�س�سة كنعان وتعمل من خللها على اإحداث اأثر ايجابي للمزارعني يف املقام الأول من خلل م�ساعدتهم يف 
ت�سويق منتجاتهم وبالإ�سافة اىل العمل على النهو�س بالبلد من الناحية القت�سادية وذلك عن طريق ت�سدير املنتجات الزراعية اإىل دول اأوروبا واأمريكا وغريها من الدول. كل 
ذلك يتم من خلل العمل مع فئة من املزارعني املتواجدين يف املجتمعات املهم�سة واملنعزلة، وذلك بهدف حت�سني اأو�ساعهم املعي�سية، وحماولة خلق فر�س معي�سية لهم عن طريق 
م�ساعدتهم يف عملية ت�سويق منتجاتهم، حيث تقوم موؤ�س�سة كنعان بالتعاقد مع عدد من املزارعني وذلك عن طريق جمعية فل�سطني للتجارة العادلة، التي اأ�سبحت اليوم احتاد 
بذاته ت�سم قرابة 43 ع�سوًا من خمتلف التجمعات ال�سكانية الزراعية )مزارعني( وهي اأ�سبحت اليوم مبثابة ركيزة اأ�سا�سية من اجل التعاقد مع املزارعني والتوا�سل معهم يف كل 

ما يتعلق بعملية الإنتاج وتعليمهم على اأ�س�س الإنتاج بناًء على املوا�سفات العاملية والتي حتددها الدول التي يتم الت�سويق وت�سدير املنتجات لها.

اآلية العمل يف موؤ�ص�صة كنعان
تقوم موؤ�س�سة كنعان وكما ذكرنا �سابقا بالتعاقد مع املزارعني وذلك من خلل جمعية فل�سطني للتجارة العادلة للتوا�سل مع املزارعني والتاأكيد عليهم اإن عملية الإنتاج يجب اأن ل 
تكون مبفهومها التقليدي، بل هنالك اأ�س�س ومعايري يجب اأن توؤخذ بعني العتبار من اجل اأن يخرج املنتج ويكون م�سنع بناء على معايري وموا�سفات عالية وذات جودة وم�سمون 
عال يف اآن واحد وقادر على حماكاة ال�سوق الأوروبي والأمريكي واأي �سوق ي�سدر اإليه، فالعملية الإنتاجية او املنتج بحد ذاته له خ�سو�سية فل�سطينية تقليدية 100% ولكن يجب اأن 

ي�سنع بطريقة ع�سرية قادرة على حماكاة وجماراة ال�سواق الغربية .

اآلية تعاقد املوؤ�ص�صة مع امل�صدرين:
اأو ت�سديرها، بل ت�سعى موؤ�س�سة كنعان بالتعاقد مع اأي طرف من املمكن اأن يعمل على حتقيق اأهدافها  ل تهتم موؤ�س�سة كنعان بالتعاقد مع اأي كان من اجل ت�سويق منتجاتها 

واأجندتها التي تعمل على حتقيقها على اعتبار اأنها من املوؤ�س�سات التي تنتمي للتجارة العادلة.
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اإن �صركة كنعان ت�صدر منتجاتها اليوم اإىل جمموعة كبرية من الدول الأمريكية والأوروبية والآ�صيوية والتي تتلخ�س بالدول ال�صتة ع�صر التالية: 
اأمريكا: حيث هنالك فرع للموؤ�س�سة وم�ستودعات خا�سة باملوؤ�س�سة يتم تخزين املنتجات ويتم العمل من خللها على ت�سويق املنتجات مبا�سرة اإىل اأنحاء اأمريكا كلها وبالتايل - 1

لي�س هنالك حاجة اإىل موزعني كما هو موجود يف باقي الدول الأخرى.
املانيا- 2
هولندا- 3
الدينمارك- 4
ال�سويد- 5
النم�سا- 6

ايطاليا- 7
فرن�سا- 8
كوريا اجلنوبية- 9

هونغ كونغ- 10
اليابان- 11

وغريها من الدول

وبالتايل يتم الرتكيز على عدة اأمور مع �صاحب العمل من اجل الو�صول اإىل اتفاق ومن هذه الأمور:
حجم ال�سوق اخلا�س به - 1
كيفية م�ساركة امل�ستورد يف حتقيق الأهداف الجتماعية التي تعمل على حتقيقها املوؤ�س�سة العادلة )كنعان( واملق�سود هنا مدى حتم�سه يف امل�ساركة يف العملية الجتماعية- 2
ما هي اإمكانية جناحه يف ت�سويق منتجات كنعان - 3
ما هي القدرات والأدوات التي يعتمد عليها يف عملية الت�سويق- 4
مهنية �ساحب العمل- 5
امل�سداقية- 6

كل هذه الأمور يتم حتديدها م�سبقًا، وبالتايل يجب اأن يكون هنالك فهم م�سبق لل�سوق اخلا�س بامل�ستورد.

تقوم موؤ�س�سة كنعان بت�سدير عدد كبري من املنتجات الغذائية املختلفة مع الرتكيز وب�سكل اأ�سا�سي على منتجات زيت الزيتون واللوز على اعتبار اأن هذان املنتجان لهما موا�سم معينة 
ومعروفة، اإذ تعترب من اأكرث املنتجات التي يتم ت�سديرها اإىل اخلارج، بالإ�سافة اإىل جمموعة من املنتجات الأخرى ومنها:

• زيت الزيتون	
• اللوز	
• الزعرت	
• ال�سابون البلدي	
• الزيتون الأخ�سر	
• اخللطات املختلفة وهي منتجات جديدة يجري العمل على تطويرها وجتهيزها 	

بطريقة ع�سرية قادرة على ت�سويقها بال�سوق اخلارجي ومنها:
• زيت الزيتون بالقبار	
• التني بال�سم�سم	
• البندورة املجففة مكبو�سة بزيت الزيتون	

• �سو�س الطبيخ	
• �سو�س التني	
• �سو�س ال�سبار	
• �سو�س اجلرنك	
• �سو�س التمر	
• مربى اجلرنك	
• مربى الكرز	
• مربى التني	
• مربى الربتقال	

يعد زيت الزيتون من الأكرث املنتجات مبيعًا وال�صبب يف ذلك:
• اإن القيمة التي يحملها هذا املنتج عالية	
• يحمل ا�سم فل�سطني دائما	
• اجلودة العالية التي يحمله املنتج	
• من اأكرث املنتجات التي يتم الرتكيز عليها من قبل ال�سركة فهو منتج رئي�سي	

تتم عملية الت�سدير للمنتجات من خلل �سحنات تنقل من مقر ال�سركة اإىل ميناء حيفا باحلاويات 20 قدم و40 قدم ومن ثم اإىل ال�سفينة اخلا�سة بتحميل هذه املنتجات ونقلها، 
مع العلم اأن التكاليف اخلا�سة بعملية نقل الب�ساعة من مقر املوؤ�س�سة اإىل ال�سفينة تكون على ح�ساب املوؤ�س�سة نف�سها وتقدر قيمة التكلفة اخلا�سة بهذه العملية على كل �سحنة 
قرابة ال5000 �سيقل/�سحنة، وتبلغ عدد ال�سحنات تقريبا قرابة )4-5( �سحنات/حاويات كل �سهر،  واأما التكاليف اخلا�سة بنقل الب�ساعة من ال�سفينة اإىل البلد امل�سدر فهي 

على ح�ساب البلد امل�سدر. اما بخ�سو�س طريقة الدفع فيتم التعامل بنظام احلوالت ولي�س هنالك اأي م�سكلة يف هذا املو�سوع بتاتًا.

واأما بخ�سو�س امل�ستوردين للمنتجات اخلا�سة بكنعان، فهم مبثابة موزعني متواجدين يف كافة الدول التي لهم اأ�سواق بها فعملية الت�سويق يف جميع الدول الوروبية تتم من خلل 
موزعني ما عدا اأمريكا وكما ذكرنا �سابقا فاإن عملية الت�سويق للمنتج يف اأمريكا تتم مبا�سرة من خلل الفرع الثاين للموؤ�س�سة وبالتايل ل حاجة للموزعني.
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يذكر مدير و�ساحب �سركة كنعان بان اأ�سا�س النجاح يف ت�سويق املنتجات هو اأننا نعطي ال�سيء حقه دون زيادة او نق�سان فاملهم اجلودة وامل�سمون يف الأداء، فامل�ستهلك ياأتي مرة 
واحدة لل�سراء واإن �سعر بجودة املنتج وم�سمونه ولو كان الثمن مرتفع بع�س ال�سيء اإل انه �سوف يعود كل مرة لأن امل�ستهلك وجد ما يعنيه يف هذا املنتج وبالتايل ا�ستطاع املنتج 
ان يحاكي امل�ستهلك ويعرب عن جودته. بالإ�سافة  اىل ان طريقة التغليف )Packaging( لها دوركبري يف عملية الت�سويق حيث يتم تغليف املنتجات مبغلفات ع�سرية وجميلة  
)Package( ذات ت�سميم ب�سيط جذاب قادر على ان يحكي ق�سة املزارع الفل�سطيني ومعاناته وان يجلب انتباه امل�ستهلك من بعيد، هذه الت�ساميم اخلا�سة بالتغليف يتم 

ت�سنيعها من قبل املوؤ�س�سة نف�سها ومن قبل اأنا�س متخ�س�سني بذلك.

هنالك موا�سفات يجب اأن يحملها املنتج اخلا�س بالت�سدير فيجب ان يكون مرخ�س رخ�سة التجارة العادلة بالإ�سافة اإىل الرتخي�س الع�سوي بان النتاج ع�سوي وطبيعي بدون 
مواد كيماوية وا�سمدة. يقدر حجم الت�سدير اخلا�س مبوؤ�س�سة كنعان قرابة األ 5مليون دولر يف نهاية كل �سنة مالية.

املجال الإعالين والدعائي

ل تقوم موؤ�س�سة كنعان بالعمل حمليا بتاتًا وبالتايل لي�س هنالك اأي ن�ساط دعائي حمليا واإمنا يتم الرتكيز على ال�سوق اخلارجي، فكل الأن�سطة التي تقوم بها كنعان ت�ستهدف ال�سوق 
اخلارجي ومن هذه الأدوات التي ت�ستخدمها كنعان:

• العمل من خلل الإنرتنت وهذا ما تقوم به موؤ�س�سة كنعان يف فرعها الثاين املوجود يف اأمريكا	
• القيام بعمل حما�سرات وندوات من اجل تعريف الأ�سواق اخلارجية باملنتجات الفل�سطينية وما يعانيه الفل�سطيني من اجل اإنتاج منتج ذا جودة وم�سمون، تعريف ال�سوق 	

اخلارجي بال�سعوبات والإجراءات التي ميار�سها اجلانب الإ�سرائيلي، والتعريف باأ�س�س عملية الإنتاج وكيف يتم الإنتاج بناء على موا�سفات ومعايري عاملية.
• 	)Green Magazine( الإعلن عرب جملة
• 	)Fair trade Magazine( الإعلن عرب جملة
• امل�ساركة باملعار�س املحلية واخلارجية	
• 	) Face book( الدعاية عرب
• الن�ساط الدعائي اخلا�س باملوزع نف�سه يف كل بلد يعمل فيه.	

الكيفية التي يتم من خاللها امل�صاركة يف املعار�س

عند تلقي الدعوة للم�ساركة يف اأي معر�س يتم العمل والتح�سري له م�سبقًا قرابة ثلث �سهور قبل الذهاب اإىل املعر�س، حيث يتم مناق�سة املنتجات التي �سوف تعر�س وهل هنالك 
منتجات جديدة �سوف يجري العمل على عر�سها، وما هي الأدوات التي �سوف ت�ستخدم لعر�س املنتجات.

�صاركت موؤ�ص�صة كنعان بالعديد من املعار�س التي كانت تعقد باخلارج ومن الدول التي �صاركت مبعار�صها:
• معظم الدول الأوروبية التي ت�سدر لها	
• اأمريكا حيث يتم امل�ساركة يف 4 معار�س كل �سنة.	
• هونغ كونغ	
• ال�سني	
• دبي	

تكلفة  يقدر  اأمريكا حوايل 14000يورو/معر�س، يف حني  الواحد يف  باملعر�س  امل�ساركة  تكلفة  تقدر  املثال  �سبيل  اأخرى، على  اإىل  دولة  املعار�س من  امل�ساركة يف  تكلفة  تختلف 
ال�سرتاك باملعار�س اخلا�سة بالدول الأوروبية حوايل 12000 يورو/معر�س، اما باقي املعار�س فتقدر بحوايل  10،000 يورو /معر�س وهذه التكلفة يتم حتملها على نفقة املوؤ�س�سة 

اخلا�سة.

ل تواجه املوؤ�س�سة اأي م�ساكل فيما يتعلق بت�سعري املنتج وال�سبب يف ذلك، اإن املوؤ�س�سة تعمل على قاعدة اأ�سا�سية مفادها اإن املنتج الذي يجب اأن يخرج لل�سوق يجب اأن يكون قادر 
على عك�س القيمة الإ�سافية اخلا�سة باملنتج نف�سه وهذه القيمة يجب اأن تعك�س:

• اجلودة وامل�سمون اأول وذلك من خلل الطعم واملذاق	
• الأثر البيئي من خلل ح�سوله على كل الرتاخي�س التي لها علقة باجلانب البيئي وال�سحي	
• الأثر الجتماعي وذلك من خلل عك�سه للمعاناة التي يتحملها املزارع الفل�سطيني	

وبالتايل اإذا مت الرتكيز على هذه الأمور يف اأي منتج يتم ت�سنيعه فل يوجد م�سكلة بال�سعر.

ت�سعى دائما موؤ�س�سة كنعان للتطوير وتو�سيع نطاق عملها با�ستمرار ومن اجل ذلك هنالك حماولت جديدة لفتح اأ�سواق جديدة يف ال�سوق املحلي يف كل من القد�س وبيت حلم، حيث 
اأن املوؤ�س�سة لي�س لها اأي اأ�سواق على ال�سعيد املحلي، بالإ�سافة اإىل العمل على فتح اأ�سواق يف كل من اخلليج وتو�سيع حجم الأ�سواق يف كل من اأملانيا وفرن�سا. 
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بعد اأن ا�ستعر�سنا الإطار القانوين الذي يحكم ال�سناعات احلرفية الرتاثية ميكننا ا�ستخل�س النقاط التالية:

 اأوًل: مل تعالج اللوائح القانونية ذات ال�سلة بال�سناعات واحلرف الرتاثية ق�سايا التنظيم والتكامل يف القانون، �سواء يف ال�سفة الغربية اأو قطاع غزة.
ثانيًا: الأنظمة القانونية مق�سمة اإىل اأحكام خمتلفة مبعرثة على عدة قوانني وت�سريعات، 

ثالثًا:  الت�سريعات الناظمة لهذا القطاع متوارثة من حقب خمتلفة منها فرتة النتداب الربيطاين، والإدارة الأردنية والقانون الفل�سطيني وهذا يخلق حالة من الرتباك وي�سعب 
عملية اتخاذ القرار واإنفاذ الت�سريعات. 

رابعًا:  اأدى تعدد الت�سريعات اإىل اإناطة الأدوار اخلا�سة بتنظيم تلك ال�سناعة اإىل عدد من الوزارات منها وزارة ال�سياحة ووزارة البيئة وال�سلطات  املحلية دومنا متييز يف توزيع 
الأدوار على كل هيئة على حدا.. 

خام�صًا:  ي�سكل القانون املوؤقت لل�سياحة رقم )45( ل�سنة 1965 اأ�سا�سا قانونيا �سليما لتنظيم احلرف وال�سناعات الرتاثية وقد اأ�سبح �ساري على كامل الأرا�سي الفل�سطينية 
)ال�سفة الغربية وغزة( مبوجب املر�سوم بقانون رقم )1( ل�سنة 1998.

�صاد�صًا:  تتعامل القوانني القائمة مع ال�سناعات الرتاثية على اأنها حرفة اأو �سناعة �سياحية اأو دكان دون اعتبارها قطاعا �سناعيا تراثيا وطنيا
 بناء على ما�سبق، فاإننا نو�سي بالعمل على �سن ت�سريع م�ستقل ينظم احلرف وال�سناعات الرتاثية والتقليدية، ومبا يخدم خطط التنمية، واحلفاظ على جزء مهم من هويتنا 

الثقافية.

 ميكن ال�ستفادة من النموذج الأردين الذي ي�سكل مثال يحتذى به هنا يف فل�سطني.   

ال- 2
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -

10 -
11 -
12 -
13 -
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15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
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الفل�صطيني  لل�صعب  بالن�صبة  اأهمية  من  ت�صكله  مل  الرتاثية  ال�صناعات  تلك  لإنقاذ  اجلهود  ح�صد  ب�صرورة  ال�صت�صاريون  اخلرباء  يو�صي  اخلتام،  يف 
واقت�صاده واملحافظة على الثقافة الفل�صطينية وح�صارتها.

• اإن ال�سناعات الرتاثية الفل�سطينية هي مو�سوع �سيا�سي بامتياز يحافظ على الهوية الوطنية والن�سالية لل�سعب الفل�سطيني ويدعم اجلهود لبناء الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة. 	
•  احلاجة اإىل قانون يرعى ال�سناعات الرتاثية ويو�سح ادوار الوزارات واجلهات امل�سوؤولة و�سلحياتها  وي�سن اأدوات وا�سحة لتعزيز ال�سناعات الرتاثية.	
• اإجراء م�سح �سامل جلميع اجلهات الفاعلة واملنتجة يف قطاع ال�سناعات الرتاثية يف  كافة اأرا�سي ال�سفة الغربية وقطاع غزة	
• تنفيذ ا�سرتاتيجية وزارة الثقافة لل�سناعات الرتاثية )ا�سرتاتيجية 2013-2011(	
• دعم ال�سناعات الرتاثية املحلية من خلل رعاية املعار�س املحلية	
• و�سع معايري �سارمة للتميز يف جمال ال�سناعات احلرفية الرتاثية  لغايات الت�سويق وتنظيم املناف�سة وحلماية امل�ستهلك بحث تطرح ال�سناعة  منتجات مقبولة يف الأ�سواق العاملية،  تتوافق 	

مع الأنظمة الأ�سا�سية وتكون �سديقة للبيئة وم�سنعة بطريقة مقبولة اجتماعيا.
• �سمان  ح�سول ال�سناعات احلرفية الرتاثية على الدعم من خلل خمتلف الغرف التجارية يف املناطق املعنية واملوؤ�س�سات احلكومية وغري احلكومية بالإ�سافة اإىل املجتمعات املحلية. 	

وينبغي اأن تكون هناك قوانني تنظيمية  تن�س على احلوافز ل�ستثمارات القطاع اخلا�س يف هذا القطاع.  وقد تكون اخلطوة الأوىل من خلل خف�س الر�سوم اجلمركية املفرو�سة على 
املواد اخلام امل�ستوردة وعقد التفاقيات التجارية مع البلدان الأخرى، والعمل على اإزالة العوائق مثل نقل املواد اخلام للمنتجني ونقل املنتجات من امل�سانع اإىل الأ�سواق حمليًا ودوليًا.

• اإن�ساء موؤ�س�سة تتاألف من ممثلني عن خمتلف الوزارات والقطاع اخلا�س والغرف التجارية وممثلني م�ستقلني من قطاعات خمتلفة ملراقبة اجلودة وح�سد التاأييد للوائح القانونية ومراقبة 	
ال�سناعة وتقييم و�سعها من اأجل تقدمي اقرتاحات وتو�سيات اإىل املجل�س الت�سريعي حلماية وتطوير وتعزيز هذه ال�سناعة. 

• اإن�ساء اأو تطوير ثلثة مراكز يف املدن الكبرية التي يزورها ال�سياح مثل القد�س واأريحا وبيت حلم جلميع ال�سناعات احلرفية الرتاثية كنموذج يحتذى به واأن ت�سمل بالإ�سافة لل�سناعات 	
واحلرف الرتاثية الأعمال الفنية لفنانني فل�سطينيني بارزين. ميكن لوزارتي ال�سياحة والثقافة دفع املو�سوع جلعل هذه املراكز جزءًا من برامج الزيارات ال�سياحية كما هو احلال يف 

اإ�سرائيل. وميكن ال�ستفادة من هذه املراكز لبيع التحف واملنتجات الثقافية والرتاثية . 
• ينبغي على وزارة الثقافة ووزارة ال�سياحة اإعداد دليل خا�س من اأجل تعريف املجتمع بالور�س وال�سناعات املوجودة.	
• اإعفاء ور�س العمل ال�سناعية من ال�سرائب كو�سيلة لت�سجيع احلرف اليدوية الرتاثية	
• تخفي�س ال�سرائب على املواد اخلام للحد من العبء امللقى على عاتق املنتجني	
• اإيجاد اأماكن خم�س�سة داخل كل بلدية لعر�س وترويج احلرف ومنتجاتها	
• ال�سروع يف برامج خا�سة للمعاقني والأ�سرى املحررين لتعلم املهارات اخلا�سة بال�سناعات الرتاثية التي من �ساأنها م�ساعدتهم يف اإيجاد دخل لهم واكت�ساب مهارات خمتلفة	
• ا�ستخدام و�سائل الإعلم الفل�سطينية امل�سموعة واملقروءة لت�سجيع احلرف اليدوية الرتاثية حمليًا  وال�ستعانة بالبعثات الدبلوما�سية يف اخلارج للرتويج لها.	
•  تطوير ت�ساميم املنتجات الرتاثية بحيث تلبي الحتياجات املعا�سرة وت�سد حاجات ال�ستخدام اليومي على امل�ستوى ال�سخ�سي والتجاري وذلك بغر�س فتح اأ�سواق اإ�سافية. 	
• �سمان اجلودة والرقابة ال�سارمة على املنتجات املحلية حتى ت�ساهي املنتجات الأجنبية  وتفتح اأ�سواق جديدة على امل�ستوى العاملي.	
• تاأ�سي�س مركز متخ�س�س لدعم ال�سناعات الرتاثية من خلل تطوير ت�ساميم جديدة وتدريب اأجيال جديدة وبناء قدرات احلرفيني املوجودين واأن�سطة اأخرى. 	
•  تطوير قانون ال�سناعات الرتاثية بحيث يفر�س على املن�ساآت ال�سياحية من فنادق ومطاعم ومرافق خدمات ا�ستخدام ن�سبة معينة من املنتجات الرتاثية يف املباين والأثاث.	
• ت�سجيع م�ساركة املراأة يف ال�سناعات احلرفية الرتاثية من خلل توفري التدريب والقرو�س املي�سرة ورعاية الأن�سطة املختلفة....الخ.	
•  دعم املنتجات اليدوية املحلية من خلل فر�س قيود على املواد امل�ستوردة بناء على معايري اجلودة واملوا�سفات املقرة وا�سرتاط منح �سهادات. 	
• اأن يتم توعية وتدريب ا�سحاب ال�سناعات الرتاثية على مبداأ التفكري بال�سوق والطلب على املنتجات  بدل من التفكري فيما يرغب احلريف يف توفريه من منتجات )الإنتاج  على اأ�سا�س 	

الطلب(. ان ال�سوق يتطلب التجديد والتحديث بال�سكل وال�ستخدام والتغليف وطريقة العر�س الخ..
• تطوير املنتج من ناحية النوعية وال�سكل والت�سطيب ليتنا�سب مع املعايري واملوا�سفات العاملية  حتى ي�سبح على قدر املناف�سة مع املنتجات الجنبية بال�سواق العاملية.	
• دعم ا�سحاب ال�سناعات الرتاثية من اجل امل�ساركة باملعار�س املحلية والدولية من خلل تغطية تكاليفهم وت�سهيل م�ساركتهم يف املعار�س.	
• ت�سجيع القطاع اخلا�س على تاأ�سي�س �سركات متخ�س�سة لت�سدير ال�سناعات الرتاثية واعطاء احلوافز ال�سرائبية والت�سجيعية	
• دعم ال�سركات واملوؤ�س�سات التي تعمل على ت�سويق وبيع وت�سدير ال�سناعات الرتاثية واعطائها حوافز واعفاءات �سرائبية.	
• تطوير دور احتاد ال�سناعات التقليدية والرتاثية وكذلك دور الغرف التجارية وموؤ�س�سات القطاع اخلا�س يف دعم وتطوير �سادرات ال�سناعات الرتاثية. 	
• العمل مع وزارة القت�ساد الوطني ووزارة ال�سياحة وال�سفارات الفل�سطينية باخلارج للرتويج وفتح ال�سواق اخلارجية لل�سناعات الرتاثية الفل�سطينية.	
• تقدمي الدعم الفني يف جمال الرتويج والت�سويق وت�سميم وطباعة املواد الرتويجية، مواقع النرتنت، والأعمال التجارية عرب النرتنت.	
• تنمية قدرات العاملني يف قطاع ال�سناعات الرتاثية الفل�سطينية من منتجني وم�سممني وم�سوقني وم�سدرين على ا�ستخدام الأ�ساليب احلديث يف الت�سنيع والتغليف والرتويج والت�سويق 	

والت�سدير.
•  بناء وتطوير قدرات العاملني يف �سل�سلة ال�سناعات الرتاثية الفل�سطينية على ال�ستخدام الأمثل للتكنولوجيا يف الت�سميم والإنتاج والرتويج والبيع..	
• توعية ا�سحاب ال�سناعات الرتاثية باأهمية التغليف يف عملية البيع والت�سدير.	
• م�ساعدة ودعم ا�سحاب ال�سناعات الرتاثية يف ت�سميم واإنتاج العبوات املنا�سبة ملنتجاتهم	
• تطوير �سناعة التغليف ودعمها ملا لها من تاأثري مبا�سر على ترويج وت�سويق ال�سناعات الرتاثية.	
• مراقبة النوعية واجلودة يف العمل حتى يتخذ كل منتج ما ي�ستحقه من اإتقان يف ال�سكل وامل�سمون يف كافة مراحل الإنتاج مع الرتكيز على الت�سطيب النهائي والتغليف بحيث يزداد الطلب 	

عليه يف ال�سوق.
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المالحق . 13

امللحق )1( املقابالت التي اأجريت

املن�صبا�صم ال�صخ�س التي متت مقابلتها�صم املوؤ�ص�صة
بيت حلم

رئي�س الغرفة التجارية د. �سمري حزبونالغرفة التجارية بيت حلم 
نابل�س

م�سوؤولة العلقات الدولية رجاء الطاهربلدية نابل�س

غرفة جتارة و�سناعة نابل�س
خالد م�سلح

اأحمد عكوبة
العلقات العامة 

رئي�س ق�سم الفنون الت�سكيلية كمال زيدانجامعة النجاح
من�سقة الربامج وامل�ساريعم. قمر وديع العبوةاحتاد اجلمعيات اخلريية ملحافظات �سمال ال�سفة الغربية

رام اهلل
مدير عام الإدارة العامة للخدمات ال�سياحيةابراهيم �سالح حايفوزارة ال�سياحة

مدير دائرة احلرف وال�سناعات التقليديةرائد فار�سوزارة الثقافة

جمعية خميم قلنديا التعاونية للأ�سغال اليدوية وللخياطة
خديجة فرحان

يا�سر ملي�سة

رئي�سة اجلمعية 

مدير م�ساريع الت�سويق
مدير اجلمعيةن�سال �ساهنيجمعية بيت الرتاث الفل�سطيني 

م�سوؤولة الربامج يف جمعية ال�سابات امل�سيحيات فاتن احل�سريجمعية ال�سابات امل�سيحيات
م�سوؤولة الربامج وامل�ساريع رنا �سعادة جمعية الروزنا

من�سقة الربامج يف ال�سفة الغربية ن�سرين �سويلماجلمعية الفل�سطينية ل�ساحبات الأعمال )اأ�سالة(
من�سقة ال�سناعات الرتاثية لينا ها�سماملوؤ�س�سة الفل�سطينية للتبادل الثقايف

م�سممراأفت �سعدجالريي املحطة
املديرة التنفيذيةغدير غزاونة جمعية العمل الن�سوي لرعاية وتاأهيل املراأة

رئي�سة اجلمعية مرمي عطاياجمعية النجدة الجتماعية
اأمينة ال�سندوقمنال حممد �سرميجمعية املراأة الريفية التعاونية للتوفري والت�سليف

املدير العامنبيل عنبتاويجمعية اإنعا�س الأ�سرة
من�سقة املركزاأمرية الرباغثيجمعية فتيات ون�ساء كوبر

 مديرة تنفيذية  رمي جربجمعية كفر لقف الن�سائية اخلريية
مدير اجلمعية اإميان من�سورجمعية جوري�س اخلريية للتنمية والتطوير

مدير دائرة ترويج التجارة ابراهيم النجاراملركز التجاري الفل�سطيني
مديرة املركز مها جنوماملركز الن�سوي ف�سيل والعوجا

مديرة املركز هالة الديكمركز �سبايا كفر الديك
مدير وم�سوؤول املركزابراهيم اقطيطمركز بريزيت للف�سيف�ساء

من�سقة املركزمي�ساء م�سلم عبد القادرمركز تلفيت الن�سوي
ممثلة عن غرفة جتارة و�سناعة اخلليلحنان اأبو رميلةغرفة جتارة و�سناعة اخلليل

مدير عامنادر التميمي�سركة خزف التميمي
م�ساعدة م�ساريعمنى الن�سا�سيبييو اإن ومن
مديرة امل�سروع�سهام را�سديو اإن ومن

من�سقة م�سروع MDG مي عودةوزارة الثقافة
مدير عام م�ساعد الدارة العامة للرتاثيو�سف الرتتوريوزارة الثقافة 

غزة
رئي�سة جمل�س اإدارة اجلمعية اكتمال حمدجمعية احتاد جلان املراأة الفل�سطينية

رئي�سة جمل�س اإدارة اجلمعيةابت�سام الزعاننيجمعية العطاء اخلريية 
مديرة امل�ساريع ا�سماء جعرورجمعية الدرا�سات الن�سوية التنموية الفل�سطينية

مديرة اجلمعية انت�سار العفيفيجمعية موؤ�س�سة البيت ال�سامد
مدير اجلمعية نعيم كباجةجمعية اأطفالنا لل�سم

رئي�س احتاد ال�سناعات الرتاثية احلرفية عبد الرحيم اأبو �سيدواحتاد ال�سناعات الرتاثية احلرفية 
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امللحق )2( ال�صتمارة

رقم ال�صتبيان :

التاريخ:              العامل امليداين: 

ا�سم املنتج/ امل�سنع  1 Q

مة 
قد

امل

�سنة التاأ�سي�س   2 Q

ما هي نوع ال�سناعة ؟              زجاج                                 �سرياميك / اخلزف 3 Q

    ن�سج ال�سجاد                               الق�س

 تطريز                                           ف�سيف�ساء

  فخار                                               عمل �سابون

  خ�سب الزيتون                               مببو / خيزران

  �سدف                                         غري ذلك )الرجاء التحديد( 

ا�سم القرية/  البلدة  4 Q

املقاطعة / املنطقة  5 Q

ما هي املنطقة اجلغرافية التي تغطيها )الرجاء التحديد( 6 Q

العنوان بالكامل 7 Q

رقم الهاتف  8 Q

رقم الفاك�س 9 Q

الربيد اللكرتوين  10 Q

هل لديك �سفحة الكرتونية 11 Q

متى مت حتديثها  12 Q

$US ما هو راأ�س املال  13 Q

$US ما هو مبلغ املال امل�ستثمر يف ال�سول الثابتة )ماكنات واأجهزة فقط( 14 Q

هل امل�سلحة م�سجلة    ل اأعرف           نعم            ل     15 Q
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مكان الت�سجيل  الغرفة التجارة  16 Q

مة 
قد

امل

  �سركات     

  البلدية    

   وزارة الداخلية 

  وزارة القت�ساد

  غري ذلك )حدد(

ما هو نوع الت�سجيل   ملكية فردية                       17 Q

  �سراكة

  �سركة

 موؤ�س�سة اأهلية )غري حكومية( 

  تعاوين

  غري ذلك )حدد(

18 متى مت ت�سجيلها     )التاريخ (    Q

 نعم                                     ل                
 غري ذلك حدد

هل امل�سلحة عائلية  19 Q

   كل العمال من العائلة                                
    ل يوجد عمال من العائلة                                                                     
 بع�س العمال من العائلة                          

 ل اأعرف 

هل العمال يف امل�سلحة من اأع�ساء العائلة  20 Q

اإذا كانت الجابة نعم، ما هو عدد الناث __________   عدد الذكور _________            

هل يوجد عمال من خارج اأع�ساء العائلة   نعم                            ل  21 Q

 _____الذكور         
 _____الناث

اإذا كانت الجابة نعم، ما هو عدد الناث والذكور 22 Q

هل املالك هو نف�سه املدير    نعم                           ل 23 Q

  الب                                          الأم                       
  الإبن الكرب         البنة الكربى                 

من هو املدير من بني اأع�ساء العائلة؟ 24 Q

مة 
قد

امل

 غري ذلك حدد
 ي�ستطيع القراءة والكتابة 

ما هو م�ستوى التح�سيل العلمي للمدير  ل ي�ستطيع القراءة والكتابة  25 Q

 دون التوجيهي
 التوجيهي
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 دبلوم  
 بكالوري�س 
 اأعلى من 

 البكالوري�س )حدد(  
  ل اأعرف 

  نعم
 ل

 ل اأعرف

هل هناك جمعية اأو احتاد لهذا للقطاع الذي تعمل فيه  26 Q

ف 
صني

ت�
ال

اإذا كانت الجابة نعم، اذكر ال�سم 

 نعم
 ل

 ل اأعرف

هل اأنت ع�سو يف هذه اجلمعية او الحتاد  27 Q

كيف ت�سنف نوع املنتج )الرجاء اختيار اإجابة واحدة فقط(  هدايا ديني 28 Q

 حرف  فل�سطينية  

 حرف يدوية فل�سطينية  

 هدايا حرف يدوية دينية 

 هدايا حرف يدوية دينية وغري دينية 

 غري ذلك )حدد(

هل العمال  دائمني العدد  29 Q

 دوام جزئي   العدد 

 مو�سمي العدد 

$US قيمة الرواتب التي تدفع �سهريُا 30 Q

$US قيمة الرواتب التي تدفع �سنويًا 31 Q

 نعم
 ل

 ل اأعرف

هل املنتج يتم تعديله بناء على طلب امل�ستهلك  32 Q
اج 

لنت
 نعما

 ل

 ل اأعرف                             

هل املنتج مو�سمي  33 Q

  اإذا كانت الجابة نعم، يف اأي اأ�سهر 
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 نعم
 ل

 ل اأعرف

هل لديك اأي مواد دعائية  34 Q

يق
�صو

الت

 نعم
 ل

 ل اأعرف

هل تعملون اأي ن�ساطات دعائية ، اأرجو حتديدها  35 Q

  اإذا كانت الجابة نعم، حدد

 نعم
 ل

 ل اأعرف

اإذا كانت الجابة نعم، هل ح�سلت على م�ساعدة لتنفيذ خطة الت�سويق 36 Q

 عينية

 منحة
 فني           

اإذا كانت الإجابة نعم : 37 Q

 غري ذلك )الرجاء التحديد(

38  من هو مقدم هذه امل�ساعدة )الرجاء التحديد( Q

 نعم
 ل

 ل اأعرف 

هل تواجه م�ساكل يف ت�سويق منتجك 
39 Q

   اإذا كانت الجابة نعم، حدد 

 نعم
 ل

 ل اأعرف

هل يتم ت�سدير املنتج 40

)1 اإذا كانت الجابة نعم، اإىل اأي بلدان يتم الت�سدير، الرجاء التو�سيح 41 Q

)2

)3

)4

من هم امل�ستوردين يف هذه الأ�سواق املوؤ�س�سات الدينية 42 Q

  جتار    
 فل�سطينيني ي�سكنون يف تلك البلدان

 اأ�سدقاء
 غري ذلك )حدد( 

43  اإذا كانت الجابة نعم، كيف يتم الت�سدير  من خلل بائعي اجلملة الفل�سطينيني    Q

 م�سدرين فل�سطينيني 
 م�سدرين ا�سرائيليني       

 غري ذلك )حدد(
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هل هناك موؤ�س�سات ت�ساعدك يف عملية الت�سدير ؟  نعم         ل          ل اأعرف                                                                                      44 Q

يق
�صو

الت

اإذا كان اجلواب نعم حدد من هي هذه 
املوؤ�س�سات .

ما هي العوائق التي تواجهها يف عملية الت�سدير )الرجاء التحديد( 45 Q

 دكاكني تذكارية       
 حملت حتف �سرقية                                               

اأين يتم بيع املنتج يف ال�سوق املحلي  46 Q

 غري ذلك 
 �سائح اأجنبي %                                                                                                                                                
                                                                                                                                                      

                  

من هو امل�ستهلك النهائي ملنتجك يف ال�سواق املحلية والإ�سرائيلية )الرجاء حتديد 
الن�سبة( الرجاء حتديد الن�سبة. هل ي�سنف امل�ستهلك ال�سرائيلي كم�ستهلك نهائي 

لل�سوق املحلي  
47 Q

ات
بيع

م

 اأجانب يقطنون البلد %    
 فل�سطينيون يقطنون خارج البلد/  

     ياأتون كزوار %   
 م�ستهلكني فل�سطينيني %           

 م�ستهلكني ا�سرائيليني %         
 غري ذلك )حدد( %      

48  ما هي اأكرث ال�سناف مبيعًا لديك يف ال�سوق املحلي والإ�سرائيلي )الرجاء التحديد(      Q

بناء على خربتك، ملاذا تعتقد اأن املنتجات املذكورة يف ال�سوؤال ال�سابق هي اأكرث املنتجات 
مبيعًا؟ 49 Q

$US كم يدفع امل�ستهلك النهائي �سعرا للمنتج الأكرث مبيعا يف ال�سوق املحلي والإ�سرائيلي ؟ 50 Q

US$    ال�سوق املحلي  ما هو معدل �سعر  بيع امل�سنع للمنتج الكرث مبيعا يف ال�سوق املحلي والإ�سرائيلي ؟ 51 Q

   US$   ال�سوق   الإ�سرائيلي ؟ 

ما هي اأكرث ال�سناف ت�سديرا للأ�سواق اخلارجية ؟   52 Q
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ما هو �سبب ذلك  53 Q

ات
بيع

م

                                             US$ 10 - $ 1 كم يدفع امل�ستهلك النهائي يف الأ�سواق اخلارجية �سعر هذه املنتجات الأكرث مبيعا  ؟ 54 Q

    US$ 50- $ 11 

   US$ 100 - $ 51 

      US$ 101 أكثر من 

                                             US$ 10 - $ 1  ما هو معدل �سعر بيع امل�سنع للقطع الكرث مبيعًا يف ال�سواق اخلارجية 55 Q

    US$ 50- $ 11 

    US$ 100 - $51 

 US$ 101 أكثر من  
 تغليف 
 قطعة  

هل تبيع منتجك مغلفًا اأو كقطعة دون تغليف 56 Q

 نعم
 ل

 ل اأعرف

هل لديك م�ساكل يف تغليف القطع 57 Q

 نعم
 ل

هل لديك م�ساكل باملقايي�س )اإذا كانت الجابة نعم، الرجاء التحديد( 58 Q

 نعم
 ل

هل لديك م�ساكل بالنوعية)اإذا كانت الجابة نعم، الرجاء التحديد( 59 Q

2% 

5% 

      10% 

اإذا كان الجابة اأنك تقوم بتغليف املنتج عند البيع، ما هي ن�سبة �سعر التغليف بالن�سبة 
ل�سعر الوحدة  60 Q

 نعم
 ل

 ل اأعرف

هل تبيع منتجك بنف�س ال�سكل دائمًا 61 Q

 نعم
 ل

 ل اأعرف

62  هل تقوم بعمل ت�ساميم جديدة  Q

63  اإذا كان اجلواب نعم ، نقوم بذلك مرة كل   �سنة      �سهر      اأ�سبوع Q

64  من يقوم بالت�سميم  املدير  Q

 موظف 
 م�سمم من خارج امل�سلحة

 م�ستهلك م�سمم
 غري ذلك )حدد(

65  هل الت�سميم جديد ملنتج جديد اأو ت�سميم جديد ملنتج كل�سيكي متوفر  ت�سميم جديد ملنتج جديد                                    Q

 ت�سميم جديد ملنتج كل�سيكي متوفر 
     US$____________   2009 ما هى املبيعاُت الجمالية  يف اعوام   2009 و  2010  بالدولر الأمريكي لل�سوق املحليِة 66 Q
   US$____________   2010
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   US$____________   2009 ما هى  املبيعاُت الجمالية  يف اعوام   2009 و  2010  بالدولر الأمريكي �سوق الت�سدير
   US$____________   2010  

هل معظم مبيعات من املنتوجات ذو الت�ساميم اجلديدة اأو منتوجات كل�سيكية متوفرة  منتوجات بت�ساميم جديدة                                           
�سابقًا  67 Q

ات
بيع

م

 منتوجات كل�سيكية 
68 هل تبيع من خلل املوقع اللكرتوين  نعم         ل         ل اأعرف Q

ات
رق

متف

   اإذا كانت الجابة نعم، اأرجو حتديد اأي موقع

 

 

ما هو اإجمايل اأرباح امل�سلحة  بالن�سبة للمبيعات ) اإذا بيعت ب $100 كم ربحه منها ؟( ____% ن�سبة التكلفة 69 Q

ما هو �سايف اأرباح امل�سلحة الذي يتبقى لك بعد دفع كل امل�ساريف ؟ ن�سبة   %  ____ من املبيعات 70 Q

_____ % بائع اجلملة                   
___% وكيل                    ما هو اإجمايل ارباح الو�سيط  71 Q

_____% املوزعون                   ___%غري ذلك 

%_____ ما هو اإجمايل الرباح لدكان الهدايا / التاجر بالتجزئة  72 Q

هل ت�سارك مبعار�س  ي�سكل عام ؟ نعم             ل               ل اأعرف 73 Q

س  
ر�

ملعا
ا

)1( ا�سم املعر�س اأي املعار�س، اأين وما هي عدد مرات احل�سور �سنويًا  خلل الثلث ال�سنوات املا�سية  ؟ 74 Q

اأين 

عدد مرات احل�سور يف ال�سنة 

ا�سم املعر�س  )2(

اأين 

عدد مرات احل�سور يف ال�سنة 

)3( ا�سم املعر�س

اأين 

عدد مرات احل�سور يف ال�سنة 

)4( ا�سم املعر�س

اأين 

عدد مرات احل�سور يف ال�سنة 

هل ت�سارك مبعار�س خارج البلد )اقليميًا(  ا�سرائيل                      تركيا                                     75 Q

 م�سر              الردن  
 غري ذلك )حدد(

هل ت�سارك مبعار�س دولية  نعم              ل         ل اأعرف 76 Q
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ما هي العوائق التي تواجهها خلل م�ساركتك يف هذه املعار�س )الرجاء التحديد( 77 Q

�س
عار

امل

78  هل م�ساركتك باملعار�س على ح�سابك اخلا�س ؟ نعم             ل             ل اأعرف Q

79  هل هناك دعم مايل اأو غري مايل )الرجاء التحديد( حل�سور هذه املعار�س؟  نعم             ل              ل اأعرف Q

 اإذا كانت الجابة نعم، الرجاء التحديد اإن كان دعمًا ماليًا اأو غري مايل 

80  من يقدم الدعم املايل )الرجاء التحديد( Q

81  ما نوع الدعم  دعم كامل                دعم جزئي                                                                                       Q

 غري ذلك )الرجاء التحديد(

US$  ________ 82  كم تدفع �سنويًا مل�ساركتك يف املعار�س التجارية  Q

عدد املناف�سني لنف�س القطاع يف املنطقة : 

___________
  كم يبلغ عدد املنتجني العاملني واملناف�سني لك يف منطقتك 

83 Q

ت 
ئيا

�صا
اح

اأ�سماء املناف�سني )الجابة عليه اختيارية(                                                                                          

___________

 ال�سفة الغربية  ____
 غزة     ______   

84  كم يبلغ عدد املنتجني العاملني واملناف�سني لك يف ال�سفة الغربية و/ اأو قطاع غزة  Q

ال�سفة الغربية                                                                                     85 ما هي املبيعات ال�سنوية للقطاع يف ال�سفة الغربية لوحدها وغزة لوحدها  Q

 ال�سفة الغربية بالدولر 
  US$   _______

ال�سفة الغربية قطع
 _______ 
 ال�سفة الغربية طن/كيلو 
_______

غري ذلك )حدد(
_______ 

غزة  
 ال�سفة الغربية بالدولر 

  US$   _______
ال�سفة الغربية قطع

 _______ 
 ال�سفة الغربية طن/كيلو 
_______

غري ذلك )حدد(
_______ 

86  هل البلدية تدعم القطاع الذي تعمل به؟ كيف؟  نعم              ل         ل اأعرف Q

عم 
لد

اإذا كانت الجابة نعم، كيف:ا

87  هل وزارة ال�سياحة تدعم القطاع الذي تعمل به؟  نعم              ل         ل اأعرف Q

اإذا كانت الجابة نعم، كيف:
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هل وزارة الثقافة تدعم القطاع الذي تعمل به؟  نعم              ل              ل اأعرف 88 Q

عم 
لد

ا

اإذا كانت الجابة نعم، كيف:

هل الغرفة التجارة يف املنطقة تدعم القطاع الذي تعمل به  نعم               ل              ل اأعرف 89 Q

اإذا كانت الجابة نعم، كيف:

هل يقوم مركز التجارة الفل�سطيني بدعم القطاع الذي تعمل به  نعم                ل                  ل اأعرف 90 Q

اإذا كانت الجابة نعم، كيف: 

هل حت�سل على دعم من اأي جمعيات يف نف�س القطاع  نعم                 ل                 ل اأعرف 91 Q

اإذا كانت الجابة نعم، كيف: 

هل حت�سل على اأي دعم من م�ساريع مانحة   نعم               ل             ل اأعرف 92 Q

اإذا كانت الجابة نعم، كيف: 

هل حت�سل على م�ساعدات فنية اأو دعم من اأي جهة )الرجاء حتديد ا�سم ونوع الدعم ( نعم               ل             ل اأعرف 93 Q

اإذا كانت الجابة نعم، الرجاء حتديد من

الرجاء حتديد نوع الدعم 

اإذا ح�سلت على دعم اأو م�ساعدات خلل ال�سهر الثنى ع�سر ال�سابقة ، كم  بلغت مقدار  نقدًا               
الدعم 94

 عينية 

 غري ذلك )حدد(

الرجاء اختيار اإجابة واحدة  مبقدار الدعم 

    US$1000 - $0 

    US$2000 - $1001 

    US$3000 - $2001 

      US$ 3000 فوق 

هل تواجه م�ساكل يف اإيجاد ا�سخا�س مهرة لنتاج املنتج نعم               ل              ل اأعرف 95 Q

عم 
لد

ا
هل تواجه م�ساكل يف ت�سعري منتوجاتك  نعم              ل             ل اأعرف 96 Q

ما هي امل�ساكل الخرى التي تواجهك، الرجاء التحديد  97 Q
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الرجاء ترقيم املجالت التالية ح�سب الأهمية رقم ) 1 ( الأكرث اأهمية  و) 10 ( اأقل   توفري مهارات/ ور�سات تدريبية / مراكز  
اأهمية من اأجل تطوير من�ساآتك . 98 Q

لك
ري ذ

غ

 _____  ت�سميم املنتج     

_____  ت�سعري        

_____  اإنتاج 

_____ تاأمني مواد خام     

_____ تدريب عن اجلودة       

_____ قرو�س/ دعم مايل

_____ ت�سويق

_____ خدمات ت�سدير

_____ قوانني واأنظمة جتارية    

_____ غري ذلك الرجاء التحديد

99  هل القوانني والنظمة تدعم القطاع الذي تعمل فيه  نعم                 ل             ل اأعرف                                                              Q
اإذا كانت الجابة نعم، كيف: 

للر�سد فقط  هل الطفال العاملون يف امل�سلحة دون �سن الثالث ع�سر؟  نعم              ل           غري وا�سح                                                               

  اإذا كانت الجابة نعم، ما هو عدد الذكور  __________  وعدد الإناث  _________
لل�ستخدام الر�سمي فقط - يرتك فارغًا 
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)ملحق(
نظام احلرف وال�صناعات التقليدية وال�صعبية واملتاجرة بها رقم 36 ل�صنة 2002

املادة 1
ي�سمى هذا النظام ) نظام احلرف وال�سناعات التقليدية وال�سعبية واملتاجرة بها ل�سنة 2002 ( ويعمل به من تاريخ ن�سره يف اجلريدة الر�سمية.

املادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت يف هذا النظام املعاين املخ�س�سة لها اأدناه ما مل تدل القرينة على غري ذلك: 

الوزارة: وزارة ال�سياحة والآثار.
الوزير: وزير ال�سياحة والآثار.

اللجنة: جلنة ال�سياحة امل�سكلة مبقت�سى قانون ال�سياحة املعمول به.
املهنة: مهنة ال�سناعات التقليدية وال�سعبية واحلرف اليدوية واإنتاج التحف واملتاجرة بها.

موؤ�س�سة ال�سناعات التقليدية: اأي �سخ�س طبيعي او جمعية تعاونية او �سركة او موؤ�س�سة متار�س ن�ساطا يتعلق باملهنة.
املتجر: املحل الذي يقوم ببيع التحف ومنتجات احلرف وال�سناعات التقليدية وال�سعبية.

املادة 3
ملقا�سد هذا النظام، ي�سرتط يف ال�سناعة التقليدية ما يلي :

اأ . ان تتم مزاولتها باعتبارها مهنة رئي�سة.
ب. ان ترتكز ممار�ستها ب�سورة اأ�سا�سية على العمل اليدوي.

ج. ان تهدف اىل حتويل مادة اأولية اإىل منتج م�سنع ب�سورة نهائية او يكون ن�سف م�سنع .

املادة 4
ت�ستمل احلرف وال�سناعات التقليدية وال�سعبية ب�سورة رئي�سية على ما يلي : 

�سناعة الن�سيج التقليدية باأنواعها املختلفة، التطريز، ت�سكيل املعادن، املنحوتات احلجرية، ال�سناعات اخل�سبية، احلفر على اخل�سب وتطعيمه، احلفر على النحا�س واملعدن الأبي�س، �سناعة الفخار واخلزف، 
ت�سكيل الزجاج اليدوي املزخرف وفراء الغنم، حرفة الق�س، الزخرفة بالرمل وزجاجات الرمل امللونة، ال�سدف، ال�سناعات اجللدية، ت�سكيل الأحجار الكرمية، تعبئة املياه املقد�سة، الف�سيف�ساء، �سناعة 

الأدوات املو�سيقية ال�سعبية، �سناعة ال�سيوف واخلناجر، اإعداد اخلرائط والكتب ال�سياحية والأثرية، ن�سج الب�سط وال�سجاد اليدوي و�سناعة امللب�س ال�سياحية والأفلم، واي حرفة اأخرى يقرر الوزير بناء على 
تن�سيب اللجنة اعتبارها حرفة او �سناعة تقليدية.

املادة 5
حتدد ا�س�س و�سروط ترخي�س موؤ�س�سة ال�سناعات التقليدية مبقت�سى تعليمات ي�سدرها الوزير بناء على تن�سيب اللجنة، على ان ت�ستمل ب�سورة خا�سة على ما يلي : 

اأ . ان يكون لطالب الرتخي�س متجرا م�ستقل ملئما ملمار�سة ن�ساطه.
ب. ان يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك وغري حمكوم عليه بجناية او بجنحة خملة بال�سرف والآداب العامة او بالإفل�س الحتيايل او التق�سريي ، ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره .

ج. تقدمي كفالة بنكية مببلغ خم�سمائة دينار جتدد تلقائيا، وللوزير اإعادة النظر يف قيمة تلك الكفالة كلما دعت احلاجة اما بالن�سبة ملحلت الأ�سواق ال�سعبية فيحدد بقرار من الوزير مقدار الكفالة مبا ل يقل 
عن مائة دينار.

املادة 6
تق�سم رخ�سة املهنة اىل ما يلي: 

اأ . اإنتاج التحف وال�سناعات التقليدية.
ب. متاجر التحف وال�سناعات التقليدية وال�سرقية والأ�سواق ال�سعبية.

املادة 7
اأ . يقدم طلب الرتخي�س اىل الوزير على النموذج املعد لدى الوزارة لهذه الغاية وبعد التحقق من توافر ال�سروط املطلوبة ي�سدر الوزير، بناء على تن�سيب اللجنة ، قراره باملوافقة على الرتخي�س ملدة �سنة 

واحدة 
ب. ينظم يف الوزارة �سجل باأ�سماء اأ�سحاب احلرف وال�سناعات التقليدية وال�سعبية.

املادة 8
اأ . يحظر على املرخ�س له مبمار�سة املهنة مزاولة مهنة اأدلء ال�سياح.

ب. يجوز للمرخ�س له مبمار�سة املهنة فتح فرع او اأكرث له داخل اململكة �سريطة اللتزام بجميع الأحكام وال�سروط الواردة يف هذا النظام با�ستثناء �سرط الكفالة.

املادة 9
اأ . يلتزم مالك املتجر او مديره مبا يلي: 
1. تعليق الرخ�سة يف مكان ظاهر فيه .

2. و�سع لفتة حتمل ال�سم التجاري للمتجر باللغتني العربية والإجنليزية.
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3. تثبيت عبارة ) �سنع يف الأردن ( على كل قطعة معرو�سة يف املتجر ومت ت�سنيعها يف اململكة.
4. و�سع �سعر على كل قطعة معرو�سة فيه.

5. ال�ستجابة لطلب من ي�سرتي من املتجر بتزويده بفاتورة تت�سمن اأ�سناف املواد التي بيعت له واأ�سعارها.
ب. ويلتزم مالك املتجر او مديره وكل من يعمل يف اإنتاج التحف وال�سناعات التقليدية وال�سعبية مبا يلي : 

1. عر�س هذه ال�سناعات وبيعها بال�سكل اللئق وباجلودة امللئمة.
2. الهتمام باإحياء تراث ال�سناعات التقليدية الأردنية.

3. العمل على حت�سني جودة املنتج وتطويره وفق اأ�س�س علمية مع الإبقاء على ا�سالته .
4. ان ل تقل ن�سبة املعرو�سات يف املتجر من املنتجات وال�سناعات التقليدية وال�سعبية الأردنية عن )70%( من جمموع معرو�ساته وان يتم و�سع امل�ستوردة منها يف مكان حمدد يف املتجر مع تثبيت كلمة ) 

م�ستورد ( يف مكان بارز فيه.
5. تقدمي تعهد خطي للوزارة بعدم تكليف اأي �سخ�س باإغراء ال�سياح والزوار لجتذابهم اىل املتجر او دفع عمولة لأي منهم.

6. و�سع اأ�سعار البيع باملفرق على كل �سلعة معرو�سة للبيع وب�سورة وا�سحة.

املادة 10
يحظر على مالك املتجر او مديره او العاملني فيه ما يلي: 

اأ . تغيري ال�سم التجاري للمتجر دون موافقة الوزير.
ب. تقا�سي �سعرا اأعلى من ال�سعر املبني على ال�سلعة.

ج. ا�ستغلل امل�سرتي او غ�سه او الحتيال عليه او الإ�ساءة اىل اأي متجر اآخر اأمامه.
د. التنازل عن الرخ�سة او حتويلها دون موافقة خطية من الوزير.

املادة 11
اأ . يقدم طلب جتديد الرخ�سة خلل �سهر كانون الثاين من كل �سنة وكل من يتخلف عن جتديدها حتى نهاية �سهر �سباط يرتتب عليه دفع مبلغ اإ�سايف بن�سبة )50%( من ر�سم الرتخي�س ال�سنوي واإذا مل يقم 

بتجديدها حتى نهاية اآذار من تلك ال�سنة تعترب الرخ�سة ملغاة حكما.
ب. ل جتدد الرخ�سة اإذا تبني للجنة ان طالبها فقد اأي �سرط من �سروط الرتخي�س املن�سو�س عليها يف هذا النظام .

املادة 12
يجوز ومبوافقة من الوزير ما يلي:

اأ . اإن�ساء مراكز لتدريب املجتمع املحلي على اإنتاج التحف وال�سناعات التقليدية وال�سعبية.
ب. اإقامة معر�س دائم للحرف وال�سناعات التقليدية وال�سعبية يف اأي من حمافظات اململكة بالتعاون مع املجتمع املحلي بهدف اإبراز ال�سناعات اأمام الزوار وال�سياح.

املادة 13
للوزير او من يفو�سه خطيا بذلك اإجراء املراقبة والتفتي�س على م�سانع اإنتاج التحف واحلرف وال�سناعات التقليدية وال�سعبية ومتاجر التحف ال�سرقية للتاأكد من التزامها باأحكام قانون ال�سياحة وهذا 

النظام والتعليمات ال�سادرة مبقت�ساه واإذا ثبت للوزير خمالفة امل�سنع او املتجر فله اإغلقه فورا او بعد اإنذاره بوجوب اإزالة املخالفة خلل املدة التي يقررها.

املادة 14
اإذا اقتنع الوزير اأن مالك املتجر اأو مديره اأو ايا من العاملني فيه قد خالف ايا من اللتزامات املرتتبة عليه مبوجب القانون وهذا النظام او ا�ستوفى من ال�سائح او امل�سرتي اأي مبلغ دون وجه حق ، فله اأن 

ي�سادر ما يعادل ذلك املبلغ من الكفالة املقدمة من املتجر لردها اإىل ال�سائح اأو امل�سرتي .

املادة 15
اأ . ت�ستويف الوزارة الر�سوم ال�سنوية التالية: 

1. ع�سرون دينارا عن ترخي�س موؤ�س�سة ال�سناعات التقليدية وع�سرة دنانري عن ترخي�س كل فرع لها .
2. ع�سرة دنانري عن ترخي�س ال�سانع الذي ميار�س اأي ن�ساط لل�سناعة التقليدية .

3. خم�سون دينارا عن ترخي�س متاجر التحف ال�سرقية وع�سرون دينارا عن ترخي�س كل فرع .
4. خم�سة وع�سرون دينارا عن ترخي�س حملت الأ�سواق ال�سعبية .

ب. كما ت�ستويف الوزارة بدل مقداره خم�سة دنانري مقابل اأي تغيري يف بيانات رخ�سة ممار�سة املهنة او عن اإ�سدار بدل فاقد او تالف.
ج. لغايات ا�ستيفاء الر�سم ال�سنوي عند الرتخي�س للمرة الأوىل يعترب اجلزء من ال�سنة �سنة كاملة .

املادة 16
كل من يخالف اأحكام هذا النظام والتعليمات ال�سادرة مبقت�ساه يعاقب بالعقوبات املن�سو�س عليها يف قانون ال�سياحة املعمول به.

املادة 17
ي�سدر الوزير بناء على تن�سيب اللجنة التعليمات اللزمة لتنفيذ اأحكام هذا النظام مبا يف ذلك تنظيم علقة هذه املهنة مع املهن ال�سياحية الأخرى، على اأن ل تتعار�س مع اأحكامه اأو تخالفه.

املادة 18
يلغى نظام متاجر التحف ال�سرقية رقم )47( ل�سنة 1966 وتعديلته على ان تبقى املتاجر املرخ�سة مبقت�سى اأحكامه وكاأنها مرخ�سة مبقت�سى اأحكام هذا النظام على ان يقوم اأ�سحاب م�سانع اإنتاج التحف 

واحلرفيني وال�سناعات التقليدية وال�سعبية بتوفيق اأو�ساعهم مع اأحكامه خلل مدة ل تزيد على ت�سعني يوما من تاريخ العمل بهذا النظام.
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