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نظمته الغرفة التجارية على مدار ثالثة أيام

نابلس :اختتام فعاليات معرض الصناعات الفلسطينية  2017اليوم

نابلس – سائد أبو فرحة :تواصلت أمس في نابلس،
فعاليــات معــرض «الصناعــات الفلســطينية ،»2017
ونظمتــه غرفة تجارة وصناعــة نابلس ،على مدار األيام
الثالثة الماضية ،برعاية رئيسية من شركة االتصاالت
الخلوية «جوال» ،والبنك الوطني.
وشهد المعرض ،الذي استضافت فعالياته قاعات
مجموعــة «القلعة» ،مشــاركة نحو  70شــركة من أنحاء
مختلفة من الضفة.
وتضمــن المعــرض مشــاركة شــركات تعمــل في
مجــاالت ،مثــل الصناعــات الورقيــــــــة والصحيــة،
والحجر والرخام ،والصناعات البالستيكية ،والغذائيـة،
والكيماويــة ،والجلديــة ،والهندســية ،والمعدنيــة،
والنسيجية ،والخشبية واألثاث ،والصناعات السياحية.
كمــا خصصــت الغرفــة جناحــأ خاصــا لســيدات
لعرض
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ِ
ِ
المنشآت الصناعية.
وقــال :عمــدت غرفة تجــارة وصناعــة نابلس خالل
الســنوات الماضيــة ،إلى اقامــة وتنظيــم العديد من
الفعاليات االقتصاديــة والمعارض التخصصية ،التي
أتــت ثمارها بالنجــاح وحققت أهدافهــا ،مثل معرض
«أيام األثاث» ،وننوه بأن اتحاد الغرف التجارية ،يعمل
ســنويا علــى اقامة معــرض للصناعات الفلســطينية،
بالتعــاون مع كافة الغــرف ،ونأمــل أن تتمكن الغرفة
بجهــود قطاع األعمال ،من تحقيق هذا اإلنجاز ســنويا
على أرض مدينة نابلس.
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ممثلو الشركات المشاركة في المعرض يشيدون به
ودوره في التعريف بالصناعات والمنتجات المحلية
نابلس – أكد ممثلو الشركات المشاركة في فعاليات
معرض «الصناعات الفلسطينية  ،»2017أهميته لجهة
إبــراز مزايــا المنتجات الفلســطينية ،ومســتوى التنوع
والجودة التي تتمتع بها ،وقدرتها على المنافسة.
ووجــد الكثير من المشــاركين فــي المعرض ،فرصة
لتســويق منتجاتهــم ،خاصــة أنــه فتــح أبوابــه لبيــع
المنتجات بشــكل واســع ،على عكس معارض كثيرة ال
يكون البيع فيها هدفا أساسيا.
وفــي هذا الســياق ،رأى رئيس مجلس إدارة شــركة
«مصنــع بوظة األرز» زاهي عنبتــاوي ،أن المعرض يمثل
فرصــة مهمة لزيادة ثقة المســتهلك بالمنتج الوطني،
إضافة إلى تعريف المســتهلك بجانــب من المنتجات
الجديدة للشركات.
ولفــت إلى أن من ضمن المنتجات التي قامت «األرز»
ومقرهــا في نابلــس ،بالترويج لها فــي المعرض ،منتج
جديــد مــن البوظــة يعرف باســم «بيــارة» ،منوهــا إلى
النجاحات الكبيرة التي حققتها الشركة.
وبين أن منتجات الشــركة باتت تســوق في أسواق
العديد من الدول العربيــة ،مثل األردن ،وعمان ،مضيفا
«قريبــا ســتصل منتجاتنــا إلــى البحرين ،وســائر دول
الخليج».
وفــي اإلطار ذاته ،أشــار مدير العالقــات العامة في
شــركة «المصنوعات الورقية» خالــد البكري ،إلى حرص
الشــركة علــى المشــاركة علــى المعــارض ســواء على
الصعيد الداخلي أو الخارجي.
وأوضح أن الشــركة ومقرها في الخليل ،توفر منتجا
وطنيــا يلقــى طلبا كبيــرا ،باعتبار أنه حاجــة لكل منزل،
مضيفا «إننا نغطي الســوقين الفلســطينية واألردنية،
ال ســيما أن منتجنا يمتاز بجودتــه ،وإن لدينا  5عالمات
تجارية (ماركات) نشارك بها في المعارض الخارجية».
ونــوه إلى أن الشــركة أنشــئت قبل  25عامــا ،مبينا
أن منتجات الشــركة من الدفاتر المدرســية والجامعية
معروفة ،وباتت تســتحوذ على نســبة كبيرة في السوق
المحلية بالذات.
واعتبر مدير مصنع «الشركة العالمية لمستحضرات
الوقاية والتعقيم» ،سامر الريماوي ،أن المعرض مناسبة
في غايــة األهمية للتعريــف بمنتجات الشــركة ،التي
بدأ نشاطها حديثا في الســوق الفلسطينية ،وتحديدا
منذ ســتة أشــهر ،علما بأنهــا تملك امتيازا من شــركة
«ايباسكو» البريطانية.
وبيــن أن الشــركة «العالميــة» ومقرها هنــا في رام
اللــه ،توفر باقة متنوعة مــن المنتجات ،من أبرز مزاياها
كونهــا صديقة للبيئة ،معتبرا أن المعرض فرصة جيدة
لتسليط الضوء عليها ،ال سيما أنها غنية باألكسجين.
وذكــر مديــر العالقــات العامة فــي شــركة «رويال
الصناعيــة التجارية» مازن الزغير ،أن مشــاركة الشــركة
ومقرهــا في الخليل ،فــي فعاليات المعرض ،اســتمرار
لنهجها الدائم القائم على التواصل بشكل مع الجمهور.
وقال :إننا نحرص على أن نظهر للجمهور مدى تطور
الصناعــة الوطنيــة ،بالتالــي فالمعارض أداة أساســية

لتعريف الجمهور وتوعيته في هذا الجانب.
وأردف :المعــارض تتيــح للكثيــر مــن المواطنيــن
التعــرف على المنتجات الوطنية ،ومدى ازدهار العديد
مــن الصناعــات لدينــا ،بمــا ينعكــس فــي زيــادة ثقة
المستهلك بها.
وتطــرق إلى النجاحات المســجلة من قبــل «رويال»،
وهي أساســا مختصــة بتصنيع األدوات البالســتيكية
بأنواعها مــن أنابيب ،وقطع الصــرف الصحي ،وخزانات
الميــاه ،إضافة إلى العديد من المنتجات البالســتيكية
مــن عالم األدوات المنزلية من كراس ،وطاوالت ،وســال
غســيل ،وخزائن ،مبينا أن منتجاتها تصل إلى أســواق
 25دولة عربية وأجنبية.
ورأى أحد أصحاب شركة «مصنع الخلود للمفروشات»
فــراس قتلونــي ،أن تنظيــم المعرض حدث فــي غاية
األهمية ،مشيدا بحجم اإلقبال الجماهيري عليه.
وبيــن قتلونــي ،وتوجــد شــركته فــي نابلــس ،أن
المعرض محفل أساســي لتســويق المنتجات المحلية،
وتشــجيع الجمهــور على اإلقبــال عليها ،ال ســيما فيما
يتعلق بقطاع المفروشــات واألثاث ،الذي أشــار إلى أنه
حقق تقدما الفتا.
أما ممثل شــركة «نيروخ لصناعة القبانات والموازين
واألثــاث المعدنــي» ،اســماعيل العملــة ،فاعتبــر أن
المعــرض فرصة حيويــة للتعريف بمنتجات الشــركة،
التي تمتاز بعراقتها ،اذ أقيمت العام  1953في الخليل،
حيث يوجد مقرها الرئيس.
وقال :إننا نفخر لكون الشــركة ،من الشركات الرائدة
فــي مجــال عملها ،مــا توجتــه بحصولها على شــهادة
الجــودة «أيــزو  ،»9001اضافة إلى نيلهــا العام الماضي
جائزة «المصدر الفلسطيني» ،بالتالي فالمعرض يفسح
المجــال لنــا للتعريــف بمنتجاتنا بشــكل أكبــر ،خاصة
الجديدة منها.
وشارك ممثل شــركة «الغزال الماسية» مهند غزال،
من ســبقه الــرأي ،مبينا أن المعرض مهــم لجهة عرض
منتجات الشركات المشاركة ،والتعريف بها وخدماتها.
وبيــن أن الشــركة التي يعــود تاريخ انشــائها إلى
العام  ،2003ومقرها في نابلس ،متخصصة بالصناعات
الثقيلة ،الفتا إلى مســاهمة المعرض فــي ابراز جوانب
نشاط الشركة.
وفــي معــرض تناولــه للموضــوع ذاته ،ذكــر مدير
المبيعات فــي شــركة «البريق للمنظفات والتســويق»
حاتم قبالة ،أن الشــركة تحرص علــى البقاء على تماس
مباشــر مــع الجمهــور ،األمــر الــذي يحققــه المعــرض
والفعاليات المماثلة.
وبين أن الشركة التي يوجد مقرها في جنين ،وتعود
نشأتها إلى ما قبل عقدين من الزمن ،ترى في المعرض
منصــة حيويــة إلبــراز المنتــج الفلســطيني ،وســماته
المتنوعة.
وأكــد ممثل شــركة «أحمد حســن الشــكعة» أحمد
الفاخــوري ،أن المعــرض يتيــح للشــركة االطاللــة على
الجمهــور مجــددا ،لعــرض منتجاتهــا ،علمــا أن نشــأة

أحد أجنحة المعرض.
الشــركة المشــهورة بـ «صبانة الجمل» يعــود إلى 200
عام.
ولفــت إلــى أن الشــركة ومقرهــا في نابلــس ،تصل
منتجاتها إلى أسواق متنوعة مثل السوق األردنية.
وقــال مديــر المبيعات في شــركة «مصانع الشــرق
العربيــة للفــوط الصحيــة –الكــي بيبي» فــواز الفاصد:
المعــرض بمثابة عــرس وطني ،ونحن يهمنــا أن نكون
موجودين في مثل هكذا فعاليات.
وقال :إننا كشركة نحب أن نبرز مدى تميز منتجاتنا،
التــي تواجــه منافســة قوية مــن المنتجــات األجنبية،
بالتالي فالمعرض يسهم في الوصول إلى هذه الغاية.
وعلق على الموضوع عينه ،مدير عام شــركة «مصنع
زيــاد الشخشــير لألثــاث المعدنــي والخشــبي» زيــاد
الشخشــير ،مشــيرا إلى أهمية المعرض لجهة تسويق
المنتجات الصناعية ،والمساهمة في االرتقاء بالصناعة
المحلية.
وقال :إن زيادة الحصة الســوقية للمنتجات المحلية
أمر أساســي ،لتمكينها من التطور باســتمرار ،واالرتقاء
بنشاطها وحضورها االقتصادي.
وحث الشخشــير ،وتوجد شــركته فــي نابلس ،على
اقامــة أرض للمعــارض فــي المدينة ،بمــا ينعكس في
النهوض بصناعة المعارض.
وقال :يفترض سنويا أن تتم اقامة أكثر من معرض
للصناعــات هنــا ،الفتا إلى أن نشــأة الشــركة تعود إلى
العام .1982
وركز أمين مستودعات شركة «مصنع الصفا لأللبان»
ســامي دويــكات ،علــى دور المعــرض فــي التعريــف
بالشركة ،التابعة للجنة زكاة نابلس المركزية.
وقــال دويــكات :مــن األهميــة بمــكان التعريــف
بالمصنع ،وهو غير ربحي ،وله مساهمة بارزة في تشغيل
الكثير من األيدي العاملة ،إلى جانب تشــجيع صناعات
عديدة ،مثل الصناعات البالستيكية ،وصناعة النايلون،
إلى غير ذلك.
أمــا ممثل شــركة «ليدي فاين الصناعيــة التجارية»
مجدي السايح ،فلفت إلى عناية الشركة بالمشاركة في

المعارض المختلفة بشــكل متواصل ،آلثارها اإليجابية
على صعيد الترويج والتسويق لمنتجات الشركة.
وأكــد ممثــل الشــركة ،المختصــة بصناعــة الــورق
الصحــي ،ويوجد مقرها في الخليل ،تأييده تنظيم مثل
هكذا معارض بشكل دوري كل عام.
وذكــرت مديــرة أرض المعــارض التابعــة لشــركة
«حربــاوي لصناعــة االســفنج والفرشــات واألثــاث» في
الخليل لوما ســدر ،أن الشركة تتطلع عبر مشاركتها في
المعرض ،إلى زيادة حضورها في سوق نابلس.
وقالت ســدر :إن الشــركة حققت نجاحات ملموســة،
وفي المعــرض نعنى بتمكين المواطنيــن من التعرف
علــى مزايــا منتجاتنا ،فمن المهم مثال لكل شــخص أن
يحصل على فرشــة مناسبة لجســمه ،وهذا ما نركز على
التعريف به.
وبينت أن الشــركة وتعود نشأتها إلى العام ،1978
تؤيــد أن يتحول المعرض إلى تقليد ســنوي ،الفتة إلى
وجود مصنع للشركة في نابلس.
وذكــر مديــر المبيعــات والتســويق فــي الشــركة
الوطنيــة لصناعة األلمنيوم والبروفيــات –نابكو» خالد
جعيتم ،أن المعرض محفل أساسي للتعريف بمنتجات
الشركة المختصة بصناعة األلمنيوم ،بما يشمل الحلول
واألنظمة المتنوعة التي توفرها.
وقال :تنظيم المعــرض أمر ملح للنهوض بالصناعة
المحلية ،بيد أنه رأى أن التركيز على الجانب التخصصي
في المعرض وأي أنشــطة مماثلة مســتقبال ،سيكون له
عوائد إيجابية.
وقــال :المعارض تتيح التعريــف بالمنتجات ومدى
جودتهــا ،مــن هنــا فإننا نشــيد بمبــادرة غرفــة تجارة
وصناعــة نابلــس ،لكن حبذا لو تــم التركيز على الجانب
التخصصي في مثل هكذا معارض.
وقــدم نبــذة عن الشــركة ،موضحــا أن لديها ســتة
خطــوط انتاج ،ويبلــغ عدد موظفيهــا  230موظفا ،علما
أنه انطلق نشاطها بشــكل فعلي العام  ،1996وتسوق
منتجاتها أساســا في الضفة ،وقطاع غزة ،وداخل الخط
األخضر ،إضافة إلى األردن ،واسواق عربية أخرى.
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تقرير دولي يتناول االجراءات الرامية
إلى االستفادة من التمويل اإلسالمي في التنمية
رام اللــه – أصــدرت مجموعة البنــك الدولي ،والبنك
اإلســامي للتنميــة ،أول تقريــر عالمي حــول التمويل
اإلســامي ،يتنــاول بالتفصيــل آفاق صناعــة التمويل
اإلســامي العالمــي ،واإلمكانيــات التــي يمتلكهــا
للمســاعدة في الحد من التفاوت في مســتويات الدخل
فــي جميــع أنحــاء العالــم ،وتعزيــز الرخاء المشــترك،
وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقــدم التقريــر ،الــذي صدر بعنــوان فرعــي «حافز
لتحقيــق الرخــاء المشــترك» ،عرضا عاما عــن اتجاهات
التمويل اإلســامي ،ويحدد التحديات الرئيســية التي
تعوق نمو هذه الصناعــة ،ويوصي بإجراءات «تدخلية»
علــى صعيــد السياســات لالســتفادة مــن التمويــل
اإلسالمي ،بغية تشجيع الرخاء المشترك.
وتبعا للتقرير ،فإن «التمويل اإلسالمي بصفته يدعو
إلــى المســاواة ،والتوزيع العــادل للدخل والثــروة ،فإنه
من خالل ارتباطه الوثيق باالقتصاد الحقيقي وتقاســم
مخاطر التمويل ،يمكن للتمويل اإلســامي أن يســاعد
في زيادة اســتقرار القطاع المالي ،كما يمكنه أن يجذب
إلى النظام المالي الرســمي أناسا مستبعدين منه حاليا
ألسباب ثقافية أو دينية».
واستدرك :خالفا للتمويل التقليدي ،يقوم التمويل
اإلسالمي ،على التمويل الذي يشارك في تحمل المخاطر

والتمويل بضمان األصول ،وبإسناد الملكية المباشرة إلى
األفراد فــي القطاع الحقيقي من االقتصــاد ،فإنه يقلص
عزوفهم عن المخاطر.
واســتعرض التقريــر إطــارا نظريا لتحليــل االقتصاد
والتمويل اإلسالمي ،بناء على أربع ركائز أساسية:
 إطار مؤسسي وسياسات عامة. اإلدارة الرشيدة والقيادة الخاضعة للمساءلة. تشــجيع االقتصــاد القائم علــى المشــاركة في تحملالمخاطر وريادة األعمال.
 تعميم الخدمات المالية واالجتماعية للجميع.ونــوه التقرير رغــم ذلك ،إلــى المجاالت التي تســتدعي
التدخــل علــى صعيــد السياســات ،لتطويــر فعاليــة
التمويل اإلســامي ،وتفعيل إمكانياته في المساعدة
على تقليص التفاوت وعدم المســاواة ،وتشــمل هذه
اإلجراءات التدخلية:
 تعزيز االنسجام بين اللوائح التنظيمية وتطبيقها وفرضها. إنشــاء مؤسســات تقدم المعلومات االئتمانية وغيرها،لدعم التمويل المستند إلى أسهم رأس المال ،السيما
مؤسسات األعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
 تطوير منتجات أسواق رأس المال والصكوك للمساعدةفي تمويل المشاريع الكبيرة في مجال البنية األساسية
 -توفير االعتماد الرسمي لمنتجات تأتي من بلدان أخرى

لتوسيع األسواق من خالل المعامالت العابرة للحدود
ما هو المطلوب للتغلب على هذه التحديات؟
وأورد التقرير ،إن صناعة التمويل اإلســامي في حاجة
إلى التوســع خارج نطاق المعامالت البنكية ،التي تهيمن
حاليا على التمويل اإلسالمي ،وتشكل أكثر من ثالثة أرباع
مكونات هذه الصناعة.
ورغــم ذلك ،بالنســبة لقطــاع البنوك ،أوصــى التقرير
بتوفير مناخ تنظيمي وإشــرافي مالئم ،يتصدى لمخاطر
النظــام المالــي بيــن البلــدان المختلفة؛ وطــرح منتجات
وخدمات مبتكرة للمشــاركة في تحمــل المخاطر ،بدال من
محاكاة المنتجــات التقليدية التي تلقــي بالمخاطر على
أطراف أخرى؛ وتوحيد قواعد وأحكام الشــريعة المتعلقة
بالتمويــل اإلســامي فــي جميــع البــاد؛ وتعزيــز ســبل
الحصــول علــى التمويل اإلســامي؛ وتدعيــم رأس المال
البشري للتمويل اإلسالمي والتوعية به.
وأضاف :ثمة مجال آخر للتنمية ،هو أسواق رأس المال
اإلســامي ،ورغم أن هذه األســواق ال تزال حديثة العهد
نســبيا ،فإنها يمكن أن توفــر الفرص لبناء األصول ،ولكن
من خالل التمويل القائم على أسهم رأس المال واألصول.
ُ
وتابع :تعد أســواق الصكوك (الســندات اإلســامية)،
مناسبة بشكل خاص لتمويل البنية األساسية ،وتشجيع
ريادة األعمال.

ووفقا للتقرير ،فإن اســتخدام الصكوك الســيادية
لتدبير التمويل ،هو عامل أساسي لتطوير هذه السوق،
وأيضا لتشجيع شفافية وكفاءة تسعير األصول.
كمــا أشــار التقريــر إلــى أن واضعــي السياســات،
ينبغي أن يعطوا األولوية لتطوير المؤسســات المالية
غيــر البنكية ،التي تعاني حاليــا من عدم التطور وعدم
االستغالل الكامل ،فعلى سبيل المثال ،يمكن للتأمين
اإلســامي «التكافــل» ،أن يوفــر مزايــا مهمــة لألســر
والشــركات ،ما ســيؤدي إلى تحسين ســبل حصولهم
على الخدمات المالية.
وفــي النهايــة ،أشــار التقريــر إلــى أن اســتخدام
التمويل االجتماعي اإلســامي ،يمكــن أن يخفف حدة
الفقر ،ويوجد شــبكة أمان اجتماعي لمن يعيشــون في
فقر مدقع ،نظرا ألن هذه المؤسسات واألدوات (القرض
الحسن ،والزكاة ،والصدقات ،والوقف) ،تضرب بجذورها
في إعادة توزيع الثروة والعمل الخيري.
وأوصى التقرير بإنشــاء نظــم حوكمة ،لدعم العمل
المنظم لقطاع التمويل االجتماعي اإلسالمي.
ورأى عبر االســتفادة من إمكانيات مؤسســات مثل
الزكاة واألوقــاف ،أن مــن الممكــن تلبيــة احتياجــات
الموارد ،ألشــد الفئــات حرمانا في أغلب بلــدان جنوب،
وجنوب شرق آسيا ،وأفريقيا جنوب الصحراء.
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«أونكتاد» :االجراءات اإلسرائيلية أحدثت عجزا هائال
في الموارد وشوهت االقتصاد الفلسطيني
رام الله – قالت دراســة أممية ،صدرت حديثا« ،إن
االحتالل اإلســرائيلي لفلســطين ،بمــا فيها القدس
الشــرقية ،أدى إلى تشــويه االقتصاد الفلســطيني،
وإن تأثير التدابير األمنية والعســكرية ،والسياســية
اإلســرائيلية ،قد أحدث حالة عجــز هائل في الموارد،
ونتيجــة لذلك بــات اإلنتاج المحلي أدنــى بكثير من
االستهالك واالســتثمار المحليين» .وبينت الدراسة
الصــادرة عن مؤتمر األمم المتحــدة للتجارة والتنمية
(أونكتاد) ،وجاءت تحت عنوان (األرض الفلســطينية
المحتلة :حالة مــن العجز المزدوج أم حالة عجز موارد
قســري؟)« ،إن حالــة العجــز فــي المــوارد تتجلى في
ثالثة اختالالت في االقتصاد الكلي هي :عجز تجاري،
وعجــز في ميزانية الحكومة ،وعجز االدخار عن تمويل
االستثمار».
وأوردت أنــه «خــال الفتــرة  ،2014- 2010بلــغ
متوســط عجــز الموازنــة الفلســطينية ،كنســبة من
الناتــج المحلي اإلجمالــي  ،8%مقارنة مع عجز تجاري
بلغت نســبته  ،40%وعجز في الفجوة بين االستثمار
واالدخــار بلغــت نســبته  ،33%ورغم ذلــك فإن عجز
الموازنــة هــو األصغر بين حاالت العجــز الثالث ،وقد

حظــي بقــدر أكبر مــن االهتمــام السياســاتي من قبل
المانحين ،والمؤسسات المالية واالنمائية الدولية».
وتابعــت :إن عجز الموازنــة والعجز التجــاري ،اللذان
أصبحا يشــكالن اآلن سمة دائمة من ســمات االقتصاد
الفلســطيني ،ما هما إال أعراض لمشكلة أعمق تكمن في
جذورها في وجود بنية اقتصادية متصدعة ،ومشــوهة
فرضها االحتالل فرضا.
ولفتــت إلــى «وجــود عدد مــن القيود التــي فرضها
االحتالل على قدرة الشركات الفلسطينية على االستثمار
كثيف العمالة ،الذي تتوفر له مقومات البقاء واالستمرار
فــي قطاعي الزراعة والصناعة المشــوهين ،وتؤدي هذه
القيود إلى حالة عجز في الموارد تعزز التبعية إلسرائيل
وتجبر العمال الفلسطينيين على السعي للحصول على
فرص عمل في إسرائيل».
وأوردت «أن التدابير الشديدة التقييد التي يفرضها
االحتالل اإلسرائيلي ،واســاءة تشخيص أسباب اختالل
االقتصاد الكلي ،وانتهاج سياســات تسعى إلى خفض
عجز الموازنة كغاية رئيســة هي أمور ال يمكن أن تسفر،
إال عــن ارتفاع معدل البطالة دون أن تؤدي بالضرورة إلى
خفض العجز التجاري في األرض الفلسطينية المحتلة».

واقترحــت الدراســة تطبيق نهج جديــد للتخفيف
مــن حــدة التحديــات ،مشــيرة إلــى أن من شــأن وضع
اســتراتيجية مــن شــقين تشــمل اإلصــاح والنمو ،أن
يساعد في ســد فجوة الموارد ،من خالل إنعاش قطاعي
الزراعة والصناعة.
وتابعــت :إن هــذا اإلنعــاش ،يتطلب إزالــة الحواجز
المترسخة التي تعترض التنمية ،وتعيق جميع أنشطة
اإلنتاج والتجارة ،فضال عن وقف تســرب الموارد المالية
الفلسطينية إلى إسرائيل.
واقترحت الدراســة أيضا ،بناء القطاعــات اإلنتاجية
الفلســطينية ،والبنيــة التحتيــة المؤسســية والمادية
فــي مجــاالت رئيســة مثــل األراضــي ،والميــاه ،ورأس
المال البشــري ،واألطر القانونية ،والتجــارة ،والمدخالت
والمخرجات الزراعية.
وبينت الدراســة أنــه لتطوير القطــاع الصناعي ،الد
بد من وضع اســتراتيجية «تسلســلية» ،تتمثل المرحلة
األولى منها في عملية التصنيع القائمة على اســتبدال
الواردات ،تليها مرحلة الترويج للصادرات.
واقترحــت لتعزيز القدرة علــى التعلم التكنولوجي
المســتقل ،وضــع اســتراتيجية وطنيــة للتطويــر

التكنولوجــي ،مضيفــة «إن مــن شــأن بنــاء القدرات
العلميــة المحليــة أن يحســن فهــم ومعالجــة،
واعتماد ،وتطويع التكنولوجيا المســتوردة والمعرفة
التكنولوجية».
وشــددت الدراســة علــى أن االحتــال يصعــب
علــى االقتصــاد الفلســطيني ،وواضعي السياســات
الفلســطينية ،ســد فجــوة المــوارد ،لــذا ينبغــي على
المجتمــع الدولــي أن يتحمــل مســؤوليته ويفــي
بالتزاماته تجاه الشعب الفلسطيني ،من خالل تقديم
مــا يكفي من الدعم المالي ،ومســاندة جهود واضعي
السياســات الفلســطينيين الرامية إلى توسيع نطاق
حيز السياســات المتاح ،الذي قيــده االحتالل تقييدًا
شديدًا.
وذكرت الدراســة أن علــى الســلطة الوطنية أيضًا
أن تعظم إلى أقصى حد اســتخدام المــوارد المتاحة،
وحيــز السياســات المتــاح ســعيًا لتحقيــق أهــداف
التنميــة الوطنيــة ،وبنــاء اقتصــاد «دينامــي» ،تقوم
عليه في المســتقبل الدولة الفلســطينية المســتقلة
وذات الســيادة ،والمترابطة جغرافيًا ،حسبما تقتضيه
العديد من قرارات األمم المتحدة.
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غرفة تجارة نابلس
تعــود بدايــات عمــل غرفــة تجــارة وصناعة

بتاريــخ  ،1953-7-5حيث شــاركت الغرفة في فترة

االجتماعــات واللقــاءات االقتصادية فــي المنتدى

نابلــس تاريخيــا ،إلــى عشــرينيات وثالثينيات

الخمســينيات في اجتماعــات ومؤتمــرات خارجية

االقتصادي للغرفة ،وتقديم االستشارات القانونية

القــرن الماضي ،على أيــدي بعض التجار بجهود

عربيــة وإقليميــة إلثبات أهمية الحق الفلســطيني

واالقتصاديــة لممثلــي القطــاع الخــاص ،وترويــج

فرديــة في ذلك الحين ،في محاولة منهم إليجاد

أمام الوفود المشاركة فيها .وقد انضوت غرفة تجارة

االســتثمار ،وتقديم المســاعدة في إعداد دراســات

جســم يمثل قطاع المال واألعمــال في المدينة،
ّ
إلــى أن ظهــر أول عمل وجهد مؤسســاتي تمثل

وصناعــة نابلس ،تحت مظلة اتحاد الغرف التجارية

الجدوى االقتصادية ،وتقديم المعلومات المتعلقة

الصناعية الزراعية الفلسطينية الذي تأسس العام

بالمعــارض التجاريــة داخليــا وخارجيــا ،وتقديــم

بتـأسيـس أول غرفة تجارية وصناعية في مدينة

 ، 1989ومقــره مدينة القدس ،ويضم في عضويته

معلومــات اقتصاديــة مختلفــة وخاصــة عبر خدمة

نابلس العام .1943

 14غرفة تجارية صناعية زراعية في فلسطين.

االنترنت ،وعقــد الدورات التدريبيــة الخاصة برجال

وجــاء تأســيس هــذه الغرفة لحمايــة حقوق
التجــار العرب في حصص االســتيراد والتصدير

األعمال والعاملين لديهم لرفع كفاءتهم.

القطاعــات ،إضافة إلى توفر رأس مــال محلي قادر
على الشراكة مع رأس المال الخارجي.

أهداف الغرفة

إبــان الحــرب العالميــة الثانيــة ،إذ كانت تعمل

وتتمثــل أهداف الغرفــة في تنظيــم المصالح

بموجــب قانون الجمعيات العثماني ،واســتمرت

التجاريــة والصناعيــة للقطــاع الخــاص ،والدفــاع

تتمتــع نابلس بنقاط قوة مــن ناحية اقتصادية

هذه الغرفة لمدة عامين.

عنهــا ورعايتهــا وتمثيلها ،ودعــم وتطوير وتنمية

واســتثمارية ،فهــي موقــع جغرافــي مميــز

وقامــت الغرفة بدور أساســي ومهم في تلك

الصناعــات المحليــة الوطنيــة ،والعمل علــى زيادة

ومتوســط ،ومركز اقتصادي لشــمال الضفة ،ومركز

الحقبة المهمة من تاريخ الشــعب الفلســطيني،

حجم الصادرات ،والتحكيم في الخالفات التجارية.

جــذب ســياحي (تاريخــي ودينــي)  ،ومركــز جذب

بعد إعالن الوحــدة بين الضفتين ،من خالل لعب

أمــا خدماتهــا فهــي إصدار شــهادات المنشــأ

تعليمــي عالجــي ،وفيهــا قــوة اســتهالكية عالية

ويضــاف إلى ما تقــدم ،توفــر إمكانية لتدوير

دور رئيــس فــي تثبيت حــق المواطنة للســكان

المتعلقة بالمنتجــات والصناعات المحلية ،وإصدار

وتتوفر فيها بنية تحتية داعمة للقطاع االقتصادي،

النفايــات ،عــاوة علــى فرصــة لتطويــر بعــض

المقيمين والنازحين عبر إصدار شــهادات توثق

الشهادات التجارية مثل شهادة العضوية ،ومزاولة

كما تتوفــر فيها قيادات وكــوادر وكفاءات مؤهلة،

الصناعــات التقليديــة ،كمــا يتوفر فيهــا موروثا

تواجدهــم في تلك الفتــرة ،إلــى أن قامت غرفة

المهنــة ،والمقدرة على اإلنفــاق ،والكفالة التجارية

وأيد عاملة ماهرة ورخيصة األجر.

اثريــا يمكــن االســتفادة منه لتعزيــز دور نابلس

تجــارة وصناعــة نابلس في أوائل الخمســينيات

وغيرهــا ،وتصديــق الــوكاالت الخاصــة ،والتراجم،

وتتوفر في نابلس مساحات واسعة من األراضي،

من القرن الماضي ،وانتخب أول مجلس إدارة لها

وصــور الوثائــق األصليــة ،وتنظيــم واســتضافة

وفيها عدد كبير من المنشــآت االقتصادية من كافة

نبذة عن مزايا نابلس

ﻧﺎﺑﻠﺲ:

كما تكمــن في نابلــس الفــرص االقتصادية،
ففيهــا مســاحات شاســعة مــن األراضــي قابلــة
لالستغالل الزراعي  ،كما تتوفر الفرصة للتوجه

نحو التصنيع الزراعي.

كمركز جذب سياحة تاريخية ،عدا توفر عدد كبير
من المتسوقين من خارج نابلس.

اﻟﻔﺮع اول :ﺷﺎرع اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﻼﺣﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺷﺎرع اﻟﻨﺼﺮ ﻗﺮب ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺒﻴﻚ
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺷﺎرع ﻓﻴﺼﻞ  -ﻋﻤﺎرة اوﻗﺎف

ﺟﻮال

059 9338382
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في ورقة بحثية لصالح «ماس»

محاضر في «النجاح» يؤكد ضرورة زيادة
االهتمام برعاية اإلبداع واالبتكار في الصناعة
رام اللــه – أكــد الباحــث د .رابح مــرار ،المحاضر في
جامعــة «النجــاح الوطنيــة» ،ضــرورة زيــادة االهتمام
برعاية اإلبداع واالبتــكار في الصناعة ،الفتا إلى ضرورة
قيام مختلف المؤسســات بتحمل مسؤولياها في هذا
المجال.
وأوضــح مرار ،في ورقة بحثية بعنوان «رعاية اإلبداع
واالبتكار في الصناعة الفلسطينية :الواقع والمعيقات»،
أعدهــا لصالح معهــد أبحاث السياســات االقتصادية
«مــاس»« ،أن المشــهد الصناعي الفلســطيني ال يخلو
مــن تجارب مميزة في االبتكارات العلمية وتطبيقاتها
االقتصادية العملية ،رغم الشــدائد ،بــل ربما بفضلها
وتماشيًا مع مقولة الحاجة أم االختراع».
واســتدرك :في اســتعراض لبعض ما تم نقله في
وســائل اإلعالم المحلية والدولية خالل األشهر األخيرة
فقــط ،يمكن رصــد عدد مــن االبتــكارات المهمة ،قام
بها أفراد وشــركات فــي محاولة للتأقلم مع المشــاكل
الناجمة ،عن قيود االحتالل المختلفة (خاصة في قطاع
غــزة المحاصر) ،أو مع نقص فــي البنية التحتية الالزمة
لإلنتاج الصناعي أو الزراعي.
ودلــل علــى ما ذهب إليــه بقيام طالبتيــن تخرجتا

مؤخــرا ،بفضل منحة دراســية من الجامعة اإلســامية
فــي غزة ،بتصميم نوع جديد مــن طوب البناء ،مصنوع
مــن مادة رماد الفحــم ( ،)Greencakeحيث تم فحص
والتأكد من صفاته التقنية (قوة التحمل...الخ) ،حسب
المواصفــات والمقاييس المناســبة ،ويتم إنتاجه اآلن
بشكل تجريبي من قبل إحدى شركات البناء المحلية.
وأردف :يســتحق موضــوع البحــث والتطويــر فــي
فلســطين ،المزيــد مــن االهتمــام مــن قبــل صانعي
القرار في الجامعــات والدوائر الحكومية ذات العالقة،
والقطاعــات اإلنتاجيــة المحليــة ،وبــذل المزيــد مــن
الجهود المشتركة إليجاد حلول للمشاكل االقتصادية
واالجتماعيــة ،والنهــوض باالقتصــاد المحلي ،خاصة
قطاع الصناعة ،الذي يعتبر من الدعائم الرئيسية لبناء
اقتصاد تنافسي ذي اســتقاللية بعيدًا عن االقتصاد
اإلسرائيلي.
وتابــع :كمــا تنبــع أهميــة االهتمــام فــي البحــث
والتطويــر ،مــن ضــرورة اســتغالل األعــداد المتزايدة
مــن الباحثين َ
وحملة الشــهادات العليا فــي األراضي
الفلســطينية ،الذين يشكلون عنصر اإلنتاج األساسي
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في االقتصاد.
واســتدرك :كمــا هو الحــال فــي باقــي القطاعات
واألنشــطة االقتصاديــة األخــرى ،تأثــر قطــاع البحث
والتطويــر بشــكل أو بآخــر بالظــروف السياســية
واالقتصادية التي تعاني منها األراضي الفلسطينية،
حيــث أثــرت تلك الظروف بشــكل ســلبي علــى كافة
األنشــطة االقتصاديــة ،خاصــة القطــاع الصناعــي
وقدرته على تطوير ســلع جديدة وابتكاريه ،ومنافسة
المنتجــات المســتوردة ،ســواء من إســرائيل أو الدول
العربيــة واألجنبية ،ما انعكس علــى حجم الطلب على
المعرفــة ،والبحــث والتطوير من قبــل القطاع الخاص،
الــذي باألســاس كان الطلــب عليه منخفضــا جدًا في
فلسطين.
ولفت إلى نتائج المســح األخير ،الذي نفذه الجهاز
المركــزي لإلحصاء في العــام  ،2013حول قطاع البحث
والتطوير ،حيث أشار أن عدد العاملين في مجال البحث
والتطوير في فلسطين العام  ،2013بلغ  8715شخصا،
يشــمل هذا أســاتذة الجامعات والباحثيــن الذين بلغ
عددهــم  4533باحثــا ،ســواء يعملون بتفــرغ كامل أو
جزئي ،والفنيين ،واإلداريين مثل المدراء والمحاسبين،
والموظفيــن اإلدارييــن الذيــن يمثلــون الخدمــات
المســاندة لعملية البحث والتطويــر ،وأصحاب المهن
ســواء الماهرة ،مثل السكرتارية ،أو غير الماهرة الذين
يشــاركون ،أو يســاهمون في إنجاز المشاريع الخاصة
بالبحث والتطوير.
وأردف :تشــير األرقــام إلــى أن نســبة الباحثيــن
المتفرغيــن في مجال البحث والتطوير في فلســطين،
تبلغ  566باحث لكل مليون نســمة ،وهي نســبة قريبة
من المتوســط العام في الدول المتوسطة والمنخفضة
الدخــل ،حيــث تبلــغ النســبة  618باحثا لــكل مليون
نسمة ،وهي أفضل من العديد من الدول العربية (على
ســبيل المثال ،مصر  ،497الكويت  ،)133لكنها تبقى
بعيدة بشكل كبير عن المتوسط العام في الدول عالية
الدخل.
وبالنســبة إلى حجم اإلنفاق على البحث والتطوير،
أوضــح أنه «بلــغ ما يقارب  61.4مليــون دوالر فقط في
العــام  ،2013أي أقل مــن  0.01%مــن الناتج المحلي
اإلجمالي في العام  ،2013وهي نسبة تعتبر األقل على
مستوى الدول العربية ،ما يدل على ضعف اإلمكانيات
الماديــة ،وضعف االهتمــام واإلدراك من قبل الجهات
المختلفة بأهميــة البحث والتطوير كرافعة أساســية
لالقتصاد.
واستطرد :بلغت حصة القطاع العام حوالي 65.1%
من إجمالــي النفقات ،تلتها الجامعات بنســبة ،23%
ثــم القطــاع غيــر الحكومــي بنســبة  ،20.9%أمــا عن
مصــادر التمويــل الخــاص بالبحث والتطوير ،فشــكل
الدعم الخارجي ،النسبة األكبر بواقع  ،26.9%والجهات
الحكومية بنسبة  ،22.3%والمؤسسات غير الحكومية

بنســبة  ،21.8%و 18.7%تمويل ذاتي ،و 4.1%فقط
من المؤسسات األكاديمية.
واســتدرك :فيمــا يتعلــق بمخرجــات قطــاع
البحــث والتطويــر ،فقــد بلغ عــدد األبحاث فــي مجال
البحــث والتطويــر  4205أبحــاث ،شــكلت الدراســات
واالستشــارات  26.7%منهــا ،والبحــوث األساســية
 ،34.4%فيمــا شــكلت البحــوث التطبيقيــة ،30.6%
والبحوث التجريبية 8.3%.
وحــول أبــرز الممارســات الدوليــة المثلــى للبحث
والتطويــر واالبتــكار ،أورد «أن اســرائيل تصدرت دول
العالــم فــي العام  ،2015بنســبة اإلنفــاق على البحث
والتطويــر ،من الناتج المحلــي اإلجمالي بواقع ،4.25%
تلتهــا كل مــن كوريــا الجنوبيــة ( ،)4.23%واليابــان
( ،)3.49%والســويد ( ،)3.26%والنمســا (،)3.07%
بينمــا حلــت ألمانيا والواليــات المتحدة فــي الترتيب
التاســع والعاشــر عالميًا بواقع  2.87%و 2.78%على
التوالــي ،أمــا على مســتوى الــدول العربية ،فحســب
البيانــات الصادرة عــن منظمة األمم المتحــدة للتربية
والعلم والثقافة ،فنســب اإلنفاق على البحث والتطوير
مــن الناتج المحلــي اإلجمالــي ،تعتبــر منخفضة جدًا
مقارنة بالــدول المتقدمة والناشــئة ،ففي مصر بلغت
النســبة  0.68%فــي العــام  ،2013وتونــس 0.68%
العــام  ،2012واإلمــارات  0.49%العــام  ،2012وقطــر
 0.47العــام ُ ،2012
وعمــان  0.17%فــي العام ،2013
والبحريــن  0.04%العام  ،2013والعراق  0.03%العام
.2012
وقــال :من المتوقــع أن ينمو اإلنفــاق العالمي على
البحــث والتطوير هذا العــام بمقدار  ،3.4%ليصل إلى
 2.066تريليــون دوالر ألكثــر مــن  115دولة بحيث تم
اســتثناء الدول التي تنفق أقل مــن  100مليون دوالر
سنويًا.
وتابــع :تقــود الدول اآلســيوية النمــو العالمي في
البحــث والتطور ،وبشــكل أساســي الصيــن ،واليابان،
والهند وكوريا الجنوبية ،التي أصبح اإلنفاق على البحث
والتطويــر فيهــا يزيد على  40%مــن إجمالي اإلنفاق
العالمي فــي العام  ،2016بينما اإلنفــاق في الواليات
المتحــدة يمثل حوالي  ،25%واالتحاد األوروبي حوالي
 20.6%مــن إجمالــي اإلنفاق العالمي ،أمــا في منطقة
الشرق األوسط وافريقيا ،فقد بلغت نسبة اإلنفاق ،2%
و 0.9%على التوالي من اإلنفاق العالمي.
واســتذكر نتائج دراســة حول «االبتكار ومعوقاته
فــي قطاع الخدمات فــي فلســطين» كان أعدها العام
 ،2015أظهــرت ً
أداء ضعيفــا لألنشــطة االبتكاريــة،
اذ أشــار  5.3%من المنشــآت إلى أنهــا قامت بتقديم
منتجــات ابتكاريــة ،و 3.8%قامت بتقديــم ابتكارات
جديــدة في طرق االنتــاج ،و 9.5%ابتــكارات في طرق
التنظيم واإلدارة داخل المؤسسة ،بينما  14.4%قامت
بتقديم ابتكارات جديدة في طرق التسويق والدعاية.

الخميس  ٢٠١٧/٥/١٨م  -العدد الثالث

وقال :أشــارت غالبية المنشــآت إلــى أن المعيقات
الخارجية تحد بشــكل كبير من قدراتهم على االبتكار،
وبشكل رئيس عدم وجود قاعدة تكنولوجية ومعرفية
في فلسطين ،وتعتبر المنصة األساسية لإلبداع ،مبينا
أن نســبة كبيرة من المنشــآت ،أشــارت إلى عدم وجود
تمويل من خارج المنشأة لعملية االبتكار ،والتي تعتبر
مكلفة حسب وجهة نظرهم.
وتطــرق مــرار إلــى دراســة أخــرى يعدهــا عــن
«دور الشــراكة مــا بيــن القطــاع الصناعــي ،الحكومة،
والجامعــات» ،تشــمل عينة من  350منشــأة صناعية،
مضيفــا «كما هو الحال في قطــاع الخدمات ،فإن األداء
االبتكاري كان ضعيفا في معظم األنشــطة الصناعية
الفلســطينية ،فغالبية المنشــآت الصناعية لم تقدم
جديدا خالل األعوام  ،2016-2014سواء في المنتجات،
طرق اإلنتاج والتنظيم أو طرق التسويق».
وأردف :بالنســبة إلــى معيقــات االبتــكار ،أشــار
 53%إلــى نقــص التمويل الخارجــي والخاص بالبحث
والتطويــر واالبتــكار ،وحوالي  54%إلــى ضعف اإلطار
القانوني الخاص بحماية الملكية الفكرية واالبتكارات،
و 53%إلــى ضعــف دور الحكومة في دعم وتشــجيع
االبتــكار ،و 50%إلى عدم وجود بنيــة تحتية أو قاعدة
تكنولوجيــة ومعرفية خاصة بالبلد ،و 52%إلى ضعف
التشجيع والمحفزات الخاصة باالبتكار.
وتابع :أشــار  2%فقط إلى أن الحكومة ،قدمت لهم
دعمًا ماليًا لتشــجيع البحث والتطويــر وإنتاج المعرفة
خالل الثالث سنوات األخيرة ،و 3%فقط أشاروا إلى أن
الحكومة قدمت لهم حوافز ضريبة من أجل تشجيعهم
علــى االبتكار وتطوير ســلع جديدة فــي نفس الفترة،
كمــا أن  3%فقــط أكدوا الحصول علــى أو الدخول في
مشاريع مشتركة مع الحكومة خاصة بالبحث والتطوير
وتدريب الموظفين ،بينما  10%أشاروا إلى أن الحكومة
ســاهمت في تســهيل تصدير المنتجات االبتكارية،
وفتح أســواق جديــدة عن طريق االتفاقيــات التجارية
التي عقدتها مع الدول األخرى.
وأورد أنــه «فقط نســبة قليلة (حوالــي  ،)10%عزوا
ضعــف االبتكارات لديهم إلــى ضعف الطلب ،ونقص
في المعلومات عن السوق ،أو ضعف المنافسة».
أما بالنســبة إلــى العوامل الداخلية ،فأشــار 53%
إلــى نقص القــدرات المالية لديهــم والخاصة بالبحث
والتطويــر وابتكار منتجــات جديدة والناتجة بشــكل
أساسي عن ارتفاع التكلفة الخاصة بذلك.
وقال :ال ترى نســبة كبيرة من المنشــآت الصناعية
في توفر الخبرات ،والمعرفة داخل الشركة عائقًا كبيرًا
يحد من قدرتها على االبتكار.
وتابــع :من أبــرز العوامل التي تســاهم في ضعف
القــدرات االبتكارية لــدى عدد كبير من المؤسســات،
انخفــاض الشــراكة والتواصــل مــع الجامعــات ،التي
تعتبر المصدر األساسي للعلم والتكنولوجيا ،واألفكار
الجديدة ،ومصدر أساســي ألنشــطة البحــث والتطوير
ذات الكلفة المنخفضة.
وقال :فقط  18%من المنشــآت الصناعية أشــارت
إلى وجود نوع من الشــراكة مع الجامعات ،فيما يخص
الحصول على المعرفة الالزمة لتطوير منتجات جديدة،
أو تحسين في نوعية المنتجات الموجودة لديهم.
وبخصوص اإلطار القانوني الخاص بحماية الملكية
الفكرية واالبتكار في فلسطين ،ذكر أن قوانين الملكية
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جانب من ورشة لـ «ماس» حول اإلبداع واالبتكار في الصناعة /الخليل.
الفكريــة في فلســطين ،تعود إلى الحقبــة العثمانية،
وتم فيها استحداث قانون خاص بالعالمات التجارية،
أو «العالمــات الفارقة» كما هو اســم القانــون ،وبراءات
االختراع ،وحق التأليف.
وتعرض إلى قيــام حكومة االنتداب البريطاني في
العام  ،1921بإصــدار قانون جديد للعالمات التجارية،
لحقــه عــدة تعديــات آخرها فــي العــام  ،1938وآخر
خاص ببراءات االختــراع العام  ،1924ما تاله تعديالت
فــي العــام  ،1935وأخــرى العام  1924خــاص بقانون
الطبع والنشر.
وقــال :خــال الحكــم األردني للضفة ،صــدر قانون
خــاص بالعالمات التجارية ( )33لســنة  ،1952وقانون
خاص ببراءات االختراع ( )22لسنة  ،1953أما في قطاع
غزة التــي كانت تتبع للحكم المصــري حينها ،لم يتم
إجراء أي تغييرات أو تحديثات على القوانين المعمول
بهــا أيام االنتــداب البريطاني ،باســتثناء قرار الحاكم
اإلداري رقم ( )44لســنة  ،1961ونص على إقامة دائرة
لتسجيل االختراعات.
وأضاف :سلطات االحتالل اإلسرائيلي بعد احتاللها
للضفــة والقطــاع العــام  ،1967أبقــت علــى القوانين
المعمــول بها فيهما الخاصــة بالملكيــة الفكرية ،أما
فــي عهد الســلطة الوطنية ،فقــد أبقت أيضــا العمل
بالقوانيــن المعمــول بها في كل من الضفــة والقطاع
قبــل االحتالل اإلســرائيلي ،ولم تجر أيــة تحديثات أو
تعديالت عليها.
وقــال :مــن المالحــظ أن القوانيــن ،والتشــريعات
الخاصة بحماية الملكية الفكرية في فلسطين قديمة،
ً
ســواء
وتجاوزهــا الزمــن ،وبحاجــة إلى إعــادة صياغة،
فيما يتعلق بالقوانيــن المنظمة للبراءات ،أو العالمات
التجارية ،أو الرسوم والنماذج الصناعية.
وأضــاف :القانــون الحالــي المعمــول بــه ناقــص
المحتــوى ،وال يغطــي جوانــب عديدة ،مثــل القوانين
الخاصة بحماية النماذج والرســوم الصناعية ،والدوائر
المتكاملــة والمعلومــات غيــر المفصح عنها (األســرار
التجارية والممارســات غير التنافسية في التراخيص
التعاقدية واألصناف النباتية والمؤشرات الجغرافية)،

كمــا أن العديد من التشــريعات الحالية ال تزال يواجه
تحديــات تتعلق بمســتوى توافق هذه التشــريعات
مع المتطلبــات الدولية ،خاصة متطلبات االنضمام إلى
منظمة التجارة العالمية ،وما يرافقها من اتفاق حماية
الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية.
واســتدرك :من الواضــح أن واقع البحــث والتطوير
فــي فلســطين ،يعانــي مــن ضعــف كبير ،وهــو غير
قــادر بوضعــه الحالي علــى أن يكون رافعــة للصناعة
الفلســطينية ،وأن يوفــر الميــزة التنافســية التــي
تحتاجها القطاعات االقتصادية المختلفة ،لذا ال بد من
النظر بتبني مجموعة من السياسات المتعلقة بتحفيز
البحــث ،والتطوير واالبتــكار ،وتوفير البيئــة الخارجية
والداخلية الالزمة لهما.
وأورد عــددا مــن التوصيات ،موجهــة لعدة جهات
على النحو التالي:
دور القطاع العام
إعداد خطة شــاملة من أجل تحفيز وتمويل البحث
والتطويــر ،بحيث تكــون الحكومة فــي المرحلة األولى
المســاهم األساســي فيهــا ،مــن أجل تحفيــز القطاع
الخاص على اإلنفاق على البحث والتطوير.
العمل على إيجاد بيئة مناســبة وتحفيزية تشــجع
الشــراكة ما بين الجامعــات ،والقطاع الخاص من خالل
المشاريع البحثية المشتركة.
تبنــي مــا يطلــق عليــه نظــام االبتــكار الوطنــي
( )national innovation systemأســوة بباقــي دول
العالــم المتقدمة والناشــئة ،بحيث يكــون مبني على
الشــراكة بيــن المؤسســات األكاديميــة ،والحكومــة،
والقطاع الخاص.
تقديــم نظــام حوافز إما مــن خالل الدعــم المادي،
أو اإلعفــاءات الضريبية للشــركات التي تقوم باإلنفاق
على البحث والتطوير ،خاصة التي تعمل على تســجيل
بــراءات اختراع ،أو تطويــر منتجات وطنيــة ذات ميزة
تنافسية.
على اإلحصاء الفلســطيني ،توفير مؤشرات البحث
والتطوير واالبتكار بشكل دوري.
وضــع خطــة لتوفيــر المؤشــر العالمــي للريــادة
والتنافســية؛ ألهميتهما الكبيرة فــي قياس القدرات

الريادية المختلفة لدى عناصر المجتمع ،وقياس مدى
تنافســية اإلقتصاد والصناعات الفلســطينية مقارنة
مع الدول العربية والعالمية.
النهوض بالملكية الفكرية على المستوى الوطني،
وتحديث البيئة التشــريعية والقانونية بما يتالءم مع
المتطلبــات الدولية ،واالنضمام إلى المنظمات الدولية
واالتفاقيات ذات العالقة بالملكية الفكرية.
دور شركاء التنمية الخاصة واألهلية
علــى الجامعــات النظر فــي إصالح نظــام التعليم،
ليتماشــى مــع احتياجــات الســوق مــن المعرفــة
والتكنولوجيا.
علــى القطاع الخــاص أن ينفتح أكثر علــى القطاع
األكاديمي ،لالســتفادة من اإلنتــاج البحثي والمعرفي
الكبيــر ،حيث أن الجامعــات في كل دول العالم ،تعتبر
مصدرا رئيســا وغير مكلــف للمعرفة التــي تحتاجها
القطاعات االنتاجية.
إنشاء صندوق وطني لدعم البحث والتطوير ،بحيث
يكون التمويل المشــترك بين القطــاع العام والقطاع
الخاص المصدر الرئيس ،إضافة الى مساهمات دولية
خاصة وعامة.
ربــط الصندوق بمركــز وطني للمعلومــات الخاصة
بالبحث والتطوير ،بحيث يحدد االحتياجات البحثية من
قبــل القطاع الخاص ومصــادر التمويل الممكنة ،وتتم
االســتفادة منها من قبــل الجامعات ومراكــز األبحاث
والعمل بها عبر مشــاريع التخرج ،ورسائل الماجستير
والدكتــوراه ،وكذلك األبحاث التــي يقوم بها العاملون
في الجامعات والمراكز البحثية.
إنشــاء مركــز خدمات استشــارية خاص بتشــجيع
اإلبتــكار  ،»”Innovation Support Centerيقــوم
بمســاعدة األفــكار والمشــاريع االبتكاريــة الواعــدة،
وتقييم المخاطر الخاصة بالمشــاريع االبتكارية ومدى
نجاحهــا ،والقيام بربط المبتكرين والمســتثمرين من
أجل توفير الرعاية المادية لألفكار الريادية.
نشــر الوعي والمعرفة بمفاهيــم الملكية الفكرية،
وتأهيــل وتمكين الكــوادر وبناء القــدرات ذات الصلة
بالملكية الفكرية.
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الصناعة في نابلس
نابلــس – تشــكل الصناعــة أحــد معالــم نابلس
التي عرفت تاريخيا كإحدى أبرز المدن الفلسطينية،
وأكثرها حضورها في المشهد االقتصادي.
وتشــير بيانــات غرفــة تجــارة وصناعــة نابلس،
إلــى توفــر الصناعــات فــي نابلس من حيــث رؤوس
األموال ،والعمالة الماهرة والمواد الخام ،عدا المناطق
الصناعية ،وإن لم تخف الحاجة الى المزيد منها ،من
أجل مزيــد من العمل على ازدهــار الصناعة واإلنتاج
بشكل أكبر.
وحســب الغرفة ،فإنه يالحظ في نابلس ،اهتمام
البلديات خالل الســنوات االخيرة في ريف المحافظة
بإيجــاد مناطــق صناعيــة ،بالتالــي هنــاك مناطــق
صناعية في «دير شــرف» ،و»بيــت فوريك» ،و»عقربا»،
و»جماعين» ،بينما توجد مصانع في بلدات أخرى مثل
«قبالن» ،و»عصيرة الشمالية» ،و»بيت امرين».
وتشــير إلــى أنــه فــي حــال اســتعراض التطور
التاريخــي للصناعــات فــي نابلــس ،عبــر الحقــب
التاريخيــة المختلفــة ،بــدءا مــن الحكــم العثماني،
واالنتــداب البريطانــي ،والحكــم األردنــي ،وفتــرة
َ
االحتالل االســرائيلي ،وأخيرا عهد السلطة الوطنية،
سيبرز تفاوت يستدعي دراسة وبحثا« ،فمن صناعات
تقليدية ويدوية مثل الصابون ،والنجارة ،والموبيليا،
والخياطة ،والجلود ،والطحينة ،والمثلجات ،والسكاكر،
والحلويات ،والحلقوم ،الى صناعات تشــهد «مكننة»

حديثة وتتوفر التقنيات الجديدة فيها.
وتضيف :اذا ما قورن الوضع السابق بالوضع الحالي،
فــإن الصناعــة اليوم تشــهد نهضة ُيشــار إليها في
كافة االنشــطة والقطاعات الصناعية ،خاصة صناعات
االثاث والمفروشات ،واأللمنيوم ،والغذاء ،والمنظفات،
والصابون ،والنســيج والخياطة ،والطباعة ،والفرشــات،
والحجر ،وغيرها من الصناعات .وتوضح أنه في حال لو
توفر لهذه الصناعــات مزيد من الدعم ،لنهضت أكثر
في ظل الظروف التي تعيشــها فلســطين ،وألوجدت
فرص عمل كثيرة ،وعملت بالتالي على تخفيض نسب
البطالة والفقر.
وتتابــع :كمــا هــو معــروف تحتــاج الصناعــة من
أجــل التطور الــى حالة من االســتقرار ،وتوفر الظروف
المناسبة والبيئة الداعمة لها.
وتلفت إلى التأثير الكبير لالنتفاضة الثانية العام
 ،2000على القطاع الصناعي في نابلس بشكل خاص،
فــي ظل الحصار االســرائيلي المشــدد الــذي فرضته
اســرائيل في حينه على المدينة ،حيث أدى ذلك الى
هجرة الكثير من المنشــآت الصناعيــة وغيرها ،بينما
هناك منها ما توقف عن العمل وقام بتسريح العمال.
بيــد أن الغرفة تشــير إلــى أنه منذ بدايــات العام
 ،2007بــدأت الصناعــة وغيرهــا مــن القطاعــات
االقتصادية باستعادة دورها ومكانتها.
وتبعــا للغرفــة ،فإن صادرات نابلــس توزعت على

قــارات العالــم المختلفة من خــال دول األردن،
والسعودية ،وقطر ،والكويت ،واالمارات العربية،
وســلطنة عمــان ،والبحريــن ،ومصــر ،وأميــركا،
واســتراليا ،والصين ،واكرانيا ،وإيــران ،وتايوان،
وكردســتان العــراق ،وكنــدا ،وماليزيــا ،وكوريــا
الجنوبية.
ّ
وتــردف :عــدد الشــركات المصــدرة بلغ 43
شــركة ومنشــأة اقتصاديــة من أعضــاء الهيئة
العامــة للغرفة ،تصدرتهــا الشــركة الوطنية لصناعة
األلمنيــوم والبروفيــات (نابكــو) ،بواقــع  32شــهادة
منشــأ لمنتج بروفيالت األلمنيوم ،التي اوجدت اسواقا
لمنتجاتها في المملكة األردنية الهاشمية.
وبخصــوص طبيعــة الصــادرات ،تقــول الغرفــة:
اشــتملت الصــادرات علــى قطاعات الحجــر
والرخام ،والصناعــات الخشــبية واألثاث ،وزيــت
الزيتــون ،ومنتجــات زراعية أخــرى بما فيها العســل،
والصناعــات الكيماوية مثل األدوية ومــواد التجميل،
والصابــون ،ومــواد التنظيف ،والمــواد الغذائيــة مثل
السمن ،والمكســرات  ،والبوظة ،والطحينة ،والمرتديال،
والعصائر ،والمنتجــات المعدنيــة بمــا فيهــا األثــاث
المعدنــي (ألمنيوم) ،والصناعــات البالســتيكية
والمطاطيــة واالســفنج والجلود واألحذية ،ومنتجــات
الــورق والكرتون والــورق الصحي (حفاظات ،مماســح)،
والمعدات واآلالت ،عالوة على سلع ومنتجات أخرى مثل

الصابون النابلسي.
حديد الخردة ،ومعدن الرصاص ،والبالط االسمنتي.
وهي تشير إلى أنها «أولت اهتماما خاصا بالقطاع
الصناعــي ،مــن خــال ورشــات العمــل واللقــاءات،
والــدورات التدريبية ،واالســتراتيجيات ،والمعارض
الصناعية الشــاملة والتخصصية ،وأنها تمكنت من
خالل اقامة المعارض الداخلية والخارجية ،من اتاحة
الفرصة للنهــوض الصناعي ،واإلنتاج الوطني وفتح
أسواق خارجية له».
وتؤكــد الغرفــة ضرورة ايــاء االهتمــام الكافي
من كافــة الجهات ،باإلســراع في تطبيــق التنظيم
الصناعي ،عن طريق ســن وتطوير التشــريعات من
قبل الجهات الرســمية المعنية ،عالوة على تعديل
االتفاقيــات االقتصاديــة الموقعــة بيــن الســلطة
الوطنيــة واســرائيل ،وإقامــة وتعظيــم العالقــات
االقتصادية مع الدول العربية واإلسالمية وغيره.
إعداد :قسم الدراسات والعالقات العامة
غرفة تجارة وصناعة نابلس

