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هيئة سوق رأس المال  :العام  2017شهد
تطورًا مهمًا على صعيد الشمول المالي
كتب حامد جاد
أكدت هيئة س���وق رأس المال أهمية االنجازات التي حققتها
على صعيد تطوير المنتجات والخدمات التي تقدمها القطاعات
المنضوي���ة تحت اش���رافها الفتة الى أن العام الماضي ش���هد
تطورًا مهمًا على صعيد الشمول المالي وتطوير البيئة القانونية
وتعزيز عمليات الرقابة والتوعية المالية .
واش���ارت هيئة س���وق رأس المال في تقريرها السنوي للعام
 2017الى واقع القطاعات التي تش���رف عليها " قطاعات االوراق
المالية ،والتأمي���ن ،وتمويل الرهن العقاري ،والتأجير التمويلي
" وأبرز االنج���ازات والتحديات التي تواج���ه الهيئة وقطاعاتها
وسبل تذليلها وتطلعاتها المستقبلية لكل قطاع من قطاعاتها.
واس���تعرض التقرير ال���ذي صدر حديثًا ع���ن الهيئة وحصلت
االيام على نس���خة منه أهم التطورات ف���ي مجال التعاون الدولي
والعالقات الخارجية والمشاريع التطويرية باإلضافة الى األنشطة
الدولي���ة واالقليمية التي نفذتها الهيئة خالل العام  2017وأهم
التطورات في البرامج واالنشطة الهادفة لتعزيز التوعية المالية،
كم���ا أفردت الهيئة ف���ي تقريرها للع���ام  2017فصال خاصا حول
الشمول المالي في فلسطين إضافة للحوكمة والتطورات التي تم
إنجازها فيما يخص حوكمة الشركات في فلسطين.
ولفت����ت الهيئة ف����ي تقريرها تطلعاتها المس����تقبلية لألعوام
القادمة من خالل اس����تراتيجيتها لألعوام  2020-2016إضافة الى
ما تم إنجازه وتحقيقه في الع����ام الماضي منوهة الى أنها عملت
خالل عام  2015على وضع استراتيجيتها الخماسية المذكورة التي
تضمنت عدة أهداف استراتيجية شملت النهوض بقطاع التأمين،
وتنش����يط وتعميق قط����اع األوراق المالية وخل����ق البيئة المواتية
لعمل قطاع تمويل الره����ن العقاري ونموه وتطوير الخدمات التي
يقدمها قطاع التأجير التمويلي ورفع مساهمته االقتصادية.
وبين���ت أنه خالل النصف األول من العام الحالي عملت الهيئة
على تقييم نتائج تنفيذ االستراتيجية ،وذلك من خالل جلسات
تقييمي���ة ممنهج���ة حيث غط���ت فترة التقيي���م نصف اإلطار
الزمني الخاص باالس���تراتيجية وتم خالل مرحلة التقييم إعادة
النظر في األهداف الموضوعة واتخاذ ما يلزم من تعديالت .
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واش���ارت الهيئة الى أبرز اإلنجازات التي حققتها خالل العام
 2017على صعيد تنفيذ خططها وبرامجها استنادًا إلى المهام
الموكلة إليها حيث تمكنت من تطوير البيئة القانونية وتعزيز
عمليات الرقابة على القطاعات التي تش���رف عليها وتعزيز دور
قطاعات س���وق رأس المال في المحافظات الجنوبية إضافة إلى
تعزيز الدور الرقابي للهيئة عبر تحديد الفرص ،والوقوف على
أبرز التحديات التي نجمت عن تداعيات االنقسام الداخلي .
ونوه����ت الهيئة الى سلس����لة اللق����اءات المحلي����ة والخارجية
المتخصصة التي عقدتها وشاركت فيها خالل العام الماضي حول
مفهوم التأجير التمويلي والمش����اركة في مؤتمر البنية التحتية
وقضاي����ا الت����داول في األس����واق المالية الذي عقد ف����ي العاصمة
االس����بانية مدريد ويوم الش����مول المالي العربي ،وتوقيع وتنفيذ
مذكرات تفاهم وتعاون مع المؤسسات األكاديمية المحلية .
وبينت الهيئة أن عام  2017ش���هد تط���ورًا مهمًا على صعيد
الش���مول المالي ،وتحديدًا فيما يخص االس���تراتيجية الوطنية
للش���مول المالي ،حيث تم خ�ل�ال الربع الرابع من العام نفس���ه
تس���ليم رئيس الوزراء النس���خة النهائية من االس���تراتيجية
الوطنية للشمول المالي العتمادها من قبل مجلس الوزراء ،وذلك
بعد االنتهاء من إعدادها بصيغتها النهائية ،وإقرارها من قبل
اللجنة التوجيهية للشمول المالي .
واوضحت في هذا الس���ياق أن االستراتيجية الوطنية للشمول
المالي تهدف إلى رفع
نسبة الشمول المالي في فلسطين والبالغة  % 36.4من األفراد
البالغي���ن لتصل إل���ى  % 50كحد أدنى في نهاي���ة العام 2025
الفتة الى ان فلس���طين تعد من أولى الدول العربية التي عملت
على إنشاء اس���تراتيجية وطنية للشمول المالي ،وفقًا للمعايير
والممارسات الدولية الفضلى .
وتطرقت الهيئة في تقريره���ا الى التحديات التي تواجهها
ومنه���ا معالجة آثار االنقس���ام الداخلي ،وإع���ادة تفعيل الدور
المه���م لقطاعات س���وق رأس المال في المحافظ���ات الجنوبية
وتطبيق الحد األدنى للتعرفة في التأمينات اإللزامية ،وتصويب
أوضاع شركات التأمين التي تأسست في المحافظات الجنوبية،
والتي تمارس أعمال التأمين دون ترخيص من قبل الهيئة.

البنك اإلسالمي العربي ينفذ
برنامجًا تدريبيًا لطلبة "النجاح"

مؤشر بورصة فلسطين ينخفض بنسبة ٠٤ر،%٠
المشاركون في البرنامج مع مسؤولي البنك.

نابلس -نف���ذ البنك اإلس�ل�امي العربي برنامج���ًا تدريبيًا في
مق���ر جامعة النج���اح الوطنية في نابلس تحت عن���وان " :الرواد
ف���ي الصيرفة االس�ل�امية " لطلب���ة الجامعة ضمن المس���ؤولية
االجتماعية التي ينتهجها البنك لخدمة المجتمع الفلسطيني
بتوجيهات من االدارة العليا للبنك.
وقد حضر الدورة ( )35طالبًا وطالبة من كلية االقتصاد والعلوم
االدارية وقس���م الصيرفة االس�ل�امية ،بهدف مس���اعدة هؤالء
الطلب���ة وتأهيلهم لالنخراط في س���وق العمل وخاصة الصيرفة
االسالمية.
ونفذت دائرة التدريب في البنك االسالمي العربي البرنامج من
خ�ل�ال مكتب عميد كلية االقتصاد والعلوم االدارية ،وكانت مدة
البرنامج  36س���اعة تدريبية موزعة على  6لقاءات ،حيث احتوى
على عدة مواضي���ع في العمل المصرفي والصيرفة االس�ل�امية
والمهارات السلوكية.
وحض���ر حفل تخريج المش���اركين كل من  :د .س���امح العطعوط
عميد الكلية ،واالس���تاذ رافع دراغمة مدي���ر وحدة الخريجين في
جامعة النج���اح الوطنية ،فيما مثل البنك الس���يد راتب عطياني
مدير دائرة الموارد البش���رية والتدريب والس���يد أحمد سرطاوي
مدير دائرة التخطيط والدراس���ات والسيد راسم ابو زيتون مدير
فرع شارع فيصل – نابلس والسيد فادي ابو نبعة مدير فرع نابلس.
ورحب الدكتور سامح العطعوط بالحضور ،ونقل تحيات القائم
باعم���ال رئيس الجامعة أ .د .ماهر النتش���ة ،مش���يدًا بالتعاون
الكبي���ر مع البنك االس�ل�امي العرب���ي ودوره الري���ادي في دعم

ومساندة القطاع التعليمي في فلسطين ،واشار الى ان الجامعة
تبذل الجهود لدمج الطلبة مع التدريبات العملية خالل وجودهم
على مقاع���د الدراس���ة ،مؤكدًا عل���ى أهمية عقد ه���ذه الدورة
المتخصصة في الصيرفة االسالمية.
وتحدث الس���يد رات���ب عطياني ع���ن مدى أهمي���ة عقد مثل
ه���ذه الدورات لطالب الجامعات ،في ظ���ل االهتمام الكبير الذي
يوليه البنك للجامعات التي تش���كل صفوة المجتمع وتحتضن
أبناء ش���عبنا ّ
وتخرج الكوادر المتعلم���ة للنهوض بالوطن .وبين
ان البرنامج يأتي في اطار المس���ؤولية االجتماعية للبنك لجسر
الهوة لطلبة الجامعات بين التعليم األكاديمي وسوق العمل من
خالل تزويدهم بالمعلومات والخبرات والتدريب الذي يس���اهم
في إعدادهم لالنخراط في س���وق العمل بعد تخرجهم .مشيدًا
ب���دور جامع���ة النجاح الوطنية ف���ي تخريج الكف���اءات العلمية
والحصول عل���ى افضل الفرص التعليمي���ة والتدريبية لطالبها
وسعيها الدائم لتطويرهم وتأهيلهم.
كما بين المدير العام للبنك اإلس�ل�امي العربي االستاذ هاني
ناصر م���دى الترابط وق���وة العالقة بين البن���ك وجامعة النجاح
الوطنية ،مش���يرا ال���ى ان البنك مس���تمر على خط���اه في دعم
قطاع التعليم والمؤسس���ات التعليمية وعلى رأسها الجامعات
الفلس���طينية وأش���اد بدور جامعة النجاح الوطني���ة وكوادرها
وطالبها وبالمس���توى الراقي الذي تحتله على صعيد الجامعات
المحلية والعربية ،مؤكدًا على استمرارية العالقة االستراتيجية
بين البنك والجامعة.

"االقتصاد الوطني" و"جايكا" توقعان مذكرة
تفاهم لتطوير الصناعة وترويجها
رام الل���ه -وف���ا :وقع���ت وزي���رة االقتص���اد الوطن���ي عبير
ع���ودة والوكال���ة اليابانية للتع���اون الدولي (جاي���كا) ،امس،
مذك���رة تفاهم لتنفيذ مش���روع التطوي���ر والترويج الصناعة
الفلس���طينية وخاصة في الم���دن الصناعية ،عل���ى ان تكون
مدينة اريح���ا الصناعية الزراعية نموذج���ًا مبدئيًا في تنفيذ
هذا الدعم.
وته���دف مذك���رة التفاهم الت���ي وقعت في مق���ر الوزارة،
بحضور ممثل اليابان لدى دولة فلس���طين تكيش���ي أوكوبوو
وممثلي���ن عن وزارة االقتصاد الوطني وهيئة المدن والمناطق
الصناعية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) ،لتعزيز
ق���درات القطاع الصناعي في فلس���طين بما يمكن من تعظيم
قدراته التصديرية من خالل برامج المدن الصناعية.
وس���يعمل الجانب���ان بموجب مذكرة التفاهم ،حس���ب بيان
للوزارة ،على تطوير قانون الم���دن الصناعية والمناطق الحرة
واللوائ���ح التنظيمية المنبثقة عنه ،وعق���ود االمتياز وتطوير
خدمات النافذة االستثمارية الموحدة ،ومراجعة خطط العمل

للمطورين والمصانع ،وتقديم الخدمات االستش���ارية لتطوير
خطط المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المدن الصناعية.
كما س���يتم العمل على إعداد دليل التعليمات الخاصة في
ادارة وتش���غيل مش���اريع المدن الصناعية ،وتقديم خدمات
استشارية لتطوير خطط العمل الخاصة بالمصانع والشركات
العامة في مدينة اريحا الصناعية والمدن الصناعية االخرى.
وأعرب���ت الوزيرة ع���ودة عن بالغ ش���كرها وتقديرها لليابان
حكومة وش���عبًا على الدعم المس���تمر الذي تقدمه للش���عب
الفلس���طيني ف���ي مختلف المج���االت ،ولتحس���ين االقتصاد
الوطني من خالل تنفيذ مش���اريع تنموية واس���تراتيجية في
مقدمتها مشروع مدينة اريحا الصناعية الزراعية.
بدوره أك���د ممثل اليابان اس���تمرار دعم بالده لفلس���طين
حكومة وشعبًا ومواصلة دعم مدينة اريحا الصناعية من خالل
مشاريع المرحلة الثانية والطاقة الشمسية لتوفير الطاقة في
المدين���ة الصناعية ومركز الحاضنات الصناعية التكنولوجية
المعلوماتية لتطوير المدينة الصناعية في هذا المجال.

رام الله – "األيام" :أغلق المؤش���ر الرئيس في بورصة
فلسطين ،أمس ،على انخفاض بنسبة ٠٤ر ،%٠في جلسة
تم خاللها تداول ٨٠٣ر ٧٠٣سهما ،بقيمة ٠٤٧ر٧٣٥ر١
دوالرا ،نفذت عبر  ١١١عقدا.
وبلغ مؤش���ر الق���دس في نهاي���ة الجلس���ة ٤٨ر،٥٤٤
منخفض���ًا ٢١ر ٪٠نقطة ،أي بنس���بة ٠٤ر %٠عن إغالق
الجلسة السابقة.
وأوضحت البورص���ة ،أنه لدى مقارنة أس���عار اإلغالق

للش���ركات المتداولة وعددها  ١٩ش���ركة مع إغالقاتها
السابقة ،أظهرت  ٨شركات ارتفاعًا في أسعار أسهمها،
بينما أظهرت  ٥شركات انخفاضًا في أسعار أسهمها.
ولفتت إلى أن الش���ركات الخم���س األكثر ارتفاعًا في
أسعار أسهمها ،هي :شركة االتحاد لإلعمار واالستثمار
بنسبة ٣٨ر ، ٪٦وشركة فلسطين لالستثمار الصناعي
بنس���بة ٠٠ر ،%٥وش���ركة المجموعة األهلي���ة للتأمين
بنسبة ٨٥ر ،%٣والبنك االسالمي العربي بنسبة ٢٣ر،٪٣

"الزراعة" :زيادة كمية الخراف في القوائم
السلعية خارج التعرفة الجمركية اإلسرائيلية
رام الله -وفا :أعلن���ت وزارة الزراعة ،امس ،نجاحها بزيادة الكمية الس���نوية
من الخراف المدرجة على بند القوائم الس���لعية ( ،)A,2A1الملحقة ببروتوكول
باريس االقتصادي ،من  25ألف رأس لتصبح  50ألفًا.
وأوضح���ت الزراعية في بي���ان صحافي ،ان هذه هي الم���رة االولى التي تتم
فيها زيادة الكمية منذ قرابة عش���رين عامًا ،وتأتي استجابة لتزايد الطلب في
السوق الفلس���طينية على اللحوم الحمراء ،ال سيما في ظل ازدياد عدد السكان
وانخفاض الكميات المرباة من األغنام والماعز.
وأكدت الوزارة أنها تس���عى من هذه الزيادة الى المساهمة في الحفاظ على
معطيات األمن الغذائي واستقرار األسعار في السوق الداخلية.

غزة :اإلغاثة الزراعية تستقدم خبيرًا
لتطوير قطاع معاصر الزيتون
غزة  -عيسى سعد الله :استقدمت اإلغاثة الزراعية في قطاع غزة الخبير في
عمل معاصر الزيتون خالد الجنيدي م���ن الضفة الغربية لتقديم ونقل الخبرة
في هذا المجال ال���ى أصحاب المعاصر والعاملين فيه���ا بما يضمن تطويرها
وتحس���ين أدائها كما يقول المهندس محمد أبو عودة منسق سالسل القيمة
لمحصول الزيتون في اإلغاثة الزراعية بقطاع غزة.
وق���دم الجني���دي دورات تدربيبة نظري���ة وعملية مكثف���ة ألصحاب معاصر
الزيتون والعاملين بها في قطاع غزة لتحس���ين أدائها وتطويرها اس���تعدادًا
لموسم عصر الزيتون القادم.
وقال أبو عودة لـ"األيام" إن الجنيدي قدم ولمدة خمس���ة أيام دورات تدريبية
ميدانية عملية ونظرية داخل  29معصرة زيتون منتشرة في كافة المحافظات
الجنوبية شملت التدريب وتطوير عمل المعاصر وكيفية تصليحها وتأهيلها
والتعام���ل م���ع األعطال ونقص قطع الغي���ار الناتجة عن الحصار اإلس���رائيلي
ورفض االحتالل إدخالها الى قطاع غزة.
وأوضح أبو ع���ودة أن التدريبات ستس���هم حتمًا في تحس���ن أداء المعاصر
وزيادة طاقتها اإلنتاجية.
وأض���اف :انه تم على هامش التدريبات وزي���ارة الخبير الجنيدي االتفاق مع
أصحاب معاصر الزيتون على تشكيل اتحاد معاصر الزيتون في قطاع غزة ألول
مرة والذي سيرى النور قريبًا.
وقال أبو عودة ان االتحاد س���يحدث نقلة نوعي���ة في أداء المعاصر والوقوف
على نقاط الضعف واالخطاء التي تواجه العمل.
وأوضح أبو ع���ودة ان اس���تقدام الخبير يأتي ضمن مش���روع التطوير
الع���ادل لإلنتاج الزراع���ي وأنظمة الس���وق في األراضي الفلس���طينية
المحتلة "سيدا" الممول من الوكالة البلجيكية للتعاون اإلنمائي الدولي
وبتنفيذ من مؤسسة اوكسفام بالشراكة مع اإلغاثة الزراعية وبالتنسيق
مع وزارة الزراعة.

وشركة بيرزيت لألدوية بنسبة ٧٣ر.٪١
أما الش���ركات الخم���س األكثر انخفاضًا في أس���عار
أس���همها ،فهي :ش���ركة ترس���ت العالمي���ة للتأمين
فلسطين بنسبة ٧٥ر ،%-٤وش���ركة فلسطين للتنميةواالستثمار "باديكو" بنسبة ٢٦ر ،%-٢وشركة فلسطين
لالس���تثمار العقاري "بريكو" بنس���بة ١٣ر ،%-٢وشركة
التأمين الوطنية بنسبة ٨٣ر ،%-٠وبنك القدس بنسبة
٥١ر.%-٠

القطن ..الزراعة المنقرضة في فلسطين
سلفيت  -وفا :تظهر البيانات الرسمية لوزارة الزراعة ،أن عصر
زراعة القطن في فلسطين انتهى نهائيا ،بعد أن كانت فلسطين
تؤمن لفرنس���ا احتياجها من القطن بجانب القطن المصري ،من
القرن السابع عشر وحتى منتصف القرن التاسع عشر.
يحتاج نبات القطن إلى جو دافئ نسبيا ،وينمو بصورة جيدة في
األراض���ي الخصبة جيدة الصرف مع تواف���ر كميات كافية من ماء
خال من الصقيع
الري خالل موس���م النمو ،ويحتاج إلى موسم نمو ٍ
لفترة ال تقل عن  180يوما ،وهو المناخ المتوفر في فلسطين.
الكاتب عامر العبود أش���ار إلى أن محص���ول القطن يعتبر من
المحاصي���ل االس���تراتيجية التي لعب���ت دورا كبي���را في وضع
سياس���ات الدول االس���تعمارية واالقتصادية ،كم���ا تعتبر دول
الشرق األوسط من حقول القطن المهمة حول العالم.
وكانت فلس���طين من بي���ن الدول التي تنت���ج القطن الجيد من
فترات بعيدة ،فقد ورد ذكر ش���جيرات القطن ف���ي تاريخ مرحلة
األمويين ،كذلك في عهد األيوبيين والمماليك خاصة في القدس،
ما يعني أن محصول القطن في فلسطين شهد زراعة مستمرة.
كما اعتمد عليه والي عكا ظاهر ُ
العمر ،في أوائل القرن الثامن
عش���ر عندما قرر االنفصال عن الحك���م العثماني وأخذ أجزاء من
والية الش���ام .حيث عرف والي عكا أهمي���ة القطن االقتصادية
َّ
فاعتمد عليه ليكون دولة مس���تقلة عن العثمانيين ،وكأنه كان
"نفط تلك األيام" بالنسبة لوالي عكا.
ويوضح المؤرخ المختص في المجتمع الفلسطيني البروفيسور
محمود يزبك في كتابه بعنوان "الشيخ ظاهر العمر الزيداني،
العصر الذهبي لفلس���طين في العصر الحديث" ،أن فلس���طين
ش���هدت عصرها الذهبي في القرن الثامن عشر ،إبان فترة حكم
ظاهر العمر الزيداني.
ويس���تنتج من الدراسة المعتمدة على أبحاث أكاديمية وعلى
مص���ادر أولية لرحالة أجانب زاروا فلس���طين في تلك الفترة أن
ّ
الزيداني أنشأ دولة من القطن الذي شكل عمادها االقتصادي.
ويبين ،أنه اعتمد في نمو قوته على تش���ابك اقتصاد الجليل
باالقتصاد العالم���ي ،وازدهار التصدي���ر الزراعي خاصة القطن
ألسواق أوروبا وفرنس���ا على وجه الخصوص ،حيث لعبت صناعة
النسيج وقتها دورا مهما في اقتصادها.
وأكد يزبك ،أن ظاهر العمر أدرك مبكرا ضرورة القيام بخطوات
مدروس���ة ليصبح حاكما لش���مال فلس���طين وصاح���ب االحتكار
الوحيد لتج���ارة القطن ال���ذي تضاعف الطلب علي���ه في أوروبا
نتيجة ازدهار صناعات النسيج.
ّ
وذك���رّ ،أن عكا الجديدة التي أنش���أها ظاهر العمر من أنقاض
المدين���ة المهدوم���ة ،التي س���كنها  300ش���خص ،اعتاش���وا
ّ
ّ
طبيعية لمحاصيل
باألس���اس على الصيد ،ش���كلت نقطة جذب
القطن التي أنتجتها س���هول فلس���طين ،من جبال نابلس مرورا

بمرج ابن عامر ،وس���هول ّ
طبرية ،وسهل البطوف ،ومروج الجليل،
ّ
المتوسط غربا.
وصوال لشواطئ
ومع س���يطرته المحكمة على س���هول القطن الشاسعة ،طرد
ّ
الفرنسيين من الجليل ،وأرسل عيونًا له
ظاهر العمر المحتكرين
إلى أوروبا لرصد ّ
التغير في أس���عار القطن ،وفرض احتكارًا على
القطن ،ه���و ّ
األول من نوعه في المنطقة ،وس���اعد هذا االحتكار
مالية ضخمة ،ودفع بفلس���طين بقوةّ
ظاهر العمر ،على در أرباح ّ
نح���و الدخول في مجاالت االقتصاد في أوروبا .وقد ورد في بالدنا
فلسطين أن الخليل قد اشتهرت بغزل القطن ،حيث كان السكان
يزرعون القطن فيغزلونه ويبيعونه في القدس أو في غزة.
وف����ي كتابه "القدس ف����ي العهد العثمان����ي  ،"1799 - 1640بين
أحمد حس����ين عبد الجبوري أن زراعة القطن انتشرت في المنطقة
الواقع����ة بين الق����دس والخليل في المس����احات المس����توية من
المناطق المرتفعة ،إذ إن الفالحين يزرعون القطن ،وتقوم نساؤهم
بغزله ليباع في أسواق القدس ويرسل إلى أسواق أوروبا ،وفي العام
ّ
المصدر إلى فرنسا هو قطن القدس والرملة وعكا.
 1700كان القطن
وأشار الرحالة والمؤرخ "فولني" إلى أنه وفي العام  1785كانت
القدس تستورد القماش الصوفي من فرنسا ،الذي تسدد ثمنه
من القطن الخام والمغزول ،والذي تصدره إلى فرنسا ،لذلك كان
القطن يعتبر من المحاصيل الصيفية الرئيسة في لواء القدس،
الذي ينتج بكميات كبيرة ،ويصدر قسم كبير منه إلى أوروبا.
ويروي الرحالة "بيركارد" أن القطن كان يزرع في مناطق معينة،
وأن طول نبتة القطن كان يبلغ طول ركبة اإلنسان ،ويزرع سنويًا،
وأن أوراق القطن كانت تشبه أوراق العنب ولكنها أصغر منها.
وما يؤكد أن القطن كان يزرع طوال عصر سالطين المماليك ،ما
يرويه الرحال���ة "كازوال" أنه أثناء توجه الحجاج من يافا إلى بيت
المقدس ،حيث شاهدوا كثيرًا منه وهي مزدهرة بالقطن.
ويش���ير بع���ض المراجع إل���ى أن القطن كان م���ن المحاصيل
المهم���ة في الق���دس في عه���د المماليك ،وذلك نظ���رًا إلقبال
الغربيين وبخاصة الحجاج على شراء المنسوجات القطنية.
كما مارس تجار القطن الفرنسيون في فلسطين احتكارًا بشعًا
على حس���اب الفالحين ،وحاولوا إقناع مزارعي ش���مال فلسطين
بالتحول إلى زراعة السمسم.
وفي اتصال هاتفي مع الباحث المقدسي فؤاد قطينةّ ،نوه إلى
أن���ه بالقرب من باب العمود هناك مغ���ارة تعرف اليوم بـ"مغارة
س���ليمان" ،عرفت قديمًا بـ"مغارة القط���ن" وذكرها مجير الدين
الحنبلي باس���م "مغارة الكتان" نسبة إلى تخزين القطن والكتان
بها خالل فترة من الفترات.
وتركزت زراعة القطن في ش���مال وش���رق فلس���طين وتحديدًا في
الجليل ،وبحيرة الحولة ،التي عمد االحتالل إلى تجفيفها العام ،1951
ويسيطر االحتالل حاليًا على زراعة القطن تقريبًا بشكل كامل.

