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اإلنطالقة :

عقبات ذللتها اإلرادة واإليمان بالقدرة على صنع االختالف 
والتميز

شح المعدات عقبة أثمرت ابتكار 

كأنمــا هــي مملكــة حجارتهــا 
مــن إصــرار  ونوافذهــا مــن 
فيهــا  زاويــة  وكل  طمــوح 
قصــة  المــكان  لزائــر  تــروي 
اليــوم  بــات  كبيــر  حلــم 
مرصعــة  جميلــة  حقيقــة 
 ، الذهــب  اصنــاف  بأجمــل 
معالمهــا  ُرِســمت  مملكــة 
قبــل  صاحبهــا  مخيلــة  فــي 
، وكمــا  عــام   20 مــن  أكثــر 
الذهــب  صائغــوا  ينقــش 
قطعهــم النفيســة بحرفيــة 
وإصــرار  وصبــر  وبــذوق 
رســم   ، كبيــر  وشــغف 
األســتاذ احمــد القواســمي 
تفاصيــل شــركة مجوهــرات 
باتــت  والتــي  القواســمي 
فــي  فارقــة  اليــوم عالمــة 
مجــال صناعــة المجوهــرات 

. فلســطين  فــي 

ولــد الحلــم كبيــرا فــي ايطاليــا عندمــا توجــه صاحــب الشــركة لدراســة 
صناعــة وصياغــة الذهــب هنــاك فــور نجاحــه فــي الثانويــة العامــة ، حيــث 
اســتقى هــذه الحرفــة مــن مصادرهــا الصحيحــة والمنفــردة فــي مدينــة 
ايطاليــة تحــوي اكثــر مــن 3 آالف مصنــع لصناعــة الذهــب ، وعلــى مــدار 
كان  هنــاك  المصانــع  كبــرى  فــي  والتدريــب  الدراســة  مــن  ســنوات   5
األســتاذ القواســمي يرســم فــي مخيلتــه صــورة لمشــروع شــركة لصناعــة 

المجوهــرات فــي فلســطين وتحديــدا فــي مدينــة الخليــل . 
عــام 1993م  أصبحــت الفكــرة واقعــا جميــا مجهــزا بكافــة المعــدات 
االيطاليــة عاليــة المســتوى علــى ارض فلســطينية فــي مدينــة الخليــل 
تحــت اســم ) شــركة مجوهــرات القواســمي ( ليبــدأ المشــوار فــي مجتمــع 
ال يتقبــل األمــور المســتحدثة والجديــدة بســهولة ، وفــي وقــت كانــت 

فيــه صناعــة المجوهــرات بدائيــة جــدا فــي الخليــل . 
لــم يكــن األمــر ســها ، لكــن بعــد أن بــدأ صاحــب الشــركة بتدريــب عــدد مــن 
العامــات والعامليــن علــى هــذه المهنــة وأوصلهــم لمرحلــة االحتــراف 
األســتاذ  وان  خاصــة   ، مــا  نوعــا  ســهولة  أكثــر  األمــور  أصبحــت  فيهــا 
علــى  الفلســطينيات  النســاء  بقــدرة  كبيــر  بشــكل  يؤمــن  القواســمي 
اإلبــداع خاصــة فــي أمــور تتطلــب الدقــة والــذوق الرفيــع ، خاصــة أن هــذه 

المهنــة ترتبــط بشــكل كبيــر بالنســاء بالدرجــة األولــى . 

محاربــة المجتمــع لألفــكار والصناعــات الجديــدة وعــدم قبــول المنافســة خاصــة مــن الحرفييــن القدامــى 
الذيــن ال يقبلــون بســهولة محــاوالت الجيــل الجديــد لتطويــر هــذه الحــرف وتحديثهــا بمــا يتناســب مــع 
التطــور الحاصــل فــي العالــم أو بمــا يتناســب مــع تغيــر متطلبــات الســوق المحلــي أو العالمــي كانــت 
أولــى العقبــات التــي واجههــا األســتاذ احمــد القواســمي ، ولكــن هــذه العقبــة زادت مــن إصــراره علــى 
االســتمرار وعلــى قيــادة عهــد جديــد فــي صناعــة المجوهــرات وصياغــة الذهب بشــكل مختلف وعصري 
وأكثــر حداثــة معتمــدا علــى معرفتــه العميقــة بأســرار هــذه المهنــة والتــي مارســها باحتــراف فــي البلــد 

األكثــر تصنيعــا واشــتهارا بصناعــة وصياغــة الذهــب وهــي ايطاليــا , 

كان التوجــه للداخــل المحتــل للحصــول علــى ابســط أنــواع المعــدات الازمــة لتصنيــع وصياغــة الذهــب 
امــرأ مزعجــا ومرهقــا فــي نفــس الوقــت نظــرا الفتقــار الســوق الفلســطيني لهــذه المعــدات ، عقبــة 
تــم عاجهــا بفتــح قســم تصنيــع واســتيراد مســتلزمات صناعــة المجوهــرات وصــوال لنظــم المعلومــات 
الخاصــة بهــذه الصناعــة ، حتــى أصبحــت الشــركة اليــوم المصــدر األول فــي الحصول علــى هذه المعدات 
فــي فلســطين ، بطريقــة خدمــت القطــاع بشــكل عــام وســاهمت فــي توفيــر الوقــت والجهــد والمــال 

الازميــن لتطويــره  . 
كانــت الشــركة مضطــرة إلرســال المعــادن المختلفــة فــي ظــروف خطيرة وغيــر آمنة للجانب اإلســرائيلي 
حتــى يتــم فصلهــا وتنقيتهــا هنــاك وإعادتهــا بنفــس الظــروف الصعبــة للشــركة ، بقــي الحــال علــى مــا 
هــو عليــه حتــى بدايــة عــام 2015 حتــى قامــت الشــركة بافتتــاح قســم تنقيــة المعــادن الثمينــة ،ليصبــح 

اليــوم المــكان األكثــر أمانــا ووجهــة العامليــن فــي قطــاع تصنيــع المجوهــرات األولــى فــي فلســطين .
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كانــت مســاهمة الصناعــة الوطنيــة للمجوهــرات مــن مجمــل اإلنتــاج عــام 1993م أي فــي العــام 
الــذي تأسســت فيــه شــركة مجوهــرات القواســمي ال تتجــاوز ال %10 واليــوم بعــد أكثــر مــن 22 
عــام مــن العطــاء واإلصــرار المتواصــل للشــركة باتــت الصناعــة الوطنيــة  لصياغــة المجوهــرات فــي 
فلســطين  تشــكل مــا نســبته %90 مــن مجمــل احتياجــات الســوق وكان للشــركة الــدور األساســي 
ــادرت بتشــغيل وتدريــب  ــر هــذا القطــاع وإيصالــه لهــذه المرحلــة المشــرفة فهــي مــن ب فــي تطوي
العديــد مــن الفنييــن الذيــن أصبحــوا اليــوم أصحــاب اكبــر شــركات ومشــاغل تصنيــع الذهــب فــي 
ــر  ــر المعــدات األزمــة لهــذه الصناعــة وتوفي الخليــل وفــي فلســطين بشــكل عــام باإلضافــة لتوفي
الوقــت والجهــد المبذوليــن فــي إرســال واعــادة المعــادن مــن خــال تأســيس قســم تنقيــة المعــادن 

الثمينــة  .

اآلن وبعــد أكثــر مــن 20 عــام مــن تأسيســها تشــغل شــركة مجوهــرات القواســمي أكثــر مــن 45 
موظــف مــا بيــن فنييــن ومصمميــن وحرفييــن عامليــن فــي قســم التســويق والخدمــات ، تشــكل 
النســاء النســبة األكبــر مــن إجمالــي العامليــن فيهــا باإلضافــة لتشــغيل عــدد مــن ذوي االحتياجــات 
الخاصــة فــي الشــركة والذيــن يشــهد لهــم األســتاذ القواســمي باالحتــراف والتميــز والتفــوق فــي 
مجــال عملهــم رغــم اإلعاقــة ، وتعتبــر الشــركة اليــوم األســاس الــذي ترتكــز وتعتمــد عليــه الشــركات 
ــر المحــرك الرئيســي ألي تغيــر أو  والمصانــع العاملــة فــي قطــاع تصنيــع وصياغــة الذهــب ، وتعتب

تحديــث لهــذه الصناعــة فــي فلســطين . 

يقــول األســتاذ أحمــد القواســمي "أن النجــاح ال يحتــاج لخلطــات ســحرية أو أن فئــة مــن المجتمــع 
تختــص فيــه دون غيرهــا،  بقــدر مــا يكــون إيمانــا حقيقيــا بأركانــه ونفــس طويــل لتحقيــق األهــداف 
الحقيقيــة الواضحــة ، فالطــرق التــي ال نــرى نهايتهــا بوضــوح لــن توصلنــا لوجهتنــا بالغالــب " ، وينصــح 
ــم  ــه الخاصــة أو الخــوض فــي عال ــد الراغــب فــي التطــور وتأســيس أعمال ــل الجدي القواســمي الجي
التجــارة أو احتــراف مهنــة معينــة ، بالتســلح بالمهنيــة العاليــة والمعرفــة المنفــردة فــي مجالــه الن 
هــذا الســاح هــو  األقــوى واألقــدر علــى خلــق مســافة كافيــة للتقــدم علــى باقــي المنافســين فــي 
المجــال  ، واختيــار طريــق وبصمــة وطريقــة خاصــة للعمــل وفقها ال تشــبه مــا ينتهجه اآلخرين ، فهذا 

ســيجعل مــن صاحــب المشــروع أو المهنــة عامــة فارقــة وهــذا مــا ســيمنحه التميــز المطلــوب . 

حينمــا يحمــل صاحــب المؤسســة طموحــات كبيــرة ال حصــر لهــا ، يكــون مــن الطبيعــي أن تنعكــس 
تلــك اإلرادة فــي التطويــر الدائــم والتقــدم المســتمر علــى العامليــن فــي هــذه المؤسســة ، وهــذا 
مــا قــام األســتاذ القواســمي بتعزيــزه لــدى العامليــن فــي شــركته ، وترجــم هــذا االهتمــام مــن خــال 
ابتعــاث عــدد منهــم إلــى دول متقدمــة علــى مســتوى صناعــة المجوهــرات مثــل ايطاليــا وتلقيهــم 

تدريبــات فــي احــدث وســائل التصميــم واإلنتــاج فــي هــذا القطــاع 
كان آخرهــا دورة تدريبيــة لعــدد مــن المصمميــن فــي الشــركة فــي تقنيــات الرســم والتصميــم بتقنيــة 
ال 3D  والتــي تمكــن المصمميــن مــن عمــل  تصميــم ثاثــي األبعــاد يضفــي نوعــا مــن الواقعيــة 
ــل الشــروع  ــل أو اإلضافــة علــى تلــك التصاميــم قب علــى تلــك التصاميــم مــن اجــل تســهيل التعدي

فــي تنفيذهــا . 



نقلة نوعية تلوح في األفق .. 

الشركة تنافس بالجودة وهذا هو الحلم الكبير..

كشــف األســتاذ أحمــد القواســمي النقــاب عــن خطــوة مــن شــأنها كمــا يقــول أن 
تســاهم فــي عمــل نقلــة نوعيــة فــي صناعــة وصياغــة المجوهــرات فــي فلســطين 
، واعتبرهــا فرصــة لــكل الراغبيــن فــي تطويــر مهاراتهــم وقدراتهــم مــن أصحــاب 
الحرفــة ، حيــث ســتقوم الشــركة باســتقدام فنييــن ومصمميــن محترفيــن إلــى 
فلســطين ، وضمهــم لطاقــم الشــركة مــن اجــل اســتقاء المعرفــة منهــم وتطويــر 
هــذه الصناعــة بمــا يتناســب مــع التطــور العالمــي الحاصــل فيهــا ، خاصــة فــي 
البلــد األشــهر فــي تصنيــع المجوهــرات وهــي ايطاليــا ، وأكــد القواســمي أن هــذه 
الخطــوة ستســاهم بعمــل نهضــة مميــزة فــي هــذه الصناعــة ، وأنــه يعــول كثيــرا 
ــر القطــاع فــي فلســطين بشــكل عــام وليــس فقــط علــى مســتوى  عليهــا لتطوي

الشــركة نفســها . 

يــرى القواســمي أن القــدرة علــى تلبيــة احتياجــات الســوق المحلــي بأعلى مســتوى 
مــن الحرفيــة والدقــة والجــودة هــو أكثــر مــا يميــز إنتــاج الشــركة ، وان الدقــة فــي 
التصنيــع والجــودة التــي تظهــر جليــة فــي كل قطعــة تقــوم الشــركة بتصنيعهــا 

وترويجهــا هــي البصمــة التــي تميزهــم عــن غيرهــم فــي القطــاع . 

امــا عــن الحلــم الكبيــر للشــركة فيقــول القواســمة أنــه يجــب العمــل اآلن علــى 
ــم بشــكل عــام ، خاصــة أن  ــى العال ــي وحت ــم العرب ــر للعال ــة التصدي الوصــول لمرحل
ــه فــي حــال اســتطاعت  ــك ، وان ــك كافــة المقومــات الالزمــة لذل فلســطين تمتل
الســلطة الفلســطينية وخاصــة ســلطة النقــد مــن توفيــر المــواد الخــام عــن طريقها 
لقطــاع تصنيــع المجوهــرات ســتتمكن فلســطين مــن اجتيــاح األســواق العربيــة 

والوصــول للعالميــة أيضــا ، وهــذا مــا يطمــح لتحقيقــه . 
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