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إن أهميــة املنتــج الفلســطيني تنبــع مــن منطلقــات عديــدة علــى 
رأســها أن هــذا املنتــج ميثلنــا جميعــا ويعبــر عنــا وعــن انتمائنــا 
ــا، كمــا أنــه يشــكل أحــد الروافــد أو مصــادر الدخــل  ووالئنــا لوطنن
واملنتــج  الوقــت،  مبــرور  نســبتها  تزيــد  أن  نأمــل  التــي  الوطنــي 
الفلســطيني هــو داعــم قــوي لالقتصــاد وعامــل رئيــس فــى إنعاشــه، 
فالشــك أنــه كلمــا زادت رقعــة القطــاع الصناعــي ترتفــع مســاهمته 
التنميــة  يف  مهــم  دور  لــه  يكــون  وبالتالــي  الوطنــي  الدخــل  يف 

االقتصاديــة علــى البلــد.
إن دعــم املنتــج الفلســطيني هــو واجــب وطنــي يجــب أن نستشــعره 
جميعــاً، كمــا يجــب أن نستشــعر تأثيرنــا املباشــر وغيــر املباشــر علــى 

رواج املنتــج الفلســطيني مســتثمرين كنــا أو مســتهلكني. 
إن هــذا  التأثيــر يتحقــق عبــر وســائل متعــددة يف التســويق والترويــج 
ــا  ــد اخترن ــوم وق ــي ندشــنها الي ــا( والت ــا والن ــادرة )من ــا مب مــن بينه
لهــا هــذا االســم لنعبــر مــن خاللــه عــن مــدى اعتزازنــا باملنتــج 
ــا  ــا ومعاملن ــور عبــر مصانعن ــى الن الفلســطيني، فهــو منتــج خــرج إل
وجمعياتنــا النســوية والتعاونيــات وقامــت عليــه عقــول فلســطينية 
ــر  ــي فهــو يعب ــة  وبالتال ــت مبواصفــات ومقاييــس عاملي مبدعــة عمل
عنــا، إن جنــاح املنتــج الفلســطيني يعنــى جناحنــا جميعــاً كمــا يعكــس 
مــردوداً اقتصاديــاً يضــاف إلــى اقتصــاد فلســطني ومــن األهميــة 
ــا اتســاع يف  ــأن منــو مبيعــات املنتجــات الفلســطينية يتبعه مبــكان ب
رقعــة النشــاط الصناعــي الــذي يحتــاج البحــث عــن فــرص عمــل 

فشــراؤك للمنتجــات الفلســطينية يســاهم يف توفيــر فــرص عمــل 
ــاء الوطــن. ألبن

جتــاه  مســئوليتنا  مــدى  عــن  تعبيــر  هــي  والنــا(  )منــا  حملــة  إن 
وهــذا   . األولــى  بالدرجــة  بلدنــا  واجتــاه  الفلســطيني  االقتصــاد 
الــذي اخترنــاه عنوانــا ملبادرتنــا هــو تعبيــر عــن صيغــة  الشــعار 
الشــراكة التــي يجــب أن نعتمدهــا جميعــا كمنهــج يف التعامــل مــع 
قضايانــا الوطنيــة وعلــى رأســها املنتــج الفلســطيني، فلــن ننجــح 
يف الترويــج ملنتجنــا  إال مــن خــالل شــراكة قويــة وعمليــة تعكــس 
مــدى حرصنــا وتكاتفنــا مــن أجــل قضايانــا عمومــا ومــن أجــل دعــم 
منتجنــا خصوصــاً ، فاملســاهمة يف شــراء املنتــج الفلســطيني واجــب 

وطنــي.
الفلســطيني   املســتهلك  حمايــة  جمعيــات  ائتــالف  رأينــا يف  لقــد 
أن املنتــج الفلســطيني يحتــاج ملزيــد مــن الدعــم واملســاندة وهــذا 
واجبنــا، وهــذه املبــادرة حتتــاج إلــى تواصلكــم، كمــا أننــا نحتــاج إلــى 
أن نســمع منكــم ونســتفيد مــن آرائكــم متامــاً كمــا يحتــاج املنتــج إلــى 

ــم وشــرائكم. دعمك
إننــا ندعــو املنتجــني واملصنعــني  أن ينضمــوا للمبــادرة وأن يقدمــوا 
للمســتهلك أفضــل مــا لديهــم مــن منتجــات وأن يكونــوا  جــزًءا مــن 
حملــة وطنيــة لــن تتوقــف قبــل أن تعــود للمنتــج الفلســطيني مكانتــه 

املســتحقة ويســاهم بشــكل أفضــل يف منــو االقتصــاد الوطنــي.
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