7f

dgN2z

1

2008ȳƾŸǀŲƾƸƉŽȚȶȞȚǍƄŽȚȶȜȖǍƓȚȴȚǞƶƯŮ(ǞƳƉſǞƸŽȚ)ǀƸƓƾƯŽȚǀŲƾƸƉŽȚǀƵƮƶžǀƲŮƾƉžǠźȝȚǞǧǈȚǟƴŸƺŮȶǟŽȶǈȚǀƃůǍƓƾŮȜǎǣƾƱŽȚȔƾƁȥǈȚǀŲǞŽ

Copyright Reserved by Producer

ƾźƾƁǀƲƭƶžțǞŰǛƑǁƸŮǀƲƭƶžȦȶǍƯŽǙƴƓȚțǞŰǜűȢǁƸŮțǞŰǚƸƴƐȚțǞŰ ȤǞŲƾŴǁƸŮȆǽƾűǁƸŮȆǛƑǁƸŮ ǀƲƭƶƓǠžǞƸŽȚțǞƅŽȚʇȚȳȚȤțǞŰƞƵƸŽȚǜžȲȶǈȚǗƫŽȚƞƭƉƴźȴǋžȶȷǍŻǜžǀŸǞƵƆžǚƅƢǠƄŽȚǀƸƶƸƭƉƴƱŽȚǟƴƑȚȶțȚǞŰǈȚǜƁǋůǍƁȝƾƸƶƸƭƉƴźȝƾƸƄź
ȲǋƣȚȶȢȶǋŴȖțǞŰ ȸȤȶƾŴǈȚ ȦǋƲŽȚǀƲƭƶžțǞŰǕƃƉŽȚǍƂŮțǞŰȦǋƲŽȚǀƲƭƶƓǠſƾƃưŽȚțǞƅŽȚȤƾƉƸŽȚǜžǟƴŸǈȚǗƫŽȚ Ȥƾſȶǀƶű ǚƸƴƒȚțǞŰȜǎŹǀƸſȶȥțǞŰǠſƾƯƶƳŽȚƾƇƁȤȖțǞŰ

© eee^VQ^aǛƑǁƸŮƾƲƉŽȚƾƷžǠƶƸƭƉƴƱŽȚȞȚǍƄŽȚǎżǍžȟƾƄſȚȶȢȚǋŸȘ

2

مها السقا
مركز التراث الفلسطيني
بيت حلم – فلسطني

جوال972599279760 :
تلفاكس97022742642 :
بريد الكتروني mahasaca@hotmail.com :
عنوان املوقع االلكتروني www.phc.ps :

املعلومات الشخصية:
متزوجة ولي ثالثة أبناء .
• زوجي مهندس مدني عضو مجلس بلدية بيت حلم .
• إميان حاصلة على دكتوراة في علم االثار استاذة في جامعة  Saint Xavierفي
شيكاغو .ناشطة ومشرفة على أعمال املركز.
• ايهاب مهندس معماري وفنان في مجال الرسم واملوسيقى .
• رائد مهندس كمبيوتر واملدير االداري للمركز .
باحثة في التراث الفلسطيني قامت بعدة أبحاث ميدانية مختلفة ومنها في اخمليمات
الفلسطينية تتعلق بجوانب عديدة من التراث وخاصة األزياء الشعبية.
متتلك ثقافة عالية في مجال التاريخ والتراث الفلسطيني
أقامت العديد من الندوات واحملاضرات وكتبت املقاالت والبحوث في مجال التراث
نالت العديد من الشهادات التقديرية من املؤسسات واجلامعات واألفراد
أصدرت كتاب مبشاركة إبنتها د .إميان السقا بعنوان «التطريز هوية ،قرن على األثواب الفلسطينية»

اجلنسية:
فلسطينية

املهنة:
مؤسسة ومديرة مركز التراث الفلسطيني في فلسطني وناشطة وباحثة في مجال التراث الفلسطيني .

املشاركة في عدة مؤسسات:
• عضو في اللجنة االستشارية في وزارة الثقافة .
• عضو في الهيئة العامة في االحتاد العام للمراة الفلسطينية .
• عضو في اجمللس االعلى للفلكلوريني الفلسطينيني .
• عضو في جلنة املؤسسات في محافظة بيت حلم .
• عضو في مركز اللقاء للدراسات التراثية االسالمية واملسيحية .
• عضو في مجلس سيدات االعمال في غرفة جتارة بيت حلم .
• عضو سابق في الهيئة االدارية لإلحتاد النسائي العربي – بيت حلم .
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نبذة عن مركز التراث الفلسطيني:
بدأت التجربة والفكرة في إحياء التراث الفلسطيني في االنتفاضة األولى عندما شعرت أن هنالك سالح ونضال آخر يتوجب ممارسته ألحياء
وتثبيت هويتنا ووجودنا على أرضنا الفلسطينية من منطلق اإلدراك ألهمية التراث في إبراز الهوية والوجود واجلذور الفلسطينية املمتدة عبر آالف
السنني منذ زمن أجدادنا الكنعانيني .
فالتراث هو باحلقيقة البحث عن الذات وبالتالي فهو قضية بحث تاريخي وحضاري وجغرافي وسياسي ومن ثم فهو نضال مستمر و دؤوب للوصول
إلى جذورنا الفلسطينية املمتدة ليس فقط بعمق التاريخ بل أبعد من ذلك عمقا ً  ،من هنا بدأت وكان هدفي خلق وعي تراثي ثقافي يحفزنا جميعا ً
لالهتمام بكل صغيرة وكبيرة خلفّ ها لنا اآلباء واألجداد وبالتأكيد على أنها جزء من مالمحنا وحضارتنا بل وشهادة تؤكد على ملكيتنا وانتمائنا
لهذه األرض الفلسطينية  ،فالتراث ليس املاضي كما يعتقد البعض بل هو احلاضر املتأثر به واملستقبل الذي نرنو إليه .
أنا مها السقا أم فلسطينية لثالثة أبناء ناجحني  ،قد تربيت في بيت فلسطيني علمني حب الوطن واالنتماء إليه والعمل من أجله ومن هنا
علي القيام به وخاصة وأن الشعب الفلسطيني قد رزح حتت إحتالالت عديدة وال يزال وعليه فلم تسنح له الفرصة
شعرت بأن أمامي واجبا ً وطنيا ً ّ
حلكم نفسه بنفسه وصياغة منهاج تراثي ووطني قوي يعرف أبناءه بأهمية التراث واحملافظة عليه ونشره .
بدأت أفكر ماذا علي أن أعمل ملواجهة هذا الصراع احلضاري فقمت بإجراء دراسات وأبحاث ميدانية استهدفت القرى واخمليمات وبقايا القرى املدمرة
فدخلت اخمليم بيتا ً بيتا ً وحتدثت مع النساء وأخذت املعرفة من أفواه أصحابها وهي أصدق املعرفة  ،من هذا املنطلق لم أترك طريقة ووسيلة إلظهار
أهمية وجمال وثراء وعمق هذا التراث فقمت بتأسيس املركز في مبنى متلكه العائلة مبساحة  350متر مربع وبعدة أقسام وهي معرض لألزياء
الشعبية ومعرض األدوات البيتية والزراعية واخليمة البدوية واجللسة العربية ومعرض اللوحات التراثية ومشغل للتطريز تعمل به أكثر من ثالثني
عائلة وقسم املالبس التراثية للتأجير للعرائس وليوم احلناء وفي مناسبات عديدة أخرى  ،وهكذا نعمل على خلق تواصل بني املاضي واحلاضر فعلينا
أن منارس التراث حتي يبقى ملكا ً لنا ،
ً
وكذلك إع ُتمد املركز من قبل وزارة التربية والتعليم ليكون مزارا لطالبنا من جميع أرجاء الوطن لربط املنهج الثقافي باحملسوس املادي .
كما يحتوي املركز على مكتبة تضم العديد من الكتب التراثية وتاريخ فلسطني ميكن للطالب والزوار والباحثني اإلطالع عليها واستخدامها .
كما شاركت في العديد من املعارض وعروض األزياء الشعبية واحملاضرات والندوات للمؤسسات وطالب اجلامعة في الوطن والعالم وقد القت إعجابا ً
واستحسانا ً كبيرا ً  ،ومن أهم املعارض التي شاركت بها في دول مثل اسبانيا البرتغال أملانيا ديتروويت وجرش وقطر والبحرين وأبو ظبي ولبنان
وتونس واجلزائر وكان من أهمها معرض لألزياء الشعبية في متحف جامعة شيكاغو وكان ناجحا ً جدا ً وقد صدر عنه كتاب في التراث بعنوان األزياء
هوية « قرن على األثواب الفلسطينية « وكان بالتعاون مع ابنتي الدكتورة إميان .
كما أصدر مركز التراث العديد من البطاقات واللوحات التراثية التي توثق املعالم التاريخية واألثرية والدينية في فلسطني وكان الزي الشعبي في
هذه البطاقات واللوحات الوثيقة والهوية لكل قرية و مدينة فلسطينية كما صدرت كتب ومقاالت عدة في أمريكا وبريطانيا وغيرها عن تثبيت
الوجود الفلسطيني من خالل التراث مشيرة الى دورنا في هذا اجملال .
وكان من أهم إصداراتنا خارطة أزياء فلسطني التاريخية وقد ربطنا من خاللها بني البشر والزي واحلجر .
ومن أهم األعمال التوثيقية للثوب الشعبي الفلسطيني كانت مشاركتنا مبسابقة منظمة السياحة العاملية « املرأة والتراث والسياحة « وكانت
املسابقة عبر التصويت على االنترنت وقد شارك بها أكثر من ستني دولة من دول العالم وقد نلت فيها أعلى نسبة تصويت وبفارق كبير .
لقد متت دعوتي إلى مدريد الى مقر منظمة السياحة العاملية بحضور رئيس املنظمة و جميع وزراء السياحة العرب ومن ضمنها وزيرة السياحة
الفلسطينية وسفير فلسطني في اسبانيا ومت تكرميي هناك وإعطائي شهادة بذلك وقد وزعت لوحة األزياء الفائزة على جميع الرسميني .
كما كرمني سيادة االخ الرئيس أبو مازن بدعوتي وبرفقتي فتيات يرتدين الثوب الشعبي الفلسطيني وكان لهذا التكرمي األثر الكبير في نفسي
وتأكيدا ً على أهمية التراث .
إن أهمية جناح هذه اللوحة لألزياء الشعبية التي متثل أزياء مدن وقرى فلسطني سيدعم إحدى معاركنا حلماية تراثنا وأزيائنا الشعبية من االنتحال
ومن السرقات التي قامت بها إسرائيل بأن وضعت ثوب جدتي في املوسوعة العاملية على أنه ثوب إلسرائيل لكن بعد هذا الفوز للوحة األزياء
واملتابعة املستمرة منذ عام  1993أزيل هذا الثوب من املوسوعة ونطالب األن بإعادته بإسمه احلقيقي وهو ثوب بيت حلم فلسطني وجميع هذه
التفاصيل واملعلومات موجودة على السيرة الذاتية املرفقة و صفحة املركز على االنترنت  www.phc.psضمن تبويب «. »Media News
ومن هنا أقول أنني عملت ومنذ عام  1991وسأواصل العمل ولن أترك فرصة أو وسيلة إلظهار مفهوم وأهمية التراث الفلسطيني في معركتنا
النضالية من أجل التحرر  ،فالوطن تراكم تراث وحضارة والشعب الفلسطيني الذي راكم تراثه وحضارته على مدى االف السنني على أرض
فلسطني يحق له وبجدارة أن يقول هذا وطني .

التأسيس :
تأسس مركز التراث الفلسطيني في بيت حلم سنة  1991من قبل السيدة مها السقا ،مساحة املركز  350متر مربع و تستوعب قاعته ما يقارب
 100زائر .تأسس املركز بهدف إحياء وتوثيق ونشر التراث الفلسطيني والتعريف به وذلك من منطلق االدراك الهمية ابراز الهوية والوجود واجلذور
الفلسـطينية املمتدة الالف السنني منذ زمن اجدانا الكنعانيني ،وإليجاد وعي تراثي وثقافي لألجيال الصاعدة .كذلك بهدف توفير فرص عمل
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للعديد من النساء الفلسطينيات من خالل ممارسة اعمال التطريز الذي يشكل عنصرا مميزا في تراثنا الفلسطيني .املركز أقام العديد من املعارض
في دول متعددة حول العالم باإلضافة إلى احملاضرات واحللقات الدراسية حول موضوع التراث الفلسطيني واالزياء الشعبية التقليدية .كما أقام
املركز عدة معارض لألزياء الشعبية على املستوى احمللي و العاملي.

من أهم نشاطات وإجنازات مركز التراث الفلسطيني :
مركز التراث الفلسطيني في بيت حلم يحتوي على غرفة معيشة تقليدية و خيمة بدوية مفروشة و مكتبة تضم كتب تراثية وتاريخية  ،وقاعة
عرض للقطع الشعبية التقليدية  ،و ركن لبيع الهدايا املطرزة  ،ومشغل للحياكة والتطريز يعمل به العديد من النساء الفلسطينيات املاهرات،
ومعرض للوحات التراثية  ،وأيضا ميكن اخذ الصور التذكارية بالزي الشعبي الفلسطيني في أرجاء املركز .
إنتاج خارطة أزياء فلسطني التاريخية وفيها تظهر أهم املعالم التاريخية وربط املواقع اجلغرافية بالزي الشعبي باعتباره هوية ووثيقة لكل قرية
ومدينة فلسطينية .
إقامة معرض لألزياء الشعبية الفلسطينية في متحف جامعة شيكاغو والذي إستمر ملدة ستة أشهر في اجلامعة وعلى إثره صدر كتاب عن
األزياء الشعبية الفلسطينية .
ساهمت في تصميم ثوب فلسطيني مبشاركة بيت الطفل باخلليل ودخل هذا الثوب موسوعة غينيس كأكبر ثوب في العالم إظهارا ً وحفاظا ً
على الزي الفلسطيني ومنع انتحاله .
تصميم وتطريز الوشاح الذي قدم لقداسة البابا عند زيارته لبيت حلم في مخيم عايدة .
فاز مركز التراث باملرتبة االولى في مسابقة اليونسكو «املرأة والتراث والسياحة» بلوحة االزياء الشعبية وقد مت تكرمينا في اسبانيا في منظمة
السياحة العاملية بحضور وزراء السياحة العرب .
تكرمي مها السقا على فوزها باجلائزة االولى في مسابقة اليونسكو من قبل سيادة الرئيس محمود عباس .
املشاركة في معرض للتراث في مهرجان «من أجلك يا قدس» الذي عقد في ابو ظبي عام . 1995
املشاركة مبعرض للتراث في منظمة االمم املتحدة في جنيف «سويسرا» في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني .
املشاركة في احلفاظ على الكوفية الفلسطينية ومنع انتحالها واضافة التطريز الفلسطيني عليها .
ساهمت في الغاء انتحال وتزوير الثوب الفلسطيني لبيت حلم واالدعاء انه السرائيل املوثق في املوسوعة العاملية    �The World Book Encyclo
pedia Vol.4 page 692 at year 1993
زيارة مسؤولني ورؤساء عدة دول ملركز التراث الفلسطيني .
اعتماد مركز التراث الفلسطيني من قبل وزارة التربية والتعليم كمزار ثقافي وربط املنهج الثقافي باملنهج املادي املتمثل في مركز التراث
الفلسطيني .
زيارة املئات من املدارس واجلامعات ملركز التراث الفلسطيني واقامت عدة محاضرات وندوات عن التراث الفلسطيني في جامعة بيت حلم  ،ودار
الندوة الدولية وغيرها .
املشاركة في معارض ومهرجانات دولية في مدريد والبرتغال وفرنسا واملانيا وقطر والبحرين وابو ظبي ومهرجان جرش باالردن واجلزائر وتونس ولبنان
وغيرها من الدول .
املشاركة في عدة برامج تلفزيونية محلية وعاملية موضوعه التراث الفلسطيني واهميته وحمايته .
املشاركة في معارض الكتاب الدولي في عمان وتونس وغزة وغيرها .
اقامت عدة عروض لألزياء الشعبية الفلسطينية داخل فلسطني وخارجها .
إنتاج عدة إفالم تلفزيونية قصيرة عن التراث من أهمها فلم عن التراث الفلسطيني واالزياء الشعبية بعنوان « حضارة جذور وجمال « مدته 60
دقيقة وقد مت اعتماده من قبل وزارة الثقافة وطبع منه الف نسخة وزعت على املدارس واملؤسسات ومت بثه في العديد من الفضائيات العربية
وللمزيد ميكنكم االطالع على ذلك على صفحة املركز  www.phc.psضمن تبويب . Photos & Videos
إعطاء محاضرات وندوات في بعض املؤسسات داخل وخارج الوطن وكذلك في مقر املركز للطالب والزوار العرب واالجانب عن أهمية ومفهوم
واقسام التراث الفلسطيني .
اقامة دورات وورشات عمل لتعليم فن التطريز واحلياكة .
مكتبة تضم مجموعة كتب قيمة مختصة بالتراث وتاريخ فلسطني ميكن لزوار املركز والباحثني االطالع عليها و إستخدامها .
إصدار لوحات وبطاقات تراثية فلسطينية وزعت في أرجاء العالم متثل املواقع التاريخية والدينية واالثرية وربط الزي الشعبي مبواقع املدن والقرى
الفلسطينية.
املشاركة في القمة االقتصادية في شرم الشيخ مبعرض للتراث الفلسطيني .
املشاركة في كتب ومقاالت عن التراث الفلسطيني بعدة مجالت عربية واجنبية واخرها في كتاب جنمة كنعان  ،مرفق في السيرة الذاتية وعلى
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صفحة االنترنت .
اصدار كتاب التطريز هوية « قرن على االثواب الفلسطينية « والذي صدر إثر متحف لالزياء في جامعة في شيكاغو .
نيل مجموعة من شهادات التقدير من عدة مؤسسات محلية ودولية تقديرا ً جلهود املركز .
مشاركة االزياء الشعبية الفلسطينية في عدة مناسبات عاملية منها ارتداء الفريق الفلسطيني هذه االزياء في إفتتاح االوملبياد العاملية في
الصني وغيرها في العديد من املناسبات واملؤمترات احمللية والعاملية.
املشاركة في مؤمتر االستثمار الدولي االول والثاني في بيت حلم .
يقوم املركز بتشغيل عدد من النساء املاهرات في فن التطريز في قسم مشغل التطريز واحلياكة .
العديد من النشاطات احمللية والوطنية  ،وفي مواضيع متنوعة تهم اجملتمع احمللي الفلسطيني .
معظم االجنازات السابقة موثقة في الصحف واجملالت العربية والدولية وايضا على صفحة املركز االلكترونية ضمن تبويب  Media Newsو
 Videos & Photosوعنوان الصفحة هو  www.phc.psوكذلك على صفحتنا على  FaceBookباسم .Maha Saca

هيئة اصدقاء مركز التراث الفلسطيني الداعمني جلهوده ونشاطاته في إحياء ونشر التراث الفلسطيني:
• د .فكتور بطارسة  /رئيس بلدية بيت حلم .
• د .حمدان طه  /مدير عام دائرة االثار في وزارة السياحة .
• د .برنارد سابيال  /إستاذ مشارك في علم اإلجتماع ،نائب في اجمللس التشريعي عن القدس.
• د .جريس خوري  /رئيس مركز اللقاء للدرسات التراثية االسالمية واملسيحية .
• االب عطا اهلل حنا  /مطران طائفة االرثوذكس .
• الشيخ عبد اجمليد عطا  /مفتي محافظة بيت حلم .
• ماري مرقص  /أمينة عام مكتبة متحف التراث في جامعة بيت حلم .
• ندى االطرش  /مهندسة معمار وترميم في مركز حفظ التراث الثقافي .
• جورج االعمى  /باحث ويعمل في مركز حفظ التراث الثقافي .
• سني ميو  /ناشط إجتماعي وسياسي وناشر مجلة  This week in Palestineوفلسطني الشباب.
• إبنتي د .إميان السقا  /دكتوراة في االثار و مسؤولة قسم الشرق االوسط لألثار في جامعة في شيكاغو

6

جولة في أرجاء مركز التراث الفلسطيني

7

نشاطات مركز التراث على صفحات اجلرائد واجملالت واملواقع االلكترونية
 -1الرئيس محمود عباس يكرم مها السقا لفوزها بأعلى األصوات باملسابقة العاملية «املرأة السياحة والتراث» والتي
نظمتها منظمة السياحة العاملية

8

9

 -2مها السقا تشارك في مهرجان «من أجلك يا قدس» مبعرض للتراث الفلسطيني
في قطر وأبو ظبي والبحرين عام .1995

 -3املشاركة مبعرض للتراث في منظمة االمم املتحدة في جنيف «سويسرا» بتاريخ . 2010/6/10

10

 -4املشاركة في معارض ومهرجانات دولية في مدريد والبرتغال وفرنسا واملانيا وقطر والبحرين وابو ظبي ومهرجان جرش
باالردن واجلزائر وتونس ولبنان وغيرها من الدول.

 -5املشاركة في معارض الكتاب الدولي في عمان وتونس وغزة وغيرها .

11

 -6إقامة معرض لألزياء الشعبية الفلسطينية في متحف جامعة شيكاغو والذي إستمر ملدة ستة أشهر في اجلامعة
وعلى إثره أصدرنا كتاب عن األزياء الشعبية الفلسطينية بعنوان «التطريز هوية ،قرن على األثواب الفلسطينية»

12

- 7إنتاج خارطة أزياء فلسطني التاريخية وفيها تظهر أهم املعالم التاريخية وربط املواقع اجلغرافية بالزي الشعبي
باعتباره هوية ووثيقة لكل قرية ومدينة فلسطينية  ،صفحة القدس بتاريخ . 2007/2/18

13

 -8مها السقا تشارك في تصميم اكبر ثوب فلسطيني دخل في موسوعة غينيس لالرقام القياسية،
صحيفة الصنارة والقدس بتاريخ 2010/3/5

 -9مها السقا تصمم الوشاح الذي ارتداه قداسة البابا برموز فلسطينية وذلك أثناء زيارته خمليم عايدة في بيت حلم

14

 - 10املشاركة في القمة االقتصادية في شرم الشيخ مبعرض للتراث الفلسطيني سنة .2010

 - 11اعتماد مركز التراث الفلسطيني من قبل وزارة التربية والتعليم كمزار ثقافي وربط املنهج الثقافي باملنهج املادي
املتمثل في مركز التراث الفلسطيني .

15

16

17

مها السقا حتمل الكوفية مع مفتاح العودة من تصميمها والتي أهديت لقداسة البابا أثناء زيارته خمليم عايدة في بيت حلم 2009

املشاركة في معرض للتراث في مؤمتر دعم القدس في الدوحة 2012

18

شهادة تقدير مقدمة من رئيس وأعضاء نادي بيت الطفل في اخلليل مبناسبة حصولهم على شهادة غنيس ألكبر ثوب في العالم

19

 -12إعطاء محاضرات وندوات في بعض املؤسسات داخل وخارج الوطن وكذلك في مقر املركز للطالب والزوار العرب
واالجانب عن أهمية ومفهوم وأقسام التراث الفلسطيني .

20

 -13مكتبة تضم مجموعة كتب قيمة مختصة بالتراث وتاريخ فلسطني
ميكن لزوار املركز والباحثني االطالع عليها وإلستخدامها.

 -14يقوم املركز بتشغيل عدد من النساء املاهرات في فن التطريز في قسم مشغل التطريز واحلياكة

 -15إقامة دورات تدريبية وورشات عمل لتعليم فن التطريز واحلياكة وغيرها

21

 -16املشاركة في مؤمتر االستثمار الدولي االول والثاني في بيت حلم في العام  2010و .2011

 -17إنتاج عدة أفالم قصيرة أهمها فلم تلفزيوني عن التراث الفلسطيني واالزياء الشعبية بعنوان « حضارة جذور
وجمال « مدته  60دقيقة وقد مت اعتماده من قبل وزارة الثقافة وطبع منه الف نسخة وزعت على املدارس واملؤسسات
ومت بثه في العديد من الفضائيات العربية .

22

 -18املشاركة في احلفاظ على الكوفية الفلسطينية ومنع انتحالها واضافة التطريز لها  ،صحيفة القدس واحلياة
بتاريخ . 2009/2/16

23

 -19مشاركة االزياء الشعبية الفلسطينية في عدة مناسبات ومؤمترات عاملية منها ارتداء الفريق الفلسطيني هذه
االزياء في إفتتاح االوملبياد العاملية في الصني وافتتاح جائزة التميز واالبداع في نابلس وغيرها .

24

 -20املشاركة في كتب ومقاالت عديدة عن التراث الفلسطيني بعدة مجالت عربية واجنبية واخرها في كتاب جنمة
كنعان ومجلة This Week in Palestine

25

 -21اقامة عدة عروض لألزياء الشعبية الفلسطينية داخل فلسطني وخارجها .

 -22زيارة مسؤولني محليني ورؤساء عدة دول منهم رئيس السلفادور ورئيس التشيلي وغيرهم ملركز التراث الفلسطيني

26

 -23املشاركة في عدة برامج تلفزيونية محلية وعاملية موضوعها التراث الفلسطيني واهميته وحمايته .

27

 -24العديد من النشاطات احمللية والوطنية في مواضيع متنوعة تهم اجملتمع احمللي الفلسطيني .

 -25املساهمة في الغاء انتحال وتزوير الثوب الفلسطيني في بيت حلم واالدعاء انه إلسرائيل
موثق في املوسوعة العاملية .The World Book Encyclopedia Vol.4 page 692 at year 1993

28

 -26نيل مها السقا مجموعة من شهادات التقدير من عدة مؤسسات محلية ودولية تقديرا ً جلهود مركز التراث ودرع
تقديري من رئيس واعضاء بيت الطفل في اخلليل ملساهمتها في تصميم زخارف أكبر ثوب فلسطيني دخل موسوعة
غينيس وشهادة تقدير مقدمة من وزيرة الثقافة بيوم التراث الفلسطيني وغيرهم.
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