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محمد مسروجي
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رجال األعمال الفلسطينيني

دور احتاد رجال األعمال الفلسطينيني
كجمعيات  تأسيسه  وقبل  تأسيسه  منذ  الفلسطينيني  األعمال  رجال  احتاد  يعمل 
منفصلة على متثيل القطاع اخلاص الفلسطيني لدى اجلهات الرسمية في الداخل 
والهيئات التمثيلية في اخلارج وبالتعاون أو تبادل املهام مع احتاد الغرف التجارية 
سواء كان ذلك في دراسة املشاكل التي تعترض القطاع اخلاص أو إلقاء الضوء على 
الندوات  الفلسطيني من خالل  التي تهم االقتصاد  املفاصل احلساسة واألساسية 
والدراسات التي يقوم بها مركز تطوير القطاع اخلاص والتي شملت وتشمل كل ما 
يعمل على تطوير االقتصاد الوطني .. أو على مستوى املؤمترات والندوات العربية 
أو العاملية وسواء كان ذلك من خالل احتاد رجال األعمال العرب أو مباشرة حيث 
شارك االحتاد في أكثر من عشر لقاءات عربية على مستوى مؤمترات يشارك فيها 
رجال األعمال من كافة الدول العربية عالوة على أن احتاد رجال األعمال العرب هو 
أحد مؤسسات اجلامعة العربية .. وقد كان الحتادنا دور فعال في بناء عالقات عربية 
والهند وجنوب  وبولندا  والبرازيل  وروسيا  الصني  العالم مثل  دول  الكثير من  ومع 

افريقيا .. الخ.

أعمال مشتركة مع  قد أسس مجالس  الفلسطينيني  األعمال  رجــال  احتــاد  أن  كما 
وقطر  والعراق  ولبنان  وسوريا  األردن  ومنها  واألجنبية  العربية  البلدان  العديد من 

وجمهورية مصر العربية والصني وتركيا وبولندا وغيرها.

الدفاع عن مصالح  أساسي في  دور  الفلسطينيني هو  األعمال  رجــال  احتــاد  دور  إن 
يقوم  إن كل ما  الوطني..  االقتصاد  وبناء وتطوير  والقطاع اخلاص  رجال األعمال 
به احتاد رجال األعمال الفلسطيني هو رافد للمجلس التنسيقي ملؤسسات القطاع 
اخلاص ومتشيًا مع سياسة املجلس في حتديد أدوار كل جهة من اجلهات املؤسسة أو 

املنتسبة لهذا املجلس فإن دور االحتاد يتمثل في :

تبني قضايا القطاع اخلاص ودراستها والدفاع عنها لدى كافة اجلهات املختصة.
عمل الدراسات الالزمة واألبحاث وإشراك املسؤولني املهتمني من خالل الندوات التي 

يقيمها مركز تطوير القطاع اخلاص.
القطاع  شــرائــح  كافة  وإشـــراك  بها  الفعالة  واملــشــاركــة  واملــؤمتــرات  الــنــدوات  متابعة 

اخلاص.
تــأســيــس مــجــالــس أعــمــال مــشــتــركــة مــع نــظــرائــه فــي الــــدول الــعــربــيــة واألجنبية 

ومتابعتها.
تبني مواضيع هامة وضرورية مثل التحكيم ومكافحة التزييف والتزوير، التشغيل 

والتأهيل والتدريب.

التنسيقي  املجلس  املهتمني من أعضاء  الدائمة من قبل  املشاركة  هذا ال مينع من 
وبالتالي عكس الفائدة على القطاع اخلاص بكافة شرائحه.
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ماجد معالي
مدير عام جمعية / إحتاد

رجال األعمال الفلسطينيني

 رأس مالنا احمللي » يتآكل «
والتبعية  واملــالــي  لكسراحلصاراالقتصادي  األطـــراف  جميع  من  املبذولة  اجلهود  وبقوة  ندعم 
لالقتصاد االسرائيلي واالنفتاح على العالم العربي والعالم وجلب االستثمارات اخلارجية وآخرهذه 
اجلهود مؤمتراالستثمارالذي عقد في مدينة بيت حلم، ومؤمتر االستثمار املزمع عقده في مدينة 
نابلس، ونعتبر متكني املتعاقدين واملهتمني باالستثمار في فلسطني من تنفيذ مشاريعهم جزئا 
من احلل األمثل للكثير من املشاكل التي يواجهها اقتصادنا الوطني وأهمها اضمحالل الناجت 
احمللي اإلجمالي، ففي الدخول في شراكات وإقامة مشاريع وصناعات جديدة ستتوفر فرص عمل 
إضافية للخريجني اجلدد والعمالة املاهرة وغيراملاهرة وستدعم ميزانية السلطة ... ويتوفر لنا 
في القطاع اخلاص شركاء خارجيني وأصحاب مصالح إضافيني لتشكيل جماعات فاعلة للضغط 
والنمو  للتطوير  واملعطلة  املعيقة  االحتاللية  إجراءاته  رفع  أجل  من  اإلسرائيلي  اجلانب  على 

االقتصادي في فلسطني ولتغيير سياسات التبعية القتصاده .
ولكن ال ننسى جزئية أخرى ذات أهمية وهي مضاعفة العناية والدعم إلستمرار وصمود رؤوس 
األموال احمللية وباإلشكال العديدة املطلوبة لتمكني هذه اجلهات العصامية التي تكابد املراحل 
أن  اخلارجي  املال  رأس  يتجرأ  لن  قوتها وصمودها  فبدون   ، الوطن  هذا  التي مترعلى  العصيبة 

يأتينا،  فهي مرآة ما يحصل على األرض .
وهذا بحد ذاته يتطلب منا وقفة تأمل صادقة وشاملة تقيم ما مت إجنازه على الصعيدين العام 
واخلاص خالل حقبة العشرة سنوات املاضية. وان نتوقف عند العالمات الفارقة في هذه  املسيرة ؟! 
فبالرغم من ما بذل من جهود ووضع خطط طارئة وتشغيلية وتنموية وإصالحية، سنوية وثالثية 
وخمسية .. ال ميكن اإلدعاء بأن اقتصادنا في ازدهار، الواقع  »ال« رأسمالنا احمللي يتآكل ، نتيجة 
الستمرارسلسلة االجراءات االسرائيلية االقتصادية والعسكرية التي تؤدي الى عدم توفيرالبيئة 
املالئمة للنمو واالستثمار، اجلمارك التي جتبيها اسرائيل وتدفع منها رواتب العاملني في السلطة 
في أي حلظة مهددة بالتعليق من اجلانب اإلسرائيلي ألي سبب ، اجلدار واحلظائرحتيط بنا من 
كل جانب لتعزلنا عن العالم ، ومن آخر هذه االجراءات رفض قائمة بأسماء حوالي 300 من كبار 
لتسهيل  الضرورية   BMC االعمال  رجل  بطاقة  استالم  من  الغربية  الضفة  في  االعمال  رجال 
حركتهم وتسييراعمالهم ، بالرغم من أن الكثير منهم لديهم هويات ممغنطة ويحملون تصاريح 
للدخول الى اسرائيل،غير معقول بأن هذا العدد الكبير يشكل مستوى من اخلطر االمني على 
اسرائيل أعلى من مستوى ما يسمح مبنحهم هويات ممغنطة وتصاريح فقط حسب تعليلهم.                                                             
قوانيننا الغير مطبقة، إذ نعيش في اجنماد تشريعي، باالضافة الى غياب فاعلية القضاء وتطبيق 
القانون بصورة شفافة على جميع شرائح املجتمع، خلق جوا من انعدام الثقة وخاصة في النواحي 
التجارية واالقتصادية، وهنا خطونا خطوة الى األمام في جمعية رجال االعمال بتأسيس مركز 

للتحكيم التجاري الدولي، ليساعد القضاء الفلسطيني في تنفيذ مسؤولياته في هذا اجلانب.
وأسعارالنفط  اخلــام  اســعــاراملــواد  وارتــفــاع  الــغــالء  والعاملية،  اإلقليمية  االقتصادية  الصعوبات 
في  يتسبب  ذلك  كل   ، والدولة  املواطن  ميزانية  إثقال على  يتركانه من  وما  الــدوالر  وإنخفاض 
اضمحالل وتآكل رؤوس األموال احمللية أو هجرتها لسببني مركزيني هما االجراءات االسرائيلية 

االحتاللية وعدم توفر البيئة املالئمة للنمو والتطور.
اخلالصة ، اقتصادنا لن يحتمل كل هذه الهزات والصعاب واحلصار االقتصادي ، على كل منا في 
موقعه أن يكون قدراملسؤولية ، فيبني على ما يبنيه اآلخرين وأن يتخلص من األنانية واملزايدة 
على اآلخر . لن تستطيع أية جهة لوحدها الصمود وحتمل هذه االعباء الكبيرة، علينا ان جنمع 
قدراتنا ونعظمها ونضافر جهودنا ونفتح عقولنا وقلوبنا “ فالبيت الذي بداخله حب يتسع لكل 
الناس” علينا أن نعمل معا وسويا ألن املشوار أمام األجيال القادمة مجهول ومحفوف باملخاطر 

اجلمة.
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القطاع  ان  الــهــبــاش  الــزراعــة محمود  وزيـــر  قــال 
لإلقتصاد  الــفــقــري  الــعــمــود  يــعــتــبــر  الــــزراعــــي 
الفلسطيني مشيرا الى مجموعة من  الصعوبات 
تلك  اهمها  الفلسطينية  الــزراعــة  تــواجــه  الــتــي 

الناجته عن ممارسات االحتالل.
ونــفــى فــي حــديــث خـــاص ب »رجـــل االعـــمـــال« ان 
قبل  مــن  الــزراعــي  للقطاع  تهميش  هناك  يكون 

احلكومة.
وفيما يأتي نص اللقاء:

فلسطني  ملؤمتر  تقييمك  هــو  مــا  بــدايــة  س: 
لالستثمار الذي عقد في بيت حلم  في شهر 

ايار املاضي؟
ج: ان مؤمتر اإلستثمار الذي عقد في مدينة بيت 
حلم كان الهدف منه تسليط األضواء على فرص 
أعددنا  ،وقــد  املختلفة  القطاعات  في  اإلستثمار 
في وزارة الزراعة وبشكل جيد برنامجًا إستثماريًا 
إلنعاش  املطلوبه  اإلستثمار  فــرص  فيه  حــددنــا 

القطاع الزراعي .
لقطاعي  تــوجــهــوا  املــســتــثــمــريــن  مــعــظــم  أن  إال 
اإلسكان والسياحه ملا لهذه القطاعات من أهمية 
يعانيه  وملــا   ، أكــثــر   ربحية  عــائــدات  فــي حتقيق 
وعراقيل  وصعوبات  عقبات  من  الزراعي  القطاع 

خاصة تلك التي يسببها اجلانب اإلسرائيلي ، 
أما عن دور وزارة الزراعة في املؤمتر فقد مت عرض 
الكثير من فرص اإلستثمار في املجاالت الزراعية 
والتسويق  والــتــصــنــيــع  ـــتـــاج  اإلن مـــن  املــخــتــلــفــة 

للمنتجات  الزراعية .
س: مـــــاذا بــخــصــوص الـــوضـــع الــــزراعــــي في 

فلسطني؟ 
العمود  يعتبر  الــزراعــي  الــقــطــاع  ان  شــك  بــال  ج: 
بنسبة  يساهم  إذ  الفلسطيني  الفقري لإلقتصاد 
الــنــاجت القومي  % مــن  تــتــراوح مــا بــني )10-8( 
يــوفــر فــرص عمل  انــه  GDP( كما   ( اإلجــمــالــي 
العماله  حجم  من   %  )17-15( تــتــراوح  بنسبه 
الفلسطيني  الــزراعــي  القطاع  ويكتسب   ، الكلية 
أهميته ليس فقط من الناحية االقتصادية ولكن 
لكونه مصدرا رئيسا للغذاء للشعب الفلسطيني 
، ولكونه ملا له من دور أساسي في جتسيد الهوية 

الفلسطينية للمواطن  .
التي  الصعوبات  على  تطلعنا  ان  لك  هل  س: 

تواجه القطاع الزراعي؟ 
ج: حقيقة هناك مجموعة من الصعوبات تواجه 
أربعة  الى  تقسيمها  ميكن  الفلسطينية  الزراعة 
مجموعات رئيسية، أواًل - صعوبات سياسية ناجته 

عن ممارسات االحتالل مثل  مصادرة األراضي و 
الفصل  وبناء جدار  املياه   على مصادر  السيطره 
التحتية   للبنية  املمنهج  والــتــدمــيــر  العنصري 
املعابر  على  السيطرة  الى  باالضافة  واإلغــالقــات 
املطبق  واحلــصــار  واإلســتــيــراد  التصدير  ومنافذ 

خاصة على قطاع غزة .
ثانيا الكوارث الطبيعية ونقول بهذا اخلصوص ان 
القطاع الزراعي تعرض ملوجة صقيع ضربت معظم 
 ، و خضار  مثمره  أشجار  من  الزراعية  احملاصيل 
زهور ، عنب ....الخ .. اضافة الى اإلنحباس املبكر 
وخاصة  املــزروعــات  على  السلبية  واثــاره  لألمطار 
.ثالثا   والبقوليات  والعلفية  احلقلية  احملاصيل 
وهذا  عامليًا  الغذائية  السلع  أسعار  إرتــفــاع  أزمــة 
بذور  اإلنتاج من  أسعار مدخالت  إرتفاع  الى  ادى 
...الــخ من جهه وعدم توفرها  ، أسمده ، مبيدات 

بسبب احلصار من جهه أخرى .
رابعا احجام الكثير من الدول املانحة عن متويل 

خطة االصالح والتنمية للقطاع الزراعي.
الزراعي من  للقطاع  تهميشا  ان هناك  يقال  س: 

قبل احلكومة فما ردك على ذلك؟
، فقد قامت احلكومة  مــردود عليه  كــالم  ج: هــذا 
املزارعني  لصالح  مباشر  تدخل  باجراء  احلالية 

وزير الزراعة محمود الهباش
:” في لقاء خاص ب “

إعــــــداد خطـــــة طارئـــة 
إلغاثة املزارعني ومربي 

الثـــــروه احليـــــوانيــــة

موازنة السلطة للقطاع الزراعي اقل من %1 ونسعى ملضاعفتها
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من خالل تقدمي ما يزيد عن )30( مليون شيكل 
كتعويض للمزارعني املتضررين من موجة الصقيع 
شهر  خــالل  الفلسطينية  املــنــاطــق  ضــربــت  الــتــي 
فبراير- شباط  للعام 2008. كذلك قامت الوزارة 
على  السياسية  الضغوط  مــن  الكثير  مبمارسة 
الدولية  املؤسسات  اجلانب االسرائيلي من خالل 
لفك وتخفيف احلصار القائم واملطبق على قطاع 
الرئيسي  يعتبر مصدر  الــذي  القطاع  هــذا   ، غــزة 
الصادرات  نسبة  تبلغ  اذ  التصديرية  للحاصالت 
الــزراعــيــة مــن قطاع غــزة مــا يــقــارب )60(% من 
كما  الفلسطينية  الــزراعــيــة  الــصــادرات  اجمالي 
املطلوبة  اجلهود  ببذل  حاليًا  الزراعة  وزارة  تقوم 
العداد  املتحدة  االمم  مؤسسات  مــع  بالتنسيق 
خــطــة طــارئــة إلغــاثــة املـــزارعـــني ومــربــي الثروه 

احليوانية.
تعترض  التي  العقبات  و  الصعوبات  من  بالرغم 
القطاع الزراعي والتي مت االشارة اليها في بداية 
هذا احلديث اال ان السلطة الفلسطينية بشكل 
تبذل قصارى  خــاص  بشكل  الــزراعــة  ووزارة  عــام 
جهدها النقاذ هذا القطاع احليوي والهام حيث 
متثلت هذه اجلهود في التدخالت املباشرة التالية 
: اوال : تقدمي تعويض للمزارعني املتضررين من 
الزراعي  القطاع  ضــربــت  الــتــي  الصقيع  مــوجــة 
في شهر فبراير من هذا العام حيث بلغت قيمة 
35 مــلــيــون شيكل من  يــقــارب  الــتــعــويــضــات مــا 
اشتال  شــراء  مت  .ثانيا  مباشرة  السلطة  موازنة 
القطاع  مــشــاتــل  مــن  الـــف شــتــلــه   300 حــوالــي 
اخلاص وتوزيعها على املزارعني  ثالثا بالتعاون 
مع منظمة االغذية والزراعة مت انفاق حوالي 8 
مليون دوالر على شكل مشاريع لإلغاثة الطارئة 
متثلت في تقدمي  تعويضات عينية من شبكات 

ري وتوزيع اعالف .
بها  قمت  التي  املباشرة  اجلهود  خــالل  من  رابعا 
ادراج  في  والــزراعــة  جنحنا  االغذية  مع منظمة 
لها  ستقدم  دولــة   19 من  قائمة  ضمن  فلسطني 
السلبية  االثــار  ملواجهة  ودعــم  عاجلة  مساعدات 

واملفاجئ   احلـــاد  واالرتـــفـــاع  املــنــاخــيــة  للتغيرات 
الزراعي  االنتاج  ومخرجات  مدخالت  اسعار  في 
 40 من  قائمة  ضمن  فلسطني  ادراج  مت  وكذلك 
الـــزراعـــي من  لــتــقــدمي مــســاعــدات للقطاع  دولـــة 

الصندوق العاملي ملساعدة الدول النامية .
ملكافحة  استراتيجية  لصياغة  السعي  خامسا 
ـــزرعـــي  ظــــــروف اجلــــفــــاف حلـــمـــايـــة الـــقـــطـــاع ال
االغذية  منظمة  مـــع   بــالــتــعــاون  الفلسطيني 
والزراعة .بحيث مت املوافقة على تقدمي مساعدات 
على  للمزارعني  الــفــاو  منظمة  قبل  مــن  عاجلة 
 4 بحوالي  تــقــدر  انــتــاج  ومستلزمات  بـــذور  شكل 

مليون دوالر .
ملزارعي  طــارئــة  اغاثية  مساعدات  هناك  ان  كما 
: املنحة  التاليه  املــشــاريــع  قــطــاع غــزة مــن خــالل 
السويدية  واملنحة  اليابانية  واملنحة  االسبانية 

واملنحة الهولندية والبنك االسالمي للتنمية.
املــــمــــارســــات  تــعــقــيــبــكــم عـــلـــى  مـــــا هـــــو  س: 
الزراعي  الــقــطــاع  مــحــاربــة  فــي  االسرائيلية 

الفلسطيني؟
الزراعي  الــقــطــاع  تــعــرض   1976 عـــام  مــنــذ  ج: 
الزراعيه  الــســيــاســات  مــن  للكثير  فلسطني  فــي 
االسرائيلية التي ادت الى حدوث تشوه على املدى 
البعيد لهذا القطاع ومن هذه التشوهات ما يلي: 
غياب البنية التحتية من محطات جتارب ومراكز 
على  التركيز  وكــذلــك  فنية.  ومختبرات  ابــحــاث 
الكثيره  املائية  االحتياجات  ذات  الزراعات  توجيه 
املعابر وفرض  الكامله على  والسيطرة  .والتحكم 
واخيرا  والتصدير  التسويق  عمليات  على  القيود 
اغراق االسواق الفلسطينيية باملنتجات الزراعية 

االسرائيلية.
س: يقال  ان موازنة السلطة للقطاع الزراعي 

هو اقل من %1؟
ج: صحيح ان موازنة السلطة للقطاع الزراعي اقل 
من %1 ذلك ان هذا القطاع قطاع انتاجي يساهم 
قطاع  وليس  االجمالي  القومي  الناجت  دعــم  في 
خدمي مثل الصحة واالسكان على سبيل املثال . 

اال اننا في هذا العام نسعى ملضاعفة هذه املوازنة 
حيث سنعمل على ثالثة محاور رئيسية هي: زيادة 
عدد املشاريع التنموية، والتوسع في حجم املشروع،  
وتطبيق خطة لزيادة مساهمة القطاع الزراعي في 
الغذائية  االحتياجات  قدر ممكن من  اكبر  توفير 
للشعب الفلسطيني ) املساهمة في تخفيف حدة 

مشكلة االمن الغذائي(.
الزراعي  القطاع  افتقار  بخصوص  وماذا  س: 

الى مؤسسات الدعم؟
الى  الـــزراعـــي  الــقــطــاع  بــإفــتــقــار  يتعلق  فيما  ج: 
ذلك  فيرجع  التسليف  وبنوك  الدعم  مؤسسات 
التعامل  عــن  املـــزارعـــني  مــن  الكثير  عـــزوف  الـــى 
بعض  في  ودينية  اجتماعية  السباب  البنوك  مع 
الفائدة  معدل  ارتــفــاع  ذلــك  الــى  االحيان،إضافة 
الــســائــده فــي هــذه املــؤســســات مــقــارنــة بالهامش 

الربحي لالستثمارات في القطاع الزراعي .
دور  واحــيــاء  لتطوير  توصياتك  هــي  مــا  س: 

القطاع الزراعي؟
اهــمــهــا تبني  تــوصــيــات  ج: ال شـــك هــنــاك عـــدة 
لتطوير  املعاني  ومــحــددة  واضــحــة  استراتيجية 
الــقــطــاع الــزراعــي وزيــــادة انــتــاج الــغــذاء ملواجهة 
االزمة العاملية الرتفاع اسعار املواد الغذائية وذلك 
حجم  زيــادة  اوال  التالية:_  الوسائل  خــالل  من 
قبل  من  الــزراعــي  القطاع  في  االستثمار  وفــرص 
القطاع العام ) احلكومة ( واخلاص ثانيا ممارسة 
الضغوط على اجلانب االسرائيلي من خالل قنوات 
الدولية  واملؤسسات  الــدول  خالل  ومن  التفاوض 
لــرفــع الــقــيــود املــفــروضــة عــلــى الــقــطــاع الزراعي 
الفلسطيني . ثالثا تقدمي دعم مباشر للمزارعني 
مستوى  حتسني  رابعا  احليوانية.  الثروة  ومربي 
الوزارة للمزارعني .خامسا  املقدمة من  اخلدمات 
التركيز على تنفييذ مشاريع تطوير مصادر املياه 
واستصالح االراضي واعتماد املوازنات الالزمة لها 
واخيرا  جــديــده  زراعــيــة  تقنيات  تطبيق  .ســادســا 
التسليف  وبنوك  دعــم  مؤسسات  النشاء  السعي 

الزراعي ) القروض الزراعية(.

قامت الوزارة مبمارسة الكثير من الضغوط السياسية على اجلانب االسرائيلي من خالل 
املؤسسات الدولية لفك وتخفيف احلصار القائم واملطبق على قطاع غزة

اننا في هذا العام نسعى ملضاعفة هذه املوازنة حيث سنعمل على ثالثة محاور رئيسية هي: زيادة عدد املشاريع التنموية, والتوسع في 
حجم املشروع,  وتطبيق خطة لزيادة مساهمة القطاع الزراعي في توفير اكبر قدر ممكن من االحتياجات الغذائية للشعب الفلسطيني
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م
وفيما يأتي نص اللقاء:

ســــــؤال: بــــدايــــة، حــدثــنــا عـــن تـــطـــور قطاع 
االتصاالت في األراضي الفلسطينية...

على قطاع االتصاالت  اجلــواب: سيطرت إسرائيل 
  .1997 الفلسطيني منذ عــام 1967 حتى عــام 
وتطور القطاع خالل هذه الفترة بشكل بطيء، فلم 
تتجاوز كثافة توفر الهاتف الثابت 3.14 لكل مائه 
من السكان فقط مقابل   30لكل مائه من السكان 

في إسرائيل في العام 1997. 
تأسست  أن  إلــى  احلـــال  هــذا  الــوضــع على  استمر 

ـــتـــي ســـارعـــت فور  الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  وال
للتوسع واخلروج  طــارئــة  خطة  تأسيسها لوضع 
مــن الــوضــع املــتــردي الـــذي ورثــتــه مــن خــالل بناء 
تطوير  لالتصاالت ليشمل  جديد  نظام  وجتهيز 
البنية التحتية و تأهيل شبكات االتصاالت. فقررت 
إثر  على  وتشكلت  االتــصــاالت،  قــطــاع  خصخصة 
التى حصلت  الفلسطينية  االتصاالت  شركة  ذلك 
انفرادي  امتياز  منها  عاما،   20 ملــدة  رخصة  على 
ملدة عشر سنوات للهاتف الثابت و5 سنوات للهاتف 
او عند  الترددات  تاريخ احلصول على  املتنقل من 

وصول عدد املشتركني 120 ألفا.

حوار شامل مع
د. عبد املالك اجلابر

الرئيس التنفيذي ملجموعة 
االتصاالت الفلسطينية حول الدور 

املركزي لقطاع االتصاالت
في األراضي الفلسطينية

في خضم النقاش اجلاري حول البيئة االستثمارية في فلسطني ودور بعض القطاعات االقتصادية، برز اهتمام من عدة اطراف في دور قطاع 
االتصاالت في التنمية االقتصادية في فلسطني، إذ أن تقنيات االتصاالت توفر كثيرًا من املزايا من حيث تخفيض التكلفة وزيادة الكفاءة 
والسرعة في إجناز االعمال والنشاطات االقتصادية االخرى.  ومن هذا املنطلق حظي قطاع االتصاالت في األراضي الفلسطينية باهتمام 

كبير من كافة األطراف لكونه قطاعا رائدا، فقد خضع للتقييم من عدة مؤسسات إلبراز جوانب قوته وضعفه ، ومت اقتراح سياسات وإجراءات 
عديدة لتعزيز دوره. وقد جنحت هذه الدراسات في مجملها في إعطاء صورة شمولية عن القطاع وما يلزمه لتعزيز دوره االقتصادي. إال أنه 
نشر مؤخرا بعض الدراسات التى أثارت نوعا من اجلدل بني اطراف عديدة، وبخاصة حول دقة بياناتها، وحتليلها، وتوصياتها. وألن أنشطة 

االتصاالت تعتبر من أهم األنشطة احلديثة، وأعالها من حيث القيمة املضافة، وأحد أكثر األنشطة الواعدة في قيادة عملية التنمية 
الرتكازها على رأس املال البشري، فقد ارتأت »رجل االعمال« ان حتاور د. عبد املالك اجلابر – الرئيس التنفيذي ملجموعة االتصاالت حول 

دراسة خاصة بقطاع االتصاالت ودوره التنموي تعتزم االتصاالت نشرها قريبًا في السوق الفلسطيني ، ويهدف هذا احلوار الشامل كذلك الى 
إستيضاح بعض القضايا التى شابها نوعا من اللبس في اآلونة االخيرة حول مركزية هذا القطاع، لعلها تشكل إسهاما في فهم قطاع االتصاالت 

الفلسطيني، وتقييم أدائه بشكل موضوعي وطرح اهم القضايا التي قد تهم املواطن.

 1997 تأسيسها عام  االتصاالت منذ  قامت شركة 
رقمية  شبكة  وجتهيز  التحتية  البنية  بناء  بإعادة 
الفلسطينية  مع  متطورة أعادت اتصال األراضــي 
العالم عبر نقلة نوعية،  حيث قدر معدل خطوط 
الهاتف الثابت ب 60 خطا لكل مائة أسرة مع نهاية 
عام 2007، بينما غطت خدماتها أكثر من 98.5% 
من التجمعات السكنية. كما مت إطالق أول شركة 
ارتفع  والتي  اتصاالت خلوية فلسطينية )جــوال(، 
مشترك  مليون  يزيد عن  ما  إلــى  مشتركيها  عــدد 
نهاية عام 2007. هذه االجنازات لم تكن بالسهلة 
بوجود اعاقة غير شرعية من ِقبل شركات اسرائيلية 
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عديدة ، وظروف حصار وعدم استقرار متس أي قدرة على العمل والنمو.

االتصاالت  خدمات  واستخدام  انتشار  مستوى  تصنف  كيف  ســؤال:  
وتكنولوجيا تقنية املعلومات في األراضي الفلسطينية مقارنة بالدول 

األخرى؟
تقنية  وخدمات  منتجات  واستخدام  انتشار  مؤشرات  مقارنة  عند  اجلــواب: 
في  واحملمول(  الثابت  والهاتف  واالنترنت،  احلواسيب،  )استخدام  املعلومات 
األراضي الفلسطينية  مع مناطق الصراع في العالم )مثل العراق، أفغانستان(، 
تتقارب في مؤشرات أخرى  أنها  املناطق. كما  بكثير من هذه  أفضل  فنجدها 
وتتقدم أحيانا على العديد من الدول العربية التي تتمتع باالستقرار السياسي 

واالقتصادي. وفيما يلي عرضا ألهم هذه املؤشرات: 
الهواتف الثابتة: شهدت شبكة الهواتف الثابتة توسعة وازديادا مطردا في أعداد 
املشتركني، فتم جتهيز الشبكة الستيعاب هذه األعداد املتزايدة في الطلبات، 
حيث كان عدد املقاسم الرئيسية 14 مقسما رئيسيا عام 1996، بينما وصل 
هذا العدد إلى 42 مقسما رئيسيا و164 مقسما فرعيا عام 2007، كذلك بلغ 
العدد  هذا  وارتفع  جتمعا،   48 حوالي   1996 عام  املخدومة  التجمعات  عدد 
ارتفع  بالنسبة ملراكز اخلدمات فقد  أما   .2007 564 جتمعا عام  إلى  ليصل 
عددها من 9 مراكز عام 1996 إلى 29 مركزا رئيسيا عام 2007. وفيما يتعلق 
برسوم توصيل خط الهاتف املنزلي فقد انخفضت لتصل إلى 35.8 دوالرا بعد 
أن كانت 497 دوالر عام 1996، حيث ساهم هذا التخفيض في انتشار الهواتف 
في  التطور  لطبيعة  ونتيجة  الفلسطينية.  األراضــي  في  كبير  بشكل  الثابتة 
اخلدمات والبنية التحتية، وصل عدد املشتركني مع نهاية 2007 إلى حوالي 

351 ألف مشترك بعد أن كان 83621 عام 1996. 
وبالرغم من صعوبة األوضاع السياسية واالقتصادية واإلجراءات اإلسرائيلية 
مع  تتقارب  الفلسطينية  األراضـــي  في  االنتشار  مــؤشــرات  أن  إال  التعسفية، 
العديد من الدول العربية في نسبة امتالك اخلط الثابت والتي تبلغ 9.43 
لكل مائة مواطن، مقارنة ب 7.82 في اجلزائر و 11.36 في األردن، و %4 في 

العراق نهاية عام 2005. 

الهواتف النقالة : وصل عدد خطوط الهواتف النقالة اإلسرائيلية املستخدمة 
في األراضي الفلسطينية  عام 1996 إلى 25000 مشترك أي بكثافة 0.99 
العاملي  النظام  1998 منح مشروع  عام  وفي منتصف  السكان،  مائة من  لكل 
البدء  مت  والــتــي  الفلسطينية  جـــوال  لشركة   GSM اخلــلــويــة  لــالتــصــاالت 
بتشغيلها في تشرين أول 1999 حسب الرخصة املمنوحة لشركة االتصاالت 
الفلسطينية. وقد ارتفع عدد املشتركني في جوال مع نهاية 2007 إلى مليون 
مشترك، أي بنسبة انتشار تصل إلى 33 لكل مائة من السكان. إن نسبة امتالك 
 )36( مبصر  مقارنة  منخفضة  الفلسطينية  األراضـــي  في  اخللوي  الهاتف 
الربع  وتونس خالل  والعراق  واليمن  من سوريا  أعلى  أنها  إال   ،)87( واألردن 

الثالث من عام 2007.
االنترنت  مستخدمي  أو  مشتركي  عن  دقيقة  إحــصــاءات  توجد  ال  االنترنت: 
في  املشتركني  عــدد  ارتــفــع   2007 نهاية  ومــع  أوســلــو.  اتفاقية  توقيع  قبل 
الهاتف  وبلغ معدل خطوط  52517 مشترك،  إلى   ADSL خدمة اإلنترنت 
 Dialup(( الضيق  النطاق  لالنترنت من خالل خدمة  للدخول  املستخدمة 
27362 خط. كذلك وصل عدد الشركات التي تقدم خدمة االنترنت إلى 49 
االنترنت من بني كل مائة  2007. ووصلت نسبة من يستخدمون  شركة عام 
مواطن )6.56( في األراضي الفلسطينية  مقارنة ب 5.83 في اجلزائر، و6.75  
ان  الى  هنا  اإلشــارة  2005. وجتــدر  11.22 في األردن نهاية عام  في مصر و 
احتجاز معدات وأجهزة االتصاالت في املوانئ اإلسرائيلية أعاق انتشار خدمات 

االتصاالت وحد من قدرتها على تطوير نوعيتها.
األراضـــي  فــي  الشخصية  احلــاســوب  أجــهــزة  أعــــداد  ازدادت  لــقــد  احلـــاســـوب: 
املستخدمني  أعـــداد  ـــاد  الزدي نتيجة  السابقة  الــســنــوات  خــالل  الفلسطينية 
التي  الرئيسية  الوسيلة  تعتبر  حيث  واالتــصــاالت،  املعلومات  لتكنولوجيا 
اإلحصائيات  وتشير  األفــراد،  بني  لالتصال  وكــأداة  لإلنترنت  للنفاذ  تستخدم 
الفلسطينية  األراضــي  أجهزة احلاسوب في  التي متتلك  األسر  نسبة  أن  إلى 
امتالك  نسبة  فــإن   2005 إحصائيات  وحــســب   .32.8% بلغت   2006 عــام 
أجهزة احلاسوب لكل مائة مواطن  في األراضي الفلسطينية  )4.59 جهاز( 
 .)2.46( واملغرب    ،)3.65( و مصر   )1.06( وتزيد عن مثيالتها في اجلزائر 

مراكز اخلدمات فقد ارتفع عددها من 9 مراكز عام 1996 إلى 29 مركزا رئيسيا عام 2007
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وجتدر اإلشارة هنا الى ان مشروع  »صندوق حاسوب لكل بيت« الذي أطلقته 
مجموعة االتصاالت قد ساهم في زيادة امتالك أجهزة احلاسوب في األراضي 

الفلسطينية، إذ يقدم الصندوق تسهيالت كبيرة لسداد ثمن األجهزة.

ســـــؤال: كــيــف تـــأثـــرت خـــدمـــات االتــــصــــاالت فـــي قـــطـــاع غــــزة بسبب 
االجتياحات والقصف االسرائيلي وخاصة في الظرف احلالي؟

اجلــواب:  ال يخفى على أحد صعوبة األوضــاع التى يعانيها أهلنا في قطاع 
غزة والناجمة أساسا عن احلصار اإلسرائيلي وعمليات القصف واالجتياحات 
املتكررة ملناطق عديدة من القطاع، حيث أضرت هذه اإلجراءات جميع جوانب 
أننا نتحدث عــن خــدمــات االتــصــاالت،  فقد جنم  احلــيــاة فــي القطاع. ومبــا 
واملقاسم واألبراج  املنشآت  عن اإلجــراءات االسرائيلية جتريف وتدمير بعض 
والكوابل التابعة ملجموعة االتصاالت، مما تسبب في انقطاع خدمات االتصال 
واالنترنت أو تشويشها عن بعض املناطق. وحتاول الطواقم الفنية لالتصاالت 
إصالح هذه األضرار وتعمل ليال ونهارا لتحقيق ذلك. إال أنها أحيانا تواجه 
صعوبات كبيرة في الوصول لبعض هذه املناطق، إذ أن بعضها يقع في مرمى 
نيران اجليش االسرائيلي، وأحيانا ال تتوفر املعدات واألجهزة الالزمة بسبب 

عدم سماح اجلانب االسرائيلي بإدخالها للقطاع.

األراضي  االتــصــاالت في  أسعار خدمات  ان  الــى  ما يشار  ســؤال: كثيرا 
الفلسطينية مرتفعة، ويعزى ذلك بشكل رئيسي لضعف املنافسة في 

سوق االتصاالت، ما ردكم على ذلك؟
اجلواب: احلقائق واألرقام املتاحة تشير الى عكس ذلك بشكل عام. إذ أن مستوى 
الدول  من  أقــل  الفلسطينية  األراضــي  في  االتــصــاالت  معظم خدمات  أسعار 
أسعارها.  في  مستمرا  تخفيضا  هنالك  أخــرى  جهة  ومن  جهة،  من  احمليطة 
مؤشر آخر يدعم هذه االستنتاج هو متوسط الفاتورة الشهرية للمشترك في 
في  اخللوي  الهاتف  فاتورة  قيمة  متوسط  يقدر  املثال  سبيل  فعلى  اخلدمة. 
األردن ب 18.7 دوالر شهريا خالل عام 2006 )مجموعة املرشدون العرب(، في 
حني بلغت 18.3 دوالر ملشتركي جوال خالل نفس العام.  واألرقام التالية تبني 

بوضوح عند مقارنتها مع بعض الدول العربية و احمليطة صحة ذلك: 

أسعار خدمات االتصال الثابت
رسوم  العربية في  الــدول  األرخــص بني جميع  الفلسطينية   األراضــي  تعتبر 
تركيب اخلط  الثابت املنزلي )انظر الشكل رقم  1(. إذ تقل ب %29 مقارنة 
الثابت  اما اخلط  %72 مقارنة مبصر.  بــاألردن، و%27 مقارنة بإسرائيل، و 
التجاري فيقل في األراضي الفلسطينية  ب %21 مقارنة باألردن و ب 38% 
مقارنة  مبصر،  ويزيد ب %61 مقارنة بإسرائيل، وذلك بسبب وجود عدد كبير 

من املنشآت العاملة في إسرائيل مما يسمح لها بهذا التخفيض.

رسوم االشتراك الشهري
للخط الثابت

يــالحــظ ايــضــا انــحــفــاض الـــرســـوم الــشــهــريــة لــلــخــط الــثــابــت فــي االراضــــي 
الفلسطينية عند مقارنتها باألردن، واسرائيل، وقطر والسعودية )انظر شكل 

رقم 2(.
تقل أسعار املكاملات احمللية في األراضي الفلسطينية ب %50 في املعدل وقت 
التخفيض  أما في وقت  بــاألردن،  %35 مقارنة  الــذروة مقارنة بإسرائيل، وب 
األول والثاني فإنها األقل في األراضي الفلسطينية. كما أن شركة االتصاالت 
الفلسطينية تقدم 75 دقيقة مجانية شهريا ملشتركيها بعكس كل من األردن 
ومصر التي ال يحصل فيها املشترك على أية دقائق مجانية )انظر الشكل رقم 

.)3

أسعار املكاملات الوطنية 
تعتبر أسعار املكاملات الوطنية في األراضي الفلسطينية  األرخص مقارنة بكل 
الدول احمليطة، إذ تقل عن أقرب منافس لها ب %50 في املعدل وقت الذروة 
بالدول  مقارنة  مجانية  دقائق  تقدم  التي  الوحيدة  أنها  كما  إسرائيل.  وهي 

احمليطة )انظر الشكل رقم 4(. 

مؤشرات االنتشار في األراضي الفلسطينية تتقارب مع العديد من الدول العربية في نسبة امتالك اخلط الثابت
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أسعار املكاملات الدولية
الفلسطينية مــع إســرائــيــل، وأمــريــكــا،  ومصر  يعتبر االتــصــال مــن األراضـــي 
األردن،  في  العاملة  بالشركات  مقارنة  االتصاالت  شركة  خالل  من  األرخــص 
ومصر. أما االتصال مع األردن من  األراضي الفلسطينية  فهو أعلى بنسبة 
%90 مقارنة باالتصال من األردن إلى  األراضي الفلسطينية  )انظر الشكلني 
األراضي  دولية مباشرة ل  اتصال  بوابة  وذلــك بسبب عــدم وجــود  و6(   5 رقــم 
إضافية  تكاليف  يضيف  مما  إسرائيل  عبر  للنفاذ  واضطرارها  الفلسطينية  

على الربط بني  األراضي الفلسطينية  والعالم اخلارجي.

املصدر: معلومات جمعتها دائرة دراسات السوق في شركة االتصاالت من مواقع 
االنترنت اخلاصة بالشركات العاملة في هذه الدول.

أسعار خدمات االنترنت
جلميع  العربية  الـــدول  مــع   ADSL  خلــدمــة التركيب  رســـوم  مــقــارنــة  عند 
السرعات، جندها في األراضي الفلسطينية األقل مقارنة مع املتوسط السائد 

في الدول العربية )انظر الشكل رقم 7(. 
جلميع  العربية  الــدول  مع   ADSL خلدمة  الشهرية  الــرســوم  مقارنة  وعند 
السرعات، جندها في األراضي الفلسطينية األقل مقارنة مع املتوسط السائد 
 128 لسرعة   52% إلى حوالي  االنخفاض  نسبة  وتصل  العربية،  الــدول  في 
Kbps  )انظر الشكل  رقم 8 الذي يبني اسعار خدمات ADSL لسرعتي 256 

.) kbps512  و

سوق  حتتكر  الفلسطينية  االتـــصـــاالت  مجموعة  أن  يــقــال  ســــؤال: 
الذي  االمتياز  بسب  الفلسطينية  األراضـــي  في  االتــصــاالت  خدمات 
أرباحا  حتقيق  من  مكنها  والــذي  الوطنية،  السلطة  من  عليه  حصلت 

طائلة، ما ردكم على ذلك؟
اجلواب: بداية أؤكد  أن احلصول على امتياز حصري من اجلهات احلكومية 
أمرا متعارفا عليه في كل دول العالم. وملنح االمتياز مبررات اقتصادية عديدة. 

ليس  حصري  امتياز  على  الفلسطينية  االتصاالت  شركة  حصول  فإن  وعليه 
باألمر اخلارج عن املألوف. كما أن االمتياز احلصري ال يعني إطالق يد شركة 
االتصاالت للتحكم باخلدمات التي تقدمها، أو نوعيتها أو سعرها. إذ مت ربط 
االمتياز بفترة زمنية محددة، وبشروط رقابية من اجلهات احلكومية وبخاصة 
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات. وقد مت مؤخرا ترخيص مشغل خلوي 
ثان و 12 شركة جديدة لتقدمي خدمات للنطاق العريض، وأن الوزارة بصدد 
ملــا تواجهه شركة جــوال مــن منافسة  الــشــركــات، إضــافــة  املــزيــد مــن  ترخيص 
األراضي  في  العاملة  اإلسرائيلية  اخللوية  الشركات  قبل  من  قانونية  غير 

الفلسطينية ومبا يخالف الرخصة التى حصلت عليها شركة االتصاالت.
وتبني الدالئل أن مجموعة االتصاالت لم حتتكر سوق االتصاالت الفلسطيني 
القوة  على  يستدل  اذ  الــدراســات.  بعض  توحيه  الــذي  بالقدر  منه  تستفد  ولم 
االحتكارية للمنتج، حسب النظريات والنماذج االقتصادية، من خالل مؤشرات 
عدة أهمها: عدد منتجي اخلدمة، مدى حتكم املنتج باألسعار، نسبة ما يحققه 
املنتج من ربح غير عادي. وفيما يلي حتليل بسيط لهذه املؤشرات والتي ستوضح 

عدم استغالل مجموعة االتصاالت المتيازها لتحقيق أرباح غير عادية.     

املنافسة في سوق خدمات االتصاالت املتنقلة
أشارت تقارير عدة صادرة عن جهات محايدة إلى شدة املنافسة في سوق خدمات 
االتصال املتنقلة في األراضي الفلسطينية. بل إن األراضي الفلسطينية جاءت 
في املرتبة الثانية بني الدول العربية في مؤشر حدة املنافسة في سوق خدمات 
االتصال املتنقلة عام 2005. ويعلم اجلميع أن هذه املنافسة غير عادلة وغير 
قانونية ومضرة لالقتصاد الفلسطيني.  وقد مت مؤخرا فتح باب املنافسة في 
خدمة االتصال املنتقل بترخيص مشغل جديد، ومنح تراخيص عديدة للعمل 

في مجال خدمات النطاق العريض. 

تخفيضات جوهرية ومستمرة في أسعار خدمات 
االتصاالت

منذ تسلم شركة االتصاالت مهامها عام 1997 كانت هيكلية التعرفة املعتمدة 

جنم عن اإلجراءات االسرائيلية جتريف وتدمير بعض املنشآت واملقاسم واألبراج والكوابل التابعة ملجموعة االتصاالت
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حسب الوحدة )Unit( والتي كانت معتمده في بيزك حينها، والتي تختلف 
إلى  الفلسطينية  املناطق  تقسم  وكــانــت  ووقــتــهــا،  املكاملة  نــوع  حسب  مدتها 
ثالثة مناطق رئيسيه وكان هنالك ثالثة أوقات حتاسبيه ) وقت الذروة، وقت 
املقسم  داخــل   ( محليه  مكاملات  الثاني(،  التخفيض  وقت  األول،  التخفيض 
الواحد(، مكاملات وطنيه أ ) داخل منطقة االتصال الواحدة(، مكاملات وطنيه 

ب ) بني مناطق االتصال(.
وعدة  جــوهــريــة  بتخفيضات  قــامــت  وشــركــاتــهــا  االتــصــاالت  مجموعة  أن  إال 
وزارة  مع  وبالتنسيق  املجموعة  ان  تثبت  والتي  بعضها  يلي  فيما  خلدماتها 

االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات تستجيب للمتغيرات احمللية والعاملية :
مت إعادة هيكلة تعرفة املكاملات في العام 1999 لتصبح حسب مدة املكاملة بدال 
من وحدة العد وبقيت املناطق مقسمه إلى ثالثة أنواع من املكاملات ) محليه، 
وطنيه أ ، وطنيه ب ( ومت دمج أوقات التحاسب إلى وقتني فقط ) وقت الذروة 

، وقت التخفيض(.
بنسبة  الشهري  االشتراك  رسوم  أسعار  تخفيض  مت   2000/8/1 من  ابتداء 
%17 لتصبح 50 شيكل عن كل دورة فاتورة ) كل شهرين( بدال من 60 شيكل.
2000/9/1 مت تخفيض أسعار املكاملات الدولية بنسب تصل إلى  ابتداء من 

%30 إلى الدول العربية في وقت التخفيض.
األراضـــي  فــي  االتــصــال  مــنــاطــق  تقسيم  إعــــادة   2004 الــعــام  فــي مطلع  مت 
تعرفة  وإلغاء  فقط  مناطق  إلى سبعة  اتصال  منطقة   35 من  الفلسطينية  
املكاملات الوطنية ومن ضمنها جعل غزة بالكامل منطقة اتصال واحدة.  وابتداء 
من 2005/6/1 مت إلغاء تسعيرة املكاملات الوطنية وجعل جميع املكاملات داخل 
األراضي الفلسطينية  بسعر املكاملة احمللية ليصل حجم التوفير على املوطن 

الفلسطيني الى ما نسبته 83%.
ابتداء من 2005/6/1 مت تخفيض رسوم االشتراك بنسبة %20 لتصبح 40 
50 شيكل وزيــادة مدة املكاملات احمللية املجانية ب  شيكل في الــدورة بدال من 

%50 لتصبح 150 دقيقه بدال من 100 دقيقه.
شيكل(   4 و   3( بني  تــتــراوح   2003 العام  حتى  االنترنت  ساعة  تكلفة  كانت 

وخفضت لتصبح الساعة ب 1.2 شيكل بدال من 1.44.
نظام  )على  التجاري  اخلــط  تركيب  رســوم  تخفيض  مت   2007-3 من  ابــتــداء 

الفاتورة( لتصبح  249 شيكل بداًل من 750 شيكل أي بنسبة تخفيض 67%.
ابتداء من شهر 5-2007 مت تخفيض رسوم تركيب اخلط املنزلي )على نظام 
الفاتورة( لتصبح 113 شيكل بداًل من 249 شيكل أي بنسبة تخفيض 55%.

ربحية مجموعة االتصاالت معقولة ومتقاربة مع 
ربحية شركات االتصاالت العربية

استفادتها  على مدى  كدليل  االتصاالت  أرباح مجموعة  استخدمت  ما  كثيرا 
من حصرية االمتياز املمنوح لها، إال أنني أؤكد ان الربحية التي مت حتقيقها 
أبناء مجموعة االتصاالت  املوظفني من  الــدؤوب ملئات  العمل  حصلت بفضل 
متحدين كافة الصعاب. إن الربط بني األرباح واإلمتياز ليس باألمر الواقعي 
في حالة االتصاالت الفلسطينية. وللداللة على ذلك فان مقارنة بسيطة بني 
نسبة أرباح شركات االتصاالت املدرجة في األسواق املالية في الدول العربية لعام 
2006 ستجعل احلقيقة أكثر وضوحا.  إن نسبة أرباح االتصاالت الفلسطينية 
فهي  معظمها.  من  أقــل  بل  العربية  الــدول  في  املتحققة  النسب  ضمن  تقع 
تأتي في املرتبة الثامنة من بني 17 شركة اتصاالت مدرجة في األسواق املالية 
االتصاالت  أربــاح مجموعة  أن  يؤكد  ربحيتها.  وهذا  العربية من حيث نسبة 
الفلسطينية عادية ومعقولة مقارنة بالشركات العاملة في هذا املجال، وليست 

نتاج قوتها االحتكارية )انظر اجلدول رقم 1(.

سؤال: هل لك ان توضح لنا األهمية االقتصادية لقطاع االتصاالت؟
اجلواب: بداية ال تعكس املؤشرات االقتصادية إال النذر البسيط من دور قطاع 
االتصاالت في االقتصاد الفلسطيني. إذ يكفي اإلشارة إلى أن خدمات القطاع 
تشكل  وغيرها(  املعلومات  وتراسل  واالنترنت  واخللوية،  الثابتة  )االتصاالت 
األفراد  ومتكن  ببعضها،  االقتصادية  األنشطة  كافة  لربط  الرئيسي  العصب 
فيما  والتواصل  العمل  من  واألهلية  واخلاصة  العامة  واملؤسسات  واملنشآت 
بينها محليا وخارجيا. ولإلشارة فقد بلغ عدد املشتركني في خدمات مجموعة 

األرباح األصولالبلدالشركة 

الصافية

نسبة 

األرباح 

1229934130.28السعوديةاالتصاالت السعودية
1250915960.13اإلماراتمؤسسة اإلمارات لالتصاالت

1202210550.09الكويتاالتصاالت املتنقلة
32787820.24املغرباتصاالت املغرب
86247310.08مصراوارسكوم تلكوم

19647280.37السوداناالتصاالت السودانية
21434670.22قطركيوتل

20424380.21مصرفودافون مصر
املصرية خلدمات الهاتف 

احملمول
12852650.21مصر

24762520.10الكويتالوطنية لالتصاالت املتنقلة
12762360.18البحرينبتلكو

11862090.18عمانالعمانية لالتصاالت
47171860.04السعوديةاحتاد االتصاالت

8421220.14األردناالتصاالت األردنية
األراضي االتصاالت الفلسطينية

الفلسطينية

532790.15

5931020.17سورياسيرتل
0.15-165-1126اإلماراتاإلمارات لالتصاالت املتكاملة

68914104960.15اإلجمالي
جدول رقم 1: ربحية شركات االتصاالت املدرجة في األسواق املالية العربية  

لعام -2006مليون دوالر 
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مشترك  مليون   1.3 حــوالــي  لوحدها  االتــصــاالت 
)أسر وأفراد ومؤسسات( عام 2007.

وفــيــمــا يــلــي بــعــض املـــؤشـــرات الــتــى تــعــكــس الـــدور 
االقتصادي لقطاع االتصاالت

قــطــاع االتصاالت  وفــر  االســتــخــدام،  مــجــال  ففي 
 ،2006 عــام  مباشرة  عمل  فرصة   3000 حــوالــي 
ــتــى يوفرها  يــضــاف الـــى ذلـــك فـــرص الــعــمــل ال
ان  افتراض  وعلى  مباشرة.  غير  بطريقة  القطاع 
االتصاالت  يوفرها قطاع  كل فرصة عمل مباشرة 
مباشرة،  غير  أخــرى  عمل  فرصة  مقابلها  تخلق 
األراضي  في  احلالي  اإلعــالــة  معدل  وباستخدام 
لكل عامل،  6.5 فرد  والبالغ حوالي  الفلسطينية 
يعتاشون بشكل مباشر  الــذيــن  األفـــراد  عــدد  فــإن 
وغير مباشر من قطاع االتصاالت يقدر ب 39000 

مواطن.
الــدخــل، فقد جنــح قطاع  أمــا فــي مــجــال توليد 
كبيرة  مــالــيــة  إجنــــازات  فــي حتقيق  االتـــصـــاالت 
يــولــده مــن دخـــل )القيمة  زيــــادة مــا  متثلت فــي 
عام  دوالر  مليون   217 حلوالي  لتصل  املضافة( 
%61 منذ  زيــادة سنوية ب  ميثل  ما  أي   ،2006
عام 1997 حتى عام 2006. كما أن قيمة إنتاجه 
ذاتها.  الفترة  خــالل  سنويا   55% بنسبة  زادت 
خالل  احمللي  الــنــاجت  منــو  نسبة  فــان  وللمقارنة 
باألسعار  سنويا   5% عــن  تــزد  لــم  الــفــتــرة  تلك 
أسرع  االتــصــاالت  يكون قطاع  وبــذلــك  اجلــاريــة. 
القطاعات منوا في االقتصاد الفلسطيني. وتصل 
أنشطة  مجمل  مــن  االتــصــاالت  قطاع  مساهمة 
و19%   ،7.5% ب  واألهــلــي  اخلــاص  القطاعني 
من قطاع اخلدمات. كما أن مساهمته تزيد عن 
مساهمة قطاع اإلنشاءات، وقطاع الوساطة املالية 

واملصارف. 
مضافة،  قيمة  من  القطاع  يولده  ما  الــى  إضافة 
السلطة  خزينة  رفد  في  كبير  بشكل  يساهم  فإنه 
)ضريبة  ورســوم  ضرائب  من  يدفعه  مبا  الوطنية 
دخل وضريبة مضافة ورسوم رخص(. وتقدر قيمة 
وحــدهــا خلزينة  االتــصــاالت  وردتـــه مجموعة  مــا 
السلطة منذ بدء التشغيل حتى اللحظة بحوالي 
1،14 مليار شيكل، وهذا يشكل حوالي %22 من 
اإليرادات احمللية للسلطة الوطنية. وعلى افتراض 
ان املضاعف االقتصادي البسيط يقدر ب 3 دوالر،  
االتصاالت  قطاع  يولده  الــذي  الكلي  الدخل  فإن 

 12% عن  يقل  ال  الفلسطيني  االقتصاد  لصالح 
عام  الفلسطيني  االقتصاد  أنتجه  مــا  قيمة  مــن 

 .2006

ســؤال: كيف تصف دور مجموعة االتصاالت 
في االستثمار وتشجيعه؟

اجلواب: يلعب قطاع االتصاالت ممثال مبجموعة 
االتصاالت دورًا محوريا في حتسني بيئة االستثمار 
كانت  املجموعة  أن  إذ  الفلسطينية.  األراضــي  في 
الكثيرون  فيه  تــردد  وقــت  وفــي  لالستثمار  سباقة 
في  املخاطر  درجــة  ارتــفــاع  بسبب  االستثمار  عــن 
الدفترية  القيمة  وتقدر  الفلسطينية.  األراضــي 
 2007 لعام  شركاتها  في  املجموعة  الستثمارات 
بحوالي 603 مليون دوالر.  وقد ساهمت املجموعة 
بأدائها املالي املميز باستقطاب عشرات اآلالف من 
السوق  في  مستثمرين  الــى  وحولتهم  املواطنني 
املالي، وخلقت ثقافة استثمارية بني كافة شرائح 
استقطاب  في  جنحت  املجموعة  ان  كما  الشعب، 
استثمارات من صناديق استثمارية عربية وعاملية 
بلغ عددها حوالي 70 صندوقا في الفترة االخيرة. 
كما ساهمت املجموعة بتأسيس عدد من الشركات 
الكترونيات  ــرفــاه،  ال وبــنــك  واصـــل،  شــركــة  )منها 
وشركاتها  الفلسطينية   األراضــــي  وكــهــربــائــيــات 
وتخطط   ،)Vtelو املقدسة،  التابعة، واألراضـــي 
لتنفيذ مشاريع اقتصادية رائدة.  يضاف الى ذلك 
ترويجية  جهود  مــن  املجموعة  إدارة  بــه  تقوم  مــا 
العربي،  اخلــلــيــج  دول  فــي  وبــخــاصــة  مــتــواصــلــة، 
الستقطاب املزيد من االستثمارات من هذه الدول 

الى األراضي الفلسطينية.

سؤال: يتضح من كالمك أن لقطاع االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات دورا مهما  في االقتصاد 
الفلسطيني، فما هي اإلجراءات التي ميكن  أن 
حتسن بيئته االستثمارية الستقطاب املزيد 
مــن االســتــثــمــارات إلــيــه وبــالــتــالــي تــعــزز دوره 

االقتصادي؟
اجلــــواب: بــدايــة ال بــد مــن اإلشــــارة الــى ان قطاع 
عدة  من  يعاني  املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت 
والتطور. وقد  النمو  معوقات حتد من قدرته على 
جنم أهم هذه املعوقات عن اإلجراءات اإلسرائيلية، 
إال أن بعضها جنم عن تواضع أداء بعض األطراف 

الفلسطينية ذات العالقة.  إن العمل على حتسني 
البيئة االستثمارية لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات يتطلب تعاونا ومشاركة فعالة من جميع 
لبعض  قائمة  يلي  وفيما  العالقة.  ذات  األطـــراف 
املهام املطلوبة لتحسني بيئة االستثمار في القطاع 
أهمتيها  يعكس  ال  ترتيبها  أن  إلـــى  اإلشــــارة  مــع 

النسبية: 
الــعــمــل عــلــى تــطــويــر وزيــــادة الــكــادر املــهــنــي لـــوزارة 
في  وبــخــاصــة  املعلومات  وتكنولوجيا  االتــصــاالت 
مجاالت االقتصاد، والقانون التجاري، وتكنولوجيا 
بشكل  بــدورهــا  القيام  مــن  ميكنها  مبــا  املعلومات، 

فعال.
اإلسراع في سن القوانني واللوائح الالزمة لتنظيم 
وبخاصة  املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  قطاع 
الفكرية،  املــلــكــيــة  ــة  وحــمــاي االتــــصــــاالت،  قـــانـــون 

واملنافسة.
تفعيل جهود السلطة الوطنية، واملؤسسات األهلية 
واخلاصة، واملجتمع الدولي للضغط على سلطات 
تفرضها  التى  القيود  لرفع  اإلسرائيلي  االحتالل 
عــلــى االقـــتـــصـــاد الــفــلــســطــيــنــيــة وبــخــاصــة قطاع 
االتصاالت  وتكنولوجيا املعلومات في مجاالت منح 
األماكن  في  وتركيبها  املعدات،  واستيراد  الترددات، 

املناسبة.
اســتــثــمــاريــة مغامرة  تــأســيــس صــنــاديــق  تــشــجــيــع 
إصدار  خــالل  مــن   ،Venture capital fund
التشريعات الالزمة ملثل هذه الصناديق، واملساهمة 

في متويلها. 
قطاع  لتنظيم  مستقلة  هيئة  تشكيل  في  اإلســراع 

االتصاالت وإصدار القوانني الالزمة لعملها.
 Labor تــطــويــر أنــظــمــة رصـــد فــي ســـوق الــعــمــل
الترابط  لتعزيز   market tracking systems
ـــتـــدريـــب مـــن جهة،  بـــني مـــؤســـســـات الــتــعــلــيــم وال

واحتياجات سوق العمل من جهة أخرى. 
احلفاظ على احلقوق الفلسطينية مثل حقهم في 
الدولية  إلى شركات االتصاالت  بهم  مدخل خاص 
البث  وحقول  أجوائهم  على  السيطرة  في  وحقهم 

التي يعملون عبرها.
اإلصرار على أن يكون لشركات خدمات االتصاالت 
الفلسطينية احلق في بناء مواقعهم اخلاصة بهم.

منع الشركات غير املرخصة بيع خدمات االتصاالت 
في املناطق الفلسطينية.

في مجال االستخدام, وفر قطاع االتصاالت حوالي 3000 فرصة عمل مباشرة عام 2006
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عقد مؤمتر فلسطني لالستثمار في الفترة الواقعة ما بني 21 و23 من شهر ايار 
ورجال  واجنبي  عربي  مستثمر   500 نحو  مبشاركة  حلم  بيت  مدينة  في  املاضي 

اعمال وشخصيات اقتصادية فلسطينية.
وكان الرئيس محمود عباس، قد افتتح املؤمتر مبصارحة الوفود الفلسطينية والعربية 
والدولية التي وصلت الى املدينة بتعقيدات الوضع على االرض الفلسطينية، اال انه أكد: 
رغم ذلك فان لدينا العديد من األمثلة احلية على جناحات فلسطينية مختلفة وبرأس 
 مال فلسطيني وعربي وأجنبي أيضا، داعيا املستثمرين الى االستثمار في فلسطني. 
وقال الرئيس إننا نؤمن أن التنمية الشاملة في فلسطني، سوف تظل تواجه الكثير 
االحتالل،  إنهاء  من  نتمكن  أن  إلــى  هناك،  اإلخفاقات  وبعض  هنا  املصاعب  من 
وإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة ذات السيادة، القابلة للحياة والتطور، القادرة 
على ممارسة سيادتها وسلطتها غير املنقوصة على األرض، وتفعيل قوانينها دون 
تستحقها  التي  االستثمارات  وجلب  واالقتصادي  املالي  الدعم  وتلقي  معوقات، 
 فلسطني وشعبها، واعتقد أن االستحقاقاتـ ـ إن شاء اللهـ ـ قادمة على أيديكم جميعا.

املنشود للقطاع اخلــاص، والذي  الــدور  إذ نؤكد على أهمية  وإننا  الرئيس  واضــاف 
املعاناة. فإننا نطمح أن  برهن على جدارته في وقت األزمــات واحملــن، وصمد رغم 
االقتصادية  التنمية  عملية  في  الطبيعي  دوره  لعب  من  اخلــاص  القطاع  يتمكن 
الفلسطينية، وحتمل مسؤولياته بالشراكة التامة مع مؤسسات الدولة، ومؤسسات 
األمان  صــمــام  هــو  اخلـــاص  الــقــطــاع  بـــأن  لثقتنا  الفلسطيني،  املــدنــي  املجتمع 
املساند  املــال  رأس  جلب  على  القادر  وهــو  االقتصادية،  للتنمية  الرئيس  واحملــرك 
في  الفلسطيني  اخلــاص  القطاع  استطاع  فقد  املانحة،  والـــدول  احلكومة  لــدور 
املنافسة  واإلنتاجية  الفاعلة  العمالة  من  كبير  قــدٍر  على  اإلبقاء  الظروف  أحلك 
القطاع  يقدمه  أن  ميكن  الــذي  مــا  نتصور  أن  ولنا  املختلفة،  اخلــدمــات  وتــقــدمي 
اخلــاص فيما لو حتقق األمــن واألمــان، ونحن بصدد حتقيق ذلــك، وانفتح األفق 
الــقــادمــني مــن غزة  نــقــول إلخــوتــنــا  أن  ونــرجــو  راســـخ،  السياسي على حــل سلمي 
ــالــذات رجـــال األعــمــال الــذيــن يــعــانــون مــعــانــاة كبيرة بــالــغــة، رمبــا ستستمعون  وب
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الرئيس عباس

يدعو املستثمرين
الى االستثمار
في فلسطني

آت. ــ  الله  إن شــاء  ــ  الفرج  إن  لهم  نقول  الصعوبات.  هــذه  مــدى  كلماتهم عن   إلــى 
وتــابــع وإنــنــي، بــهــذه املناسبة أدعـــو رجـــال األعــمــال فــي الــقــطــاع اخلـــاص العربي 
اإلشارة  وأود  فلسطني،  في  املتوفرة  االستثمارية  الفرص  على  لالطالع  والــدولــي 
وإمنا  فقط،  وعائد مجز  مناسبة  جــدوى  له  ليس  فلسطني  في  االستثمار  أن  إلى 
وترسيخ  حتقيق  في  للمساهمة  والعاملية  العربية  للشركات  فرصة  على  ينطوي 
قواعد عملية السالم واالستقرار املنشودين في الشرق األوسط، األمن واالقتصاد 
سيكون  بدونهما  ألنــه  ســالم  يتحقق  أن  ميكن  ال  وبدونهما  للسالم  الطريق  هما 
السنوات  في  عانيناه  ما  وكل  وسيكون هناك خراب  وسيكون هناك تطرف  إحباط 
السابقة. هذا السالم املقدر له أن يعود بالفائدة على مجمل التنمية االقتصادية 
نتعهد  طرفنا  مــن  ونحن  كله.  العالم  فــي  بــل  الــعــربــي،  العالم  فــي  واالجتماعية 
 بتوفير كل ما يلزم، جلعل عملكم في فلسطني حرًا ومربحًا ومصانًا بقوة القانون.
ودعم  السوق  آليات  إلى  تستند  تنمية  إلى  نتطلع  إننا  الى  عباس  الرئيس  واشــار 
املبادرات الفردية والشراكة الكاملة مع القطاع اخلاص على أساس تشجيع املنافسة 
على  العمل  فــي  حكومتنا  جهود  نقدر  فإننا  السياق،  هــذا  وفــي  االحــتــكــار،  ومنع 
اجناز خطة التنمية واإلصــالح، التي يستند جناحها باألساس إلى حتقيق حلول 
الفرص للتوسع في االستثمارات، واستكمال عناصر  املجال وتوفر  سياسية، تتيح 
فيها  مبا  لالستثمار،  واجلاذبة  املناسبة  القانونية  البيئة  وتوفير  التحية،  البنية 
السياسية؛ وقد استندت اخلطة  اتفاقيات ضمان تشجيع االستثمار ضد املخاطر 
إلى العناصر الرئيسية التالية: فرض سيادة القانون والنظام العام واحلفاظ على 
متكامل  إصالحي  برنامج  وممتلكاتهم.  وأنشطتهم  واملستثمرين  املواطنني  حقوق 
وشراكة واسعة مع القطاع اخلاص في جميع املجاالت. تنمية اقتصادية مبفهومها 
 الواسع مبا فيها استكمال البيئة القانونية الناظمة للحياة االقتصادية في فلسطني

الكثير  تــواجــه  تــظــل  ســـوف  فلسطني،  فــي  الــشــامــلــة  التنمية  إن  الــرئــيــس:  وقـــال 
ـــهـــاء االحــــتــــالل، وإقـــامـــة  ــــى أن نــتــمــكــن مـــن إن مـــن املـــصـــاعـــب واإلخــــفــــاقــــات إل
والتطور،  لــلــحــيــاة  الــقــابــلــة  الـــســـيـــادة،  ذات  املــســتــقــلــة  الــفــلــســطــيــنــيــة  الـــدولـــة 
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فياض:

املؤمتر نقطة بداية 
وليس حدثا

ملرة واحدة فقط
ــنــقــوصــة عــلــى األرض. ــهــا وســلــطــتــهــا غــيــر امل ــادت  والــــقــــادرة عــلــى ممـــارســـة ســي
الواسعة لكوكبة من رجال األعمال  املشاركة  املؤمتر، تتجلى في  أهمية  أن  وأضاف 
واملستثمرين الفلسطينيني والعرب واألجانب، وفي جدول أعماله احلافل بقضايا 
الوطني.  ومستقبلنا  الفلسطينية  االقــتــصــاديــة  والــهــمــوم  االحــتــيــاجــات   تــالمــس 
وشدد على أن األمن واالقتصاد هما الطريق للسالم ودونهما ال ميكن أن يتحقق 

سالم وسيكون إحباط وتطرف وخراب.

الشيخ حمد بن زايد ال نهيان
وكان افتتاح املؤمتر تضمن ايضا العديد من الكلمات من املسؤولني العرب واالجانب 
املشاركني في املؤمتر، اذ جدد الشيح حمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس وزراء 
اإلمارات العربية املتحدة رئيس الوفد اإلماراتي املشارك في املؤمتر في كلمته، التزام 
بالده قيادة وحكومة وشعبا في دعم الشعب الفلسطيني على كل الصعد وفي كافة 
احملافل، وان اإلمارات تتابع ما يحدث في األراضي الفلسطينية بشكل مستمر وان 
 معاناة الشعب الفلسطيني اإلنسانية حتتل مساحة كبيرة من اهتمام اإلمارات وشعبها.
إقامتها  التي  واالغاثية  التنموية  املشاريع  اإلماراتي عددا من  املسؤول  واستعرض 
اإلمارات في األراضي الفلسطينية، من بناء مستشفيات ومدن سكنية في الضفة 
الغربية وقطاع غزة، السيما في جنني، ورفح وبيت الهيا، مشيرا إلى الدور التي تقوم 

به جمعية الهالل األحمر اإلماراتي في دعم الشعب الفلسطيني.
وقال: ان املؤمتر يحتاج إلى الدعم واملساندة، ونحن نتطلع إلى حتقيق املزيد من 

الشراكة وحتسني حياة وصون كرامة اإلنسان الفلسطيني.

وزير التجارة والصناعة االردني
وبــــــــــدوره أشـــــــاد عــــامــــر احلــــديــــد وزيـــــــر الــــتــــجــــارة والـــصـــنـــاعـــة األردنــــــــــي في 
ـــاقـــاًل  ـــــؤمتـــــر، ن ـــة فـــــي انــــعــــقــــاد امل ـــي ـــوطـــن ـــجـــهـــود الـــســـلـــطـــة ال كـــلـــمـــة بـــــــــالده، ب

ــــــــي نــــــادر الـــذهـــبـــي لــلــمــشــاركــني فــــي املـــؤمتـــر.  ـــــــــوزراء األردن ـــيـــس ال ـــات رئ  حتـــي
املـــنـــطـــقـــة الستيعاب  فــــي  االقــــتــــصــــاديــــات  لـــدعـــم  الـــعـــمـــل ســـويـــا  ـــــى  إل ودعــــــا 
ــــعــــمــــل فـــــي شـــــراكـــــة وتــــضــــامــــن.   املــــتــــغــــيــــرات اإلقـــلـــيـــمـــيـــة والــــــدولــــــيــــــة، وال

رئيس الوزراء سالم فياض
فلسطني  انعقاد مؤمتر  ان مجرد  فياض  ســالم  الدكتور  الـــوزراء  رئيس  اكــد  بــدوره 
املستثمرين  دخــول  ان  وقـــال:  الفلسطينية  لـــإلرادة  جنــاح  قصة  ميثل  لالستثمار 
من  فعليًا  ميكن  ومبــا  املستقبل،  فــي  املــســار  هــذا  تعزيز  إمكانية  يؤكد  لفلسطني 
املشاريع  لتنفيذ  اإلمكانية احلقيقية  ويوفر  نواجهها،  التي  املصاعب  التغلب على 
االستثمارية، واضاف موجها كالمه للمستثمرين املشاركني في املؤمتر »استثماركم 
في فلسطني، هو استثمار في صنع السالم واالستقرار املدعومني بنهضة استثمارية 

في هذا اجلزء من العالم«.
أطلقناها  التي  للمبادرة  الفورية  االستجابة  إلى ضرورة  »الدعوة  فياض  د.  وجدد 
منذ شهور، بضرورة إعادة فتح وتشغيل معابر قطاع غزة، ومبا يحمي وحدة األراضي 
الفلسطينية، ويضمن استمرار وحدة االقتصاد الفلسطيني، ويحرر حركة األفراد 
الغربية من ناحية، وبني األراضي  واملــواد اخلام بني قطاع غزة والضفة  والبضائع 
وإنهاء  االقتصادية  احلياة  دورة  فاستعادة  ثانية.  ناحية  من  والعالم  الفلسطينية 
املعابر« مشيرا  وتشغيل  فتح  إعادة  أساسا  تتطلب  عليه  املفروضة  االنفصال  حالة 
الى اننا نتطلع إلى دول العالم، وكافة أطراف املجتمع الدولي ملساعدتنا في حتقيق 
دوره  أداء  من  اخلــاص،  القطاع  ومن ضمنها  ومؤسساته،  شعبنا  ومبا ميكن  ذلــك، 

املميز في مشروع االستقالل الوطني والتنمية االقتصادية«. 
واعلن د. فياض عن »مصادقة الرئيس أبو مازن على قانون جديد للشركات. كما أن 
العمل جار على تعديل قانون تشجيع االستثمار مبا يوفر تسهيالت إضافية للقطاع 
اخلاص واملستثمرين. ويأتي هذا في إطار رزمة من التشريعات والقوانني كانت قد 
بدأت بتعديل قانون ضريبة الدخل في اجتاه تخفيف العبء الضريبي على املواطن 

دولة رئيس الوزراء د. سالم فياض مع توني بلير ممثل الزباعية
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وتشجيع القطاع اخلاص، إضافة إلى عدد من التشريعات على أجندة عمل احلكومة 
القادمة  القليلة  األشهر  غضون  في  اجنازها  نتوقع  اخلاص  القطاع  مع  بالتشاور 
الكفيلة  التنفيذية  واللوائح  والتشريعات  القوانني  من  رزمــة  مبجموعها  لتشكل 
بتحسني البيئة االستثمارية، وتعزيز القدرة التنافسية، من خالل املزيد من تطوير 
وتأمني متطلبات  أفضل اخلدمات  لتقدمي  اإلداريــة  كفاءتها  ورفع  البشرية  املــوارد 
واحتياجات القطاع اخلاص حتى يقوم بدوره الريادي على أفضل ما ميكن، وحتى 
احلصار  من  خال  غد  إلى  الوصول  من  الدولي  املجتمع  ومبساعدة  معًا..  نتمكن 
أننا نرحب بدور أوسع للقطاع اخلاص في  واحلواجز واجلدران واالستيطان. كما 
حتديد أولويات التنمية وأوجه استخدام املساعدات اخلارجية، وتنفيذ متطلباتها 
وخاصة في القدس وقطاع غزة، إضافة إلى تفعيل االتفاقيات االقتصادية، والتجارية 

مع األطراف الدولية وضمان احلفاظ على حقوقنا في هذا اإلطار«.
االقتصادية  التنمية  مــســاري  بــني  العالقة  تــرابــط  »أن  على  ـــوزراء  ال رئيس  وشــدد 
االيجابي  التدخل  من  املزيد  الــدولــي  املجتمع  من  يتطلب  السياسية  والتسوية 
التنمية  إمكانية  أمـــام  العقبات  فــإزالــة  كليهما.  فــي  الــنــجــاح  لتحقيق  والــفــعــال 
باجناز  والثقة  الصمود،  على  القدرة  من  املزيد  وتعطي  األمــل  تقوي  االقتصادية 
التسوية السياسية التي حتقق لشعبنا االستقالل الوطني. كما أن إنهاء االحتالل 
للتنمية  الراسخة  اإلمكانية  سيوفر  مستقلة  دولة  في  الوطني  االستقالل  وإجناز 
املستدامة والنمو االقتصادي. وفي هذا السياق فان أولويات عمل السلطة الوطنية، 
على  القدرة  حتقيق  في  تتمثل  االحتالل  من  للخالص  شعبنا  سعي  جانب  والــى 
وتقدمه  شعبنا،  مصالح  حماية  على  الــقــادر  املؤسسي  اإلطـــار  بــنــاء  فــي  النجاح 
االقتصادي واالجتماعي. وانطالقًا من هذه الرؤية، فإننا نعمل على تقوية مؤسسات 
العدالة،  وأسس  واالستقرار،  األمن  وترسيخ  تشريعاتها  وتطوير  الوطنية،  السلطة 
وحكم القانون، وقيم املواطنة، وما يتطلبه ذلك كله من مسؤوليات احلكم الرشيد، 
اخلاص  القطاع  الضطالع  املناسبة  االستثمارية  البيئة  وتوفير  الفعالة،  واإلدارة 

بدوره الفاعل باعتباره احملرك الرئيسي للتنمية االقتصادية«.
للرئاسة  بالشكر  للمؤمتر،  التنفيذي  املــديــر  لــبــدة،  أبــو  حسن  تقدم  جانبه،  مــن 
واحلكومة والقطاع اخلاص، الذي دعم تنظيم هذا املؤمتر بامتياز، وللجان املؤمتر، 

وجلميع الشركاء املساهمني في إجناح هذا املؤمتر.

كمال حسونة
للمؤمتر  التوجيهية  اللجنة  رئيس  الوطني،  االقتصاد  وزير  حسونة،  كمال  ورحب 
بالضيوف واملشاركني في املؤمتر، في أرض الرساالت السماوية وخصوصا في بيت 

حلم، مهد رسول السالم، عيسى عليه السالم.
وأشار حسونة إلى أن احلديث عن االقتصاد الفلسطيني حديث شائك، تتداخل فيه 
السياسة باالقتصاد، الفتا إلى أن عدم االستقرار السياسي في املنطقة، يؤثر على 

االقتصاد، ولن يتحقق إال بنيل الفلسطينيني حقوقهم املشروعة.
ولفت حسونة إلى أن احلكومة أجرت إصالحات واسعة جتاه تطوير املناخ االستثماري 

في فلسطني، مشيرا إلى أن العمل جاٍر لتطوير بيئة سليمة جتذب املستثمرين.
وجلان  التوجيهية،  واللجنة  املــؤمتــر،  وجلــان  واحلــكــومــة،  الرئيس  حسونة  وشكر 
القدس، وبيت حلم، وقطاع غزة، وبيت حلم، وهيئة الشؤون املدنية، والشركات احمللية 

والعربية والعاملية، وجميع احلضور على مساهمتهم في إجناح املؤمتر.

بلير: عقد املؤمتر لم يكن مستحياًل
من جانبه، أشار ممثل اللجنة الرباعية الدولية في الشرق األوسط توني بلير إلى 

ان هناك حتديات  وانه صحيح  لم تكن مستحيلة،  املؤمتر في بيت حلم  إقامة  ان 
اإلسرائيلي. اجلانب  مع  املفاوضات  في  التوفيق  للرئيس  متمنيا  كبيرة،   سياسية 

ونعمل من  وقال نطمح  والسالم في قطاع غزة،  األمن  ان يسود  أهمية  إلى  ولفت 
غزة،  وقــطــاع  الغربية  الضفة  فــي  واحـــدة  وسلطة  فلسطينية  دولــة  تكون  ان  اجــل 
منوًها  أميركي،  دوالر  7ر7  مبلغ  وهــو  باريس  مؤمتر  في  جمعه  مت  ما  إلــى  الفتا 
الدولي. املجتمع  لدعم  وحتتاج  ضخم  بعمل  تقوم  الفلسطينية  احلكومة  ان   إلى 

اليابان ملتزمة بدعم السلطة
أما سنسيكة سودياما نائب املفوض العام الياباني للشرق األوسط، فقال ان اليابان 
وأنها  الفلسطيني،  والشعب  الوطنية  للسلطة  دعم ممكن  أقصى  بتقدمي  ملتزمة 
 انخرطت بهذا الدعم منذ زمن، وأنها تتوجه نحو تطوير وتنمية القطاع اخلاص.

ملستقبل  بالنسبة  للمستثمرين،  املــؤمتــر  يعطيها  التي  الفرصة  نقدر  وأضـــاف: 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، مــشــيــرا إلــــى ان الـــدعـــم الـــــذي ســتــقــدمــه الـــيـــابـــان في 
أريحا. وخاصة  املنطقة،  في  املشترك  التعاون  مبادرة  لتنفيذ  القادمة   السنوات 
وأعرب سون جي دانك املفوض العام الصيني للشرق األوسط عن أمله في أن يتطور 
االقتصاد الفلسطيني وحتريك عملية السالم، املرتبطان، وان خطة التنمية االقتصادية 
الفلسطيني بني 2008 و2010 ال تساعد فقط على حتسني مستوى معيشة الشعب 
 الفلسطيني بل بتعزيز ثقته بالسالم، وتهيئة الظروف املواتية للمفاوضات السياسية.

من جانبها أكدت وزيرة التجارة السويدية، ايفا بيرونينج، أن هذا املؤمتر دليل واضح 
على إمكانية القيام باإلعمار واالستثمار في فلسطني، الفتًة إلى مساهمة السويد 
 في دعم املشاريع التي تدعم قيام دولة فلسطينية، التي ستجلب األمن في املنطقة.

الفلسطينية،  الــــدولــــة  بـــنـــاء  جـــهـــود  فـــي  تــســاهــم  الـــســـويـــد  أن  إلــــى  وأشـــــــارت 
ـــــوزراء ســـالم فــيــاض بشكل كــبــيــر، وأنـــه ال يـــزال الكثير  ودعــمــت خــطــة رئــيــس ال
الـــتـــقـــدم حــتــى اآلن، فـــي ظل  نــــرى  ــا أن  املـــشـــتـــرك، قـــائـــلـــًة: يــســرن الــعــمــل  مـــن 
بــاإلصــالح والتنمية نــحــو األمـــام. الـــــوزراء يــدفــع   الــظــروف الــصــعــبــة، إن رئــيــس 
بدوره، شكر روبيرت كنت، نائب وزير املالية األميركي رئيس وفد بالده املشارك في 
املؤمتر، املسؤولني القائمني على املؤمتر، الفتا إلى أنه كان في القدس في تشرين 
الثاني املاضي، عندما بدأ التفكير بهذا املؤمتر، معبرا عن سروره للعودة للمشاركة 

في هذا املؤمتر.

الشيخ حمد بن زايد آل نهيان رئيس الوفد اإلماراتي
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تسير  كان احلديث عن مسارات مختلفة  أنابوليس،  بأنه في مؤمتر  كرينت،  وأفــاد 
مثنيا  املؤمتر،  عليها من خالل هذا  ايجابيا  أن منثل  ونستطيع  الوقت،  نفس  في 
الربط بني االقتصاد  الرباعية توني بلير احلكيمة في  اللجنة  على جهود مبعوث 

والسالم.
واالستثمار  العمل  تواجه  التي  والصعوبات  التحديات  يعرف  اجلميع  أن  وأضــاف 
في فلسطني، وأن هذا يتطلب تعاونا بني القطاعني العام واخلاص، مشيرا إلى أن 
أميركا لديها برنامج دعم كبير للفلسطينيني، وأنها وفي العام 2008 قدمت 550 
مليون دوالر لدعم احلوكمة والتنمية االقتصادية والتعليم والصحة وأنها حولت 

للسلطة 150 مليونا منها.
وأشار إلى أن أميركا تعهدت في أن تقدم لألونروا 148 مليون دوالر، وأنها ستقدم 
البعيد هي دعم  املــدى  الدعم على  أهــداف هــذا  أن  إلــى  الــقــادم، الفتا  العام  املزيد 

االستثمارات الدائمة التي تدعم االقتصاد الوطني الفلسطيني.
املؤمتر  ان  األوســــط،  للشرق  الــروســي  املــبــعــوث  سلطانوف  الكسندر  قــال  بــــدوره، 
الفلسطينيني  بـــني  املـــفـــاوضـــات  فـــي ظـــل  فـــي حلــظــة ســيــاســيــة مــهــمــة،  يــعــقــد 
إلــى تسوية  والــوصــول  هــذه احملــادثــات  بــالده تدعم  ان  إلــى  واإلسرائيليني، مشيرا 
دولــة فلسطينية  إلــى  يــؤدي  ان  ان هــذا االتفاق يجب  وقــال  العام،  قبل نهاية هــذا 
املفاوضات. جانب  إلى  االقتصادية  اجلوانب  اآلن  تقوية  الضروري  ومن   مستقلة، 
من جانبه، أثنى توماس بامليرال، مدير قسم الشرق األوسط وأفريقيا في البرملان 
الوزراء  ورئيس  عباس  الرئيس  يبذلها  التي  الفلسطينية  اجلهود  على  األوروبـــي، 

وحكومته، في دعم التنمية في فلسطني، وإقامة هذا املؤمتر.

اسبانيا: املؤمتر فرصة للقطاع اخلاص
أن  في  أمله  عن  اإلسباني  اخلارجية  التجارة  وزيــر  سانشيز  أليفوني  أعــرب  بــدوره 
الفلسطيني،  نتائج ملموسة تدعم االقتصاد  إلى  الوصول  املؤمتر في  يساهم هذا 
 شــاكــرا بــيــت حلــم ومــواطــنــيــهــا عــلــى حــســن الــضــيــافــة والــتــنــظــيــم لــهــذا املؤمتر.
تــركــز على إعــطــاء املجال  الـــذي اعــتــبــره مــبــادرة فلسطينية  املــؤمتــر  بــهــذا  ورحـــب 
للقطاع اخلاص في التنمية، والشراكة مع القطاع العام من أجل مصلحة الشعب 
الفلسطيني، الفتا إلى أن هذا املؤمتر يدعم فكرة االستثمارات املباشرة مما يدعم 

توفير فرص عمل وتطوير مميزة.
وشهد في اليوم االول من املؤمتر اعالن مشاريع في املجال الصناعي من قبل شركات 
، كما وقعت اتفاقات تتعلق بتأمني الصادرات الفلسطينية  قائمة وشركات جديدة 
من املخاطر السياسية، في حني اعلن عن اصدار قانون فلسطيني جديد للشركات.

كما مت توقيع خمس اتفاقيات شراكة بني شركات فلسطينية وعربية واتفاقيات منح 
دولية ملؤسسات فلسطينية.

واعالن  املشاريع  من  جديدة  مجموعة  اطالق  املؤمتر  من  الثاني  اليوم  شهد  فيما 
تأسيس شركات جديدة وتوقيع اتفاقات شراكة تعاون.

اختتام املؤمتر
وفي اليوم الثالث واخير من املؤمتر أعلن الدكتور سالم فياض، رئيس الوزراء، أنه 
الـمبادرات  من  عــدد  عن  اإلعــالن  لالستثمار  فلسطني  مؤمتر  اعمال  اثناء  في  مت 
والـمشاريع بقيمة مليار و400 مليون دوالر غطت عددًا من القطاعات االقتصادية 
في فلسطني، منها العقارية واإلسكانية والـمالية، اضافة إلى التأمني، والصناعات 
الغذائية، واالتصاالت وتكنولوجيا الـمعلومات، والتعليم، ومشاريع صناعية، مشيرا 

الى ان هذه الـمشاريع ستخلق 35 ألف فرصة عمل.

وأشار فياض الى انه اضافة الى الـمبادرات والـمشاريع، فقد »عقد على هامش أعمال 
الـمؤمتر عدد كبير من اللقاءات بني قطاع االعمال في فلسطني والـمستثمرين من 
25 شركة  46 جلسة، شاركت فيها  خارج الوطن في جلسات مختلفة، بلغ عددها 
اجنبية و21 شركة من فلسطني، مت خاللها بحث عدد من الـمبادرات والـمشاريع، 
الـمؤمتر  التي قمنا بإعدادها وضّمناها في وثائق هذا  الـمشاريع  بناء على قائمة 

قبيل انعقاده« وقال: »البحث في هذه الـمشاريع قد بدأ بالفعل«.

توزيع الـمشاريع على القطاعات االقتصادية
وذكر أن الـمشاريع والـمبادرات التي مت االعالن عنها تتضمن 350 مليون دوالر في 
قطاع العقارات واالسكان، و20 مليونا في قطاع التأمني، و12 مليونا في الصناعات 
الغذائية، و65 مليونا في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا الـمعلومات، واكثر من 100 
مليون دوالر في قطاع الصناعة، و650 مليونا من خالل اعالن صندوق االستثمار 
الفلسطيني عن قرب البدء بالـمشغل الثاني للشركة الوطنية لالتصاالت، والـمتوقع 

ان يبدأ العمل فيها بحلول نهاية هذا العام. 
وقال: من الناحية العملية، فإن ما مت االعالن عنه وما مت البدء ببحثه على مستوى 
قطاع االعمال هو نشاط قطاع خاص، وليس مشاريع ممولة من السلطة الوطنية 
استثماري  اســاس  على  اخلــاص  القطاع  بها  سيقوم  مشاريع  وامنــا  الـمانحني،  او 
بحت. وبطبيعة احلال، فإن لهذا فائدة كبيرة ويتوقع ان يترتب على البدء بتنفيذ 
القطاع  قبل  من  فاعلة  مبساعدة  االقتصاد،  لعجلة  حترك  بداية  الـمشاريع  هذه 
اخلــاص، ضمن رؤيــة قائمة على اســاس دور ريــادي للقطاع اخلــاص في االقتصاد 

الفلسطيني.

مشاريع احلكومة التنموية
واضاف: »جزء مهم مما يتعني القيام به من عمل السلطة الفلسطينية هو تنفيذ 
صغيرة  التنموية  الـمشاريع  من  كبير  عدد  تنفيذ  خالل  من  قائم  وهــذا  مشاريع، 
600 مشروع مت تنفيذ ما  اقــرار  احلجم في مختلف محافظات الوطن، حيث مت 
يزيد على 120 مشروعًا منها، اضافة الى ما تقوم به السلطة في مزاولة مهامها 
التنموية  الـمشاريع  تنفيذ  في  للبدء  االقتصادي، متهيدا  الـمجال  في  الـمختلفة 
الكبرى التي ستمول من قبل الـمانحني، كما مت االتفاق على ذلك مع الـمانحني في 

الـمؤمتر الذي عقد في باريس«.
الــوزراء على ان االساس في ذلك »أن نخلق فرص عمل«، وقال »لدينا  واكد رئيس 
مشكلة بطالة، وال بد من التعامل معها، ونسعى جاهدين للتخفيف من وطأتها، 
العمل  يــدخــل ســوق  عــام  كــل  فــرص عمل جــديــدة، ففي  الــى خلق  فنحن بحاجة 
50 الف شاب وشابة، واستيعابهم يتطلب اكثر بكثير من كل  الفلسطينية حوالي 
ما ميكن ان تقوم به السلطة في مجال االستثمار العام، والدور االخر الذي تقوم به 
في مجال تشغيل الـمؤسسات، وما يترتب على ذلك وينجم عنه من حتريك لعجلة 

النشاط االقتصادي«.

35 ألف فرصة عمل وّلدها الـمؤمتر
وأضاف في هذا الشأن »كما هو معلوم، فان كل فرصة عمل تتطلب استثمار حوالي 
40 ـ 50 الف دوالر، وبالتالي فانه بحسبة بسيطة فان مجموع الـمشاريع التي مت 
االعالن عنها خالل اعمال هذا الـمؤمتر الـمقدر بنحو مليار و400 الف دوالر يتوقع 
ان ينجم عنه خلق حوالي 35 الف فرصة عمل اضافية .. هذه نتيجة عملية من 
ان ينجم عن  تأكيد  الى ما يتوقع بكل  الـمؤمتر، هذا باالضافة  اعمال هذا  نتائج 
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استحداث فرص عمل جديدة عندما يبدأ وضع االسس، ومن ثم تنفيذ الـمشاريع 
قيمتها  والبالغ  الـمؤمتر،  وثائق هذا  في  قد قدمناها وضمناها  كنا  التي  االخــرى 

حوالي ملياري دوالر.. هي بداية مهمة جدا من حيث توفير فرص العمل«.

مشاريع حكومية كبرى يبدأ تنفيذها في الصيف
السلطة في  به  اخــر هو ما يتصل مبا تقوم  به وجــزء  »هــذا جــزء مما نقوم  وتابع 
الـمجاالت الـمختلفة تشغياًل، وايضا استثمار في مجال البنية التحتية ومشاريع 
تنموية قيد االعداد متويلها متوفر، ولكن الـمشاريع التنموية الكبرى بحاجة الى 
الكثير من االعداد، ونتوقع انه في صيف هذا العام سنبدأ بتنفيذ مشاريع كبيرة 

احلجم، ممولة من الـمانحني في مختلف الـمحافظات«. 

النمو الـمستدام هدفنا األسمى
ونوه الى انه عند التخطيط لعقد مؤمتر فلسطني لالستثمار »حرصنا على عقد 
مؤمتر لالستثمار في فلسطني ليكون العالـم هنا، هنا في مدينة الـمهد مدينة بيت 
بكل  ولكن  هو،  كما  الفلسطيني  الواقع  ايــام  ثالثة  او  ليومني  ولو  ليشاركنا  حلم، 
ما نتطلع اليه من اهداف واحتماالت لتغيير هذا الواقع االليم، ولكي ننتقل الى 
مرحلة اخرى للتنمية على اساس مستدام .. كل ما نقوم به ويقوم به القطاع اخلاص 
على الـمدى القصير يهيئ ويساعد على احداث نهضة وبداية حترر اقتصادي فاعل، 
يبدأ بتوفير فرص العمل، ويحرك عجلة النشاط االقتصادي، وهدفنا االسمى هو 
ان نصل الى نقطة متكننا من حتقيق النمو الـمستدام، وهذا يتطلب باالضافة الى 
كل ما ميكن ان تقوم به السلطة من حيث اعداد البيئة الـمناسبة والـمناخ الـمناسب 
لالستثمار من حيث القوانني والتشريعات واعمال التنظيم الـمختلفة التي تضطلع 

بها السلطة، واخلدمات الـمختلفة التي تقدمها، وفي مقدمتها خدمة االمن«.

انعقاد الـمؤمتر في فلسطني له داللة أمنية
بأنه حصل حتسن  كبرى  داللــة  له  بيت حلم  في  الـمؤمتر  »انعقاد  ان  على  وشــدد 
كبير في الوضع االمني في فلسطني، وانتهت حالة الفلتان والفوضى التي عمت 

لسنوات«.
الدرجة  وبهذه  السالسة  وبهذه  الــذي مت  وبالشكل  عقد  الـمؤمتر  هذا  »كــون  وقــال 
العالية من الكفاءة التنظيمية في كافة الـمجاالت االدارية من حيث االعداد، ولكن 
ايضا من النواحي االمنية واجلو العام الذي ساد اثناء الـمؤمتر وما قبله، كل هذا 
يدل على تقدم مهم مت احرازه في هذا الـمجال احليوي والهام. في الـمجمل، هناك 
مجموعة من القضايا تصب في ما نراه مسؤولية مباشرة على السلطة للوفاء بها 
البناء، وصوال الى ما نامل به وهو تنمية مستدامة،  لتمكني القطاع اخلاص من 

وهذا يتوقف على ما ميكن ان نراه من تغيير للواقع على االرض«.

نسعى لعقد الـمؤمتر القادم في القدس
وأعلن رئيس الوزراء »عن ان انتهاء اعمال هذا الـمؤمتر ال يعني ان ما ميثله مؤمتر 
بيت حلم قد انتهى«، وقال : هو نقطة بداية وليس نقطة نهاية، وليس حدثا يحدث 
لـمرة واحدة فقط، ولكن هناك الكثير مما يتعني القيام به لتقدمي الـمزيد من هذه 
اللقاءات والـمؤمترات ومتابعة االنشطة التي تنبثق عن اعمال هذا الـمؤمتر، وفي 
مجاالت نشاط اقتصادي مختلفة التي ميكن ان يكون فيها اهتمام خاص، ولكن 
لدينا كل النية والتصميم على عقد هذا النوع من الـمؤمترات في فلسطني بصورة 

دائمة، علـما بان هذا الـمؤمتر هو االول من نوعه الذي ينظم في فلسطني على هذا 
الـمستوى وفي مدينة بيت حلم، وحيث عقد هذا الـمؤمتر وحيث نلتقي اليوم نحن 
لسنا بعيدين كثيرا عن الـموقع الذي نود ان يكون الـمؤمتر القادم لالستثمار في 

فلسطني يعقد فيه، واحتدث هنا عن القدس.

اهتمام واضح من الـمستثمرين بالقدس
واشار الى ان اعمال الـمؤمتر تضمنت جلسة هامة حول القدس، وقال »هناك عدد 
ما  كل  بناء على  والتوقع  الـمؤمتر  وثائق  في  القدس متضمنة  الـمشاريع عن  من 
سمعناه في الـمداوالت الـمختلفة، وفي اعمال هذا الـمؤمتر انه هناك اهتمام كبير 
من القطاع اخلاص لالستثمار في القدس، وفي مختلف الـمجاالت منها التعليم 
والـمرافق االخرى التي لـمسنا اهتمامًا واضحًا من الـمستثمرين لالستثمار فيها«.

وذكر ان االمر ذاته ينطبق على القدس حيث عقدت جلسة خاصة لالستثمار في 
قطاع غزة، وقال »احتياجات قطاع غزة في الـمجال التنموي هي جزء ال يتجزأ من 
خطة االصالح والتنمية الفلسطينية التي عرضت على الـمانحني في باريس، والتي 
مت االلتزام بالـمبالغ الواردة فيها لتمويلها .. ما قلته عن احلصار والـمعوقات على 
احلركة ينسحب بوجه خاص على قطاع غزة، حيث هناك حالة حصار تام او شبه تام، 
حيث ال يدخل الى قطاع غزة سوى القليل جدا من الـمواد االساسية التي ال تكفي 
وال تشكل اساسًا لعمل تنموي، فالـمشاريع بحاجة الى مواد اولية لتنفيذها، وبكل 
تاكيد عندما نتحدث عن استثمار القطاع اخلاص نتحدث عن احلاجة لنتمكن من 
ادخال الـمواد اخلام وتصدير الـمنتج، وفي حالة االغالق الـمحكم فهذا مستحيل«.

اال ان رئيس الوزراء اضاف »ولكن هذا ال يعني التسليم بالواقع الـمأساوي هذا، ولذا 
كان ال بد ان يكون هذا احليز لقطاع غزة في اعمال هذا الـمؤمتر، اضافة الى ذلك، 
االقتصادية  النشاطات  وبعض  غزة  في قطاع  واالمكانات  الفرص  ناقشت اجللسة 
الـمثال، والتي جناحها ال  الـمعلومات على سبيل  الـمجدية في مجال تكنولوجيا 
.. هناك في قطاع غزة مستثمرون وقطاع  يعتمد بدرجة كبيرة على رفع احلصار 
خاص مستعدون لالستثمار في هذا الـمجال.. هذا لن ينهي حالة الـمعاناة التي 
على  يدلل  هذا  ولكن  غــزة،  قطاع  في  فلسطيني  الـمليون  ونصف  مليون  يعيشها 
اهمية ان علينا ان نبدأ وان علينا ان نعد وهذا ال يلغي ضرورة بذل كل جهد ممكن 

على الـمستوى السياسي للضغط باجتاه فتح الـمعابر«.
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اعــمــال ومــســؤولــون فلسطينيون على  اكــد رجــال 
الشرقية  القدس  مدينة  في  االستثمار  فرص  ان 
االعمال  رجــال  داعــني  اقتصاديا،  ومجدية  قائمة 
واملستثمرين العرب لالستثمار في املدينة بعد ان 
شددوا على انه واجب وطني وديني، منوهني الى 
من  العديد  فــان  االسرائيلية،  العراقيل  رغــم  انــه 
االعمال متكنوا من حتقيق قصص جناح  رجــال 

في املدينة ويحققون ارباحًا مادية.
وفــــي جــلــســة حــــول الـــقـــدس تــرأســهــا خـــالـــد آل 
في  اإلمــاراتــيــة،  زايــد  بن  مجموعة  رئيس  نهيان، 
بيت  في  لالستثمار  فلسطني  اعمال مؤمتر  اطار 
رئيس  مــازن سنقرط،  حلــم، كشف رجــل االعمال 
حاجة  عن  النقاب  العاملية،  »سنقرط«  مجموعة 
السنوات  في  الــف شقة   35 من  اكثر  الــى  املدينة 

العشر القادمة.
القدس حتتاج

35 الف وحدة سكنية
واالنساني،  احلضاري  تاريخها  الى  »اضافة  وقال 
ان لها ايضا مصادر منو طبيعية تفوق كثيرا  اال 
من املناطق الفلسطينية االخرى، فهي رأس الهرم 
وهي  واريحا،  حلم  بيت  مع  لفلسطني  السياحي 
وحــدة سكنية خالل  الــف   35 الــى  بحاحة  ايضا 
الــســنــوات الــعــشــر الــقــادمــة، وهـــي مــجــديــة، وهي 
قطاع مهم له عالقة بكرامة االنسان وصموده في 
من  له  ملا  اخلاص  التعليم  قطاع  وايضا  القدس، 
جدوى وما له من كرامة وصمود البنائكم وبناتكم 
طبيعي،  ومنو  نشاط  اليها  واضيف  القدس،  في 
ينطلق  ان  ميكن  التي  التجارية  اخلــدمــات  وهــي 
من  اجمع  والعالم  االقليم  في  املستثمرون  منها 

منصة القدس نحو العالم«.

فرصة استثمارية حقيقية
وفي هذا الصدد، اكد زاهي خوري، رئيس مجلس 
إدارة شركة فلسطني لالستثمار السياحي، على ان 
حقيقية،  استثمارية  فرصة  وانها  فريدة  القدس 
في  فلسطيني  الــف   250 هــنــاك  ان  الــى  منوها 

املدينة، %40 منهم دون سن اخلامسة عشرة وان 
نسبة البطالة في املدينة منخفضة نسبيًا.

في  النشط  السياحي  القطاع  الــى  خــوري  واشــار 
املــديــنــة، حــيــث انـــه بــالــكــاد يــجــد االنــســان غرفة 
الى  منوها  الــعــام،  هــذا  خــالل  في  فارغة  فندقية 
ان هذا النشاط سيزداد مع ازدياد فرص السالم، 
اخذا بعني االعتبار السياحة الدينية الى املدينة، 
سواء االسالمية او املسيحية، مشيرا الى ان هناك 
حاجة للتوسع في عدد الغرف الفندقية من خالل 
اقــامــة فــنــادق جــديــدة وحتــديــث الــغــرف القائمة 

وايضا احلاجة للمواقع الترفيهية في املدينة.
كما اكد خوري ان الطلب على الشقق السكنية عال 
جدا، وهو ما يساعد ايضا على الصمود والبقاء في 
بحاجة  التعليمي  القطاع  ان  الى  املدينة، مشيرا 
»في هذا  وقال  افضل،  تعليمية  مرافق  الى  ماسة 
املجال يوجد فرص استثمارية كثيرة كما ان هناك 

حاجة ماسة للمراكز التجارية«.
واشار الى انه مت تطوير صندوق يتوقع ان يصل 
الى 100 مليون دوالر تساهم فيه شركة »باديكو« 
بقيمة 25 مليون دوالر ومشددا على ان ذلك خطوة 

مهمة، وقال »القدس فريدة وهي تنتظركم«.
ودعت د. فارسني شاهني، مديرة التطوير والتمكني 
الفلسطينية،  الـــرئـــاســـة  ـــــوان  دي فـــي  املــؤســســي 
ملا لذلك  القدس،  الى االستثمار في  املستثمرين 
من اهمية كبيرة في استعادة مكانة القدس، مشددة 
االستثمارية  الفرص  من  الكثير  هناك  ان  على 

املجدية في املدينة والتي تنتظر املستثمرين.
امـــا أســـامـــة صــــالح، مـــن مــجــمــوعــة عــلــي صالح 
على  اكد  فقد  فلسطني،  في  االستثمارية  وأبنائه 
ان االستثمار في القدس يحتاج الى قرار جريء، 
وهي تنتظر من يتخذ قرارا جريئا لالستثمار في 

القدس«.
جتارب ناجحة

وقال »اذكر لدى عودتي من الواليات املتحدة انني 
تلقيت الكثير من النصائح بالتريث وعدم االقدام 

على اي خطوة استثمارية حتت ذريعة االحتالل، 
غير ان قناعتي وامياني بالقدس ودراستي لواقع 
السوق، رافعا شعار نستثمر في القدس، ألننا نحب 
سجلت  التي  التجربة  خلــوض  حفزني  الــقــدس، 

وبحمد الله جناحا لم يكن يتوقعه الكثيرون«.
مجمع جتاري جديد

التجربة  هـــذه  مـــن  »وانـــطـــالقـــا  وأضـــــاف صـــالح 
ويدير  ميــلــك  مــقــدســي  كمستثمر  بــي  اخلــاصــة 
العديد من املشاريع العقارية والتجارية واملصرفية 
وانتهاء  االسكان  مشاريع  من  بداية  املدينة،  في 
مبــشــروع الــفــنــدق الــوطــنــي، ذلــك الــفــنــدق الذي 
فانني  احلــديــثــة،  املدينة  تــاريــخ  صنع  فــي  ساهم 
كل  القدس  مدينة  ايــالء  على  كل مستثمر  احــث 
االستثمار  بجدوى  قناعتي  على  وتأكيدا  اهتمام 
االنتهاء  االيام عن  اعلن هذه  فانني  القدس،  في 
املدينة  قلب  في  اقامة مجمع جتــاري جديد  من 

املقدسة«.
»هــنــاك مــن يتحدث عــن صعوبات  وتــابــع صــالح 
يــواجــهــهــا املــســتــثــمــر فـــي الـــقـــدس ويـــقـــوم بنشر 
السلبيات، وهنا اقول إن اي صعوبات او مخاطر هي 
مساوية لتلك التي يواجهها املستثمر في اخلارج، 
فاملستثمر اينما كان ال بد وان يواجه الصعوبات او 

العقبات قبل ن يبلغ النجاح املنشود«.
وشدد صالح على »اننا بحاجة الى مستثمر للقلب 
لها  يكون  بحيث  ملكانتها،  القدس  يحب  واجليب 
يكون  ان  ذاتــه  الوقت  وفي  قلبه مكانة خاصة  في 
العوائد  من  يستفيد  حتى  االستثمار  في  سباقا 

املجزية التي يوفرها له استثماره هذا«.

علينا استقطاب السائح األجنبي
سياحية  مدينة  االولــى  بالدرجة  »الــقــدس  وقــال 
السائح  الستقطاب  اجلهود  بذل  علينا  وبالتالي 
االجــنــبــي عــبــر تــطــويــر الــقــطــاع الــفــنــدقــي بشكل 
خــــاص، فــــاذا مــا اســتــطــعــنــا اســتــقــطــاب السائح 
االجنبي لقضاء ساعة واحدة في القدس الشرقية، 

رجال أعمال ومسؤولون:

فرص االستثمار في القدس الشرقية احملتلة 
مجـــــديــــــة اقتصــــــاديــــًا
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إميانًا من السلطة الوطنية الفلسطينية بالدور 
الريادي للقطاع اخلاص، وأهمية التكامل مع 
التي تقوم بها احلكومة، ومن منطلق  اجلهود 
احلرص على املصلحة العامة، وأهمية جتسيد 
يساهم  مبا  احلقيقة،  الوطنية  الشراكة  مبدأ 
والتنمية  االقــتــصــادي،  االنتعاش  حتقيق  فــي 
االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة املــســتــدامــة، من 
األعمال  لقطاع  املناسبة  البيئة  توفير  خــالل 
واالستثمار في فلسطني، ومن منطلق حرص 
القطاع  ملــبــادرات  العالي  وتقديرها  احلكومة 
اخلاص وجهوده املتواصلة في تطوير األجندة 
الريادي  دوره  وتعزيز  الوطنية،  االقتصادية 
إزاء  الوطنية  السلطة  عمل  إستراتيجية  في 
االقتصاد الفلسطيني باعتباره احملرك واملشغل 
الرئيس لعجلة هذا االقتصاد، شكلت احلكومة 
ـــوزراء،  ال ـــة خــاصــة برئاسة رئــيــس   جلنة وزاري
مؤسسات  شكلتها  الــتــي  اللجنة  مــع  لتعمل 
الــقــطــاع اخلـــاص بــرئــاســة أمـــني ســر املجلس 
ألهمية  استجابتها  بذلك  مؤكده  التنسيقي، 
العالقة في إطار ميكن من بحث كافة  تنظيم 
والعملية  اخلــاص  بالقطاع  املتصلة  القضايا 
االقــتــصــاديــة واتــخــاذ كــل مــا هــو ضــــروري من 
إجراءات تضمن املتابعة والتنفيذ، وقد مت عقد 
االجتماع األول للجنة الوزارية وجلنة القطاع 
بـــلـــورة جــــدول األعمال  اخلــــاص حــيــث متـــت 

املشترك  والذي يتضمن : 
املتعلقة  والــقــوانــني  التشريعات  تطوير    : أوال 

بالعملية االقتصادية.
اخلدمات  وإصــــالح  واإلدارة  التخطيط  ثــانــيــًا: 

وتطويرها.
االقتصاد  أمــــام  اإلســرائــيــلــيــة  املــعــوقــات  ــًا:  ــث ثــال

الفلسطيني.
الرؤية  عـــن  يــعــبــر  املـــشـــتـــرك  اإلعــــــالن  هــــذا  إن 
اإلســتــراتــيــجــيــة لــلــحــكــومــة والــقــطــاع اخلـــاص، 
بينهما،  والتكامل  التنسيق  لتعزيز  فقط  ليس 
العمل  من  متكن  منظمة  لعالقة  والتأسيس  بل 
للنهوض  الوطنية،  املسؤولية  املشترك في حتمل 
باالقتصاد الوطني ومتطلبات دعم الدور الريادي 
االقتصادية  التنمية  عملية  في  اخلاص  للقطاع 

في فلسطني.
إن احلكومة تعلن التزامها وحرصها على توسيع 
الــقــطــاع اخلــــاص، مبــا يــســاهــم فــي ترجمة  دور 
طموحة  خطط  فــي  واإلصــــالح،  التنمية  خطة 
وبرامج فعالة. ومبا يكفل تنفيذ أولويات التنمية 
ويضمن  الــوطــن،  أرجـــاء  كــافــة  فــي  ومتطلباتها 
مزيدًا من دعم الدول واملؤسسات املانحة، ويحقق 
ويساهم  اإلسرائيلية،  املعوقات  إزالــة  في  تقدمًا 
والتجارية  االقتصادية  االتفاقيات  تفعيل  فــي 
إطار  الشركاء، وفي  وكافة  الدولية  األطــراف  مع 
على  قــادرًا  ويكون  الفلسطينية  املصالح  يحمي 

للنهوض  واالتفاقيات  العالقات  هذه  توظيف 
باالقتصاد الفلسطيني، واجناز حقوق شعبنا 

الوطنية.
وان احلكومة إذ تعبر عن التزامها بالشراكة مع 
العمل  مواصلة  تؤكد  فإنها  اخلــاص،   القطاع 
عــلــى فـــرض الــقــانــون والــنــظــام وتــعــزيــز حالة 
االســتــقــرار والــســعــي احلــثــيــث إلصـــالح قطاع 
العدل بكل مكوناته كركائز أساسية لتوفير بيئة 
وللتسريع  واالستثمار  األعــمــال  لنمو  سليمة 
من  راسخة  حقيقة  وجعلها  العملية  هذه  في 
خالل جملة من اإلجــراءات والقرارات لتأمني 
حتى  واحتياجاته،  اخلاص  القطاع  متطلبات 
ما  بأفضل  الــريــادي  ــدوره  ب القيام  من  يتمكن 

ميكن، ومبا يحقق التكامل في العمل.
وفي ضوء ذلك، سنواصل العمل معًا من خالل 
، ومبا يضمن  الدائم  املنظم والتنسيق  احلوار 
بأقصى  املستجدات،  كل  مع  الفعال  التعامل 
الــتــي تفرضها  املــشــتــركــة  املــســؤولــيــة  درجــــات 
االقتصاد  بها  ميــر  الــتــي  املــرحــلــة  خصوصية 
عام،  بشكل  الوطنية  واألوضـــاع   الفلسطيني 
كل  واستثمار  بالنجاح  الثقة  تستدعي  والتي 
اإلمــكــانــيــات مــن أجـــل اقــتــصــاد قـــوي وفاعل، 
وتشكل  الوطني  للصمود  إضافية  ركيزة  يوفر 
احلرية  نحو  أساسية  ورافعة  حافزا  جناحاته 

واالستقالل واالزدهار.

25 مليون  املدينة حتقق دخال اضافيا قدره  فان 
جاهدين  نعمل  ان  علينا  لــذا  السنة،  فــي  دوالر 
جلذب واستقطاب السائح االجنبي لقضاء معظم 

وقته في مدينتنا املقدسة«.
ونــــوه فــي هـــذا الــصــدد الـــى انـــه يــشــكــل القطاع 
القدس  اقتصاد  مــن   40% نسبته  مــا  الفندقي 
فندقا   46 هناك  كــان  انــه  الــى  مشيرا  الشرقية، 
فندقا   24 نحو  الــى  وتــراجــع عددها   2000 عــام 
في  اسرائيلية  فنادق  اربعة  اقامة  ان  غير  حاليا، 
القدس الشرقية يبلغ عدد غرفها اكثر من الغرف 
العربية مجتمعة اخذت تنافس القطاع الفندقي 
الفلسطيني. وقال »لهذا فان هذا القطاع بحاجة 

›إعالن بيت حلم‹

استراتيجية عمل مشتركة بني احلكومة والقطاع اخلاص 
للنهوض باالقتصاد الوطني

الى تطوير عبر االستثمار في بناء فنادق جديدة 
وتوسيع وترميم القائم منها حتى تستعيد املدينة 

املقدسة مكانتها السياحية املعهودة«.
االستثمار في قطاع التعليم

من  العديد  الــى  بحاجة  القدس  ان  وذكــر صــالح 
املدارس واملعاهد واجلامعات اخلاصة واالستثمار 
في القطاع اخلاص ذو عائد مجد كثيرا، وهناك 
الظروف  الــى  نظرا  اخلــاص  التعليم  على  طلب 
التي تعيشها مدينة القدس. وقال »اذكركم مبقولة 
اشتر  احلسيني  فيصل  الراحل  املقدسي  القائد 
زمنا في القدس فانتم احق باالستثمار في املدينة 

من غيركم .. اشتروا زمنا في القدس«.

املناخ القانوني
والضرائبي في القدس

بــدوره، فان احمد مناع، من مؤسسة برايس ووتر 
هاوس، قدم شرحا عن املناخ القانوني والضرائبي 
فــي مــديــنــة الـــقـــدس، حــيــث شـــدد عــلــى انـــه امام 
املستثمر في القدس عدد من القوانني التي يجب 
في  ناجح  استثمار  اي  اقامة  فال ميكن  مراعاتها 
املدينة اذا لم يخطط له ضرائبيا بشكل جيد، ألن 
القوانني املطبقة في املدينة هي قوانني اسرائيلية، 
عالية  االسرائيلية  الضرائب  ان  سرا  »ليس  وقال 
الضرائبي  التخفيض  بواسطة  ولكن ميكن  جدا، 

تخفيضها«.
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أكد وزير اخلارجية الفرنسي برنارد كوشنير في كلـمة أمام 
مؤمتر فلسطني لالستثمار في بيت حلم أنه »ليس هناك 
القدس  في  الفلسطينية  التجارة  غرفة  تظل  أن  يبرر  ما 
الفلسطينية  للـمؤسسات  بالنسبة  وكذلك احلال  مغلقة، 
الذي  األخــرى. كما ال يوجد ما يبرر تواصل االستيطان 
االقتصاد  تــطــور  يعيق  كما  الــســالم،  أمـــام  عــائــقــًا  يشكل 

الفلسطيني«.
قائمة.  فالعوائق  بالرمال:  رؤوسنا  ندفن  »دعونا ال  وقال: 
كبيرة.  زالت  ما  والتنقل  احلركة  على  الـمفروضة  القيود 
ولـم يتم تخفيفها كما كان مفروضًا. ينبغي على إسرائيل، 
أن  دون  الـمجال  في هذا  أكثر  تقدم  أن  إسرائيل  وبإمكان 

تعرض أمنها للخطر«.
ـــر اخلــارجــيــة الــفــرنــســي »لــقــد عـــرض ممثل  وأضــــاف وزي
التي  اإلجـــراءات  من  عــددًا  مؤخرًا،  بلير،  توني  الرباعية، 
كبير  بشكل  الــوضــع  بتحسني  تسمح  والــتــي  مغزاها  لها 
تنفيذها  باإلمكان  يصبح  بأن  نأمل  وإننا  الـمناطق.  في 
سريعا«، مشددا على انه »الكل يعرف أن االقتصاد احلديث 
والسلع  لــألفــراد  احلركة  حرية  بــدون  ينجح  أن  ميكن  ال 

واخلدمات ورؤوس األموال«.
نبعد  ونحن  وقال:  للفلسطينيني  الفرنسي  الدعم  وجدد 
بضعة أسابيع عن رئاسة فرنسا لالحتاد األوروبي، أود أن 
أشدد على دعم فرنسا للسلطة الفلسطينية. إنه دعم يأتي 
إلى الـمؤسسات لتحضير السلطة للعمل من أجل الدولة 
ليعيد  اخلــاص  للقطاع  نقدمها  مساعدة  إنها  القادمة. 
الشعب  لدى  والثقة  األمــل  به  ويحيي  االقتصاد،  إطــالق 
لدولة  االقتصادية  األســس  على  وللتركيز  الفلسطيني 
ودميقراطية  مستقلة  تكون  قادمة  مستقلة  فلسطينية 

وقابلة للحياة«.
وكان كوشنير استهل كلـمته مخاطبا رئيس الوزراء د. سالم 
فياض: إنني أفي بوعدي لكم سيدي رئيس الوزراء، وذلك 
بالـمشاركة في مؤمتر بيت حلم لالستثمار في فلسطني، 
وهذا أوال ألن هذا اللقاء يأتي لـمواصلة جهودنا في مؤمتر 
اجلهات الـمانحة للدولة الفلسطينية الـمنعقد في باريس 
عنوان  حتت  عقد  والــذي  الـماضي،  األول  كانون   17 في 
مؤمتر الدول الـمانحة لدعم الدولة الفلسطينية، وكانت 
التعبير.  فيها هذا  التي نستخدم  االولى  الـمرة  هذه هي 
لقد حتدثنا مع سالم فياض، الذي أود أن أشيد بجهوده 
اإلصالحية، عن فكرة تخصيص مساحة للقطاع اخلاص 
خالل مؤمتر باريس. وقد فضل، وهذا ما أفهمه متاما، أن 

يتم تنظيم احلدث بشكل مستقل وفي فلسطني نفسها«.

وأضاف: ولكنني باألخص أود أن أكون إلى جانبكم، سيدي 
رئيس الوزراء، جللب دعم فرنسا لـمبادرة فلسطينية كبرى. 
ضرورية؛  الفلسطينية  للسلطة  الــدولــيــة  الـمساعدات 
جزء  صــرف  مت  أرسيناها،  التي  الـمتابعة  آلية  وبفضل 
كبير منها في فترة قياسية، بعد عملية جتنيد أموال ال 
سابق لها. ولكن محرك النمو الـمستدام موطنه القطاع 
الــالزمــة إلحداث  الــطــاقــات  كــل  الـــذي ميتلك  اخلــــاص، 
من  الكبير  الــعــدد  هــذا  على  دليل  وخير  سريعة.  تنمية 
الـمستثمرين ورجال األعمال من كل مكان الذين اجتمعوا 

هنا في بيت حلم«.
ووصف مؤمتر االستثمار الفلسطيني بالناجح وقال«ولكن 
القيود  بالرمال: فالعوائق قائمة.  رؤوسنا  دعونا ال ندفن 
ولـم  كبيرة.  زالــت  مــا  والتنقل  احلــركــة  على  الـمفروضة 
إسرائيل،  على  ينبغي  مفروضا.  كــان  كما  تخفيفها  يتم 

للخطر.  أمنها  تعرض  أن  بــدون  أكثر  تقدم  أن  وبامكانها 
ففي الضفة الغربية، كما في القدس الشرقية، ليس هناك 
ما يبرر أن تظل غرفة التجارة الفلسطينية مغلقة، وكذلك 
احلال بالنسبة للـمؤسسات الفلسطينية األخرى. كما ال 
يوجد ما يبرر تواصل االستيطان الذي يشكل عائقا أمام 

السالم كما يعيق تطور االقتصاد الفلسطيني«.
وأضاف كوشنير: »جند اليوم في بيت حلم عددا كبيرا من 
واألدنى  األوســط  الشرق  من  يأتوا  لـم  الذين  الـمشاركني 
ما  فلسطني،  عن  األبعد  الشريكة  البالد  من  بل  فحسب، 
العالقات  تتجسد  أن  الــضــروري  ومــن  األمــل.  إحياء  يعيد 
التي يتم إنشاؤها خالل الـمؤمتر على هيئة شراكات مثمرة 
وأن تتحول مشاريع االستثمار الـمعروضة بسرعة إلى واقع، 
ما يخلق وظائف ال غنى عنها الستعادة األمل لدى السكان. 

وستواصل فرنسا مساعيها نحو حتقيق هذه األهداف. 

كوشنير:

لم نفاجأ بنجاح مؤمتر 
االستثمار وعلى إسرائيل 
القيام باملزيد إلزالة القيود

رجل االعمال املغترب.. فاروق الشامي:
تصنيع كل شبر في الدولة الفلسطينية 
يجعلها دولة حقيقية وقوية وذات سيادة

الفلسطينيبة  الدولة  تصنيع  الى  الشامي  محمد  فــاروق  فلسطيني  اصل  من  االميركي  االعمال  رجل  دعا 
املرتقبة رغم كل الصعوبات والعوائق التي تواجه ذلك. 

واوضح ان تصنيع الدولة الفلسطينية على مستوى كبير وواسع من خالل  تصنيع كل املناطق الفلسطينية 
دون استثناء من شأنه ان يسرع في جتسيد مالمح الدولة الفلسطينية التي طال انتظارها عشرات السنني. 

واضاف علينا  ان ناخذ العبرة من الدول التي خاضت احلروب مثل املانيا واليابان والفيتنام وكوريا التي يعتبر 
اقتصادها االن قوي جدا وهي دول مستقلة وذات سيادة رغم انها خسرت احلرب ..  يجب ان نتعلم من املاضي 
من اجل بناء املستقبل. وبناء على ذلك يجب ان نساهم في تصنيع الدولة بسواعد فلسطينية .. وهذا واجبي 

الذي اتيت من اجله وانا جاهز من جميع النواحي للمساهمة في هذا املوضوع الكبير. 
واعرب الشامي عن امله ان ال يتمخض مؤمتر االستثمار الذي انهى اعماله في بيت حلم مؤخرا عن اكثر 
العربية وخاصة عن  الــدول  في  السياسية  الشعارات  الكثير من  .. فنحن سمعنا  والشعارات  من اخلطابات 
فلسطني.. علينا ان نبدأ في العمل على االرض وفي تصنيع اسس الدولة والبنى التحتية فيها .. وامتنى ان ال 
يخيب املؤمتر املي  بأن يجسد  كل املشاريع التي وافق عليها على ارض الواقع وان ال  يبقى حبرا على ورق او 
ان توضع في االرشيف..! فنحن جئنا من اجل العمل وبناء الوطن.. جئنا لنعمل ونبني املصانع ونوجد عمل 
لكل فلسطيني بحاجة الى العمل وتصنيع الدولة وعدم مد  االيدي للدول املانحة.. نريد من الدول املانحة 
فتح اسواقها.. وال شك ان كل ذلك مرتبط  مبدى تعاون اجلانب االسرائيلي في تسهيل هذه االمور ودفعها 

الى االمام نحو التقدم والتطور. 
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أعلنت شركة الوطنية موبايل وعلى هامش مؤمتر 
عن  حلــم؛  بيت  فــي  املنعقد  لالستثمار  فلسطني 
تبليغها من وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 
تطمينات  على  األخيرة  حصول  عن  الفلسطينية 
مــن اجلــانــب اإلســرائــيــلــي عــلــى قـــرب مــنــح شركة 

الوطنية تردادات خاصة بتشغيلها. 
وقـــــد جـــــاء هـــــذا اإلعـــــــالن فــــي مـــؤمتـــر صحافي 
ــــر االتـــصـــاالت  عــقــده مــحــمــد كــمــال حــســونــة وزي
والدكتور  الفلسطيني،  املــعــلــومــات  وتكنولوجيا 
لصندوق  التنفيذي  الــرئــيــس  مصطفى  محمد 
االستثمار الفلسطيني؛ رئيس مجلس إدارة شركة 
للشركة  التنفيذي  والــرئــيــس  مــوبــايــل؛  الوطنية 
آالن ريتشارديون، بحضور عدد من رجال األعمال 
من  ولــفــيــف  واألجـــانـــب،  والـــعـــرب  الفلسطينيني 

الصحافيني واملهتمني.
وكانت السلطة الوطنية الفلسطينية؛ ممثلة بوزير 
كمال  محمد  املعلومات  وتكنولوجيا  االتــصــاالت 
حسونة؛ قدمت تطمينات لشركة الوطنية موبايل؛ 
اإلسرائيلي  اجلــانــب  مــن  تــأكــيــدا  اســتــلــمــت  أنــهــا 
عــن قـــرب حــصــول شــركــة الــوطــنــيــة مــوبــايــل على 
والذي  الشركة جتاريا،  الالزمة النطالق  الترددات 
من املفترض أن تستلم الشركة نسخة خطية من 
األسابيع  خالل  عليه  اإلسرائيلي  اجلانب  موافقة 
القليلة املقبلة؛ عبر وزارة االتصاالت الفلسطينية. 
اللجنة  مــبــعــوث  بلير  طــونــي  إن  الــشــركــة  وقــالــت 
الرباعية للمنطقة، كان قد أكد للوزارة بأن اجلانب 
اإلســرائــيــلــي وافــــق "أخـــيـــرا" عــلــى مــنــح السلطة  

للترددات الالزمة لبدء تشغيل شبكة املشغل الثاني 
ومباشرة أعمالها التجارية، وذلك بعد طول انتظار 

تخللتها مفاوضات خاصة بهذا الشأن. 

وقال الدكتور مصطفى والذي يشغل كذلك الرئيس 
التنفيذي لصندوق االستثمار الفلسطيني املساهم 
االنطالقة  باجتاه  "نتطلع  الوطنية  في  والشريك 
وميألني  ويسعدني  مــوبــايــل؛  للوطنية  التجارية 
الفخر أن أعلن عن واحد من أكبر املشاريع التابعة 
والذي سيعمل على  الفلسطيني  للقطاع اخلاص 
الوطنية  خزينتنا  ومــد  الــوطــنــي  االقــتــصــاد  رفــد 
مبزيد من أسباب النمو والقدرة، وحتقيق مزيد من 
التحسينات على املستوى االقتصادي واالجتماعي 

في فلسطني وحتقيق التنمية". 
تأتي اآلن لتؤكد  "إن هذه اخلطوة  وقال مصطفى 
تــوافــدوا إلى  الــذيــن  لكافة األشــقــاء واألصـــدقـــاء 
بــيــت حلـــم، بـــأن هــنــاك فــرصــا واعــــدة لالستثمار 
فــي فــلــســطــني؛ وهـــا نــحــن الــيــوم نــؤســس للمزيد 
بل  إلـــى فلسطني،  اســتــقــطــاب االســتــثــمــارات  مــن 
العرب  املستثمرين  مع  للشراكة  دائما  ومستعدون 
واألجـــانـــب، وهــــذا كـــان عــنــوان مــشــاركــة صندوق 
فـــي مــؤمتــر فلسطني  الــفــلــســطــيــنــي  ــثــمــار  االســت

لالستثمار". 
ريــتــشــاردســون" لقد ســررنــا بهذا  قــال  ناحيته  مــن 
أجل  مــن  الــيــوم  بوسعنا  مــا  وسنعمل  الــتــطــورات، 
الفلسطيني  املجتمع  وعــدنــا  مــا  وحتقيق  تنفيذ 
لالتصاالت  الثاني  املشغل  بعطاء  فزنا  أن  منذ  به 

املتنقلة في فلسطني".
وأضاف ريتشاردسون مخاطبا الصحافيني "دعوني 
االقتصاد  بــأن  الــيــوم؛  الفلسطيني  الشعب  أهنئ 
االستثمار  هــذا  يجذب  أن  استطاع  الفلسطيني 
إلى  الــوصــول  في  العظيم  األثــر  له  الــذي سيكون 
مــســتــويــات اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة أفــضــل، عبر 
مــواطــن فلسطيني مــن خالل  كــل  حتــســني حــيــاة 
جودة اخلدمات التي سنقدمها، وأسعارنا املنافسة، 
سنتضطلع  التي  االجتماعية  املسؤولية  وأعــمــال 

بها، ورفدنا لالقتصاد الوطني". 
 650 مــن  بأكثر  استثمارنا  حجم  "سيقدر  وقـــال 
موبايل  الوطنية  وستخلق  أمريكي،  دوالر  مليون 
أكثر من 2500 وظيفة مباشرة وغير مباشرة، كما 
ستعمل على حترير سوق االتصاالت الفلسطينية، 
وستفتح الباب أمام املنافسة ملا فيه خير ومصلحة 
الذين  الشركة  موظفي  "أهنئ  وقــال  للمشتركني" 
النهوض  مسئولية  اآلن  عاتقهم  على  سيأخذون 
أفضل  وتــقــدمي  فلسطني،  فــي  االتــصــاالت  بقطاع 

اخلدمات للجهمور الفلسطيني". 
موبايل  الوطنية  شــركــة  أن  بالذكر  اجلــديــر  ومــن 
كــانــت قــد تــأســســت فــي عـــام 2006 عــلــى إثـــر فوز 
شركة الوطنية الدولية )اململوكة للشركة القطرية 
الثاني  املــشــغــل  بــعــطــاء  كـــيـــوتـــل(  لـــالتـــصـــاالت- 
لالتصاالت املتنقلة في فلسطني. وميتلك صندوق 
االستثمار الفلسطيني ما نسبته %43 من أسهم 
نسبته  مــا  كيوتل  متتلك  فيما  موبايل،  الوطنية 

%57 من أسهمها. 

موبايل  الوطنية 
حتصــــــــــل علــــــــى 
تطميـــــــنات عـــــن 
حصـــــولهـــــا  قرب 
على التـــــــــرددات

على هامش مؤمتر فلسطني لالستثمار وبعد طول انتظار ومفاوضات
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غامن بن سعد ماجد آل سعد الرئيس التنفيذي  
 : العقاري   لالستثمار  القطرية  الديار  لشركة 
»نحن على ثقة تامة بأن ما سنضيفه من خالل 
مشاركتنا ملجموعة مسار باالستثمار في شركة 
روابي،  بلدة  إلقامة  العقاري  لالستثمار  بيتي 
سيكون بصمة جناح لهذا العمل النموذجي في 

فلسطني«. 
مجموعة  إدارة  مجلس  رئــيــس  املــصــري:  بــشــار 
مسار: »مهمتنا اآلن التوجه نحو رؤية استثمارية 
والكفاءات  اخلبرات  تناول  على  ترتكز  جديدة 
استثمارية  مبــشــاريــع  الـــواقـــع  عــلــى  لــتــتــرجــم 
نتعطش لها في فلسطني، ويتطلع لها املواطن 
الفلسطيني.  وبلدة روابي ستكون أولى مشاريع 
من  اآلالف  ســنــوفــر  حــيــث  فلسطني  فــي  بيتي 

فرص العمل«
على هامش مؤمتر فلسطني لالستثمار، والذي 
انعقد في مدينة بيت حلم بتاريخ 2008/05/21  
أعــلــنــت مــجــمــوعــة مــســار الــعــاملــيــة عـــن توقيع 
وبني  بينها  جتمع  إستراتيجية  شراكة  اتفاقية 
في  العقاري  لالستثمار  القطرية  الديار  شركة 
املشاركة  محورها  جديدة  استثمارية  رؤية  إطار 
العقاري  لالستثمار  بيتي  شــركــة  مــشــروع  فــي 
بالقرب  روابــي  بلدة  وتطوير  تنفيذ  خــالل  من 
5000 وحدة  الله والتي ستضم  رام  من مدينة 
سكنية في إطار بيئة عصرية متطورة ومتكاملة 

من السكن املالئم للعائالت الشابة. 
روابي  لبلدة  السكنية  املناطق  بناء  وسيتم  هذا 

حول املركز التجاري للبلدة التي تشمل املتاجر 
والعيادات  التجارية  واحملال  والبنوك  واملطاعم 
الــطــبــيــة ومــكــاتــب اخلـــدمـــات املــهــنــيــة اخلاصة 
األخرى  املــرافــق  البلدة  وستوفر  كما  والعامة. 
مثل املالعب ودروب املشاة وكذلك بناء مستشفى 

وفندق ومكتبة عامة ودارا للسينما. 
إن تطوير العجلة االقتصادية يتحقق عن طريق 
احلرفيني  من  للكثير  العاملة  األيــدي  تشغيل 
وفتح آفاق جديدة جلموع اخلريجني واملهنيني 
ما  توفير  إلى  تشير  األولية  الدراسات  أن  حيث 
بني 8.000 و 10.000 فرصة عمل جديدة في كل 
امليادين خالل فترة تشييد البلدة التي ستستمر 

خلمسة أعوام. 
ومجموعة  القطرية  الــديــار  شركة  فــان  وبــهــذا 
املشروع  هذا  خالل  من  تتطلعان  العاملية  مسار 

إلى حتقيق أهداف متعددة منها: 
       حتديث البنية التحتية في املناطق الريفية 
وربطها باملدن والبلدات املجاورة وبالتالي متكني 
ــفــادة من  نــســمــة مــن االســت أكــثــر مــن 40.000 
اخلدمات التعليمية والصحية والتمتع باملرافق 

الترفيهية فيها. 
فلسطينيني  ومــقــاولــني  عــامــلــة  أيـــدي  تشغيل 
سيعمل  ممــا  التنفيذ  و  التصميم  مــراحــل  فــي 
األعباء  البطالة وتخفيف  على تخفيض نسبة 

االقتصادية لآلسر. 
التجارة٬  البناء٬  قطاعات  وتنشيط  تفعيل    
فمن  احمللية.  املعلومات  وتكنولوجيا  الصناعة 

5.000 فرصة  عــن   يقل  ما ال  أن يخلق  املؤمل 
عمل للقاطنني و العاملني في البلدة. 

شركة  أن  السياق  هــذا  في  التنويه  اجلدير  من 
بــيــتــي لــالســتــثــمــار الــعــقــاري كــانــت قـــد وقعت 
سابقا بتاريخ 2008/04/20 مذكرة تفاهم مع 
تطوير  بهدف  الفلسطينية  الوطنية  السلطة 
العام  روابي، وإرساء أسس الشراكة بني القطاع 
السلطة  الــتــزمــت  بحيث  اخلــــاص،  والــقــطــاع  
البنية  إلنــشــاء  الـــالزم  الــدعــم  بتوفير  الوطنية 
الطرق  شبكة  ذلك  ويشمل  اخلارجية  التحتية 
والصرف  واملياه،  الكهرباء  خطوط  اخلارجية، 
مثل  الرئيسية  اخلدمات  دعم  وكذلك  الصحي 
املباني  وكذلك  العام  واألمــن  والصحة  التعليم 

واملرافق العامة األخرى. 
مرتبة  إلى  للوصول  بيتي  وفي سعي من شركة 
الريادية املثلى في بناء بلدة منوذجية مبفاهيم 
الــقــرن الـــواحـــد والــعــشــرون فــقــد تــعــاقــدت مع 
املتخصصة  الــعــاملــيــة  الــشــركــات  مــن  مجموعة 
الوطنية  النجاح  جامعة  من  خبراء  ومبشاركة 
تصاميم  وضــع  بهدف  وذلــك  بيرزيت،  وجامعة 
تعاقدت  كما  للبلدة.  الــعــام  الهيكلي  املخطط 
الرائدة  أألمريكية  الشركات  إحدى  مع  الشركة 
لالستفادة من خبراتها الهائلة من اجل تطوير 
خطة اقتصادية تعمل مبوجبها على استقطاب 
بلدة  في  املباشر  لالستثمار  األجنبية  الشركات 
روابي، مما سيوفر املناخ املالئم خللق أالف فرص 

العمل لسكان البلدة وسكان القرى املجاورة.

جتسد بلدة روابي وبتكلفة 
تزيد عن 500 مليون دوالر 
أولى مشاريع شركة الديار 

القطرية التي وقعت اتفاقية 
شراكة إستراتيجية مع 
مجموعة مسار العاملية
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الدولي  للبنك  اإلداري  املدير  دابــوب  قال خوان خوزيه 
في املؤمتر الفلسطيني لالستثمار في بيت حلم انه ال 
بد من حل الوضع احلالي الصعب في قطاع غزة الذي 
الهوية  السكان وجزءا مهما من  ميثل جزءا كبيرا من 
القضايا  هــذه  معاجلة  مــن  بــد  ال  وانــه  الفلسطينية. 

بتوسع أكثر – وهي قيد املعاجلة.
واضاف نحن نتطلع إلى حل عملي دائم لهذه احلواجز 
لدعم  الدولي  املجتمع  من  وسعيا  التقدم.  تعيق  التي 
وقطاع  الغربي  الضفة  بدعم  التزم  فقد  اجلهود  تلك 

غزة.
واشار الى  تعهد املانحني في شهر كانون األول من العام 
املاضي بتقدمي دعم مقداره )7و7( مليار دوالر أمريكي 
خلطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية. وقد مت إيصال 
إلى  ماسة  احلاجة  ظلت  وإن  الدعم  ذلــك  من  الكثير 

متويل املوازنة.

السلطة  تــبــذلــهــا  الــتــي  اجلــهــود  شجعتنا  لــقــد  وقــــال 
الفلسطينية لتحقيق تقدم مطرد نحو حتقيق أهداف 
األموال  إلقاء  مجرد  أن  والتنمية.غير  اإلصــالح  خطة 

على املناطق الفلسطينية ال يكفي.
الناس من  العقبات كي يتمكن  إزالــة  فاحلل يكمن في 
االستثمار  ولتشجيع  بأنفسهم،  مصائرهم  حتــديــد 

املنتج.
استطاع  الفلسطيني  اخلــاص  القطاع  أن  على  وشــدد 
املليئة  الفترات  تلك  في  يزدهر  وأن  الفرص  يجد  أن 

باضطرابات وفي أوقات تفوق هذا الوقت صعوبة.
متهد  أن  اآلن  االســتــثــمــارات  بــإمــكــان  انـــه  وراى 
القتصاد فلسطيني أكثر حيوية، وهو أمر ضروري 
لتوفير الوظائف واالزدهار للناس، وتعزيز عملية 

السالم.
إلى  أن ينظر  املنطقة  هــذه  أهــل  مــن  كــان  ملــن  وميــكــن 

االستثمارات في الضفة الغربية وقطاع غزة كاستثمارات 
في األمن االستراتيجي للمنطقة – ميكن أن تؤدي إلى 
املجاورة كذلك. فقد  الدول  العمل هنا وفي  املزيد من 
أبدا.  يستسلمون  ال  أنهم  للعالم  الفلسطينيون  برهن 
إلى  األرض  هذه  أن حتوال  واملثابرة  احلماسة  وبإمكان 
البنك  الــصــعــوبــات. ومجموعة  كــل  لــألمــل رغــم  مــنــارة 
الدولي على استعداد للمساعدة في ذلك.ولقد غادرت 
حاملة   – املقدسة  األرض   – حلــم  بيت  مدينة  عائلتي 
السلفادور وعملوا بجد  إلى  مبستقبل أفضل. ووصلوا 
وتغلبوا على العوائق الثقافية والسياسية واالقتصادية 
واألمــنــيــة واســتــطــاعــوا حتــقــيــق حــلــمــهــم. وبــعــد ذلك 
بجيلني اثنني فقط، سررت بالعودة إلى هنا ألكون على 
على  أساعد  كي  جــدي،  رأس  من مسقط  بعد شارعني 
شاء  إن  الفلسطينيني،  من  اجليل  هذا  أحــالم  حتقيق 

الله.

املدير اإلداري للبنك الدولي:

بإمكان االستثمارات أن متهد القتصاد فلسطيني أكثر حيوية

نظيرتها  مــع  الــوطــنــي  االقــتــصــاد  وزارة  وقــعــت  
األخيرة  بتطبيق  تقضي  اتــفــاقــيــة  اجلــزائــريــة، 
لقرار رقم 200 الصادر عن مؤمتر القمة العربية، 
الفلسطينية  املنتجات  دخــول  بتسهيل  واملتعلق 
العربية ومنحها إعفاءات كلية من  إلى األســواق 

الرسوم اجلمركية والضريبية.
أن  حسونة  كمال  الوطني  االقتصاد  وزيــر  وقــال 
القطاع  لتشجيع  دعــمــا  تعتبر  اخلــطــوة  هـــذه 
وأن  السيما  اخلـــاص،  الفلسطيني  االقــتــصــادي 
احلكومة الفلسطينية تعمل حاليا على جتسيد 
يعيشها  التي  البطالة  من  للتقليل  إستراتيجية 
شعبنا الفلسطيني عن طريق تشجيع االستثمار 
الظاهرة،  مــن  نسبة  أكــبــر  المــتــصــاص  اخلـــاص 
في  الفلسطينيني   أعــمــال  رجــال  برغبة  منّوها 
مجاالت،  عــدة  في  باجلزائر  لالستثمار  الــقــدوم 
اجلزائر  متنحها  التي  االمــتــيــازات  إلــى  بالنظر 

جللب املستثمرين األجانب. 
أن االتفاقية حتتوي على بنود   وأوضــح حسونة 
تفصيلية لعملية االستيراد تخص شهادة املنشأ 

والنوعية، 
على  حتتوي  الــســوق  أن  ذلــك  سياق  فــي  واعتبر 

عدة سلع ومنتجات ذات نوعية رفيعة يتم تصديرها 
بينها  من  وغيرها،  األمريكية  األوروبــيــة،  الــدول  إلى 
احلــجــر، الــرخــام والــســيــرامــيــك، األحــذيــة، األدويـــة، 
األثاث املعدني، االلكترودات واألسالك باإلضافة إلى 
متنوعة  مبنتوجات  تتميز  التي  السياحية  املصانع 
ومن معادن مختلفة، آمال أن جتد حصتها في السوق 

اجلزائرية.
الهاشمي  الــتــجــارة اجلــزائــري  وزيـــر  أكــد  مــن جهته 
اجلانب  مع  إبرامها  مت  التي  االتفاقية  أن  جعبوب 
الفلسطينية  واملنتجات  السلع  إلعفاء  الفلسطيني 
نوعها  مــن  ــــى  األول تعتبر  اجلــمــركــيــة  الـــرســـوم  مــن 
ــة اتفاقية  أّي في اجلــزائــر، إذ ال متلك هــذه األخــيــرة 
رغم  وهـــذا  اإلجــــراء،  هــذا  مبقتضاها  يتم  جمركية 
لبالدنا،  الـــدول  لبعض  املتكررة  ــارات  ــزي وال اإلحلـــاح 
مع  اخلطوة  هــذه  تسجل  أن  اختارت  اجلزائر  أن  إال 
عبد  الرئيس  لــقــرار  تنفيذا  الفلسطينيني  اإلخـــوة 

العزيز بوتفليقة.
وأضاف الوزير على هامش مراسيم التوقيع على هذه 
االتفاقية ، أن هذه االتفاقة تعتبر برهانا آخر  على 
املوقف التاريخي للجزائر إزاء القضية الفلسطينية، 
موضحا أنه سيتم مبوجبها تسهيل املبادالت التجارية 

بني البلدين، كما ستفتح املجال أمام حركة رجال 
األعمال وخلق مجلس مشترك بني الطرفني، في 
والصناعة  للتجارة  غرفة مشتركة  إنشاء  انتظار 
مختلفة  اســتــثــمــارات  إقــامــة  خاللها  مــن  ميكن 

لتبادل اخلبرات في مختلف املجاالت
15 شركة  أن حوالي  إلى  الشأن  ويشار في هذا 
الدولي،  اجلــزائــر  مــعــرض  فــي  شــاركــت  محلية 
ومتــكــن عــدد مــن املــشــاركــني مــن إبـــرام صفقات 
السوق  فــي  املختلفة  ملنتجاتهم  وتسويق  بيع 

اجلزائرية.
من جهة اخرى، شارك الوزير حسونة في مؤمتر 
أوسطية،  الــشــرق  األوروبــيــة  للشراكة  مرسيليا 
الدول  الذي حضرته   املؤمتر  أهمية هذا  مؤكدًا 
التي  والــقــضــايــا  املــتــوســط،  البحر  على  املطلة 
بحثها في مجال تقييم ودعم املشاريع الصغيرة 

واملتوسطة.
واعتبر أن املؤمتر شكل فرصة الطالع وفود الدول 
في  االقتصادية  األوضـــاع  طبيعة  على  املشاركة 
على  احلــكــومــة  وقـــدرة  الفلسطينية،  األراضــــي 
الظروف  رغم  املختلفة  املشاريع  تنفيذ  مواصلة 

الصعبة الناشئة عن ممارسات االحتالل.

الوزير حسونة ونظيره اجلزائري يوقعان اتفاقية
إلعفاء املنتجات الفلسطينية من اجلمارك
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جرى على هامش مؤمتر فلسطني لالستثمار اجتماع 
بني احتاد رجال األعمال الفلسطينيني ومجموعة من 
رجال األعمال الصينيني حتت رعاية السفارة الصينيية 

لدى السلطة الفلسطينية.
ووصف محمد مسروجي رئيس االحتاد االجتماع بانه 
كان ناجحا جدا حيث تبادل الطرفان إمكانية التعاون 
الصيني  اجلــانــب  ـــدى  اب وقـــد  الفلسطيني  الصيني 
الفلسطينيني  االعمال  لرجال  وتشجيع  تعاطف  كل 

واستعداده للدعم والعمل على مستوى مميز.
لقطاعات  ممثلني  ضم  الصيني  الوفد  ان  الــى  واشــار 
املعلومات  وتكنولوجيا  اإلنـــشـــاءات  اهمها  مختلفة 

واالتصاالت.
انــه مت االتــفــاق على ان يــدرج في مجلة »رجال  وقــال 
الــتــي تــصــدرهــا جــمــيــعــة رجــــال األعمال  األعــــمــــال« 
او  استثمارية  فــرص  او  مــشــاريــع  ايــة  الفلسطينيني 
الصيني  اجلانب  يــزود  وباملقابل  الصني  لــدى  جتارية 
األعمال  رجــــال  احتــــاد  او  األعـــمـــال  رجــــال  جــمــعــيــة 
الفلسطينيني باية فرصة عمل او استثمارية او جتارية 

من الصني الى فلسطني.
اعــمــال صيني  هــنــاك مجلس  ان  مــســروجــي  واوضــــح 
على  االردن  في  املاضي  العام  وقع  فلسطيني مشترك 
هــامــش املــؤمتــر الــعــربــي الــصــيــنــي وســـوف يــكــون هذا 

املجلس وسيلة اخرى لتطوير التعاون بني اجلانبني.
نظرهم  وجهات  الفلسطينيني  االعمال  رجــال  وابــدى 
بالنسبة لطبيعة التعاون مع الصني فكان هناك بعض 
الطروحات والتي تتعلق ببعض اإلشكاليات بخصوص 
االستيراد من الصني مثل شهادات املعترف بها والتي ال 
تعترف بها إسرائيل وبعض الشكاوي على بعض انواع 

البضائع مثل املاكنات.
يكون  بــان  تعهد  الصيني  السفير  ان  مسروجي  وقــال 
وســيــطــا حلـــل ايــــة إشـــكـــاالت قـــد تــقــع بـــني املـــورديـــن 
العمل   وكذلك  الفلسطينيني  واملستوردين  الصينيني 
وأهمها  الفلسطينية  املنتجات  تصدير  تشجيع  على 

احلجر الفلسطيني. 
مذكرة باملشاكل

وعــلــى ضـــوء هـــذا الــلــقــاء  بــعــث مــاجــد مــعــالــي مقرر 
أمني  املشترك  الفلسطيني  الصيني  األعمال  مجلس 
الي  مبذكرة  الفلسطينيني  األعمال  رجــال  احتــاد  عام 
لـي مانشينج امللحق التجاري و االقتصادي في ممثلية 
الوطنية   السلطة  لــدى  الشعبية   الــصــني  جمهورية 
من  املقدمة  واملــطــالــب  املشاكل  تشمل  الفلسطينية  

اجلانب الفلسطيني للجانب الصيني
وجاء في املذكرة انه انطالقا من كون الصني هي السوق 
األول أمام املستورد الفلسطيني ومن العالقة املميزة مع 

على هامش مؤمتر االستثمار الفلسطيني 

اجتماع اعضاء احتاد رجال االعمال الفلسطينيني ووفد من رجال االعمال الصينيني

جمهورية الصني الشعبية حكومة وشعبا  عبر التاريخ 
، فإننا نضع بني أيديكم بعضًا من املشاكل التي تواجه 
الفلسطيني  املــواطــن  وكــذلــك  الفلسطيني،  املستورد 
لتذليل  املستطاع  نبذل  أن  راجــني  الصني،  في  املقيم 

هذه العقبات للوصول إلى عالقات جتارية مميزة.
تسهيل اصدار الفيزا

وطالبت املذكرة بتسهيل اصدار الفيزا لرجال االعمال 
الفلسطينيني وخاصة حلاملي جواز السفر الفلسطيني 
وكذلك  كونغ.  هــوجن  دخــول  هــؤالء  يستطيع  حيث ال 
الصيني،  للمنتج  واملقاييس  بــاملــواصــفــات  اإلهــتــمــام 
والعمل على دعوة اجلهات الرسمية الصينية للتفاهم 
املواصفات  شــهــادات  لقبول  اإلســرائــيــلــي  اجلــانــب  مــع 
اإلسرائيلي  املــواصــفــات  معهد  يقبل  بحيث  العاملية، 
»التيكن« هذه الشهادات املمنوحة للبضائع التي حتمل 
الكهربائية،  لألجهزة   GS  ،CE مثل  املواصفات  هذه 

وغيرها الكثير من الشهادات لكافة املنتجات.

قطاع احلجر
اما بالنسبة لقطاع احلجر فاشارت الوثيقة الى  ان 
لالقتصاد  أســاســي  رافــد  هــو  والــرخــام  قطاع احلجر 
الــفــلــســطــيــنــي ويـــصـــدر لــكــافــة أنـــحـــاء الــعــالــم، وهو 
فــلــســطــيــنــي املــنــشــأ ســـــواًء مت تــصــديــره عـــن طريق 
في  املشكلة  ولــكــن  فلسطيني،  أو  إســرائــيــلــي  مــصــدر 

اجلانب الصيني أنه إذا كانت شهادة املنشأ إسرائيلية 
كضريبة   20% تتقاضى  الصينية  السلطات  فــإن 
املنشأ  شــهــادة  كانت  إذا  ولكن  الصيني  املستورد  مــن 
 120% الصينية تتقاضى  السلطات  فلسطينية فإن 
كضريبة من املستورد الصيني، وهذا يجعل الكثير أو 
أغلب املصدرين الفلسطينيني يلجئون لإلسرائيليني 

لتصدير هذه املنتجات  الفلسطينية.
وطالبت الوثيقة ايضا بإعطاء تراخيص ملكاتب خدمات 
معقولة  وضوابط  مواصفات  الصني ضمن  في  عربية 
وتصنيفها لدرجات وتقدمي ضمانات بحيث يشعر كل 
من يتعامل مع هذه املكاتب التجارية باألمان والعمل 
بالتجارة  تعنى  صينية  جتارية  محاكم  تاسيس  على 
بني  تنشأ  اي خالفات جتارية  للصني حلل  اخلارجية 
الطلب من  وكذلك  والصيني.  الفلسطيني   اجلانبني 
جمعية  بعمل  الصني  في  التجارية  املكاتب  أصحاب 
جتمع هؤالء األشخاص وترتيب العالقة بينهم لتكون 
يتعاملون  الذين  اخلــاص  القطاع  بني  الوصل  حلقة 
التي تأتي من احلكومة  معه من العمالء والتعليمات 
وايضا  شابه.  ما  أو  الصينيني  املصدرين  جمعيات  أو 
الطلب من أبناء اجلالية الفلسطينية في الصني بفتح 

مدارس عربية لتعليم أبنائهم.
واملشاكل  املطالب  هــذه  رفــع  املــذكــرة  بضرورة  وطالبت 

للسلطات الصينية واملساهمة في حلها. 
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ــــر العدل  ــان وزي أعــلــن الـــدكـــتـــور عــلــي خــشـــ
تدشني مركز فلسطني للتحكيم الدولي أمام 
مثمـنآ  الفلسطينيني  األعمال  رجــال  احتـاد 
املركـز  الـدورالهام الذي ميكـن أن يلعـبـه هذا 
في حـل املنازعات التجارية واملالية واملصرفيـة 
احملاكـم  عــلــى  الــكــبــيــر  ــبــئ  الــعـــ ،وتــخــفــيــف 
كافة  على  األمـوال  وتوفيـر  الـوقـت  واختصار 

األطراف.
كــان يتحدث  الـــذي  الــدكــتــور خشـان  وأضـــاف 
األعمـال  رجـــال  ــاد  احتـــ ادارة  مـجـلـس  ــام  أمـــ
الــفــلــســطــيــنــيــني الــــــذي يـــضـــم ممــثــلــني عن 
الغربية  الضفة  في  األعمال  رجــال  جمعيـات 
املعـنيـة  واجلهات  العـدل  وزارة  ان  غزة  وقطاع 
الــرســمــيــة والــقـــــطــاع اخلــــاص يــرحــبــوا بهذه 
نوعـه  من  األول  املركز  هذا  وسيلقى  اخلـطوة 
بفلسطيـن كل الدعـم من أجل حتقيق غاياته 
وأهــمــهــا خـــــدمـــــة الـــــقـــــطــاع اخلــــاص فــي ظل 
تراكم القضايا في احملاكم وعـدم توفر احملاكم 
والعمالية  الــتــجــاريــة  وأهــمـــــهــا  املتخصصـة 
والتي نعمل جاهدين لتوفيرها  في املستقبل 
الــقـــــريــب . واكـــد الـــوزيـــر خــشــان عــلــى اهمية 
التحكيم باعتباره امرا هاما وال بد من العمل 
على تطويره وتفعيل مراكز التحكيم وتسهيل 

االجراءات بهذا اخلصوص.
دعم  في  احلكومة  ورسالة  برنامج  الــى  واشــار 
ال  وانــه  فلسطني  فــي  املــواطــن  وتعزيز صمود 

ميكن ان يتم بدون مال ورجال االعمال.
وردا على سؤال حول احملاكم املتخصصة قال 
بالنسبة  طلب  الينا  قــدم  انــه  خــشــان  الــوزيــر 
للمحاكم العمالية وسنعمل على وضع قوانني 
من اجل ايجاد محاكم متخصصة سواء عمالية 

او جتارية بالتنسيق مع جهات االختصاص.
الوزير  اقــتــرح  التحكيم  قــانــون  وبــخــصــوص 
لدراسة  متخصصة  عمل  ورشـــة  عقد  خــشــان 

قانون التحكيم.
رجال  اتـحـاد  رئيس  مسـروجي  مـحمـد  وأعرب 
الهتمام  تقديره  عن  الفلسطينيني  األعــمــال 

ودعم وزير العـدل وقيامه بتدشـني مركـز فلسطني 
للتحكيم الدولي الذي يتم تأسيسه حتت مظلـة 
جمعيـة رجـال األعمال الفلسطينيني التي تبـنـت 
الفكرة ودعمـت ترجمتهـا الى حقيـقـة ، وسـيعمـل 
متاما  مستقـل  بشكل  انطالقتـه  لدى  املركز  هذا 
لضمان  كانت  جـهـة  أي  من  تدخل  أي  عن  بعيدآ 
واخلبراء  واحملكمني  ادارتــه  على  القائمني  نزاهـة 
املتعاونني معـه من أجل تسوية املنازعات التجارية 

وغيرها.
في  املــركــز  هــذا  دور  أهميـة  على  املسروجي  وأكـــــد 
القضايا  وتــراكــم  كثافة  قضية  حل  في  املساهمة 
في احملاكم نظرآ للمعيقـات الناجتـة عن اجراءات 
تعرقـل حياة  واغـــآلقـــات  حــواجــز  مــن  االحــتــالل 
الفلسطينيني بشكل عام ووصول القضاة أو أحد 
،ناهيك  احملكمة  الى  كالهما  أو  القضية  أطــراف 
عن طول املدة التي تقتضيها معاجلة القضايا في 

احملاكم املختلفة التي تصل الى
الـــذي ال تتطلب اجــــراءات  الــوقــت  ــنــوات فــي  ســـ
بضعـة  القضية  أطــــراف  تــعــاونــت  اذا  التحكيم 

شهور.

وقال فـؤاد جـبر أمني سر جمعية رجـال األعمال 
ــشــرف عــلــى عملية  ــتــي ت ال الــفــلــســطــيــنــيــني 
أعلـن  الذي  اجلديد  التحكيم  مركز  تأسيس 
تدشينه وزير العدل لقد لقي تأييدآ كبيرآ من 
مختلف اجلهات الرسمية ومؤسـسات عديدة 
الميانها  الفلسطيني  اخلـــاص  القطاع  فــي 
أجــل حل  به من  الــذي سيقوم  الهام  بــالــدور 
دراسة  خــالل  مــن  اختالفها  على  املــنــازعــات 
بشكل  وخــبــراء  مختصني  قبل  من  القضايا 
محايد ونزيه والتوصل الى قرارات من شأنها 

ايصال طرفي النزاع الى حلول عادلة .
اتفاقآ مت توقيعـه قبل عـدة  أن  وأضاف جـبر 
أشهر في االمارات العـربية بني جمعية رجال 
األعمال الفلسطينيني ومركز دبـي للتحكيم 
مختلف  فــي  الــتــعــاون  مبوجبه  يتم  الــدولــي 
الفلسطيني  املــركــز  دعــم  فيها  املــجــاالت مبــا 
خالل  مــن  املؤهلة  املهنية  الــكــوادر  خلق  فــي 
تنظيم الدورات التأهيلية للمحكمني لضمان 
أداء املركز على النحو االفضل للوصول الى 

قرارات التوفيق أو التحكيم.

خالل لقائه في احتاد رجال االعمال الفلسطينيني

وزير العدل يعلن عن تدشني مركز فلسطني للتحكيم الدولي 

وزير العدل د. علي اخلشان يتوسط أعضاء إحتاد رجال األعمال



أيلول 2008 م / رمضان 1429 هـ ، العدد الواحد والعشرون )21(30

أخبار ونشاطات القطاع الخاص

تأسس  والــذي  األعمال  سيدات  منتدى  قــام  لقد 
سيدات  مــن  مجموعة  مــن  ــادرة  مبــب  2006 عـــام 
الدعم  عــلــى  يعمل  و  الفلسطينيات،  األعــمــال 
القيادة  و  اإلدارة  مجال  في  الفلسطينية  للمرأة 
و كيفية إعداد اخلطط لتكون أكثر قدرة و إبداع 
 17 من  األول  الفوج  بتخريج   عملها،  مكان  في 
 Internship طالبة من املتدربات  ضمن برنامج
Program بالتعاون مع القنصلية األمريكية – 
القدس في مقر املنتدى الواقع في عمارة الهاشم 
وفــد مــن قسم  الــلــه، بحضور  رام  فــي  البالوع  فــي 
األمريكية-  القنصلية  في   العامة  الدبلوماسية 
واملؤسسات  الشركات  ممثلي  من  وعــدد   ، القدس 
ضمن  ــركــوا  اشــت طــالــبــة  و17  اإلدارة  ومــجــلــس 

البرنامج.
،املــــديــــرة  وادي  دعـــــــاء  ـــدة  ـــســـي ال ألــــقــــت  قــــد  و 
بالضيوف  والترحيب  املنتدى  كلمة  التنفيذية، 
مع  تبذلها  التي  اجلــهــود  على  القنصلية  وشكر 
الطالبات  منحت  التي  الشركات  املنتدى،وشكر 
هـــذه الــفــرصــة لــتــطــويــر  قــدراتــهــن، وأثــنــت على 
الــطــالــبــات اللــتــزامــهــن بــالــتــدريــب .وشــرحــت عن 
فرص  خلق  أهمها  من  والتي  وأهــدافــه  البرنامج 
فجوة  وتضييق  الفلسطينيات  لــلــشــابــات  عــمــل 
أجواء  في  العملية  التجربة  خــالل  من  البطالة 
الــطــالــبــات في  بــهــا  تــعــمــل  الــتــي  عــمــل حقيقية 

الشركات بواقع 120 ساعة عمل وتطبيق الدراسة 
النظرية من خالل املمارسة العملية.

وأشارت السيدة دعاء وادي بأن البرنامج مت خالل 
فــتــرة أربــــع شــهــور حــيــث مت الــتــنــســيــق مــع ثالث 
الغربية  الضفة  مــن  مناطق  ثــالث  مــن  جامعات 
وجامعة  الــقــدس،  وجامعة  بيرزيت،  جامعة  وهــي 
باالتصال مع عدة شركات  املنتدى  وقام   ، النجاح 
خــاصــة وعـــامـــة وبـــنـــوك ، حــيــث مت تـــدريـــب 17 
120 ساعة عمل  بواقع  الرابعة  السنة  في  طالبة 
شركة  منها  واملؤسسات  الشركات  من  العديد  في 
كوكاكوال للمشروبات الغازية، البنك األهلي، بنك 
للتأمني، شركة  ترست  القدس، شركة  األردن،بنك 
قرمان للكمبيوتر، وشركة االتصاالت الفلسطينية- 
شركة  لينك،  سوبر  شركة   ، بيسان  وشركة  جــوال، 
كوم،  غلوبال  وشــركــة  واالعــــالن،  للدعاية  أغــريــت 
وجامعة القدس ، وشركة مسار لالستشارات، وريادة 
لالستشارة والتدريب ، حيث قامت بعض الشركات 

بتوظيف املتدربة في الشركة. 
 وأكــدت السيدة دعاء وادي على أن مشوار األلف 
مــيــل  يــبــدأ  بــخــطــوة، وهـــذه اخلــطــوة هــي بداية 
اســتــمــراريــة تطبيق مثل هذه  الــتــعــاون مــن أجــل 
العملي  التدريب  وأسلوب  وترسيخ مبدأ  البرامج، 
قــبــل الــتــخــرج اجلــامــعــي وذلــــك مــن أجـــل صقل 
للطالبات  فرصة  ومنح  الذات  واثبات  الشخصية 

مــن فــهــم بــيــئــة الــعــمــل قــبــل تــوقــيــع عــقــود عمل 
حقيقية.

قــرنــة مــن بيت حلــم  كلمة  ربــى  وألــقــت الطالبة 
املتدربات معربة عن شكرها ملنتدى سيدات األعمال 
الطالبات  لــهــؤالء  منحت  الــتــي  الــفــرصــة  وعــلــى 
عن  بتمييزهن  قامت  حقيقية  جتربة  ليعيشوا 
مدى  إلــى  وأشـــارت   ، اجلامعيات  زميالتهن  باقي 
إعطاء  البرنامج، وضرورة  من  الطالبات  استفادة 

هذه الفرصة لكل طالبة خريجة.
وقــــام عـــدد مـــن  الــطــالــبــات مبــشــاركــة احلضور 
جتاربهن اخلاصة في بيئة العمل التي تدربن بها 
املستضيفة   الشركات  بعض  ممثلو  وشــارك  كما   ،
واألقسام  للمتدربات  استضافتهم  حول  احلضور 

املختلفة التي تدربن بها .
رئــيــس مجلس   ، زريـــق  مــنــال  الــســيــدة  واختتمت 
القنصلية  جلــهــود  شكرها  عــن  معربة   ، اإلدارة 
على  وأكــدت  املنتدى،  لبرامج  ودعمها  األمريكية 
شــكــرهــا الــعــمــيــق لــلــوقــت الــثــمــني الــــذي بذلته 
وتدريبهن  املتدربات  الستقبال  اخلاصة  الشركات 
الــتــقــاريــر الشهرية  فــي عـــدة مــجــاالت واعـــطـــاء 
لتقييم املتدربات، وشكر املتدربات على التزامهن 
للخريجات  الشهادات  بتسليم  وقامت  بالتدريب 
مع السيدة جاكلني ديلي ممثلة قسم الدبلوماسية 

العامة في القنصلية األمريكية-  القدس. 

   Internship منتدى سيدات األعمال يخرج متدربات ضمن برنامج
بالتعاون مع القنصلية األمريكية – القدس

مع  وبـــالـــتـــعـــاون  الــتــخــطــيــط  وزارة  تــعــمــل 
لغربي  واالجــتــمــاعــيــة  االقــتــصــاديــة  اللجنة 
اسيا)االسكوا( على اعداد تقرير حول جتربة 
السياسات االجتماعية في فلسطني ،. ولهذا 
الغرض فقد مت تشكيل جلنة توجيهية تضم 
ممثلني من اخلبراء واملختصني وممثلني عن 
املجتمع االهلي والقطاع اخلاص شارك فيها 
أمني عام احتاد رجال األعمال ماجد معالي ، 
املشروع  فلسفة  ،ترتكز  العملية  هذه  لتوجيه 
مختلف  بــني  مجتمعي  حـــوار  اطـــالق  عــلــى 

املجتمع  الفلسطيني)السلطة،  املجتمع  مكونات 
السياسات  والقطاع اخلاص(حول طبيعة  املدني، 
أوسلو  منذ  فلسطني  فــي  القائمة  االجتماعية 
لتحديد  وعــمــلــيــات  وأطــــرا  مــحــتــوى  اآلن  حــتــى 
املناسبة  التوصيات  وتــقــدمي  القائمة  الــفــجــوات 
واالولويات  االجتماعية  السياساتية  والتوجهات 

الوطنية املرتبطة باخلصوصية الفلسطينية.
 والميان وزارة التخطيط باهمية العمل املشترك 
والــتــشــاور فــي الــعــمــل الــتــنــمــوي قــامــت بتنظيم 
ونقاش  لعرض  اخلــبــراء  مــن  ملجموعة  عمل  يــوم 

مقترح محتوى التقرير حيث شارك في هذا 
اللقاء عدد من اخلبراء واملختصني وممثلني 
حكومة  الــثــالث  التنموي  العمل  شــركــاء  عــن 
حوار  دار  خــاص.وقــد  وقطاع  أهلي  ومجتمع 
الــتــنــمــوي في  الــعــمــل  بــظــروف  غــنــي يتعلق 
االجتماعية  الــســيــاســات  وطبيعة  فلسطني 
الفلسطينية  الــظــروف  وطبيعة  بها  املعمول 
ومت  واالجتماعية  واالقــتــصــاديــة  السياسية 
ستلعب  والتي  التوصيات  من  العديد  تقدمي 

دورا في اغناء التقرير النهائي  .  

وضع استراتيجية للسياسات االجتماعية في فلسطني
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ورشــــات عمــل عقـــــدهــا مركـــز تطــــويــــر القـطـــــــاع اخلــــــاص - جمعـــــية رجــــال األعمــال الفلسطيــــنيني

د. هشام عورتاني
مدير املركز

مقدمه
بــدعــوة مــن مــركــز تــطــويــر الــقــطــاع اخلــــاص، عقد 
 2008/4/30 بــتــاريــخ  مستديرة  مــائــدة  اجــتــمــاع 
بهدف تقييم أسباب عدم تأسيس هيئة الكسب غير 
املشروع، وذلك بالرغم من أن القانون اخلاص بهذه 
الهيئة مت إقراره بشكل نهائي في 2005/1/8. كما 
استهدف االجتماع إجراء عصف فكري حول جدوى 
إقامة هيئة الكسب غير املشروع على ضوء اخلبرة 
األخرى  املــؤســســات  نــشــاطــات  خــالل  مــن  املكتسبة 
املناسبة  بالتوصيات  العالقة، ومن ثم اخلروج  ذات 
بهدف تعزيز اجلهود املبذولة حملاربة جميع أشكال 

الفساد، خاصة في مؤسسات القطاع العام.
شارك في هذا االجتماع عدد من الوزراء وبعض كبار 
املسؤولني في احلكومة والقطاع اخلاص ومنظمات 

املجتمع املدني.

االستنتاجات
أثنى املشاركون في االجتماع بااللتزام الذي تبديه 
القيادة الفلسطينية، خاصة على مستوى الرئيس 
بجميع  الفساد  ملكافحة  بالنسبة  عباس،  محمود 
أساسيًا  عنصرًا  يشكل  ذلــك  أن  واعتبروا  أشكاله، 
املؤسسات  تبذلها  التي  اجلــهــود  وحتفيز  لتفعيل 

احلكومية وغير احلكومية لتحقيق هذا الهدف.
على  احلصول  هو  للقانون  األســاســي  الهدف  كــان 
العاملني  املوظفني  لكبار  املالية  بالذمة  ـــرارات  إق
السلطة  رئيس  فيهم  مبــن  العامة،  املؤسسات  فــي 
وأعضاء  والــوزراء  الــوزراء  ورئيس مجلس  الوطنية 
ذلك  بعد  الهيئة  تــقــوم  أن  ويــفــتــرض  التشريعي. 
بالتحقيق في مصادر ثراء هؤالء املوظفني إذا كان 
لديها شبهات حول مصادر ثرواتهم، ومن ثم حتيل 
الضرورة  اقتضت  إذا  العام  للنائب  التحقيق  نتائج 
في  املشاركني  لــدى  إجماع  كــان هنالك  وقــد  ذلــك. 
هذا  لتحقيق  الــكــبــرى  األهــمــيــة  عــلــى  االجــتــمــاع 
الهدف، وعلى أنه ال يوجد حاليًا مؤسسة مختصة 

مبتابعة هذا املوضوع.
كــذلــك الحـــظ املــشــاركــون فــي االجــتــمــاع عــلــى أن 
فيما  واملنافسة  االزدواجــيــة  كبيرًا من  قــدرًا  هنالك 
ومن  الفساد.  بقضايا  العالقة  ذات  املؤسسات  بني 

أبرز األمثلة على ذلك ما يلي:
حلدود  بالنسبة  كامل  وضــوح  اآلن  حتى  يوجد  ال 
صالحيات ديوان الرقابة املالية واإلدارية، مما يعيق 

عمل الديوان ويتسبب بقدر ملحوظ من التوتر مع 
العالقة.  ذات  املؤسسات  بعض  في  املسؤولني  كبار 
ولكن يجب التنويه مع ذلك بأن الديوان قد متكن 
في اآلونة األخيرة من حتقيق تقدم كبير في مجال 
بناء قدراته البشرية واملادية، وكذلك في مدى قيامه 

باخلدمات املنوطة به.
هنالك قصورات جوهرية فيما يتعلق بأداء األجهزة 
غير  الكسب  بشبهات  التحقيق  مجال  في  األمنية 
جهتني  حاليًا  يوجد  املثال،  سبيل  فعلى  املــشــروع. 
األمن  هما  كــهــذه،  قضايا  فــي  التحقيق  متــارســان 
إرباك  ذلــك خلق  شــأن  ومــن  واملــخــابــرات.  الوقائي 
وازدواجية ال مبرر لها، باإلضافة إلى أنه قد يفتح 

الباب ملشكالت تؤثر على سير عملية التحقيق.
جهازين  وجــود  من  بالرغم  بأنه  املشاركون  الحــظ 
أن  إال  املــشــروع  غير  الكسب  قضايا  فــي  للتحقيق 
العام،  النائب  مكتب  مع  تعاونًا  يبديان  ال  كالهما 
حيث أنه لم يتم حتويل أي ملف له منذ ما يزيد 

على عامني.
انتقد بعض املشاركني في االجتماع اللجوء املفرط 
وسائل  إلــى  السلطة  فــي  الكبار  املسؤولني  لبعض 
غير  والكسب  الفساد  قضايا  معاجلة  في  اإلعــالم 
العام.  النائب  مكتب  مع  تنسيق  أي  بدون  املشروع، 
األدوية  قضايا  على  خــاص  بشكل  ذلــك  وينطبق 

“الفاسدة” التي أثيرت خالل األسابيع األخيرة.
على ضوء الفوضى امللحوظة في اإلطار التنظيمي 
العام  القطاع  العالقات بني مؤسسات  الذي يحكم 
املــعــنــيــة مبــكــافــحــة الــكــســب غــيــر املـــشـــروع وجميع 
أشكال الفساد، فقد كان هنالك قناعة لدى غالبية 
املشاركني بأن التسرع في إقامة الهيئة بدون اتخاذ 
إفشال  إلى  سيؤدي  الالزمة  التنظيمية  الترتيبات 
بني  القائمة  الفوضى  زيـــادة  على  ويعمل  الهيئة 

املؤسسات املختصة بهذه القضايا.

التوصيات
لم يكن هنالك إجماع حول التصورات واإلجراءات 
بالنسبة  االجتماع  في  املشاركون  بها  ينصح  التي 
الفساد،  ملــكــافــحــة  األفـــضـــل  املــؤســســاتــيــة  للبنية 
وبشكل خاص ما يتعلق منه بالكسب غير املشروع 
ميكن  ولكن  العامة.  املؤسسات  في  العاملني  لــدى 
بدعم  حتظى  التالية  التوصيات  بــأن  االفــتــراض 

الغالبية العظمى من املشاركني في اإلجتماع:

هــنــالــك تــوصــيــة قــويــة بـــأن يــبــادر رئــيــس السلطة 
لهيئة  رئيسًا  لتعيني  املمكنة  وبالسرعة  الوطنية 
هذا  يكون  أن  على  املــشــروع،  غير  الكسب  مكافحة 
الرئيس شخصًا مميزًا من حيث نزاهته ومؤهالته 
قوية  شخصية  ذا  يــكــون  وأن  والعلمية،  العملية 
مع  ومتكافئة  ايجابية  عــالقــات  ايــجــاد  مــن  متّكنه 
العالقة.  ذات  احلكومية  املؤسسات  في  املسؤولني 
املشاركة  املعنّي هي  للرئيس  املهمة األولى  وستكون 
في اجلهود املبذولة لإلعداد إلقامة الهيئة في أسرع 

وقت ممكن.
يقوم مجلس الوزراء بتشكيل جلنة حتضيرية تكلف 
باتخاذ اإلجراءات الالزمة إلقامة الهيئة. ويفترض 
أن تضم هذه اللجنة ممثلني عن اجلهات احلكومية 

واألهلية ذات العالقة، وذلك على النحو التالي:
أمني عام مجلس الوزراء

رئيس جلنة الرقابة في املجلس التشريعي
وزير املالية 

رئيس ديوان الرقابة املالية واإلدارية
النائب العام

املسؤول املختص في جهاز األمني الوقائي
أمني عام االئتالف الوطني ملكافحة الفساد 

)مقررًا  املشروع  غير  الكسب  لهيئة  املعني  الرئيس 
للجنة(

يحدد نطاق عمل اللجنة )Scope of work( مبا 
يلي:

العالقة  ذات  األجــهــزة  لــصــالحــيــات  تــصــور   وضـــع 
مبــكــافــحــة الــكــســب غــيــر املـــشـــروع وجــمــيــع أشكال 
الفساد، وذلك استنادًا للقوانني واألطر التشريعية 
الفلسطينية، مع االسترشاد بالتجارب املماثلة في 

الدول األخرى.
مكافحة  هيئة  لرئيس  واملساعدة  املــشــورة  تقدمي   

الكسب غير املشروع في املجاالت التالية:
القانون  أحــكــام  لتنفيذ  الــالزمــة  األنــظــمــة  إعـــداد 

متهيدًا إلقرارها من قبل مجلس الوزراء.
إعداد النظام الهيكلي للهيئة.

التحضيرية  اللجنة  تقدم  أن  يفترض    .4
زمنية ال  فترة  الــوزراء خالل  إلى مجلس  تقريرها 
تتعدى ثالثة أشهر. ويقوم املجلس بدراسة التقرير 

واتخاذ القرارات الالزمة على ضوء ذلك.

قانون الكسب غير املشروع

ماذا بعد أكثر من ثالث سنوات على إقراره؟
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حول  عمل  ورشــة  اخلــاص  القطاع  مركز تطوير  نظم 
تأسيس مركز حتكيم للنزاعات التجارية وذلك برعا ية 
وزير العدل د. علي اخلشان ومشاركة محمد مسروجي 
و فؤاد جبر  الفلسطيني  رئيس حمعية رجال االعمال 
كـاتبـه  لـبنى  التحكيم   اجلمعية وخــبــيــرة  ســر  أمــني 
جـريـس  واملهنـدس  القانونيـة   ايكـوتـي  مجموعـة  من 
عـطاللــه الذي مثـل اتـحـاد الـمقـاولـني وأدار الورشــة  د. 
هشام عورتاني مـديـر عام مركز تطوير القطاع اخلاص 
،وحـضر الورشــة عدد من املهتمني بشـئون التحكيم من 

أساتذة جامـعـات و باحثني وقانونني ورجال أعمال.
افتـتح الورشة  د . عـلي اخلـشـان وزير العدل فأ كـد عـلـى 
والتجـارية  املالية  النزاعـات  حـل  في  التحكيم   أهمية 
وزارتـــه   توليها  الــتــي  األمـــور  مــن  التحكيم   أن  وقـــال 
حيث  كبيرا،  اهتماما  ســالم فياض  الدكتور  وحكومة 
توجد دائرة خاصة للتحكيم في وزارة العدل تقوم مبنح 
املهنة، الن قضايا  مزاولة هذه  يريدون  التراخيص ملن 
نكتفي   تطوير،ولن  الــى  بحاجة  فلسطني  فــي  احلكم 
املمنوحة  التحكيم   تراخيص  على  فقط  باالعتماد 
ألفراد بل سنمنح التراخيص حسب القانون ملؤسسات 
التجارية  املــنــازعــات  حــل  عـلى  لتعمل  حتكيم  ومــراكــز 

بالطرق البديلة.
وقال : “ هناك تطبيقات كثيرة تتعلق بالتحكيم خاصة 
أو  حكومية  شبه  صفة  منحها  حتــاول  اآلراء  بعض  أن 
حكومية، بحيث يكون التحكيم خاضعا إلطار حكومي 
تـحكيـم  مــراكـــــز  انــشــاء  فــكـــــرة  نـدعـم  انــنــا  اال  مــعــني، 
مببادرات  من القـطاع اخلاص وتكون احليادية  مبدأهـا 
أداء  في  النزاهـة  لضمان  االحتـكار  عـلى  نوافق  وال   ،
بينهم  فيما  املنافسـة  ولتكن  التحكيم  غرف  أو  مراكز 

ملصلحة 
لــديــنــا وهناك  التحكيم  منظومة  وتــطــويــر  املــوضــوع 
الــعــديــد مـــن احملــــــاوالت فـــي هـــذا الـــشـــأن، وفـــي رأيي 
االقتصاد  وتطوير  العدالة والقضاء  يساعد  التحكيم 
الفلسطيني واالستثمار ألنــه يتميـز بالســرعـة والدقــة 

جراء اخلبرات التي تعمل في هذا املـجــال .
أن تكون ورشة  الوزير د. خشان قائال « : أمتنى  وأردف 
العمل بداية للتطبيق العملي على أرض الواقع، خاصة 
إننا في وزارة العدل واحلكومة على استعداد لدعم هذه 
الذي تستحقه  التحكيم موقعه  يأخذ  احملاوالت حتى 

مبشاركة وزير العدل د .علي اخلشان

مركز تطوير القطاع اخلاص  ينظم  ورشة عمل حول 
تأسيس مركز حتكيم للنزاعات التجارية

أو  مؤسسات  كــانــوا  ســواء  اجلميع  فلسطني،مسؤولية 
إفرادا، حتى نعمل معا لدعم هذه اجلهود .

فؤاد جبر
ـــؤاد جــبــر أمـــني ســر جمعيــة رجال  ــال  ف إلـــى ذلـــك قـــ
ملناقشة  ضــــرورة  هــنـــــاك  أن  الفلسطينيني  األعـــمـــال 
آراء  وطــرح  املستويات  مختلف  على  التحكيم  موضوع 
وتالقح  األفكار  للمساعدة في بلورة فكرة انشاء مراكز 
واقعية على األرض  إلى  حقيقية  التحكيم وترجمتها 
حيث تسعى اجلمعية  لتجسيد انطالق مركز فلسطني 
للتحكيم الدولي للمساهمة في تخفيف العبئ الكبير 
الوطن  محافظات  مختلف  في  محاكمنا  على  الواقع 
وذلك  بواسطة أتباع  الطرق البديلة في حل اخلالفات 
نعي  أننا   وغيرها، خاصة  واملصرفية  واملالية  التجارية 
حجم القضايا املتراكمة في محاكمنا والتي تزيد عن 
ننحي بالالئمة  أن   لكن ال ميكننا  ألف  قضية،   )65(
فــي وسعه  مــا  كل   يعمل  الــذي  القضائي  اجلــهــاز  على 
االحتالل  عن ممارسات  ناجتة  خارجية  تأثيرات  حتت 
من حواجز عسكرية زادت عن )600( حاجز بني مدننا 
وقرانا في الضفة الغربية من جهة وإغالق  املعابر في 
إدارية  قطاع غزة، عالوة على وجود معوقات وصعوبات 
محلية البد أن  تتم معاجلتها من قبل اجلهات املعنية 

في السلطة الوطنية الفلسطينية 
وتــابــع جــبــر : “ هــنــاك حــاجــة لــزيــادة الــوعــي بإتباع  
الوسائل البديلة حلل اخلالفات التجارية واملالية  ملنع 
تكدس املزيد من القضايا أمام احملاكم، خاصة أن مراكز 
للمحاكم، واالستعدادات  املكمل  الدور  تلعب  التحكيم 

ومحكمني  خبراء  يضم  حتكيم  مركز  لتأسيس  جارية 
النزاعات  قادرين على حل  مؤهلني محليني ودوليني   
في جمعية  ونحـن   ، التحكيم  أو  والتوفيق  بالوسا طة 
رجال األعمال الفلسطينيني نرى حاجة ماسة لتأسيس 
القضايا  وحــل  معاجلة  فــي  للمساهمة  مركز حتكيم 
املوضوع وأجرينا  ببحث  قمنا  حيث  البديلة،  بالطرق 
االتصاالت الالزمة مع مؤسسات محلية وخارجية لهذا 

الغرض .
مع  تــعــاون  بتوقيع اتفاقية  قمنا  لقد   : جبر  وأضـــاف 
مركز دبي الدولي للتحكيم خالل زيارة لدولة اإلمارات  
تأهيل  دورات  تــنــظــيــم  االتــفــاقــيــة  الــعــربــيــة، وتــشــمــل 
فــي فلسطني  قــضــايــا  مــعــاجلــة  فــي  وتــعــاون  محكمني 
بالشكر اجلزيل للدكتور حسام  نتقدم  وهنا  وخارجها، 
على  للتحكيم  الدولي  دبي  مركز  عام  مدير  التلهوني 
دعمه إلنشاء مركز فلسطني الدولي للتحكيم ، خاصة 
أنه مت وضع خطة ثالثية مبدئية تشمل تصورات ورؤية 
بعد  املركز  ليبدأ  خاضعة للمناقشة  وهي  عمل،  والية 
بشكل  خدماته  تقدمي  في  ونشاطاته  أعماله  إقــرارهــا 
من  تأثيرات  أي  عــن  بعيدا  كاملة  مستقل وبحيادية 
النظام  اجنـــاز  اخلــطــة  تضمنت  وقــد   ، كــانــت  أي جهة 
في  للمركز  مناسب  مقر  واستئجار  النهائي،  الداخلي 
الله، واعــداد نشرات توضيحية عن موضوع  رام  مدينة 
التوفيق والتحكيم وميزات هذه اخلدمة  ، مع التأكيد 
على احترام دور القضاء واعتبار التحكيم عامال مكمال 
إصــدار مجلة شهرية حتمل  لــه، عــالوة على  ومساعدا 

اسم التحكيم للتعريف بأهميته ودوره.
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في  البنوك  دور  بتفعيل  اخلاصة  الورشة  عقدت 
صندوق  بني  مشتركة  مبــبــادرة  الــزراعــي  التمويل 
القطاع  تطوير  ومــركــز  الفلسطيني  االستثمار 
الــبــنــوك في  مــع جمعية  وبــالــتــنــســيــق  اخلــــاص، 
كانوا  مشاركًا،   25 الورشة  حضر  وقــد  فلسطني. 
االئتمانية  اخلدمات  مسؤولي  من  معظمهم  في 
في البنوك احمللية، باإلضافة ملمثلني عن سلطة 
النقد ومعهد التدريب املصرفي و USAID. وقد 
عورتاني  هشام  د.  من  كل  املداخالت  بتقدمي  قام 

.CHF والسيد وليام فيليبس من مؤسسة
أكد احملاضران واملتحدثون اآلخرون من املشاركني 
في الورشة على أن هنالك مجااًل واسعًا ومبررات 
املـــوجـــه للقطاع  الــتــمــويــل  لـــزيـــادة حــجــم  قــويــة 
الــزراعــي، ســواًء ألغــراض حتديث وسائل اإلنتاج 
التصنيعية  املــشــاريــع  إقــامــة  أو  فــيــه،  الــتــوســع  أو 
املتحدثون  أعــرب  كما  العالقة.  ذات  والتسويقية 
عن تفهمهم لألسباب التي كانت حتول دون دخول 
يشعرون  ولكنهم  القطاع،  لهذا  التجارية  البنوك 
بأن الظروف قد تغيرت باجتاهات تسمح للبنوك 
بتقدمي التسهيالت االئتمانية للمشاريع الزراعية، 
ملا فيه مصلحتها ومصلحة املقترضني واملصلحة 

الوطنية العليا.
هامش  بأن  املشاركني الحظوا  من  العديد  ان  إال 
يزال  ال  الــزراعــي  التسليف  مجال  فــي  املخاطرة 
بأن  طالبوا  فقد  لذلك  كثيرة،  ألســبــاب  مرتفعًا 
تبذل جميع األطراف ذات العالقة كل جهد ممكن 
مــن أجــل احلــد مــن املــخــاطــر الــتــي تتعرض لها 
وأجمعوا  املجال،  لهذا  دخولها  حالة  في  البنوك 
االحترازية  الكثير من اخلطوات  هنالك  أن  على 
التي ميكن أن تساهم في حتقيق هذا الهدف، من 
باإلضافة  ولكن  القضائي.  اجلهاز  تفعيل  أهمها 
إجـــراءات  باتخاذ  املــشــاركــون  لــذلــك، فقد طــالــب 

إضافية باالجتاهات التالية:
احملاصيل  لتأمني  وفــعــال  عملي  بــرنــامــج  وضــع 
املناخية،  األخـــطـــار  ضـــد  الــرئــيــســيــة  الـــزراعـــيـــة 
وبــشــكــل خـــاص االضــــرار الــنــاجــمــة عــن الصقيع 
عــلــى مــحــاصــيــل اخلـــضـــار. وقـــد أخـــذ املشاركني 
علمًا باجلهود املبذولة إلقامة برنامج أو مؤسسة 

مستقلة لهذا الغرض.
بــــذل كـــل جــهــد ممــكــن لــالســتــفــادة مـــن برامج 
لغرض  فلسطني  فــي  العاملة  الــقــروض  ضــمــان 
تشجيع البنوك التجارية على تقدمي التسهيالت 

االئتمانية للمشاريع الزراعية.
توفير التدريب واملساعدة الفنية لطواقم البنوك 
والتعرف  الــطــلــبــات  تقييم  مــجــاالت  فــي  وذلـــك 
الزراعي  العمل  فــروع  في  واملخاطر  الفرص  على 
كثيرًا  تقلل  أن  لنشاطات كهذه  الرئيسية. وميكن 
من حجم املخاطرة التي تتحملها البنوك في هذا 

املجال.
اخلطوات التنفيذية املقترحة

ملــوظــفــني من  تــدريــبــي مــجــانــي  بــرنــامــج  تنظيم 
مجال  دخــول  إمكانيات  بــدراســة  املعنية  البنوك 
التسليف الزراعي. وقد اقترح أن يتم تنفيذ هذه 
للدراسات  فلسطني  معهد  خـــالل  مــن  الــبــرامــج 
املؤسسات  وبالتعاون مع بعض  واملصرفية،  املالية 
وسلطة  الزراعة  وزارة  مثل  العالقة،  ذات  األخــرى 
القطاع  تطوير  ومــركــز  البنوك  وجمعية  النقد 
ومؤسسة  الزراعية  اإلغاثة  واحتاد جلان  اخلاص 

.CHF
“املنهاج”  بإعداد  اخلبراء  من  فنية  تكليف جلنة 
وقد  أعــاله.  املذكورة  التدريبية  بالبرامج  اخلاص 
اقترح أن تضم هذه اللجنة مندوبون عن املؤسسات 

ذات العالقة السالفة الذكر.

في ورشة عقدها مركز تطوير القطاع اخلاص

تفعيل دور البنوك في اإلقراض الزراعي

ودعا جبر في نهاية كلمته التي شكر فيها وزير العدل 
القطاع  مؤسسـات  كافة  العمل  ورشــة  فــي  واملــشــاركــني 
اخلاص لدعم تأسيس املركز اجلديد وأعرب عن تقديره 
لــدعــوة املــهــنــدس عـــادل عـــوده رئــيــس احتـــاد املقاولني 
القطاع  خلــدمــة  الــهــام  املــجــال  هــذا  فــي  معآ  للتعاون 

اخلاص وكافة فئات اجلمهور الفلسطيني .
لبنى كاتبه

ايكوتي  مــن مجموعة  كاتبه  لبنى  قــالــت  جانبها  مــن 
الواجب  مــن  أنــه  الــورشــة  خــالل  كلمتها  فــي  القانونية 
وذلك  تأسيس مركز حتكيم  واضح لكيفية  إطار  وضع 
باالهتمام باجلانب القانوني و إعطاء صورة واضحة عن  
طبيعة املركز، اخذين باالعتبار أن ال يكون هناك تضارب 
لتوفير  إضافة  املركز،  القائمني على  بني  املصالح  في 
قواعد اإلجراءات التي أصبح لها قواعد دولية واضحة 
وموحدة واالتفاق على قواعد مهمة للسلوك.  وحتدثت 
في  التحكيم  وغــرف  مراكز التحكيم  بعض  عن  كاتبة 
هناك  أن  وقالت  ودبــي   في مصر  منها  العربي  العالم 
في  وكذلك  األردن  في  خاصة  حتكيم  وشركات  مكاتب 
حتكيم   مراكز  وجــود  أهمية  موضحة  دول العالم  كافة 
في فلسطني )في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد 

سواء( تعمل وفق أنظمة وقواعد حتكيم ، مؤكدة على 
عملهم  وتنظيم  احملكمني  اعتماد  في  العدل  وزارة  دور 

وفق اإلجراءات القانونية املتبعة.

جريس عطالله
مـــن احتـــــاد املقاولني  هــــذا وشـــــدد جـــريـــس عــطــالــلــه 
شامل  بــاتــفــاق  اخلــــروج  ضــــرورة  عــلــى  الفلسطينيني 
إلنشائها  يسعى االحتــاد  التي  التحكيم  غرفة  إلنشاء 
في فلسطني، موضحا أنه مت تقدمي النظام األساسي  
ومزاولة  لتشكيلها  رئاسي  إصــدار مرسوم  ومت  للغرفة 
ضرورة  توجد  وانــه  املــالــي،  الدعم  تلقت  حيث  عملها، 
بإنشاء  للخروج  الفلسطيني  للشعب  ملحة بالنسبة 
للقضاء الفلسطيني  مساند  بــدور  يقوم  حتكيم  مركز 

وليس بديال عنه. 

محمد مسروجي
احتاد  رئــيــس  مسروجي  محمد  اكــد  لــه  مداخلة  وفــي 
تقصير  هناك  ان  على  الفلسطينيني  االعــمــال  رجــال 
وقال  القضائية  والــلــوائــح  القضائية  االجــــراءات  فــي 
يدفع  املواطنيني  بقضايا  الكافي  االهــتــمــام   عــدم  ان 
التحكيم  ان  الى  مراكز حتكيم مشيرا  تأسيس  باجتاه 

سسيساهم في حـل القضايا املتراكمة في احملاكم.
والــى حد  التحكيم قضية اجتماعية عامة   ان  واضــاف 
عينيه  ان يضع نصب  بها يجب  ومن سيقوم  وطنية  ما 
في  حاليا  القائم  الــوضــع  فــي  ثغرة  وســد  البلد  خدمة 
الفلسطيني  املجتمع  فــئــات  مختلف  خلــدمــة  احملــاكــم 
وخاصة القطاع اخلاص الذي يتلخص دور احتاد رجال 
الــدفــاع عــن مصاحله مــؤكــدا على اهمية  االعــمــال فــي 
توحيد اجلهود في تاسيس مركزا للتحكيم العتيـد مقدرآ 

مسـاهمة املخلصني في إجناح هذا املشروع احليـوي . 
هشام عورتاني

الدكتور هشام  الورشة قد استهلت  بتقدمي من  وكانت 
عورتاني مدير عام مركز تطوير القطاع اخلاص حيث 
حتدث فيها عن دور القضاء الفلسطيني، واهمية انشاء 
ومساندة  بواجبها  للقيام  فلسطينية  حتكيم  مــراكــز 
القضاء، حيث قدم دراسة اعدها املركز حول أداء اجلهاز 
أظهرت حاجة  التجارية  النزاعات  في حسم  القضائي 
أكـد  كما   ، حتكيم  مــراكــز  انــشــاء  فــي  لــالســراع  ملـحـة 
املشاركون في الورشـة على أهمية تأسيس مراكز حتكيم 
لــفــض  الــنــزاعــات الــتــجــاريــة وفــق االصـــول القانونية 

املعمول بها  كما العالم أجـمع .
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عــــــ
ف الــ

ـــــــــــ
مـــلـــ

اشاد رجال اعمال واقتصاديون بنتائج مؤمتر 
بيت  فــي  انعقد  الـــذي  لالستثمار  فلسطني 
حلم مؤخرًا، معتبرين ان املؤمتر كان ناجحًا 
واستطاع كسر العديد من احلواجز امام فرص 
االستثمار في فلسطني فيما قلل اخرون من 

اهمية نتائج املؤمتر.
»رجل االعمال« استطلعت اراء عدد من رجال 
الفعل  ردود  وجــاءت  واالقتصاديني  االعــمــال 

كما يلي:
رفيق احلسيني
رئيس ديوان الرئاسة

 نحن نقيم املؤمتر 
ايـــــجـــــابـــــيـــــا النـــــه 
جــــاء بـــاشـــقـــاء من 
الــــعــــالــــم الـــعـــربـــي 
امكانيات  لــديــهــم 
يعتبر  وهــذا  مادية 
تواصال بني الشعب 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي 
والـــعـــالـــم واخـــوتـــه 

في  الفلسطينيني  واخــوتــه  الــعــربــي  الــوطــن  فــي 
اخلارج وهو تواصل مهم وهذه تظاهرة مهمة من 
العربي  املستثمر  رأي  فقد  االستثمارية  الناحية 
قطاع  في  خاصة  لدينا  التي  الهائلة  االمكانيات 
اخلدمات والسياحة واالسكان والزراعة والصناعة 
وقد شجع مؤمتر بيت حلم املستثمرين على بدء 

االستثمار الفعلي في فلسطني.
وان  املــؤمتــر للقدس  لقد خصص جــزء مــن هــذا 
القدمية  والبلدة  القدس  الى  املستثمرون  يتوجه 
ويصلوا في مساجدها وكنائسها ومن ثم يتقربون 
ــر فــاكــثــر حــتــى ال تــظــل مــديــنــة حتت  ــث مــنــهــا اك
االحتالل ولكن يجب ان نفهم ان القدس وضعها 
خط  لنا  بالنسبة  والقدس  احلصار  حتت  صعب 

احمر. 

كمال حسونة
وزير االقتصاد الوطني

أن جناح املؤمتر شكل 
باجتاه  نقطة حتول 
االستثمار  ــعــزيــز  ت
فـــي فــلــســطــني على 
العربي  املـــســـتـــوى 
والـــــــــدولـــــــــي، وقــــد 
مبادرات  عدة  جاءت 
مختلفة  دول  مـــن 
مؤمتر  عقد  بــاجتــاه 
للقاء  دولــــهــــم  فــــي 

املستثمرين هناك مع املستثمرين الفلسطينيني.
املؤمتر  في  وقعت  التي  االتفاقيات  هذه  قيمة  ان 
تزيد عن 2 مليار دوالر وفي نفس الوقت من شانها 
ان تخلق 50 الف فرصة عمل وايضا ستساهم في  
زيادة الدخل والناجت القومي الفلسطيني حتى ال 

نظل نعتمد على الدول املانحة الى االبد.
سيكون  و  جيد  كــان  املؤمتر  في  املشاركني  حضور 
املؤمتر محطة هامة إلنعاش االقتصاد الفلسطيني 
.مــن خــالل  بناء روابــط و شبكة عالقات ما بني 
والدولي  والعربي  الفلسطيني  األعمال  مجتمع 
قوية بني  شــراكــات  لبناء  لــقــاءات عمل  توفير  و   ،
احملتملة  التعاون  فــرص  وبحث   ، األعمال  رجــال 
العربي  بعمقها  فلسطني  ربـــط  فــي  واملــســاهــمــة 
واإلقليمي والدولي و املساهمة في إزالة احلواجز 
املستثمرين  بني  املشترك  االستثمار  تعيق  التي 
من فلسطني وخارجها  ، رغم الظروف السياسية 

الصعبة التي متر بها فلسطني .
أن املؤمتر فرصة للترويج لقصص جناح حتققت 
كصناعه  معينة  اســتــثــمــارات  فــي  فلسطني  فــي 
ــزيــت واالثــــاث وغــيــرهــا ، وهـــو فرصة  احلــجــر وال
في قطاعات  بعد،خاصة  االستثمار عن  إلمكانية 

املال واإلسكان والتفكير مبنتجات جديدة.
ان هذا املؤمتر يطمح جلذب املستثمرين و إشراك 
الشتات  وفلسطينيي  الــعــربــي  اخلـــاص  الــقــطــاع 

املجال  فــي  الفلسطيني  الــشــعــب  مــســاعــدة  فــي 
للمساعدات  فــقــط  ــتــرك  ُي ال  حــتــى  االقــتــصــادي 
السبل  عن  املشترك  البحث  وتشجيع   ، الدولية 
مستدامة  اقــتــصــاديــة  تنمية  بــإحــداث  الكفيلة 
واملغتربني  الــعــرب  واجـــب  مــن  ــه  ان فلسطني،  فــي 
دولة  بناء  اعــادة  في  يساهموا  ان  الفلسطينيني 

فلسطينية في املستقبل. 

محمد مسروجي
رئيس احتاد رجال األعمال الفلسطينيني

مــن أجــل احلكم عل 
أو عدم  املؤمتر  جناح 
جناحه يجب انتظار 
النتائج وما ميكن أن 
ينتج عن هذه املؤمتر 
مــــن االســـتـــثـــمـــارات 
ذلك  يتضح  وســـوف 
تاريخ  خالل عام من 
انــعــقــاد املــؤمتــر، أما 

من حيث احلضور فكان املؤمتر حاشدا واحلضور 
أكثر بكثير من إمكانية االستيعاب وقد عكس ذلك 
االفتتاح  جلسة  بها  متيزت  التي  الفوضى  على 
حيث كان من الصعب ايجاد مقعد مناسب لكبار 
الــضــيــوف فــي الــوقــت الـــذي كـــان فــيــه احلــضــور » 
ميلئون  مستثمرين  غير  ومعظمهم     « احملليون 

املقاعد  .
كان هناك حضور عربي وأجنبي معقول ولكنه 

محدود بالنسبة لعدد  املستثمرين اجلديني.
رغــم كــل ذلــك يعتبر املــؤمتــر ناجحا مــن حيث 
احلضور والنشاطات ولكن في رأيي فإن املؤمتر 
بحد ذاته ليس الهدف وبالتالي فإن هذا احلدث 
فلسطني  فــي  االســتــثــمــار  لتشجيع  بــدايــة  هــو 
القطاع  وخــاصــة  املعنية  اجلــهــات  كــافــة  وعــلــى 
إذ  املــؤمتــر  توصيات  و  أعــمــال  متابعة  اخلــاص 
بدون متابعة لن يكون هنالك أي تنفيذ جدي 

ألي استثمار .

1

مؤمتر فلسطني لالستثمار
ما بني الطموح الواعد والوعود التي ما زالت تتعثر
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ملـــف العـــــدد

خالدة جرار
عضو املجلس 

التشريعي

اسرائيليني  وجــــود  ان 
املؤمتر  في  ومشاركتهم 
باالضافة  خطورة  فيها 
يعيش  كشعب  اننا  الــى 

وطني  اقتصاد  الــى  نحتاج  رمبــا  االحــتــالل  حتت 
النه ال ميكن احلديث عن تنمية حتت االحتالل 

بيد انه ميكن احلديث عن اقتصاد بنائي.
منها  جــزء  التي  املشاريع  بطبيعة  يتعلق  وفيما 
اقر في مؤمتر االستثمار فهي مشاريع قدمية ولم 
تطرح في املؤمتر وامنا جرت مناقشتها وتوقعيها 

خالل املؤمتر.
انطباع  يعطي  كهذا  مؤمتر  ان  ارى  السبب  لهذا 
ولكن  واســتــثــمــار  للتنمية  امــكــانــيــات  هــنــاك  بــان 
الواقع على االرض يختلف فضال عن ان املناطق 
الصناعية  تقوم على مشاريع مشتركة فلسطينية 
العمال  يحول  خطيرة  مشاريع  وهــذه  اسرائيلية 

الفلسطينيني الى عبيد.
مع تشجعينا للقطاع اخلاص الوطني الذي نامل 
ان  ان عليه  اال  الــفــرص  واملــزيــد مــن  بالنجاح  لــه 
ينمي مشاريع اقتصادية من شانها ان حتل جزئيا 
نود  كنا  الوطني فمثال  االقتصاد  وتنمي  البطالة 
رؤية مشاريع الصابون في نابلس ويجري دعمها 

ومشاريع الزجاج واالحذية في اخلليل.
االقتصادي  احلــــدث  يــشــكــل  املـــؤمتـــر  ان  ارى  ال 
الدليل هي  القطاع اخلاص الن  تاريخ  االبرز في 
النتائج على االرض ففي ظل سياسات االحتالل 
واستثمارية  تنموية  مشاريع  عــن  احلــديــث  فــان 
االزمة  ان  االن  نــرى  ولذلك  حقيقية  ليست  هي 
احلديث  يجري  انه  وحتى  متفاقمة  االقتصادية 

عن ازمة لدى السلطة.

م. محمد غازي احلرباوي
رئيس ملتقى رجال االعمال الفلسطيني/اخلليل

عقد  فلسطني  في  نوعه  من  األول  هو  حــدث  في 
مؤمتر فلسطني لإلستثمار، مؤمتر إقتصادي في 
فحواه سياسي في إيحاءاته، وهما أمران متالزمان 

ووجهان لعملة واحدة.
ــة رئيس  كــان ذلــك واضــحــًا وجليًا فــي رســالــة دول

الوزراء »نقيم حفاًل وجميع العالم مدعوون«.
املقاييس  بــجــمــيــع  واضـــحـــًا  الــنــجــاح  كــــان  لــقــد 

فالتنظيم برغم ما شابه 
اإلفتتاحية  في اجللسة 
إشــكــالــيــات متثلت  مـــن 
إقــبــال غــيــر متوقع  فــي 
مــن احلــضــور جــاء على 
واإلقبال  دولــي  مستوى 
واحلضور كّمًا ونوعًا هو 

واملشاريع  ممــيــزًا.  األهــم 
قابلية  تــظــهــر  بــنــوعــيــتــهــا وحــجــمــهــا  املــطــروحــة 
املتاحة  والفرص  للنمو  الفلسطيني  اإلقتصادية 

فيه.
وتوقيع  عنها  اإلعــالن  مت  التي  املشاريع  وجــاءت 
إتفاقيتها بطبيعتها اإلستراتيجية كمشروع روابي 
لإلسكان واإلتفاقية بني مجموعة أبيك وسنقرط 

وغيرها من املشاريع تتويجًا لهذا احلدث.
من  املــؤمتــر  خــالل  مــن  السياسية  الرسالة  ولعل 
فنحن  إغفالها،  ميكن  ال  بحيث  مبكان  األهمية 
شعب حي وطموح، صمودنا شعارنا، وبناء إقتصاد 
في  واإلستقرار  لإلستمرارية  وسيلتنا  هو  الدولة 
حقيقية  بشراكة  تتميز  تنافسية  عمل  بيئة  ظل 
بني القطاع اخلاص والعام. وجاءت جولة القدس 
تكريسًا ألبدية اإلرتباط املادي واملعنوي بالقدس 

الشريف.
ولعل الوصول للقمة سهل نسبيًا إاّل أن اإلحتفاظ 
بها صعب املنال، فمتابعة اجلهد الذي بذل والثمار 
وفعاليات  بأنشطة  املؤمتر  خالل  من  بــذرت  التي 
ويؤتي  الرسالة  يكرس  مــا  هــي  أخــرى  ومــؤمتــرات 
أن  يجب  ما  وهــو  حقيقة،  احللم  فيجعل  الثمار 
نشارك في حتقيقه كجزء من البنية اإلقتصادية 

في هذا الوطن.

احمد هاشم الزغير
رئيس احتاد الغرف التجارية والصناعية

فلسطني  مــؤمتــر  شــكــل 
ــــمــــار حـــــدث  ــــث ــــالســــت ل
ــــــخــــــي ونــــقــــطــــه  ــــــاري ت
مــفــصــلــيــة فــــي تـــاريـــخ 
الفلسطيني  االقتصاد 
هامًا  حــدثــًا  كــان  حيث 
فلسطني  ـــــج  ـــــروي ـــــت ب
بــــيــــت حلم  ومــــديــــنــــة 

التي تعاني من مشاكل جمة من جراء املمارسات 
حولها  عــزل  جـــدار  وبــنــاء  اإلسرائيلية  العمقية 
الفلسطينية  السلطة  مناطق  باقي  عن  وعزلها 

بشكل  الفلسطيني  االقــتــصــاد  ودعــم  عــام  بشكل 
خاص من خالل الترويج للصناعات الفلسطينية 
والتعريف  املــؤمتــر  لذلك  املصاحب  املــعــرض  فــي 
أرضه  فــي  الفلسطيني  الــشــعــب  صــمــود  بــقــدرة 
البغيض.  االحتالل  بالرغم من معيقات وجرائم 
كان  لالستثمار  فلسطني  مؤمتر  أن  وباعتقادي 
القائمني على  حدثًا هامًا وناجحًا خاصة بقدرة 
ذلــك املــؤمتــر بــإحــضــار الــعــديــد مــن الشخصيات 
حيث  والدولية.  العربية  واالقتصادية  السياسية 
عدة  توقيع  بعد  وخصوصًا  جيدة  نتائجه  كانت 
اتفاقيات شراكة واستثمار ما بني عدد من الوفود 
الذي  الفلسطيني  اخلــــاص  والــقــطــاع  الـــزائـــرة 
اولويات  سلم  على  الفلسطيني  االقتصاد  وضــع 
تسليط  وكذلك  واألجــانــب،  العربي  املستثمرين 
الضوء على أهمية االسثمار في فلسطني والذي 
نسبة  خلفض  رائــعــة  اداة  يــكــون  ســوف  ينتيجته 
البطالة والفقر في فلسطني، والذي من خالل هذه 
املشاريع املنوي االستثمار بها في فلسطني سوف 
الفلسطينية  العاملة  األيــدي  من  العديد  تشغل 

وتثبيتهم في أرضهم. 
ونحن في احتاد الغرف الفلسطينية نثمن عاليًا 
جهود القائمني على هذا املؤمتر الذين عملوا لياًل 
ونهارًا إلجناح هذا احلدث الكبير ونطالب جميع 
متابعة  على  والــعــام  اخلـــاص  القطاع  مؤسسات 
نتائج هذا املؤمتر واملتمثلة في توقيع االتفاقيات 
مثل  يقام  بأن  اجلميع  نطالب  وكذلك  والعقود، 
هذا احلدث التاريخي باستمرار في مناطق أخرى 
االطالع  الــــزوار  جلميع  يتسنى  كــي  الــوطــن  مــن 
الشعب  يعيشها  الــتــي  املــأســاويــة  االوضــــاع  عــلــى 

الفلسطيني جراء ممارسات االحتالل. 

محمود اليازجي
رئيس جمعية رجال االعمال في محافظات غزة

فلسطني  مـــــؤمتـــــر  إن 
يــــعــــد من  ـــمـــار  ـــث ـــالســـت ل
االقتصادية  املــــؤمتــــرات 
الــهــامــة الــتــي عــقــدت في 
ـــــدوم  فـــلـــســـطـــني مــــنــــذ ق
الفلسطينية،  الــســلــطــة 
وإذ يعد خطوة هامة على 
طريق تعريف العالم على 

االقتصاد الفلسطيني ومقوماته، وان أهم ما مييز 
أنحاء  املؤمتر قدوم رجال االعمال من شتى  هذا 
التي  والريبة  الهيبة  لكسر  حافز  وشكل  العالم، 
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ملـــف العـــــدد
كانت تنتاب اجلميع من رجال االعمال من أصل 
واالستثمار  الوطن  ارض  إلى  للقدوم  فلسطيني 
كان  وان  وطنية،  قضية  تعتبر  ألنها  فيه،  والبناء 
متــثــيــل رجــــال االعـــمـــال األجـــانـــب مــن أوروبيني 
إن  أحزننا  ما  لكن  ما،  نوعا  منخفضة  وأمريكان 
إال  املؤمتر  له نصيب من هذا  لم يكن  قطاع غزة 
وان  احلــالــيــة،  الــراهــنــة  األوضــــاع  بسبب  القليل 
كانت إجراءات التنسيق واخلروج للمؤمتر كذلك 
وكذلك  االعمال من غزة ممتازة،  لرجال  اإلقامة 
املشاريع التي قدمت من رجال االعمال من قطاع 
ولكن  وتكاملها  بأهميتها  اجلميع  لها  شهد  غزة 

الوضع احلرج الراهن أعاق تنفيذ هذه املشاريع.
الــقــادم فــي قطاع غــزة، ملا  املــؤمتــر   أملي أن يقام 
لقطاع غــزة مــن مــوقــع جتـــاري هــام ويعتبر منذ 
الــعــابــرة مـــن الشمال  الــتــجــارة  الـــقـــدم مــلــتــقــى 
واجلــنــوب وبــني الــشــرق والــغــرب، وملــا لقطاع غزة 
ويعتبر  الوطن،  كبير من  كبيرة كجزء  أهمية  من 
تــربــة خــصــبــة لــالســتــثــمــار والــبــنــاء، نــأمــل نحن 
كـــرجـــال أعـــمـــال واقــتــصــاديــني اســتــمــرار اجلهد 
ومتابعة جميع األمور واألعمال التي أجنزت من 
في عقد مؤمترات  واالستمرار  املؤمتر  هذا  خالل 
اقتصادية أخرى، والترويج ملثل هذه املؤمترات في 
اخلارج من خالل ممثلياتنا وسفاراتنا والشركات 
الفلسطينية في اخلارج وجمعيات رجال االعمال 
والغرف التجارية في الدول العربية الشقيقة، كما 
نأمل استمرار دور السلطة الفلسطينية في دعم 
القطاع اخلاص من خالل هذه املؤمترات وتسهيل 
أموره وأعماله وحماية استثماراته، ويدا بيد نبي 

وطننا كما حلمنا به جميعا.

مازن سنقرط
وزير االقتصاد الوطني السابق

االول  املــــؤمتــــر  كـــــون    
فلسطني  في  نوعه  من 
تظاهرة  كــــانــــت  فـــقـــد 
اقتصادية جيدة لصالح 
الفلسطيني  االقتصاد 
الفلسطيني  واحلــضــور 
العام  الــقــطــاعــني  مـــن 
واخلـــاص وكـــان حضور 

مــســؤول اثــبــت جـــدارة فــي مفهوم الــشــراكــة وفي 
والغربي.  الــعــرب  الــعــالــم  امــــام  االدوار  تــقــاســم 
والتجهيزات بشكل عام كانت معقولة نظرا للفترة 
املؤمتر  في  البدء  قــرار  فيها  صــدر  التي  الزمنية 

واجلرأة واملتابعة من اجلميع كانت حاضرة وضمن 
املسؤولية اجلماعية والوطنية.

كــانــت اهــــداف املــؤمتــر هــي اظــهــار الــوجــه االخر 
وبحاجة  بكر  اقتصاد  لفلسطني  وان  لفلسطني 
اخلاص  القطاع  وان  واستراتيجية  كبيرة  ملشاريع 
الفلسطيني عنده جتربة فريده واستثنائية وابدى 
استعداده للشراكة في هذه املشاريع. اال ان النتائج 
االتفاقيات  حيث  من  ومعقولة  موضوعية  كانت 
الــتــي ابــرمــت مــا بــني الــشــركــاء وانــشــاء شراكات 

جديدة واظهار فرص االستثمار احلقيقية.
انــطــالق جديدة  نقطة  املــؤمتــر  يــكــون  ان  اتــوقــع 
من  املــهــجــر  دول  فــي  الفلسطينيني  اقــنــاع  نــحــو 
ناحية واالستفادة من شبكة عالقاتهم وخبراتهم 
الى  اخلــارج  التكنولوجيا من  نقل  ومتكينهم من 
هناك  بــان  الدولي  املجتمع  امــام  وايضا  الداخل 
واخلاص  الــعــام  الــقــطــاعــني  مــن  وتصميم  ارادة 
محرك  اخلـــاص  القطاع  ان  وعــلــى  الفلسطيني 
اسس  بناء  في  وشراكته  الواعدة  للتنمية  رئيسي 
املشاريع  خالل  من  الفلسطينية  الدولة  واعمدة 

االستراتيجية والهادفة.
املبادرات  هــذه  تكون  ان  املستقبل  في  نامل  نحن 
االقتصاد  الن  وتــقــلــيــديــة  ســنــويــة  االقــتــصــاديــة 
للتعلم  وبحاجة  لها  ماسة  بحاجة  الفلسطيني 
الكثير من االخرين وخاصة في قضية ادارة هذا 

النوع من النشاطات االقتصادية. 

املهندس خضر القواسمة
أمني سر احتاد رجال األعمال الفلسطينني

كنت  احلـــقـــيـــقـــة  فـــــي 
ومــا زلــت أســـأل نفسي 
الغير،  يسألني  أن  قبل 
فلسطني  مــؤمتــر  ملــــاذا 
لإلستثمار، وكنت دائمًا 
باألهداف  مقتنع  غير 
ملعرفتنا  نــظــرًا  امُلعلنة 
على  قادرين  غير  بأننا 

إقناع الغير لإلستثمار في فلسطني، وحقيقة األمر 
يجب التأكيد على أن بناء اإلقتصاد الفلسطيني 
أي  مسؤولية  تكون  أن  قبل  وطنية  مسؤولية  هو 
كل  على  واجبة  تكون مسؤولية  أن  ويجب  طــرف، 
منهم  والقادرين  املغتربني  خاصًة  الفلسطينيني 
وبأي  فلسطني  في  واإلستثمار  بـــاآلالف،  يعدون 
أواًل  الفلسطيني  على  وطني  واجــب  يعتبر  شكل 
التي مت  املؤمترات  وكثيرة هي  ثانيًا  العرب  وعلى 

يؤكد  والكل  فلسطني  في  اإلستثمار  بحث  فيها 
أواًل  وطنية  إلعتبارات  ذلك  وأهمية  ضــرورة  على 

ولكن طال اإلنتظار.
جيد  قانون  هو  الفلسطيني  اإلستثمار  قانون  إن 
بكل  ولكنه  ســيــادة  ذات  لــدولــة مستقلة  وعــصــري 
السيطرة  حتت  أو  محتلة  لفلسطني  ليس  تأكيد 
في ظل ظروف أمنية وسياسية غير مستقرة لقد 
تابعنا باهتمام كل مراحل املؤمتر منذ بدء اإلعداد 
له عام 2006 وإلى حني إنعقاده في أيار 2008، 
املؤمتر كان بهدف  أن  ومن وجهة نظري اخلاصة 
الدولي  والــتــواجــد  إقــتــصــادي  منه  أكــثــر  سياسي 
شخصيات  من  لإلستثمار  واإلستعداد  الفتًا  كان 
احلضور الرسمي كان واضحًا أنه استثمار سياسي، 
وقد قيل في املؤمتر الكثير أنه بال جدوى وأنا أقول 
مــن احلــديــث حــول مؤمتر اإلستثمار،  ال جــدوى 
على  وطني  إقتصادي  مؤمتر  إلى  بحاجة  فنحن 
مستوى الــداخــل واخلــــارج يــكــون املــتــحــدثــون به 
واملستمعون رجال أعمال فلسطينيني من الداخل 
الفلسطيني  اإلقــتــصــاد  شــعــار  ورفــــع  واخلــــــارج 
مسؤولية وطنية أواًل وعربية ثانيًا وليس مسؤولية 
دول مانحة رباعية أم خماسية، ويجب أن ينتهي 
عهد الوعود، فإما مؤمترات تخطيط وتنفيذ وإما 

ال مؤمترات.
إقتصاد  يسمى  ما  هناك  أن  أرى  ال  شخصيًا  أنــا 
ضرورة  وال  بامتياز  تابع  إقتصاد  فهو  فلسطيني، 
اإلقتصاد  إستقاللية  أمــام  العقبات  في  للخوض 
جميع  ومـــن  وكــبــيــرة  كــثــيــرة  فــهــي  الفلسطيني 
اإلجتاهات وأسبابها سياسية بحتة وال حلول في 

املدى املنظور.
الكل يعلم احلصار على غزة وآثاره اإلقتصادية على 
املباشرة  أن اخلسائر  يعلم  والكل  معًا  والضفة  غزة 
األولى  بالدرجة  وقعت  احلصار  هــذا  عن  الناجمة 
في  الرئيسي  الــالعــب  وهــو  اخلـــاص  الــقــطــاع  على 
ال  وتــراجــع  تدمير  من  حلقه  ومــا  اإلقتصاد  تنمية 
ميكن تعويضه، وال أعتقد أن مؤمتر اإلستثمار قد 
الوعود باملليارات السبعة،  آنيًا رغم  قدم عالجًا ولو 
االقتصاد  دعم  في  الوعود  وبعد  حاليًا  نشهده  وما 
الفلسطيني هو املزيد من احلمالت الضرائبية ورغم  
االحتجاج والشكوى من طريقة تنفيذ هذه احلمالت 
أن  اجمع  والكل  تنفيذها  على  إصــرار  هناك  أن  إال 
وان هناك مخالفني  الضرائب واجب مقدس  وضع 
وللقانون كلمة الفصل في حقهم وليس باحلمالت 
غير احلضارية. من هنا وقبل استفحال األمر فانه 
االقتصادية فعال  املنظومة  بانهيار  االعتراف  يجب 
إذ ليس مبقدور املواطنني حتمل أعباء هذا الوضع 
واملــطــلــوب إلنــقــاذ الــوضــع أوال حتــســني األوضــــاع 
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الرواتب  رفــع  في  النظر   بــإعــادة  للسكان  املعيشية 
النظر في  الشرائية  للمواطن وإعادة  القدرة  لرفع 
االقتصاد  يدعم  وهــذا  املعاناة  لتخفيف  الضرائب 
يتبنى  الذي  والعالم  العربية  الدول  وعلى  الوطني 

مسيرة السالم حتمل أعباء هذه املسؤولية .
أال يعرف هؤالء أننا نعيش في ظل مستوى أسعار 
وقوانني ضرائب متوافقة مع الوضع في إسرائيل 
مع اختالف كبير في مستوى الدخل الذي يزيد 
عشرين ضعفا على األقل عن الفلسطيني فكيف 
جميع  تقييم  إعــادة  املطلوب  ذلــك.  تصور  ميكن 
من  ابــتــداء  اجلميع  مع  االقتصادية  االتفاقيات 
اتفاقية باريس وانتهاء باتفاقيات املعابر لتتالءم  
الفلسطيني  احلــقــيــقــي  االقـــتـــصـــادي  والـــوضـــع 
لتحسني  أوال  للمواطن  حقيقي  دعــم  واملطلوب 
االقتصاد  على  ينعكس  وهــذا  املعيشية  األوضـــاع 
وحتسني  الـــرواتـــب  دعـــم  أن  ازعـــم  وأكــــاد  تلقائيا 
لتطوير  كافية  واالجتماعية  املعيشية  األوضـــاع 

االقتصاد الفلسطيني ذاتيا.
الكل  املــطــلــوب  هــو  مــا  معرفة  فــي  ليس  املشكلة 
يعرف املطلوب ولكن املشكلة من هو صاحب القرار 
وما يزيدنا إحباطا أننا نسمع الشكوى غالبا من 

صناع القرار.

د.يوسف عبداحلق
أستاذ مساعد في جامعة النجاح

أن  يــــظــــن  احـــــــد  ال 
هذا  في  عاقل  هناك 
يرغب  ال  الـــــوطـــــن 
بــقــوة مــتــنــاهــيــة في 
حـــشـــد االســـتـــثـــمـــار 
الفلسطيني والعربي 
الصديق  والــــدولــــي 
االقتصاد  لــتــطــويــر 

احلقيقي  املشكل  االحــتــالل،  حتــت  الفلسطيني 
ال يكمن في حشد االستثمارت وإمنــا  يكمن في 

السؤال التالي  » أي استثمار نريد؟؟؟ »
االستثمار  سياسة  اجتهت  اخلــصــوص  هــذا  وفــي 
الفلسطيني منذ اليوم األول للسلطة الفلسطينية 
في  الدخول  وبــدون  الرفاهية حيث  اقتصاد  نحو 
البداية   منذ  السياسة   هذه  اعتمدت  التفاصيل 
الربح  تعظيم  على  القائم  الرأسمالي  االقتصاد 
منهجا للنشاط االقتصادي الفلسطيني وبالتالي 
املال  لهوامير  الفلسطيني  االقتصاد  تسليم  مت 
مع  بآخر  أو  بشكل  تعاونوا  الذين  الفلسطينية 

أحيانا  وشكلوا  بل   والعاملي  االسرائيلي  رأسمال 
وبني  الصهيوني  املـــال  رأس  بــني  لــلــربــط  جــســرا 
على  مثال  أبــرز   ولعل  والعربي،  الدولي  رأسمال 

ذلك املشاريع التي تبناها مركز بيرس للسالم.
و بفعل التحفيزات الضريبة التي وردت في قانون 
تشجيع االستثمار الذي ركز على املشاريع الكبيرة 
اجتهت معظم االستثمارات اجلديدة نحو املشاريع 
اخلدمية الكبيرة كمشاريع الفندقة والسياحة مع 
استنثناءات قليلة في الصناعة، وأكبر مثال على 
ذلك املشاريع السياحية الكبيرة التي متت إقامتها 

في مشروع بيت خلم 2000.
القطاع  تهميش  مت  أنــه  النهج  هــذا  نتيجة  كانت 
الناجت  في  مساهمته  تتجاوز  لم  بحيث  الزراعي 
احلالية  االنــتــفــاضــة  قبيل  االجــمــالــي  الــقــومــي 
حوالي %10 فقط في حني كان يساهم في ظل 
قــبــل وجـــود السلطة في  االحــتــالل االســرائــيــلــي 
بشكل  تراجعت  كذلك   .  30% بحوالي  املتوسط 
واحلرفية  والصغيرة  املتوسطة  الصناعات  كبير 
بفعل سياسة السوق املفتوحة باجتاه واحد التي 
فرضتها اتفاقيات أوسلو واتفاق باريس االقتصادي 
وأوضح مثال على ذلك صناعة األحذية واجللود.
اقتحام  مع  بدأ  الــذي  االسرائيلي  االجتياح  جاء 
 2000 عــام  نهاية  في  األقصى  للمسجد  شــارون 
ليعلن اقتصاديا أن االقتصاد الفلسطيني ال ميكنه 
االقتصادي  باملنهج  االقتصادي  الصمود  حتقيق 
الرأسمالي وعلى أساس املشاريع الكبيرة القائمة 
على التنافس مع الصناعات االسرائيلية والعاملية 
سياسيا  واستفرارا  وماليا  تقنيا  عليها  املتفوقة 
السياسي   غــيــاب االســتــقــرار  فــفــي  واجــتــمــاعــيــا. 
املتوحشة  االســرائــيــلــيــة  االجــتــيــاحــات  خـــالل  مت 
تدمير  وكذلك  التحتية  البنية  تدمير  واملتكررة 
تعطيل  خــالل  من  أو  ماديا  إمــا  الكبيرة  املشاريع 
حركة عمالها وكذلك حركة املدخالت واملخرجات 
املشاريع في  فيها بحيث تدنت ساعات عمل هذه 
%40 من طاقاتها،  املتوسط إلى ما ال يزيد عن 
وبالتالي بات املطلوب االبتعاد عن املشريع الكبيرة  
باعتبار أنه كلما كبر حجم املشروع كلما زاد تأثره 
مبعنى  صحيح  والعكس  االسرئيلية  بالسياسة 
أنه  كلما صغر حجم املشروع قل تأثره بالسياسة 
االسرائيلية، وقد أكد ذلك   د. فضل النقيب في 
دراسته عن االقتصاد الفلسطيني عام 2004 حني 
الفلسطيني  االقتصاد  لصمود  املطلوب  أن  قــال 
ليس فقط املشاريع الصغيرة بل املشاريع الصغيرة 
 )mini-microeconomic projects(جدا

أي بلغة شعبية “ املشاريع الزغنونة” .

وبــالــرغــم مــن هــذا احلــســم االقــتــصــادي الواقعي 
وضد  الصمود  اقتصاد  منهج  لصالح  والنظري 
الكبيرة،  للمشاريع  الرأسمالي  االقتصاد  منهج 
بــيــت حلم  مــؤمتــر  مــا سمي”  أمـــام  أنفسنا  جنــد 
منقطعة  بفجاجة  جتاهل  الــذي  االستثماري” 
جاء  أوال  فــهــو   ، الــســابــقــة  الــــدروس  كــل  النظير 
بناء على تنسيق قدمي جديد مسبق مع القطاع 
اجتماع  في  كانت  فالبداية  االسرائيلي،   اخلاص 
االسرائيلي  اخلــاصــني  القطاعني  بــني  مشترك 
الفلسطيني  االقتصاد  وزير  والفلسطيني حضره 
األسبق ومدير عام وزارة التجارة االسرائيلية  على 
الفلسطينية  السلطة  لدعم  لندن  مؤمتر  هامش 
مشترك  بيان  عنه  نتج  والــذي   2005 بداية  في 
دعى إلى تشجيع املشاريع املشتركة بني القطاعني 
فكرة  وأيــد  واالسرائيلي  الفلسطيني  اخلــاصــني 
الفلسطينية  األراضــي  في  استثماري  مؤتر  عقد 
مسبقا،   لــه  معدا  كــان  التطبيع  أن  أي   ، احملتلة 
اسرائيلي  أعمال  رجل  املؤمتر28  حضر  وبالفعل 
من بينهم افرامي سنيه الذي حكم الضفة الغربية 
مباشرة خالل ثمانينات القرن املاضي قبل قدوم 

السلطة الفلسطينية.
للتحضير  األولـــى  اللحظة  منذ  املــؤمتــر  اعتمد 
لــه عــلــى االســتــثــمــار فــي املــشــاريــع الــكــبــيــرة وكان 
نصيب الزراعة من املشاريع التي قدمتها اللجنة 
33مليون دوالر  التحضيرية للمؤمتر هي حوالي 
%1.7 فــقــط مـــن  إجــمــالــي حجم  أقـــل مــن  أي 
االستثمار  املقدم من هذه اللجنة للمؤمتر والبالغ 
2 مليار دوالر، وهي نسبة أقل حتى مما خصصه 
برنامج التطوير واالصالح للسلطة الفلسطينية 
من  فقط   3% والبالغة   2010  2008- للفترة 
والبالغ  البرنامج  في  االستثمار  حجم  إجمالي 
األرقام  هذه  متثل  أن  يعقل  هل  دوالر.  1.6مليار 
ســيــاســة اســتــثــمــاريــة رشــيــدة القــتــصــاد الصمود 
من  أكثر  الريف  سكان  يشكل  الــذي  الفلسطيني 

نصف عدد سكانه؟ 
أن مشروع  إذ  ليت األمــر يتوقف عند هذا احلــد، 
االســثــمــارات الــزراعــيــة املــقــدمــة مــوزعــة عــلــى 8 
للمشروع  دوالر  مليون   4 بــواقــع  فقط  مــشــاريــع 
الزراعية  االســتــثــمــارات  هــذه  أن  يعني  هــذا  إن   ،
سيستحوذ عليها ما ال يزيد عن 40 شخص فقط 
من أصل على األقل 120 ألف مشتغل في الزراعة 
ما بني مالك وعامل، ومبعنى آخر فإن هذا النمط 
من االستثمار إذا ما طبق سيؤدي إلى تعظيم ثراء 
مطلوب  هو  ما  بالطبع  وهو  الفقير  وفقر  الثري 

للصمود االقتصادي.
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 د.محمد غضية
خبير تنموي

لقد قيل الكثير عن مؤمتر االستثمار الذي عقد 
في بيت حلم ، فمنهم من اعتبره املنقذ لالوضاع 
ومنهم   ، فلسطني  في  واالجتماعية  االقتصادية 

من رآى به جهدا ضائعا وهو ليس كليهما.
وبذات   ، بالتوقعات  املبالغة  االبتعاد عن  اذ يجب 

الوقت عدم الوقوع في مطب العدمية.
لكسر  فــلــســطــيــنــيــة  مــــحــــاولــــة  هـــــو  فــــاملــــؤمتــــر 
االقتصادات  على  واالنفتاح  احلصاراالقتصادي 
العربية والدولية وجذب االستثمارات االجنبية من 
خالل عرض فرص استثمارية مجدية في فلسطني 
قائمة على روح العصر باملنافسة واالجناز ومرتكزة 
على بيئة استثمارية فلسطينية مناسبة من خالل 
واالتفاقيات  االقتصادية  والعالقات  التشريعات 
التي تنطوي على تسهيالت وأفضليات لالقتصاد 

الفلسطيني.
ان الفلسفة التي تقف وراء عقد املؤمتر،ومنطلقاته، 
صحيحة متاما وخاصة اذا لم تخرج عن سياقاتها، 
االعالمية  الهمروجات  بــاجتــاه  تنحرف  لــم  واذا 
جديدة  مرحلة  لتأسيس  روجت  التي  التضليلية 
والتطوير  والتنمية  االقــتــصــادي  الــنــشــاط  مــن 
الرفاه  باجتاه  والسير  والبطالة  الفقر  ومواجهة 
معاكسة  ظــرف  ظل  في  للمواطنني،  االجتماعي 
حتى  حــرا  ليس  الفلسطيني  فاالقتصاد  لذلك، 

أكد الوزير د. جواد الناجي مستشار رئيس الوزراء 
إطار  وفي  واإلسالمية   العربية  الصناديق  لشؤون 
مشاركته في مؤمتر فلسطني لالستثمار أن حجم 
املشاركة العربية والدولية تؤكد جناح املؤمتر، وقال 
»إن حجم املشاركة الكبيرة وامللموسة من مسؤولني 
على  مــؤشــرات  يعطي  وأجــانــب  عــرب  ومستثمرين 
املدى  على  املؤمتر  يحققه  أن  الذي ميكن  النجاح 

الطويل«.
وثّمن د. الناجي االهتمام العربي بتحقيق املؤمتر 
املشاركة  عــلــى  يقتصر  لــم  الـــذي  األمـــر  ألهــدافــه 
دعم  عبر  أيضًا  االهتمام  وإمنا متثل هذا  الفعلية 
الناجي صندوق  املــؤمتــر ورعــايــتــه، وخــّص  إطــالق 
األقصى بإدارة البنك اإلسالمي للتنمية والصناديق 
صندوق  مساهمة  »إن  وقــال  واإلسالمية،  العربية 

األقصى وبإدارة البنك اإلسالمي للتنمية في دعم 
املؤمتر وفعالياته وال سيما معرض فلسطني، عبر 
تبرعه مببلغ 150 ألف دوالر؛ هذه املساهمة جتّسد 
الصادق  واملسلمني  العرب  أشقائنا  اهتمام  مــدى 
الشاملة  التنمية  عناصر  نحقق  حتى  مبساندتنا 

واملستدامة«. 
وأكد الناجي أن صندوق األقصى يعّد شريكًا رئيسيًا 
للمؤمتر كما هو شريك رئيسي للقطاعات احليوية 
واالقــتــصــاديــة فـــي فــلــســطــني، حــيــث ســاهــم منذ 
واستمرارية  صمود  دعــم  في   2000 عــام  تأسيسه 
االقتصادي  الــقــطــاع  ســيــمــا  ال  الــقــطــاعــات  هـــذه 
الدور  هــذا  نثمن  »نحن  وقــال  أنشطته.  مبختلف 
كفلسطينيني قيادة وشعبًا، ونقّدر مساهمة صندوق 
األقصى في دعم املؤمتر والتي تأتي في إطار جهوده 

والصناديق العربية واإلسالمية املبذولة نحو دعم 
مسيرة التنمية في فلسطني«.

ُيـــذكـــر أن مــجــمــوع مـــا مت صــرفــه مـــن دعــــم عبر 
صندوق األقصى وبإدارة البنك اإلسالمي للتنمية 
نهاية  حتى  بلغ  الفلسطيني  للشعب  كمساعدات 
وجهت  أمريكي،  دوالر  مليون   877 املاضي  العام 
لــدعــم ومتـــويـــل مــشــاريــع الــتــنــمــيــة فـــي قطاعات 
احملتاجة،  األسر  مساعدة  برامح  مختلفة السيما 
واســتــصــالح األراضـــــي الـــزراعـــيـــة، وإعـــــادة تأهيل 
وتــرمــيــم املــرافــق الــعــامــة واملــبــانــي، وإنــشــاء املراكز 
وجتهيز  وإنــشــاء  املستشفيات،  وجتهيز  الصحية 
والصناعات  الــتــجــاريــة  األنــشــطــة  ودعـــم  املــــدارس، 
السلطة  دعـــم مــوازنــة  حــانــب  إلـــى  الفلسطينية، 

الوطنية الفلسطينية. 

يشيد في إجناح مؤمتر االستثمار

د. الناجي: »هذا الدعم يجّسد اهتمام صندوق األقصى
بدعم مسيرة التنمية في فلسطني«

تبعيته  من خالل  احلــرة  السوق  فلسفة  تبنى  لو 
لــالقــتــصــاد االســـرائـــيـــلـــي وســلــســلــة اإلجــــــراءات 
واالقتصادية  والعسكرية  االمنية  اإلسرائيلية 
الفلسطينية  الــبــيــئــة  كــانــت  االســـرائـــيـــلـــيـــة،واذا 
الداخلية مشجعة لالستثمارمن خالل التشريعات 
والــعــالقــات االقــتــصــاديــة املــفــتــرضــة مــع الـــدول 
لالقتصاد  والــتــســهــيــالت  والــتــفــضــيــالت  االخــــرى 
وذلك  الــواقــع  في  تترجم  لم  والتي  الفلسطيني 

اإلسرائيلي  االحــتــالل  إجــــراءات  طغيان  بسبب 
عليها حتى أصبحت هذه إالجــراءات االحتاللية 
الفلسطينية  البيئة  فــي  سلبيا  داخــلــيــا  عــامــال 
فاننا  ويعطلها.ولذلك  بل  الداخلية  االيجابية 
ال نعرف الفترة الزمنية التي ستستغرقها عملية 
وقعت بني  التي  دوالر  مليار   1،4 استثمار حوالي 
بحيث  وأجــانــب،  وعــرب  فلسطينيني  مستثمرين 
يتم تشغيل حوالي خمسة وثالثون الف فلسطيني 
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قال املجلس التنسيقي ملؤسسات القطاع اخلاص 
الفلسطيني ان مؤمتر فلسطني لالستثمار،الذي 
برعاية الرئيس محمود عباس وحضور  افتتح 
وحشد كبير  ــوزراء الدكتور سالم فياض  رئيس ال
مــن ممثلي القطاع اخلــاص الفلسطيني وكبار 

رجال االقتصاد
واملستثمرين العرب واألجانب شكل حدثا تاريخيا 
تـــاريـــخ االقتصاد  ونــقــطــة مــفــصــلــيــة هــامــة فـــي 

الفلسطيني. 
واشـــــاد املــجــلــس الــتــنــســيــقــي ملــؤســســات القطاع 
محمود  اخلـــاص الفلسطيني بجهود الــرئــيــس 
عباس ودعمه لهذا املــؤمتــر، ما جعل من مؤمتر 
اقتصادية هامة في  فلسطني لالستثمار محطة 

حياة شعبنا وقطاعاته االقتصادية.
كــذلــك جــهــود رئيس  وثــمــن املــجــلــس التنسيقي 
الوزراء على دعمه املستمر وجهوده في التخطيط 
ومشاركته فــي جميع جلسات املؤمتر،  للمؤمتر 
وإعالنه في البيان اخلتامي للمؤمتر» إعالن بيت 
حلم« والـــذي اكــد فيه على أهمية جتسيد مبدأ 
الشراكة الوطنية احلقيقية بني احلكومة والقطاع 
اخلـــاص الفلسطيني مــن خــالل احلـــوار الدائم 
بهدف تنظيم العالقة والشراكة بني  واملتواصل 
القطاعني العام واخلاص والذي يعبر عن الرؤية 
االستراتيجية للحكومة والقطاع اخلاص لتعزيز 
بينهما، والتاسيس لعالقة  التنسيق والتكامل 
منظمة للعمل املــشــتــرك فــي حتــمــل املسؤولية 
للنهوض باالقتصاد الوطني حيث اكد  الوطنية 

االعــالن على الــدور الريادي للقطاع اخلاص في 
عملية التنمية االقتصادية في فلسطني.

ولــفــت املجلس الــى اجلــهــد الكبير الــتــي بذلته 
برئاسة محمد كمال  اللجنه التوجبهية العليا 
حسونه طوال فترة التحضير وأثناء املؤمترواكد 
املجلس التنسيقي ملــؤســســات الــقــطــاع اخلاص، 
نتائج املؤمتر والتي متثلت  حرصه على متابعة 
فــي توقيع الــعــديــد مــن االتــفــاقــيــات والشراكات 
الــذي وضــع االقتصاد الفلسطيني على رأس  و 
وسلط الضوء  اجندة االقتصاد العربي والدولي 
على اهمية االستثمار فــي فلسطني حيث بلغ 
اجمالي ما حتقق خالل املؤمتر نحو مليارو400  
مليون دوالر .وقال ان تلك املشاريع واالتفاقيات 
التي وقعت ستؤدي الى توفير ما يقارب35000  

فرصة عمل تساهم في احلد
من نسبة البطالة و رفع مستوى املعيشة والقضاء 
املواطنني و الكفاءات  على ظاهرة الفقر وتثبيت 
الفلسطينية في الوطن خلدمة شعبهم وأمتهم 
واملساهمة في إقامة الدولة الفلسطينية العتيدة.
واضـــــاف املــجــلــس لــقــد متــيــز مـــؤمتـــر فلسطني 
املتعلقة  لــالســتــثــمــار بـــطـــرح كـــافـــة الــقــضــايــا 
بالقطاعات االقتصادية الفلسطينية املختلفة 
خــالل اجللسات التي عقدت  وفــرص االستثمار، 
على مــدار أيــام املــؤمتــر والــتــي ركــزت على اهمية 
مسيرة االعمار والبناء من خــالل اولوية تنفيذ 
املشاريع االستثمارية في القدس الشريف وقطاع 
غزة . كما اكد املجلس على ضرورة تضافر اجلهود 

بني السلطه الوطنيه ومؤسسات القطاع اخلاص 
الفلسطيني حلشد اجلهود

الـــدولـــيـــه واالقــلــيــمــيــه ألزالـــــة جــمــيــع املعيقات 
االسرائيليه التي تعيق عملية التنميه االقتصاديه 

في فلسطني.
وقال املجلس انه تقديرا للجهود التي بذلت في 
سبيل اجناح هذا املؤمتر،وللنتائج التي حتققت 
نتقدم بالشكر والتقدير جلميع الذين شاركوا في 
اجللسات واملنظمني لها والقائمني عليها. هذه 

العرب  ونخص بالشكر الــوفــود ورجـــال األعــمــال 
واألجــانــب الذين تكبدوا عناء السفر للمشاركة 
االقتصادية الدولية في بيت  في هذه التظاهرة 
حلــم ليطلعوا عــن قــرب على التجربة والقدرة 
ــتــي حققها  الفلسطينية وقــصــص الــنــجــاح ال
جــســد من  الــقــطــاع اخلـــاص الفلسطيني الـــذي 
خــالل هــذه املــؤمتــر معنى الــشــراكــة بــني القطاع 

اخلاص واحلكومة. 
ويشيد املجلس التنسيقي بجهود إدارة املؤمتر 
التي كشفت عن حجم ومستوى الترتيب والتنظيم 
املتميز والتي بذلت جهودًا كبيرة من اجل إجناحه 
وحتقيق األهــداف املرجوة منه ، وبجهود الهيئة 
املدنية ودورهــا في وصول الوفود  العامة للشؤون 
املشاركة في املؤمتر وعودتهم ساملني الى بلدانهم.  
ولــفــت املــجــلــس الــــى دور الـــشـــركـــات الـــراعـــيـــة و 
املؤسسات الداعمة وللدول املانحة التي تعهدت 
بتنفيذ مجموعة كبيرة من املشاريع اخلاصةى 

بالبنية التحتية الفلسطني.

املجلس التنسيقي ملؤسسات القطاع اخلاص الفلسطيني:

مؤمتر فلسطني لالستثمار محطة تاريخية ومفصلية
في حياة شعبنا على طريق البناء والدولة

،فيما اذا استمرت اإلجراءات االسرائيلية على ما 
هي عليه، مع أن سوق العمل الفلسطيني يعاني 
ألف  خــمــســون  بــه  ويــدخــل  البطالة)28%(  مــن 

طالب عمل جديد.
الــنــقــطــة االخـــــرى واملــتــعــلــقــة مبــواجــهــة الفقر 
والبطالة ، فقد أثبتت التجارب العاملية بأن النمو 
االقتصادي ال يترافق دائما مع انخفاض معدالت 
املعضالت  حــل  فــان  وبــالــتــالــي  والــبــطــالــة،  الفقر 
التنمية  فكرة  على  يرتكز  أن  يجب  االجتماعية 
اجتماعية  سياسات  وتصميم  املستدامة  البشرية 
متكاملة كلية وشاملة وعبر قطاعية يترابط فيها 
بالثقافي  بالسياسي  باالجتماعي  االقــتــصــادي 
وبدمج فكرة العدالة االجتماعية واملساواة وتكافؤ 

بالسياسات  االنسان  وحقوق  واالنصاف  الفرص 
بني  العالقة  تنظيم  الى  اضافة  للسلطة،  العامة 
السلطة واملواطن على أساس حقوق املواطنة من 
خالل عقد اجتماعي بني مختلف مكونات املجتمع 
وذوي املصالح املختلفة ورمبا املتناقضة أحيانا في 
بني  والواجبات  احلقوق  يحدد  ملزم  وطني  اطــار 
مختلف االطـــراف وااللــتــزام وعــدم االخـــالل بها 
هو  فهذا  للسلطة،  السلمي  التداول  قاعدة  على 
والتطور  االجتماعي  واالندماج  التماسك  طريق 

االقتصادي واالزدهار االجتماعي. 
وعلى كل حال فقد كان عقد املؤمتر فرصة ملجيء 
بحيث  أيـــام،  بضعة  معنا  والعيش  الينا،  العالم 
اطلع على واقعنا امللموس وأدرك املعاناة متعددة 

الفلسطيني  الــشــعــب  يعيشها  الــتــي  اجلـــوانـــب 
وعقدت العديد من اتفاقيات الشراكة االستثمارية 
الفلسطينية العربية الدولية وذلك شيء ايجابي 
نأمل بأن تتوفر الشروط املناسبة لتحقيقه ، ولكن 
علينا ادراك بأن مفتاح احلل للتنمية االقتصادية 
االحتالل  رحــيــل  وهــــو  ســيــاســي  واالجــتــمــاعــيــة 
وحتقيق الدولة الدميقراطية ذات السيادة ، وحتى 
الرامية  باحملاوالت  االستمرار  علينا  احلني  ذلك 
واجتماعيا  اقتصاديا  الوطني  واقعنا  تطوير  الى 
كعوامل  ذلك سبيال،  الى  استطعنا  كلما  وثقافيا 
الوطني  مشروعنا  لتحقيق  ومترابطة  تراكمية 
االوهام  تــزرع  التي  املضرة  املبالغات  بــدون  ولكن 

وبالتالي خيبة االمل.  
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وهي  صعبة،  بظروف  الفلسطيني  االقتصاد  مير 
بــل هــي ممتدة  أو أشــهــر،  أيـــام  ليست مــن واقـــع 
الفلسطينية حتت  األراضي  وقوع  منذ  ومتراكمة 

االحتالل اإلسرائيلي.
وفي السنوات األخيرة ازدادت األوضاع االقتصادية 
الذي  واملالي  االقتصادي  احلصار  بفعل  صعوبة 
ولكن منذ شهر  الفلسطيني،  الشعب  ُفرض على 
يوليو عام 2007، ومع تشكيل احلكومة الوطنية 
بــرئــاســة الــدكــتــور ســـالم فــيــاض متــكــن مجلس 
الوزراء من حتقيق بعض اإلجنازات على الصعيد 
االقتصادي، وبالتالي ساهمت هذه اإلجنازات إلى 
واملعيشية  االقتصادية  األوضــاع  بتحسني  ما  حٍد 
ما  في  الغربية،  الضفة  في  الفلسطيني  للشعب 
انعكس على األحوال املعيشية واالقتصادية ألهلنا 
في قطاع غزة، على اعتبار أنهم ما زالوا يخضعون 

حلصاٍر محكم مما زاد األمر سوءًا وتدهورًا.
اإلنتاجية  الـــقـــطـــاعـــات  أن  فـــيـــه  شــــك  ال  وممـــــا 
وال  عاش  الصناعي،  القطاع  وخاصة  الفلسطينية، 
زال يعيش فــي ظــاهــرة اإلغــــراق فــي داخـــل السوق 
سلطات  قــبــل  مــن  ــبــاح  ُم ســـوق  وهـــو  الفلسطيني، 
باإلضافة  بالقصيرة،  ليست  فترة  منذ  االحــتــالل 
إلى استهدافه من قبل بعض املتعاملني في القضايا 
التجارية، حيث أصبحت تدخل السوق الفلسطيني 

مطابقة  غــيــر  أو  ــة،  مــهــرب تــكــون  أن  إمــــا  بــضــائــع 
للمواصفات واملقاييس، وإما أن تدخل سلع إغراقية 
انعكس  ّما  الفلسطينية،  الوطنية  املنتجات  تنافس 
سلبا على أداء القطاع اإلنتاجي الفلسطيني، وهذا 
ساهم في تفاقم أزمة البطالة وانعكس على احلياة 
الذي  األمــر  الفقر،  معدالت  من  وزاد  االجتماعية 
دفع باحلكومة بان تتدخل وتتخذ بعض اإلجراءات 
املستهلك  وحلـــمـــايـــة  احملـــلـــي،  الـــســـوق  حلــمــايــة 
اإلجـــراءات  بعض  اتــخــاذ  مت  انــه  كما  الفلسطيني، 
من قبل وزارة االقتصاد الوطني بالتعاون مع وزارة 
السلع  على  للرقابة  اجلمركية،  والضابطة  املالية 

التي تدخل السوق الفلسطيني. 
وقررت احلكومة في إعادة تنظيم حملة ضريبية 
مخاطر  تبني  املضافة  القيمة  بضريبة  يعرف  ملا 
خزينة  على  السلبية  وأثــــاره  الضريبي  الــتــهــرب 

السلطة.
أبــــدى كــثــيــر مـــن رجــــال االعـــمـــال والتجار  كــمــا 
تذمرهم من القرار وطريقة تطبيقه على األرض 
مشاريعه  ونقل  بالهجرة  يفكر  بعضهم  راح  حتى 

الى اخلارج.
وضع  على  منها  وحرصا  االعــمــال«  »رجــل  مجلة 
االمور في نصابها تفتح هذا امللف وتستطلع اراء 

املعنيني.

كمال حسونة
وزير االقتصاد الوطني

توجهنا  الـــبـــدايـــة  فـــي 
ـــــى وزيــــر  بــــالــــســــؤال ال
الوطني  االقــــتــــصــــاد 
كمال  ــفــلــســطــيــنــي  ال
موقف  حـــول  حــســونــة 
وزارته من هذه القضية 

فقال في رده ان 
ضريبة القيمة املضافة 
على  الــــضــــريــــبــــة  أو 

Value added Vat    االستهالك أو املبيعات
املعروفة  الضريبية  األدوات  رئيسية من  أداة  تعد   
التي تستخدمها احلكومات لتعزيز دخلها الوطني 

ولتنمية االقتصاد الوطني للدول.
ضريبة  هــي  املضافة  القيمة  ضريبة  إن  واضـــاف 
حـــديـــثـــة فــــي الـــعـــالـــم بــشــكــل عــــــام، حـــيـــث بدأ 
ما  ســرعــان  أنها  إال  عــامــًا،   50 قبل  استخدامها 
أصبحت مصدرًا رئيسيًا لإليرادات في غالبية دول 
الدول)184(  بني  من  أن  بالذكر  فجدير  العالم، 
األعضاء في املنظمتني الدوليتني) صندوق النقد 
)%74( منها   136 فإن  الدولي(  والبنك  الدولي 

دد
ـــــــــــ

عــــــ
ف الــ

ـــــــــــ
مـــلـــ

2

هل تؤدي ضريبة القيمة املضافة
الى هجرة رؤوس االموال الى اخلارج؟

الوزير حسونة : ضريبة القيمة املضافة تدعم االستثمار وليس عبئًا عليه

حامت يوسف: هنالك قانون يجب على اجلميع احترامه

النتشه : احلملة الضريبية تزيد من البطالة وتشجع على هروب راس املال 

احملامي التميمي: التعسف في استعمال الصالحيات خروج عن الصواب
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العدد  وهذا  املضافة  القيمة  ضريبة  نظام  تطبق 
في تزايد مستمر ذلك للفوائد اجلمة واجلوهرية 
التي تقدمها فرض ضريبة القيمة املضافة، حيث 
أنواع  أنسب  مــن  املضافة  القيمة  ضريبة  تعتبر 
فهي  وشموليتها،  عدالتها  حيث  مــن  الــضــرائــب 
تشمل النطاق الواسع في املجتمع، كما أنها ليست 
وتعتبر  أخــرى  فئة  على حساب  فئة  موجهه ضد 
مع  وتتناسب  الــدخــل  على  مباشرة  غير  ضريبة 
قيمة ومدى االستهالك، وهي لها عالقة بالظروف 

االقتصادية التي تعيشها الدولة.
إنكار  ميكن  ال  :انــه  قائال  حسونه  الــوزيــر  وأردف 
املضافة من  القيمة  تلعبها ضريبة  التي  األهمية 
أجل اقتصاد وطني فلسطيني، ففي غالبية الدول 
املضافة  القيمة  ضريبة  حتصيل  فيها  يتم  التي 
فإنها تزود خزينة الدولة بربع اإليرادات  الضريبية 
الكلية وتعمل كبديل عن االقتراض اخلارجي في 
كثير من األحيان، كما أنها تشجع االستثمار في 
داخل الدولة، وتشجيع االستثمار يعني العائدات 
العاملة  األيـــدي  هجرة  تقليل  حيث  مــن  الهامة 

وتقليل عدد العاطلني عن العمل.
دفع  أن  يعرف  أن  الفلسطيني  املواطن  على  لذا   
وليس  لصموده  دعم  هي  املضافة  القيمة  ضريبة 
الفلسطيني  للقانون  استجابة  وإنها  عليه،  عبئًا 
فـــعـــدم تسديد  ـــون،  ـــقـــان ال لـــســـيـــادة  واحــــتــــرامــــًا 
انتهاك  هو  املضافة  القيمة  ضريبة  استحقاقات 
أن  كما  الــقــانــونــيــة،  للمسألة  ويــعــرض  للقانون 
)املكلف-  على  تــضــاف  املــضــافــة  القيمة  ضريبة 
التاجر( و يدفعها املستهلك..فكيف له االحتفاظ 

بها لنفسه !!
الضريبية  والـــدوائـــر  املــالــيــة  وزارة  عــانــت  لــطــاملــا 
الذي  األمني  االنفالت  من  اجلمركية  والضابطة 
جعل الكثير من التجار ال يقبلون دفع الضرائب 
املتراكمة عليهم وبالتالي حرمان خزينة احلكومة 
في  واآلن   ، الــشــواكــل  آالف  مـــن  الفلسطينية 
القانون  وسيادة  الوطنية  للوحدة  الدعوة  خضم 
ــبــاب األمــــن فـــي األراضــــي  ــت الــفــلــســطــيــنــي واســت
الفلسطينية ندعو كافة التجار واملستثمرين لدفع 
ثقة  هناك  يكون  وأن  عليهم  املستحقة  الضرائب 
بني املواطن الفلسطيني ومكاتب جباية الضرائب 
احلــكــومــيــة ومــســاعــدة الــضــابــطــة اجلــمــركــيــة في 
املالية  املوازنات  الضرائب بتقدميها  تقدير حجم 
وامليزانيات املطلوبة منها للجهات املعنية ودفعها 
من أجل استنهاض االستثمار وبالتالي االقتصاد 

الوطني الفلسطيني.
الضابطة  نــطــالــب  االقـــتـــصـــاد  وزارة  فـــي  وإنـــنـــا 
بتخفيف  الضريبية  الــدوائــر  ومكاتب  اجلمركية 

الفلسطيني  واملــســتــثــمــر  املـــواطـــن  عــلــى  الــعــبء 
بتسهيل دفع الضرائب عن طريق تقسيطها أو عن 
طريق إلغاء الغرامات املتراكمة لتشجيع املستثمر 
املتراكمة  الضرائب  لدفع  الفلسطيني  واملــواطــن 
بالشفافية  تتمتع  جديدة  صفحة  ولتبدأ  عليه 
املالية بني القطاع اخلاص والقطاع العام  لدعم 
صــمــود الــقــطــاع اخلـــاص الـــذي طــاملــا عــانــى من 
زرع  القاسية من  اإلسرائيلي  االحتالل  سياسيات 
التي  العزل  وسياسة  استثماريته  أمــام  العقبات 

يضعها االحتالل خلنق االقتصاد الفلسطيني .
من جهة أخرى نطالب بااللتزام بقانون اجلمارك 
والضرائب حسب املادة )126( )أ( لقانون اجلمارك 
يقوم  أن  حيث   1964 لسنة  رقم)25(  واملــكــوس 
القيمة  ضريبة  بجباية  اجلباية  موظفي  فقط 
القانونية  اإلرغــــام  طــرق  يستخدم  وان  املــضــافــة 
لدفع التجار  لدفع الضرائب مبوجب التشريعات 
واللوائح،  وأن ال يتم استخدام إي من الطرق التي 

تخل بالسيادة القانونية الفلسطينية .
ضوء  في  انه  بالقول  رده  حسونه  الوزير  واختتم 
حرصنا على إزالة العقبات التي تعترض املستثمر 
الثقة  مــن  جسر  بــنــاء  وجـــوب  نــرى  الفلسطيني 
والعمل  العام  والقطاع  اخلــاص  القطاع  بني  ما 
سويًا بطرق قانونية تتميز بالشفافية املالية من 
واملتطور  الناجح  االستثمار  قــواعــد  إرســـاء  اجــل 
يخدم   فلسطيني  اقتصاد  اجل  من  فلسطني  في 
الفلسطينية  الــدولــة  وبــنــاء  باالستقالل  حلمنا 

احلرة.
حامت يوسف

مدير عام اجلمارك واملكوس والضريبة املضافة

مبررات  حـــول  رده  وفـــي 
هذه احلملة – التحركات 
الـــــفـــــجـــــائـــــيـــــة جلــــهــــاز 
اجلمركية  الـــضـــابـــطـــة 
ــة- قال  فـــي هـــذه املــرحــل
حـــــــامت يـــــوســـــف مـــديـــر 
واملكوس  اجلــمــارك  عـــام 
والــــضــــريــــبــــة املـــضـــافـــة 

فرض  مــع  مواكبا  جــاء  اخلــطــوة  بهذه  القيام  إن 
لتطبيق  بــرنــامــج  وضــمــن  واالســـتـــقـــرار  األمــــن 
القيمة  وضريبة  اجلمارك  من  املتوخاه  األهــداف 
والعمالة  االستثمار  نقل  على  والعمل  املضافة 
القطاع اخلاص هو احملرك  ليكون  إلى فلسطني 
في  يتمثل  الــدائــرة  ودور  احلكومة،  مع  واملــشــارك 
احلفاظ على األمــن واألمــان من خالل مكافحة 

الصالحية  املنتهية  والبضائع  الفاسدة  البضائع 
التهريب  ومكافحة  الوطنية  الصناعات  وحماية 
والتهرب الضريبي وخصوصًا مما يعرف بفواتير 
املقاصة التي جتبى أصال من التاجر اإلسرائيلي 
لصالح خزينة السلطة الفلسطينية ، كما تهدف 
هذه اخلطوه العمل على زيادة االلتزام الضريبي 
من خالل زيادة عدد املكلفني بدفع ضريبة القيمة 
املــدفــوعــات عن  بــزيــادة قيمة  املضافة واجلــمــارك 
القيمة  عن  التصريح  وكذلك  الشهرية  املبيعات 
من  املكلفني  لدى  املستوردة  للبضائع  احلقيقية 
اجل املساهمة في معرفة حجم التبادل التجاري 
لقيام صانعي  الفلسطيني  االقتصاد  القطاع  في 
وفتح  األفضل  نحو  بتوجيهه  الفلسطيني  القرار 

آفاق جديدة وعقد اتفاقيات مع الدول األخرى.
اخلارجية  املساعدات  على  االعتماد  عــدم  كذلك 
الفلسطيني  املجتمع  في  الثابته  املــوارد  وحتقيق 
من أجل الوصول إلى كرامة املواطن وتوجيه املنح 
لألمور  وليس  االقتصاد  تطوير  نحو  واملساعدات 
ــنــاء الوطن  األســاســيــة الــتــي يــقــع عــلــى عــاتــق أب
اجلارية  النفقات  وحتــديــدا  وصــونــهــا  حمايتها 

والرواتب.
الفلسطيني  التاجر  أن  إلــى  اإلشـــارة  كما جتــدر   
التاجر  دور  وإمنــا  منه  مباشرة  الضريبة  يدفع  ال 
مبثابة الوسيط في جبايتها وتوريدها إلى خزينة 

السلطة الفلسطينية.
اخلطوة   هذه  حققتها  التي  النتائج  وبخصوص 
املكلفني  بني  العدالة  انــه مت حتقيق  يوسف  قــال 
عدد  زيــــادة  مت  حــيــث  الفلسطيني  املجتمع  فــي 
املكلفني بـ )7300( مكلف كانوا يقوموا  مبنافسة 
غير شريفة مع املكلفني امللتزمني بدفع الضرائب 
أالف  عشرة  إلــى  أيضا  العدد  زيــادة  املتوقع  ومــن 
مكلف مما يؤدي إلى زيادة  نسبة االلتزام، حيث 
أصبح هناك نسبة من املكلفني املتفهمني أهمية 
أوضاعهم  تصويب  في  وبــدؤا   الضريبي  االلتزام 
وااللتزام التدريجي بالدفع ، كذلك هنالك نسبة 
بالتصريح  بااللتزام  بــدؤا  املستوردين  من   70%
عن القيم احلقيقية واملقبولة نوعا ما عن قيمة 
اخلطة  إن  القول  ميكن  كما  املستوردة،  البضائع 
اعادت نظرة األمل للمصانع الوطنية حيث بدؤا 
بالتشغيل من جديد بعد ما كانوا في وضع مدمر 
بوجود جهة معنية في مكافحة  وذلك لشعورهم 

االستغالل واملنافسة الغير شريفة.
دوائر  انتهاكات  يفسر  كيف  في  ســؤال  على  وردا 
اجلمرك واملكوس للقانون؟ اجاب يوسف بالقول 
والقيمة  واملـــكـــوس  اجلـــمـــارك  ــــرة  دائ ســيــاســة  إن 
املضافة تسعى نحو تعزيز ثقافة حتصيل إيرادات 
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على  القائمة  القانونية  و  املهنية  بالطرق  الدولة 
املكلف  بــني  املــتــبــادل  املهني واالحــتــرام  الــســلــوك 
والدائرة وإذا حصلت أي انتهاكات تضر باملواطن 
فإنني على استعداد تام ملعاجلتها واتخاذ القرارات 
والرغبات  والتهيئات  اإلشاعات  فيها،أما  املناسبة 
للتعاطي  مــجــال  ال  فــإنــه  والشخصية  الــفــرديــة 
وقانون  عليا  وطــنــيــة  مصلحة  فــهــنــالــك  مــعــهــا، 
محاسبة  وسيتم   ، احترامه  اجلميع  على  يجب 
أو  كان مواطن مكلف  للقانون ســواًء  كل مخالف 
موظف وباملناسبة لغاية اآلن لم يصلنا أي شكوى 
ليتم  موظفينا  قبل  من  تصرفات  أي  عن  موثقة 

معاجلتها من قبلنا بصورة سليمة.
اجلمارك  عمل  تواجه  التي  للمعوقات  وبالنسبة 
الرئيسية  املعوقات  ان  الــى  يوسف  اشــار  واملكوس 
على  احلسابات  مدققي  بعض  في  تظهر  حقيقة 
دائرة  مع  التعامل  في  املباشرة  اجلهة  اعتبارهم 
وهم  املضافة  القيمة  وضريبة  واملكوس  اجلمارك 
للمكلفني  ناصحني  الغير  واملوجهني  املعرقلني 

بإتباع الطرق الغير سليمة.
صحيحة  بينات  تقدمي  عن  املسؤول  هو  فاملدقق 
والــكــشــف عــن أي أخــطــاء فــي حــســابــات املكلف 
وبــالــعــكــس  يــقــوم بــــدوره بــصــورة غــيــر صحيحة 
ويوجه املكلف نحو اخلطأ ومساعدته على التهرب 
والتهريب وعدم االلتزام بالضرائب كما هي عليه 
أمــور خاطئة  إلــى  ويــقــوده  بشكل سليم وصحيح 
قانون  يخالف  ألنــه  خاطئة  بأنها  قناعتهم  رغــم 
احترام  وعـــدم  أســـاءه  وفيها  وأخالقياتها  املهنة 

للقانون ولسيادته.

رجل االعمال يوسف النتشه

مــــن جــهــتــه قـــــال رجل 
النتشه  يوسف  االعمال 
الشركة  ـــر  ـــدي ي ــــــذي  ال
البناء  ملـــــواد  الـــدولـــيـــة 
بالشكر  أتـــقـــدم  بـــدايـــة 
اجلزيل إلى مجلة رجل 
أتاحت  الــتــي  األعمال  
للحديث  الــفــرصــة  لــي 
عن هموم رجل األعمال 

ــتــي يضعها  .فــدائــمــا نــتــحــدث عـــن املــعــيــقــات ال
االحتالل وهذا ليس بالغريب والكل يتحدث عن 
هذا . ولكنني أشير في هذه املناسبة الى املعاناة 
التي يواجهها رجل األعمال والتاجر الفلسطيني 
ولألسف من اجلمارك الفلسطينية التي تداهم 

الــشــركــات واحملـــال التجارية وحتتجز ملفاتهم 
وحــواســيــبــهــم وتعتقل رجـــال األعــمــال والتجار 
وتفرض عليهم مبالغ كبيرة واجلميع يعرف أن 
اقتصاد أي دولـــه يبنيه رجــل األعــمــال والتاجر 
والصانع وأن هؤالء لهم احترامهم وتقديرهم في 

جميع دول العالم. 
واضاف كان األجدر بدائرة اجلمارك أن تكافئ رجل 
األعمال والتاجر ومتنحهم تسهيالت إضافية على 
صمودهم على أرضهم وفي وطنهم ال أن جتبرهم 

على الرحيل واالستثمار خارج الوطن .
كان يجب علينا بدل أن ننتظر املستثمر األجنبي 
مـــدة طــويــلــه حــتــى يــأتــي ويــســتــثــمــر ونـــقـــدم له 
يعرف  ألنه  يستثمر  لن  النهاية  وفي  التسهيالت 
ونقدم  نــدعــم  أن  علينا  يــجــب  كـــان  سيعاني  انـــه 
هو  الـــذي  الفلسطيني  للمستثمر  التسهيالت 

موجود وثابت على أرضه .
واكد النتشه أن إجراءات دائرة اجلمارك هذه تزيد 
من البطالة وجتبر الشركات واملصانع على الرحيل 

واالستثمار خارج الوطن وهروب رأس املال .
وتوجه النتشه إلى رئيس الوزراء وزير املالية و وزير 
رجل  يعمال على مساعدة  بان  الوطني  االقتصاد 
األعمال والتاجر وحل مشاكلهم بهذا اخلصوص.

رجل االعمال رفيق ابو منشار

امــا رجــل االعــمــال رفيق 
الــــذي يدير  ـــو مــنــشــار  اب
ملواد  احلــديــثــة  الــشــركــة 
احلملة  فــوصــف  الــبــنــاء 
اجراءات  بانها  الضريبية 
ظــاملــة حيث جــرى حجز 
ســـيـــارة لــنــا بـــدعـــوى ان 
وقد  مـــــــزورة  الـــفـــواتـــيـــر 
وقال  ذلــك.  اثبتنا عكس 

لقد استصدرنا قرار محكمة باالفراج عن السيارة 
اال ان القرار لم ينفذ .

واضاف ان احلملة الضريبية كان لها تأثير على 
عملنا بحيث توقفنا عن العمل والسبب يعود الى 

تخوفنا مما يجري .
وقال هم )أي افراد الضريبة( يقولون ان احلملة 
تهدف الى حماية االقتصاد الوطني لكن العكس 
هو الصحيح فقد تضرر االقتصاد  الن بضائعنا 

محجوزة وال نستطيع ان نعمل .
ابو منشار بالهجرة مرة ثانية الى اخلارج  ويفكر 
ويـــقـــول بـــهـــذا اخلـــصـــوص هـــاجـــرت ســابــقــا الن 

شيكل  الــف   750 مبلغ   علي  فــرضــت  الضريبة 
فهاجرت من البالد الى امريكا ثم عدت في اعقاب 
التطمينات التي حصلنا عليها بان السلطة قررت 
كان  االمــر  لكن  التجار  مع  جديدة  صفحة  فتح 
مختلفا فانا افكر حاليا بالهجرة مرة اخرى من 

هذه البالد الن العمل في اخلارج اضمن.
وطالب  ابو منشار بوقف هذه احلملة وقال نحن 
محاربة  ضد  وامنــا  املكلفني  محاسبة  ضد  ليس 
التجار بشكل علني . فهناك طرق متعارف عليها 
لتحصيل الضرائب.والتعهد بنشر الطمأنينة في 
جديدة  صفحة  فتح  نريد  باننا  التجار  صفوف 

معكم.

نظمي احلداد 

كما ابــدى رجــل االعــمــال نظمي احلــداد صاحب 
الضريبية  احلملة  قرار  من  تذمره  احلــداد  شركة 
،واعتبر القرار حربا على قوت الشعب.وقال الكل 
يخشى من العمل فاحلملة غير مناسبة في وقتها 
وافراد الضريبة يداهمون احملال التجارية ويدعون 

بان حساباتنا غير دقيقة فهذا غير معقول.
اآلن في  ليس مناسبا  القرار  اتخاذ هذا  أن  واكــد 
املبيعات  وقلة  الطبيعي  غير  األسعار  ارتفاع  ظل 

وتدني الرواتب وارتفاع نسبة البطالة.
وقال ان التحقيق مع التاجر بخصوص الضريبة 

ال احد يتقبلها لذا نطالب بوقف هذه احلملة.
االعمال  رجــال  قبل  من  التذمر  هذا  وعلى ضوء 
والــتــجــار فــكــان ال بــد مــن ســمــاع وجــهــة النظر 

القانونية بهذا اخلصوص.

احملامي أمير التميمي

تعقيبه  في  التميمي  زهــدي  امير  احملامي  وقــال 
على دور الضـابطـة اجلمـركيـة انه ال بد من اإلقرار 
بأن الضابطة اجلمركية جهاز يقوم بدور فعال في 
الوطن ويقع على عاتقهم مسؤولية ومهام كبيرة 
» ميثل هذا اجلهاز العني الساهرة » في احملافظة 

على اقتصاد الوطن وأمنه وسالمته.
وفي هذا املجال نؤكد على أهمية سيادة القانون 
وسالمة تطبيقه وحتقيقًا للغاية والرسالة منه 
دون التعسف واالستبداد واخلروج عن املضمون 
إذ  ونصوصه  لــقــواعــده  انتهاك  يشكل  بحيث 
أننا نثمن على قرار احلكومة حني احلق جهاز 
واملكوس  بدائرة اجلمارك  الضابطة اجلمركية 
والــقــيــمــة املــضــافــة مــن الــنــاحــيــة اإلداريـــــة مع 
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عناصرها  احــتــفــاظ 
العسكرية  بـــالـــرتـــب 
ونـــظـــامـــهـــا وكـــذلـــك 
النظام  فـــرض  نــؤيــد 
املتهربني  ومــالحــقــة 
الضرائب  دفــــع  مـــن 
والــعــمــل اجلــــاد على 
حتـــصـــيـــل إيــــــــــرادات 

الضرائب  مــن  الــدولــة 
على اعتبارها من أهم املوارد الرئيسية للسلطة 
هذه  هيبة  بــإعــادة  ذلــك  وميــثــل  الفلسطينية 
واملخولة  املسؤولة  أنها  كون  وفعاليتها  الدائرة 
وصحيحة،  سليمة  بــصــورة  الــقــانــون  بتطبيق 
التأكيد  بد من  الصدد ال  وبهذا  كله  ومع هذا 
 « أنــه  القانون  نصوص  في  ورد  ما  بعض  على 
بأمر  إال  أو حبسه  أحــد  القبض على  ال يجوز 
جتب  كما  قانونًا،  بذلك  املختصة  اجلهة  من 
إيذاؤه  وال يجوز  كرامته،  معاملته مبا يحفظ 
بدنيًا أو معنويًا » املادة )29( أصول احملاكمات 

اجلزائية.
الضابطة اجلمركية  قامت  لقد   : قائال  واردف 
وغيرهم  وسائقني  جتــار  من  العديد  بتوقيف 
مدة تزيد عن عشرة أيام أو أسبوعني بدون مبرر 

القانوني  املبدأ  أن  الى  ذلك. مشيرا  يستوجب 
املعروف باملادة )14( من القانون األساسي هي 
» أن املتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة 
عن  الــدفــاع  ضــمــانــات  فيها  لــه  تكفل  قانونية 
نفسه، وكل متهم في جناية يجب أن يكون له 

محام يدافع عنه » 
على  إدانــتــه  تثبت  حــتــى  بـــرئ  املــتــهــم  أن  إذا 
في  اجلمركية  الضابطة  بــه  قامت  مــا  عكس 
إياهم  مــعــتــبــرًة  الــتــجــار  بــعــض  مــع  تعاملها 
ففي  براءتهم  تثبت  ومتهمني حتى  مجرمني 
ذلك مخالفة وانتهاك صريح للقانون وتعدي 

وتعسف في تطبيقه.
القرارات  اتــخــاذ  ان  التميمي  احملــامــي  واكـــد 
بصورة منفردة وأحادية اجلانب وبدون قرار من 
املرجع املختص )احملاكم( فيها مساءلة قانونية 
وخــــروج عــن الـــصـــواب وتــعــٍد عــلــى صالحيات 
التجار  وهــــدر حلــقــوق  الــقــضــائــيــة  الــســلــطــة 
وذلك حسب نص املادة رقم )11( من القانون 
1. احلرية الشخصية   « األساسي الفلسطيني 
حق طبيعي وهي مكفولة ال متس. 2. ال يجوز 
القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد 
بأمر  إال  التنقل  من  منعه  أو  قيد  بأي  حريته 
القانون  القانون، ويحدد  قضائي وفقًا ألحكام 

أو  يجوز احلجز  وال  االحتياطي،  مدة احلبس 
للقوانني  اخلاضعة  األمــاكــن  غير  في  احلبس 
الصادرة بتنظيم السجون ». وقد متثل ذلك في 

حجز املركبات والبضائع بصورة تعسفية.
وقال انه ال بد من شفافية التعامل مع التجار 
الــقــانــون ومــا يفرضه  فــي تطبيق  والــوضــوح 
لصالحيات  ومــوافــق  ينطبق  بشكل  عليهم 
دائرة اجلمارك والضابطة اجلمركية موضحة 
ترسيخ  وليس  عملهم  من  والرسالة  للغاية، 
حتى  التجار  ومــحــاربــة  القهرية  اإلجــــراءات 
وإن كان هناك بعض اخلروقات القانونية من 

جانبهم.
وصورة أخرى من انتهاك القانون عدم االمتثال 
املـــادة )82( قــــرارات احملــاكــم حيث نصت  إلــى 
لسنة   )1( رقــم  القضائية  السلطة  قانون  من 
واجبة  القضائية  )األحــكــام  أن  على   )2002(
تعطيل  أو  تنفيذها  عــن  واالمــتــنــاع  التنفيذ 
عليها  يعاقب  جرمية  نحو  أي  على  تنفيذها 
املتهم  كــان  إذا  الوظيفة  من  والــعــزل  باحلبس 
موظف عام أو مكلف بخدمة عامة وللمحكوم 
له احلق في رفع الدعوى مباشرة إلى احملكمة 
املختصة وتضمن السلطة الوطنية الفلسطينية 

تعويض كامل له.

مــن  االتصاالت  العديد  االعــمــال«   رجــل   « اســرة مجلة  تلقت 
رسمية  شخصيات  مــن  احلـــارة  املكتوبة  والــرســائــل   الهاتفية 
واعتبارية فلسطينية ،  اشادت بالعدد السابق )رقم 20 ( حول 
مؤمتر االستثمار الفلسطيني  الذي عقد في شهر ايار املاضي 
في مدينة بيت حلم  من حيث التغطية الشاملة واملتوازنة لهذا 
في  واسعة  اصــداء  له  كانت  الــذي  العاملي  الفلسطيني  احلــدث 
مختلف انحاء العالم. وقد اكبرت هذه الرسائل  اجلهد الكبير 
موضوعات  تناول  في  املجلة  حترير  على  للقائمني  والثمني  
وادراك  معرفة  عــن  تنم  وحيادية  موضوعية  بطريقة  املــؤمتــر 
مهني عاليني. كما أشادت االتصاالت و  الرسائل باحلس  العالي  
واملسؤولية االعالمية لدى اسرة حترير املجلة التي اعطت املؤمتر 
حقه الذي يستحقه من خالل القاء الضوء على اجندة املؤمتر 

االستثماري غير املسبوق في االراضي الفلسطينية احملتلة. 
 وقد برز من بني هذه االتصاالت والرسائل ما تفضل به معالي 
وزير االقتصاد الوطني كمال حسونة والرئيس التنفيذي للمؤمتر  
ملا  اللذان اعربا عن شكرهما وامتنانهما  ابو لبده  الدكتور حسن 
مهني  ذات مستوى  ومقابالت  مقاالت  من  املجلة   عــدد  في  جــاء 

رفيع. 
غسان  السيد  من  التحرير  رئيس  الــى  موجهة  رسالة  وردت  كما 
عليان  اعرب فيها عن شكره على جميع محتويات العدد مقارنة 
املجال مثل مجلة غرفة جتارة  التي عرفها في هذا  املجالت  مع 
الرياض او االعمال  واالقتصاد اللبنانية  وغيرها من املنشورات 
واملشرفني  وبالقائمني  باملجلة  الكاملة  سعادته  وابــدى  العاملية.  

على حتريرها وتوضيبها. 

نتطلع.. ألن نظل دائما عند حسن ظنكم فينا ..!

رسائل القراء
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ــــدران »ابــــو جــيــفــارا« فــي طــولــكــرم على  يــحــتــوى مــتــحــف ب
املاضي  عن  حكايات  تروي  وقطع  ومتنوعة  كثيرة  مقتنيات 
بــدران من سكان مدينة  .  وقــام صاحبه بسام  الفلسطيني 
الفلسطينيني  االعمال  رجــال  جمعية  عضو  وهــو  طولكرم 
بانشاء هذا املتحف في منزله ليجمع الكثير من املقتنيات 
عن التراث الفلسطيني معتبرا ما قام به هو حماية للذاكرة 

الفلسطينية تستفيد منه االجيال القادمة.
اطالع  اجل  بــدران من  زارت متحف  االعمال«  »رجــل  مجلة 
قرائها على ما يحتويه من مقتنيات هامة. يقول بدران عن 
لتراث  املتحف  »هــذا  املتحف  النشاء  دفعته  التي  االسباب 
لعدة   1972 سنة  منذ  جمعه  بــدأت   ، الفلسطيني  الشعب 
أسباب ، اهمها هو السبب السياسي ، النه عندما اجتمعت 
آنذاك  قــررت    1897 العاملية في سويسرا سنة  الصهيونية 
اقامته  ، و قد اختلفوا في مكان  اقامة وطن قومي لليهود 
، في فلسطني أو سيناء او أفريقيا او اية دولة في العالم ، 
فوقف تيودور هرتسل و قال جملة مشهورة حتى اآلن تعتمد 
عليها السياسات االسرائيلية »على كل يهودي أن يذهب إلى 
فلسطني الننا شعب بال أرض إلى أرض بال شعب » استثنى 
الشعب الفلسطيني ، لكنني من خالل هذا املتحف سأثبت 
له أن الشعب الفلسطيني عاش في فلسطني ، و مازال يعيش 

فيها ». 
الثاني فهو ان االسرائيليني يحاولون  اما  السبب  ويضيف 
واالدعاء  عليه  واالستيالء  الفلسطيني  التراث  عن  البحث 
بانه تراثهم ، مثاًل موشيه دايان كسرت يده وهو يبحث عن 

اآلثار من أجل أن يأخذها على أنها آثار اسرائيلية .
سبب ثالث هو ان الفلسطينيني البسطاء أصبحوا يتخلصون 

متحف بدران
ذاكرة تقاوم النسيان..!

و   ، بأهميتها  منهم  وعــي  دون  بحوزتهم  الــتــي  ـــار  اآلث مــن 
اصبحوا يستخدمون أدوات بالستيكية حديثة، و قد استغل 

االسرائيليون ذلك و جمعوه . 
واشار الى سبب آخر ، » اريد أن أثبت للشباب الفلسطيني أن 
لفلسطني كيان ، فبعد احلرب العاملية األولى تقّسم الشرق 
البريطاني، عمل  االنتداب  كانت فلسطني حتت  و  األوسط 
،على جمع  السامي)يهودي االصل(  املندوب  هربل صمويل 
اليهود، افتعلوا حرب في عام 1948 ،  وكانوا في عام 1945 
في  الفرنسية  و  البريطانية  للمستعمرات  احلرية  اعطوا 
املنطقة ،مثل الهند و الباكستان و سوريا و لبنان ، ما عدا 
فلسطني التي  افتعلوا فيها حربا ، كان من املقرر  فيها أن 
تنتصر اسرائيل ، الن كل اسلحة احلرب العاملية الثانية التي 
كانت في املنطقة أعطيت  السرائيل ، و كان يشكلون  لواء 
بينما   ، منا  أكثر  جاهزين  فكانوا  البريطانيني  مع  يحارب 
الفلسطينيون كانوا محاصرين ، فمن معه طلقة كان يشنق 

!..«
ويتجول بدران في املتحف وهو يشير بيده الى ان هذا خشب 
برلني  في  ويقول«    ، الكراسي  منه  هذع  الزيتون  مصنوع 
باعوني قطعة اسمنتية من سور برلني املدمر تذكارا النهياره« 
، ولكن هنا   ، الن السور هذا كان يقسم العالم إلى قسمني 
اقيم جدار فصل عنصري ، و اجلرافات االسرائيلية اقتلعت 
لهذا  تذكار  الزيتون  هذا  خشب  من  فعملت   ، الزيتون  هذا 

السور العنصري اجلديد. 

العملة الفلسطينية
ماهية  تساءل عن  الفلسطيني  للنقد  زاويــة خصصت  وفي 

هناك  كــان   « ؟   1948 سنة  قبل  الفلسطينية  املــؤســســات 
مؤسسة النقد الفلسطيني، أي النظام املالي و االقتصادي 
، نالحظ ان العملة الورقية ، نصف جنية ، جنية ، خمسة 
جنية ، عشرة جنية ، و عشرين جنية ، و مئة جنية .. هذا 
املئة جنية  ورقة  بينما   ، تقريبًا  دوالر  املائتي  يعادل  اجلنيه 
تعادل مئة ألف دوالر فما فوق، و هي غير متوفرة كثيرا  . 
من  تدرجت  الفلسطينية  العملة  أن  نفهم  ذلك  خالل  من 
، و  العمالت  الرومانية و اإلسالمية والبيزنطية و التركية 
في  البنكي  النظام  تاريخية.  كحقبة  الفلسطينية  ثم  من 
 ، يافا  في  العربي  البنك  هنا  تــرى  أن  بإمكانك   ، فلسطني 
البنوك بنوك  ، هذه  العربية احملدود فرع حيفا  بنك األمة 
العربية  » بنك األمة  الوثيقة تقول  ، مثال هذه  فلسطينية 
األسهم  مــحــدودة  كــشــركــة  فلسطني  فــي  مسجلة  احملــــدود 
أن  معلوما  ليكن   ،  1929 سنة  الــشــركــات  قــانــون  مبــوجــب 
الدكتور ألبير جنيب مزبر من طولكرم قد تسجل كصاحب 
مئة سهم ، اليوم األول من يناير عام 1945 ».إذًا كان هناك 
اذ  مساهمة.  كشركة  فلسطيني  البنك  هذا  و   ، بنكي  نظام 
، و صكت النقود حتى عام   1927 ان  أول عملة كانت عام 

.« 1946
كان   ، بلفور  ، وقت وعد   1917 انه في عام  بــدران  ويضيف 
بلفور قد وعد اليهود بانه إذا ربحوا احلرب العاملية األولى 
بيكو  سايكس  مــعــاهــدات   فــي   ، فلسطني  اعطائهم  سيتم 
 ، لبنان  و  سوريا  أخــذت  فرنسا   ، االوســط  الشرق  قسموا   ،
فلسطني أصبحت حتت االنتداب البريطاني ، إذا نظرنا إلى 
العملة في ذلك الوقت ، ترى مكتوبا عليها جنيه ، و عليها 
رسم قبة الصخرة ، و الصورة املائية عبارة عن غصن الزيتون. 

بسام بدران
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لكن هناك كارثة في العملة ، اليهود طلبوا ان يكون لهم في 
العبري اسم لفلسطني ، رفض الفلسطينيون ، فماذا كتبوا 
» جنيه  املقابل  بالعبرية في  و   ، » جنيه فلسطيني  كتبوا  ؟ 
فلسطيني ، و بني قوسني كتبوا » ألف ، ياء » و الفلسطينيون 
تعني   « ياء   ، ألف   «  ، هذه  االختصارات  يعرفون  يكونوا  لم 

»فلسطني أرض اسرائيل« ، حاولوا تثبيتها في العملة . 
كـــان نظام  فــي فلسطني  كـــان  نــظــام  اول  ان  بــــدران  ويــؤكــد 
و  التعمير  شركة  هذه   ، الشركات  نظام  كان  الثاني   ، النقد 
االنشاء العربية للبالط احملدودة في فلسطني ، مسجلة في 
وثيقتني  نــرى  هنا   ،  1929 عــام  مساهمة  كشركة  فلسطني 
مهمتني ، تسجيل االراضي ، مكتوب في الوثيقة » حكومة 
أن  يــدل على  » ما  ، شهادة ميالد  دائــرة الصحة   ، فلسطني 
االنسان الفلسطيني قبل االحتالل كان له مؤسسات  ولكن 

حتت االنتداب.
بـــــدران وثــيــقــة أخــــرى مــكــتــوب فــيــهــا » احلكومة  واخـــــرج 
الفلسطينية ، شهادة استيراد » أي أن هناك شخصا استورد 
بضائع من األردن في 1945/8/21 خمسة آالف رأس غنم 
، وفي وثيقة أخرى » حكومة فلسطني ، وصل من الضريبة 

احملصلة » .  
ثم يذهب بنا بدران ملكان اخر في املتحف ويقول نحن اآلن 
نسير على التوقيت الصيفي ، الذي نعتقد أنه نظام جديد  
في   ، كمال  راســم  اسمه  لــدي مفكرة لشخص من طولكرم 
مفكرته » السبت 1 حزيران يونيو 1940 ، بناء على أوامر 
الفلسطينية  بالوقائع  الفلسطينية  احلكومة  أصــدرتــهــا 
ساعة  الساعات  تقدمي  يقتضي  الــذي  الصيفي  للتوقيت 
الساعة  ، تصبح  السادسة فرجنية صباحًا  الساعة   ، واحدة 
السابعة صباحًا » إذا التوقيت الصيفي بدأ في فلسطني عام 

. 1940
اجليوش الفلسطينية ،جيش االنقاذ ، جيش اجلهاد املقدس 
، و اجليش العربي ، هذا الوسام كان على صدر عبد القادر 

احلسيني ، كتب عليه »اجلهاد املقدس« . 
 – ، كتب فيها » جلنة املعارف األهلية  وهذه وثيقة بسيطة 
مبلغ  اسماعيل  أفندي  كمال  الشيخ  ، وصلني من  طولكرم 

600 مل فلسطيني و ذلك القسط الثاني لبستان األطفال 
 1936 الفلسطينيني عام  أن  . هذا يدل على   «  1936 عام 
 « أيضًا كتب فيها  ، هناك شهادة  كان لديهم بستان أطفال 
حكومة فلسطني ، إدارة املعارف، الكلية العربية ، تشهد ادارة 
املعارف أن فريد بركة حصل على هذه الشهادة يوم 15 متوز 

1930 من  الكلية العربية في القدس .« 
 ، ، هوية ليهودية  وفي زاوية اخرى يستخرج بدران هويتني 
» احلكومة  الهويتان مكتوب عليهما   ، و هوية لفلسطيني  
الفلسطينية ، بطاقة هوية ».هوية اليهودية اسمها ليدرمان 
، و هوية الفلسطيني اسمه عبد الرحمن محمود اجلعرون 
الفلسطيني  يحملها  التي  الهوية   ، الهويتني  بني  الفرق   ،
الوثيقة  هــذه   ، البريطاني  االنــتــداب   « ختم  عليها  مطبوع 
ال تعطي حق املواطنة في فلسطني » و هذه مؤامرة ، ففي 

الهوية اليهودية ال يوجد أي ختم مماثل . 

جوازات سفر
ثم اخرج بدران من صندوق زجاجي مجموعة من جوازات 
بني  تنقالتهم  في  الفلسطينيون  استخدمها  التي  السفر 
االنتداب  زمــن   كــان على  ويــقــول   للتجارة  العربية  الــدول 
، مكتوب عليه » جواز سفر بريطاني  جواز سفر فلسطيني 
 « الفلسطينية  احلكومة   « مكتوب  هنا  نــرى   ،  « فلسطني   ،
يجيب  ؟  الفيزا  على  نحصل  كنا  كيف  كفلسطينيني  نحن 
بقوله كنا نحصل عليها من القنصليات التي في القدس اذن 
كان هناك قنصليات و سفارات في القدس ، نرى هنا وثيقة 
أخرى لشخص مسافر إلى سوريا ، أخذ الفيزا من  القنصلية 
العامة للجمهورية السورية في القدس يوم 5 ابريل 1947، 

إذن عام 1947 كان هناك قنصلية في فلسطني . 
ويــشــيــر بــيــده الـــى جــــواز ســفــر صــــادر مــن غـــزة عام1951  
السفر  جــواز  وصاحب   ، فلسطني  عموم  اسم حكومة  حتت 
الناصر  عبد  قبل مجيئ  أي   1951 عــام  إلــى مصر  مسافر 
 ، بعد ذلك   . كانت احلكومة ملكية مصرية  و   ، إلى احلكم 
حصلنا على الهوية االسرائيلية وهي آخر جواز فلسطيني 
، كان هناك   1920 أو هوية فلسطينية . ونالحظ هنا عام 

نظام شرطة ، هذه وثيقة مكتوب فيها » قسم الشرطة » في 
القدس عام 1929 . 

هوياتهم  يستلمون  الفلسطينيون  أصبح   1948 عام  وبعد 
عن طريق البلديات ثم جواز سفر أردني والهوية اإلسرائيلية 
حتى مجيء السلطة واحلصول على جواز سفر فلسطيني 

الشبابة الفلسطينية
الشبابة  ان  ويــقــول  الفلسطينية  الشبابة  بـــدران  ويــعــرض 
كانت   ، األملنيوم  و ال  النحاس  تكن مصنوعة من  لم  سابقًا 
مصنوعة من نبتة أسمها السناري ، قريبة من اخلرفيش . 
كانوا يستعملون طريقة غريبة لتفريغ النبتة من الداخل ، 
كانوا يضعون احلليب داخل النبتة، و مبا أن النبتة اسفنجية 
يوضع   ثم   ، داخلها  إلى  احلليب  كانت متتص  الداخل  من 
االسفنجي  القلب  النمل  يأكل  حتى  النمل  من  بيت  أمــام 
اخلارج  مــن  ماعز  مبــصــران  وتلّبس   ، تفريغها  يتم  وهــكــذا 
ويوضع  يتم جلتنتها  وهكذا  ثم جتفف  ملح  عليه  ويوضع 
في داخلها مروان ملفوف بخيط قنب عليه الزيت ليعطي 

صوتها صدى .
وفي زاوية اخرى من زوايا املتحف يوجد عشرات املجموعات 
املراة  تــعــودت  التي  الزينة  وادوات  واملــجــوهــرات  احللي  مــن 
السعيدة   ومناسباتها  بافراحها  لبسها  على  الفلسطينية 
وقد اخرج بدران قالدة قائال: »هذه القالدة والعصبة )توضع 
في  وزينة  ادخــارا  الفلسطينية  للمراة  مثلت  اجلبني(  على 
املناسبات السعيدة تعبيرا عن  ، تستخدمها في  وقت واحد 
ما  اذا  البيت  مستلزمات  شــراء  في  تستخدمها  كما  الفرح 
نفدت النقود ، فهي مرصعة بالذهب العصملي واحلميدي 

والرشادي وأخرى بالفضة.«
ثم يذهب بنا ملكان آخر ليذكرنا باملثل الشعبي الذي يقول: 
املثل  »هــذا  ويضيف:  والــزيــت«،  القمح  البيت..  في  »سبعني 
يحاكي منط حياة أجدادنا الذين اعتمدوا على زيت الزيتون 
والقمح كأساس حلياتهم«. ليعرض علينا سراج زيت صنع 
إشعال  البيت مــن خــالل  إنـــارة  فــي  واســتــخــدم  الفخار  مــن 

الفتيل املغمور بزيت الزيتون ليمنح إنارة صافية وقوية.
ويضيف بعد أن أشعل بدران السراج الفخاري: “هناك فرق 



الشـــــركة الوطنــــية للصــــــناعات الزراعيــــــــة - زيـــت

الشركة الوطنية للصناعات الزراعية - زيـت
نشأت الشركة في فلسطني عام 2004 وذلك بالتعاون مع 
مستثمرين دوليني باإلضافة إلى التجمعات احمللية لزيت 
الزيتون والشركات والتعاونيات واملزارعني، وذلك على 
اعتبار أن زيت الزيتون الفلسطيني واحد من أفضل زيت 
الزيتون في العالم.
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كبير بــني ســراج الــزيــت وســـراج الــكــاز )الــكــيــروســني(؛ األول 
شعلته صافية وال حتمل الدخان األسود، أما الثاني ضوءه 

أقل ويصاحبه دخان أسود”.
بدران  جمع  اإلضاءة”  “زاوية  عليه  أطلق  آخــر  ركــن  وفــي 
عشرات من الفوانيس والقناديل إضافة إلى مصابيح الكاز 
الفلسطينية قدميا.  املدن  إنارة شوارع  التي استخدمت في 
بالزيت  تعمل  ضوئية  إشـــارة  بـــدران  يستخرج  بينها  ومــن 
استخدمها مشرف محطة قطار في مدينة طولكرم قبل عام 
القطار ينطلق من العاصمة  كان  كيف  فيها  ويستذكر   ،48
التركية إستانبول ليمر عبر سوريا ولبنان ثم يصل فلسطني 
ويفرغ ما حمل معه من بضاعة، ليأخذ في طريقه إلى مصر 
اليافاوي،  كالبرتقال  الفلسطينية؛  األرض  مــن  منتجات 
والبطيخ، ممثال بذلك أبسط عملية لالستيراد والتصدير 

عاشتها فلسطني آنذاك.

ادوات الصيد
 ، الفلسطيني  الصيد  أدوات  على  ايضا  املتحف  ويحتوي 
، للخلند و  ، إلى املصائد و األفخاخ  من املقليعة و املغيط 
الغزالن و العصافير و حتى الوحوش الكاسرة . وهذه أدوات 
معدات  و   ، اجلمال  مقصات  مثل  الفلسطيني  استخدمها 
اخليل و احلمير . كما يوجد في املتحف مفاتيح قدمية و 
أقفال قدمية كان يستخدمها الفلسطينيون. وهناك معدات 
، و كل  احلــرف القدمية مثل احلــداد و النجار و السمكري 

األدوات األخرى اخلاصة بالزراعة . 

جرس تيتانيك 1912
ومن أغرب املعروضات التي شوهدت في املتحف كان جرس 

مدرسة  كتب عليه: تيتانيك 1912. 
وسألنا بسام عن عالقة باخرة تيتانيك التي غرقت أثناء 
بفلسطني  املتحدة  والــواليــات  بريطانيا  بني  لها  رحلة 
متنها  على  املسافرين  بني  كانوا  فلسطينيني  ان  فقال 
علم األهالي بغرقأبنائهم فأقامو حفال تأبينيا وصنعوا 
ملدارس  وأهــدوهــا  السفينة  اســم  عليها  كتب  أجــراســا 
في  غــرقــوا  الــذيــن  ألبنائهم  تــذكــارا  لتقرع  فلسطينية 

التيتانيك.
وفــي زاويـــة اخــرى مــوروثــة مــن االجـــداد نــرى بــدايــة خالط 
املولينكس الفلسطيني ، ادوات الهرس ، هناك احلجر لرص 
الزيتون عمره 3000 سنة . يوجد أدوات للقهوة كاملهابيش 
، و يوجد أدوات من الفخار التي صنعها الفلسطيني بيده 
 ، الصينية  ليس  و  بالعربية  عليه  مكتوب  صحن  يوجد   ،
األدوات  هــذه  كــل   .  “ فلسطينية  صناعة   “ عليه  مكتوب 
قابلة  غير  و  قوية  كانت  أدوات  ، ألنها  األجــداد  موروثة من 
للكسر األدوات املوجودة حاليًا . كما يوجد أدوات للتنجيد ، 
كان الفلسطينيون يصنعون فرشاتهم من الصوف و القطن 
. باالضافة الى موازين قدمية ، فهي موازين تركية ، بدائية 

و بسيطة كانت تستعمل سابقًا.
التخزين  أن نظام  بدران  ويتضح من حديث رجل االعمال 
استخدم  املدني  بينما   ، الفخار  هو  الفالح  استعمله  الــذي 

املاعز  جلد  يستخدم  كــان  الــبــدوي  و   ، الــزجــاج  و  النحاس 
و   ، استعماالته  و  حجمه  حسب  وعــاء  كل  تنقله.  لطبيعة 
يختلف معه االسم ، مثاًل جلد الشاه اذا مألته باملاء أصبح 
اسمه “قربة ماء” ، إذا مألته باحلليب أصبح اسمه “ شكوة”، 
وإذا مألته  “سعن”،  أسمه  الزبدة  لعمل  إذا مألته باحلليب 

بالزيت “ زق الزيت”   

األزياء الفلسطينية :
يلبس  كــان  الــذي  الفلسطيني  بالزي  مهتمًا  اجلميع  كــان 
في رام الله ، لكن في فلسطني كان هناك عدة أزياء ، كانت 
االقمشة املصنوعة مقلمة أو سادة ، السادة او  لون البيج أو 
األحمر أو األسود . حتى تتميز كل منطقة، كانوا في التطريز 
مييزوا الزي من منطقة إلى منطقة ، كان كله يدوي ، بعض 

الصناعات اقتصرت على املرأة ، و بعضها على الرجل . 
أنه  التراث الفلسطيني على  بــدران لقد صــوروا لنا  يقول 
اليومي  الــســلــوك  هــو  الفلسطيني  الــتــراث   ، مــطــرز  ثــوب 
املدينة  أو  القرية  في  كان  ، سواء  أرضه  على  للفلسطيني 

أو البادية . 
وفي املتحف أدوات للتدفئه ، الفالح استعمل املدفأة املكونة 
و  النحاس  من  املصنوع  املنقل  استخدم  املدني   ، طني  من 
الغنية  األماكن  أن  ملكي، حيث  املتحف منقل  في   . املعدن 
مــفــروشــة بــالــســجــاد ، لــذلــك اســتــخــدمــوا طــريــقــة حــتــى ال 

يحترق السجاد من الفحم املتطاير . 
التي  اجلــــواريــــش  مــثــل  ـــــدران  ب يــقــول  كــمــا  االدوات  هــــذه 
استخدمها الفلسطيني على أنواعه ، هناك املدرس لطحن 
القمح ، و كيف كانوا يفصلون القمح عن القش في املذراة 

و الدكران و غيرها . 
ولدي في املتحف ايضأ أداة الغسل التي كانوا يستعملونها 
لزوجات  تقول  قدميا  الفلسطينية  احلماة  كانت   ، كغسالة 
أي   « الصابون  على  ليس  أيديكن   على  اعتمدن   « أبنائها 
اغسلن بقوة ، الن االقمشة كانت قاسية ، فكانوا يستخدمون 

احلجار ليفركوا األقمشة لتنظيفها جيدًا . 
وهناك معصرة بدائية في املتحف ، كانوا يعصرون الزيتون 
عليها الستخراج زيت اسمه »زيت الطفاح« ، كانوا يضعون 
الزيتون و عندما ينهرس الزيتون كان يضع في املاء الفاتر 
الناجتة  األوســـاخ  و   ، الــزيــت ألعلى  يطفوا  و  يفرك  ثــم   ،
الزيت من  . كان يستخدم عندما يفرغ  إلى األسفل  تنزل 
البيت قبل احلصاد الكامل ، فيقطف القليل من الزيتون 

و  القطف  يأتي موعد  الطفاح حتى  زيت  و يستخرج منه 
العصر . 

هذه  كل  فيها  التي جمعت  الطريقة  ســؤال حول  على  وردا 
، حيث وجدت   1972 العام  بــدأت في  بـــدران   قــال  التحف 
االسرائيليني  لليهود  التحف  هــذه  يبيع  كــان  البعض  أن 
ما  كــل  جمعت  و   ، كثيرة  فلسطينية  قــرى   فــي  فتجولت   ،
حتملها  الــتــي  القصص  إلــى  إضــافــة  حتــف  مــن  استطعت 
و   ، بــيــرزيــت  جامعة  فــي  عرضتها  مجموعة  لــدي  .وكــانــت 
كــان مستهدفا من   ، و ما تبقى ســرق  القسم  لألسف حــرق 

االسرائيليني . 
ويوجد محاريث للبقر و احلمير و اخليل ، هذه »النير« التي 
كانت توضع حول رقبة البقرة و تشد منها ، لذلك يقال عن 

االستعمار » نير االستعمار » كنية عن احملراث.
هناك سيوف قدمية أيضًا ، و خناجر كسالح شخصي ، هذه 
تعتبر املقتنيات اخلاصة بالرجل ، علبة الدخان ، املسبحة ، 
الساعة املتدلية ، الغليون ، القداحة البسيطة . يوجد أيضًا 
مثال  معاجلا  الفلسطيني  احلــالق  كان   ، احلــالق  مقتنيات 

ألضراس الناس.
ويوجد أيضًا مذياع قدمي في املتحف ، و هناك أول تلفاز في 
طولكرم ، و هذا يدل على أن الفلسطيني كان متطورًا مثله 
مثل باقي الشعوب في املنطقة، و هذا جزء من تراث ثقافي . 
زمن احلرب العاملية الثانية ، قدم اجليش البريطاني مذياعا 
كانت   ، احلــرب  أخبار  يتابعوا  القرية حتى  في  مختار  لكل 

الناس تتجمع عنده أيضًا لسماع االخبار.

الفخار الفلسطيني :
تستخدم  كانت  التي  »الهشة«  من  الفلسطيني  الفخار 
للماء أو الزيت ، إلى »الزير« الذي كان يستخدم للزيت، و 
هناك »كحف الزيت« الذي هو أكبر من اجلرة التي يوضع 
و  »الشربة«  ثم  »العسلية«  ثم  »اجلــرة«  ، هناك  املــاء  فيها 
» الــتــشــراز« ،« االبــريــق« و »الــتــشــعــشــوز« و »الــبــقــلــولــة« و 
»املغطاس« و »احللوبة« ..كلما اختلفت الوظيفة اختلفت 
معها التسمية . مثال »ابريق العروس« يعبأ من األسفل و 

ليس من األعلى . 
بعدة  تقوم  كانت   ، تــتــزوج  كانت  التي  الفلسطينية  واملـــرأة 
مراسيم ، أواًل كانت تلزق العجني على باب البيت مع ورقة 
تضع  و   ، اليمنى  بقدمها  البيت  تدخل  كانت  و   ، خــضــراء 
االبريق و هو مليء باملاء حتى ينزل على وجهها . ذلك يعني 
أنه والء من الزوجة ، حيث أن العجني يعني أنها  تقسم أن 
التكاثر  تعني  اخلضرة  و   ، البيت  لهذا  خبازة  تكون عجانة 
على أنها ستنجب بإذن الله األوالد و تكثر من العائلة ، و أن 
تدخل بقدمها اليمنى مباركة ، واالبريق لديه عدة فتحات 
و هذا يعني أنها ستكون ساقية لكل العائلة ، وليس لزوجها 

فقط وهذا يدل على وحدة العائلة .
في املتحف أيضًا منوذج للبيت الفلسطيني القدمي ، فيوجد 
املضافة ، النظام في املدينة و القرية نظام الدوشك فكان في 
النهار مكان للجلوس ، أما في الليل فيصبح مكانًا للنوم ، 
و في داخله مكان للتخزين من حلف و شراشف، أما النظام 

البدوي فكان اجللوس على األرض . 
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ءات
ــــــــا

ـــــــــــ
ـــــــــــ

قــــــ
لــ

اجلديد  اخلــاص  املمثل  قليبو  عــارف  منير  اشــاد 
الفلسطينية  االراضي  في  الدولية  العمل  ملنظمة 
ومقرها القدس بالتكامل بني خطتني مستقبليتني 
العمل  منظمة  مــن  كــل  انــفــراد   على  وضعتهما 
السلطة  في  االختصاص  ذات  واجلــهــات  الدولية 

الوطنية الفلسطينية.
واعتبر قليبو الذي مت اختياره لشغل هذا املنصب 
حسن  من  هــذا  ان  املاضي  نيسان  منتصف  الهام 
واخلطط  الــرؤى  تلك  تتطابق  ان  وطالعه  حظه 
دفع عجلة  في  املعنيني  الشركاء  املشتركة جلميع 
البيئة  تكون  وان  والعمال  العمل  قوانني  تطوير 
احمليطة متفهمة ومساعدة الى هذا احلد. كما ركز 
للتعاون مع  توليه اخلطة  الذي  الهام  الدور  على 
القطاع اخلاص ورجال االعمال الفلسطينيني في 
سبيل توعية جميع االطراف بحقوقهم وواجباتهم 
في العملية التفاعلية بني جميع عناصر ومركبات 

احلياة العملية والتشغيلية. 
وكشف قليبو في حديث خاص ب«رجــل األعمال« 
لبنان  زار  معلومات  ومشاركة  بحث  فريق  وجــود 
املشاركة  اســاس  على  عمل  بخطة  وعــاد  وجنيف 
والتكامل مع جميع اصحاب العالقة من وزارة عمل  
وتخطيط واقتصاد واحتاد نقابات واصحاب عمل 
واحتــادات رجال أعمال و غرف جتارية ومؤسسات 
اخــرى مثل دائــرة االحــصــاء. واشــار الــى ان هناك 

متكامل  تشغيل  برنامج  عن  لالعالن  قويا  توجها 
سنوات  ثــالث  ملــدة  وعامة  واسعة  رؤيــا  مع  وشامل 
املقرر  من  الفلسطيني   والعمل  العمال  خلدمة 
ان تعلن عنه قريبا ندى الناشف املديرة االقليمية 
ملكاتب منظمة العمل الدولية في بيروت. واوضح 
واالهداف  املعالم  واضحة  استراتيجية  هناك  ان 
ومـــحـــددة الــنــشــاطــات واملــهــمــات صــاغــهــا واشـــرف 
عليها طاقم فني عالي املستوى مكون من خليط 
باالشتراك  والتقنيني  واخلــبــيــرات   اخلــبــراء  مــن 
اعدادها ومراجعتها  الفلسطيني ومت  الطرف  مع 
العامة الحداث  اطار خطة االصالح  واقرارها في 
التنمية الشاملة املطلوبة وخلق اولويات وظروف 
بيئية ممكنة للعمل واالجناز والنجاح يساهم فيها 
شركاؤنا االساسيون احملــددون  من خالل برنامج 
كامل للنهوض باداء وزارة العمل الفلسطينية من 
وحتديد  العمل  وانظمة  وقوانني  سياسات  ناحية 
والتشغيل  والــعــمــال  العمل  وســـوق  االحــتــيــاجــات 
واحتادات العمل والغرف التجارية  وصياغة وثيقة 

تفاهم تتالءم مع االوضاع القائمة.
العمل  ملنظمة  االساسني  الشركاء  قليبو  ووصف   
جادون  بانهم«  الفلسطيني  اجلانب  من  الدولية 
في اعادة الهيكلة لوزارة العمل الفلسطينية وهم 
اتفقنا  حــيــث  اخلــاصــة  هيكليتهم  انــتــاج  بــصــدد 
انـــه مبــجــرد االنــتــهــاء مــنــهــا ان نــبــدأ فــي تنفيذ 

القدرات  خالل  من  عليها  والبناء  االستراتيجية 
الفنية املوجودة لدينا..!«.

الدولية  العمل   منظمة  دور  الــى  قليبو  وتــطــرق 
استشاري  دور  وهو  والتقنية  الفنية  املساعدة  وهو 
هيكلة   اعـــادة  على  العمل  وزارة  يساعد  خدماتي 
بــنــاهــا الــداخــلــيــة اخلــاصــة بــاالضــافــة الـــى بقية 
خالل  مــن  واملشغلني  العمال  الثابتني  الــشــركــاء 
مؤسسات  بــنــاء  فــي  تساعد  فنية  خــبــرات  اعــطــاء 

العمل والعمال.
استراتيجية  دراســة  في  منظمته  دور  على  وركــز   
االمم  بــرنــامــج  ضــمــن  الفلسطينية  الــتــعــاونــيــات 
الــدراســة االولى   الــتــي تعتبر  املــتــحــدة االمنــائــي  
لتاريخ  عميقا  حتليال  تتضمن  التي   نوعها  من 
الفلسطينية   االراضـــي  في  التعاونية  اجلمعيات 
وطموحاتها  تواجهها  التي  والتحديات  واقعها 
الى  الــتــقــدم  فــي  مساعدتها  بــهــدف  املستقبلية  

االمام والتماشي مع برنامجها الطموح. 
ايــضــا عــن دراســــة عميقة وشــامــلــة حول  واعــلــن 
التدريب املهني الذي تقوم به عادة مؤسسات دولية 
القدرات  تعزيز  بهدف  املانحة  الـــدول  مــن  بدعم 
وطنية  خطة  الى  الوصول  نحو  وتطويرالكفاءات 
الى  واشـــار  الفلسطينية.  الــكــفــاءات  لكل  شاملة 
شهر  قبل  تدريبية   عمل  ورشــة  لعقد  التخطيط 
رمضان املبارك يشرف عليها مركز »تورين« االيطالي 

منير قليبو.. املمثل اخلاص
ملنظمة العمل الدولية في القدس:

خطة اممية فلسطينية  شاملة 
متطابقة ومتزامنة  لالصالح 

والتنمية في قطاع العمل 
الفلسطيني...!

- التعاونيات واملرأة والعمل غير احملمي واخلريجني 
والقطاع اخلاص على اجندة املنظمة الدولية..!

1
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الذي يعتبر االول في التدريب في العالم. كما مت 
االتفاق على ورشة عمل خاصة بكل املوظفني في 
وزارة العمل في مجال التشغيل لترسيخ املفاهيم 
السائدة واحلديثة بكل ما له عالقة بسوق العمل 
وماهية  للموظفني  قـــدرات  بــنــاء  مــن  والتشغيل 
العمل الالئق وصب اخلبرات الدولية في االراضي 
الفلسطينية واملقرر ان تعقد ورشة عمل » تورين«  
ما بني -24 29-8 قبل رمضان القادم. ومن املقرر 
ان يشرف على هذه الورشة فريق عربي دولي يقوم 
عن  احملــاضــرات  بحضور ممثلني  وتقدمي  بالقاء 
يستمعون  ســوف  الذين  العمل  واصحاب  العمال 
الــدولــيــة لالستفادة  املــؤســســة  الــيــات عــمــل  الـــى 
التشغيلية  وحقوقهم  اوضاعهم  تطوير  في  منها 

والعمالية. 
الدولية  منظمته  برنامج  جناح  ان  قليبو  واعتبر 
العمل  وزارة  فــــي  وحــــــدة  وجــــــود  عـــلـــى  يــعــتــمــد 
تشكل  الــتــي   - التشغيل  دائــــرة   – الفلسطينية 
الــعــمــود الــفــقــري لعمل املــنــظــمــة الــتــي مــن اهم 
واجباتها التنسيق بني كل  ما  له عالقة بالتشغيل 
ان    « قليبو:  وقـــال  الفلسطينية.   االراضــــي  فــي 
استراتيجية  في  مهمة  مكانة  له  اخلاص  القطاع 

خالل  مــن  معه  نتعامل  الـــذي  الــدولــيــة  املنظمة 
احتادات وجمعيات رجال أعمال و الغرف التجارية 
يعني   ال  هذا  لكن  استراتيجية  كمرجعية  احمللية 
بــل نعتمد  الــقــطــاع اخلـــاص  مــع  نتعامل  أنــنــا ال 
مــن خالل  اســاســيــا   كليا  وشريكا  اعــتــمــادا  عليه 
التجارية  الغرف  احتاد رجال األعمال واحتــادات  
وعليهم ان يتقدموا الينا من خالل هذه العناوين 
ملعرفة توقعاتهم ومطالبهم واحتياجاتهم  ورؤاهم 
حــــول ســبــل تــطــويــر ســــوق الــعــمــل والـــعـــمـــال في 
على  التركيز  ان  واعتبر   .« الفلسطينية  االراضــي 
اخلصخصة. نحو  اولــى  مرحلة  التعاونيات  عمل 
القطاع  في  انه هناك مشاريع صغيرة  الى  واشــار 
اخلـــاص جتـــري بــلــورتــهــا  بــالــتــعــاون املــبــاشــر مع 
املستمر  التعليم  مركز  خالل  من  بيرزيت  جامعة 
وبرنامج التعليم من اجل التشغيل الدولي. ويتم 
اجلدد  اخلريجني  اصــطــيــاد«   « خــالل  مــن  العمل 
الباحثني عن عمل والتنسيق مع القطاع اخلاص 
بعمل دراسة لواقع احتياجات السوق بحيث يجد 
هؤالء فرصة عمل جاهزة لهم وأخذ ضمانات من 
صاحب العمل باحلصول على عقود عمل منصفة 
والئقة مقابل توظيف كفاءات معدة وجاهزة لديها 

مع  والتعاون  العمل  سيتم  كما  ومــهــارات.  خبرات 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة مثل ورش امليكانيكية  
وصبيانهم وعمالهم . واكد على ان املنظمة تطمح 
الى عالقة استراتيجية مع رجال االعمال بالتنسيق 
مع الشركاء االساسيني للمنظمة الدولية في اطار 
الشراكة االستراتيجية.. ولكن يهمنا ان تكون لنا 
كافة  معهم عالقات خاصة النه من حقنا معرفة 
االحتياجات في هذا القطاع احليوي والعمل على 

زيادة كفاءاتهم وامكانياتهم.  
املنظمة  في  التشغيل  دائــرة  ان  الــى   كذلك  ونــوه 
لالشراف  محلي  خبير  ايجاد  عل  تعمل  الدولية 
على كافة احتياجات وظروف العمل في االراضي 
ومعاجلة  تــطــويــرهــا  الــــى  ســعــيــا  الــفــلــســطــيــنــيــة 
انتداب خبير لقطاع غزة  النواقص فيها. كما مت 
هناك  االمــنــي  الــوضــع  حــول  استراتيجية  لوضع 
العمل  منظمة  مــن   املطلوبة  الــتــوقــعــات  وحـــول 
املستقبلية  العمل  مبشاريع  يتعلق  فيما  الدولية 
بهدف تفعيل العمل وآلياته في غزة  بعد معرفة 
طبيعة االحتياجات  واالولويات بدقة  الى جانب 
اعداد دراسات عن واقع املرأة والعمل غير احملمي 

في الضفة وغزة. 

اعالن مطبعة حجاوي
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املواصفات  عــام مؤسسة  ابــو شريعة مدير  مــازن  اكــد 
واملقاييس انه ال يجوز استيراد أي سلعة الى فلسطني 
للمواصفات  مطابقة  تكن  لــم  مــا  فيها  إنتاجها  أو 

الفلسطينية.
واشــــار فــي لــقــاء خـــاص ب »رجـــل األعـــمـــال« الـــى ان 
باستثناء  اإلسرائيلية  املعايير  تتلقى  ال  مؤسسته 
البيئة.  و  الصحة  و  السالمة  تخص  التي  القضايا 

معربا عن استعداد مؤسسته حلل مشاكل التجار.

وفيما يأتي نص اللقاء:
واملقاييس  املواصفات  ما هو تعريف  س: بداية 

وخططكم  املستقبلية؟
ج: علم املواصفات و املقاييس هو علم واسع و كبير 
جدا و عندما يبدأ االنسان بشيء يرجع بالبحث عن 
املواصفات كذلك االمر عندما يهدم بيته يسال عن 
أين  يتساءل  ما  ملشكلة  يتعرض  ،عندما  املواصفات 
املواصفات؟ . بعد احلرب العاملية االولى بدا التساؤل 
حول املواصفات حيث اخلسائر التي نتجت عن تلك 
دفعت  آنــذاك  والعدة  العتاد  و  األسلحة  من  احلــرب 
حول  للتساؤل  احلـــرب  على  القائمني  و  املصنعني 
العاملية  إبان وقوع احلرب  فأنه  و لذلك   ، املواصفات 
ننسى  ال  ونحن   . بكثير  اقل  اخلسائر  كانت  الثانية 
ان ديننا احلنيف هو أساس املواصفات املطلوبة ، وقد 
ذكرت كلمة املقاييس و املوازين و الكيل و امليزان في 
القران الكرمي أكثر من 14 مرة في 14 أية . وكانت 
هنالك عدة أنواع للقياس بصفة عامة، لذلك عاملنا 
العربي و الدول النامية بدأت أيضا متأخرة في علم 

املواصفات و املقاييس.
و  بالبحث  الــعــرب  نحن  بــدأنــا  ،ثــم  سبقنا  فــالــغــرب 
املواصفات هي  لــذا  املــواصــفــات،  اخلــوض في مجال 
هنالك  يــكــون  ال  بحيث   ، لــالقــتــصــاد  رئــيــســي  جـــزء 

اقتصاد ألي دولة إال بوجود مواصفات ، فعلى سبيل 
املثال  موضوع اإلنشاءات الهندسية املدنية ،األغذية، 
الصناعات، و أي تقييم لالقتصاد املوجود في فلسطني 
يستند بشكل رئيسي على مواصفات فلسطينية أو أي 

مواصفات دولية بهذا اخلصوص.
علينا ان نسير قبل كل شيء وفقا ملا يسير عليه العالم 
وليس باجتاه أخر . لذلك فان مؤسسة املواصفات و 
املقاييس مواصفاتها جميعها تتماشى بانسجام مع 
 )international(الدولية املــواصــفــات  و  املعايير 
خصوصية  االعــتــبــار  بعني  اخــذيــن   ،  standards
فلسطني في املواصفات من ناحية البيئة و السالمة 

و الصحة . 
يقرب  مــا  فلسطني  فــي  هــنــا  عــنــدنــا  و  عملنا  بــدأنــا 
من  هي  املواصفات  فلسطينية،هذه  مواصفة   1000
نحو  املستقبلية  الفلسطينية  االحتياجات  اجل سد 
استثمار  مؤمتر  يعقد  عندما   . فلسطيني  اقتصاد 
املشاريع  هــذه  و   ، مشاريع  عنه  سينتج  فلسطني  في 
و  إجناحها  اجل  من  مسبقة  مواصفات  الى  بحاجة 
أشياء  ويوجد  ،الصحة،األشغال  الوزارات:االقتصاد 
كثيرة نقوم نحن بتشريع مواصفاتها ،ووفقا للقانون 
مؤسسة  عن  يصدر  الــذي  القرار  فــان   ، الفلسطيني 
املواصفات و املقاييس غير قابل للطعن أمام أي جهة 
 2000 رقــم  لسنة  إداريــة حسب قانون6  او  قضائية 
وفقا للمادة 35 من القانون التي تنص على ذلك  و 

هذا واضح.
نحن كذلك ،جهة حتكيم في البلد ألي خالف فني ،و 
ذلك حتى يتسنى للقاضي ان يبني حكمه على ذلك 
. املواصفات ، شهادات اجلودة quality mark - أي 
التي حتمل شقني  الشهادة  هذه  على  يحصل  منتج 
واستصدار  بإعطاء  نقوم  نحن  و  اإلداري  و  الفني   :
شــهــادات املــطــابــقــة، حيث نــقــوم بفحص املــصــانــع و 

كل  و  ،االسمنت  احلديد   ، الضغط  أوعية   ، البنزين 
شيء يؤكل و يشرب في هذه الدنيا و على هذه األرض 
و ما يستحق احلياة نحن مسئولني عنه ، و غير ذلك 
يرجع الى التحكيم . نحن بدأنا  في هذه اخلطوات 
فــي مــؤســســة املــواصــفــات و املــقــايــيــس و احلــمــد لله 
استطعنا قطع أكثر من %50 من الشوط  و طموحنا 
اتفاقية  وسنوقع  مختبرات  بانشاء  يكمن  املستقبلي 
شــراكــة مــع شــركــة الــقــدس إلنــشــاء مــخــتــبــرات غير 
وامليكانيكا  الكهرباء   – اريحا  في  مقرها  في  ربحية 
،ليس  االردنــيــة  امللكية  العلمية  اجلمعية  غــرار  على 
 ، الــضــوء  لفحص  مختبرات  املــثــال  سبيل  على  لنا 
 ، الــذي نحن نريد فعله وعمله  ، و هذا  ميكروويف  
حوالي  الدولي  البنك  قبل  من  متويل   يوجد  حيث 
الفلسطينية ستقدم  السلطة  ان  كما   ، دوالر  مليون 
و  االرض  توفير  بصدد  الكهرباء  وشركة  متويل  لنا 
املبنى لنا ، والتمويل املقدم من شركة كهرباء القدس 
املشروع  لهذا  كبداية  دوالر    100000 حوالي  يصل 
ان  ، حيث  لالبحاث  مركزا  و  تدريب  هناك  ، سيكون 
احلدث هو عاملي و هو بناء على توجهات دولة رئيس 
اخلاص  القطاع  و  العام  للقطاع  –الشراكة  الـــوزراء 

.وهذا ضمن خطتنا .
 code.اسمه مـــشـــروع  عــلــى  حــالــيــا  نــعــمــل  نــحــن   
يناير/كانون  شهر  في  الكهرباء  كــود   electricity
الفيز األول ونحن نعمل هنا  القادم سيصدر  الثاني 
 ، :الــكــود االردنـــي  فــي فلسطني  كـــودات   5 ونستخدم 
 . االجنليزي  الــكــود  و  التركي،االسرائيلي  املــصــري، 
وسنقوم بعمل كود فلسطيني ،و ألول مرة  يعتبر هذا 
االمر نوع من انواع السيادة على فلسطني ، كما اننا 
بصدد العمل على حاجز كود البناء ،و كود 5 حيث ان 
هذه البلد معرضة الى زالزل و الى كوارث و لذلك فان 

موضوع كود البناء يعتبر من األشياء املهمة .

مازن ابو شريعة مدير عام مؤسسة املواصفات واملقاييس 
 :» في لقاء بـ»

 عملنا يكمن في التشريعات 
وليس في املراقبة 

نطمح في انشاء مختبرات غير ربحية
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لــقـــــــــاءات
هذه من االمور التي سنعمل عليها ))على اجنازها(( 
كل  تهم  للفحص  ومختبرات   . القادمة  الفترة  في 
من  سيتوقف  حيث  لفلسطني،  مــصــدر  كــل  و  تــاجــر 
الذهاب الى إسرائيل او الى أي مكان اخر. وسيكون 
عندنا بعون الله مختبرات معتمدة تلغي حاجة اسمها 
)تيكن( اسرائيلي ، وهذا االمر مهم لكل تاجر . كما 
 Service provider اننا سنعمل على مشروع اسمه
او ما يعرف بشهادة اخلدمات تقدمي أي خدمة ، مثل 
شابه  ما  و  املستودعات  و  املخازن  و  الطحني  قضايا 

ذلك – حيث يتوجب ان تكون ضمن املواصفات . 
نوع  أي  او  ــاقــالت  ن  ، مــاركــت  ــه ســوبــر  ل أي شــخــص 
او  العام  القطاع  كــان من  لو  و  ، حتى  من اخلدمات 
للحصول على شهادة  يتقدم  ان  ، يستطيع  اخلاص 
هذه اخلدمات وفقا للمواصفات و املتطلبات الدولية 
و الشروط، كما اننا نعمل على موضوع جائزة  التميز 
 90001 االيــزو  ، بحيث نصبح جهة مانحة لشهادة 

خالل االشهر القادمة .
كما سنقوم مبعايرة جميع محطات الوقود في بداية 
العام  هذا  بدانا  اننا  علما  القادم.  اول  تشرين  شهر 
قبلها  و   ، املصاعد  و كذلك موضوع  الذهب  مبعايرة 

في قضايا الضغط و الغاز املركزي و غيرها.
س: ولكن ماذا عن اإلخفاقات في عملكم؟

يتجزأ  ال  جــزءا  اننا  ننسى  ال  ان  نــود  نحن  اوال:  ج: 
من السلطة الفلسطينية و لنا مشاكلنا في موضوع 
املــشــاريــع وعـــدم طلب احلــكــومــة مــن الـــدول املانحة  
 . مشاريعها  فــي  املقاييس  و  املــواصــفــات  للمؤسسة 
فعندما يكون لنا مختبرات نستطيع القيام باجنازات 
كبيرة جدا .كما اننا بحاجة الى تأهيل بعض الكوادر 
أننا استطعنا  ، بيد  املؤسسة  املوجودة لدينا هنا في 
التغلب على الكثير من األمور اللوجستية البسيطة.
للتاجر   ، للمواطن   – الفهم  مشكلة  نــواجــه  نحن 
يكمن  اإلعـــالم  دور  و   – عامة  بــصــورة  للمستهلك   ،
و  املقاييس  اسمها  التكلم عن حاجة  و  في احلديث 

املواصفات ،من خالل نشرات توعية ...الخ.
للسوق  السماح  و  بالتقصير  متهمون  انتم  س: 
أين  املهربة....  و  الفاسدة  بالبضائع  بإغراقها 
دور مؤسستكم في هذا املجال و ما هي احللول 

التي قمتم بها للحد من هذه الظاهرة ؟
أشاطرك  ان  و  الــســؤال  هــذا  احترم  انني   ... اوال  ج: 
و  املــواصــفــات  مؤسسة  دور  ليس  ولكن  بذلك  الـــرأي 
خاطئ  الناس  عند  الشأن  بهذا  الفهم  و   ، املقاييس 
، أقول انه وفقا للمادة 17 من الفصل اخلامس من 
سلعة  أي  استيراد  يجوز  ال   2000 لسنة   6 القانون 
أو مادة أو إدخالها الى فلسطني أو إنتاجها فيها ما 
وهذا   ،،، الفلسطينية  للمواصفات  مطابقة  تكن  لم 

االمر واضح.
ليست  وهــي  احلـــدود   على  تتواجد  ال  املؤسسة  ان  
اجهزة عقابية في الشارع او في الوزارة ، لذا فان دور 
فاملؤسسة   الرقابة  تكمن في  الوطني  االقتصاد  وزارة 

ال تستطيع التشريع ثم الذهاب للمراقبة او املتابعة 
و  املواصفات  ملؤسسة  تنفيذية  اذرع  و  توجد جهات   ،
املقاييس، األذرع التنفيذية مبا يخضع أشياء معينة 
– وزارة االقتصاد  الوطني ، و وزارة األشغال ، الصحة 
، املــجــالــس احمللية هــي الــتــي تــقــوم بــهــذه الــرقــابــة ، 
وعندما يكون هناك خالف بني تاجر و أي وزارة ، نحن 
نتدخل حلل اخلالف، وكل ذلك وفقا للمادة 35 من 
الباب السابع – أحكام ختامية ... كما أسلفنا )عدم 

قابلية الطعن( .
قمنا  قد  و  التشريعات  في  يكمن  دورنــا  فــان  ولذلك 
بإبالغ  و قمنا   ، إخراجها  و  التشريعات  بإصدار هذه 

الوزارات بذلك .
الرقابة ليست  وأؤكــد لكم هنا مرة ثانية ان موضوع 
باي مشكلة  التدخل  من صالحياتنا نحن نستطيع 
، مثل منتج فاسد بخصوص البضاعة املهربة –التي 
تدخل السوق فهي تقع ضمن وزارة االقتصاد الوطني 
 . الــدور  بهذا  ولها عالقة  املستهلك  دائــرة حماية   –
وعندما حتتكم فهي حتتكم باملواصفة الفلسطينية 
–فهي ترجع لنا و تطلب رأينا الفني ....ونحن نعالج 

األمر ... ونحن ال ننتظر حلول من اآلخرين .
فـــي وضع  دور  الــفــلــســطــيــنــي  لــلــجــانــب  س:هـــــل 
املواصفات الفلسطينية ام انه متلقي للتعليمات 

اإلسرائيلية فقط؟
فاننا   ، السؤال  هــذا  في  نخوض  و  نتكلم  عندما  ج: 
املفاوضات  كانت  عندما   ، إلسرائيل  السيادة  نعطي 
جارية ،كان هناك إصرار من اجلانب الفلسطيني أننا 
بصدد عمل جواز سفر فلسطيني كمثله في اجلواز 
اإلسرائيلي . لذلك فانه عندما يكون هنالك مواصفة 

إسرائيلية سيكون مقابلها مواصفة فلسطينية .
ومنسجمة  متوائمة  الفلسطينية  املواصفة  فان  لذا 
مــع املــعــايــيــر و املــقــايــيــس الــدولــيــة  و غــيــر صحيح 
املواصفة  مثل  الفلسطينية هي  املواصفة  ان  املقولة 
اإلسرائيلية – نهائيا غير صحيح – نحن ال نتلقى 
تخص  التي  القضايا  باستثناء  االسرائيلية  املعايير 
السالمة و الصحة و البيئة . وكل دولة لها شروطها 

في هذا اخلصوص.
املـــواصـــفـــات  ملـــؤســـســـات  دور  هـــنـــاك  هــــل  س. 
املستوردين  بني  املشاكل  حل  في  الفلسطينية 
الفلسطينيني و مؤسسة املواصفات االسرائيلية 

املعروفة))بتكن((؟
التاجر  ان  واضــحــة  النقطة  هــذه  تكون  ان  أريــد  ج: 
و  الفلسطينية  الضريبة  مــن  يتهرب  الفلسطيني 
السلطة  ان  يــدري  وال  السلطة  تعقيدات  من  كذلك 
عبر  استيراده  الى  فيلجا  مشاكله  كل  حلل  موجودة 
و هنا يلجأ ملؤسسة   ... يــتــورط  ثــم  مــن  و  اســرائــيــل 
يناشد  االقتصاد  وزارة  او  الفلسطينية  املــواصــفــات 

باملساعدة .
أالن ، حدث نوعا من الوعي لدى اجلميع ، نحن هنا 

، من اجل خدمة كل تاجر وكل صانع فلسطيني . و 
 ، كان  أي  لدى  موجودة  كل مشكلة  بصدد حل  نحن 
كلها  تقريبا  لنا  تأتي  التي  االستيراد  قضايا  معظم 

محلولة ))لها حل بنسبة 99%((.
أما القضايا خارج إطار املؤسسة فنحن ال نعلم فيها. 

نحن نلعب دور رئيسي في حل املشاكل التي تصلنا.
فمثال بعض العاب األطفال املستوردة لها مصائب و 
املواصفات  البضائع ذات   . لهذا ال استطيع إدخالها 

السيئة ال  أدخلها الى البلد .
.... هــو ممــنــوع  فما  اإلســرائــيــلــي  قبل  أقـــوم مبنعها 

ممنوع؟
الثقافة تلعب دور بهذا اخلصوص....

من  الفلسطيني  بالسوق  فقط  تسوق  بضائع  توجد 
املستوطنات و األماكن األخرى ، و نحن نأخذها  بعني 

االعتبار .
فحص  سعر  حتديد  في  تنسيق  هناك  س.هــل 

السلع الفلسطينية لدى اجلانب االسرائيلي؟
فلسطينية  مختبرات  إنــشــاء  بصدد  الــيــوم  نحن  ج: 
من  فحص  أي  عن  باالستغناء  أعقابها  في  سنقوم 

اجلانب اإلسرائيلي .
هذه  توفر  عند  الفحص  قضية  ستنتهي  وببساطة 

املختبرات االن.
البضائع  املراقبة  للمؤسسة  دور  هناك  س.هــل 
و اخضاعها  اســرائــيــل ،حتـــديـــدا  مــن  الــقــادمــة 

للمواصفة الفلسطينية ؟
البضائع  فــحــص  الــزامــيــة  يــوجــد حــديــث حـــول  ج: 
الى فلسطني و سوقها و مت تنسيق بيننا و  القادمة 
اجلهات  و  الوطني  الفلسطيني  االقتصاد  وزارة  بني 
املعينة ، ولكن االمر يسير ببطء ، نحن بحاجة الى 
وضع  معايير او املعاملة باملثل ، فمثال ال يوجد تاجر 
القدس  الــى  بضائع  تصدير  يستطيع  فلسطيني 
املنتوج  بينما  ـــوال((.  ك علبة  لــو  و  ))حــتــى  الشريف 
انــا استطيع  .و  املــكــان  هــذا  فــي  مــوجــود  االسرائيلي 
نفس  على  اإلســرائــيــلــيــة  البضائع  دخـــول  امــنــع  ان 

االساس.
اريد ان اتخذ القرار بنفس الطريقة ، و اذا قمت بعمل 
املثل فلن يلومني احد . املطلوب هو التعاون مع كل 

االجهزة الرقابية في السلطة الفلسطينية
س: هل انت راض عما تقوم به مؤسستكم؟

ج:  انا راض عما نقوم به حاليا ولكن هل هو كافي 
للخطة املستقبلية بالطبع ال فما زلنا نبحث ، بدأنا 
عندما انتهى االخرون لذا نحن االسرع في التطبيق 
وسنكون من املتفوقني بتعاون اجلميع معنا النشاء 
دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة و معابر و حدود 
خاصة بنا ، و كذلك وجود امكانيات فلسطينية من 
جودة و معايير و مقاييس نعمل بناءا عليها فمثال 
من  و  عندنا  تتم  فلسطني  فــي  الــذهــب  معايير  كــل 

قبلنا.
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لــقـــــــــاءات
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ات
ركــ

ـــــــــــ
شـــــــ

ف الــ
لــــــــــ

مــ

حملة تعريفية حول صندوق االستثمار الفلسطيني 

شركة صندوق االستثمار الفلسطيني شركة مساهمة عامة محدودة، مستقلة 
الوطني من خالل  االقتصاد  املساهمة في تطوير  إلى  وإداريــًا، تسعى  ماليًا 
مع  وبالشراكة  الــواعــدة،  احليوية  االستراتيجية  القطاعات  في  االستثمار 
الشفافية  مــن  أســس  على  تقوم  عالية  مهنية  وبطريقة  اخلـــاص،  القطاع 
لتشكل  للمساهم،  ومستمر  مناسب  عائد  حتقيق  يضمن  ومبا  واحملاسبية، 
الشعب  أبناء  لكافة  استراتيجيًا  وطنيًا  احتياطًا  واملــوجــودات  العوائد  هذه 

الفلسطيني.

مهمة صندوق االستثمار الفلسطيني
تتمثل مهمة صندوق االستثمار الفلسطيني في تطوير موجودات الصندوق 

صندوق االستثمار الفلسطيني
واحلفاظ عليها وحتقيق عائد مناسب من خالل االستثمار في مشروعات 

استراتيجية بالشراكة مع شركاء استراتيجيني فلسطينيني وعرب وأجانب. 
املستوى  على  نوعي  تغيير  إحــداث  في  املساهمة  إلى  الصندوق  يطمح  كما 
االقتصادي واالجتماعي يبدأ من تعزيز قدرات االقتصاد الفلسطيني، بحيث 
يكون اقتصادًا أكثر استدامة وأكثر قدرة على االعتماد على موارده ومصادره 

الذاتية وقادرًا على خلق مزيد من فرص العمل ألبناء شعبنا.

اإلطار االستثماري االستراتيجي 
يتمثل اإلطار االستراتيجي العام ألعمال الصندوق االستثمارية في املرحلة 

املقبلة مبجموعة من العناصر الرئيسة، وعلى النحو اآلتي:
أواًل: العمل على نقل الثقل االستثماري االستراتيجي للصندوق إلى داخل 

فلسطني.
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ملف الشركات

صرح اقتصادي شامخ يعمل على أسس استثمارية حديثة وشفافة
التركيز على االستثمار في مشاريع استراتيجية كبرى في قطاعات  ثانيًا: 
اقتصادية حيوية وبالشراكة مع القطاع اخلاص الفلسطيني ومع مستثمرين 

عرب وأجانب.
االقتصادية  الــقــطــاعــات  على  الــصــنــدوق  اســتــثــمــارات  فــي  التركيز  ثالثًا: 

التالية:
القطاع العقاري والسياحي

القطاع املالي
القطاع الصناعي 

قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
قطاع الطاقة

رابعًا: تطوير مناطق جغرافية استراتيجية في فلسطني من خالل برامج 
استثمارية خاصة أو من خالل تركيز بعض االستثمارات اجلديدة في هذه 
املناطق، مبا في ذلك محافظة القدس ومحافظة األغوار وقطاع غزة واملناطق 

احلدودية، وفي احملور الرئيس للمدن الكبرى.
خامسًا: إعادة استثمار جزء من أصول الصندوق اخلارجية وتوزيعها على 
محافظ استثمارية منوعة لتشكل االحتياط االستراتيجي للصندوق، والتي 

تشمل: 

محفظة استثمارات عاملية موزعة على أدوات استثمارية مختلفة تشمل أدوات 
الدخل الثابت، واملساهمات العامة، واالستثمارات البديلة، وذلك مبا يتالئم 
مع التوزيع االستراتيجي ألصول الصندوق اخلارجية الذي اعتمده مجلس 

اإلدارة.
الواعدة  االقــتــصــاديــة  القطاعات  على  تــتــوزع  عربية  اســتــثــمــارات  محفظة 

واألدوات االستثمارية املتاحة في أسواق  املنطقة.
االستثمارية  األصــول  إدارة  على  الذاتية  الصندوق  قــدرة  بناء  سادسًا: 

ليتولى إدارة احملافظ االستثمارية الداخلية واخلارجية مبهنية عالية.

محددات اختيار املشاريع واالستثمارات
لدى صندوق االستثمار الفلسطيني مجموعة من احملددات األساسية التي 
تتماشى  أن  يجب  والتي  الستثماراته،  اختياره  عملية  في  وُتــرشــده  ُتوجهه 

أساسًا وتوجهات الصندوق االستراتيجية.
إذ تأخذ هذه احملددات بعني االعتبار الطبيعة االستراتيجية للمشروع ومدى 
الفائدة  وحجم  إطــاره،  في  ينضوي  الــذي  القطاع  ضمن  وأهميته  حيويته 
الصندوق على  يعمل  إذ  منه.  الوطني  االقتصاد  على  التي ستعود  واملنفعة 
أن تكون مشاريعه االستثمارية في قطاعات حيوية وأساسية تتطلب حجم 

التمويلية للمشروع وطبيعتها،  املتطلبات  استثمار كبير نسبيًا جلهة حجم 
والتي ال يستطيع القطاع اخلاص وحده توفيرها، أو ألن االستثمار املطلوب 
البنى  مشاريع  في  احلــال  هو  كما  عالية  مخاطرة  نسبة  وفيه  املــدى  طويل 
التحتية على سبيل املثال. كما يسعى الصندوق إلى أن يكون املشروع قادرًا 
على خلق فرِص عمٍل دائمٍة ألكبر عدد ممكن من أبناء شعبنا، ما من شأنه 
أن ُيساهم في احلد من تنامي معدالت البطالة، ويسهم في إحراز تقدم على 

صعيد عملية التنمية االقتصادية.
ذات  استثماراته  تكون  بأن  خاصًا  اهتمامًا  الصندوق  يولي  ثانية،  جهة  من 
قيمة اقتصادية حقيقية، بحيث ُتثّبت مبدأ الشراكة، وُتسهم على الدوام في 
جذب استثمارات جديدة وخبرات متميزة عبر الشراكة مع مؤسسات وشركات 
العربي  فلسطينية وعربية وأجنبية، بحيث تعمل على تعزيز ثقة املستثمر 

واألجنبي في جدوى االستثمار في فلسطني.
وأخيرًا، فإن الصندوق يهتم بأن ُيحقق املشروع عائدًا ماليًا مناسبًا، بحيث 
ُيــســاهــم فــي حتقيق املنفعة  يتمكن مــن االســتــمــرار والــتــطــور والــنــمــو، مبــا 
والفائدة للمساهم، أال وهو شعبنا الفلسطيني، ومُيكنه من جهة ثانية من 

توفير التمويل الالزم إلطالق استثمارات أخرى.

شركاء الصندوق
استطاع صندوق االستثمار الدخول في عدد كبير من الشراكات الهامة مع 
مجموعة متميزة من الشركاء االستراتيجيني احملليني والعرب والدوليني في 
املالي وقطاع  والقطاع  أهمها قطاع االتصاالت  اقتصادية مختلفة  قطاعات 

الطاقة والقطاع العقاري.
مهمة  مجموعة   2007 العام  خالل  الصندوق  شركاء  ملجموعة  انضم  وقد 
من الشركات واملؤسسات العاملية؛ أهمها الشركة الوطنية الدولية لالتصاالت 
وذلك  القطرية«  »كيوتل  شركة  قبل  من  أسهمها  نصف  من  أكثر  واململوك 
لالتصاالت  الثاني  )املشغل  لالتصاالت  الفلسطينية  الوطنية  شركة  عبر 
النقالة(؛ وشركة األرض القابضة من خالل شركة أرضنا لالستثمار العقاري 
البحار  عبر  االستثمار  ومؤسسة  اإلرســال،  أرض  تطوير  على  والتي ستعمل 
الصغيرة  للمشاريع  القروض  ضمان  برنامج  خالل  من  )أوبــك(  األمريكية 

واملتوسطة،وبرنامج االقراض العقاري امليّسر )أمل( وغيرهم من الشركاء.
استثمارات ومشاريع الصندوق

هامة  حيوية  اقتصادية  قــطــاعــات  لتشمل  الــصــنــدوق  اســتــثــمــارات  تنوعت 
الصندوق في تأسيس عدد كبير  الوطني، بحيث ساهم  بالنسبة القتصادنا 
عامة  مساهمة  شركات  بينها  من  والتي  الهامة،  الفلسطينية  الشركات  من 

وشركات املساهمة اخلاصة، أو الشركات العاملة في مجال القطاع العقاري.

انضم ملجموعة شركاء الصندوق خالل العام 2007 مجموعة مهمة من الشركات واملؤسسات العاملية
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شركات مساهمة عامة
الفلسطينية  الشركات  من  عــدد  تأسيس  في  أساسيًا  دورًا  الصندوق  لعب 
والتي  فيها  واالستثمار  املالية  لــألوراق  فلسطني  سوق  في  املدرجة  الرائدة 
شركة  بينها  من  والتي  أساسية،  قطاعات  في  احليوي  عملها  مبجال  متتاز 
كهرباء فلسطني في قطاع غزة، هذا باإلضافة إلى كون الصندوق أحد أهم 
وشركة  )بالتل(،  الفلسطينية  االتــصــاالت  شركة  في  املؤسسني  املساهمني 

فلسطني للتنمية واالستثمار )باديكو(.

شركات مساهمة خاصة
في  ريـــادي  دور  بلعب  تأسيسه،  ومنذ  االستثمارالفلسطيني،  صــنــدوق  قــام 
من  استثماراته  تنويع  على  والعمل  وتنشيطها،  االقتصادية  احلياة  تفعيل 
خالل املبادرات االستثمارية املختلفة، ومن خالل تأسيس شركات جديدة في 
قطاعات اقتصادية متنوعة سواء أكانت جتارية أم صناعية أم خدماتية ذات 

ملكية خاصة أو بشراكة محدودة. 

آالف  توفر  التي  الشركات  هذه  من  كبير  عدد  في  حاليًا  الصندوق  وُيساهم 
فرص العمل ألبناء شعبنا، ومن أهم هذه الشركات: 

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار احملدودة )أبيك( التي ُتعّد من بني 
أبرز الشركات الفلسطينية التي توفر اخلدمات والسلع بجودة عالية، وضمن 
واألملنيوم،  األغذية،  تصنيع  تضم  التي  االستثمارات  من  متنوعة  مجموعة 
وتوزيع املنتجات االستهالكية من ماركات عاملية، وبيع السيارات، والعمل في 

مجال الدعاية واإلعالن.
التي  للصندوق  بالكامل  اململوكة  التجارية،  للخدمات  الفلسطينية  الشركة 
عمل  فرص  في خلق  واإلسهام  ودعمه،  اإلنشائي  القطاع  تنمية  على  تعمل 
فقد   السياق  هذا  وفي  فلسطني.  في  االقتصادية  القاعدة  وتعزيز  جديدة، 
من  الفلسطيني  السوق  احتياجات  بتلبية  تأسيسها،  ومنذ  الشركة،  قامت 
مادة االسمنت االستراتيجية في ظروف صعبة وبأسعار منافسة، وقد راعت 
الشركة أهمية إجراء الفحوصات الدورية عليها من أجل ضمان تطابقها مع 

املواصفات واملقاييس الفلسطينية.
شركة  ومنها:  الصندوق،  فيها  ساهم  التي  اخلاصة  الشركات  من  مجموعة 
فلسطني لتمويل الرهن العقاري، وشركة فلسطني لتطوير املناطق الصناعية، 

والشركة الوطنية لصناعة األملنيوم والبروفيالت. 

الشركات العقارية والسياحية
ساهم الصندوق في إنشاء العديد من الشركات العقارية والسياحية املهمة، 
جاسر  قصر  فندق  متلك  التي  السياحي  لالستثمار  فلسطني  شركة  ومنها 
في مدينة بيت حلم، و شركة “تراي فتنس” لللياقة البدنية، وشركة “غراند 
بارك” للفنادق واالستجمام، وشركة املشتل للمشروعات السياحية، ومشروع 
مع شركة  بالشراكة  تنفيذه  يتم  الذي  بيت حلم  مدينة  في  املؤمترات  قصر 

.)CCC(املقاولون املتحدون

مشاريع قام الصندوق بإطالقها حديثا 

املشاريع  من  هامة  مجموعة  بإطالق  الصندوق  قام  فقد  ثانية،  جهة  من 
واالستثمارات االستراتيجية وعلى النحو اآلتي: 

1( الوطنية الفلسطينية لالتصاالت النقالة- 
       الوطنية موبايل

وقد قام الصندوق بوضع عدد من املشاريع االستثمارية حيز التنفيذ، ومن 
بينها مشروع الشركة الوطنية الفلسطينية لالتصاالت النقالة- الوطنية 
ساهم  التي  واالستراتيجية  الكبرى  املشاريع  هم  أحد  ُيعد  الذي  موبايل، 
الصندوق فيها، حيث من املتوقع أن يفوق حجم استثمارها الكلي )650( 
خالل  الشركة  حصلت  وقد  املقبلة.  السنوات  خالل  أمريكي  دوالر  مليون 
االتصاالت  وزارة  مــن  الــالزمــة  التراخيص  على   2008 و   2007 الــعــام  
الفلسطينية، وعملت على تعيني جزء من طاقمها اإلداري والفني اخلاص 
بها، ووضع خطط عملها التشغيلية. ومن املتوقع أن تبدأ أعمال الشركة 
من  الالزمة  الــتــرددات  على  أن حصلت  بعد   ،2009 عــام  خــالل  التجارية 

اجلانب اإلسرائيلي ملباشرة أعمالها التشغيلية. 

2( برنامج ضمان القروض للمشاريع الصغيرة واملتوسطة

قام الصندوق خالل العام 2007 بإطالق مشروع ضمان القروض للمشاريع 
البحار  بالشراكة مع كل من مؤسسة االستثمار عبر  واملتوسطة  الصغيرة 
»أوبك« ومعهد آسنب. إذ سُيساهم هذا البرنامج في تطوير املشاريع الصغيرة 
في  االقتصادية  املشاريع  من  العظمى  األغلبية  ُتشكل  التي  واملتوسطة 

مت إطالق أول ضاحية سكنية في مدينة رام الله )مشروع شمال رام الله(
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فلسطني، عبر تقدمي التسهيالت املالية لها بهدف تطوير أعمالها وبالتالي 
خلق اآلالف من فرص العمل اجلديدة ألبناء شعبنا. . ومن املتوقع أن يصل 
حجم التمويل إلى 228 مليون دوالر أمريكي موزعة على فترة املشروع التي 
ستصل إلى عشرة أعوام، في حني ستتراوح قيمة القروض املمنوحة ما بني 
بتطبيق  البدء  الواحد. مت  للقرض  أمريكي  دوالر   )500،000-10،000(
اإلقــراض وحجم  متزايدًا في حجم  إذ يشهد منوًا  بالغ  بنجاح  البرنامج 
املستفيدين منه، حيث مت منح ماال يقل عن 3 ماليني دوالر أمريكي حتى 

اآلن على شكل قروض في قطاعات ومناطق مختلفة.

3. مشروع غاز غزة
يعمل الصندوق أيضًا على تطوير عدد من املشاريع االستراتيجية األخرى، 
بالشراكة  الغاز من قبالة شواطئ غزة، وذلك  بينها مشروع استخراج  من 
املتوقع  من  إذ   ،)CCC( املقاولني  واحتــاد   )BG( غــاز  بريتش  شركة  مع 
االقتصاد  روافــد  من  وأساسيًا  استراتيجيًا  رافــدًا  املكتشف  الغاز  يكون  أن 

الفلسطيني.

4. مشاريع القطاع العقاري

قام الصندوق خالل العام 2007 و 2008 بالعمل على إطالق مجموعة من 
املشاريع الهامة في القطاع  العقاري، والتي من املتوقع أن يتجاوز حجم 

استثمارها الكلي أكثر من ملياري دوالر أمريكي، والتي من أهمها:

أ(. مشروع عقاري في محافظة رام الله والبيرة- مشروع اإلرسال

على  القابضة  األرض  شركة  مع  وبالشراكة  حالياً،  الصندوق  يعمل 
اإلرسال  أرض  منطقة  فــي  األغـــراض  متعدد  عــقــاري  مــشــروع  تطوير 
الهادفة  الله والبيرة، وذلك في إطار رؤية الصندوق  رام  في محافظة 
االتفاق  جرى  حيث  الفلسطينية.  للمدن  جديدة  مراكز  تطوير  إلى 
بني الطرفني على تنفيذ مشروع عقاري ضخم بحجم استثمار يصل 
دومنًا   50 ما مساحته حوالي   وعلى  أمريكي  دوالر  مليون   200 إلى 

لتكون  أرضنا(  )شركة  مختصة  شركة  إنشاء  مت  حيث  األراضـــي.  من 
مهمتها تطوير املشروع، تكون مهمتها الرئيسة إعداد وتنفيذ اخلطط 
ومن  احلالي.  العام  املشروع خالل  بتنفيذ  للبدء  الالزمة  والتصاميم 
املتوقع أن يتم استكمال املشروع خالل مدة أقصاها أربع سنوات على 
أن يتم تنفيذه على مراحل بالتعاون مع خبراء محليني ودوليني في 

مجال التعهدات والتصاميم الهندسية.

ب( مشروع السكن املالئم لذوي الدخل احملدود واملتوسط

 قام الصندوق بتصميم برنامج متكامل إلنشاء ضواٍح سكنية جديدة لذوي 
الدخل احملدود واملتوسط، ُيصاحبها إنشاء شركة لتمويل الرهن العقاري 
واإلقراض امليسر، بحيث ُيتوقع أن يتجاوز حجم االستثمار الكلي للبرنامج 

2.5 مليار دوالر أمريكي خالل السنوات اخلمس املقبلة. 

وإيذانًا من الصندوق بإطالق البرنامج، فقد مت إطالق أول ضاحية سكنية 
في مدينة رام الله )مشروع شمال رام الله(، إذ سيقوم صندوق االستثمار 
ضاحية  بتطوير  وإقليميني،  محليني  شركاء  مع  وبالتعاون  الفلسطيني، 
الغربية )جنوبي  الشمالية  وفي اجلهة  املدينة  سكنية جديدة على طرف 
بــنــاء حوالي  سيتم  بحيث  دومنــــًا،   250 مساحة  وعــلــى  قـــش(،  ــو  أب بــلــدة 
1700 وحدة عقارية، تضم خليطًا مناسبًا من املباني السكنية والتجارية 
مبساحات مختلفة، باإلضافة إلى منشآت ترفيهية ومرافق عامة وحدائق 
الضاحية  لسكان  املعماري  اخلليط  هذا  يؤمن  أن  املتوقع  ومن  خضراء. 
اجلديدة االكتفاء الذاتي جلهة احلاجات واخلدمات الضرورية، كما سيتم 
ربط املشروع مع وسط مدينة رام الله بصورة سلسة بواسطة شبكة طرق 

حديثة.

املسؤولية االجتماعية للصندوق 
املجتمع  اجــتــمــاعــيــة جتـــاه  مــســؤولــيــة  يتحمل  أنـــه  الــصــنــدوق  يـــرى 
عن  تختلف  إستراتيجية  تبني  على  يعمل  فهو  لذلك،  الفلسطيني، 
زيــادة حجم  ُتساعد في  املــجــال، بحيث  هــذا  املــبــادرات في  غيرها من 
قام  إذ  املختلفة؛  املجتمع  شرائح  على  للصندوق  اإليجابي  التأثير 
الريادي  دوره  تعزيز  أســاس  على  تقوم  استراتيجية  بتبني  الصندوق 
هذا  يتبنى  بعدًا  اجلديدة  مشاريعه  تأخذ  وأن  املجتمعي،  املجال  في 
التوجه، وتضع املسؤولية االجتماعية في سلم أولوياتها؛ بحيث ُتساعد 
على خلق مزيد من فرص العمل ألبناء شعبنا، وتهتم بإطالق مبادرات 
ُتساعد على حتسني املستوى املعيشي لهم. وفي هذا السياق جاء عمله 
واملتوسطة،  الصغيرة  للمشاريع  القروض  ضمان  برنامج  إطالق  على 

وبعضًا من املشاريع احليوية األخرى.
ذاته، تقدمي مساهمات مادية لدعم  التوجه  الصندوق، وضمن  تبنى  وقد 
والتعليم،  التربية  كقطاع  االستراتيجية  املجتمعية  القطاعات  من  عدد 

وقطاع الثقافة، وغيرهما من القطاعات احليوية األخرى.
وأولى الصندوق اهتمامًا خاصًا لدعم مدينة القدس، فقام بتقدمي تبرع 
رمزي ألكثر من 30 مؤسسة في املدينة، ومساعدتها على االستمرار وتطوير 

أعمالها.
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عبر شراكة جمعت جمعية مجموعة االتصاالت للتنمية املجتمعية ومؤسسة 
التمويل الدولية و بنك فلسطني، مت اإلعالن في رام الله عن إطالق صندوق 
إلى  الصندوق  يهدف  ،حيث  الفلسطينية  األراضــي  في  الفلسطيني  التعليم 
عبر  الفلسطيني  للطالب  العليا  الــدراســات  لتمويل  قــروض  برنامج  تقدمي 
األعباء  التخفيف من  القروض هذا في  برنامج  التجارية وسيساهم  البنوك 
املالية امللقاة على عاتق العائالت الفلسطينية غير قادرة على توفير األموال 

لدفع األقساط اجلامعية.

وقد شهد حفل التوقيع العيد من مسؤولني في السلطة الوطنية الفلسطينية 
فلسطني  وبنك  الدولي  البنك  ومندوبي  الدولية  التمويل  مؤسسة  وممثلي 

وممثلي وجمعية مجموعة االتصاالت  للتنمية املجتمعية.

وتعتبر هذه املرة األولى التي يجتمع فيها أركان القطاع اخلاص الفلسطيني مع 
جهة متويلية دولية للتدخل في توفير التمويل لصالح برنامج إقراض يهدف 

إلى توفير قروض دوارة وطويلة األمد عبر البنوك التجارية الفلسطينية.

إدارة  عــن  مــســؤوال  يكون  ســوف  فلسطني  بنك  فــان  االتفاقية  بنود  ومبــوجــب 
برنامج القروض التعليمية لفترة تسع سنوات بينما تقوم وجمعية مجموعة 
القروض  وعموالت  بتغطية وحتمل مصاريف  املجتمعية  للتنمية  االتصاالت 
اإلقراض  عملية  لتسهيل  التخرج  من  آخــرى  سنة  وبعد  الدراسة  فترة  خالل 

على الطالب.

أما مؤسسة التمويل الدولية فستقوم بتقدمي نظاما ماليا يسهم في تخفيض 
املخاطر على البنك املقرض وتشجع البنك في تسويق هذا البرنامج وتنميته 

ليبلغ أهدافه املرجوة.

تصل  الفلسطينيني  للطالب  قروضا  اجلديد  البرنامج  يوفر  أن  املأمول  ومن 
8000 طالب  يقارب  ملا  القدرة  تؤمن  سنويا  دوالر  10 ماليني  يقارب  ما  إلى 
من االلتحاق باجلامعات سنويا .وقد يصل عدد املستفيدين من البرنامج إلى 
13،500 طالب وطالبة طول مدة البرنامج التي تتراوح ما بني 8اللى 9 سنوات 

.

ويعتبر معدل االلتحاق بالتعليم اجلامعي في الضفة الغربية وغزة من املعدالت 
العالية جدا  )%40( مما يضاهي مثيله في العديد من البلدان الصناعية إال 
أن  الرغم من  بكثير، وعلى  العرض  التعليم اجلامعي يفوق  الطلب  على  أن 
زالت  ما  أنها  إال  املانحة  اجلهات  من  املالي  الدعم  تتلقى  احمللية  اجلامعات 

بالتعاون مع اجلهات التعليمية الرسمية واخلاصة

جمعية مجموعة االتصاالت ومؤسسة التمويل الدولية وبنك فلسطني للتنمية املجتمعية...

يطلقون صندوق التعليم الفلسطيني
إلقراض الطالب الفلسطيني

الهائل  للطلب  نظرا  التجاري  التوسع  لعملية  الالزمة  املالية  املصادر  تفتقر 
على املقاعد الدراسية اجلامعية. وال تساعد القروض احلكومية املقدمة إلى 
الطلبة ، والتي غالبا ال يتم سدادها على توفير آلية متويل مستدامة لصالح 

الطالب الفلسطيني .

األمـــد لقضية متويل  أكــثــر جــذريــة وطويلة  هــنــاك حــاجــة ملحة حلــلــول  إن 
االلتحاق باجلامعات لشريحة واسعة من الطلبة الفلسطيني وخاصة إذا ما 
اخذ بعني االعتبار عزوف غالبية اجلهات املقرضة عن توفير الدعم للقروض 

الطالبية.

تأتي هذه الشراكة اآلن لتتيح املجال لتدخل جهات متويلية محلية ودولية من 
اجل خلق نظام مالي منظم ومستدام مصمم خصيصا ليتالئم مع األوضاع 
اخلاصة في فلسطني يسهم بشكل كبير في خلق ثقافة االلتزام بسداد القروض 
لدى الطالب ويؤمن تدفق مالي ثابت للجامعات يساعدها على االستمرارية 

والتوسع من اجل إتاحة الفرصة لدخول أعداد اخلريجني املتزايد.

وصرح السيد هاشم الشوا ، الرئيس التنفيذي لبنك فلسطني ان املشروع سيؤثر 
على العديد من اجلوانب األساسية الالزمة لنهضة االقتصاد الفلسطيني ومن 
العالي  تعليمهم  نحو  املتوجهني  اجلدد  اخلريجني  مستقبل  ضمان  أهممها 
لقد استطاع بنك فلسطني بالشراكة مع جمعية مجموعة االتصاالت  للتنمية 
املجتمعية ومؤسسة التمويل الدولية من خلق برنامج إقراضي مستدام لصالح 
نحن  العالم.  دول  مختلف  في  موجود  هو  كما  متاما  الفلسطينيني  الطلبة 
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نثمن املسؤولية االجتماعية التي أظهرتها مجموعة اإلتصاالت  في دعم هذا 
اإلقراض  برنامج  تعميم  في  الدولية  التمويل  دور مؤسسة  وكذلك  الصندوق 

ومعاينة احلالة الفلسطينية لهكذا صندوق إقراضي.

االتصاالت  الــتــنــفــيــذي ملجموعة  الــرئــيــس  املــالــك جــابــر  عــبــد  الــدكــتــور  أمـــا 
املجتمعية  للتنمية  االتصاالت  مجموعة  جمعية  مؤسسي  ومن  الفلسطينية 
التعليم الفلسطيني  املبادرين بإنشاء صندوق  فقال » نحن سعداء الن نكون 
وتوسع  استدامة  الالزمة لضمان  املالية  املــوارد  بتوفير  نلتزم  فإننا  وبالتالي   ،
هذا الصندوق ونحن أيضا ممتنني لإلخوة في بنك فلسطني وكذلك للسادة 
في مؤسسة التمويل الدولية على إصرارهم على املضي قدما نحو اجناز هذا 
نحن  فلسطني.  في  الطلبة  إقــراض  التنفيذ ملصلحة  ووضعه موضع  املشروع 
اقراضية  برامج  لتطوير  االخــرى  البنوك  ستحفز  الشراكة  هــذه  أن  واثــقــون 
مماثلة وستجلب أيضا اهتمامات مؤسسات خيرية ومتويلية آخرى ترغب في 
دعم عملية التعليم والتي يطلب احلفاظ عليها تضافر كافة اجلهود واملوارد. 
وأضاف اجلابر » ال يجب اعتبار الصندوق واآللية املتبعة في اإلقراض مبثابة 
العصا السحرية حلل أزمة التعليم بل هو حل عملي وتدريجي ملعاجلة قضية 
مهمة الن الصندوق قائم على أساس عدم حتميل الطالب أي أتعاب وعموالت 
أثناء الدراسة ولكنها تقوم على عالقة تعاقدية ما بني البنك والطالب أساسها 
مبدأ السداد لكي تبقى هذه القروض دوارة لصالح كل من يرغب باالستفادة 
التي  األولــى  املــرة  ليست  هذه  خامتا  الفلسطيني.وأضاف  الطالب  شركة  من 
تدعم فيها املجموعة قطاع التعليم فنحن نبني على مبادرات سابقة للنهوض 

مع شركائنا في هذه املبادرة الهامة.

أما السيد مايكل  اسكس مدير منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ملؤسسة 
ما بني  إلى خلق عالقات  املشروع سيؤدي حتما  فقال« هذا  الدولية  التمويل 
املؤسسات املالية املقرضة واجلامعات احمللية لصالح تامني بدائل متويلية من 

القطاع اخلاص لتلك األنظمة االئتمانية احلكوميةو الرسمية.

أما السيد جي إلينا املدير العام لقطاع التعليم والصحة في مؤسسة التمويل 
الدولية فقال » سيتيح هذا البرنامج تامني مصدر منتظم من التمويل لصالح 
اجلامعات في الضفة الغربية وقطاع غزة مما سيوجهه الطالب نحو مواضيع 
دراسية إستراتيجية تساعد في تامني الوظائف في فترة ما بعد الدراسة مثل 

مواضيع الهندسة والعلوم املعلوماتية ، التجارة واألعمال والعلوم الصحية.

نبذة عن مؤسسة التمويل الدولية 
تعمل مؤسسة التمويل الدولية ن وهي عضو في مجموعة البنك الدولي على 
املشروعات  النامية عبر متويال  البلدان  املستدام في  االقتصادي  النمو  تعزيز 
القطاع  أمــوال  رؤوس  بتعبئة  تقوم  أنها  ،كما  اخلــاص  للقطاع  االستثمارية 
وتقدم خدمات  والــدولــي،  املستويني احمللي  املالية على  األســواق  اخلــاص في 
وتؤمن   . األعمال واحلكومات  املخاطر ملؤسسات  والتخفيف من حدة  املشورة 
، وحشدت  8.2 بليون دوالر أمريكي  ارتباطا قيمته  الدولية  التمويل  مؤسسة 
3،3 بليون دوالر أمريكي إضافية من خالل قروض جماعية ومتويل منظم ل 

299 مشروعا استثماريا في 69 بلدا ناميا . 
كما قدمت مؤسسة التمويل الدولية أيضا من خدمات استشارية في 97 بلدا . 
للمزيد من املعلومات زيارة موقع مؤسسة التمويل الدولية على شبكة اإلنترنت  

www.ifc.org :

نبذة عن بنك فلسطني 
بنك فلسطني هو احد البنوك التجارية الرائدة في الضفة الغربية وغزة ، حيث 
انه يعمل  . وحيث  الله  رام  كان في  الرئيسي  1960، ومقره  تأسيسه سنة  مت 
كبنك جتاري متكامل اخلدمات ، فان خدماته متتد لتشمل عمليات اإلقراض 
املالية لعمالئه من الشركات، ال  لألفراد وتقدم نطاقا متكامال من اخلدمات 
سيما الشركات واملشروعات احمللية الصغيرة واملتوسطة احلجم . وقد مت إدراج  
أسهم البنك في بورصة فلسطني لألسواق املالية في نوفمبر / تشرين الثاني 
الدرجة  من  مالية  أوراق  ثالث  أفضل  من  األسهم  هذه  تعتبر  ن حيث   2005
األولى يتم تداولها في البورصة. وعالوة على ذلك تتم كافة تعامالت بطاقات 
زيــارة موقع على  الرجاء   . الفلسطينية عبر شبكته  االئتمان داخل األراضــي 

www.bankofpalestine.com  : االنترنت

نبذة عن جمعية مجموعة االتصاالت 
عن  املجتمعية  للتنمية  الفلسطينية  االتــصــاالت  مجموعة  جمعية  انبثقت 
املجتمعي عبر  تعزيز االستدامة في عملها  إلى  مجموعة االتصاالت وتهدف 
التوجه إلى مشاريع تنموية مجتمعية طويلة األمد تؤمن للمجموعة املساهمة 
تؤثر  في مجاالت  املجتمعية  والتنمية  الفلسطيني  اإلنسان  ودعم  تنمية  في 
على شرائح املجتمع التي غالبا ماال تكون بأمس احلاجة إلى الدعم والرعاية 
مثل الشباب واملرأة وقضايا تخص التعليم واإلبداع وروح املبادرة وسد الفجوة 

الرقمية واملعلوماتية ما بني أفراد املجتمع الفلسطيني.

نبذة عن صندوق التعليم الفلسطيني:
صندوق التعليم الفلسطيني هو مبادرة مستقلة ال تستهدف الربح ، قامت 
للتنمية  االتــصــاالت  مجموعة  جمعية  تأسيسها  إلــي  والــدعــوة  بطرحها 
برامج   توفير  عبر  الفلسطيني  التعليم  قطاع  تطوير  اجل  من  املجتمعية 
اتى  قد  الفلسطيني  التعليم  صندوق  وكان   . الفلسطيني  الطالب  لصالح 
نتاج العمل املشترك ملنظمة القيادات العربية الشابة ضمن توجهها خللق 
مبادرات تنموية لصالح فروعها في العالم العربي  باإلضافة إلى تسخيرها 
دعما ماديا للصندوق سوف تقوم اجلمعية أيضا بالعمل على إشهار صندوق 
التعليم الفلسطيني في الدول املجاورة من اجل تامني موارد إضافية لصالح 
إتاحة املجال أمام البنوك جتارية آخرى من فلسطني خلق برامج اقراضية 

دوارة مماثلة.
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إن  قالت وزيرة السياحة واآلثــار خلود دعيبس 
رسالة وزارة السياحة واآلثار حتمل أبعادا كثيرة 
ونافذة فلسطني على العالم اخلارجي في ظل 

االحتالل اإلسرائيلي.
وأكـــدت دعــيــبــس، خــالل عــرض إجنــــازات وزارة 
السياحة واآلثار في مؤمتر صحفي مبقر وزارة 

الله  ــــــرام  ب اإلعـــــــالم 
املستوى  اهـــتـــمـــام   ،
بالسياحة  السياسي 
وضعها  خـــــالل  مــــن 
املفاوض  أجندة  على 
وتضمينها  السياسي 
الثالثية  اخلــطــة  فــي 

للتنمية واإلصالح.
 وبــيــنــت دعــيــبــس أن 
ـــــــار  ـــاحـــة واآلث ـــســـي ال
فلسطني  نــفــط  هـــي 
ــــــقــــــومــــــي، وأحـــــــد  ال
األساسية  املـــكـــونـــات 
ـــة  ـــهـــوي لـــتـــشـــكـــيـــل ال

الفلسطينية.
إلى  دعيبس  وأشـــارت 
تقليد  الــســيــاحــة  أن 

مارسه الفلسطينيون منذ ألفي عام، ولم تسجل 
والسياحة  سائحني،  على  اعــتــداء  حــادثــة  أي 
املواطن  صــمــود  لتطوير  الــهــامــة  األدوات  مــن 
الفلسطيني وحتسني ظروفه االقتصادية وأداة 

إلحالل السالم.
وأوضحت دعيبس أن عملية تطوير السياحة في 
فلسطني تواجه حتديات كبيرة بسبب االحتالل 
اإلسرائيلي وحالة عدم االستقرار التي تعيشها 
األراضي الفلسطينية منذ العام 2000، ووجود 
املـــواقـــع األثـــريـــة حتــت السيطرة  الــكــثــيــر مــن 
التي  الكبيرة  إلى اجلهود  اإلسرائيلية، مشيرة 
خارطة  على  فلسطني  لوضع  الـــوزارة  تبذلها 

التراث العاملي والتعريف بفلسطني سياحيا.
لــلــوزارة كــان كسر هذا  وأضــافــت: الهدف األول 
إلى  الــســفــر  مــا يسمى حتــذيــرات  أو  احلــصــار 
فلسطني، وتغيير الصورة النمطية السائدة عن 

فلسطني بأنها مناطق غير آمنة وغير مستقرة، 
وكسر  الصعيد  هــذا  على  إلــى جنــاحــات  الفتة 
هذه احللقة انطالقا من أملانيا لتشمل معظم 
السفر  حتذير  رفعت  التي  تقريبا  العالم  دول 
عن فلسطني، ومشيرة إلى تضافر هذه اجلهود 
مع جهود احلكومة لتوفير األمن واألمــان في 

الشارع الفلسطيني.
ونــوهــت دعيبس إلــى جنــاح وزارتــهــا  فــي وضع 
السياحية  املـــعـــارض  خــارطــة  عــلــى  فلسطني 
من  السياحي  الــوضــع  حتسني  وفــي  الــعــاملــيــة، 
املــؤشــرات، منها تضاعف عدد  خــالل عــدد من 
العام  مع  مقارنة  املاضية  األشهر  في  السياح 
األراضي  في  املبيت  ليالي  عدد  وزيــادة   ،2007
إلى  سائح  مليون  وصول  مقدرة  الفلسطينية، 

األراضي الفلسطينية مع نهاية العام.
وأشادت دعيبس بصمود القطاع السياحي في 
السنوات الصعبة وهو ما ساهم في متكني هذا 

القطاع من استعادة عافيته ونشاطه.
للتطوير  الــوزارة  إلى خطط  دعيبس  وعرضت 
واملتمثلة  األساسية  االحتياجات  إلى  املستندة 
والتركيز  والتراثية،  التاريخية  املواقع  بحماية 
الــقــطــاع اخلـــاص ومأسسة  الــشــراكــة مــع  على 

وتطوير  الترويج  سياسة  لرسم  العالقة  هــذه 
خطة املنتج السياحي، والعمل على فتح أسواق 
جديدة مبشرة بفتح أسواق في أوروبا الشرقية 
وآسيا، إضافة إلى إعادة تأهيل مواقع سياحية 
التطوير  عملية  وربط  السياحة  أمام  وفتحها 
لها،  اخلــادمــة  التحتية  البنية  بتطوير  هــذه 
باجتاه  والـــــذهـــــاب 
في  الــعــمــل  تنظيم 
السياحي  الــقــطــاع 
القوانني  وتــطــويــر 
التي تنظمه ورفعها 
ملـــجـــلـــس الــــــــــوزراء 

للمصادقة عليها.
وبــيــنــت دعــيــبــس أن 
االستثمار  مــؤمتــر 
فـــــــــي بــــــيــــــت حلـــم 
لـــوزارة  فــرصــة  منح 
لتسويق  الــســيــاحــة 
سياحيا،  فلسطني 
لبيت حلم  وفــرصــة 
لـــــتـــــكـــــون مــــدخــــال 
السياحة  لــتــطــويــر 
فــــــــي فــــلــــســــطــــني، 
الــثــانــي من  الــقــطــاع  السياحي  الــقــطــاع  وكـــان 
في  استعراضها  التي مت  املشاريع  حيث حجم 

املؤمتر.
األمنية  األجــهــزة  قــيــام  إلــى  دعيبس  وأشــــارت 
وهو  األثــريــة  املــســروقــات  مــن  الكثير  بضبط 
هذا  تطوير  على  العمل  ويجب  ايجابي  مؤشر 
املــزيــد من  إلــى  الداخلية  ــر  وزي داعــيــة  العمل، 
االهتمام بعمل شرطة اآلثار، كما دعت املجتمع 
ألنها  حلمايتها  التعاون  مؤسساته  مبختلف 

مسؤولية وطنية ومجتمعية.
كبيرة،  غــزة  في  التحديات  أن  دعيبس  وأكــدت 
غزة  فــي  املوظفني  مــع  للتواصل  جــار  والعمل 
إلى  مشيرة  التاريخية،  املواقع  حماية  لضمان 
قيام الوزارة بتسليط الضوء على كنوز غزة في 
الثقافي  اآلخــر  الوجه  إلظهار  جنيف  معرض 

والتاريخي لها.

وزيرة السياحة واآلثار خلود دعيبس:

توقعات بوصول مليون سائح إلى 
األراضي الفلسطينية حتى نهاية العام 
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االقتصادي  املجلس  رئيس  اشتية  محمد  د.  قــال 
الفلسطيني للتنمية واالعمار – بكدار أن املانحني 
التزموا بأقل مما تعهدوا به في باريس.  حيث كان 
املانحون قد تعهدوا مبلغ 7.7 مليار دوالر على مدار 
الثالث سنوات القادمة وبواقع 2.5 مليار لكل عام. 

إال  اآلن  تــتــســلــم حــتــى  لـــم  الــســلــطــة  أن  وأضـــــاف 
900 مليون فقط، جميعها صرف لتسديد  حوالي 
االلتزامات املالية على السلطة ودفع الرواتب.  ولم 
في  وردت  والتي  الالزمة  باألموال  املشاريع  حتظى 
للمشاريع  رصد  حيث  الفلسطينية  التنمية  خطة 
للمشاريع  يصرف  ولــم  دوالر  مليون   400 حــوالــي 
املخصصة  األمـــوال  من   1% حوالي  إال  اآلن  حتى 

لها. 
وقال أن بعض األموال التي تقدم بها بعض املانحني 
هي أموال مشروطة إما بالتقدم في املسار السياسي 
السلطة.  مؤسسات  داخــل  الالزمة  باإلصالحات  أو 
وبدون أدنى شك فإن االنقالب في غزة قد أثر بشكل 
كبير على حجم املساعدات الدولية.  ومن الغريب أن 
نذكر أن املساعدات في فترة حماس قد وصلت إلى 
العام نتوقع  1.4 مليار دوالر في حني لهذا  حوالي 
فقط  دوالر  مليار  حوالي  إلــى  املساعدات  تصل  أن 
وفي  االنتفاضة.   بداية  منذ  اجلــاري  النمط  وهــو 
الوقت الذي التزم فيه العالم ببعض من التزاماته 
التزاماتها  بــكــامــل  الــســلــطــة  فــيــه  وأوفــــت  الــكــلــيــة 
إسرائيل  زالــت  ال  واملؤسساتية  واألمنية  السياسية 
في  يجري  وما  السلطة.   به  تقوم  كل جهد  تعرقل 
نابلس خلير دليل على تعطيل جهد السلطة األمني 
يبذل  الــذي  اجلهد  وضــرب مصداقية  واالقتصادي 

في هذا االجتاه.

املناطق الصناعية
من جانب آخر قال د. محمد اشتية أن هناك مشاريع 
تــبــاع لنا كــل سنة ويــجــري احلــديــث عنها كــل سنة 

ومنذ أكثر من 8 سنوات مثل املناطق الصناعية في 
جنني وترقوميا. وإن املناطق الصناعية حتتاج إلى 
ظروف غير التي نعيشها نحن اآلن وجتربة املناطق 
إسرائيل هي  أن  دليل على  الصناعية في غزة خير 
وأن  املناطق.   هــذه  وفشل  جنــاح  مصير  تقرر  التي 
إسرائيل تتحكم بالصادرات والواردات الفلسطينية 
ســواًء كانت قادمة من نابلس أو األغــوار أو املناطق 
األمر  واحــدة وهذا  اإلجــراءات  وبالتالي  الصناعية، 
هو الذي يقتل فكرة املناطق الصناعية.  األمر غير 
متوقف فقط على مناطق )ج( بل األهم هو إمكانية 
تــصــديــر نــاجتــة عــن هـــذه املــنــاطــق.  نــحــن نفضل 
مناطق صناعية في مناطق املدن الفلسطينية وهي 
أقل  تكلفة من الناحية االقتصادية وليس مناطق 

صناعية حدودية ضمن املرئيات اإلسرائيلية.

مشاريع اإلسكان
ويضيف د.اشتية أن قطاع اإلسكان هو األكثر جاذبية 
للمستثمرين احملليني وهناك حركة بناء ملحوظة 
الغربية.   الــضــفــة  فــي  والــقــرى  املـــدن  مختلف  فــي 
األراضي  أســعــار  فــي  كبيرة  مبالغة  هــنــاك  وأضـــاف 
الرتفاع  املـــادي  واألســــاس  الــســمــاســرة  فيها  تسبب 
والقدس  الــلــه  رام  منظقتي  فــي  خــاصــة  األســعــار 
املنطقة  وتطويق  )أ(  منطقة  حجم  صغر  من  نابع 

باملستوطنات من جميع اجلهات.
وأشار إلى إن هناك أكثر من 4 آالف شقة فارغة في 
رام الله والبيرة وهناك طلب على الوحدات السكنية 
أسعار  ارتفاع  إن  األســعــار.   في  تبقى  املشكلة  ولكن 
الشقق والوحدات السكنية هو الذي ال يخلق تالقي 
أي مشروع  فــإن  وبالتالي  والــطــلــب.   الــعــرض  بــني 

مستقبلي يجب أن يأخذ هذه احلقائق باالعتبار. 
 من جانب آخر أضاف د. محمد اشتية أنه يفضل 
تــوســيــع املـــدن والــبــلــدات الــقــائــمــة عــلــى بــنــاء مدن 
فــرص عمل  توفر  القائمة  املــدن  وذلــك ألن  جديدة 

للساكنني اجلدد في حني أن املدن اجلديدة تصبح 
مناطق مبيت ليس إال، ما عدا تلك التي ميكن أن 

توفر فرص عمل داخلها.

إقراض الفقراء
وحول نسبة الفقر قال ان نسبة الفقر مرتفعة جدًا 
في فلسطني وال بد من وجود آليات إنتاجية إلخراج 
وأهم  الــتــي يعيشونها  الــبــؤس  مــن حــالــة  الــفــقــراء 
املساعدات  ومنح  التدريب  في  تكمن  اآللــيــات  هــذه 
وهناك  إنتاجية.   مشاريع  ليبدأوا  لهم  والــقــروض 
عـــدة جــهــات تعمل عــلــى هـــذا املــوضــوع لــكــن حجم 
القروض  هــذه  أثــر  أن  كما  املتوفرة صغير،  األمــوال 
غير ملموس وغير واضح.  املشكلة األكبر أيضًا هي 
أن  كما  الثمن  مرتفعة  املقدمة  الــقــروض  أن  أيضًا 
تكلفة القروض مرتفعة أيضًا.  إن املطلوب هو حجم 
املستفيدة  اجلغرافيا  رقعة  وتوسيع  أوســع  متويل 

لتشمل املناطق املهمشة والفقيرة جدًا.

وأضاف د. اشتية أن السلطة تفي بكامل التزاماتها 
جتاه غزة مبا في ذلك الرواتب واحتياجات القطاع 
من أدوية ووقود وغيره.  حيث تدفع السلطة حوالي 
تزويد  إلى  إضافة  غزة  لقطاع  موازنتها  من   50%
وبتكلفة  ســوالر  مــن  الــوقــود مبــا حتتاجه  محطات 
ولــكــن حركة  ــًا.   مــلــيــون شيكل شــهــري  35 حــوالــي 
حماس جتني الرسوم على املركبات وإصدار الهويات 
وفواتير الكهرباء واملياه ومختلف الضرائب وال تقوم 
بل  العامة  للموازنة  األمــوال  هــذه  من  أي  بتحويل 

تقوم بصرفها بطريقتها اخلاصة.
وأكــــد إن احلــصــار عــلــى قــطــاع غـــزة حــصــار ظالم 
واملـــخـــرج الــيــتــيــم هـــو مــخــرج ســيــاســي وقـــد تكون 
أساس  هي  والتشريعي  للرئاسة  املبكرة  االنتخابات 
املــوحــد ضمن أسس  الــوطــنــي  العمل  نــصــاب  املـــادة 

شرعية ودميقراطية.

د. محمد اشتية

املانحون التزموا بأقل مما 
تعهدوا , العجز املالي للعام 
احلالي حوالي 2 مليار دوالر

املــــنــــاطــــق الـــصـــنـــاعـــيـــة حتـــتـــاج 
نعيشها الــــتــــي  غــــيــــر  ظــــــــروف 



أيلول 2008 م / رمضان 1429 هـ ، العدد الواحد والعشرون )21(62

أخبار إقتصادية فلسطينية

 ، املالية مؤخرا  لــألوراق  افتتحت سوق فلسطني 
مثل  حيث  بيرزيت،  جامعة  في  املالي  مختبرها 
السوق في هذا االحتفال أحمد عويضه، الرئيس 
املالية،  لــــــألوراق  فــلــســطــني  لــســوق  الــتــنــفــيــذي 
وسفيان البرغوثي مدير فرع السوق في رام الله، 
وفداء عازر رئيسة قسم التوعية االستثمارية في 
السوق. ومثل اجلامعة د. عبد اللطيف أبو حجلة، 
األكادميية،  للشؤون  بيرزيت  رئيس جامعة  نائب 
ود. نضال صبري، عميد كلية التجارة واالقتصاد 

ومشاركة أساتذة كلية االقتصاد وطلبتها.
صبري،  نضال  د.  رحب  االفتتاحية،  كلمته  وفي 
لـــألوراق  فلسطني  ســوق  قدمته  الـــذي  بــالــدعــم 
به،  تبرعت  الذي  اجلديد  املختبر  بإنشاء  املالية 
تفتتحه  الــذي  الثالث  هو  املختبر  هذا  أن  وقــال 
مختبرين  قبله  افتتحت  حيث  الــتــجــارة  كلية 
آخرين. وهي مكرسة خلدمة الطلبة في جامعة 

بيرزيت. 
املختبر متخصص  هــذا  أن  د. صــبــري،  وأضـــاف 
ومرتبط مباشرة بالسوق املالي وعمليات التداول 
ببرامج  ومرفق  بــأول،  أوال  به  اخلاصة  واألخبار 
محاكاة التداول، والتداول املباشر وذلك لتنمية 
الطلبة في اجلامعة في مجال األسواق  مهارات 

املالية. 
من جانبه عبر احمد عويضه، عن سعادته بافتتاح 
مختبر السوق املالي في جامعة بيرزيت، موضحا 
بان هذا هو الثالث ضمن برنامج السوق للتعاون 
افتتاح  سابقا  األكــادميــي، حيث مت  املجتمع  مع 
جامعة  فــي  وآخـــر  الــقــدس،  جامعة  فــي  مختبر 
حاليا  تعمل  السوق  بان  وقال  الوطنية.  النجاح 
على اإلعداد إلنشاء مختبر جديد في اجلامعة 

اإلسالمية، خلدمة الطالب في قطاع غزة. 
الذي حضره عشرات  االفتتاح  وقال عويضه في 
واالقتصاد في جامعة  التجارة  كلية  الطلبة من 

خللق  بحاجة  الفلسطينية  السوق  بان  بيرزيت 
في مجال  ذات خبرة مميزة  بشرية شابة،  كــوادر 
السوق  فــي  الــتــداول  وعمليات  املالية،  األســـواق 
املـــالـــي. حــيــث يــشــكــل الــطــلــبــة شــريــحــة هامة 
عن  معبرا  الــبــشــري.  املـــال  رأس  فــي  لالستثمار 
أمله بان يعمل املختبر اجلديد أيضا على خلق 
املزيد من االهتمام، في مجال الوساطة واألوراق 

املالية. 
وكشف عويضه عن مسابقة حتضر لها السوق في 
مجال محاكاة التداول، حيث سيتم التركيز فيها 
نشر  بهدف  الفلسطينية،  اجلامعات  طلبة  على 
الوعي واملمارسة العملية للتداول باألسهم، حيث 
ستخصص السوق جائزة مميزة للفائزين ضمن 

جوالت املسابقة الدورية.  
أنها  موضحا  املسابقة  تفاصيل  عويضه  وشــرح 
فريق  ولــكــل  اجلــامــعــات  بــني  تنافسية  ســتــكــون 
لعبة  طريقة  على  مالية  محفظة  لــه  سيكون 
التداول. والفريق الفائز سيكون الرابح باجلائزة 
تقييم  وفق  املالي،  السوق  التي ستقدمها  املالية 

لنتائج إدارته حملفظته االستثمارية.  
وقيام  الشريط  قص  االفتتاح،  فعاليات  ورافقت 
الــســوق وعــدد مــن أســاتــذة اجلامعة بزيارة  وفــد 

فيها  شــارك  عامة  نقاش  جلسة  تبعها  املختبر، 
أســــاتــــذة كــلــيــة االقـــتـــصـــاد بــاجلــامــعــة طرحت 
بعمل سوق  ذات صلة  خاللها مواضيع مختلفة 
فلسطني لألوراق املالية، وكيفية تسخير مختلف 
اإلمكانيات لتعريف الطلبة بقطاع األوراق املالية 

وتأهيلهم للخوض في هذا املجال.
أجهزة  بــيــرزيــت،  جامعة  فــي  املختبر  ويــحــتــوي 
عرض  وأجهزة  عرض  وشاشات  حديثة  حاسوب 
وغيرها،  الطاقة  حلفظ  وأخـــرى  احلــائــط  على 
اإليـــداع  مــركــز  ونــظــام  الــتــداول  فيه  ويستخدم 
والتحويل للبيئة اخلاصة بالتدريب للجامعات، 
حي  بشكل  الطلبة  إلى  التداول  جلسات  وينقل 

ومباشر.
اجلامعة،  طلبة  املــالــي  الــســوق  مختبر  وميــكــن 
خــاصــة طــلــبــة كــلــيــة الــتــجــارة واالقــتــصــاد من 
االستفادة من هذا املختبر وجتهيزاته بالتدرب 
عــن قــرب على نــظــام مــركــز اإليـــداع والتحويل 
وأنظمة التداول التي يستخدمها السوق، ويشكل 
للتدرب  إضافة  الــتــداول،  بيانات  ملتابعة  فرصة 
على أنظمة السوق والتوعية االستثمارية، وأية 
أنشطة من شأنها خدمة الكلية واجلامعة بشكل 

عام. 

املختبر الثالث من نوعه على مستوى جامعات الوطن

عويضه: مسابقة محاكاة التداول قريبا 
لطلبة اجلامعات ولها جائزة قيمة  

سوق فلسطني لألوراق املالية تفتتح مختبرها املالي في جامعة بيرزيت

أحمد عويضه رئيسًا تنفيذيًا لسوق فلسطني لألوراق املالية
أعلن مجلس إدارة سوق فلسطني لألوراق املالية أنه تقرر تعيني أحمد عويضه رئيسًا تنفيذيًا لسوق 
فلسطني لألوراق املالية، وقد باشر عويضه مهام عمله اعتبارًا من يوم األحد املوافق 2008/6/22. 
ومن اجلدير بالذكر أن عويضه يحمل درجة املاجستير في االقتصاد، وقد تقلد العديد من املناصب 
التنفيذي  الرئيس  نائب  آخر منصب شغله  وكــان  املالية  واملؤسسات  البنوك  من  في عدد  اإلداريــة 

ملجموعة االتصاالت الفلسطينية.
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ماس يعقد ورشة حول »دور 
البحث والتطوير في تعزيز القدرة 

التنافسية للقطاع اخلاص«
عقد معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني 
دراسة  ملناقشة  الله  بــرام  )مــاس( ورشــة عمل في مقره 
تعزيز  في  والتطوير  البحث  دور  تناولت  املعهد  أعدها 

تنافسية القطاع اخلاص.
محمد  الدكتور  املعهد  عــام  مدير  الــورشــة  افتتح  وقــد 
نــصــر، مــشــيــرًا إلـــى أن هـــذه الـــدراســـة تــأتــي استكماال 
تنافسية  تعزيز  بهدف  املعهد  يعدها  دراســات  لسلسلة 

القطاع اخلاص.
ومت إعداد الدراسة من قبل فريق عمل من ماس ترأسه 
الدكتور محمود اجلعفري مبشاركة كل من إبراهيم أبو 

هنطش وسارة احلاج علي.
واســتــعــرض اجلــعــفــري ملخص الــدراســة مــشــيــرًا إلى 
مشكلة وأهــمــيــة الــدراســة وأهـــم األهــــداف الــتــي سعت 
إلى حتقيقها والتي متثلت أساسًا بالتعرف على واقع 
املالئمة  السياسات  اقــتــراح  ثــم  فلسطني،  فــي  البحث 

إلحـــــداث الــــتــــواؤم املــطــلــوب بـــني مــخــرجــات البحث 
واقع  أن  اجلعفري  وبــنينَ  اخلــاص.  القطاع  ومتطلبات 
عن  كثيرًا  يختلف  ال  فلسطني  في  والتطوير  البحث 

نظيره في الدول النامية مبا فيها العربية.
هدفت  استبانتني  صـــاغ  الــعــمــل  فــريــق  أن  إلـــى  وأشــــار 
األولى إلى التعرف على آراء مؤسسات القطاع اخلاص 
واستمزجت االستبانة الثانية آراء وتوجهات املؤسسات 

البحثية.
وخــلــصــت الـــدراســـة إلـــى وجــــود فــجــوة حــقــيــقــيــة بني 
والــتــطــويــر مــن جــهــة واحتياجات  الــبــحــث  مــخــرجــات 
ومتطلبات القطاع اخلاص في مجال األبحاث من جهة 

أخرى.
وعـــزت الــدراســة هــذه الــفــجــوة إلــى عــدد مــن املعيقات 
واحملددات التي حتد من حجم استفادة القطاع اخلاص 
منها  اجلعفري  وذكر  والتطوير،  البحث  من مخرجات 

عــدم مــالءمــة األســلــوب املتبع فــي إعـــداد األبــحــاث مع 
احتياجات القطاع اخلاص، وانخفاض حجم التمويل 
القطاع اخلاص  البحثية ومساهمة  املقدم للمؤسسات 
وضعف  البحثية،  األنــشــطــة  ومتــويــل  دعـــم  فــي  نفسه 

البنية التحتية والفوقية الالزمة إلعداد األبحاث.
أهمية  إلى  أبو هنطش  إبراهيم  الباحث  أشار  بــدوره 
تتولى  واستشارية  بحثية  ومؤسسات  أجسام  وجــود 
معرفية  قيمة  إلــى  البحثي  املنتج  حتويل  مسؤولية 
القطاع  مؤسسات  قبل  مــن  منها  االســتــفــادة  ميكن 

اخلاص.
وقد أجمع احلضور خالل النقاش على أهمية مأسسة 
عملية البحث العلمي، وضرورة توفر اإلرادة السياسية 
الداعمة ألنشطة البحث العلمي، مبا يخدم ويعزز جودة 
القطاع  استفادة  تعظيم  في  ويساهم  البحثي  املنتج 

اخلاص من مخرجات عملية البحث والتطوير.

الــهــيــدرولــوجــيــني الفلسطينيني  جمعية  تنفذ 
مكتب  من  بتمويل  والبيئة  املياه  مصادر  لتطوير 
املــفــوضــيــة األوروبـــيـــة لــلــمــســاعــدات اإلنــســانــيــة«  
  « ECHOومن خالل منظمة التعاون من أجل 
املعاناة  لتقليل  السالم  »»ACPP مشروع يهدف 
صاحلة  مياه  إلــى  الوصول  صعوبة  عن  الناجمة 
لــلــشــرب، والــــذي اســتــفــاد مــنــه حــوالــي 37100 
مواطن من سكان التجمعات الريفية في منطقة 

رام الله وبيت حلم .
ويــهــدف املــشــروع ضــمــان احلــصــول عــلــى كميات 
البلدات  في  الطبيعية  املياه  مصادر  من  إضافية 
املستهدفة، بحيث مت تأهيل خمسة ينابيع ثالثة 
منها في منطقة رام الله والقدس ) عبوين، قطنة، 
بيت عنان( واثنتني في منطقة بيت حلم ) اخلضر 
من  الينابيع  هذه  مياه  توزيع  وسيتم  ونحالني(، 

خالل شبكات املياه القائمة للمستفيدين .

وقال م. أمجد عاصي منسق املشروع في جمعية 
الدراسة  بعد  أنه  الفلسطينيني  الهيدرولوجيني 
التي قام بها فريق املشروع للمناطق املستهدفة مت 
تعاني  التي  املشاكل  أولويات حلل  ووضع  التركيز 
أساسي  بشكل  متثلت  والتي  املناطق،  منها هــذه 
املياه  في مشكلتني رئيسيتني وهما نقص كميات 
املتوفرة وعدم وجود ضغط كاف في شبكات توزيع 
املياه وخصوصا في املناطق املرتفعة، وحلل هاتني 
يشتمل  للمياه  توزيع  نظام  إنشاء  مت  املشكلتني 
توفير  مختلفة لــضــمــان  بــســعــات  خــزانــات  عــلــى 
كميات إضافية للمياه عند احلاجة ووحدات ضخ 

للتغلب على موضوع الضغط في الشبكات .
لتطوير  دورات تدريبية  تنفيذ  املــشــروع  وشــمــل 
البلديات  فـــي  املـــيـــاه  قــطــاع  ملــخــتــصــي  املــــهــــارات 
املــســتــهــدفــة وكــذلــك لتوعية  املــجــالــس احملــلــيــة 
شخص   35 تدريب  مت  بحث  واملــزارعــني،  النساء 

بتمويل من مكتب املفوضية األوروبية ومن خالل منظمة التعاون من أجل السالم

جمعية الهيدرولوجيني الفلسطينيني تنفذ مشروع املياه الطارئ 
للتجمعات الريفية الفلسطينية في الضفة الغربية

مــن الــبــلــديــات واملــجــالــس احملــلــيــة، فــي موضوع 
تشغيل وإدارة وصيانة شبكات املياه واستراتيجيات 
إلى  باإلضافة  التعرفة،  التكلفة ونظام  استرداد 
استهالك  ترشيد  كيفية  فــي  امـــرأة   125 تــدريــب 
املياه املنزلية وتدريب 225 مزارع في كيفية إدارة 

استخدام املياه في الزراعة .
املشروع  كــوربــرا مدير  سيرجي  أوضــح  جهته  مــن 
  ACPPمــن مؤسسة الــتــعــاون مــن أجــل الــســالم
أنه بالرغم من أن شح املياه سيستمر في املناطق 
بسيطا  مثاال  يعد  املــشــروع  أن  إال  الفلسطينية 
للتغلب  الشعوب  بني  التعاون والتضامن  لتأكيد 

على النزاعات واحلروب .
أن  املشروع   االنتهاء من تنفيذ  بعد  املتوقع  ومن 
تزداد كمية املياه املتوفرة للمستفيدين من خالل 
الفاقد  وتقليل  للمياه  مصادر جديدة  استغالل 

نتيجة لتأهيل بعض شبكات توزيع املياه .
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عالم متميز من المفروشات

رام اهلل - المنطقة الصناعية
تلفون 2961711  فاكس 2961712
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الت
ــــــــا

ـــــــــــ
ـــــــــــ

قــــــــــ
مـــــــ

يشكو  يشكو،  وهــو  اال  تاجر مقدسي  الــى  نستمع  نكاد  ال 
مـــن الـــضـــرائـــب، ويــشــكــو مـــن االرنــــونــــا، ويــشــكــو مـــن قلة 
املتسوقني، ويشكو من املنافسة سواء كانت منافسة التجار 

االسرائيليني، أو منافسة جتار الضفة الغربية.

ومما ال شك فيه أن التاجر املقدسي يواجه حتديات البقاء، 
السياسية  الــظــروف  بها  أوقــعــتــه  صعبة  ظــروفــا  ويــواجــه 
القدس  فــي  للبقاء  لــديــه  احلــافــز  بــات  الــعــامــة... بحيث 
ضعيفا، وبحيث بدأ يسعى لإلستثمار اما في مدن الضفة 
الغربية، أو في اخلارج، وأبقى محله التجاري في القدس 

مفتوحا من باب رفع العتب، أو كمركز اعتاد عليه.

هو  الضفة،  من  خضاره  احضار  ميكنه  ال  اخلضار  تاجر 
فان  ولذلك   ، االسرائيلي  السوق  من  شرائها  على  مجبر 
اسعار اخلضار والفواكه في القدس أعلى من أسعارها في 

الضفة.

احضار  والبقالة ال يستطيعون  التموينية  املواد  ومحالت 
البيض من الضفة، وسعر البيض االسرائيلي ضعف سعره 

في الضفة.. وقس ذلك على اللحوم والدجاج.

هؤالء أيضا يواجهون منافسة من محالت رامي ليفي وما 
شابهها، التي تتبع أسلوبا يجذب اليها املتسوقني العرب، 
الى  ويتجهون  العربية،  احملالت  من  الشراء  من  فيهربون 
مثل هذه احملالت، وهم ال يدرون أن اجمالي مشترياتهم من 
احملالت االسرائيلية هذه محصلته أكبر مما لو اشتروها من 
التجار العرب، ذلك أن مثل هذه احملالت، تقوم بتخفيض 

أسعار مائتي سلعة الى ما دون تكلفتها احلقيقية، وترفع 
ألفي  يزيد عن  ما  الــى  وهــي تصل  األخــرى،  السلع  أسعار 
“ احملروقة  السلع  سلعة. هم يعوضون خسارتهم من هذه 

السعر” بربحهم الكبير من السلع األخرى األكثر عددا.

وجتار الهدايا التذكارية “السوفينيرز” يشكون من أن السواح 
ذلك  منها،  يشترون  وال  محالتهم  يدخلون  ال  املدينة  في 
السياحة االسرائيليني،  أدالء  الى محاربة  أنهم يتعرضون 
الذين ينصحون السواح بعدم الشراء من احملالت العربية، 

مشوهني سمعة احملالت العربية بشكل كبير.

فنادقنا العربية عليها طلب أكثر مما لديها من غرف وأسرة 
فنصف فنادقنا فقط يعمل، والباقي بحاجة الى جتديدات 
والتجديدات  للعمل،  العودة  من  يتمكن  وتصليحات حتى 
واجهوا  الفنادق  وأصحاب هذه  استثمار،  الى  بحاجة  هذه 
توقفا تاما عن العمل ألربع سنوات أو أكثر، استهلكوا فيها 
مدخراتهم، فلم يعودوا يستطيعون العودة للعمل بقواهم 

الذاتية.

املبالغ  وارتــفــاع  الضريبية،  فمشاكلهم  التجار،  باقي  وأمــا 
التي يدفعونها للضريبة  وللبلدية وللتأمينات االجتماعية 
لزيادة  مضطرون  جتعلهم  التقاعد،  وصندوق  والصحية 
أصحاب  مبنافسة  بالطبع  ويــتــواجــهــون  ربــحــهــم،  هــامــش 
أو  أو ضــرائــب  ايــجــارا حملــل  يدفعون  ال  الــذيــن  البسطات، 
كهرباء وخالفه، ويبيعون نفس السلع املوجودة في احملالت 

بالطبع بسعر أقل.

االقتـصـــــــــــــاد املـقـــدســــــــــــي:
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والبنوك العربية، ال تعطي تسهيالت لتجار القدس، وحتتج 
دائما بعدم السيطرة على الضمانات املقدسية، ألن القدس 
واالقتصادي  االســرائــيــلــيــة،  والــســيــطــرة  االحــتــالل  حتــت 
املــقــدســي رمبـــا يــتــســائــل: مــا نسبة الــديــون املــشــكــوك في 
نابلس  أو  الله  رام  جتــار  وهــل  الــقــدس؟  لتجار  حتصيلها 
ديونهم املشكوك في حتصيلها أقل نسبة أم أكثر؟! هل فقط 
تتمسك البنوك بذرائع واهية للهروب من دورها التنموي.

تلك بعض النماذج من مشاكل جتار القدس، وهناك غيرها 
طبعا، وهي ما تستدعي منا وقفة للتساؤل: هل نستسلم أم 
نبحث عن وسائل النعاش القدس؟ وذلك العطاء محالت 
من  نتمكن  بحيث  عالية،  تنافسية  ميزة  العربية  القدس 

الصمود ومواجهة هذه املعيقات الكثيرة... 

اليومية  باحتياجاتها  تزويدها  يتم  مثال،  فنادقنا  معظم 
وغير اليومية من قبل جتار اسرائيليني، يحملون عيناتهم 
ومسئولي  الفنادق  أصحاب  على  عرضها  من  يكلون  وال 
متخصصون،  جتــار  لدينا  يكون  ال  ملــاذا  فيها..  املشتريات 
الفنادق  احــتــيــاجــات  لــتــوريــد  متخصصة  شــركــة  حتى  أو 
واملطاعم من ورق التواليت والصابون والشامبوهات  ومواد 
واألدوات  واألطباق   ، الغذائية  ،واملــواد  وأدواتها  التنظيف 
والدواجن  واللحوم  والبرادي  واملفارش  والبشاكير  املنزلية 
الى تعبئة  الكهربائية، بعضها يحتاج  واالسماك واالدوات 
 .. أيضا  شعاره  وحتمل  الفندق،  يفضلها  التي  بالطريقة 
االسرائيليني،  املــورديــن  االمــر حكرا على  هــذا  نترك  ملــاذا 

ونكتفي بنصيب يسير من هذا السوق الكبير؟

ملاذا نستمر في بيع الهدايا املصنوعة في الصني أو الهند أو 
غيرها، وال نعيد بناء صناعة الهدايا اليدوية الصنع هنا، 
حتى يأخذ السائح معه من بالدنا هدية حقيقية مصنوعة 
مستعد  هو  عاليا  ثمنا  لنا  ويدفع  بها  يحتفظ  بايدينا؟ 
صناعة  أو  املقدسة  االرض  صناعة  أنها  تأكد  اذا  لدفعه 

القدس، ومتثل شيئا وفنا مقدسيا.

السياحة  أدالء  حلــمــالت  مــضــادة  بحملة  نــبــدأ  ال  ملــــاذا 
االسرائيليني، لنثبت عكس ما يقولون، ملاذا ال نتوقف عن 
عرض هدية ما مبائة دوالر، فاذا ساومنا السائح أكثر نبيعها 
السائح  نبيع شيئا ال يجده  ملاذا ال  له بخمسة دوالرات؟! 
اال عندنا؟ وملاذا ندع السائح يهرب من أيدينا ليذهب كل 
مساء الى القدس الغربية، ليرفه عن نفسه؟ ملاذا ال نريه 
ثقافتنا وتراثنا بطريقة جتذبه أكثر الينا؟ السواح ينفقون 
عندنا،  لرحلتهم  كمصروفات  مما يخصصونه  فقط   7%
ومطاعم  أســـواق   فــي  مخصصاتهم  مــن   93% وينفقون 

ومقاهي القدس الغربية؟

وأخيرا ملاذا ال يشكل جتار اجلملة عندنا جتمع “كرتيل” 
متفرقني  جتــار  عشرة  يشتري  أن  من  فبدال  للمشتريات، 
للجميع  يشتري  أن  الكرتيل  لــهــذا  ميكن  احتياجاتهم 
بكلفة أقل تستطيع املنافسة؟ ملاذا ال نبدأ بتلك السلع “ 
احملروقة” وان احتاج االمر فالنحرق  أيضا سعر بعض هذه 
السلع؟؟ هذه بعض أفكار علينا أن نطورها ونطور غيرها 

الستعادة احلياة لإلقتصاد املقدسي، فهل من مجيب.

 www.azzam-abusaud.com

عزام توفيق أبو السعود
مدير عام الغرفة التجارية - 

القدس
إلــــــى أيـــن؟
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استكماال للمقالة السابقة التي كانت حتت عنوان »القدس بحاجة 
اليكم«.

نـــورد فــي هـــذه املــقــالــة االســتــثــمــار فــي الــقــدس حــيــث ســـوف تبقى 
عملية االستثمار في القدس.. وتشجيع هذا االستثمار بكل السبل 
والوسائل القانونية والشرعية هدفنا االول كمستثمرين اوائل  في 
القدس.. املدينة التي بارك الله فيها وحولها الى يوم القيامة..! ولن 
نكل ولن منل عن قرع جدران اخلزان داعني كل الشرفاء الصادقني 
املخلصني احملبني للقدس مدينة االنبياء والرسل ان يسارعوا  الى 

االستثمار في اجمل واهم مدينة في العالم..! 
وال شك ان اخلطوة املهمة االولى في عملية االستثمار هذه هي توفر 
اجلرأة واالرادة.. فال  بد للمستثمر الفلسطيني والعربي ان يكسر 
الن  ببساطة  الــقــدس..!  في  االستثمار  من  والقلق  اخلــوف  حاجز 
القدس فيها من الفرص الكبيرة لنجاح اي استثمار كان اذا مت العمل 
بصورة قانونية ومدروسة  ومخطط لها بشكل جيد .. ! فالقدس هي 
ام السياحة الدينية  والتاريخية واحلضارية على سبيل املثال.. ولكي 
يتم اعداد املدينة املقدسة لتكون عاصمة ابدية للدولة الفلسطينية 
العتيدة ال بد من انعاش احلركة السياحية وتوفير وتأمني مقومات 
سياحية  ومــواصــالت  املستوى  عالية  فنادق  من  النشطة  السياحة 
ومرافق سياحية  اخرى تلبي حاجات هذا القطاع الهام واالساسي 

والذي يشكل دخال  قوميا للدولة الفلسطينية الناشئة..! 
 ونحن اذ نؤمن باقامة الدولة الفلسطينية عاجال ام آ جال .. فال 
بد لنا من البدء في العمل.. فقد دقت ساعة العمل..! فمن االن 
وجبت علينا عملية النهوض التنموي في كل املجاالت في املدينة 
اعدادا ملرحلة الدولة الفلسطينية القادمة القابلة للحياة..! وال  بد 
من التأسيس لنواة اقتصادية قوية في املدينة بانتظار حلم الدولة 
على  وجب  لذلك  الله..!  باذن  القريب  االفق  في  نستشرفه  الذي 
وعلى  وغيرها  واقتصاد  وزارة سياحة  الفلسطينية  من  املؤسسات 

اخلطى  تسارع  ان  املدينة   باسم  تشكل  التي  االستثمار  صناديق 
واخلطوات مللء الفراغ  االقتصادي احمللي في القدس ..! وعليها 
ان تبادر في خطوة  ولو اولى رمزية وجتربيبة حتى تتأكد من ان 
فرص النجاح في املدينة املباركة مضمونة  ومجدية متاما.. وحتى 
يتالشى عامل القلق واخلوف من نفوس املستثمرين ..! وال ادل 
على ذلك  من ان سياسات االغالق التي ميارسها االحتالل تطال 
لسيادة  رسميا  اخلاضعة  الفلسطينية  املــدن  في  حتى  املؤسسات 
االحتالل  اجــراءات  نستعمل حجة  فال   !.. الفلسطينية  السلطة 
والعالم..!  الدنيا  القدس مدينة  او اغالقاته لعدم االستثمار في 
وحالل  صاف  ربح  هو  القدس  في  االستثمار  ان  متأكدون  ونحن 
في  ويشرع  نفسه  عن  اخلــوف  يبعد شبح  كل مستثمر  قلب  على 

االستثمار في املدينة العظيمة..! 
االولوية  االستثمار  عملية  تولي  ان  العربية  البنوك  ندعو  كما 
طريق  عــن  الكاملة  الفرصة  الــقــدس  ابــنــاء  تعطي  وان  القصوى 
منح القروض امليسرة وتوفير الدعم القانوني مبا يضمن ارباحهم 
بصورة منطقية ومعقولة جدا.. وان يعملوا كل ما بوسعهم لتشجيع 
االستثمار في قلب املدينة وفي كل ضواحيها وحواريها  وازقتها اذا 

اردنا ان تظل مدينة القدس عربية الوجه واليد واللسان..! 
آن االوان .. الن نزيح وهم االحتالل الذي  يعشش في رؤوسنا ..آن 
االوان ان نزيل هذا الوهم وهذا العائق من ادمغتنا .. آن االوان ان 
ال جنعل هذا االحتالل مشجبا كريها نعلق عليه كل اسباب عجزنا 
على  املتجسد  شعارنا..  ليكن  االطــالق..!  على  املبرر  غير  وترددنا 
االستثمار  لنا..!  القدس هو حق مقدس  في  االستثمار   .. االرض 
في القدس هو السبيل للدفاع عن هويتها العربية..! االستثمار في 
جميعا  فلنسعى  لها..!  املتبقي  احلياة  وينبوع  شريان  هو  القدس 
من اجل حتقيقه على ارض الواقع ..! في القدس التي ليس لها 

دافع..!  

االستثمار في القدس.. أوال..!
بقلم: اسامة 

صالح 
عضو جمعية رجال 

االعمال الفلسطينيني
رئيس مجموعة 

علي صالح واوالده 
االستثمارية

ملء الفراغ االقتصادي في القدس .. اولوية ملحة
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ــال
ـــــــــــ

مـــــــ
ألعــ

ـع ا
ـــــم

تـــــــــ
مـجـ

االسم “محمد طارق”  بهجت حسن شموط 
تاريخ امليالد : نابلس 1935/12/31

احلالة االجتماعية : 
متزوج وأب ولي خمس أبناء )ثالثة أوالد وابنتان (

بطـاقـة رجــل أعمــال

التحصيل العلمي :
نابلس   – الوطنية  النجاح  كلية  من  العامة  الثانوية  الــدراســة 

1958
بعدها التحقت مبعهد راديو وتلفزيون أملانيا الغربية مدة أربع 

سنوات، وأنهيت دراستي والتدريبات العملية سنة 1962

 مجاالت العمل  :
نابلس حيث  ملدينة  الغربية  أملانيا  من  عودتي  بعد  بدأت عملي 
أن  حيث  الكهربائية   األجهزة  وبيع  استيراد  مجال  في  عملت 
في حينها كان الراديو جهازا حديثا جدا  ويعمل على الكهرباء 
وبطارية جافة وبطارية سيارة سائلة،  وكان عملي في  االستيراد 
أن  باعتبار   الهاشمية  األردنــيــة  اململكة  داخــل  ميتد   والتوزيع 
، وقد   67 نابلس كانت ال تزال ضمن جغرافيا اململكة قبل عام 
استمريت بالعمل بعد وفاة والدي مع شقيقي حسن شموط  إلى 

أن توفي رحمه الله أيضا .

ملاركات  والتوزيع  االستيراد  مجال  في  اآلن  إلى  العمل  واصلت 
عــاملــيــة حــيــث اســتــطــعــت احلـــصـــول عــلــيــهــا  وتــشــمــل األجهزة 
الكهربائية وااللكترونية والغاز وغيره نحن االن وكالء وموزعون 

ملاركات عاملية عرفت بجودتها أسفل الصفحة .

 قمت بإنشاء مشروع جتاري  عقاري لغاية االستثمار  في نابلس 
الطابق  مساحة  طبقات   7 مــن  املــشــروع  هــذا  ويتكون  رفــيــديــا  

الواحد فيها الف متر مربع تقريبا، وكذلك بإنشاء عمارة مكونة 
الواحد  من خمس طبقات في نابلس- رفيديا  مساحة الطابق 

فيها 400 متر  لغاية السكن  العائلي .

نابلس  فــي  الكهربائية   األجــهــزة  لبيع  مــعــارض  عــدة  فتح  مت 
غرناطة   شــارع  في  معرض  نابلس   في  فتحت  حيث   وخارجها 
والثاني في شارع عمر املختار والثالث في رفيديا ومعرضني في 
الله  في دوار الساعة وشــارع اإلرســال  وكذلك شركة  مدينة رام 

شموط في القدس العربية – شارع صالح الدين.

من  أمتنى  فانا  نابلس  مدينة  في  االقتصادي  العمل  عن  أما 
الله إن يبدل هذا احلال بحال أفضل الن التجارة والعمل في 
كما  تذكر  فائدة  بال  العمل  من  يجعل  والــركــود  اإلغــالق  ظل 
والتفتيش و احلصار وعدم دعم  التنقل واإلغــالق  إن صعوبة 
التي  الكبيرة  واملؤسسات  العاملة  واأليـــدي  احمللية  األســـواق 
تشغل  عددا ال  بأس به من العمال واملوظفني يزيد من األعباء 
الواقعة على التاجر واملستثمر ، لذلك  أمتنى من كل اجلهات 
مدينة  إعطاء  االعتبار  بعني  ذلك  أخذ  واملختصة   الرسمية  
نابلس االهتمام املطلوب على جميع الصعد فذلك من شأنه  
ان يعيد االعتبار للعاصمة االقتصادية الفلسطينية وميد يد 
العون لتجارنا في مدينة نابلس  حتى  يتسنى لنا االستمرار 
في العمل مهما كانت الظروف حبا للوطن وملدينة نابلس جبل 

النار . 
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أسرة مجلة رجل األعمال الفلسطيني ترحب باألعضاء اجلدد املنتسبني 
جلمعية رجال األعمال الفلسطينيني منذ األول من حزيران 2008

إعداد: مراد داود صالح
مدير دائرة العضوية والنشاطات

جمعية رجال األعمال الفلسطينيني

األعـضـــــاء الجـــــــدد

السيد ابراهيم عبد 
الرحيم سدر

مدير عام شركة سدر للخدمات 
الكهربائية

السيد احمد محمد 
ابراهيم حسونه

مدير عام شركو مصنع الهرم 
ملنتجات البالستيك

السيد بكر رشدي 
محمود سماعنة

الرئيس التنفيذي لشركة 
سوبرلينك لالتصاالت

السيد مازن ياسر احمد 
ابو زهرة

مدير عام شركة سوبرلينك 
لالتصاالت

السيد عزالدين
عبد اجلليل عبد احلي قفيشه

صاحب شركة الشروق لعلب 
الكرتون

 السيد اشرف محمود 
صالح مرار 

مدير عام شركة املنريت للتجارة 
و االستثمار

السيد شادي ابو عبيد
مدير عام شركة شادي ابو عبيد 

للتعهدات العامة

السيد وليد خليل يوسف 
البايض

رئيس مجلس ادارة شركة ترند 
الين لالستيراد

السيد عزام رضوان عزت 
ابو عوده

مدير عام شركة اليت للتعهدات 
الكهرومائية

السيد امير محمد 
عبد احلي شاهني
رئيس مجلس ادارة 

شركة باصات شاهني 

السيد عاكف احمد 
محمود حموضة 

مدير عام شركة حموضة 
للصناعة و التجارة

السيد محمد بشار 
الصيفي 

مدير عام شركة الصيفي 
لالستيراد

السيد وليد عبد اللطيف 
موسى وهدان

مدير عام  شركة ترند الين 
لالستيراد

معالي عزام عبد الكرمي 
رشدي الشوا

مدير عام بنك القدس للتنمية و 
االستثمار

السيد عميد حسني عبد 
الكرمي كردي

رئيس مجلس ادارة شركة 
سوبرلينك لالتصاالت
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الـتـهــــانـــــــي ألف مبروك

تهنئة باالفراج

تتقدم اسرة مجلة  من عضو 
الـــهـــيـــئـــة االداريــــــــة 

للجمعية
املهندس زياد 

عنبتاوي
التهاني  بـــاجـــمـــل 
ــــــكــــــات   ــــــري ــــــب ــــــت وال
مبــنــاســبــة االفـــــراج 
السجون  مـــن  عــنــه 

االسرائيلية، إثر توقيفه ألكثر من أسبوعني

تهنئة باالفراج

تتقدم اسرة مجلة   من عضو 
هيئة الرقابة السابق 
في اجلمعية ابراهيم 
باجمل  الــــســــخــــل 
والتبريكات   التهاني 
مبــنــاســبــة االفـــــراج 
السجون  مـــن  عــنــه 
إثر   ، االســرائــيــلــيــة 
تــوقــيــفــه ألكــثــر من 

أسبوعني

تهنئة بالنجاح

تتقدم اسرة مجلة   من 
زميل املجلة

عزيز العصا
باجمل التهاني والتبريكات مبناسبة جناح 

ابنته الطالبة
ماب

في امتحان الثانوية العامة الفرع العلمي 
مبعدل 93.6 متمنني لها مزيدا من التقدم 

والنجاح ومبروك.

تهنئة بالتعيني

تتقدم اسرة مجلة  من 
الدكتور  صبري 

ممدوح صيدم
بــــاجــــمــــل الـــتـــهـــانـــي 
مبناسبة  والتبريكات  
تـــعـــيـــيـــنـــه مـــســـتـــشـــارا 
للرئيس محمود عباس 
ــــصــــاالت  ــــشــــؤون االت ل

واملعلوماتية متمنني له مزيدا
من التقدم والنجاح ومبروك.

تهنئة بالنجاح

تتقدم اسرة مجلة   من 
عضو اجلمعية

 غالب احلافي
باجمل التهاني والتبريكات مبناسبة تخرج 

ابنه
قيس

من جامعة العلوم التطبيقية تخصص 
 Business Administration متمنني 

له مزيدا من التقدم والنجاح ومبروك.

تهنئة بالنجاح

تتقدم اسرة مجلة   من
حسني الشيخ

رئيس الهيئة العامة للشؤون املدنية في 
السلطة الفلسطينية

باجمل التهاني والتبريكات مبناسبة جناح ابنته
حنني

في امتحان الثانوية العامة الفرع االدبي 
مبعدل 96.8 متمنني لها مزيدا من التقدم 

والنجاح ومبروك.

تهنئة بالتعيني

تتقدم اسرة مجلة  من
احمد عويضة

بــــاجــــمــــل الـــتـــهـــانـــي 
مبناسبة  والتبريكات  
تنفيذيا  رئيسا  تعيينه 
ـــــــســـــــوق فـــلـــســـطـــني  ل

لالوراق املالية.
مـــتـــمـــنـــني لـــــه مـــزيـــدا 
والنجاح  الــتــقــدم  مــن 

ومبروك.

تهنئة باخلطوبة

تتقدم اسرة مجلة   من 
عضو اجلمعية

بشار شموط
وخطيبته

مبناسبة اخلطوبة 
وعقبال الفرحة بالزواج.

والف مبروك.

تهنئة بالنجاح

تتقدم اسرة مجلة   من عضو 
اجلمعية

د. سالم ابو خيزران
جناح  مبناسبة  والتبريكات  التهاني  باجمل 

ابنته
رزان

العلمي  الفرع  العامة  الثانوية  امتحان  في 
التقدم  لها مزيدا من  99.2 متمنني  مبعدل 

والنجاح والف مبروك.
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لية
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صاد
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بار 
أخ

بعد شهر من قرار احلكومة بتأسيس شركة حكومية 
موازية النتاج الكهرباء – كرد على فشل االصالحات 
في شركة الكهرباء – تكشف ذي ماركر عن النموذج 
احلكومية  »الــشــركــة  وتعمل  ستقام  مبوجبه  الـــذي 
الكهرباء  شركة  ايضا  تسمى  التي  الكهرباء«،  النتاج 
الكهرباء  شركة  تأسيس  من  سنة   85 بعد  الثانية. 
الرض اسرائيل تقيم حكومة اسرائيل شركة شقيقة 
يفترض أن تأخذ منها اخليوط لزيادة انتاج الكهرباء 

في اسرائيل ابتداء من العام 2012. 
البنيوي  التغيير  تطبيق  على  املفاوضات  فشل  مع 
التحتية  البنى  وزارتــا  توصلت  الكهرباء،  شركة  في 
الكهرباء  شركة  تقيم  اال  يقضي  قــرار  الــى  واملــالــيــة 
في صيغتها احلالية أي محطة توليد طاقة اخرى، 
الــواردة في خطة الطوارىء القتصاد  باستثناء تلك 
الفحمية  الطاقة  ومحطة   ،)2012 )حتى  الكهرباء 
 .)2015 االضافية املخطط لها في عسقالن )حتى 
من خالل  لها  اخرى سيخطط  مستقبلية  محطات 
شركة حكومية خارجية، في ظل التعاون احملتمل مع 

القطاع اخلاص من حيث االنشاء وامللكية. 
الشبكة مــن يد  ادارة  اخـــراج  ذلــك تقرر  الــى  اضــافــة 
اكثر اهمية، الن هذه  – وهي خطوة  الكهرباء  شركة 
ترتيب  عــن  املــســؤولــة  تــكــون  أن  باملستقبل  يفترض 
العالقات بني كل اصحاب الرخص في السوق، تقنني 
الــعــرض والــطــلــب فــي االقــتــصــاد، تــرتــيــب مداخيل 
على  الكهرباء  القتصاد  التنمية  وتخطيط  الشركة 

املدى البعيد. 
على الــرغــم مــن ان الـــــوزارات احلــكــومــة بـــدأت تعني 
اعضاء مجالس االدارة في الشركة، فان اجراء اضفاء 
 – العدم  من  وخلقها   – الشركة  هذه  على  املضمون 
التقديرات،  وقتا طويال. وحسب  بان يستغرق  كفيل 
ما  اذا  سيتوقف  الثانية  الشركة  اقــامــة  اجـــراء  فــان 
اســتــؤنــفــت املــفــاوضــات مــع عــامــلــي شــركــة الكهرباء 
الشركة. ولكن في  البنيوي في  التغيير  على تطبيق 
اخلطوة  تطبيق  على  تصميما  يظهرون  احلكومة 
املهددة على استمرار وجود شركة الكهرباء بحجومها 
شركة  القــامــة  املفصل  املــســار  ويعرضون   – احلالية 

الكهرباء الثانية. 
اقامة  عن  مسؤولة  الثانية  الكهرباء  شركة  وستكون 
الغاز  بــواســطــة  طــاقــة  تــولــيــد  مــحــطــات   7 وتشغيل 
الطبيعي – في وردية متداخلة – بقدرة عمومية تبلغ 
 B.O.T 1.800 ميغا واط وتعمل على اصدار عطاء

القــامــة وتــشــغــيــل مــحــطــات تــولــيــد طــاقــة بواسطة 
فــروقــات االرتــفــاع فــي سقوط املــيــاه، تقام فــي موقع 

“برسا” شمالي البحر امليت )800 ميغا واط(. 
محطة  وهـــي   –  “  E “مشروع   الــشــركــة  وســتــســلــم 
حتى  ستقام  التي  التالية  الفحمية  الطاقة  توليد 
الفحم  بتكنولوجيا  واط(،  ميغا   1.200(  2020
النقي )IGCC(  - والى جانبها منشأة لتحلية مياه 
النتاج  منشآت  باقامة  الشركة  ستلزم  كما  البحر. 
في   10 متجددة مبعدل  من مصادر طاقة  الكهرباء 
املائة )اغلب الظن، من خالل اقامة منشآت شمسية 
بحجم 400 ميغا واط(، وتطبيق خطة جناعة فاعلة 

في اوساط مستهلكيها.
بالقيم  املــشــاريــع،  هــذه  القــامــة  االجــمــالــيــة  الكلفة 
وتقترح احلكومة  7.2 مليار دوالر.  بـ  احلالية، تقدر 
جمع التمويل من خالل ثلث من املال الذاتي وثلثني 
من املال جتند من خالل استصدار شهادات استثمار. 
املال الذاتي جتنده احلكومة من خالل فرض “ضريبة 
موحدة” أي، رفع تعرفة الكهرباء مبعدل يقدر بـ 10 
الى  ترمي  املـــردودات العمال  توجه  املــائــة، حيث  في 

جتنيد املال.
“منوذج  التحتية  البنى  وزارة  تقترح  الغرض،  ولهذا 
بنك روتشيلد”: تأسيس صندوق بنى حتتية وطنية 
ظل  فــي  االستثمار  اعــمــال  وتنفذ  احلكومة  تــديــره 
من  املجمعة  املستقبلية  املـــــردودات  الـــى  االســتــنــاد 
املائة،  في   11 الذاتي سيكون  املــال  مــردود  الضريبة. 

واملال املجند بشهادات االستثمار 6 في املائة. 
بالتوازي:  يعمالن  اطارين  في  املشاريع  متويل  ويتم 
انتاج  محطة  لكل   )SPC( متخصصة  شركة  اقامة 
احملدد  نشاطها  لقاء  حتظى  بحيث   – تقام  كهرباء 
الشكل يسمح  وبــهــذا  الــصــنــدوق.  مــن  فــوريــا  متويال 
املال  استثمار  عمليات  عــزل   )SPC( شــركــة  اقــامــة 
املجمع عن نشاط الشركة االم )وعن املخاطر املرافقة 
له( – وبذلك نيل ترتيب اقتراضي اعلى. في حاالت 
اخرى ينقل املال احملصل من االستثمارات املالية الى 
شركة الكهرباء الثانية – وهي التي تكون مسؤولة عن 

االنشاء بواسطة شركات فرعية تقيمها. 

في كل االحوال، لن تكون شركة الكهرباء الثانية هي 
التي تقيم احملطات بالفعل بل ستستعني مبقاولني 
يأتون بالعطاءات او بنموذج B.O.T )اقامة وتفعيل 
من قبل القطاع اخلاص(. وفي وزارة البنى التحتية 
اجراء  في  خاصني  مستحدثني  ادراج  يستبعدون  ال 
يكون نصيبهم في  أال  الفرعية على  الشركات  اقامة 
– فيما ال تعطى هذه  املائة  99 في  امللكية اكثر من 

االمكانية لشركة الكهربا القدمية.
من  تخشى  وحدها  القدمية  الكهرباء  شركة  ليست 
السنوات  فــي  نشاطها  حجم  على  واثــارهــا  اخلــطــوة 
التالية بل والقطاع اخلاص ايضا. منتجو الكهرباء 
اخلاصون، الذين كادوا ييئسون من منافسة االحتكار 
الهائل كفيلون بان يصطدموا االن مبنافسة شديدة 
تتمتع  وخفة،  جناعة  اكثر  كهرباء  شركة  جانب  من 
من  الكهرباء  لبيع  البدائل  حتليل  حكومي.  باسناد 
يوجد  بالفعل  أنه  يبني  الثانية  الكهرباء  شركة  قبل 

اساس لهذا التخوف.
بالغاز  للمحطات  ميكن  املقترح،  النموذج  وحسب 
لشبكة  تنتهجها  التي  الكهرباء  تبيع  أن  الطبيعي 
ايضا  اخلاصني  وللمستهلكني  القطرية  الكهرباء 
قيود يسمح  كان حتت  وان   – املائة(  في   50 )حتى 
بتطور منتجني خاصني للكهرباء. احملطة الفحمية 
متجددة  مصادر  من  الكهرباء  وانتاج   )  Eمشروع(
املنظومة  ادارة  شركة  الــى  املنتج  الكهرباء  ستبيع 
فقط، وهكذا ايضا محطة التوليد بفارق املستويات 
اقامة  )حتى  لنشاطها  االولــى  السنوات  في  املائية 
ومع  التكنولوجيا(.  بهذه  اخــرى  خاصة  محطات 
ذلك، سيكون بوسع الشركة أن تقيم محطات توليد 
طاقة اخرى ال تندرج في خطة التنمية االولى التي 

امليت عليها. 
أربـــع وحـــدات  الــثــانــيــة  الــكــهــربــاء  ستتضمن شــركــة 
تنفيذية: وحدة الترخيص والتخطيط التي سيسلم 
عملها الى مصدر خارجي )يحتمل أن يكون لشركة 
)املسؤولة  املشاريع  ادارة  وحــدة  القدمية(،  الكهرباء 
عن نشر العطاءات(، وحدة بيع الكهرباء واالرتباطات 

ووحدة اخرى تكون مسؤولة عن شراء الوقود. 
عن  االعـــالن  سيتم  القدمية  الكهرباء  شركة  ومثل 
)في  حيوية  خلدمة  كمورد  الثانية  الكهرباء  شركة 
الكهرباء  بيع  تعرفة  وتبقى  الــقــانــون(،  تعديل  ظــل 
الشركة مطالبة  الرقابة. وستكون  قيد  التي جتبيها 

بتحصيل رخص االنتاج لكل محطة تقيمها.

شركة الكهرباء الثانية
ستقيم 8 محطات توليد طاقة بـ 7.2 مليار دوالر

بقلم: آفي بار - ايلي
هآرتس

ذي ماركر
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ما هي مكانة العمال الفلسطينيني من املناطق الذين 
يلزم ارباب عملهم بتأمينهم في صندوق تقاعد، ولكن 
يبقى  املرحلة  هــذه  في  تأمينهم؟  ترفض  الصناديق 
قرار  رغم  تقاعدي،  تأمني  دون  العمال  هؤالء  معظم 
جفعات  مجلس  رفــعــه  التماس  فــي  العليا  احملكمة 

زئيف قبل بضعة اشهر. 
– فــي هذه  الــعــمــل  اربــــاب  العليا  والــزمــت احملــكــمــة 
احلالة املصانع – بتأمني عامليهم الفلسطينيني بكل 
بفضل  مكتسبة  احلقوق  وهــذه  التقاعدية.  احلقوق 
اتفاق جماعي وقع في العام 2005 بني منظمات ارباب 
العمل  ارباب  يلزم كل  أمر  وبقوة  والهستدروت  العمل 

في االقتصاد بتأمني عمالهم بالتقاعد الشامل. 
الذين  العمل  اربـــاب  فــان  الــواقــع،  اختبار  فــي  ولــكــن 

االقــتــصــاد دخــل فــي حــالــة ابــطــاء فــي الــربــع الثاني 
2008. هذا ما يتبني من معطيات مكتب  من العام 
في  االقتصاد  اداء  احصى  الــذي  املــركــزي  االحــصــاء 

معطيات امليل بالوتيرة السنوية.
ويتبني من املعطيات ان تصدير البضائع ارتفع مبعدل 
14 في املائة في الربع الثاني، مقابل 21.5 في املائة 
من الربع االول في العام 2008. التصدير الصناعي 
العليا  التكنولوجيا  تصدير  املائة.  في   15.6 ارتفع 
القدمية  الصناعات  وتصدير  املائة  في   23.5 ارتفع 

)الغذاء واملالبس( ارتفع 6.7 في املائة فقط.
االستهالك اخلاص، باملقابل، مستمر. مردود التجارة 
باملفرق )جدول الطلب في السوق احمللية( ارتفع 2.6 
في املائة في نيسان – ايار، بعد ان انخفض 0.6 في 

املائة في الشهرين السابقني.

االقتصادي.  للتباطؤ  الصناعة  مصانع  تستعد 
فقد بدأ ستون باملائة من املصانع اجراءات زيادة 
اجلدوى بالفعل: فـ 44 باملائة تقلل نفقات االدارة 
والنفقات العامة؛ و36 باملائة تقلل القوة العاملة؛ 

و36 باملائة تقلل االحتياطي. 
هذا ما جاء على لسان بنحاس كمل مني، رئيس 
منتدى مديري االموال في احتاد ارباب الصناعة 

حاولوا ان يضموا العمال الفلسطينيني الى ترتيبات 
بعضها  الصناديق.  رفضا مؤدبا من  واجهوا  التقاعد 
في  لهم مصلحة  ليس  »العتبارات حالية«  بانه  شرح 

ضم هؤالء العمال. 
عندما  نــشــأت  مشابهة  مشكلة  فـــان  أســلــفــنــا،  وكــمــا 
تضم  أن  املاضي  في  التقاعد  صناديق  بعض  رفضت 
أن  البيوت. غير  ربات  التقاعد االلزامي  الى ترتيبات 
خطورة:  أشد  الفلسطينيني  الصناعة  عمال  مشكلة 
بينما معدل  تقاعد شامل،  يدور احلدث عن  عندهم 

التجارة  ثلث  تشكل  )التي  التسويق  مبيعات شبكات 
املائة(  0.8 في  املائة )بعد  1.9 في  ارتفعت  باملفرق( 
املائة  فــي   2.4 انخفضت  الــغــذاء  شبكات  ومبيعات 
4 فــي املــائــة فــي الــربــع االول.   اســتــمــرارا النخفاض 
اجمالي مشتريات اجلمهور ببطاقات االئتمان ارتفع 
5 في املائة في نيسان – حزيران، مقابل 3.5 في املائة 

في الربع السابق.
انتاجية العمل في فروع التجارة واخلدمات ارتفعت 
املائة في نيسان – ايار استمرارا لـ 1.5 في  2.4 في 
املالية والتأمني  انتاجية العمل في فرعي  املائة. اما 

ونائب املدير العام لؤسن هشكعوت، معتمدًا على 
استطالع اجراه اخيرًا منتدى مديري االموال بني 
عشرات من مديري االموال في مصانع الصناعة. 

املؤمن.  اجــر  مــن   17.5 يبلغ  الشهرية  اخلــصــومــات 
ارباب  على  مــخــاطــرة  تنطبق  الــوضــع  هــذا  مثل  فــي 
العمل: »رب العمل الذي ال يؤمن عامله من شأنه أن 
مباليني  لدعاوى  يتعرض  املستقبل  في  نفسه  يجد 

الشواكل«، قال احد خبراء التقاعد.
ومن رغم ذلك يبدي االستعداد حاليا الن يستوعب 
التقاعد  صــنــاديــق  فــانــهــا  الفلسطينيني  الــعــمــال 
املوجودة في ميل تقلص ولديها مصلحة على املدى 
القصير بان تستوعب »مؤمنني« آخرين حتى لو كانت 

املخاطرة أعلى. 
وزارة  ستضطر  التقديرات،  حسب  االحـــوال،  كل  في 
املالية ووزارة العمل الى التدخل قريبا اليجاد السبل 

حلل املشكلة.

فانخفضت 12 في املائة فيما ارتفعت انتاجية العمل 
في التجارة باجلملة 6.4 في املائة. 

في  املائة  في   5.8 ارتفع  الصناعي  االنتاج  اجمالي 
9.5 في  – ايار، بعد ارتفاعه الشاهق مبعدل  نيسان 
التكنولوجيا  انــتــاج  السابقني.  الشهرين  فــي  املــائــة 
العليا ارتفع 14.1 في املائة مقابل انخفاض االنتاج 

في الصناعات التقليدية 0.6 في املائة.
كما أن السياحة دخلت في حالة ابطاء – عدد الليالي 

لالسرائيليني في الفنادق انخفض 0.8 في املائة. 
املائة في  4.3 في  املالي  التضخم  ارتفع  ذلــك،  والــى 
االول.  الــربــع  فــي  املــائــة  فــي   4 الثاني مقابل  الــربــع 
اخلضار  الــســكــن،  )بــــدون  االســــاس  املــالــي  التضخم 
والفواكه( ارتفع 5.1 في املائة، مقابل 5.5 في املائة 

في الربع السابق.

ذكر كمل مني ان 30 باملائة من املصانع قررت في 
االستثمارات،  تأجيل  او  الــغــاء  االخــيــرة  االشــهــر 
مبتوسط نسبة بلغ نحو من 40 باملائة من جملة 

االستثمارات املخطط لها. 
من  باملائة   7.5 ان  ايضا  االســتــطــالع  مــن  يتبني 
مصانع الصناعة في البلد اضّرت بها ازمة االعتماد 

في الواليات املتحدة في مجال التمويل. 

صناديق التقاعد ترفض تأمني العمال الفلسطينيني

انخفاض في التصدير وفي السياحة في الربع الثاني من هذا العام

تقليصات” بدأت  الصناعة  مصانع  من  باملائة  “ستون 

بقلم: يهودا شاروني
معاريف

بقلم: يوسي غرينشتاين
معاريف

بقلم: رونيت مورغنشتيرن
معاريف
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يشرع اجليش االسرائيلي في غضون شهرين في 
وقود  وهــو   – الطبيعي  الديزل  على  اولــى  جتربة 

ينتج من مصادر نباتية. 
شركة  مع  اتفاق  على  االسرائيلي  اجليش  ووقــع 
الطبيعي  الديزل  ستوفر  القدس،  من  بي  غرين 
عن  احلديث  يــدور  االولــى  املرحلة  في  للتجربة. 
بضعة االف من املترات سيتم شراؤها من الشركة 
التجارية  الــســيــارات  عــشــرات  فــي  وســتــســتــخــدم 

واخلاصة التي حتت تصرف اجليش االسرائيلي.
اجليش  في  واللوجستيكا  التكنولوجيا  قسم  في 
الديزل  االسرائيلي يخططون لفحص استخدام 
الطبيعي في احملركات وكذا صموده في التخزين 
بعيد املدى حلالة الطوارئ. احدى نواقص الديزل 
الطبيعي هي انه ال ميكن تخزينه الكثر من سنة.

نباتية،  مــصــادر  مــن  وقـــود  هــو  الطبيعي  الــديــزل 

اعلنت  اسرائيل،  مغادرتها  بعد  سنة  نصف  نحو   
كبرى شركات الطاقة بريتش غاز بأنها ستعود الى 
امام  الطبيعي  الغاز  بيع  على  الدولة  مع  البحث 
شواطئ غزة. ونشرت وسائل االعالم االجنبية بأن 
اسرائيل  مــع  املــفــاوضــات  ستستأنف  غــاز  بريتش 
غزة  حــقــل  فــي  الطبيعي  ــغــاز  ال مــنــتــجــات  لــبــيــع 
ولكنها اشارت الى انه ال يزال يتوجب التغلب على 

مصاعب جوهرية. 
فــرانــك تشامبان  وقـــال مــديــر عــام بريتش غــاز 
»اتـــوقـــع عــمــلــيــة طــويــلــة جـــــدًا« واشـــــار الــــى ان 
الغاز  باسعار  ترتبط  الصفقة  فــي  التأخيرات 
عام  مدير  ان  علم  ذلــك  والــى  الــيــوم.  الطبيعي 
البنية  وزارة  ارياف، مدير عام  ياروم  املالية  وزارة 
الوزراء  رئيس  ومستشار  كوبلر  حــزاي  التحتية 
كبار  للقاء  لندن  الــى  سيسافرون  غــوالن  جابي 

مسؤولي بريتش غاز.
في بداية هذه السنة اعلنت بريتش غاز عن مغادرة 
طاولة املفاوضات وترك اسرائيل في اعقاب فشل 
االتصاالت لبيع الغاز الطبيعي امام شواطئ غزة. 
في  واملالية  التحتية  البنية  وزارتـــي  فــي  وعملوا 

زيـــت القلي  او مــن  نــبــاتــي صـــاف  زيـــت  ينتج مــن 
املــســتــخــدم. وفـــي غــريــن بـــي يــســتــخــلــصــونــه من 
تصفية الزيت املستخدم من املصانع ومن قاعات 
االفراح. محركات عديده تشغل بالديزل الطبيعي 
الصافي، فيما يكون الزمًا في محركات اخرى مزج 
الديزل الطبيعي بالسوالر، الوقود املستخرجة من 

االرض.
 –  50 يقلص استخدام الديزل الطبيعي مبعدل 
60 باملائة من افراز ثاني اكسيد الكربون وغيرها 
افراز  ارتفاع طفيف في  الــى  ويــؤدي  الــغــازات  من 
احلوامض النيتروجينية . سعر الديزل الطبيعي 

االشهر االخيرة على اقناع مسؤولي الشركة على 
التراجع عن قرارهم في ضوء ازمة الغاز املقتربة 

والتعلق مبورد الغاز املصري الوحيد. 
بأنها ستوافق  غــاز  بريتش  ومــؤخــرًا فقط احملــت 
بأنها  اوضحت  ولكنها  االتصاالت  استئناف  على 
شركة  مع  او  فقط  الدولة  مع  املفاوضات  ستدير 
مت  التي  التجارية  االتــفــاقــات  وان  منها،  مكلفة 
ــه. وعــلــيــه فقد  الــتــوصــل الــيــهــا حــتــى االن الغــي
بثمن  الغاز  بيع  نيتها  عن  غــاز  بريتش  تراجعت 
التقديرات  ، وحسب   MBTU لـ  دوالر   4.6 نحو 
لـ  دوالر   8  –  6 اجلــديــده  الصفقة  ثمن  سيكون 

.MBTU
على  غاز  بريتش  حصلت  التسعينيات  نهاية  في 
شواطئ  في  والغاز  النفط  عن  للتنقيب  االمتياز 
بالفعل  اكتشفت   2000 الــعــام  وفـــي  اســرائــيــل، 
حــقــاًل مــحــتــمــاًل حــيــال شـــواطـــئ غــــزة. يحتوي 

سعر  من  اقــل  شيكل  نحو  للتر،  شيكل   6.10 هو 
لتر السوالر.

املوضوع  الضريبة اخلضراء  حسب مشروع قانون 
سيتم  عليه،  للمصادقة  الكنيست  امـــام  حاليا 
املنتج  الطبيعي  الديزل  على  الضريبة  تخفيض 
في اسرائيل. اضافة الى ذلك سيحل واجب مزج 
كل انواع السوالر بالديزل الطبيعي بالتدريج الى 

ان يصل الى 5 باملائة في العام 2010.
اليوم مسموح استخدام الديزل الطبيعي بتركيز 
ال يزيد عن 5 باملائة في اخللط مع السوالر بسبب 
املقاييس االوروبية. معهد املقاييس يبلور مقاييس 
يسمح باستخدام تركيز اعلى. وكانت غرين بي قد 
وتعنى  مسبخار.  ديفيد   2003 العام  في  انشأها 
للشركات  ببيعه  الطبيعي  الديزل  بانتاج  الشركة 

والسيارات.

حسب التقديرات على نحو 30 مليار مكعب من 
تخلى  انتقادًا  أثــارت  وفي خطوة  الطبيعي.  الغاز 
الصلة  بــاراك عن  ايهود  الـــوزراء في حينه  رئيس 
بــاحلــقــل، وهـــكـــذا ســمــح للسلطة  اإلســرائــيــلــيــة 
الفلسطينية بأن حتتفظ بـ 10 باملائة من احلقوق 
في املشروع )مع فتحه(، حيث ان من املتوقع لها 
من  بــاملــائــة   12.5 مبــعــدل  مبـــــردودات  تتمتع  ان 
املداخيل والتي تقدر بـ 4 مليار دوالر. والى جانب 
االستثمارات  وصندوق  باملائة(   60( غاز  بريتش 
في السلطة )10 باملائة( يشارك في املشروع )30 
 ،CCC اللبنانية  التحتية  البنى  شركة  باملائة( 

مبلكية عائلة خوري املسيحية.
للتوقيع  املساعي  فشلت  السنني  هذه  مدى  على 
عــلــى اتــفــاق بــني اســرائــيــل وبــريــتــش غـــاز لشراء 
مالي  خالف  بسبب  املخزون،  من  الطبيعي  الغاز 
الفنية  اجلوانب  تعقيدات  الصفقة،  شروط  على 
والتخوف في جهاز االمن في ان يستخدم املردود 
الفلسطينية  والــســلــطــة  للشركة  ســيــدفــع  الــتــي 
في  االرهابية  املنظمات  الــى  اللبنانية  والشركة 

املناطق.

الول مرة: اجليش االسرائيلي
يجري جتربة على وقود من مصادر نباتيه

السرائيل الغاز  لبيع  املفاوضات  تستأنف   BG
 املدير العام: االجراء سيكون طوياًل

بقلم: دانيال شاميل
معاريف/عساكيم

بقلم: آفي بار ايلي
هآرتس/ذي ماركر 
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كشفت دراسة حتليلية عن سوق اإلسكان والرهن العقاري 
في فلسطني، أعدها صندوق االستثمار الفلسطيني، أن 
الشعب الفلسطيني بحاجة إلى 470 ألف وحدة سكنية 
ألف   47 معدله  ما  أي  القادمة،  العشر  السنوات  خالل 
الطبيعي  النمو  مع  يتناسب  ومبا  سنويًا  سكنية  وحــدة 
السياسية  األوضــاع  الناجت عن  املتأخر  والطلب  للسكان 
وأوضحت  االنتفاضة.  أعــوام  في  السائدة  واالقتصادية 
التي هي بحاجة لإلسكان  األسر  من   %82 الدراسة أن 
نتيجة  املساكن  لشراء  الكافية  املالية  املــوارد  إلى  تفتقر 

ارتفاع أسعار األخيرة وعدم توفر التمويل املالئم.
الوحدات  على  الطلب  ارتــفــاع  إلــى   ، الــدراســة  وأشـــارت 
الطبيعي  السكاني  النمو  معدل  ارتفاع  بسبب  السكنية 
في األراضي الفلسطينية والذي يصل سنويًا إلى %3.3، 
وفتيًا،  شابًا  الفلسطيني مجتمعًا  املجتمع  كون  وبسبب 
عن  أعمارهم  تقل  السكان  مجموع  من   %65 أن  حيث 
25 سنة، ما يؤدي إلى زيادة حجم الطلب على املساكن. 
وتؤكد الدراسة على أن العرض الراهن الذي يوفره قطاع 
اإلسكان ال ُيلبي حجم الطلب، إذ يقل عنه بنحو %50.

السكان  من   %70 أن هنالك ما نسبته  الدراسة  وبينت 
وفــق شروط  أنــه  إاّل  املــالئــم،  السكن  فــي متلك  يرغبون 
السوق احلالية فإن معظم املساكن املتوفرة تفوق املقدرة 
الشرائية لألسر الفلسطينية، إذ ال تستطيع ثالث أرباع 

األسر الفلسطينية شراء حتى أقل املساكن سعرا.

النمو السكاني في األراضي الفلسطينية 
وحجم الطلب على املساكن

عام  فــي  الفلسطينية  األراضـــي  فــي  السكان  عــدد  وصــل 
1.9 مليون  منهم نحو  مليون شخص،   3.7 إلى   2007

من 
الذكور و 1.8 مليون من اإلناث، يتوزعون على 2.3 مليون 
نسمة في الضفة الغربية و 1.4 مليون نسمة في قطاع 

غزة.
معدل  في  االنخفاض  من  وبالرغم  أنه  الدراسة  وبينت 
الزيادة الطبيعية إلى 3.3% في العام 2006 مقارنة مع 
السكان  زيــادة في معدل  أن  إال   ،1997 عــام  في   %3.8

ستتواصل باالرتفاع نسبيا.
وفيما يتعلق بالطلب على املساكن اجلديدة في فلسطني، 
وراء  تقف  كثيرة  عوامل  إلى  أشــارت  الدراسة  نتائج  فإن 
ازدياد حجم الطلب عليها من بينها ارتفاع معدل تكوين 
في  الــــزواج  ســن  انــخــفــاض  بسبب  الفلسطينية  األســـر 
عامًا   18 إلى  تصل  والتي  الفلسطيني  الشباب  صفوف 

بالنسبة لإلناث و25 عامًا بالنسبة للذكور.
من جهة ثانية، ُيوصف املجتمع الفلسطيني بأنه مجتمع 
فتي وشاب مما يرفع من احتماالت الطلب على املساكن، 

إذ تصل نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا 
إلى 45.7%، في حني تصل نسبة الذي تقل أعمارهم عن 

25 عامًا إلى حوالي %65. 
العقبات والتحديات التي تقف أمام 

تطوير قطاع اإلسكان
تطور  التي حتد من  العقبات  أن  الدراسة  نتائج  وأكــدت 
وتتمثل  ومتنوعة،  عديدة  فلسطني  في  اإلسكان  قطاع 
لتطوير  الالزمة  األساسية  التحتية  البنية  افتقار  في 
مشاريع إسكانية ضخمة، وعدم مقدرة املطورين احملليني 
على تأمني ما يكفي من رأس املال لتمويل نطاق واسع 
مــن املــشــاريــع اإلســكــانــيــة، وعـــدم املــقــدرة على احلصول 
على متويل عقاري طويل األمد، وصغر حجم األراضي 
في  وحصرها  عليها  اإلسكانية  املشاريع  إقامة  املسموح 
املدن وضواحيها، حيث أوضحت الدراسة أن التقسيمات 
الــدميــوغــرافــيــة احلــالــيــة حـــدت مــن عملية منــو قطاع 
األراضي  معظم  وأن  سيما  الــعــقــاري  والــرهــن  اإلســكــان 

الفلسطينية تقع في املنطقة »ج«. 
اجلمهور حول  وعي  كفاية  عدم  الدراسة  نتائج  وكشفت 
التمويل العقاري والرهن العقاري، حيث تفتقر شريحة 
واسعة من أبناء شعبنا إلى املعرفة الالزمة بفكرة متويل 
لديها  يوجد  ال  األســر  من   %73 وأن  العقاري،  الرهن 
فلسطني،  في  والتمويل  العقارية  بالرهون  معرفة  أي 
تسجيل  وفــوائــد  بأهمية  املعرفة  افتقار  إلــى  باإلضافة 
 %73 أفــاد  حيث  وغيرها،  ومنازل  أراض  من  املمتلكات 
التمويل  فوائد  عن  شيئا  يعلمون  ال  أنهم  السكان  من 
و%7  باملتوسطة،  معرفتهم  وصــفــوا  و%20  الــعــقــاري، 

باجليدة جدا.
السوق األولية : املصارف احمللية 

عاليه السيولة
البنوك احمللية  الدراسة أن ودائع  من جهة ثانية، بينت 
املتاحة تقدر بنحو 6،2 مليار دوالر، إال أن البنوك تتبع 
سياسة متحفظة جدا ازاء برامج اإلقراض، الفتة إلى أن 
املصارف احمللية منخفضة  املقدمة من  اإلقــراض  نسبة 
جدا وتبلغ ما نسبته 27% ، حيث بلغ مجموع قروض 
عام  فقط  دوالر  مليون   60 املمنوحة  العقاري  الــرهــن 

2007، بفائدة متغيرة تبلغ حوالي %9. 
العقبات التي تواجه قطاع الرهن العقاري

وفيما يتعلق بالعقبات التي تواجه قطاع الرهن العقاري 
توافق  عدم  وجــود  الدراسة  نتائج  أظهرت  فلسطني،  في 
بني قواعد التمويل واإلقراض، حيث أن عدم االستقرار 
الــســيــاســي واالقـــتـــصـــادي يـــؤديـــان إلـــى إبــقــاء املودعني 
ألمــوالــهــم  فــي حــســابــات حتــت الــطــلــب قصير األجل، 
وعدم التوافق بني قاعدة التمويل للبنوك ) ودائع على 

متنحها  التي  العقاري  الرهن  وقــروض  القصير(  املــدى 
البنوك )طويلة األمد(. هذا فضال عن املخاطرة العالية 
السياسية واالقتصادية في  جراء استمرار االضطرابات 
فلسطني، ما يؤدي إلى ارتفاع املخاطرة، وندرة األراضي 
إلى  واملــطــوبــة،  األراضـــي  سلطة  لــدى  قانونيا  املسجلة 
العقاري،  الــتــمــويــل  بأهمية  الــوعــي  مــحــدوديــة  جــانــب 
الدخل  أصحاب  على  يقتصر  الذي  السوق،  ومحدودية 

املرتفع والعالي

االقتصاد الفلسطيني شهد تغييرات 
جذريه في السنوات القليلة املاضية

الهائل  النمو  الرغم من  أنه وعلى  إلى  الدراسة  وأشــارت 
لــالقــتــصــاد الــفــلــســطــيــنــي الــتــي حتــقــقــت خــــالل فترة 
التسعينيات، إال أن االقتصاد الفلسطيني شهد تراجعا 
واإلجراءات  السياسية  االضطرابات  بسبب  الــوراء  إلــى 
على  سلبي  تأثير  لها  كــان  والتي  املقيدة،  اإلسرائيلية 

البنية التحتية لالقتصاد الفلسطيني.
ملحوظا  منوا   -2005  2003 من  الفترة  شهدت  ولكن 
فــي الــنــشــاط االقــتــصــادي عــلــى الــرغــم مــن محدودية 

االستقرار
وقدرة  مرونة  عديدة  قطاعات  أظهرت  حيث  السياسي، 
انخفاضا  األوضــاع لتسجل  وعــادت  والنمو،  العمل  على 
2006 بسبب وقف حتويل  في  االقتصادي  النشاط  في 
دون  حالت  التي  الفلسطينية  السلطة  إلــى  الضرائب 

تسديد رواتب موظفي القطاع العام.
ومع ذلك، أظهرت املؤشرات االقتصادية الرئيسة حتسنا 
 2007 عــام  مــن  والــرابــع  الثالث  الربعني  فــي  ملحوظا 
2008 احلالي على الرغم من االضطرابات  وأوائل عام 
السياسية، إال أن االقتصاد الفلسطيني أظهر قدرا كبيرا 
إلى  بحاجة  االستثمار  مناخ  زال  ما  ولكن  املرونة ،  من 

التطوير.
وأكدت الدراسة أن القطاع اخلاص في فلسطني يعمل بشكل 
نشط، ويعتبر شريكا قويا، ويظهر قدرة كبيرة على التحرك 
والعمل في ظل ظروف صعبة، حيث كشفت دراســات حول 
مبيزة  يتمتع  اخلــاص  القطاع  إن  الفلسطيني  االقتصاد 

تنافسية باملقارنة مع القطاع اخلاص في املنطقة.
في  البشري  املــال  رأس  ونوعية  أن توفر  الدراسة  وبينت 
هو  للتعليم  الــواجــب  االعتبار  يعطى  الــذي  فلسطني، 
يشكل  حــني  الفلسطيني فــي  االقتصاد  فــي  قــوة  نقطة 
 %80 والـــواردات(  )الــصــادرات  التجارة اخلارجية  حجم 
مــن الــنــاجت احملــلــي اإلجــمــالــي، وفــقــا ملــؤشــرات التجارة 
يظهر  الفلسطيني  االقتصاد  فان  وبالتالي  اخلارجية، 
ظل  فــي  هــائــل  بشكل  وينمو  التكيف  على  كبيرة  قـــدرة 

األجواء السياسية االيجابية.

في دراسة حتليلية أعدها صندوق االستثمار الفلسطيني

الشعب الفلسطيني بحاجة إلى 470 ألف وحدة سكنية خالل السنوات العشر املقبلة
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دراسات وأبحاث وتقارير

بقلم السيدة
شعاع مرار

مدير عام شركة ريادة 
لالستشارات والتدريب

فامتدادها  بــطــيء،  بــشــكــل  تــنــمــو  كــانــت  وإن  ظــاهــرة 
متواصل ومــطــرد- أثـــارت جـــداًل واســعــًا لــوقــت طويل 
وأجريت حولها العديد من الدراسات – أال وهي ظاهرة 
النساء  وتولي  االقتصادي،  النشاط  في  املــرأة  مشاركة 
طرحت  وقد  العربية.  املنطقة  في  اقتصادية  ملشاريع 
من  عــددًا  االقتصادية  النشاطات  في  النساء  مشاركة 
النشاط  في  النساء  مشاركة  بأهمية  املتعلقة  األسئلة 
االقتصادي ومدى حاجة املجتمع ملثل هذه املشاركة في 
في  ليس  يحاكى  أبــوي،  نظام  يسودها  محافظة  بيئة 
الشرق  أنحاء  كافة  بل وفي   ، العربية فحسب  املنطقة 
مشاركة  أصبحت   ، التوجه  هذا  من  وكجزء  األوســط، 
محور  االقتصادي  النشاط  في  الفلسطينيات  النساء 
اهتمام السلطة الوطنية الفلسطينية ، والدول املانحة 
احلثيثة  اجلــهــود  يبذلون  الــذيــن  احمللية  واملــؤســســات 
لتعزيز مــشــاركــة املـــرأة فــي املــشــاريــع االقــتــصــاديــة في 

املناطق الفلسطينية احملتلة. 
فما الذي تضفيه النساء على االقتصاد إذا ما باشرت 
مبشاريع خاصة بهن؟ وما مدى االختالف ما بني هذه 
املشاريع ومثيالتها من املشاريع التي يديرها الرجال؟ 
تواجه  التي  التحديات  أن تعزى  ، فهل ميكن  ومن ثم 
وفي  العربية  البالد  في  النساء  تديرها  التي  املشاريع 
أم  سواها-  دون  وثقافية  اجتماعية  ألسباب  فلسطني 
أنه يجب تفحص مثل هذه التحديات وفقًا للتحديات 
املنطقة  لها  تتعرض  الــتــي  واالقــتــصــاديــة  السياسية 

ككل. 
ولــإلجــابــة عــلــى بــعــض األســئــلــة املــتــعــلــقــة مبشاركة 
النساء في املشاريع االقتصادية ، أجرى البنك الدولي 
حديثًا دراسة لفحص البيئة السائدة لتعزيز مشاركة 
األوسط.  الشرق  في  االقتصادية  املشاريع  في  املــرأة 
النساء  تديرها  التي  الشركات  أن  الــدراســة  ،أظــهــرت 
الشركات  مــن  مثيالتها  مثل  متــامــا  مكانتها  حتتل 
أن  إلــى  الــدراســة  توصلت  كما   . الرجال  يديرها  التي 
التكنولوجية،  املعلومات  تستخدم  النسائية  الشركات 
وتقوم بأعمال التصدير وقادرة على املنافسة الدولية 
وجذب املستثمرين األجانب. وعالوة على ذلك، بينت 
الدراسة أن الشركات التي تديرها النساء تقدم فرص 

عمل وتساهم في تخفيض معدل البطالة. وباملختصر 
فقد بينت الدراسة أن تغيير وجهة االقتصاد واملنافسة 
التي  الرئيسية  اخلصائص  من  اثنتان  هما  العاملية 
ميــكــن أن تــســاهــم بــهــا الــنــســاء عــنــدمــا تــدخــل سوق 

العمل. 
التي  الشركة  أجرتها  دراســـة  أتـــرأس  أن  أسعدني  وقــد 
ودعم  بإشراف   -Riyada Consulting  – أترأسها 
مــنــتــدى سيدات  و  الــدولــيــة  الــعــمــل  مــن منظمة  كــل 
األعــمــال. وقــد أجــريــت هــذه الــدراســة بــهــدف فحص 
والتحديات  الفرص  وتقييم  احلديثة  الظاهرة  هــذه 
التجارية  املشاريع  أصحاب  من  النساء  تواجهها  التي 
فــي ســوق الــعــمــل. وقــد أظــهــرت نتائج الــدراســة التي 
أجريناها أنه على الرغم من أن النساء الفلسطينيات 
الــســائــدة فــي منطقة  بــعــدد مــن اخلــصــائــص  تشترك 
زلــن يعملن فــي بيئة لها  الــشــرق األوســـط، فإنهن مــا 
في  النساء  مشاركة  نسبة  أن  جنــد  حيث   ، خاصيتها 
سوق العمل في الدول العربية قد بلغت %33 ، بينما 
متدنية  تزال  ما  الفلسطينيات  النساء  مشاركة  نسبة 
وفقًا  ذلك،  إلى  باإلضافة   .14% تتجاوز  ال  املستوى- 
ل PCBS فإن املشاريع التي متلكها النساء أخذة في 
النمو والتوسع حجمًا وعددًا ، ولكنها ال تزال ال متثل 
سوى أقلية ال تتجاوز %5 من مجموع املشاريع. ويلعب 
املستوى التعليمي دورا رئيسيا في حتديد نوع ومجال 
وهناك  النساء.  وتديرها  فيها  تشارك  التي  املشاريع 
تديرها  الــتــي  املــشــاريــع  نوعية  فــي  ملحوظ  اخــتــالف 
أقل  أو  ثانوية  يحملن شهادات  فالنساء ممن  النساء. 
النساء  بينما   ، املنزلية  املشاريع  إدارة  في  عــادة  تعمل 
ممن تلقني تعليمًا جامعيًا أو دراسات عليا لهن نصيب 
للنمو  إدارة شركات مهنية تسعي  وفي  العمل  أكبر في 
اطلعت  قد  كانت  اجلامعية  املــرأة  ألن  وذلــك  والتطور 
أكثر من مثيالتها من غير اجلامعيات على املمارسات 
أن  الدراسة  بينت  كما  احلديثة.  التجارية  واألساليب 
ال  وأنــهــن  مــتــدٍن  التجارية  الــغــرف  فــي  النساء  متثيل 
يشاركن بتاتًا في مجالس إدارة هذه الغرف التجارية. 
كما تبني أن متثيل النساء في قطاع اخلدمات وكذلك 
الرجال على  أدنــى من  القطاع اخلــاص  في مؤسسات 
الرغم من أن بعض النساء تشارك في مجالس اإلدارة 

في هذه القطاعات. 
الــذي تستطيع  والــهــام  الــبــارز  الــدور  الرغم من  وعلى 
النشاطات  فــي  مــشــاركــتــهــن  عــنــد  تلعبه  أن  الــنــســاء 
ما  الــذكــر  السابقة  الــتــحــديــات  أن  إاّل   ، االقــتــصــاديــة 
كبير. ومثل هذه  إلــى حــّد  مــن مشاركتهن  تــزال حتــّد 
وفقًا  نفسّرها  أن  احلــال  بطبيعة  ميكن  ال  التحديات 

وحدها.  واالجتماعية  الثقافية  واألســـس  للمعايير 
املرأة  متنع  قــد  واالقتصادية  االجتماعية  فاملعيقات 
من الدخول إلى سوق العمل ، ولكن حال دخولها فإن 
التحديات األخرى التي ال عالقة لها باجلنس هي التي 
تعيق تقدمها متامًا مثلما تعيق تقدم الرجال. فالبيئة 
التجارية  املــشــاريــع  وخــنــق  كبت  على  تعمل  الــســائــدة 
املــتــوفــرة ألصحاب  عـــام وحتـــّد مــن اخلـــيـــارات  بشكل 
واالقتصادية  السياسية  فالعوائق  املشاريع.  هذه  مثل 
على  االحتالل  قوات  تفرضها  التي  القيود  إلى جانب 
حركة الناس والبضائع هي من بني أكثر العوائق التي 
تعيق تطور املشاريع االقتصادية. فمثل هذه اإلجراءات 
ضمن  يبقى  أن  الفلسطيني  االستثمار  على  تفرض 
بحيث  احلــجــم  واملتوسطة  الصغيرة  املــشــاريــع  دائـــرة 
تبقى املشاريع األسرية هي السائدة. وعالوة على ذلك 
فنظرًا للمجازفة الكبيرة في االستثمار في فلسطني، 
فإن جذب املستثمرين األجانب لالستثمار في قطاعات 

غير قطاع البناء يبقى حلمًا بعيد املنال. 
الذكر  السابقة  التحديات  الرغم من كل  أنه وعلى  إاّل 
، يشهد االقتصاد الفلسطيني وجود عدد متزايد من 
املشاريع التي يبادر بها جيل الشباب القادر على التغلب 
على التحديات واملبادرة بإبداع في كافة القطاعات مبا 
املعلومات.  وتكنولوجيا  والتجارة  اخلدمات  ذلــك  في 
وكفلسطينيني، فإن لدينا اهتمامًا خاصًا في تشجيع 
كافة الشباب من رجال ونساء على املشاركة في التطور 
االقتصادي. ففي املستقبل سيمّثل جيل الشباب، القادة 
واملوظفني وصانعي ومصممي السياسات االقتصادية، 
وباستطاعتهم استخدام األساليب اجلديدة واالستفادة 
من الثورة التكنولوجية خللق مزيد من فرص العمل. 
فجيل الــشــبــاب قـــادر مــن خـــالل الــقــطــاع اخلـــاص أن 
وحدها.  حتققه  أن  احلكومة  تستطيع  ال  مــا  يحقق 
كما وأن معدل البطالة والفقر العالي في فلسطني – 
وكذلك احلقيقة بأن ما يقارب نصف السكان ما دون 
اخلامسة عشرة من العمر – ال تترك لنا خيارًا سوى أن 
نعزز مشاركة النساء في األعمال واملشاريع االقتصادية 
وذلك كي تستطيع النساء أن تشارك إلى جانب الرجال 
في كسب لقمة العيش. فالتطور االقتصادي والتقدم 
اجلهود  في  مكانتها  املــرأة  حتتل  لم  ما  يتحققان  ال 
روبرت  السيد  يؤكده  ما  وذلك  التطوير،  إلى  الساعية 

زولك، رئيس البنك الدولي بقوله: 
حتقيق  على  الــقــادر  اإلقتصاد  هو  الــذكــي،  »اإلقتصاد 
والفقر،  البطالة  من  واحلــد  عمل  فــرص  خلق  النمو، 
والتي ال ميكن حتقيقها دون حتقيق املساواة بني املرأة 

والرجل«.

االقتصادي” للنمو  الطريق  هي  واملرأة  الرجل  بني  ما  “ املساواة 
إن مشاركة املرأة في النشاط االقتصادي في املنطقة العربية عامة وفي املناطق الفلسطينية خاصة على مدى السنوات اخلمسة 

املاضية قد أثرت إيجابيًا على أداء كافة النشاطات االقتصادية.
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دراسات وأبحاث وتقارير

مقدمة:
البالتني  الفضة،  )الذهب،  الثمينة  املعادن  تعتبر 
الكرمية  األحـــجـــار  جــانــب  إلــــى  والــــبــــاالديــــوم(، 
السنني  آالف  منذ  املــاس،  رأسها  وعلى  املختلفة، 
حياة  فــي  قصوى  أهمية  ذات  اللحظة_  وحتى 
أركان  فــي جميع  والــــدول  واملــجــتــمــعــات  األفــــراد 
كوكبنا. علمًا بأن التعامل مع املجوهرات يختلف 
من مجتمع إلى آخر باختالف الثقافة، واملستوى 
االقتصادي، والقيم واملفاهيم الدينية واملعتقدات 

التي حتكم املجتمع.
وتنقسم املجتمعات من حيث عالقتها باملجوهرات 
إلى: ُمستخِرج للخامات ابتداًء من سطح األرض 
أعماق  مــن  باطنها.  فــي  سحيقة  أعــمــاق  وحــتــى 
مختلفة من باطن األرض، وُمنتج لها كمجوهرات 
ومستهلك-مشتٍر-مالًك  الناظرين،  تسر  جميلة 
يتباهى بارتداءها، أو يتاجر بها، أو يخزنها كوعاء 

نقدي يستخدمه عندما يشتد اخلطب.
ٍع  نِّ ُمصنَ بني  فينقسم  الفلسطيني،  مجتمعنا  أما 
ُع هو  نِّ )منتج( للمجوهرات ومستهلك لها. فامُلصنَ
ذلك الفرد الذي يغرق في أتون مراحل التصنيع 
تخلو  ومشقة، ال  فيها من صعوبة  املختلفة، مبا 
من املخاطرة إن لم يحسن صنعًا في التعامل مع 
الفرد  ذلــك  فهو  املستهلك  أمــا  منها.  مرحلة  كل 
عه  ما صنَّ العمر« المتالك  يدفع »حتويشة  الذي 

األول.
وتتعدد األسباب الكامنة وراء عملية الشراء تلك؛ 
إذ أن غالبيتها العظمى هي ملناسبات األفراح، وعلى 
رأسها األعراس، باإلضافة إلى التزين بها أو خزنها 
الستبدالها بالنقود عند تعرض األسرة ألزمة ما، 
أو للمتاجرة بها وجني األرباح الناجمة عن تذبذب 
أسعارها. أما جنس املستهلك للمجوهرات للزينة 
و/أو اخلزينة فهو، في الغالبية العظمى؛ املرأة من 

مختلف األعمار واملستويات الثقافية.
لقد وردت فكرة الكتابة في هذا املوضوع كونه من 
االقتصادي؛  بعده  حــول  يكتب  لم  التي  املواضيع 
املرأة  تكاد عالقة  وإمنــا  واالســتــهــالكــي،  اإلنــتــاجــي 
الفلسطينية،  الذهنية  في  تنفرد،  أن  باملجوهرات 
مبناسبات األعراس. من هنا جاء هذا املقال لوضع 
النقاط على حروف العالقة بني املرأة الفلسطينية 
واملــجــوهــرات بــأبــعــادهــا االقــتــصــاديــة، إلـــى جانب 

األبعاد األخرى بخاصة اجلمالية منها.

ال أسرة بال مجوهرات:
الفلسطينية  األســــرة  شـــأن  يــتــابــع  ملــن  ال ميــكــن 
كما  إذ  حياتها.  فــي  املــجــوهــرات  دور  يتجاهل  أن 
فإن  املجتمع،  فــي  األســاســيــة  اللبنة  هــي  األســـرة 
اللبنة  هي  منها(  الذهبية  )بخاصة  املجوهرات 
األساسية في تكوين تلك األسرة )منذ هي فكرة(. 
فـ »دبلة اخلطوبة«، وهي في غالبيتها العظمى من 
لـِ  »تلبيسها«  بـ  اخلاطب  وقيام   .21 عيار  الذهب 
»مخطوبته« هي املرحلة التي تلي قراءة الفاحتة 
مباشرة، وفي كثير من األحيان تسبق عقد القران 
الذي  الشرعية،  احملكمة  لــدى  املسجل  الرسمي 
على  التي  املجوهرات  كمية  إلى  اإلشــارة  يتضمن 
مؤجل.  وليس  ل«  جَّ »ُمعنَ كـ  يوفرها  أن  »العريس« 
تــكــون مــن املجوهرات  الــعــظــمــى  الــغــالــبــيــة  وفـــي 
 150 الذهبية من عيار21-، وتتراوح كميتها بني 
إلى 300 غرام، وتختلف الكمية من بلد إلى آخر 
في املجتمع الفلسطيني. في حني أن املؤجل، هو 
املالي الذي على العريس أن يؤديه  ذلك االلتزام 

في حال وقع الطالق ال سمح الله.
للزفاف،  اإلعــداد  األولــى في  فإن اخلطوة  كذلك 
والذي يعني دخول العريس والعروس لـِ “العش”، 
القيام  هــي  للمجتمع،  جــديــدة  أســرة  إضــافــة  أي 
املجوهرات  مـــن  عــلــيــهــا  املــتــفــق  الــكــمــيــة  بـــشـــراء 
الذهبية باملواصفات املذكورة أعاله. وبغير ذلك لن 

يكون هناك زواج، وال عش، وال أسرة.
للمجوهرات  القصوى  األهمية  لنا  يتضح  بهذا 

الفلسطينية،  األســرة  في  بالتحديد(  )الذهبية 
فهو  املجوهرات  لتلك  احلياة-  -مــدى  املالك  أما 
العقد باسمها  ــعنَ  ُوقِّ التي  “العروس”  املــرأة؛ ألنها 
بالزغاريد  النساء  املطربون وصدحت  والتي غّنى 
بعد  “الذهبي”.  الــعــش  لــذلــك  بدخولها  فــرحــًا 
هذا كله هل يبقى شٌك في مدى االرتباط الكبير 

للمجوهرات باملرأة في مجتمعنا؟
الوحيد  املالك  هي  املــرأة  أن  هــي:  إذًا،  فالنتيجة، 
أعتقد  وال  لـــألســـرة.  املـــالـــي  املـــخـــزون  لــغــالــبــيــة 
من  الكثير  في  بأنه،  قلنا  ما  إذا  ســرًا  نذيع  بأننا 
بحل  )الزوجة-األم-الكّنة(  املــرأة  تبادر  األحيان، 
مثل  األســـرة،  لها  تتعرض  كبيرة  مالية  معضلة 
في  بخاصة  املــرأة،  بها  تبادر  التي  البناء  مشاريع 
القرى، فتستبدل ممتلكاتها من الذهب باحلرية 
سوء  تسومها  قد  التي  حماتها  عن  واالستقالل 

العذاب وتتدخل في تفاصيل حياتها اليومية.
ما دور املرأة في تصنيع املجوهرات؟!

يوجد في الضفة وغزة حوالي 160 مصنعا ومشغال 
وورشة متخصصة في تصنيع املجوهرات الذهبية، 
املجوهرات  تصنع  ُورنَش  أو  مصانع  بضع  وهناك 
حتى  فهم،  املصانع  لتلك  املالكني  أمــا  الفضية. 
املرأة  دور  يتعدى  وال  فقط.  الذكور  من  اللحظة، 
فنية  تكون عاملة  أن  الصناعية  املنشآت  تلك  في 
بأدوار بسيطة، ال تتجاوز مستوى تركيب األحجار 
في األماكن املخصصة لها في القطعة كاخلامت أو 
اإلسوارة أو العقد... الخ. وهذه إجابة جزئية عن 
أي  التصنيع،  املرأة في  دور  املطروح حول  السؤال 

أنه دور جانبي خجول.
أمــا فــي مجال املــتــاجــرة بــاملــجــوهــرات، فــإن مئات 
تتاجر  الـــتـــي  مـــحـــل(   600 )حــــوالــــي  احملـــــالت 
كانت  وإن  للذكور،  مملوكة  الذهبية  باملجوهرات 
مسجلة بــاســم امــــرأة؛ فـــإن األمـــر ال يــتــعــدى ما 
في حني  عمومي  سيارة  باسمها  لنَ  جَّ ُتسنَ أن  يشبه 
أنه ال ميكنها، في مجتمعنا، أن تأخذ دور السائق 

العمومي.
وبخاصة  املجوهرات  التصاق  مــدى  معًا  لنتذكر 

املرأة الفلسطينية واملجوهرات
بقلم:

عزيز العصا
البريد االلكتروني:

a_alassa@yahoo.com
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من  الــرجــل،  على  شرعًا  احملرمة  منها،  الذهبية 
وامتالكها،  املــجــوهــرات  لتلك  املـــرأة  شـــراء  حيث 
واحلـــريـــة املــطــلــقــة فــي الــتــصــرف بــهــا، ودميومة 
بتلك  الــعــقــائــديــة  شــبــه  وصلتها  بــهــا،  ارتــبــاطــهــا 

املجوهرات... الخ.
بأن  للشك،  مجااًل  يــدع  ال  مبا  لنا،  يتبني  بذلك 
املشهدين،  بني  تناقضًا(  )بــل  كبيرًة  فجوًة  هناك 
إلى ردم هذه  األمر الذي يدفعنا، كل من موقعه، 

الفجوة أو التقليل من مساحتها.
ما الدور املمكن للمرأة في تصنيع املجوهرات؟!

املرأة هي  بناًء على الوصف أعاله يتضح لنا بأن 
واجلذابة  اإلبداعية  اجلوانب  تلمس  على  األقــدر 
في شأن املجوهرات، من حيث األشكال واحلجوم 
ألوانًا  الــذهــبــيــة حتــمــل  فــاملــجــوهــرات  واأللـــــوان؛ 
واألحمر  )الــذهــبــي(،  األصــفــر  مــثــل:  مختلفة، 
الــخ. وألنها مصممة لكي  واألبيض واألخــضــر... 
تتزين بها املرأة؛ فإن املرأة هي القادرة على اختيار 
مواصفات تلك املجوهرات التي تالئم أذواق بنات 
جنسها. علمًا بأن املصممني الرئيسيني في معظم 

مناطق العالم هم من الذكور.
أمــا الــعــوامــل الــتــي حتكم تلك املــواصــفــات، غير 

املتصلة مبجوهرات األعراس، فهي:
أغراض استعمال املجوهرات: زينة أم خزينة.

أوقات االستعمال: في الليل أو في النهار.
أماكن االستعمال: في املنزل، أو في مكان العمل، 
أو في احلفالت واملناسبات االجتماعية املختلفة.

بها  تتزين  أن  ميكن  ال  فــاملــجــوهــرات  املــنــاســبــات: 
تختلف  والــتــي  األفــــراح،  مناسبات  فــي  إال  املـــرأة 
التصاق  ومدى  والسهرة  الفرح  طبيعة  باختالف 

املرأة باملناسبة.
التي  فاملجوهرات  للمرأة:  اجلسدية  املواصفات 
طولها،  باختالف  تختلف  بها  التزين  املــرأة  على 

وسمنتها، وطول جيدها )عنقها(... الخ.
)منشورة  دراســـة  العاملي  الــذهــب  مجلس  وأجـــرى 
http://www. فــي  2007/12/19م،  بتاريخ 
ارتداء  موضة  عن    )ameinfo.com/arabic

العاملة  املــرأة  آراء  خاللها  من  استقصى  الذهب 
عن الذهب، وحبها له، فكان من أهم النتائج التي 

توصلت إليها الدراسة:
به  لتكمل  الــذهــب  جــمــال  تستخدم  املـــرأة  بــاتــت 

جمالها األنثوي.
املجوهرات  بـــشـــراء  ــنــســاء  ال لــــدى  رغــبــة  هــنــاك 
حياتها،  فــي  اجلميلة  املــعــانــي  وذات  البسيطة، 
التصاميم  أو  الزهور،  أو  الصغيرة،  القلوب  مثل: 
الهندسية البسيطة، أو تلك التي حتمل تصاميم 
استثنائية، واملتعددة االستعماالت والتي تتناسب 

مع أذواقهن وميولهن.
الذهبية  بــاملــجــوهــرات  تــتــزيــن  ألن  املــــرأة  تسعى 
املوضة  خطوط  آخــر  القتناء  وتسعى  اجلميلة، 

منها.
كلمة أخيرة..

صحيح أننا منر في ظروف غاية في التعقيد إال 
أننا، في الوقت نفسه، نستهلك كميات كبيرة من 
املجوهرات، بخاصة الذهبية منها. وأن املستهلك 
صامتني  نبقى  فهل  املـــرأة،  هو  املجوهرات  لتلك 
الـــذي يستنفد مــن جيوب  املــوضــوع  هـــذا  اجتـــاه 
أسرنا مبالغ ضخمة، دون أن نعرج عليه بالدراسة 

والتحليل؟
في  الفلسطينية  املرأة  دور  فموضوع  ال،  بالتأكيد 
من  بها  واملتاجرة  وتصنيعها  املجوهرات  تصميم 
غورها  لسبر  الـــدراســـة  تستحق  الــتــي  املــواضــيــع 
واخلروج بالتوصيات، القابلة للمتابعة والتطبيق، 
ـــؤدي فــي الــنــهــايــة إلـــى تــوعــيــة املــــرأة في  والــتــي ت
مجتمعنا بدورها في هذا املجال، مبا ميكنها من 
عٍة  نِّ وُمصنَ كمصممة  املجوهرات  في مجال  الولوج 

ومتاجرة.
وال أخالني أبالغ إذا قلت بأن العروس سوف تكون 
أكثر طمأنينة وأكثر تفهمًا للنصائح والتوجيهات، 
حينما ُتستنَقبنَُل في محل املجوهرات من قبل فتاة 

خبيرة في مجال املجوهرات.
كما أن تصميم املرأة للمجوهرات يعني أنها سوف 
تصمم ما يناسب ذوق املرأة والتي هي األقدر على 

تفهم أسرارها وخصوصيتها.
فـــي ظـــل ظروفنا  إثــــــارة  ـــر  ـــث املــــوضــــوع األك أمــــا 
االقــتــصــاديــة الــصــعــبــة، فــهــو: هــل مــن الضروري 
شراء مئات الغرامات من املجوهرات الذهبية لكل 
عروس؟ وهل أن العروس التي تشتري كمية أكبر 

من املجوهرات تتميز عن غيرها بشيء؟
أو  املـــرأة  مــراكــز  قيام  املــواضــيــع  تلك  تستحق  أال 
ـــ )اجلـــنـــدر( إجــــراء الـــدراســـات التي  مــا تــعــرف ب
الفلسطينية  املــرأة  عالقة  وحقيقة  واقــع  تتلمس 

باملجوهرات؟
أود  وغــيــرهــا،  األسئلة  هــذه  ُيــجــاب على  أن  وإلـــى 
الله عليه وسلم:  الله صلى  ــرنَ بقول رسول  كِّ أذنَ أن 

»أقلكن مهرًا أكثركن بركة«.

املصدر:
http://business.maktoob.com
http://www.arb-woman.com/
vb/29660.html
http://www.jewelry.com
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صدر عن معهد ابحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني 
املـــراقـــب االقتصادي  الــثــانــي عــشــر مــن  الــعــدد  )مــــاس( 
واالجــتــمــاعــي بــالــتــعــاون مــع اجلــهــاز املــركــزي لالحصاء 

الفلسطيني وسلطة النقد .
ونورد فيما يلي امللخص التنفيذي:

النشاط االقتصادي: 
زيادة   2007 الــعــام  فــي  اإلجــمــالــي  الــنــاجت احملــلــي  شهد 
العام  فــي  عليه  كــان  مبــا  مــقــارنــة   0.7% بنسبة  ضئيلة 
تراجع  فيما  دوالر،  مليون  إلى4،135.8   ليصل   2006
تقارب  بنسبة  اإلجمالي  احمللي  الناجت  من  الفرد  نصيب 
%2. كما تراجعت مساهمة أنشطة الصناعية التحويلية 
اخلدمات  أنشطة  م  تقدُّ مقابل  في  التجارية  واخلــدمــات 
األخرى كالصحة والتعليم والدفاع العام، وأنشطة الزراعة 

والتجارة والنقل واالتصاالت، وأنشطة الوساطة املالية. 
سوق العمل:

انخفضت نسبة املشاركة في القوى العاملة )%41.4 في 
نسبة  انخفاض  بسبب   ،)2007 العام  من  الــرابــع  الربع 
مشاركة كل من الذكور واإلناث والتي وصلت إلى 66.8% 
و%15.5، على التوالي، كما انخفض معدل البطالة في 
األعلى  البطالة  نسبة  وكانت   ،22.2% إلــى  الربع  نفس 
فيما  أما  15-24 سنة.  العمرية  الفئات  من  الشباب  بني 
شهد  فقد  بأجر،  للمستخدمني  اليومية  األجــور  يخص 
الغربية  الضفة  في  بأجر  املستخدمني  من  لكل  ارتفاعًا 
واملستخدمني بأجر في إسرائيل واملستوطنات، وبقيت كما 
هي في قطاع غزة. وخالل العام 2007 كان أكثر من 94% 
املعلن عنها في الصحف من قبل  الوظائف الشاغرة  من 

القطاع اخلاص وقطاع املنظمات غير احلكومية.
املالية العامة:

بالرغم من ارتفاع اإليرادات احمللية غير الضريبية بنسبة 
إال  دوالر،  مليون   117 إلــى  لتصل   2007 عــام  في   39%
إلى  لتصل   4،5% بنسبة  انخفضت  املقاصة  إيــرادات  ان 
697 مليون دوالر، أما اإليرادات الضريبية فقد انخفضت 
من  دوالر.  مليون   177 إلــى  لتصل   14% بنسبة  كذلك 
جهة أخرى، ارتفع دعم املوازنة بنسبة %57،3 لتصل إلى 
1،175 مليون دوالر. أما النفقات احلكومية فقد ارتفعت 
منها  دوالر،  مــلــيــون   2،732 إلـــى  لتصل   39% بنسبة 
فواتير  مستحقات  لتسوية  اقــراض  صافي  مليون   500

اخلدمات.
القطاع املصرفي:

خالل عام 2007 لم يتم تسجيل أي تغير على عدد البنوك 
العاملة في األراضي الفلسطينية، إال أن عدد الفروع ارتفع 
لتبلغ 162 مكتبًا وفرعًا. أما نسبة موجودات املصارف فقد 
ارتفعت بنسبة %5.1 خالل الربع الرابع من العام 2007 
تراجعت  فيما  العام،  نفس  من  الثالث  الربع  مع  مقارنة 

قيمة إجمالي الرصيد القائم على التسهيالت االئتمانية 
املمنوحة بنسبة %3.9. وازداد حجم التوظيفات اخلارجية 
خالل الربع الرابع من العام 2007 لتصل إلى 3288.9 
مليون دوالر. وسجل إجمالي الودائع لدى البنوك العاملة 
خالل   5.5% بقيمة  ارتفاعًا  الفلسطينية  األراضــي  في 
املقاصة  يخص  فيما  أما   .2007 العام  من  الرابع  الربع 
فقد تزايدت عدد الشيكات املقدمة للتقاص بنسبة 0.1% 
خالل الربع الرابع من العام 2007، وتزامن ذلك مع زيادة 

في عدد الشيكات املعادة )املرجتعة( بنسبة 4%.
سوق فلسطني لألوراق املالية: 

بنسبة  املتداولة(  األسهم  )قيمة  التداول  حجم  انخفض 
%23.8 في نهاية العام 2007 مقارنة مع العام السابق. 
املقابل  في   .7.4% بنسبة  السوقية  القيمة  تراجعت  كما 
ســجــل مــؤشــر الــقــدس فــي نــهــايــة الــفــتــرة الــعــام 2007 

انخفاضًا بنسبة  %12.9 مقارنة بالعام 2006.
األسعار والقوة الشرائية:

السنة ليصل  الرابع من  الربع  ارتفاع األسعار في  استمر 
احتساب  عند  أمــا  الثالث،  بالربع  مقارنة   3.42% إلــى 
تراكمي  وبشكل  األشــهــر  بــني  األســعــار  فــي  التغير  نسب 
ارتفعت بنسبة   2007 العام  أن أسعار  2007، جند  للعام 
انخفاضًا  الـــرابـــع  الــربــع  شــهــد  املــقــابــل،  فــي   .6.67%
ملحوظًا في سعر صرف كل من الدينار والــدوالر مقابل 
الشيكل، حيث انخفض بنسبة %5.74 و%5.25 مقارنة 
العام  في  الصرف  سعر  معدل  ومبقارنة  الثالث،  بالربع 
2006، بلغت االنخفاض في معدل  2007 مبعدل العام 
هذا،   .7.87%  ،7.8% السابقة  الــعــمــالت  صــرف  سعر 
وتراجعت القوة الشرائية لكل من الدينار والدوالر خالل 
%7.91 للدوالر و7.88%   2007 الربع الرابع من العام 
للدينار، في حني كان االنخفاض في القوة الشرائية خالل 
العام 2007 بنسبة %14.05 و%13.79 لكل من الدوالر 

والدينار على التوالي.
السياحة:

ارتفع عدد الفنادق العاملة في األرضي الفلسطيني خالل 
مع  مقارنة   2.5% بنسبة   2007 العام  من  الرابع  الربع 
ارتفع عدد العاملني خالل الربع  الربع الذي سبقه. كما 
بنسبة  كذلك  النزالء  عدد  وارتفع   .3.8% بنسبة  الرابع 
فيما  العام،  نفس  من  الثالث  الربع  مع  مقارنة   14.9%
ارتفع متوسط إشغال الغرف بنسبة %10.8 خالل نفس 

الفترة .
تسجيل الشركات:

بلغ عدد الشركات املسجلة 1196 شركة عام 2007 حيث 
انخفض  فيما   ،2006 بالعام  مقارنة   88% بنسبة  زادت 
مجموع رأس املال املسجل للشركات اجلديدة إلى 182.3 
العام  فــي  ديــنــار  مليون   183.4 بـــ  مقارنة  ديــنــار  مليون 

.2006

اجتاهات وتوقعات أصحاب املنشآت 
الصناعية ومديريها حول األوضاع 

االقتصادية:
في  ومديريها  الصناعية  املنشآت  أصحاب  من   47.9%  
العام للمنشآت  الغربية يتوقعون بأن األداء  باقي الضفة 
كانون  لشهر  الالحقة  شهور  الستة  خالل  أفضل  سيكون 
قطاع  في  فقط   24.6% مقابل   2007 العام  من  األول 
غزة. %15 منهم يتوقعون حتسن الوضع اإلنتاجي خالل 
إنتاجية  فــي  حتسنًا   43.7% يتوقع  كما  الفترة،  نفس 

العاملني.
السكان في األراضي الفلسطينية بني 

تعدادين:
بلغ عدد سكان األراضي الفلسطينية 3.76 مليون نسمة 
 62.3% الغربية  الضفة  في  يعيش   ،2007 العام  نهاية 
و%37.7 في قطاع غزة، مقارنة بـ %64.7 و%35.3 على 

التوالي حسب تعداد العام 1997.
قطاع التعليم:

العام  146 مدرسة خــالل  القدس  في  املـــدارس  عــدد  بلغ 
2008/2007 وتشرف وزارة التربية والتعليم الفلسطينية 
طالبًا   70157 الــطــالب  عــدد  بلغ  فيما  منها،   37 على 
باملدارس  ملتحقون  نصفهم  من  أكثر  أن  حيث  وطالبة، 
التي تديرها بلدية القدس ودائرة املعارف اإلسرائيليتني. 
الذي  اإلسرائيلي  احلــصــار  أدى  فقد  غــزة  قطاع  فــي  أمــا 
تفرضه القوات اإلسرائيلية على قطاع غزة إلى انخفاض 
معدالت االلتحاق باملرحلة اإللزامية لتصل إلى96.8% 

في العام 2007/2006. 
على  التعليم  شمولية  إلى   )2008( التنمية  تقرير  أشار 
املجتمع باإلضافة إلى فاعلية القطاع التعليمي والعدالة 
في  متقدمة  مراتب  فلسطني  احتلت  حيث  التعليم،  في 
بني  للمقارنة  التقرير  بها  استعان  التي  املؤشرات  بعض 

الدول. 
مستويات املعيشة:

األراضي  في  الفقر  ارتفاع معدالت  إلى  التقديرات  تشير 
%80 من األسر الفلسطينية في  الفلسطينية، حيث أن 
الغربية تعيش حتت خط  الضفة  و%47 في  قطاع غزة، 
على  يعتمدون  الفلسطينيني  من   30% أن  الفقر. حيث 
دون  العيش  يستطيعون  ال  و4%  كبير،  بشكل  املساعدات 

هذه املساعدات.
اإلجراءات اإلسرائيلية:

أول  فــي  جريحًا  و629  شهيدًا   171 الشهداء  عــدد  بلغ 
شهرين من العام 2008. بلغ عدد احلواجز املؤقتة 955 
 23 بهدم  الفترة  ذات  في  االحتالل  قــوات  قامت  حاجزا. 
ومصادرة  عسكرية،  ألغراض  منزاًل   121 واحتالل  منزاًل 
اخلليل  محافظة  مناطق  في  األراضـــي  من  دومنــًا   766

وحدها الستكمال بناء اجلدار.

صدور العدد الثاني عشر من املراقب االقتصادي واالجتماعي
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فيروس  اكتشاف  مت  سنة  عشرة  خمسة  مــن  اكثر  منذ 
الكبد C حيث كانت مثل هذه احلاالت تسمى بالتهاب 
وهذه   »none A – none B« او  املــعــروف  غير  الكبد 
التسمية كانت تدلل على عدم معرفتنا للفيروس املسبب 
الى حني مت اكتشافه في عام 1991 ومت عزل الفيروس 

والتعرف على مكوناته .
تؤدي  التي  الفيروسات  اكثر  من   »C« الفيروس  يعتبر 
الوفيات  عدد  بلغ  حيث  الكبد  واورام  الكبد  تشمع  الى 
)12.000( حــالــة سنويا  الــوبــاء  هــذا  امــيــركــا مــن  فــي 
ويعتبر هذا الفيروس السبب الرئيسي في اميركا لزراعة 

الكبد.
بكثرة  مــوجــود  الفيروس  فهذا  العربية  الــبــالد  فــي  امــا 
في مصر حيث يبلغ عدد املصابني مابني )20-15 %( 
، اما في فلسطني فاالحصائيات املتوفرة  من املصريني 
املــرض ب  هــذا  وفــرة  يقدر  الصحة  وزارة  من مختبرات 
الوبائي )B( عشرة  الكبد  التهاب  ان  )%0.3( في حني 

اضعاف ذلك
فانه   )B( الكبد  لفيروس  تطعيم  اكتشاف  في حني مت 
حتى   »C« للفيروس   اللحظة  حتى  تطعيم  اليــوجــد 
على  مقدرته  وتصل  التكلفة  عالي  هو  املتوفر  العالج 
حسب  وهــذا   )70%-62( من  الفيروس  من  التخلص 
انواع   6 الفيروس  من  يوجد  حيث   »C« الفيروس  نــوع 
جينية هي type 1.2.3.4.5.6 – حيث ان النوع )2،3( 

االفضل استجابة للعالج املتوفر .

) C ( التهاب الكبد الفيروسي
د.ياسر فائق ابو صفية 

أستاذ مساعد
استشاري األمراض الداخليه 

واجلهاز الهضمي
املستشفى العربي - نابلس

طريقة العدوى :
تناول  نتيجة  كــانــت  اكتشافها  مت  الــتــي  احلـــاالت  اول 
الى  العدوى حتتاج  ان  اي  احلقن  عن طريق  املخدرات 
تلوث  مع دم املصاب ، يلي ذلك حاالت نقل الدم والبالزما 
ومشتقاته ، اما بالنسبة للعدوى بواسطة اجلنس فهي 
قليلة جدا وال حتدث عادة من املريض للزوج او الزوجة ، 

ولكن هناك احتمال اثر لالصابة اذا تعدد الشريك .
لــهــذا الــســبــب بــعــد عـــام 1992 مــن املــعــروف انـــه كل 
في  فحصها  يتم  بها  التبرع  يتم  التي  الــدم  وحـــدات 
»C«( للتاكد من  الكبد  العالم لفيروس  جميع انحاء 
عنده  يوجد  املتبرعني  احد  اكتشاف  واذا مت   ، خلوها 
الفيروس يتم اتالف الوحدة واخبار اجلهات املسؤولة 
في وزارة الصحة لكي يتم استدعاء املريض الستكمال 

الفحوص له .
كيف يتم اكتشاف املرض :

عادة التوجد اعراض خاصة باملرض ولكن كثير ما يتم 
اكتشافه عن طريق الصدفة مثال مريض يشكو من تعب 
عام ، اصفرار ، حرارة ، او تورم  بالقدمني ، يتم اجراء 
ميكن  حيث  وللفيروس  الكبد  النزميات  خاص  فحص 
بعد ذلك تشخيص احلالة ، وحاليا يوجد في فلسطني 
القدرة على معرفة نشاط الفيروس حيث ميكن اجراء 
الفيروس  تواجد  كثافة  ملعرفة   RNA ل  فحص خاص 
استجابة  ملــعــرفــة  متابعته  يــتــم  الــفــحــص  هـــذا  ونــفــس 

املريض للعالج بعد 3 اشهر .

 )C( ملن يتم اجراء فحص الفيروس
اي مريض كان قد استخدم احلقن املخدرة عير املشروعة 

) املدمنيني (
املرضى املصابني بفايروس HIV االيدز

قبل  الهيموفيديا  ملرض  يعاجلون  كانوا  الذين  املرضى 
العام 9019

الصناعية  الكلية  على  يعاجلون  كانوا  الذين  املرضى 
)غسيل الكلى( ، اى مريض عنده ارتفاع بانزميات الكبد  

او حتى اصفرار بالعني
اي مريض اخذ وحدت من الدم او البالزما قبل 1992

تعرضو  اذا  خصوصا  الصحي  املجال  في  العاملني  كل 
لوخزة ابرة او جرح اثناء العمل

االشخاص الذين مارسو اجلنس مع اكثر من شريك
االصابة :

تقسم الى اصابة حادة وقد متتد الى 6 اشهر
اما االصابة املزمنة فكثير ما يتحول جزء من املرضى 
بااللتهاب احلاد الى التهاب كبد مزمن )80-85 %( من 

احلاالت احلادة .
نادرا ما يختفي الفيروس لوحده دون عالج عند غالبية 

املرضى املصابني بالتهاب الكبد املزمن .
عالقة الفيروس بالكحول :

كــثــيــر مــن االبـــحـــاث تــبــني ان املـــشـــروب بــصــورة عامة 
اكثر  وخــطــورة  الفيروس  نشاط  من  يزيد  )الكحول( 
للتحول الى تشمع كبد او حتى االصابة بتلف الكبد 
وتــــؤدي الـــى الـــزراعـــة او الــــورم اخلــبــيــث لـــذى ينصح 
املصابون بالفيروس بعدم تناول اي نوع من املشروبات 

الروحية .
عادة ما يحتاج الفيروس من 20-30 سنة من النشاط 
حتى يتلف الكبد ويحدث بها ما يعرف بالتشمع حيث 
اكتشف ان %20 من املصابني بالفيروس يصبح عندهم 
تشمع كامل . وحوالي 1-%4 اخلطر من االصابة بورم 
هذا  في  تعجل  قد  الروحية  .املشروبات  سنة  كل  الكبد 
ان يصاب  20 سنة ممكن  اقل من  فترة  في  انه  مبعنى 

املريض بتشمع الكبد .
ان االصابة في سن مبكرة اي صغار السن يكون لديهم 
فرصة في االصابة اكبر للتخلص من الفيروس حتى لو 

اصيبوا في عمر متاخرة اى بعد سن 40 .
صوره للفيروس
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واالجتماعية  االقتصادية  للجنة  تقرير  أعلن 
االستثمار  »تــدفــق  أن  )إســـكـــوا(،  آســيــا  لــغــرب 
األجنبي املباشر إلى الدول العربية سجل رقمًا 
قياسيًا بلغ 62 بليون دوالر في 2006 ، بنمو 
 .«  2005 في  احملقق  الرقم  عن  املئة  في   36
ولفت إلى أن نصيب الدول العربية من التدفق 
 .«  2006 املئة في  4.8 في  إلى  »ارتفع  العاملي 
اجلهود  حجم  »يعكس  النمو  هــذا  أن  واعتبر 
العربية الستقطاب  الدول  بذلها معظم  التي 
على  ساعدا  املباشرة،  األجنبية  االستثمارات 
النمو  نسبة  ارتــفــاع  منها  عـــدة،  عــوامــل  ذلــك 
االقتصادي في دول مجلس التعاون اخلليجي 
النفط،  إيــــرادات  فــي  الكبير  االرتــفــاع  بفضل 
وجهود اإلصالح االقتصادي الذي نفذته دول 
وفتح  التخصيص  بــرامــج  خــصــوصــًا  عــربــيــة، 
قــطــاعــات جــديــدة أمـــام االســتــثــمــار األجنبي 
مجال  فــي  احملــقــق  الكبير  والــتــقــدم  املــبــاشــر 

حتسني مناخ األعمال«.
مجال  في  للتطورات  السنوي  العرض  وأشــار 
الذي   ،2007 اإلقــلــيــمــي  والــتــكــامــل  الــعــوملــة 
قّدمه وكيل األمني العام لألمم املتحدة األمني 
التنفيذي لـ »اسكوا« بدر عمر الدفع، في مؤمتر 
صحافي في بيت األمم املتحدة في بيروت ، إلى 
املرتبة  »احتلت  السعودية  العربية  اململكة  أن 
األجنبي  االستثمار  تدفق  حجم  فــي  األولـــى 
املباشر، إذ بلغت حصتها نحو 18 بليون دوالر، 
بزيادة 51 في املئة عن 2005. تلتها مصر التي 
 5.3 في مقابل  دوالر  10 باليني  بلغ نصيبها 
وحّلت  املئة.  في   87 بنمو   ،  2005 في  بليون 
باليني   8 على  وزادت حصتها  ثالثة  اإلمــارات 
أي   ،2005 فــي  بليونًا   11 مقابل  فــي  دوالر 
بتراجع 23 في املئة«. والحظ التقرير تراجع 
حجم هذه التدفقات إلى سورية 13.3 في املئة 
وسلطنة ُعمان 5.8 في املئة وقطر 55 في املئة 
أن نصيب  إلــى  ولفت  املــئــة«.  في   56 والكويت 
األجنبي  االستثمار  تدفق  من  العربية  الــدول 
املئة  16.5 في  بلغ  النامية  الدول  إلى  املباشر 

في مقابل 14.6 في املئة في 2005 ».
وأفاد تقرير »إسكوا« بأن نصيب الدول العربية 

قطاع النفط والطاقة حظي بحصة كبيرة 
من االستثمارات

تقرير لألسكوا حول تدفق اإلستثمار املباشر في الدول العربية عام 2006 

احلصة األولى للسعودية و... 62 بليون دوالر االستثمارات األجنبية في الدول العربية

من التجارة العاملية وعائدات السياحة »سجل 
ارتفاعًا طفيفًا خالل 2006، إذ ازداد 4.1 في 
املئة من حجم التجارة اإلجمالية، في مقابل 
بلغ منو  حــني  فــي   ،  2005 فــي  املئة  فــي   3.9
خالل  املئة  فــي   178 نحو  السياحة  عــائــدات 
خمسة أعوام ليرتفع من 15.1 بليون دوالر في 

2001 إلى 42 بليونًا في 2006«.
التقرير  أشــار  االقليمي،  التكامل  تعزيز  وفــي 
 ،2006 تطورات مهمة خالل  »عدم ظهور  إلى 
التجارة  زيــادة في حجم  الــى  إذ تشير األرقــام 
دوالر،  بليون   19 الــى  لتصل  العربية  البينية 
التجارة  املئة من  11 في  ان نسبتها بقيت  اال 
في   18 الى  هذه  وترتفع  اإلجمالية،  العربية 
التجارة  حجم  مــن  النفط  اسُتبعد  إذا  املــئــة، 
العربية اإلجمالية«. وعلى رغم منو االستثمار 
ليصل  املئة،  في  واحــد  بنسبة  البيني  العربي 
لوحظ   ،  2006 فــي  دوالر  بليون   11.5 الــى 
العربي  االســتــثــمــار  ملــؤشــر  انــخــفــاض الفـــت 
البيني كنسبة من االستثمار األجنبي املباشر، 
 27.4 2005 الى  34 في املئة في  من حوالى 

في املئة في 2006«.
أن  إلــى  أشــار  البينية،  العربية  السياحة  وفــي 
عدم االستقرار السياسي واألمني في املنطقة 

إلى  الــعــرب  السياح  تــوجــه  الــى  »أدى  العربية 
الدول األوروبية ودول شرق آسيا، ما أفضى إلى 
الوافدة  البينية  العربية  السياحة  في  تراجع 
إليها، إذ انخفض عدد السياح العرب من 22.5 
مليون في 2004 إلى 21.8 مليون في 2005 

و20 مليونًا في 2006 ».
العاملني  »إســـكـــوا« حتــويــالت  تــقــريــر  وتــنــاول 
التي حافظت على   ،2005 البينية في  العرب 
دوالر،  بــلــيــون   9.8 نــحــو  أي   2004 مــســتــوى 
يزيد  ما  عربية »حتصد  دول  تــزال خمس  وال 
التحويالت اإلجمالية«،  املئة من  86 في  على 
وتتصدر الدول مصر بـ23 في املئة، ثم األردن 
املئة واليمن  19.5 في  املئة، ولبنان  21.6 في 
ترتفع  أن  وتــوقــع  املــئــة.  فــي   11.1 والـــســـودان 
هذه التحويالت في 2006 و2007 مع ارتفاع 
أسعار النفط والنمو احملقق في اقتصادات دول 

مجلس التعاون اخلليجي«.
وتطّرق إلى التطورات في أسواق املال العربية، 
فاعتبر أن احملاوالت اجلدية لربط أسواق املال 
العربية »استمرت كخطوة مهمة نحو التكامل 
املرجوة«.  بالنتائج  تــأِت  لــم  لكنها  اإلقليمي، 
استراتيجية  »وضـــــع  ضــــــرورة  عــلــى  وحـــــّض 
السماح  تتضمن  العربية  الــبــورصــات  لــربــط 
احلدود،  عبر  الــتــداول  بحرية  للمستثمرين 
واعتماد التداول اإللكتروني إقليميًا وتأسيس 

شركات وساطة مالية إقليمية«.
العربية  الــدول  أن  الحظ  الطاقة،  قطاع  وفي 
الكهرباء  املتزايد على  الطلب  ملواكبة  »تعاونت 
وأورد  الكهربائي«.  للربط  مشاريع  طريق  من 
عدة  عربية  دواًل  أن  التكنولوجيا،  مجال  في 
الهاتف  مجاالت  في  ملحوظًا  تقدمًا  »حققت 

الثابت واخلليوي واستخدام االنترنت«.
»مـــــحـــــاوالت منها  عــــن  الـــصـــفـــدي  وحتــــــدث 
مــثــاًل اتـــفـــاق الــتــيــســيــر الــعــربــي عــلــى أساس 
 فـــتـــح احلـــــــدود أمــــــام الــــتــــجــــارة الـــعـــربـــيـــة«.
سعر  لدعم  عربي  صــندوق  »إنــشــاء  فــي  وأمــل 
تتحمل  ال  التي  العربـــية  الــدول  في  الطاقة 
موازناتها عبئًا كبيرًا لـــتوقيع اتفاقات انفتاح«، 

متــمنيًا أن »تقوم »إســكوا« بهـــذا الدور«.
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أخبار إقتصادية عربية ودولية

أوكسفورد - رندة تقي الدين

في  سنويًا  للطاقة  الدولية  أوكسفورد  ندوة  تعقد 
كلية سانت كاترين في أوكسفورد التي يتولى مركز 
العميد فيها اخلبير في شؤون النفط روبير مابرو  
ويحضرها مديرها املسؤول الكويتي نادر سلطان.

أســبــوعــني واختتمت  ـــدة  مل الــســنــة  وعـــقـــدت هـــذه 
بجلسات بعيدة من اإلعالم حتدث خاللها رئيس 
شركة  ورئــيــس  جمعة  عبدالله  السعودية  أرامــكــو 
شل فان دي فير واملدير التنفيذي لوكالة الطاقة 

الدولية في باريس تنكا.
تــداولــهــا املشاركون  حتـــدث مــابــرو عــن مــواضــيــع 
والدول  املنتجة  الــدول  النفط في  وهم من قطاع 
املوضوع  فتناول  النفطية.  والشركات  املستهلكة 
األهم وهو موضوع السوق وكيف يتم حتديد أسعار 
ان  املــصــارف  ممثلي  نظرية  كانت  بحيث  النفط، 
سبب ارتفاع األسعار تخوف السوق من حدوث شح 
بسبب  البعيد،  املستقبل  في  النفط  إمــدادات  في 
نقص في االنتاج جتاه طلب قوي، ما يرفع سعر 
النفط املستقبلي. وان السعر سيرتفع بعد سنوات 
الثانية  النظرية  أمــا  احلــالــي.  السعر  يــرفــع  مــا 
فاعتبرت ان املنتجني واملستهلكني ليسوا من ضمن 
معني  تــوجــه  للسوق  ليس  ولـــذا  فيها،  الــالعــبــني 
تؤثر   )hedgefunds( املالية  املؤسسات  فوحدها 
في هذه السوق. فال أحد من املنتجني واملستهلكني 
أو يظهر موقفه من األسعار  ميكنه أن يضع حدًا 
فالشركات النفطية التي تتبع األسس واألساليب 
ذاتها التي تتاجر بها البنوك أو املؤسسات املصرفية 
هذه  فــي  النفط  جتــارة  ألن  نفط،  كشركة  وليس 
أن  ينبغي  مستقل  جــزء   )Trading( الشركات 
السوق. وهذه مشكلة  األربــاح فيتناغم مع  يحقق 
يكفي  مبــا  مضبوطة  ليست  الــنــفــط  جتـــارة  ألن 
التجارة  فقسم  احلقيقي،  النفطي  الــوضــع  فــي 
األسعار  اجتــاه  على  يراهن  العاملية  الشركات  في 
ذلك ال  الرهان، ومبواكبة  ويبني موقفًا على هذا 
توجد قوة داخل السوق تقدر أن تضع حدًا الجتاه 
فالنظرية  انخفاضًا،  أو  صعودًا  األسعار  مستوى 

ندوة أوكسفورد الدولية للطاقة ... 

الدول املنتجة واملستهلكة ال تتحكم بأسعار النفط 
وانكماش الطلب األميركي جلم ارتفاعها

السائدة أن كل ذلك يجري كأنه »شبح يعمل« وهي 
مراهنات  من  يحدث  ما  كل  ألن  صحيحة  نظرية 
واجتاه في السعر يتغير بحسب تبّدل األخبار. فإذا 
كانت األخبار صعبة وسيئة في نيجيريا أو العراق 
األسعار.  تنخفض  كانت جيدة  وإذا  السعر  يرتفع 
القتناع  نتيجة  إال  راهنًا  النفط  سعر  تراجع  وما 
الواليات  في  انخفض  الطلب  بأن  عليه  املراهنني 

املتحدة في شكل كبير.
وتناول  سينخفض.  النفط  سعر  ان  مابرو  وتوقع 
الطاقة  أمــن  موضوع  أيضًا  الندوة  في  املشاركون 
والتخوف من وقف روسيا إمدادات الغاز الى أوروبا 
في  تبالغ  البريطانية  احلكومة  إن  وقـــال  مــثــاًل. 
قلقها حول قضية الغاز، وال تعتمد على تزويدها 
بالغاز من دول احلكم فيها ضعيف. فهي تريد بناء 
قولهم  عكس  على  بالفحم  كهرباء  توّلد  مصانع 

بضرورة التزامهم احلفاظ على البيئة.
الفرنسي  والرئيس  الــغــرب  دول  مــن  عـــددًا  ان  ثــم 
نيكوال ساركوزي يجول العالم ويرّوج لبيع الطاقة 
النووية. وهذه أيضًا لها خطورتها بسب احلوادث 
في  فرنسا  في  النووية  التسريبات  مثل  الكثيرة 
بعض األنهر وساركوزي يريد بيع الطاقة النووية 
ومعرفة  تكنولوجيا  متلك  ال  قد  نامية  دول  الــى 

لتفادي أخطار قد تأتي من منشآت نووية.
وتخوف مابرو من احتمال ضربة أميركية إليران، 
كــانــت مــحــدودة ألن اجلــيــش األميركي  لــو  حــتــى 
نائب  ولــكــن جماعة  الــضــربــة،  يــريــد مثل هــذه  ال 

الرئيس ديك تشيني، والبعض اآلخر على قناعة 
بأنه ينبغي ضرب إيران. فرأى مابرو ان االحتمال 
يكون  قــد  وارد،  لكنه  جـــدًا  ضئيل  إيــــران  بــضــرب 
احتمال بنسبة 5 في املئة. أما زيادة العقوبات على 
النفطي  واالنتاج  االستثمار  في  تأثير  فلها  إيران 
بحيث تنسحب شركات مثل »ستات أويل« النروجية 
النفط  في  تؤثر  املصرفية  فالعقوبات  و »توتال« 
أدت  األميركية  الضغوط  إن  قالت  أويــل«  و »ستات 

الى انسحابها من إيران.
أما بالنسبة الى الوضع في العراق فال تغيير، وما 

يحرك السوق هو التغيير وليس الوضع القائم.
فالتغيير في العراق يكون فقط إذا عادت شركات 
النفط لتستثمر. فالسوق تتحرك على أمور غريبة، 
خليج  الــى  متجهة  كــانــت  الــتــي  العاصفة  فمثاًل 
البداية  في  أحدثت  اجتاهها  غيرت  ثم  مكسيكو 
تــأثــيــرًا فــي السعر ثــم عــاد وتــراجــع، وعــن تخوف 
العالم من عدم توافر نفط مبا يكفي قال مابرو: 
»يوجد من يقول ذلك، لكن هل يعقل ان االقتصاد 
الهندي والصيني ال يتأثران بارتفاع األسعار؟ أي 
لو كان يوجد شح في عرض النفط سيرتفع السعر، 
فنظرية  والهند.  الصني  في  الطلب  في  يؤثر  ما 
النفطي  التزود  على  وصعوبات  حــدودًا  هناك  ان 
املستقبلي في وجه طلب متزايد، غير معقولة ألن 
ارتفاع السعر يؤثر في الطلب والطلب في الواليات 
املتحدة منخفض في شكل كبير بحوالى أكثر من 
نصف مليون برميل يوميًا. واملشكلة االساسية ان 
الغرب يريد دائمًا توجيه اللوم الى الدول النامية. 
على  الــلــوم  وضــعــوا  النفط  سعر  ارتــفــع  فعندما 
»أوبك« في حني ان االسواق املالية في الغرب كانت 
ان  اآلسيوية  الــدول  من  الغرب  طلب  ثم  السبب. 
تلغي دعمها لكي ينخفض الطلب، لكن الضريبة 
الواليات املتحدة مثاًل قليلة جدًا قياسًا على  في 
ما هي في أوروبا. فالعالم يلقي اللوم على الدول 
النامية في حني يستهلك األميركيون 23 في املئة 
ان  النفط ومطلوب منهم  العاملي من  االنتاج  من 
يتخذوا إجراءات ذاتية لكن ال أحد يقول لهم ذلك 

وهم يلومون الدول النامية.

مصفاة تكرير في امارة عجمان
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من  الفلسطيني  املواطن  معانات  مدى  أحد  على  يخفى  ال 
االرتفاع الفاحش ألسعار السلع االستهالكية في وقت يصعب 
عليه تأمني لقمة العيش في ظل تردي الوضع االقتصادي 
املوظفني  في فلسطني فال مصادر للدخل وال ثباتًا لرواتب 
التجار  لدى  األمــن  وانعدام  العاملني  أمــام  السبل  وانقطاع 
واملستثمرين بنفس الوقت الذي تشهد فيه األسعار ارتفاعًا 
غير عادي وبشكل جنوني بدون اتزان أو ضوابط األمر الذي 
جديدة  أعباء  وحتميلهم  املواطنني  كاهل  إرهــاق  إلى  يــؤدي 

تفوق طاقاتهم ومقدراتهم ومدى حتملهم.
الفلسطينية على  الوطنية  السلطة  تتبع مسيرة  من خالل 
مدار أربعة عشرة عامًا والتي كان اجلميع يأمل أن يؤمن من 
ولو  واالنتعاش  االستقرار  من  وحالة  مميزًا  وضعًا  خاللها 
باحلد األدنى للعيش الكرمي إال أننا لم نشهد ذلك أبدًا فرغم 
األساسي  قانونها  في  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  تبني 

لنظام االقتصاد احلر كما جاء في املادة )21( بأن:-
االقتصاد  مبادئ  أساس  على  يقوم  االقتصادي  نظامنا   )1(
احلر ويجوز للسلطة التنفيذية بإنشاء شركات عامة تنظم 

بقانون.
)2( حرية النشاط االقتصادي مكفولة وينظم القانون نظام 

اإلشراف وحدودها.
يتم  وال  امللكية  تــنــزع  وال  مــصــونــة  اخلــاصــة  واملــلــكــيــة   )3(
العامة  للمنفعة  إال  املنقوالت  أو  العقارات  على  االستيالء 
وذلك وفقا للقانون في مقابل تعويض عادل أو مبوجب حكم 

قضائي.
»املسكن  بأن  )23( منه  املــادة  القانون األساسي في  ذكر  كما 
املالئم حق لكل مواطن وتسعى السلطة الوطنية الفلسطينية 

لتأمينه ملن ال مأوى له«.
كما ذكرت املادة )22( منه بأن ينظم القانون خدمات التأمني 

االجتماعي والصحي ومعاشات العجز والشيخوخة.
وهذا كله أمر رائع ولكن لم نرى منه إال كل ويالت وصعوبات 
ومعوقات على املواطن وكان أبرزها ارتفاع األسعار دون أن يكون 
هناك أي ضابط فكان األمر يتطلب أن يكون هناك ضوابط 
تتناسب مع أوضاعنا واملرحلة التي مير بها وطننا احلبيب 
إلى حالة االستقالل ومن  ينتقل من حالة االحتالل  حيث 
والبناء فنالحظ  الوجود  إلى حالة  التفتيت والضياع  حالة 
أن السلطة الوطنية الفلسطينية لم تقم بأي إجراء يتناسب 
بخصوصية الوضع الفلسطيني الذي يتميز بضعف مستوى 
الشعب  بطاقات  احملتل  ومــدى حتكم  املـــوارد  وشــح  الــدخــل 

ومقدراته والعمل على إيجاد املعوقات أمامه.
التفاقية  وقبولها  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  قيام  إن 

حماية املستهلك وأثرها
على تنمية املجتمع الفلسطيني

أمير التميمي
املستشار القانوني 

جلمعية رجال االعمال
عضو نقابة احملامني 

الفلسطينيني

بني  م   1994/4/29 تاريخ  في  املوقعة  االقتصادية  باريس 
اجلانبني الفلسطيني واإلسرائيلي، كان له األثر الكبير في 
حتديد رؤية العمل االقتصادي في فلسطني وال شك من أن 
لهذه االتفاقية العديد من اجلوانب االيجابية إال أنها احتوت 
االيجابيات  تفوق  والتي  السلبية  اجلوانب  من  الكثير  على 
كان  احلكومة  موقف  أن  والحظنا  منها  متوقعه  كانت  التي 
دائمة  وغير  مؤقتة  االتفاقية  هــذه  )أن  بالقول  عنه  يعبر 
أننا ولألسف ورغم  وستنتهي بنهاية املرحلة االنتقالية( إال 
مرور عدة سنوات على انتهاء املرحلة التي قيل أنها انتقالية 
جند أن هذه االتفاقية مطبقة وتعمل إسرائيل على ترسيخ 
املطلقة  السيطرة  من خالل  بالقوة  منها  السلبية  اجلوانب 
على املنافذ واملعابر احلدودية وكذلك توحيد األسعار للكثير 
وإسرائيل  فلسطني  بــني  األســاســيــة  والسلع  اخلــدمــات  مــن 
الدخل  فمتوسط  اجلانبني  اقتصاد  بني  الكبير  الفارق  مع 
سنويًا  أمريكي  دوالر  ألف   )1000( يتجاوز  ال  الفلسطيني 
دوالر   20.000 حوالي  اإلسرائيلي  املــواطــن  دخــل  حني  في 
املوجودة أصاًل  الفجوة  زادت  االتفاقية  أمريكي سنويًا وهذه 
باملواطن  وأحلقت  االقتصادية  الناحية  من  املجتمعني  بني 
واحلرمان  الفقر  لــه  فجلبت  فــادحــًا  أضــــرارا  الفلسطيني 

والبؤس.
إن عدم قيام احلكومة الفلسطينية بواجباتها اجتاه 

املواطن من خالل:-
عدم تدخلها املباشر في دعم السلع األساسية وحتسني الدخل 
الفلسطيني حتت ذريعة عدم وجود موارد مالية كافيه، وكذلك 
ضعف الدور الرقابي لها، أوجد منطًا احتكاريًا في الكثير من 
املرافق االقتصادية وخير مثال على ذلك إعطاء االمتيازات 
للعديد من الشركات دون ضوابط أو معايير مدروسه ويكون 
عدم  على  يعمل  األمــر  هذا  دائمًا ألن  الضحية  هو  املواطن 
وجود منافسة مشروعه تصب في مصلحة املواطن وتسهم في 

تطوير املجتمع الفلسطيني ويحد كثيرًا من فرص العمل.
بها احملتل من  يساهم  الــذي  اإلربــاك  التصدي حلالة  عدم 
خالل إغالق املعابر الفلسطينية ورفع أجور النقل من املوانئ 
بوضع  احلكومة  قيام  خالل  من  فلسطني  إلى  اإلسرائيلية 
النشاط  فــي  الــتــوازن  على  للحفاظ  فعالة  وآلــيــات  خطط 

التجاري وأسعار السلع األساسية للمواطن.
في  القانوني  الــدور  تعزيز  في  الدولة احلقيقية  إرادة  غياب 
إصدار  فــي  كبير  حلــد  التأخر  خــالل  مــن  املستهلك  حماية 
 )2005 ولغاية   1994 عــام  )مــن  املستهلك  حلماية  قانون 
 )2005 لسنة   21( رقــم  يحمل  الــذي  القانون  هــذا  حسب 
فكم كان لهذا التأخير من أثار سلبية في وجود فراغ قانوني 

يسهم في حماية املستهلك ومن يتابع تطبيق هذا القانون 
القانون  أنه وكأن هذا  الواقع منذ صــدوره يدرك  على ارض 

لم يبصر النور.
ضعف اجلهاز القضائي في التصدي لالنتهاكات واملخالفات 
واجلرائم التي ترتكب بحق املستهلك الفلسطيني وليس عنا 
والفاسدة  اجلــودة  الرديئة  والسلع  البضائع  هنالك  ببعيد 
ومنتهية الصالحية وعدم احلد من هذه اجلرائم ومالحقة 
حديد  مــن  بيٍد  أيديهم  على  والــضــرب  ومتابعتهم  اجلــنــاة 
التي  املواطن بحكومته  لدى  واألمان  الثقة  لضمان عناصر 

يقع على عاتقها وواجبها حمايته ورعايته.
احلماية  توفير  على  العمل  مــن  بــد  ال  فــإنــه  سبق  مــا  لكل 

احلقيقية للمواطن واملستهلك من خالل ما يلي:-
وضع خطط لتشجيع املستثمرين سواء املواطنني املقيمني 
في فلسطني أو الوافدين إليها من اخلارج إلقامة املصانع ملا 
وإنسانية واجتماعية في  وأبعاد إستراتيجية  لها من أهمية 

حتقيق االستقرار والتوازن املعيشي.
والتعليمات  واألنظمة  القوانني  ووضع  االستيراد  من  احلد 
مواصفات  ضمن  سلع  استيراد  تضمن  أن  شأنها  من  التي 
الوطنية  الصناعات  مع  يتعارض  ال  ومبا  وذات جودة  عالية 

احمللية ومع حاجة السوق.
حماية  قــانــون  تطبيق  ودعــم  الرقابي  احلكومة  دور  تفعيل 
أمامه  مــن  املــعــوقــات  وإزالـــة  السبل  كافة  وتوفير  املستهلك 
املعنية  املــدنــي  املجتمع  مــن  والقطاعات  اجلــهــات  وتشجيع 
بحماية املستهلك ملساعدة احلكومة في إيجاد املناخ املناسب 

لتحقيق الغاية من هذا القانون.
توفير اإلرادة احلقيقية ملقاطعة البضائع األجنبية وحتديدًا 
تهاون  أو  تساهل  ودون  مباشر  بشكل  اإلسرائيلية  البضائع 
منتجات  ملقاطعة  الــدعــوات  من  العديد  جند  أن  يعقل  فال 
الدول املناصرة إلسرائيل من غير الفلسطينيني وكان أخرها 
الدراسة  أظهرت  حيث  اإلماراتية  املستهلك  جمعية  مبادرة 
إلى  أدى  قد  املقاطعة  لتلك  اإلماراتيني  استجابة  مــدى  أن 
تراجع في مبيعات تلك الدول وصل إلى )%35( من مجمل 
مبيعاتها ومن باب أولى يجب أن يكون األمر كذلك في سوقنا 

الفلسطيني.
فحريًا بنا أن نقف إلى جانب املواطن واملستهلك الفلسطيني 
أرهقته ظروف االحتالل ونعمل على حمايته وإيجاد  الذي 
املناخ املناسب مبا يكفل له العيش الكرمي في مواجهة ارتفاع 
األسعار والغالء املعيشي الفاحش ملا لذلك من أثر في تنمية 
االقتصاد واملجتمع الفلسطيني ألن من يرهقه التفكير في 

تأمني قوت أبنائه ال ميكن أن يبدع في أي مجال.
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فـــــؤاد جبــر
أمني سر جمعية رجال األعمال 

الفلسطينيني

احملطة األخيرة مــركـــز فلسـطني للتحكـيــم الدولـــــي
تكثف جمعيـة رجال األعمال الفلسطينيني في هذه الفترة نشاطاتها وجهـودها بالتعاون مع اجلهات 

املعنية في 
املنازعات  العديد من  وهــام سيساهم في حل  اجنـاز مشروع حيـوي  بغيــة   واخلــاص  العام  القطاعـني   
التجارية واملالية واملصرفية وغيرها من خالل الـتحـكيــم الذي أثبت جناعة كبيرة في هذه املجاالت عامليآ 

وعربيـآ مما ساهم في تخفيف  أعـباء احملاكم من جهة واالسراع في حل القضايا من جهة أخرى . 
 تـعرض القطاع اخلاص الفلسطيني وال زال للكثير من األضرار بسـبب تراكم القـضايا في احملاكم والتي 
بلغت خمسة وستون ألف قضيـة حتى شهر متوز املاضي وفق معلومات صادرة عن اجلهات الرسمية ، ورغم 
عـدم قبـول أحـد لهذا الوضع الذي تعاني منه احملاكم وأصحاب القضايا فاننا ال نستطيع لوم اجلهاز 
القضائي أو وزارة الـعـدل ألننا نعلم مدى العراقيـل والتأثيرات اخلارجية  التي منعـت ومتنع سير أعمال 
القضاء، ولكننا متفائلون وواثقون بأن اخلطوات التي مت اتخاذها منذ العام املاضي لتذليل الصعوبات  
سوف حتقق تقدمآ في عملية  حل  قضية تراكم القضايا في احملاكم الفلسطينية ، وهنا يأتي موضوع 
التحكيم الذي نأمل أن يساهم أيضآ في تخفيف العبئ الكبير امللقى على عاتق محاكمنا في مختلف 
أنحاء الوطن من خالل تعاون  اجلهات املعنية الرسمية ومؤسسات القـطاع الـخـا ص وبالتالي دعم  مركز 
فلسطني للتحكيم الدولي الذي يتم تأسيسه بدعم وتعاون القطاع اخلاص  وفق القوانني السارية وفي 
ا نشاء مراكز حتكيم في فلسطني  الذي جاء لتشجيع   2000 3 لسـنة  التحكيم رقم  مقدمتها قانون 

بعيدا عن االحتكار. 
 ان  تدشـني مركـز فلسـطني للتحكيم الدولي بترخيص من اجلهات املختصة وبدعم مشكور من مركز 
دبي للتحكيم الدولي الذي مت توقيع اتفاقية تعاون معه لدعم عملية تأهيــل محـّكمني من خالل دورات 
النجاح  اللـه ضمان  نه مبشيئة  املسـتويات من شأ  العـتيـد على مختلف  املركز  ودعم نشاطات  مكـثـفة 
األعـلى  القـضــاء  ومجلس  العـدل  وزارة  وتعاون  املركز  على  القائمني  قبل  من  اجلـهد  بـذل  ويبقى    ،
ودوائر االجراء في احملاكم  العامل األهـم في جناح مـسيرة املركز  وبالطبع هناك أهمية كبرى لقناعة 
الـقطاع اخلاص مبوضوع التحكيم الذي سيوفر على أطراف النـزاع الكثير من الوقـت واملـال اضافة الى 
امكانية الوسـاطة في حل املنازعات بالتوفيق والتراضي  بني أطراف النزاع ، واملأمول أن يتخلل العقود 
واالتفاقيات املبرمة في مختلف مجاالت األعمال بند ينص على قبول حل املنازعات التجارية واملالية  
من خالل التحكيم مما يكـفل حتويل القضايا موضوع اخلالف الى مركز التحكيم األمر الذي سيساعد 
في تقصير مدة دراسة ومعاجلة  القضايا املعروضة  من قبل خبراء ومحكمني متخصصني  واصدار 

القرارت املناسبة في أقـل من عام واحـد . 
 نثمن عاليآ قيام مركز تطوير القـطاع اخلـاص لورشة عمل مؤخرآ في رام الله  وما تخـللـه من مناقشـات 
واقتراحات  تسـاهم في توضيح   املوضوع واغـنا ئه  مبعلومات وأفكار من شأنها دعم عملية التأسيس 
حاليآ وسير أعمال املركز مستقبآل وضمان استقالليته وحياديـتـه بعيدآ عن أي تدخل من أي جهة كانت 
، وكما مت التوضيح  في أكثر من مناسبة فان جمعية رجال األعمال الفلسطينيني التي قامت  بدعم  

تأسيس هذا املركزمشكورة  لن يكون لها أي تأثير على سير أعمال املركز العتيد
ولكنها ومؤسسات القطاع اخلاص باالضافة الى وزارة العـدل ومجلس القضاء األعلى و احملاكم - التي 
ستقوم باملصادقة على قرارات التحكيم ليصـار الى  تنفيذ قراراتـه -  سـيواصلوا تقدمي الدعـم لضمان 

تـحقيـق األهـداف املنشودة .
الغالي  وطنـنـا  خدمـة  بغية  الدولي  للتحكيم  فلسطني  مركز  تأسيس  ويدعم  دعــم  مــن   لكل  فشكرآ  

،واقتصادنا الوطـني،
 وهـال تظـافرت جهودنا وصدقت نوايانا وسـاهـمنا مـعـآ في دعـم فـكرة الـتـحكـيم وترجمتها الى عـمــل؟ 

نأ مـــل.
والـلــــــــه ولــــــــي الـتــوفـيـــــــق
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Moreover, women’s representation 
in the business support services as 
well as in the private sector based 
organizations is lower than that of 
their male counterparts although 
some females are members in the 
boards of directors in these fields. 
Despite the significant role that 
women can play when participating 
in economic activities, the above 
mentioned challenges still curtail their 
participation. These challenges, of 
course, can’t be explained according 
to pure social and cultural criteria. 
Social and cultural constraints were 
found to be more influential prior to 
their integration into the market force. 
However, as soon as they are integrated, 
more gender neutral challenges impede 
their progress exactly as they do with 
their male counterparts. The overall 
suppressing business environment 
curtails the business options available 
for entrepreneurs. The political and 

economic barriers along with the 
constraints imposed by the Occupation 
forces on the movement of people and 
goods are among the most significant 
barriers. Such procedures force the 
Palestinian investment to remain 
within the small-to-medium circles 
where family business is dominant. 
Moreover, due to the high risk involved 
in investment in Palestine, attracting 
foreign investors in sectors rather than 
construction becomes unattainable 
dream. 
However, despite the above 
mentioned challenges, the Palestinian 
economy is witnessing an increasing 
entrepreneurship movement initiated 
by the young generation who are able 
to creatively overcome the challenges 
and start enterprises in various sectors 
including services, trade and IT. As 
Palestinians, we have a particular 
interest in enhancing young female  
as well as young males to participate 

in economic development. They 
are the future business leaders, the 
future employees and the directors 
of economic policies. They can bring 
in new business approaches, and 
utilize technology actively to provide 
more job opportunities; they can 
achieve what is difficult to be met 
by government efforts alone. The 
private sector can really play a vital 
role in this respect. The escalating 
rate of poverty and unemployment in 
Palestine , with half of the population 
under the age of 15 leave us with no 
choice except to encourage women’s 
entrepreneurship so that women can 
take part in wage earning along with 
their male counterparts. Development 
can never be fulfilled unless women’s 
empowerment occupies the core 
of our efforts. Robert B. Zoellick, 
president of the World Bank Group 
confirms that “ Gender equality is 
also SMART economies”.

Articles

للكمبيوتر واألثاث املكتبي
عادل عمر وأوالده
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Women’s engagement in economic 
activity has been long debated, 
and a number of studies have been 
conducted to further investigate the 
phenomenon of the slowly growing, 
but constantly increasing women’s 
entrepreneurship in the Arab region. 
This female engagement has raised 
a number of questions regarding the 
significance and the need for women 
to engage in economic activity within 
a conservative patriarchal culture 
stereotyping both the Arab region 
and the Middle East alike. As a part 
of that trend, Palestinian women’s 
engagement in economic activity the 
center of attention of the Palestinian 
Authority (PA) , the international 
donors, and the local organization in 
recognition of the growing interest 
and efforts to promote female 
entrepreneurship in the Occupied 
Palestinian Territories (OPT).
So, what do women add to the 
economy when they start their 
own businesses? How are these 
businesses similar or different from 
men-owned businesses? And finally 
can the challenges facing female 

entrepreneurs in the Arab and 
Palestinian contexts be explained 
in accordance to pure cultural and 
social explanations, or should they be 
investigated in terms of the structural 
economic and political challenges 
experienced by the region as a 
whole? 
To answer certain significant 
questions regarding the active female 
participation in economic enterprises, 
the World Bank has recently conducted 
a study to investigate the environment 
established to enhance female 
entrepreneurship in the MENA. The 
study showed that female-owned 
firms are as well-established as their 
male counterparts. It was also found 
that female-owned firms are a source 
of attraction for foreign investors, 
well information technology users 
and active exporters ready for global 
competitiveness. Moreover, these 
firms as the study revealed offer good 
job opportunities and contribute to a 
decline in unemployment rate. In sum,  
Changing the direction of economy 
and its related global competitiveness 
are two of the main characteristics 
that women can contribute to when 
they enter the business market. 
I had the pleasure of being the head 
researcher of another joint study 
commissioned by the International 
Labor Organization ( ILO) and 
the Business Women’s Forum was 

conducted by Riyada Consulting 
to investigate this newly-spread 
phenomenon and simultaneously to 
assess the opportunities and challenges 
experienced by women entrepreneurs 
in the business environment. Our 
study indicated that although 
Palestinian women share a number 
of characteristics predominating in 
the MENA region, they still work 
in a context of its own particularity. 
Compared to the average of 33% of 
women’s participation in the labor 
force in the Arab region, Palestinian 
female participation is still at lower 
levels (i.e. 14%). According to 
PCBS, for instance, women-owned 
enterprises are growing in size at all 
levels but still represent a minority 
of 5%. Education levels appear to 
have a major impact on the type 
of business started by the women 
entrepreneurs. There is a well marked 
significant dichotomy in the types of 
enterprises run by women. Home-
based micro enterprises are run by 
women with secondary education 
or less whereas women with post-
education or university education 
who are exposed to modern business 
practices and approaches have a 
greater share in growth-oriented 
professional businesses. Female 
representation is persistently low in 
the chambers of commerce and totally 
absent in the boards of directors. 

“ Gender equality is also SMART 
economies”

Over the past five years, Women’s increased Participation in Economic Activity 
in the Arab region in general and the Palestinian Territories in particular has 
positively influenced the performance of all economic activities.

Articles

Presented by
Mrs. Shuaa Marrar
Owner and Director 

General of RIYADAH 
Consulting
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the participants were inclined to 
believe that premature inception of 
the Anti-Illegal Income Commission, 
i.e. prior to taking necessary 
organizational arrangements, is likely 
to emasculate the new institution, and 
possibly aggravate the chaotic relations 
between stakeholder institutions.

Recommended policy 
measures

Expectedly, no consensus was 
arrived at in relation to the corrective 
measures required to build an 
effective institutional framework 
targeted at fighting corruption, 
especially in relation to public sector 
institutions. The following measures 
are believed to have received strong 
endorsement by a clear majority of 
the speakers:
It is strongly recommended that the 
PA President takes the primary step 
of appointing a CEO for the Anti-
Illegal Income Commission, whose 
main mandate at this stage is to help 
prepare for the establishment of the 

said institution. Given the sensitive 
assignment to be undertaken by the 
Commission, it is strongly emphasized 
that the appointed person should be 
of exceptionally high credentials, 
not only in terms of professional and 
academic qualifications, but also in 
his capacity to structure equitable and 
positive relations with senior officials 
in other stakeholder institutions. 
The PA Cabinet is urged to form 
a founding committee to be 
commissioned of taking the necessary 
regulatory measures aimed at 
establishing the Anti-Illegal Income 
Commission. The committee should 
include representatives from major 
stakeholders institutions, as follows:

Deputy Prime Minister
Chairman of Oversight Committee at 
the Legislative Council
Minister of Finance
Chairman of the Financial and 
Administrative Oversight Bureau
Attorney General
Protective Security Agency 

Chairman of the Anti-Corruption 
Coalition
Appointed CEO of the Anti-Illegal 
Income Commission – who is to serve 
as the Committee’s Secretary General
3.  The scope of work for the above-
mentioned committee should include 
the following:
Formulating a clear vision in relation 
to the duties of all anti-corruption 
institutions, in line with the provisions 
stipulated in the relevant Palestinian 
legal framework, and in the light of 
experience from other neighboring 
countries:
Providing advise and assistance to the 
appointed CEO of AIIC in relation 
to the formulation of appropriate by-
laws and the organizational structure 
of the upcoming commission.

4.  AIIC founding committee is 
expected to complete its assignment 
and submit its report to the Prime 
Minister within a reasonable timeframe 
of no more than three months. The PA 
cabinet will after then take appropriate 
action.

CPSD - PBA Workshops
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Background
This workshop was convened upon 
CPSD initiative on 30 April 2008, 
with the objective of identifying 
and assessing the reasons for not 
establishing the Anti-Illegal Income 
Commission (AIIC), as was explicitly 
provided in Law no. (1), which was 
ratified more than three years ago. 
The workshop was also targeted at 
brainstorming on the lessons to be 
learnt form the experience of other 
governmental and civil society 
organizations aimed at combating 
corruption, especially in public sector 
institutions.

The summary report on this 
event containing conclusions and 
recommended policy options, will be 
presented to Mr. Mahmoud Abbas 
President, PA President, Dr. Salam 
Fayyad, PA Prime Minister, and to the 
Acting Chairman of the Legislative 
Council. Copies of the report will also 
be made available to senior officials in 
other stakeholder institutions. 

In view of the highly sensitive 
nature of the workshop, attendance 
was restricted to a small number of 
ministers and senior officials in related 
institutions. 

Conclusions
Participants in the workshop have all 
expressed deep satisfaction for the 
explicit and strong commitment on the 
side of the PA President, Mr. Mahmoud 

Law re Illegal Income
Why not implemented three 

years after?
By:

Hisham 
Awartani

Abbas, to fight corruption in all forms. 
This is viewed as an encouraging 
change in the PA stand on this issue, 
which can greatly help bolster the 
anti-corruption efforts undertaken by 
public sector institutions and civil 
society organizations.
Another consensus among participants 
is that the objective of the Anti-Illegal 
Income law, namely, examining the 
sources of wealth relative to all senor 
officials in public sector institutions, 
is still perceived as a very high 
priority. Even after the inception of 
several anti-corruption institutions, it 
was repeatedly emphasized that none 
of these institutions is mandated to 
perform this assignment. Establishing 
the Anti-Illegal Income Commission, 
as stipulated in the law, is believed to 
be an imperative measure in the efforts 
aimed at fighting corruption in public 
sector institutions.  
Participants in the workshop expressed 
deep concern for the pronounced 
degree of duplication and competition 
between anti-corruption institutions. 
Some of the stark examples on such 
relations are the following:
Even several years after it has been 
established, the mandate of the 
Financial and Administrative Oversight 
Bureau is still not clearly defined. 
This has eventually precipitated 
deep tensions in its relations with 
senior officials in several other public 
sector institutions and civil society 
organizations. It is gratifying to note, 
however, that the Bureau has received 
strong endorsement from the PA’s 

top leadership, and that it has made 
significant achievements with regard 
to building its human and technical 
capacities.
There seems to be major deficiencies 
and problems in relation to the 
performance of those police and 
security organizations engaged 
in corruption investigations. For 
example, there are two units entrusted 
practically with the same mandate, 
one at the Protective Security Agency 
and the other at the Intelligence 
Department. This has entailed 
noticeable confusion and duplication 
in the investigation process.
Despite having two corruption 
investigation units, however, several 
speakers expressed deep concern 
for their weak cooperation with the 
Attorney General office. It was noted 
that not even one file of the cases they 
investigated has been referred to the 
Attorney General during the past two 
years.
While resort to legal proceedings 
has been minimal, several speakers 
criticized bitterly the excessive resort 
of senior PA officials to the media 
when handling suspected cases of 
corruption, even before they are 
referred to the Attorney General. The 
latest example was the way the Minister 
of Health dealt with pharmaceuticals 
confiscated during the past two 
months on account of non-compliance 
to required standards. 
4.  In view of overwhelming chaos 
which governs relations between ant-
corruption public sector institutions, 
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In the margin of the Palestinian 
conference on Investment، 
a meeting was held between 
the Palestinian Businessmen 
Union and a group of Chinese 
Businessmen under the Patronage 
of the Chinese embassy.
Mohammad Masrouji، the head 
of the Association، described the 
meeting as a very successful one 
where the two parties investigated 
and discussed the possibility of 
Chinese-Palestinian Cooperation. 
The Chinese part expressed their 
sympathy and encouragement for 
the Palestinian entrepreneurs، and 
their willingness for supplement 
and cooperation at a distinctive 
level.
”The Chinese delegation“ 
Masrouji indicated، ”included 
representatives of various sectors، 
among which the construction، 
the IT and the communication 
sectors were prominent“. ”It 
was agreed“، he added. ”That 
the exclusive magazine of the 
”Palestinian Businessmen“ issued 
by the Association will include any 
investment or trade opportunities 
and projects declared by china، 
while by contrast، The Chinese 
side will inform the Association 
or the Palestinian Federation of 
Business of any investment or trade 
initiatives provided by China.
The head of the Palestinian 
Businessmen Association declared 

that a joint Chinese-Palestinian 
Council was formed in the margin 
of the Chinese-Arab conference 
held in Jordan last year. This 
council، as the co-chair’s affirmed، 
represents another mechanism for 
cooperation development between 
both sides.
The Palestinian Businessmen، 
on the other hand، expressed 
their views on the nature of 
cooperation with China. Among 
the suggestions they offered were 
the paradoxes that envelop the 
importing of Chinese goods. The 
Chinese machines exported by 
the Palestinians and the Chinese 
Certificates of origin occupied 
the two prominent problems that 
the Palestinians presented، mainly 
that the certificates are still not 
acknowledged by Israel. However، 
Masrouji confirmed that Chinese 

A meeting joining a delegation from the 
Palestinian Businessmen Association 

and its Chinese Counterpart

ambassador committed himself to 
be a mediator between the Chinese 
exporters and the Palestinian 
importers when any difficulties 
arise.
Concerning the role of the 
Palestinian entrepreneurs in the 
Conference، Masrouji pointed 
out that the Conference was 
specifically held to develop 
investment in Palestine and 
therefore Palestinian businessmen 
had to present certain investment 
projects to attract investors and 
persuade them of their profits. 
He mentioned that Businessmen 
made great efforts and offered 
sensible investment as a starting 
point، thus emphasing that the 
conference is merely a bridge for 
more future investments rather 
than a final upshot and that such 
relations will be followed up.
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During his meeting with the Palestinian 
Businessmen Association، the Minister 
of Justice declared the inauguration of 
the Palestinian Center for International 
Arbitration. Hashan appraised the role 
that such a center can play in settling 
commercial، financial and banking 
controversies، relieving the huge burden 
the courts hold responsible for، and 
saving all the parties time and money.
Speaking to the Palestinian Federation 
of  Businessmen Board which included 
representatives of Businessmen 
Associations from both the West Bank 
and Gaza strip، the Minister stated 
that The Ministry of justice and all the 
official concerned bodies including 
the private sector have welcome this 
step graciously. He confirmed that 
this center، the former of its kind، will 
receive all the support so that it can 
fulfill its objectives، among which the 
most prominent is to provide services 
to the private sector، mainly with the 
accumulation of cases in courts and in 
the absence of specialized Commercial 
and Labor Courts which we work 
hard to create in the near future. The 
Minister emphasized the importance of 
arbitration and assured that arbitration 
centers should be developed and 
activated and all facilities should be 
provided in this respect.
The Minister referred indirectly to the 
government’s program and mission to 
supplement and enhance the citizen 
steadfastness which can’t be attained 
without money and investment.
In a swearing the question about 
the specialized Courts، the minister 
replied that they received an appeal 
to establish Commercial  Courts and 
that the Judicial Authority is working 
hard with the responsible authorities 
to create Specialized Commercial and 
Labor Courts. Concerning the law of 
arbitration، the minister suggested 
holding a specialized workshop to 
investigate and discuss such a law.

Mohammad Masrouji، the chairman 
of the Palestinian Federation of  
Businessmen expressed his appreciation 
for the supplement and attention of the 
Minister to inaugurate the Palestinian 
Center for International Arbitration 
which will be founded under the 
auspices of the Palestinian Businessmen 
Association who adopted the idea and 
supplemented its translation into a 
reality. This Center will be operated 
in total independence، away from the 
interference of any party to warrant 
the impartiality and uprightness of its 
administrators as well as the experts 
and arbitrators who offer consultation 
to the Center to settle the commercial 
controversies among others.
Al- Masrouji stressed the importance of 
this center in its contribution to resolve 
the paradox of the accumulation of 
cases in the courts due to the obstacles 
imposed by the occupation including 
the closures and checkpoints which 
hinder movement in general and the 
arrival of judges or the disputing parties 
to the court in particular، to say nothing 
of the long time required for handling 
such eases in various courts which may 
extend to years whereas the procedures 
of arbitration don’t need more than few 

months if parties cooperated.
Fuad Jaber the secretary of the 
Palestinian Businessmen Association 
which supervises the establishment of the 
new arbitration center that the Minister 
declared its inauguration، affirmed that 
the idea received great approval from 
various official responsible parties 
and many organizations within the 
Palestinian private sector because of 
their faith in the crucial and significant 
role such a center will play in settling 
controversies of all varieties through 
the investigation of cases by experts and 
specialists impartially and unbiasly so 
as to attain resolutions that provide fair 
settlements.
Jaber added that an agreement was 
signed a few months ago in the United 
Arab Emirates between the Palestinian 
Businessmen Association and Dubai 
Center for International Arbitration. 
According to this agreement، 
cooperation between both parties will 
be activated in various fields including 
enabling the Palestinian Center to create 
qualified professional Cadres through 
organizing qualifying sessions for 
arbitrators to warrant the high quality 
performance to attain wise arbitration 
resolutions.

Minister of Justice Inaugurates a Palestinian 
Center for International Arbitration:
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demographic divisions and the 
inability to obtain a long-term 
real estate funding limited the 
development of the housing and 
real estate sector, especially that 
most of the Palestinian lands are 
located in area C.
The outcomes of the study revealed 
that the public lack awareness of 
the real estate funding and the real 
estate mortgage, describing them 
as limited knowledge. Seventy-
three percent of Palestinian 
families lack knowledge of the 
real estate mortgages and funding 
in Palestine, and of the importance 
and advantages of the registration 
of properties (lands, houses and 
others). Seventy-three percent of 
the Palestinian population noted 
that they know nothing about the 
advantages of the real estate funding, 
20% described their knowledge as 
medium, and 7% as very good. 

Preliminary Market: Local 
Banks with High Liquidity

The study has shown that the deposits 
of the local banks are estimated at 
6.2 billion dollars. However, the 
banks adopt a very Conservative 
policy towards the loan programs. 
The lending percentage provided by 
the local banks is very low, reaching 
up to 27%. During 2007, the total 
amount of the real estate mortgage 
loans granted is only 60 million 
dollars, with a changeable interest 
rate estimated at 9%.

Obstacles Faced by the Real 
Estate Mortgage Sector

As for the obstacles faced by the 

real estate mortgage sector in 
Palestine, the outcomes of the 
study reveal lack of disagreement 
between the rules of funding and 
lending. The instability of the 
political and economic situation 
leads to: 
depositors will keep their money in 
short-term demand accounts; 
disagreement between the rule 
of funding for banks (short-
term deposits) and the real estate 
mortgage loans granted by the 
banks (long-term); 
high risk caused by the continued 
political and economic turmoil in 
Palestine;
lack of the legally-registered lands 
at the land registration authority;
weakness of the judicial system;
lack of the supporting legitimate 
frame exemplified in the existence 
of law for real estate funding;
lack of public awareness of the 
importance of the real estate funding;
limitation of the market which 
is restricted to high-income 
Segment.  

Palestinian Economy 
Witnessed Radical 

Changes in the  Past Few 
Years

The study shows that despite 
the enormous growth of the 
Palestinian economy during the 
nineties, Palestinian economy has 
deteriorated, due to the political 
turmoil and the restrictive Israeli 
measures, which have had negative 
impact on the infrastructure of 
Palestinian economy. 
The period between 2003 and 2005 
witnessed a remarkable growth 

in economic activity despite the 
political instability that prevailed 
throughout the Palestinian 
territories. Various sectors showed 
flexibility and ability to work and 
grow. The year 2006 witnessed a 
drop in the economic activity, due 
to Israel’s failure to transfer the 
taxes to the Palestinian Authority 
(PA), thus preventing the latter 
from paying the public sector 
employees’ salaries.

Despite this, major economic 
indicators show a remarkable 
improvement in the last two quarters 
of the year 2007 and beginning 
of 2008, in spite of the political 
turmoil. However, Palestinian 
economy demonstrated a great deal 
of flexibility. But the investment 
atmosphere needs to be developed. 

The study confirms that the private 
sector in Palestine is active and is 
considered a strong partner, able 
to move and work in the midst of 
difficult circumstances. Studies 
about the Palestinian economy 
revealed that the private sector enjoys 
a competitive feature compared to 
the private sector in the region. 

The study shows that the 
availability of human capital 
in Palestine is a strong point in 
Palestinian economy. According to 
the indicators of the foreign trade, 
the volume of foreign trade (exports 
& imports) constitutes 80% of the 
gross national product (GNP). 
Therefore, Palestinian economy 
demonstrates a great ability to adapt 
and grow enormously in light of 
the positive political atmospheres. 
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by: 
Ibrahim Abu Kamish

An analytical study prepared by 
Palestine Investment Fund (PIF) 
about housing and real estate 
market in Palestine revealed that 
the Palestinian people need 470,000 
housing units during the coming 
decade, an average of 47,000 
housing units annually, in line with 
the natural population growth and 
the delayed demand caused by the 
prevailing political and economic 
situation. The study clarified that 
82% of the Palestinian families are 
in need of housing units but lack 
financial resources to buy them, 
due to the rise in the housing units’ 
prices and lack of proper funding. 
The study, refers to the increase in 
the demand for housing units, due 
an increase in the natural population 
growth in the Palestinian territories, 
reaching up to 3.3% annually, and 
due to the fact that the Palestinian 
society is a youth society. Sixty-
five percent of the total population 
is under 25 years of age, thus 
there is an increasing demand for 
housing units. The study confirms 
that the current offer provided by 
the housing sector does not meet 
the volume of demand. It is less 
than demand by 50%.  
The study has shown that 70% of 
the population wants to own proper 
housing. But according to the 

conditions of the current market, 
most of the available housing units 
exceed the purchasing power of the 
Palestinian families. Three quarters 
of the Palestinian families cannot 
afford even to buy housing units at 
very cheap prices.

Population Growth in the 
Palestinian Territories and 
the Volume of Demand on 

Housing Units

In 2007, the total number of the 
Palestinian population in the 
Palestinian territories stood at 3.7 
million, 1.9 million of whom are 
males and 1.8 million are females. 
They are distributed as follows: 2.3 
million in the West Bank and 1.4 
million in Gaza Strip.
The study has shown that despite 
the drop in the average of the natural 
increase in population to 3.3% 
during 2006 compared to 3.8% 
during 1997, the relative increase 
in the average of population will 
continue.
As for the demand for new housing 
units in Palestine, the outcomes of 
the study refer to numerous factors 
that stand behind the increase in 
the volume of demand for housing 
units. Factors include an increase 
in the average of the formation 
of the Palestinian families due a 
drop in the age of marriage among 

Palestinian youth, reaching up to 18 
years among females and 25 years 
among males.
On the other hand, the Palestinian 
society is described as a youth 
society, thus increasing the 
possibilities of demand for housing 
units. The percentage of population 
under 15 years of age stands at 
45.7%, while the percentage of 
population under 25 years stands at 
65%.

Obstacles & Challenges 
that Stand in the Way of 
Developing the Housing 

Sector

The outcomes of the study confirm 
that the obstacles that limit the 
development of the housing sector 
in Palestine are numerous and 
diverse. These include:
weakness of the judicial system; 
lack of funding for the housing 
projects; 
lack of the basic infrastructure 
necessary for the development of 
large housing projects; 
inability of local developers to 
ensure enough capital to fund large 
scale of housing projects;
small areas of land on which 
housing projects are allowed to be 
built, and limiting them in cities 
and its suburbs.
The study clarifies that the current 

Analysis of the Housing & Real Estate 
Sector in Palestine
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$1.4 billion were announced. These involve 
a number of economic sectors in Palestine 
including Housing real estate Finance 
along with insurance, food industries, 
communication, information technology, 
education, and industrial projects. These 
projects as the Prime Minister referred would 
create more than 35,000 job opportunities.
In addition to initiatives and projects, 
Fayyad indicated that a number of meetings 
were held between Palestinian Businessmen 
and investors from abroad. A total of 46 
sessions were held, in which 25 foreign 
firms and 21 Palestinian companies took 
part. During these sessions, a number of 
initiatives and projects from among the list 
of projects from among the list of projects 
we prepared and embedded in the documents 
of the Conference before its convention were 
discussed. “The discussion on carrying out 
these project has actually started”, affirmed 
the Prime Minister.
The Allotment of projects among the 
Economical sectors        
The prime Minister mentioned that the 
announced initiatives and projects include 
$350 M in the Housing and real estate 
sector, $ 20 M in the insurance sector, $12 
M in the food industry sector, $ 65 M in the 
communication and Information technology 
sector, more than $100 M in the industry 
sector and $650M invested by the National 
Company for Communication- a project that 
will start at the end of 2008.
Practically, the prime Minister confirmed, 
the projects declared and discussed represent 
a private sector activity and not projects 
financed by the Palestinian National 
Authority or the donor countries. They will 
be carried out by the private sector on a mere 
investment basis. Ipso facto, these projects 
involve great benefits; their implementation 
represents the program of the economic affair 
with the help of the private sector within a 
vision based on playing a pioneer role in the 
Palestinian economy.
The Government’s Development Projects  
Fayyad added that a crucial part of Palestinian 
Authority’s action is the implementation of 
projects. This already existing through the 
accomplishment a great number of micro 
development projects in the various districts 
of the country. 600 projects were sanctioned, 

among which 120 projects were actually 
carried out. These projects are accomplished 
along with the other various tasks that the 
Palestinian Authority pursues in the economic 
sector, as a preliminary step toward carrying 
out macro development projects that will be 
financed by the donors as it was agreed in 
Paris conference.
 The Prime minister maintained that the 
goal of these projects is “to create job 
opportunities”. 
He declared that we have a high unemployment 
rate that we should deal with and endeavor 
to reduce its burden. We are in urgent need 
to create new job opportunities. Every year 
about 50,000 young men and women join 
the labor force and their integration requires 
much more than the Palestinian authority’s 
capacities.
The Conference Creates 35,000 Job 
opportunities
In this respect, the Prime Minister continued 
it’s known that each job opportunity requires 
the investment of 40-50 thousands, therefore 
the total sum of $1.4 billion that would be 
invested by the projects announced in the 
conference, would create an additional total 
of 35,000 job opportunities. This represents 
one practical outcome resulted from holding 
such a confidence. Further, more job 
opportunities are expected to be created as 
soon as these projects and initiatives start. 
Other Marco Government Projects 
Will be accomplished this Summer 
The Prime Minister declared that this is part 
of what the government undertakes while 
the other part includes what the government 
achieves in its investment in the infrastructure 
projects and other developmental projects 
ready to be accomplished since their 
financing is already available. However, 
micro developmental projects require a great 
deal of arrangements and preparation, and 
we expect to start carrying out some micro 
projects financed by the donors in the various 
districts of the country.
Continuous Growth is Our Supreme Goal
“ I am planning to hold the Palestinian 
Conference on Investment”, the Prime 
Minister stated, “We sought to hold the 
conference on Investment in Palestine so 
as to bring people to Bethlehem, the city of 
the Cradle, to share us, even for two or three 

days our Palestinian true state of affairs. 
However, with all our goals and possibilities 
to change this distressful reality, and in order 
to transform to another stage of continuous 
growth, all that we and the private sector 
perform at the short term prepare for 
economic revival and liberation that start, 
by the creation of job opportunities and push 
the wheel of economic activity. Our supreme 
goal is to reach a point where we can achieve 
continuous growth. Along with all that 
the Authority accomplishes, including the 
establishment of a healthy environment for 
investment along with enacting encouraging 
laws and legislations, continuous growth 
requires first of all the enforcement of 
security.
Holding the Conference in Palestine has a 
security Significance  
The prime Minister stressed that “being 
hold in Bethlehem, The conference refers 
to the termination of the state of disorder 
and security chaos which has prevailed for 
years.
The smoothness, the high degree of 
regulation efficiency in all respects and 
general atmosphere that predominated 
before and during the conference refer to the 
progress we attained in respect of security 
control. In sum, the Palestinian Authority has 
to carry out many responsibilities if it wants 
to enable the private sector to develop in 
order to reach a stage of continuous growth. 
This is contingent on the changes that really 
take place on land.
We endeavor to hold the next conference in 
Jerusalem
The Prime Minister declared that “the 
conclusion of the Conference doesn’t imply 
that its achievements have come to an end”. 
He assured that this conference is a starting 
point it is not an event for one time. We 
still have a lot to do to hold more meetings 
and conferences, and to follow up the deeds 
that emanate from such a conference we 
have the intention and determination to hold 
conferences of this form in Palestine on a 
continuous basis. This conference is the first 
one to be regulated in Palestine at such a level 
in the city of Bethlehem. The place where this 
conference is held and where we meet now 
isn’t far from the place where are desire to 
hold our next conference; that is, Jerusalem.  

Conferences
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the government, the various committees, 
the civil affairs board, the various local, 
regional and international companies and all 
the attendants for their contribution to the 
success of the Conference.
Blair: Holding the Conference was possible  
On his party, Tony Blair the representative 
of the international quadrate Committee 
in the Middle East assured that despite 
the huge political challenges, holding the 
conference in Bethlehem was possible. He 
hoped that the president would succeed in 
his negotiations with the Israelis. He also 
stressed the importance of establishing peace 
and security in Gaza strip. Blair confirmed 
that the quadrate Committee endeavors to 
establish one unified state and authority 
in the West Bank and Gaza strip. He also 
referred to the sum of 7.7 M collected in Paris 
Conference, thus confirming the Palestinian 
government’s need for the support of the 
international community.
Japan is committed to supplement the 
Government  
Sansica Sodiama, the Japanese vice-deputy 
is the Middle East, stated that Japan is 
committed to offer the possible extreme 
support to the Palestinian authority and 
people. He mentioned that his country 
enjoyed the procession of donors since 
the beginning and that Japan endeavors 
to develop and promote the Palestinian 
private sector. The Japanese vice-deputy 
added that they appreciate the opportunity 
offered by the conference to the investors, 
thus indicating to the financial support that 
the Japanese government will donor in the 
following years to carry out the joint to the 
Palestinians.
Cooperation initiatives in the area, mainly in 
Jericho
Sangi, the Chinese general deputy in the 
Middle East, hoped on his past that the 
Palestinian economy would develop and 
the peace process would move forward. He 
also added that the 2008-2010 Palestinian 
economic growth plan not only upgrades 
the living standards of the Palestinians but 
simultaneously enhances their confidence in 
peace, and establishes appropriate conditions 
for political negotiations. 
On her part, Eva Beroninge, the Swedish 
Minister Commerce, assured that this 

conference is an explicit evidence of 
the possibility to start investment and 
development. She attracted the attention to 
the Swedish Government, support for all the 
projects that supplement the establishment 
of the Palestinian state since such projects 
enhance the prevalence of peace and security 
in the region.
She mentioned that her country contributes to 
the efforts made to establish the Palestinian 
state. The Swedish government, she added, 
extensively supplement the Prime Minister’s 
plan. The Swedish people are pleased to 
witness the progress achieved despite the 
sophisticated conditions. The Palestinian 
Prime Minister, the minister said, pushes 
reform and growth forward. However, there 
still much joint work to implement.
Robert Kent, the American Vice-Minister 
of Finance, and the head of his country’s 
delegation to the conference, delivered 
his thanks to those charge d’affairs of the 
conference. He said he was in Jerusalem 
last November when the preparation for 
the conference started and he expressed his 
pleasure to return back to participate. He 
declared that in Annapolis conference they 
talked about various tracks to be followed 
simultaneously. In this respect, the vice-
minister affirmed that credit can be attributed 
to Blair’s wisdom in correlating Peace to 
economy. 
Kent indicated that all people recognize the 
challenges and difficulties facing investment 
in Palestine, which requires cooperation 
and coordination between the public and 
the private sectors. He also pointed out 
that America has as extensive program of 
the support for Palestinians. In 2008, the 
American government offered $550 M to 
finance economic growth, education, the 
health sector and that it transferred $150 
M to the Palestinian Authority. Moreover, 
the USA Government, Kent assured, has 
committed itself to transfer a sum of $ 148 
M to the UNRWA. He also indicated that it 
will transfer more next year, thus drawing 
the attention to the fact that the goals of 
those financial aids on the long term is to 
supplement permanent investments that 
reinforce the Palestinian National economy.
On his part, Alexander Sultanov, the Russian 
delegate to the Middle East, assured that 

the conference is being held at a crucial 
political moment, while Israeli-Palestinian 
negotiations are gtingon. He confirmed that 
his country support these talks and hoped that 
a political compromise would be signed the 
end of 2008. He said that this compromise 
would lead to establishment of a Palestinian 
state. Therefore, it’s urgent to consolidate 
the economic sectors side by side with the 
negotiations.
Thomas Balmeral, the head of the African 
and Middle East Department in the European 
Parliament, praised the Palestinian efforts 
Abbas and Fayyad make to promote growth 
in Palestine.
Spain: the Conference is an Opportunity for 
the Private Sector  
Alivoni Sansheez, the Spanish Minister 
of foreign Commerce hoped that this 
conference would conduce to tangible 
results that supplement Palestinian economy. 
He thanks Bethlehem and its inhabitants for 
their hospitality and for the organization of 
this conference. The Minister assured that he 
believes that this conference is a Palestinian 
Initiative that provides the opportunity 
for the private sector to play its role in 
economic growth and to hold partnership 
with the public sector for the benefit of 
the Palestinians. He drew the attention to 
the fack that this conference enhances the 
notion of direct investments which provide 
distinctive job opportunities.
The first day of the conference witnessed 
several prominent events including the 
announcement of erecting new industrial 
projects by the existing companies as well as 
new once; Agreements signed to secure the 
Palestinian exports against political dangers, 
passing a new Palestinian law for companies, 
the signature of five partnership agreements, 
between Palestinian and Arab firms, along 
with agreements on international donations 
to Palestinian firms. The second day, also 
witnessed the launching of a new group of 
projects, the announcement on setting up new 
firms, and the signature at new partnership 
agreements for cooperation.
The Conclusion of the Conference         
On the third day of the conference, Fayyad 
declared that during the Palestinian 
Conference on Investment, a number of 
initiatives and projects at a total sum of 

Conferences
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Emirati executive reviewed a number of 
the relief and development projects elected 
by the Emirates in the Palestinian territories 
including the construction of hospitals and 
cities in both the West Bank and the Gaza 
strip, mainly in the cities of Jenin, Rafah 
and Beit Lahia, thus referring to the role 
played by the Emirate Red Crescent Society 
in supporting the Palestinian people. He 
ended his speech assuring on the need of the 
conference for support and the necessity to 
achieve more partnership and to improve the 
conditions of living and to defend the dignity 
of the Palestinian individual.
The Jordanian Minister of Industry and 
Commerce  
On his part, Amer Al-Hadeed, the Jordanian 
Minister of Industry and commerce praised 
the efforts made by the Palestinian National 
Authority to hold the conference, thus 
conveying the greetings of the Jordanian 
Prime Minister, Nader Al-Dahabi to the 
participants. He also called for working 
together to support economics in the 
whole region to absorb the regional and 
international changes.
The Palestinian Prime Minister: Salam 
Fayyad 
On his part, the Palestinian Prime Minister, 
Salam Fayyad affirmed that holding the 
Palestinian Conference in investment 
represents in itself the success of the 
Palestinian will. He stated that the entry 
of investors to Palestine confirms the 
possibility to enhance this track in the future 
in a way that really helps to overcome the 
obstacles we encounter, and provides a real 
opportunity to carry out investment projects. 
In addressing the participants, he added 
“your investment in Palestine in contributing 
to the establishment of peace and stability 
that are supported by investment revival in 
this part of the world”. Fayyad renewed the 
appeal to the need for immediate response to 
the initiative a few months ago; that is, the 
reopening and operating the crossing roads 
leading to Gaza ship in a way that protects 
the unity of the Palestinian territories, 
warrants the continuity of the Palestinian 
economic unity, and liberates the movement 
of individuals, goods and raw materials 
between the West Bank and the Gaza strip 
on the one hand, and between the Palestinian 

territories and the rest of the world on 
the other. The restitution of the circle of 
economic life and the termination of the 
separation imposed essentially requires the 
reopening and operating the crossing points, 
thus referring to the world and all parts of the 
international society to help us in fulfilling 
this goal in a way to help our people and their 
organizations including the private sector to 
perform their distinctive role in the project 
of national independence and economic 
development.
Fayyad declared “that President Abbas 
sanctioned a new law for firms. Besides, 
efforts made to modify a law of encouraging 
investment that provides further facilities 
for the facilities for the private sector and 
investors. These efforts are part of a package 
of legislations and laws that started by 
amending the law of income tax on the way to 
lessen the taxation burden and encourage the 
private sector. Moreover, other legislations 
are included in the government’s agenda in 
consultation with the private sector that are 
expected to be carried out within the few 
coming months. Together, these legislations 
form a package of laws legislations and 
executive regulations capable of improving 
the investment environment and enhancing 
competitive capacities through more 
human resources development and boost 
their administrative efficiency to offer 
better services and ensure the needs and 
requirements of the private sector so that 
they can perform their pioneer role perfectly 
. Moreover, with the help of the international 
society, we can have an access to a future 
void of siege; checkpoints separating walls 
and settlements. We also aim the highlight 
the role of the sector in terms of pinpointing 
the growth priorities and selecting ways to 
utilize the outer subsidies. Furthermore, 
economic and trade agreements with 
international parties should be activated 
while simultaneously protecting our rights in 
this respect.
The prime Minister also emphasized that 
the correlation between the two tracks 
of economic development and political 
compromise require the international society 
to practice more positive effective pressure 
to achieve success on both sides. The 
removals of obstacles that impede economic 

growth strengthen the hope and enhance the 
capability of perseverance and the confidence 
to perform a political compromise that 
leads to national independence. What is 
more, the termination of occupation along 
with national independence will provide 
an ingrained possibility for continuous 
growth and economic development. In this 
context, along with our people’s endeavor 
to terminate occupation, the top priorities 
of national Authority is represented in 
promoting the ability to succeed in setting 
up an organizational framework capable 
of protecting the interests of our people, as 
well as their social and economic progress. 
From this vision, we endeavor to strengthen 
the National Authority’s Institutions develop 
its legislations, establish security stability 
the bases for justice, law soveignty and 
citizenship values. This, of course, requires 
the implementation of rational government, 
efficient administration and the provision 
of appropriate investment environment 
to enable the private sector to carry out 
its effective role as the main motivator of 
economic growth.
On his part, Hassan Abu Labada, the 
executive director of the conference, 
expressed appreciation for the presidency, 
the government and the private sector for 
their supported to organize the conference 
distinctively and for the committees of 
the conference and all the investors who 
contributed to its success.
Hussuna, the Minister of National Economy 
and the head of the Directive Committee, 
greeted the guests and the participants 
graciously in the land of the heavenly 
missions especially in Bethlehem, the cradle 
of the prophet of peace, Jesus the Christ.
Hassuna indicated talking about Palestinian 
economy is spiny since politics and econmy 
overlap. The political instability, which 
greatly affects the economic situation, will 
never be cease until the Palestinian obtains 
their lawful rights. The head of the directive 
committee also drew the attendants’ 
attention to extensive reforms carried 
out by the government in developing the 
investment environment. Efforts he affirmed 
are continuously made to establish a healthy 
environment suitable for investors attraction. 
Hussuna directed thanks to the President, 

Conferences
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Conferences

President Abbas calls investors to invest 
in Palestine. Prime Minister Fayyad: The 
Conference is not merely an event for just 
one time but a starting point.
Between the 21st and the 23rdrd of last May, 
the Palestinian Conference on investment 
was held in the city of Bethlehem with 
the participation of 500 Arab and foreign 
investors, together with many Palestinian 
businessmen and notables in the economic 
sector.
In addressing The Palestinian, Arab and 
international delegations, President Abbas 
commenced by frankly expounding the 
complexities of the situation in the Palestinian 
territories. In calling investors to invest in 
Palestine, however, he confirmed that despite 
all the difficulties, so many lively models 
financied by Palestinian, Arab or foreign 
capitals were able to achieve great success. 
The President added that comprehensive 
development in Palestine will still run 
across so many difficulties here and certain 
failures there until we are able to terminate 
occupation and establish our Palestinian 
independent sovereign state. A state that 
is able to survive and advance, practice its 
complete sovereignty and authority over 
land, activate its laws without constraints, 
receive financial and economic support and 
attract the investments which Palestine and 
its people really deserve. These merits- If 
its god’s will be certainly attained at you’re 
the president stated that while we highlight 
the importance of the desired role of the 
private sector who proved their competence 
at the times of crises and catastrophes, thus 
withstanding despite endurance, we hope 
that this sector will be capable of playing 
its natural role in The Palestinian economic 
growth, and assuming their responsibilities in 
total partnership with the state’s institutions 
and those of the Palestinian civil society. 

We are confident that the private sector is 
the safety valve and the main stimulator 
of economic growth, who are able of 
brining the capital to support the role of the 
government and the donor countries. This 
sector was able even during the intensely 
black circumstances to maintain a great deal 
of efficient employment and competitive 
productivity and to offer various services. 
Accordingly, we can imagine what the 
private sector can do if safety and security 
prevail, and the political horizon opens up 
to deep-rooted peaceful settlement, we tell 
our brothers who come from Gaza, mainly 
businessmen who experience excessive 
sufferings that relief is coming.
On this occasion, I call businessmen of the 
Arab and international sectors to acquaint 
with the available investment opportunities 
in Palestine.
Noteworthy here is that investment in 
Palestine not only attains appropriate profits 
and profitable revenues but simultaneously 
compromises on opportunity for Arab 
and global companies to contribute to 
the achievement and consolidation of the 
pursued peace and stability in the Middle 
East. Economy and security pave the way for 
peace because in their absence peace cannot 
be attained and frustration, radicalism and 
destruction predominate, a situation that 
we experienced in the previous years. This 
peace is expected to yield benefits for the 
whole social and economic growth process 
both in the Arab World and Worldwide. On 
our part, we commit ourselves to provide all 
that is necessary to turn your efforts into free 
profitable job protected by law.
We look forward to achieve growth founding 
on market mechanisms, the support of 
individual initiatives, and total participation 
with the private sector on the basis of 
encouraging competition and prohibiting 

monopoly. In this context, we appreciate the 
efforts of our government to carry out the 
reform and development plan whose success 
basically relies on the attainment of political 
resolutions that provide and pave the way 
for opportunities of investment expansion, 
infrastructure development and establish an 
appropriate lawful environment that attract 
investments including the agreement on the 
assurance of encouraging investment free 
from political risks. The plan relies on the 
enforcement of law sovereignty and public 
order and the protection of citizens’ and 
investors’ right, activities and properties. 
It’s a complementary reform program and 
extensive partnership with the private sector 
in all respects; an economic growth in its 
large connotation including the establishment 
of the legal environment that regulate 
economic life in Palestine “ the importance 
of this conference”, added the president, “is 
evident in the large participation of a group of 
Palestinian, Arab as well as foreign investors 
and businessmen, and in its agenda that is 
loaded with issues dealing with Palestinian 
economic needs and concerns as well as our 
national future.
Al-Sheikh Hamad Bin Zayed Al-Nahyan
The conference also included many speeches 
made by Arab and foreign executives 
participating in the conference. Al-sheikh 
Hamad Bin Zayad Al-Nahyan, the vice-
president of the United Arab Emirates 
Cabinet and the head of the Emirate 
delegation to the conference stressed in his 
speech the commitment of his country’s 
leaders, government and people to support 
the Palestinian people in every field and in 
all official circles. He stated that the UAE 
continuously, observes all that is happening 
in the Palestinian territories and that the 
human Palestinian sufferings occupy a 
huge space in the Emirati attention. The 

The Palestinian Conference on 
Investment is held amidst spectacular 

success and promising hope by
Mahdi Qleibo
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together. Many Polish firms engaged 
in fruit and vegetable processing, 
have been doing exceptionally well 
on the foreign markets. 
Consumers from other EU countries 
already accept Polish food today, 
together with its quality features, as 
the increase of the export orientation 
of different branches of the food 
economy indicates. The growing 
sale on demanding foreign markets, 
subject to rigorous rules of quality 
control, indirectly gives evidence 
of the high quality of our food. As 
competition on foreign markets 
builds up, however, Polish producers 
and exporters of food should attach 
even greater attention to the quality 
aspects and promote our products 
even more effectively than before, the 
more so as following the accession to 
the Union they have improved their 
skills concerning the documentation 
of quality, compliance with complex 
procedures or the methods of 
communication with the closest 
potential recipients.

The Polish information and Foreign 
Investment Agency (PAIiIZ) has been 
serving investors for 15 years. Its 
mission is to increase Foreign Direct 
Investment (FDI) by encouraging 
international companies to invest in 
Poland. It guides investors through 
all the necessary administrative and 
legal procedures along the way to 
setting up their business in Poland. 

PAIiIZ offers investors: 
Quick access to comprehensive 
information about the economic 
and legal environment, assistance 
in finding appropriate partners and 
investment locations and support 
at every phase of the investment 
process. 
Another one of PAIiIZ’s roles is 
the creation of positive image of 
Poland and the promotion of Polish 
products and services abroad by 
organizing conferences, visits 

Contact us to learn more about how your company can profit from the unique business potential of Poland: 

The Polish Information and Foreign Investment Agency (PAIiIZ) 
ul. Bagatela 12, 00-585 Warsaw, Poland 
tel. (+48 22) 334 98 00, fax (+48 22) 334 99 99 
e-mail: post@paiz.gov.pl, www.paiz.gov.pl  

OFFICE OF THE REPRESENTATIVE  OF THE REPUBLIC OF POLAND 
to THE PALESTINIAN NATIONAL AUTHORITY
Palestine Capital Studios Building
Al-Maheed St., Al-Masyoun;
Ramallah
tel.:+972-2-2971318, fax.;+972-2-2971319 
e-mail: polrep@palnet.com

EMBASSY OF THE REPUBLIC OF POLAND 
Trade and Investment Promotion Section 
79, Yehuda Hamaccabi St., 62300 Tel Aviv 
tel.:+972-3-5446246, fax.;+972-3-5446247 
e-mail: brhtlv@inter.net.il  www.telaviv.trade.gov.pl  

for foreign journalists and trade 
missions. PAIiIZ also promotes 
Poland’s regions. It has established 
a network of Regional Investor 
Assistance Centres throughout 
Poland. Their goal is to improve 
the quality of regional services for 
investors and to provide access to 
the most up-to-date information, 
such as the latest investment offers 
and regional microeconomic data. 
These specialized offices are staffed 
by PAIiIZ trained employees and 
financed from local FUNDS. 
In order to help support and encourage 
FDI, the Polish government has 
passed many new resolutions this 
year. 90 billion Euro of EU funds 
have been allocated to Poland for 
the years 2007-2013. There has 
never been a better time to invest in 
Poland. 
Come and see for yourselves. We are 
here to help you! 

The Polish Information and Foreign Investment Agency 
Your Address for Investment in Poland 

Investment Report
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Poland is a country situated in the 
central part of Europe, with a total 
area of 312.7 thousand square 
kilometres and is characterized by 
a large variety of natural conditions 
in its regions. Poland is diversified 
spatially in terms of natural and 
climatic conditions, in terms of 
economic development including 
leading economy branches, which 
determine the quality of life of its 
inhabitants, as well as prospects of 
their functioning. Numerous regions 
in Poland have agricultural character 
and the basic business is linked with 
this sector. 

Poland represents typical agricultural 
region in Central Europe. Rural 
areas in Poland account for about 
93% (291,000 km²) of the total area 
of the country and are inhabited by 
approximately 14.7 million people 
(38.6% of the total population of 
Poland). Agriculture employs 2.1 
million people (16.2% of the total 
employed). One of the tasks of the 
state and the local authorities is 
to help local communities create 
conditions that would enable the 
achievement of adequate standards 
of living. 
Polish agriculture is characterized 
by a large fragmentation of holdings, 
a large number of people employed, 
and the prevalence of soils with 
average or low usefulness for 
agriculture and by relatively low use 
of industrial means of production. 
The improvement of agricultural 
sector competitiveness will also be 

implemented through the financial 
support for producers of high quality 
food, its promotion and support for 
setting-up of agricultural producer 
groups. As regards human resources, 
there is a need in Poland for wide 
support for their improvement both 
with regard to education and to skills 
improvement in the agri-food sector. 
For Poland’s food economy, joining 
the EU implied the opening up of the 
internal market, but also access to the 
market of 400 million consumers, as 
well as to budget appropriations for 
agricultural and rural development 
several times higher than those prior 
to accession. The opening up of the 
market was followed by a temporary 
rise in food prices. In 2005, however, 
it was arrested. At the same time, 
there was an upswing in the domestic 
market, and the EU systems of 
agricultural market regulation 
contributed to price stabilization. 
Food industry is one of the key sectors 
of the Polish national economy. Its 
share in GDP stands at about 6%, and 
the gross added value it generates 
fetches around EUR 6 billion. The 
Importance of this branch is also 
reflected by the fact that it holds an 
approximately 20% share products 
sold by the entire industry and an 
about 16% share in total employment 
of this sector. On its accession to the 
EU, Poland has grown to become 
the sixth biggest food producer and 
a major net exporter of agricultural 
and food products. 
Polish agricultural and food products 
are characterized by high health a 

value which is a result of the clean 
environment; methods of production 
applied and limited use of chemicals 
in agricultural production. Despite 
this fact, Poland is an important 
European and global producer 
of a number of agricultural and 
horticultural products as well as 
products of animal origin. 
Poland produces ecological and 
flavourful food offered at competitive 
prices. Polish agricultural goods 
have a very good reputation in 
Europe. They are considered healthy, 
organically grown and as having 
high nutritional values. Numerous 
companies from this sector took 
advantage of the opportunity created 
by Poland’s accession to the European 
Union. Custom barriers disappeared 
and Polish products exported to 
other EU Member States do not need 
separate certificates to be soldthere.
This resulted in a very rapid increase 
in export of Polish products, such 
as milk, meat, fruit and vegetables. 
Quality and keeping the delivery 
deadlines are the strengths of Polish 
entrepreneurs, thanks to which they 
are able to sell their products in bulk 
to European clients. 
Poland is the biggest producer 
of apples in Europe, the bulk of 
which is exported in either a fresh 
or processed state. Poland is also a 
European leader in the production 
of soft fruit. Polish farmers cultivate 
the same quantity of raspberries, 
blackcurrants, strawberries and 
cherries as all the producers of all the 
former European Union states put 

AGRI-FOOD SECTOR IN POLAND – 
DEVELOPMENT AND PROMISING 

Investment Report



أيلول 2008 م / رمضان 1429 هـ ، العدد الواحد والعشرون )21(100

Poland is a large country of 
opportunities especially in the light of 
significant and constant development 
of sectors. Worth of notice are: 
chemical sector, electronics, high-
tech, white-goods, BPO, logistics, 
construction, aviation and automotive 
sector. From the perspective of small 
and medium enterprises also sectors 
such as: food products, tourism, 
hospitality business, construction, 
health tourism and services 
centres, are of high importance. 
International corporations see 
Poland as an excellent location for 
transferring the non-productive 
functions of a company, such as 
their accounting departments or call 
centres. Poland is rapidly becoming 
the central European location for 
modern Business Offshoring Centre 
services. 

R&D Centres 
Science is an important sector for 
the Polish economy. According to 
the Polish Ministry of Science and 
Higher Education data, there are 
253 research and development units 
registered in Poland. They conduct 
research for various economy 
sectors. Among those, Poland has 
over 50 R&D Centres belonging 
to the world recognized foreign 
companies such as: Motorola, Intell, 
IBM, Oracle, Google, Siemens, Pratt 
&Whitney, GE. 

Automotive 
Poland ranked 14 among the world’s 

POLAND – IN THE LIGHT
OF DEVELOPING SECTORS 

producers of cars and 10th among 
the car-producing countries of 
Europe. The dynamic growth in 
the production of cars registered in 
recent years may allow Poland to win 
a higher position on the list of both 
world and European car producers. 
Automotive exports are dominated 
by passenger cars, spare parts, 
components and diesel engines. 

Aviation 
Poland is known for the production 
and maintenance of airplanes of all 
types. Manufacturing companies 
in Poland produce light sports, 
passenger, agricultural and training 
airplanes, as well as helicopters, 
gliders, and aircraft parts and 
accessories. 
Approximately 55 companies operate 
on the Polish aviation market. A 
significant share of their output is 
exported, mainly to such countries as 
the USA, Venezuela, Italy, Greece, 
Canada, Spain, Germany, South 
Korea, Indonesia, and Vietnam. 

Telecommunication 
Telecommunications is one of the 
most rapidly developing as well as 
most promising sectors of Polish 
industry. Estimated worth of Polish 
Telecommunication market in 2007 
was about 10 billion Euro.

IT 
Poland experienced the biggest 
expenditures on IT investments and 
the permanent growth in this sector. 

The IT market in Poland in 2006 
was worth 4.5 billion Euros and 6 
billions Euros in 2007. The growth in 
this branch in 2007 was 29.5%. The 
Polish IT market structure presents 
itself as follows: Hardware 45%, 
Software 20 % and IT services 35%. 

Fuel and energy 
Poland has substantial resources of 
electrical energy sources. Poland 
also possesses certain resources of 
hydrocarbon fuels; natural gas from 
domestic deposits accounts for more 
than a third of its total consumption, 
whereas crude oil extracted in Poland 
accounts for 4% of the total domestic 
consumption of this raw material. 
Chemical 
The chemical industry is one of the 
most automated sectors. Chemical 
production is focused on semi-
processed products which are then 
used in other industrial sectors. 

Biotechnology 
Polish biotechnology is at an early 
stage of development with the 
leading role played by the medical 
and pharmaceutical sectors. A strong 
tradition in science provides an 
opportunity for creation of a fully 
developed modern biotechnology 
industry in Poland. The knowledge 
and expertise of Polish scientists 
meet Western standards. Poland has a 
long-standing tradition of excellence 
in classical synthetic and mechanistic 
chemistry, theoretical physics, 
mathematics and informatics. 

Investment Report
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POLAND – AN EXCITING
PLACE FOR INVESTORS

Poland’s exceptional business and 
investment opportunities attract 
investors from  Western Europe as 
well as from the US and Asia. Poland 
attracts foreign investors with assets 
such as: investment potential, human 
capital and strategic location. 
Human capital is one of the most 
unique values in Poland. It is a 
market of several tens of millions of 
consumers with a significant potential 
of 20 million young talented people 
and well-qualified labour force. We 
have 427 centres of higher education 
located in 16 business academic 
areas. Polish work force is known 
for its skill in solving hard problems. 
They are also loyal and flexible. 
Its location at the very heart of 
Europe and one of the highest 
in the region economic growth 
makes Poland an exciting place for 
investors from around the world. 
Our country is situated between the 
highly developed Western European 
countries and Eastern Europe with 
such growing markets as Russia or 
Ukraine. 
All these factors contribute to a fact 
that Poland is a trustworthy and 
reliable partner for international 
business and it is directly reflected 
in the inflow of Foreign Direct 
Investments. The value of the FDI 
inflow to Poland is constantly 
increasing and in 2006 the largest 
ever inflow of foreign capital to 
Poland was noted. According to the 

National Bank of Poland (NBP), 
the level of FDI inflow into Poland 
amounted to over Euro15.2 billion. 
This is the largest flow of FDI in 
Polish history. The GDP growth 
in 2007 reached 6.6%. Foreign 
investments not only serve to liven 
up and modernize the economy, 
they also have a major influence on 
Poland’s foreign trade. It is reflected 
in many surveys that Poland is 
perceived as a very interesting and 
attractive place in which to locate 
business. According to the Ernst 
&Young European Attractiveness 
Survey 2007, Poland is currently 
ranked 7th in terms of planned 
investments globally. Over 90 billion 
Euro is available for development, 
infrastructure and human capital for 
the years 2007-2013. The business 
environment is friendly and provides 
many opportunities for success. 
To ensure this high level of the 
FDI inflow, Poland offers foreign 
investors various investment 
incentives tailored to their needs. 
Poland is divided in to 14 Special 
Economic Zones (SEZ) - special 
designated areas where investors 
can conduct business activity on 
preferential terms. Poland offers 
financial grants for new investment, 
financial grants for creation of new 
jobs, CIT exemption in Special 
Economic Zones and real estate tax 
exemption, as well as low corporate 
income tax (19%). 

by
His Excellency

Mr. Poiter Puchta
Polish

Ambassador to
PNA
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Mohammad Masrouji
Palestinian Businessmen 
Association / President

Palestinian Federation of 
Business / Chairman

The role of the Palestinian 
Federation  of Business

Since and earlier to its foundation, the Palestinian Federation of 
Businessmen works as separate societies to represent the Palestinian 
private sector in front of the official bodies inside the country or the 
representative boards abroad. The Federation works in cooperation 
with the Federation  Chambers of Commerce, either in investigating the 
difficulties encountered by the private sector or through shedding light 
on essential and sensitive matters that concern the Palestinian economy. 
This is done through holding symposiums and conducting studies by 
the Private Sector Development Center to upgrade national economy. 
It is also executed through holding Arab and International conferences 
and symposiums either through participating as members in the Arab 
Businessmen Federation  or directly. The Federation  representatives 
took part in ten Arab conferences and it played an effective role in 
building up Arab relations with many countries including China, Russia, 
Brazil, Poland, India and South Africa among others. Moreover, the 
PFB has established many Joint-Business Councils with various Arab 
and foreign countries including Syria, Jordan, Lebanon, Iraq, Qatar, 
Egypt, China, Turkey, and Poland.
The PFB plays a significant role in defending the interests of 
businessmen and the private sector and in promoting the national 
economy. All the activities of the PFB represent an additional tributary 
to the Coordination Council of the Private Sector associations.
In conformity with the Council’s policy in pinpointing the roles of 
every Party with the Council or those associated to the Coordination 
Council, the role of the Federation  include:
The adoption and investigation of the paradoxes of the private sector 
and defending their rights at the responsible Authorities.
Conducting the required studies and researches, and providing the 
opportunities for all the  Authorities Personnel concerned to participate 
in the symposiums held by the Private Sector Development Center.
Providing the opportunities for all sections of the Private sectors to follow 
up and participate efficiently in the symposiums and conferences.
 Establishing joint Business councils with the Business Federation  
Associations and counterparts in both Arab and foreign countries, and 
following up their affairs.
Adopting certain crucial issues such as arbitration, fighting counterfeiting 
and forgery, employment, rehabilitation and training.
All the concerned from among the members of the Coordination 
Council organizations can participate in all these activities so as to 
attain benefits  for the private sector with all its partners.
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Message
from the Editors Board:
It is with great pleasure that we present the 21 edition of the Palestinian 
Executive Magazine. Those editions are prepared and issued by the 
Editors Board of the magazine . The Magazine provides all businessmen, 
organizations and firms, interested in building economic relations with 
Palestine, with basic information about the members of the Association.
These editions aims to introduce members of the PBA and their activities 
to others, it will be within reach of every organization, company or 
individual in every part of the world. We believe that the availability of 
such information in the hands of the business communities in foreign 
countries provides a basic ground for personal contacts which form the 
cornerstone of relations among persons, organizations and states. 
There are important articles about the Palestinian economic concerns 
for the members of the PBA, which may be considered the key element 
in respect of relations between the Palestinian business community in 
various sectors and the business communities in foreign countries all over 
the world.  PBA remains taking a pro-active role in promoting growth 
in productive sectors with high employment potential, and since it is 
essential for the private sector to play a key role in this development, 
special emphasis is placed on advancing an enabling environment to 
promote business development. 
We encourage you to visit the Palestinian Businessmen Association’s 
website www.pba.ps. For those who are visiting our site for the first time, 
www.pba.ps is your window into the Palestinian Businessmen Network 
here in the heart of Palestine, and by becoming a PBA member; you will 
enhance your professional growth. 
It is worth mentioning that the Palestinian Exclusive Specialized Business 
Magazine provides an ideal platform to benefit of permanent brand 
presence, continuous advertising exposure and gather the benefits of being 
strongly associated in the minds of key decision makers in business across 
a broad range of business and management functions in Palestine in a 
minimum of 4 pioneer issues per year. For any investor seeking to develop 
his / her business within this powerful and fast moving marketplace, 
sponsorship of the Palestinian Executive Specialized Business Magazine 
is an excellent opportunity to market his / her brand.  
Sponsorship of the Palestinian Executive Specialized Business Magazine 
gives your company an unrivalled opportunity to promote your brand, 
products and services to a very specific and defined audience. 
Hope that both members and non-members alike will find substantial 
benefit in this edition. 

The Palestinian Exclusive Specialized Business Magazine provides a one stop shop for busy 
executives with comprehensive coverage of Palestine economic status, business outlook and 
PBA major businessmen concerns. This publication acts as an invaluable reference guide to key 
Palestinian decision makers in business. It carries key contact listings of corporate leaders as well 
as interesting biographical and reader interest features on all included.  
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العـــــــدد برعــــــــايـــــــــة

ما بيــــــــن الطمـــــــوح الواعـــــــــد
والوعــــــــود املتعــــــــثـرة

تدشني مركز فلسطني للتحكيم الدولي 
ملف العدد: 

هل تؤدي ضريبـــة القيـمة املضــــــافـة
الى هجــــــرة رؤوس االمـــوال الى الـخــــــارج؟

ملف الشركات:
- حملة تعريفية حول صندوق االستثمار الفلسطيني

- انطالق صندوق التعليم الفلسطيني


