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املدير العام واحملرر املسؤول

ماجد معالي
مدير التحرير

زكي أبو احلالوة
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أو ما يعادلها

الطباعة
مطبعة النصر التجارية
ح ـج ــاوي
املواد التي تنشر أو ال تنشر ال تعاد إلى أصحابها
وال تعبر بالضرورة عن رأي املجلة
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االقتصاد الزراعي
نظم إحت��اد جمعيات رج��ال األعمال الفلسطينيني ورش��ة عمل حول تشجيع
االستثمار في القطاع الزراعي وبالتحديد على احملاصيل الزراعية التصديرية
مبشاركة من وكالة التنمية األمريكية حيث حتدث عدد من املطلعني والعاملني
في هذا امليدان وقدموا أوراق عمل ثمينة تثبت أهمية وربحية االستثمار في
هذا املجال وال أريد هنا التطرق في هذا املقال إلى املواضيع التي مت بحثها
حيث سيرد ذلك في مكان آخر ولكنني أريد أن أوضح ما يلي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

1لقد دع��ى اإلحت��اد إل��ى ورش��ة العمل ه��ذه إلميانه بأهمية االستثمار في
القطاع الزراعي حيث أن الزراعة هي إحدى أعمدة االقتصاد احلقيقية
باإلضافة للصناعة والسياحة.
2الزراعة إذا أعطيت االهتمام الكافي فإنها قد تكون أكبر مشغل لأليدي
ال��ع��ام��ل��ة ح��ي��ث أن ال��ب��ط��ال��ة تشكل اآلن ال��ع��بء األك��ب��ر ع��ل��ى االق��ت��ص��اد
الفلسطيني.
3االكتفاء الذاتي من الغذاء يشكل سالح ًا قوي ًا لدعم مواقفنا السياسية
واإلستراتيجية.
4تصدير املواد الغذائية يشكل رافد ًا قوي ًا للعملة الصعبة ولتعديل امليزان
التجاري.
5زيادة اإلنتاج الزراعي هو زيادة في الدخل القومي.
6العامل األهم قبل ذلك وبعده هو البقاء في األرض والتمسك بها والذود
عنها.

محمد مسروجي

رئيس جمعية  /إحتاد
رجال األعمال الفلسطينيني

وال ننسى أن هنالك بعض العراقيل تضعها إسرائيل أمام هذا الرافد االقتصادي
الهام واملنافس ملنتجاتها وأهمها توفير املياه والتخزين وخالفه الكثير إال أن
مثل هذه الفرصة االستثمارية ذات العائد العالي واألهمية الوطنية يجب أن
تنال منا كرجال أعمال وكمواطنني األهمية البالغة خصوص ًا وكما علمنا فإن
هنالك حوافز وهبات لتمويل املشاريع املتعلقة باالستثمار في القطاع الزراعي.
ويل ألمة ال تأكل مما تزرع وال تلبس مما تصنع
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كلمة حق تقال في
« مأسسة املجلس التنسيقي ملؤسسات القطاع اخلاص «
عنوان فضفاض غير محدد فيه الهدف للوهله االولى ،فيما يختلج في ذهن من يقراه وخاصة
من ميثلون مؤسسات القطاع اخلاص ،وحتى الصديق العزيز محمد شريعه الذي انيط اليه
اجراء دراسة حول هذا العنوان .
ماذا تعني املأسسة؟! اجلميع متفق على عدم توفر االراده لتسجيل مؤسسة جديدة ،فاذن
التعريف ياتي من اسم املجلس ال��ذي اسس منذ تسع سنوات لتحقيق هدف اساسي وهو
عال “ بني املؤسسات االعضاء للتوافق على املواقف وتوحيد الرؤى
“التنسيق على مستوى ٍ
حول املواضيع احلساسة التي تطرح على بساط البحث ولم يتعدى عمل املجلس ذلك ،وترى
الغالبيه انه اذا ابتعد املجلس عن هذا املفهوم وبدأ مبزاولة عمل املؤسسات املنضويه حتته
واخذ دورها فسيبدأ التراجع في جناعة عمل املجلس و حتى استمراريته تصبح في مهب
ماجد معالي
الريح .
مدير عام جمعية  /إحتاد
وعليه يصبح الهدف واضحا من طلب الدراسة وهو وضع تصور لتطوير اداء املجلس بطريقة
رجال األعمال الفلسطينيني
علمية منهجية لالرتقاء مبستوى اعلى من التنسيق على شتى الصعد وبفاعلية اكثر ،وهذا
ضروري ملواكبة احلاجات املتراكمة واملتسعة لعمل املجلس.
وجميعنا مدرك بان هذه حاجه ملحه تاتي تلقائي ًا مع ضرورات التطور املطلوب وليس الن هناك خلل وضعف في عمل املجلس كما يسوق
البعض  ،فمن يدعي بان هناك مشكله في وضع احلفاظ على ذاكرة وارشفة اعمال املجلس  ،وعدم وجود معايير للعضوية في املجلس
،واملأخد على قرار االجماع الذي يتمسك به اعضاء املجلس في اتخاد القرارات الرئيسية واحلاسمة بأنه يثقل على اداء املجلس  ،نقول
نحن نرى ان الذاكره واالرشيف هو ميسر ومتاح جلميع الفرقاء من خالل آليه توزيع التعميمات على جميع املؤسسات االعضاء التي
ميكنها جميعا حفظ ما تستلمه كمثل امانه السر التي تقوم بالتعميم  .وما ينقل بني امانتي السرعند انتقالها من مؤسسه الى اخرى
هو للملفات التي حتتاج للمتابعه فقط  .وبخصوص شروط العضوية فمن الواضح انه يجب ان تكون هناك شروط متفق عليها حتدد
من يقبل ومن يرفض  ،واال كيف نفسر قبول ستة مؤسسات جديده ورفض البعض خالل هذه السنني  ،هل نفترض ان ذلك لم يخضع
ملعايير متفق عليها او على االقل حتترم من الفرقاء ،من يؤمن بان الوضع كذلك حقيقة يستخف بقدرات ممثلي املؤسسات في القطاع
اخلاص على مدى التسع سنوات املاضية ويظلمهم كثيرا.
ان بعض املعايير التي اتبعت سواء في اتخاد القرارات او العضوية كانت مؤشر قوة ودميومه حافظت على استمرارية املجلس وعدم تفسخه
فعدم قبول مؤسسات جديده ،اذا كان يوجد من ميثلها في املجلس فذلك ملنع املزيد من التصادم والنزاع بني اعضاء املجلس بسبب التشابه
في اهداف مؤسساته وبرامج عملها  ،وقد ملسنا ذلك بني املؤسسات االربعه االولى املشكله للمجلس الى حد ما في بعض املجاالت  .ويتم
العمل لتوزيع االدوار وايجاد احللول لذلك خالل السنوات السابقه ولم ننتهي.
وما زلنا نرى ان السبيل الوحيد لتطوير عمل املجلس يكمن في مصداقية حتديد وتوزيع االدوار بني املؤسسات والعمل على تكاملها
بشفافية تامة تخدم مصلحة القطاع اخلاص الفلسطيني واملؤسسات نفسها وليس االفراد ومآربهم الشخصية  ،وذلك بتمحيص دقيق
في انظمتها الداخلية وتصحيح ملساراتها ومبا يتجانس مع طبيعة عضويتها.
ففي االساس شكلت هذه املؤسسات لتلبية حاجات وألهداف ميكن حتقيقها وليس عبثا .فاحتاد الصناعات يعمل على حتديث الصناعة
ورفع امليزه التنافسية للمنتج الفلسطيني وفتح االسواق احمللية واخلارجية ومركز التجاره الفلسطيني يعمل على ترويج التجارة وتنظيم
املعارض واملعارض الدائمه واملراكز التجارية  ،واحتاد الغرف التجارية التي تبني االحصاءات ان تشكيلة اعضاء الغرف حول العالم وفي
فلسطني تزيد عن  98%من املؤسسات الصغيرة واملتوسطة احلجم  ،وتقوم الغرف التجارية في العالم جميعه حاليا بالتركيز على تطوير
هذه االعمال النها تستوعب االيدي العامله التي تلفظها التكنولوجيا اجلديده  ،باالضافة الى اعمال الغرف االخرى .
واحتاد جمعيات رجال االعمال يعمل على املناصره وتشكيل قوى تاثير فاعله و تطوير السياسات االقتصادية واملشاركه في وضع االتفاقيات
والتعاون االقتصادي مع الدول وتشكيل مجالس االعمال املشتركة واالقصادية ،كما ان املؤسسات التخصصية االخرى كاملقاولني والبنوك
والتامني واملعلوماتية والشاحنني وغيرها فمجال عملها واضح .
ولكن  ...يجب ان تتم هذه النشاطات باشراك جميع االطراف فيها واالتفاق على جتديد ميثاق الشرف الذي وقع بني املؤسسات سابقا للعمل
على التكامل فيما بينها وعدم التنافس غير الشريف واخلروج عن مواثيقها الداخلية  ،وبذلك يصبح كل شي بعد ذلك ممكن ويسهل تنفيذه.
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أخبار ونشاطات القطاع اخلاص

عقدت حتت رعاية شركتي الريحان لالستثمار العقاري واالحتاد لالعمار واالستثمار

الهيئة العامة لـجمعية رجال األعمال تقر تأسيس
إحتاد رجال االعمال الفلسطينيني
أق���رت ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة غ��ي��ر ال��ع��ادي��ة جلمعية رج��ال
األعمال الفلسطينيني  /القدس باإلجماع ،تأسيس
احتاد رجال األعمال الفلسطينيني ،بعضوية كل من
جمعية رج���ال األع��م��ال  /ال��ق��دس ،وجمعية رج��ال
األع��م��ال ف��ي محافظات ق��ط��اع غ���زة ،وملتقى رج��ال
األعمال في اخلليل ،ومنتدى رجال األعمال في جنني.
ج��اء ذل��ك خ�لال اجتماعي الهيئة العامة العادي
وغير العادي ،الذي عقد بتاريخ  ، 2009-7-13في
مقر الهالل األحمر الفلسطيني بالبيرة  ،ومبشاركة
محمد مسروجي رئيس اجلمعية وحضور محمد
ك��م��ال حسونة ن��ائ��ب ال��رئ��ي��س وم��ح��م��ود ال��ت��ك��روري
امني الصندوق وفؤاد جبر امني سر اجلمعية وممثل
هيئة الرقابة احملامي رياض السعد ومبشاركة فدوى
الشاعر ممثلة وزارة الداخلية /مدير عام اجلمعيات
غير احلكومية وم��دق��ق احل��س��اب��ات ن��ادر الدجاني
وذلك حتت رعاية شركة الريحان لالستثمار العقاري

6

التابعة لصندوق االستثمار الفلسطيني وشركة
االحتاد لالعمار واالستثمار.
وصادقت الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي
على إضافة وتعديل بعض املواد في النظام الداخلي،
وأج���ازت أحقية رج��ل األع��م��ال الفلسطيني املقيم
ف��ي اخل���ارج ال���ذي تنطبق عليه ش���روط العضوية
ف��ي النظام ال��داخ��ل��ي االن��ت��س��اب م��ن خ�لال البريد
االلكتروني للجمعية والتمتع بجميع اخلدمات
املمكنة واملشاركة في الفعاليات اخلارجية والنشاطات
املختلفة للجمعية ،وتسديد رسم االنتساب للجمعية
عن طريق حواالت بنكية  500دوالر تدفع ملرة واحدة
فقط ،واالشتراك السنوي  500دوالر ،بحيث يحق
حل��ام��ل العضوية االلكترونية ح��ض��ور اجتماعات
الهيئة العامة وال يحق له الترشح واالق��ت��راع .كما
أقرت الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي إنشاء
صندوق ادخار خاص ملوظفي اجلمعية .

وف���ي اج��ت��م��اع��ه��ا ال���ع���ادي ص��ادق��ت ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة
باإلجماع على التقريرين اإلداري واملالي ،وامليزانيات
العمومية للجمعية لألعوام ،2008/2007/2006
وإب���راء ذم��ة الهيئة اإلداري���ة عن السنوات امل��ذك��ورة،
كما أق��رت ميزانيات مركز تطوير القطاع اخلاص
وإبراء ذمة مجلس إدارته عن السنوات نفسها ،وإعادة
انتخاب مدقق احلسابات.
و إس��ت��ع��رض محمد م��س��روج��ي ال��ت��ق��ري��ر اإلداري
امل��وج��ز و نشاطات اجلمعية التي متثلت ف��ي خلق
ال��ف��رص وامل��ج��االت للمساهمة ف��ي ب��ن��اء مؤسسات
اقتصادية قوية وفاعلة والدفاع عن مصالح القطاع
اخلاص ومساهمتها في تاسيس املجلس التنسيقي
ملؤسسات القطاع اخلاص وبناء اجلسور مع السلطة
الفلسطينية وفتح احل��وار معها وتوطيد العالقات
والفهم املشترك.
وق��ال ان اجلمعية قامت بتوقيع اتفاقيات انشاء
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مجالس أع��م��ال مشتركة م��ع جمعيات واحت���ادات
رجال االعمال في دول عربية واجنبية.

خدمات اجلمعية

كما قدم رئيس اجلمعية مسروجي موجزا للخدمات
املنوعة التي قامت وتقوم بها اجلمعية في مختلف
امل���ج���االت اه��م��ه��ا م��ت��اب��ع��ة م��ل��ف ب��ط��اق��ة س���ي���دة و
رج��ل االع��م��ال املميز  BMCال��ت��ي ت��ص��دره��ا وزارة
االقتصاد وهيئة الشؤون املدنية من خالل السلطات
االسرائيلية وتسهيل سفر رجال االعمال الى االردن
وتسهيل حركتهم على اجلسور وكذلك تسهيل حركة
رج��ال االع��م��ال العرب والفلسطينيني بني ال��دول
العربية االع��ض��اء في احت��اد رج��ال االع��م��ال العرب
حيث ارسلت عدة مذكرات الى وزراء الداخلية العرب
ب��ذل��ك .ب��االض��اف��ة ال��ى إمكانية اص���دار ج���واز سفر
جت���اري ل��رج��ال االع��م��ال ال��ع��رب أو اع��ت��م��اد بطاقة
خاصة من اجلامعة العربية ومتت املوافقة املبدئية
على ذلك ولكن االوض��اع السياسية والعامة تطغى
على املوضوع وتؤجله الى اشعار آخر .

خطة عمل اجلمعية

واش���ار ال��ى خطة عمل اجلمعية للعامني -2009
 2010من بينها تفعيل مجالس االعمال املشتركة
حيث ستنشئ دائ��رة التنسيق و العالقات الدولية
التي ستتولى إجراء التنسيق مع قطاعات املنظمات
غ��ي��راحل��ك��وم��ي��ة ،وال��ق��ط��اع�ين اخل���اص وال��ع��ام على
امل��س��ت��وى احمل��ل��ي ومتابعة عمل مجالس االع��م��ال
املشتركة إقليمي ًا ودولي ًا .وفي هذه اخلطة نطمح في
أن يصبح مقر اجلمعية “مركز ًا لألعمال واملعلومات”
متصل مب��راك��ز امل��ع��ل��وم��ات ال��دول��ي��ة امل��ت��واج��دة في
مواقع مختلفة في ه��ذا العالم .كما سيتم إقامة
قواعد بيانات لكل من املجالس املشتركة وربطها
باملواقع اإللكترونية بنظرائنا الشركاء في ال��دول
املختلفة .وستعمل على حتديث املوقع اإللكتروني
للجمعية من خالل مشروع لدائرة العالقات العامة
ً
إضافة
وإقامة نسخة عربية على املوقع اإللكتروني
إل��ى تغطية إعالمية مكثفة تضمن وص��ول رسالته
على أوسع نطاق .كما سيكون هناك خطة لتحديث
مجلة رجل االعمال لتغطية نطاق عمل اجلمعية

واالحتاد الذي يتسع باضطراد.
ودع��ا مسروجي األع��ض��اء إل��ى استخدام إمكانيات
اجلمعية واالستفادة منها سواء كان في االستيراد
أو التصدير أو املشاريع املشتركة ومن خالل مجالس
اإلع��م��ال امل��ش��ت��رك��ة بحيث س��ت��ق��دم اجلمعية ه��ذه
اخلدمات على أكمل وجه.

التقرير املالي

ثم قدم محمود التكروري امني الصندوق التقرير
املالي للهيئة االدارية للجمعية ومت مناقشة التقرير
وإبراء ذمة الهيئة اإلدارية عن السنوات السابقة.

تقرير هيئة الرقابة

فيما قدم احملامي رياض السعد تقرير هيئة الرقابة
مستعرضا متابعة الهيئة العمال ونشاطات مجلس
ادارة اجلمعية واث��ن��ى على اداء املجلس وانتظام
اجتماعاته واملناخ االيجابي الذي يخيم على عمله.
يليه استعرض الدكتور هشام عورتاني مدير مركز
ت��ط��وي��ر ال��ق��ط��اع اخل����اص ال��ت��اب��ع للجمعية اه��م

جانب من اجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية للجمعية
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نشاطاته بشكل موجز ودعا االعضاء التفاعل بشكل
اكثر مع نشاطات املركز واملساهمة في ط��رح افكار
ومقترحات تتعلق باالوضاع االقتصادية ومعاجلة
امل��واض��ي��ع االق��ت��ص��ادي��ة م��ع احل��ك��وم��ة ومؤسساتها
ووزارات��ه��ا واملشاركة في حضور ورش��ات العمل التي
ينظمها املركز في مختلف محافظات الوطن.

مدقق احلسابات

ثم استعرض نادر الدجاني مدقق احلسابات املتبرع
بخدماته للجمعية م��ي��زان��ي��ات اجلمعية ل�لاع��وام
 2008و 2007و 2006مؤكدا أن البيانات تظهر
بعدالة م��ن كافة النواحي اجلوهرية امل��رك��ز املالي
للجمعية وأداءه��ا املالي وتدفقاتها النقدية للسنة
املنتهية وف��ق��ا ل��ل��ق��ان��ون ومل��ع��اي��ي��ر ال��ت��ق��اري��ر املالية
الدولية .كما اكد توفر النصاب االجتماعي للهيئة
العامة العادي وغير ال��ع��ادي وواف��ق على استمرار
تقدمي خدماته للجمعية متبرعا وق��دم ل��ه رئيس
اجلمعية وكذلك املدير العام الشكر اجلزيل على
خدماته.

ماجد معالي

كان احلفل قد استهل بكلمة ترحيبية من قبل مدير
عام اجلمعية وبعزف للنشيد الوطني الفلسطيني ثم
قراءة الفاحتة على ارواح شهداء فلسطني من قيادات
وأبناء لهذا الوطن الغالي وكذلك مت استذكار وقراءة
ال��ف��احت��ة ألع��ض��اء اجلمعية امل��ت��وف�ين .وق���دم عرضا
لبروفيل اجلمعية وموقعها االلكتروني في نهاية
اإلجتماع شمل على مختلف جوانب اخلدمات التي
تقدمها اجلمعية وتطرق الى اصدار اجلمعية ملجلة
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املهندس منيف طريش مدير عام شركة الريحان
رجل االعمال التي تساهم في زيادة وتوثيق العالقة
ب�ين اع��ض��اء اجلمعية م��ن ناحية وت��وس��ي��ع افاقهم
في مواضيع ومجاالت جتارية واقتصادية وثقافية
مختلفة ,كما حت��دث ع��ن قيام اجلمعية بتاسيس
مركز فلسطني للتحكيم ال��دول��ي وان��ه في املراحل
التاسيسية النهائية.

شركة الريحان
لالستثمار العقاري

القيت كلمات ايجاز من قبل الشركتني الراعيتني
للحفل م��ن ق��ب��ل امل��ه��ن��دس منيف ط��ري��ش مدير

ع���ام ش��رك��ة ال��ري��ح��ان لالستثمار ال��ع��ق��اري حيث
قال انه يشرفنا ان نكون احد املشاركني في رعاية
اج��ت��م��اع الهيئة ال��ع��ام��ة جلمعية رج���ال االع��م��ال
الفلسطينيني ونتمنى الجتماعكم النجاح.
وحت����دث ط��ري��ش ح���ول ن��ش��اط��ات ورؤي����ة ال��ش��رك��ة
لتنفيذ مشروع ضاحية الريحان السكني باكورة
مشاريع ال��ص��ن��دوق السكنية م��ؤك��دا على اهمية
العالقة التكاملية التي نسعى الى ارسائها ما بني
القطاعني اخلاص والعام.
واش����ار ال���ى ان ش��رك��ة ال��ري��ح��ان وب��اق��ي ال��ش��رك��ات
الشقيقة التابعة لصندوق االستثمار الفلسطيني
تسعى لتعزيز ق��درات االقتصاد الفلسطيني كما
نطمح باملساهمة مع جمعية رج��ال االع��م��ال في
اح���داث تغيير نوعي على املستويني االقتصادي
واالجتماعي.
وق���ال ط��ري��ش ان ال��ص��ن��دوق تبنى استراتيجية
واض��ح��ة وش��ف��اف��ة ه��دف��ه��ا ال��رئ��ي��س ال��ع��م��ل على
حتفيز عمل القطاع اخلاص الفلسطيني وتسهيل
مهامه في تطوير القطاعات املختلفة القتصادنا
الوطني سعيا منا الن يكون هذا االقتصاد اقتصادا
قويا ومستقرا معتمدا على مقومات صمود ذاتية
ومستدامة رغم كل الصعوبات التي تواجهه والتي
يفرضها علينا االحتالل االسرائيلي.
وق���دم م��ث��اال منوذجيا لالستراتيجية التكاملية
التي اطلقها صندوق االستثمار الفلسطيني فيما
يتعلق بالشراكة مع القطاع اخلاص وقال نحن في
شركة الريحان لالستثمار العقاري والتي هي شركة
استثمارية تعمل في القطاع العقاري سنقوم بدور
املطور الرئيسي لضاحية الريحان من خالل القيام
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بتوفير االراض���ي وب��ن��اء البنية التحتية الكاملة
للمشروع ومن ثم بيع حقوق التطوير ملستثمرين
ومطورين من القطاع اخلاص ضمن اطار تعاقدي
يضمن تنفيذ البناء والتطوير ضمن برنامج زمني
متفق عليه مبواصفات وشروط فنية وتصاميم مت
حتضيرها من قبل شركتنا.
واض���اف نعتقد ب��ان ه��ذه التجربة ت��ق��دم الدليل
امل��ل��م��وس ع��ل��ى ترجمتنا الستراتيجية ص��ن��دوق
االستثمار الفلسطيني بان نكون شركاء ومسهلني
ل��ل��ق��ط��اع اخل����اص ف���ي ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ه��ذا
القطاع املهم من اقتصادنا اال وهو قطاع االسكان
واالستثمار العقاري.
ودع��ا طريش للمشاركة ف��ي ه��ذا اجلهد الوطني
ال��ع��ظ��ي��م ك��م��ا دع���ا امل��ه��ت��م�ين ف��ي ق��ط��اع االس��ك��ان
والعقار لالستثمار معنا في هذا املجال كمطورين
فرعيني لتطوير اجزاء من هذه الضاحية بالتزامن
مع قيامنا نحن كشركة الريحان بتطوير اول 250
وحدة سكنية.

شركة االحتاد
لالعمار واالستثمار

فيما حتدث سامي السبعاوي مدير دائر التسويق
واملبيعات في شركة االحت��اد لالعمار واالستثمار
وهي مجموعة من الشركات الشقيقة املكونة من
شركة االحت��اد وشركة املجموعة االهلية للتامني
وشركة مينا جيوثيرمال التي تهدف جمعيها الى
البناء والتطوير ف��ي م��ج��االت التامني واالع��م��ار
واالستدامة قال نهنىء جمعية رجال االعمال على
جهودها الرامية الى جمع شمل مؤسسات القطاع
اخل���اص ب��ه��دف تطوير ودع���م االق��ت��ص��اد الوطني
الفلسطيني بل رفده بدعامات الرغبة في مواجهة
ال��ت��ح��دي��ات لتمكني اق��ت��ص��ادن��ا ال��وط��ن��ي وتعزيز
صموده وب��ذا نشد على اي��دي القائمني على هذه
اجلمعية ونقدر ونثمن جهودهم البناءة.
وقال السبعاوي لقد شرعت شركة االحتاد لالعمار
واالستثمار في تنفيذ مهمة اعمار فلسطني وقد
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سامي السبعاوي مدير دائرة التسويق واملبيعات  /شركة اإلحتاد لإلعمار واالستثمار
اثبتت الشركة نفسها على ارض ال��واق��ع وكانت
مثاال يحتذى ب��ه ف��ي مجال االستثمار العقاري
وعلى مستوى ع��ال واس��س عصرية ف��ي فلسطني
واتت مشاريعها املتميزة كمشروع ضاحية االحتاد
ومشروع مجمع اركاديا ومبنى املجموعة الرئيسي
ف��ي منطقة املصيون ف��ي رام الله كثمرة وتتويج
للجهود املضنية ال��ت��ي ق��ام��ت بها ش��رك��ة االحت��اد
لالعمار واالستثمار وفي فترة وجيزة.
واشار الى اكبر وابرز مشاريع الشركة وهي ضاحية
االحت��اد اول ضاحية سكنية متكاملة اجن��زت في
فلسطني وتقع ضاحية «االحتاد» على قطعة ارض
مساحتها  24.000متر مربع في اجلزء الشمالي
من مدينتي رام الله والبيرة وعلى بعد  10دقائق
من املقاطعة بالقرب من فندق البست ايسترن.
واض��اف تتالق ضاحية االحت��اد من  62فيال شبه
متالصقة وتقدم خدمات متكاملة ومتطورة تهدف
الى حتقيق الراحة لزبائنها.
وب��خ��ص��وص ش��رك��ة امل��ج��م��وع��ة االه��ل��ي��ة للتامني
ق���ال ال��س��ب��ع��اوي ان��ه��ا اول ش��رك��ة مساهمة عامة
تؤسس ف��ي ظ��ل السلطة الوطنية الفلسطينية

براسمال وطني وكفاءات فلسطينية متخصصة
تعمل باحدث ما توصلت اليه هذه الصناعة في
العمل وتسعى ال��ى ترسيخ مفاهيم روح العمل
اجل��م��اع��ي اجل����اد وامل��ت��م��ي��ز وت���ه���دف ال���ى توفير
احل��م��اي��ة التامينية ل��ل��ث��روات ال��ب��ش��ري��ة وامل��ادي��ة
وتلبية احتياجات العمالء احلالية وتوقعاتهم
املستقبلية م��ن خ�لال ك���وادر وطنية مؤهلة فنيا
واداريا باالضافة الى االرتقاء مبستوى االداء في
مختلف ف���روع التامني ف��ي ال��س��وق الفلسطيني
لتحاكي مثيالتها في ال��دول املتحضرة وتسعى
الشركة الى تقدمي اخلدمة التامينية املتميزة على
مستوى عال من التقنية باالضافة الى املصداقية
التي متيزت بها املجموعة االهلية للتامني مقرونة
بدعم برنامج اع��ادة التامني مع كبريات شركات
اعادة التامني العاملية.
واش���ار ال��س��ب��ع��اوي ال��ى ش��رك��ة مينا جيو ثيرمال
الشركة الفلسطينية املتميزة التي تعمل في مجال
الطاقة البديلة والتي تعمل على تصميم وتركيب
انظمة تكييف وتدفئة صديقة للبيئة في املباني
السكنية وال��ت��ج��اري��ة والصناعية املعتمدة على
الطاقة اجلوفية احل��راري��ة املتجددة وتتميز هذه
الشركة باستخدامها الحدث انواع التكنولوجيا في
مجال الطاقة والتي تستطيع ان تالئم احتياجات
املواطنني في فلسطني حيث تستطيع هذه االنظمة
تزويد املباني السكنية والتجارية بكل من التدفئة
وال��ت��ب��ري��د ب����دون اس��ت��خ��دام اي م��ح��روق��ات مثل
الديزل والغاز وبذلك تعمل على توفير التكلفة
بنسبة تصل ال��ى  70%مقارنة بانظمة التبريد
والتدفئة التقليدية وقد طبق هذا النظام بنجاح
في مبنى الشركة الرئيسي في منطقة املصيون
وفي بعض الوحدات السكنية في ضاحية االحتاد
ومشروع مجمع اركاديا السكني في رام الله.
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شارك فيه وفد من احتاد رجال االعمال الفلسطينيني وإحتاد املقاولني الفلسطينيني

مؤمتر إعمار غزة في إسطنبول يدعو لكسر احلصار عن قطاع غزة
اخ��ت��ت��م امل��ؤمت��ر ال��دول��ي إلع����ادة إع��م��ار ق��ط��اع غ��زة
أعماله في مدينة إسطنبول التركية ظهر اخلميس
بالدعوة للبدء بحملة دولية لرفع احلصار املفروض
على القطاع منذ نحو ث�لاث س��ن��وات ،ش���ارك وفد
من احتاد رجال االعمال الفلسطينيني ممثال عن
احتاد رجال االعمال العرب في املؤمتر الدولي االول
للهيئة العربية والدولية العمار غزة الذي انعقد في
مدينة اسطنبول يومي 17و 18يونيو  2009حتت
رعاية رجب طيب اوردغ��ان رئيس ال��وزراء التركي و
ش��ارك في هذا املؤمتر اكثر من  600شخصية من
اكثر من  30دولة في العالم باالضافة الى ممثلني
عن منظمة املؤمتر االسالمي ،والصناديق العربية
والدولية والقنصل العام الفلسطيني في اسطنبول
السيد عبد الكرمي اخلطيب.
ومثل وفد احتاد رجال االعمال الفلسطينيني رئيس
االحت���اد محمد مسروجي بحضور ك��ل م��ن خضر
القواسمي أمني السر وماجد معالي األم�ين العام
كما ش��ارك وفد من احت��اد املقاولني الفلسطينيني
برئاسة املهندس عادل عوده.
وأكد البيان اخلتامي ،الذي أعلن في مؤمتر صحفي
تبنّي املشاركني في املؤمتر ،جميع املشاريع الواردة في
دليل مشاريع اإلعمار بقيمة  350مليون يورو ،أي
ما يعادل نصف مليار دوالر أمريكي.

ممثلي االحتادمع رئيس  IBFورئيس املنتدى التركي الفلسطيني

وتضم الهيئة العربية الدولية العمار غ��زة ،ستني
هيئة دول��ي��ة ،وق���د ع��ق��دت اج��ت��م��اع��ه��ا التأسيسي
في بيروت في شهر م��ارس املاضي وح��ددت الهيئة
غايتها باملساهمة األهل ّية في إعمار قطاع غزة بعد
احلرب اإلسرائيلية ،وما سببه من دمار لكل مرافق
احل��ي��اة ،وذل���ك م��ن خ�ل�ال إن��ش��اء ص��ن��دوق خ��اص،
وجتميع وتنسيق
اجلهود الهندسية
واالق�����ت�����ص�����ادي�����ة
وامل��ال��ي��ة العربية
واإلس���ل���ام�������ي�������ة
وال�����دول�����ي�����ة م��ن
خالل الهيئة التي
ت���ت���ول���ى م��ت��اب��ع��ة
ع��م��ل��ي��ات إع���م���ار
غ����زة م���ب���اش���رة أو
نيابة ع��ن الغير،
وب����ال����ت����ع����اون م��ع
اجل��ه��ات األخ���رى
التي ستقوم بهذا
من اليسار عبد الكرمي اخلطيب القنصل الفلسطيني العام في اسطنبول ،ومحمد اجلهد املطلوب.
و مت ع��������رض
مسروجي ،عادل عودة وماجد معالي
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املشاريع الواردة في دليل اإلعمار ،والتي قاربت 500
م��ش��روع؛ مت تبني جميع امل��ش��اري��ع م��ن قبل رج��ال
أعمال ونقابات وهيئات ومؤسسات وفي مقدمتهم
املنتدى التركي الفلسطيني ،والذي تبرع بتنفذ نحو
ثلثي املشاريع.
ودع���ى رئ��ي��س ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��دول��ي��ة املهندس
إس��م��اع��ي��ل ع��ث��م��ان إل���ى ت��ض��اف��ر اجل��ه��ود ال��دول��ي��ة
واإلس�لام��ي��ة «للعمل على إع���ادة ب��ن��اء ق��ط��اع غ��زة،
مشيرة إلى أن ما تعرض له القطاع خالل العدوان
الغاشم نهاية العام املاضي وم��ا سبقه من حصار
ظالم له قد سبب دمار البنية التحتية لغزة ،ناهيك
عن احتالل اسرائيلي زاد على  42عام ًا.
وكرر املهندس وائل السقا ،رئيس مجلس إدارة الهيئة
العربية الدولية إلعمار غزة ،في املؤمتر الصحفي
تكفل الهيئة بشراء أكثر من «مليون ونصف املليون
طن من اإلسمنت واحلديد» إلدخالها إلى قطاع غزة
في أول حترك عملي للهيئة.
وقال السقا ،في كلمة له خالل املؤمتر األول للهيئة:
«إننا نوجه الدعوة للحكومة التركية إلرسال مليون
طن إسمنت ونصف مليون طن حديد ،عبر بواخرها،
إلى قطاع غزة ،على أن تتكفل الهيئة بشرائها».
وأض��اف« :نتوقع من تركيا ذات املواقف املميزة أن
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تساعد في إدخال مواد إعادة االعمار إلى قطاع غزة» ،مشدد ًا على ضرورة
رفع احلصار كلي ًا حتى تتم إعادة اإلعمار.
ومت خالل املؤمتر إطالق حملة أسهم إعمار غزة بقيمة مائة يورو للسهم
الواحد ،لتمكني أكبر قطاع شعبي للمساهمة في مشاريع اإلعمار .كما
أعلن عن تأسيس مركز للهيئة العربية الدولية إلعمار غزة في إسطنبول
وتسجيلها رسمي ًا.
وثمنت الهيئة الفتوى الصادرة عن الدكتور يوسف القرضاوي رئيس
االحتاد العاملي لعلماء املسلمني والتي اعتبرت األموال املقدمة لإلعمار
في غزة من أموال الزكاة
ودعت الهيئة في ختام بيانها للعمل على كسر احلصار عن قطاع غزة
حتى تتم عملية ادخال املواد الالزمة العادة االعمار وحتى تقوم الهيئة
العربية الدولية بدورها في اع��ادة االعمار كما قدمت الهيئة شكرها
اجل��زي��ل للحكومة التركية وللشعب التركي ال��ك��رمي وك��ذل��ك املنتدى
الفلسطيني التركي على الدعم الالمحدود.

املهندس إسماعيل عثمان رئيس الهيئة

إحتاد جمعيات رجال األعمال يهنئ الوزراء في احلكومة اجلديدة
قام وفد من إحتاد جمعيات رجال األعمال
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي�ين مم���ث�ل�ا ب��رئ��ي��س��ه م��ح��م��د
مسروجي وآخرين من مجلس اإلدارة واألمني
العام باإلتصال وزيارة وإرسال البوكيات من
ال��ورود للوزراء اجلدد في احلكومة األخيرة
 ،وك��ان هناك لقاء خاص مع عضو الهيئة
اإلداري����ة جلمعية رج���ال األع��م��ال الدكتور
إسماعيل إدع��ي��ق ال��ذي ع�ين وزي���را للزراعة
والدكتور علي اخلشان وزير العدل والدكتور
سعيد أبو علي وزير الداخلية والدكتور باسم

د .علي اخلشان وزير العدل

د .اسماعيل دعيق وزير الزراعة
أيلول  2009م  /رمضان  1430هـ  ،العدد الرابع والعشرون ()24

خ���وري وزي���ر اإلق��ت��ص��اد ال��وط��ن��ي وال��دك��ت��ور
أح��م��د م��ج��دالن��ي وزي����ر ال��ع��م��ل وال��دك��ت��ور
محمد شتية وزير األشغال العامة واإلسكان
وغ��ي��ره��م ومت ت��ب��ادل احل��دي��ث ع��ن أول��وي��ات
العمل وب��رام��ج وخطط ال����وزارات املختلفة
في املرحلة الراهنة ،وتقدمي التمنيات لهم
بالتوفيق في مهامهم.
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زار اخلبير اإلقتصادي واملؤسساتي رويجي أوزاوا والسيدة ءايونو إنيا
مسؤلة الشرق األوسط وأوروبا في الوكالة  JICAاليابانية للتنمية

مقر اجلمعية واللقاء مع ممثلني من القطاع الزراعي لتقييم عمل املؤسسة
ومشاريعها وخاصة مشروع إنشاء منطقة للصناعات الزراعية في أريحا واألغوار
حيث التقى فيهم مجموعة من أعضاء اجلمعية في القطاع الزراعي منهم كامل
مجاهد وبسام ولويل وسليم أبو غزالة وأمين قدح وماجد معالي ومراد صالح
وغيرهم حيث بينوا املشاكل التي تواجه القطاع الزراعي في فلسطني وخاصة في
منطقة األغوار وكذلك املشاكل التي تواجه عملية التصنيع الزراعي والنقص في
املياه والتصدير الزراعي من خالل اجلسور الى األردن وحساسية هذه املنتجات
والتي تؤدي جميعها الى تدني نسبة اإلستثمار في هذا القطاع الزراعي الهام
بالرغم من توفر اخلبرات واألراضي الزراعية ورأس املال واإلستعداد لإلستثمار
في هذا القطاع بحجم كبير جدا ومباليني الدوالرات فيما توفر الظروف املالئمة
لذلك .
وطالب املشاركون اجلانب الياباني واحلكومة اليابانية بضرورة وضع الضغوط
املطلوبة على احلكومة اإلسرائيلية لتسهيل دخول البضائع الزراعية الفلسطينية
ال��ى السوق اإلسرائيلي وكذلك لألسواق اخلارجية دون معيقات وذل��ك أسوة
بالتسهيالت املعطاه للبضائع اإلسرائيلية التي تدخل ال��س��وق الفلسطيني
وتخرج بكل سهولة ويسر الى اخلارج  ،وأهم من ذلك تبادل البضائع الفلسطينية
الزراعية من وإلى الضفة الغربية وقطاع غزة وعدم التذرع باإلعذار الواهية التي

االجتماع مع ممثلي وكالة التنمية اليابانية JICA

تضعها حتت متطلبات األمن  ،حيث أن وراء كل ذلك أسباب ومواقف سياسية
بحتة  ،وشجعو اجلانب الياباني على ضرورة إجناز مشروع املنطقة الصناعية
في األغوار وكذلك تشجيع وتسهيل خروج املنتجات الزراعية الفلسطينية الى
اخلارج والعمل على إنشاء املطار املنوي إقامته في منطقة الشونة في األردن .

لي مانشنغ امللحق التجاري الصيني
يلتقي أعضاء مجلس إدارة إحتاد املقاولني الفلسطينيني
حتت مظلة مجلس األعمال الصيني الفلسطيني املشترك طلب امللحق
التجاري الصيني لي مانشنغ ترتيب زيارة إلحتاد املقاولني الفلسطينيني من
ماجد معالي مقرر املجلس املشترك.
وعليه مت ه��ذا اللقاء بتاريخ  2009/6/8حيث التقى ع��ادل ع��ودة رئيس
اإلحتاد وممدوح الصابر أمني سر اإلحتاد وغيرهم من مجلس اإلدارة وعنان
مدني املدير التنفيذي لإلحتاد.
ورحب رئيس اإلحتاد عادل عودة بالضيف وشرح له عن تطورات إنشاء إحتاد
املقاولني الفلسطينيني ال��ذي يضم جميع املقاولني في الضفة الغربية
وقطاع غزة ومت إعطائه حملة عن إمكانات أعضائه الكبيرة ومعايير التصنيف
للمقاولني في اإلحتاد وغيرها ،كما دار نقاش حول سبل التعاون املمكن بني
الشركات الصينية والفلسطينية س��واء بالشراكة الثنائية أو التعاقد من
الباطن.
كما طلب مانشنغ قائمة ألكبر وأق��در عشرة شركات فلسطينية في قطاع
امللحق التجاري الصيني مع أعضاء مجلس إدارة إحتاد املقاولني
املقاوالت وذل��ك لدراسة إعتمادها لتنفيذ املشاريع الصينية العقارية في
فلسطني أو في املنطقة املجاورة  ....وإتفق اجلانبان على ضرورة تكرار اللقآءات في املستقبل .
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خالل ورشة عمل عقدها احتاد جمعيات رجال األعمال الفلسطينيني

الدعوة إلى تشجيع االستثمار في قطاع احملاصيل الزراعية التصديرية
نظم احتاد جمعيات رجال األعمال الفلسطينيني ورشة
عمل  ،بالتعاون مع مشروع ( ،)EDIPاملنفذ من قبل
شركة ( ،)CARANAبتمويل م��ن برنامج الوكالة
األميركية للتعاون الدولي ( ،)USAIDحول “تشجيع
االستثمار في القطاع الزراعي” (احملاصيل الزراعية
التصديرية)  ،وكيفية متويل القطاع الزراعي والتعريف
ب��ال��ف��رص امل��ت��وف��رة ف��ي ه��ذا ال��ق��ط��اع ،ف��ي ق��اع��ة فندق
جراند بارك برام الله بتاريخ  ، 2009-8-12بحضور
ممثلني عن ال���وزارات واملؤسسات احلكومية والقطاع
اخلاص واملجتمع املدني ،ورجال أعمال ومستثمرين.
ورحب خضر القواسمي أمني سر إحتاد رجال األعمال
باحلضور معربا عن أمله ان تساهم نتائج الورشة في
التجاوب مع االحتياجات احلقيقية ال��ذي يحتاجها
القطاع ال��زراع��ي وخاصة ان هناك مشاكل ال بد من
التعاون من اجل حلها.
وق����دم ال��ق��واس��م��ي ن��ب��ذة ع���ن احت����اد رج����ال األع��م��ال
الفلسطينيني الذي يضم جمعيات رجال األعمال في
فلسطني من الضفة والقطاع وقال ان االحت��اد يسعى
الى ان يكون هناك تنوع في املجاالت واالختصاصات
خاصة في ورش العمل وتوثيق املعلومات.

هشام عورتاني

من جهته قال د .هشام عورتاني انه لقاء مميز يتحدث
عن موضوع هام ومن املواضيع املستجدة في املجتمع
الفلسطيني وه���و االس��ت��ث��م��ار ف��ي ال��ق��ط��اع ال��زراع��ي
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مضيفا ان��ه منذ سنوات عديدة ك��ان حجم االستثمار
في القطاع ال��زراع��ي ضئيل ج��دا وك��ان هناك تهميش
مقصود للقطاع الزراعي من قبل االحتالل ولكن بعد
قيام السلطة الفلسطينية حدث حتسن ولكن محدود
جدا اال انه في اآلونة األخيرة نشهد تغييرات ايجابية
ج��وه��ري��ة ف��ي تعامل امل��ؤس��س��ات امل��س��ؤول��ة م��ع القطاع
ال��زراع��ي وه��ذا يشمل السلطة الوطنية كما ان وزارة
الزراعة تلعب دور رئيسي في هذا املجال وهناك عدة
جهات حكومية مشيرا الى ان احد الالعبني الرئيسني
في ه��ذا التطور وه��و برنامج  papaال��ذي ك��ان من
املبادرين لالهتمام بهذا القطاع بأشكال مختلفة وهذا

املشروع له جناحات كثيرة.

سعيد صبري

ف��ي��م��ا ق����دم م��ن��س��ق م���ش���روع ت��ط��وي��ر ال��ق��ط��اع��ات
االق��ت��ص��ادي��ة وت��روي��ج االس��ت��ث��م��ار ،د .سعيد صبري
ش��رح�� ًا تفصيلي ًا ع��ن امل��ش��روع ،مبينا أن��ه يستهدف
ك��اف��ة ال��ص��ن��اع��ات ال��ت��ص��دي��ري��ة ،ال��ت��ي م��ن أول��وي��ات��ه
قطاعات الزراعة ،والسياحة ،وتكنولوجيا املعلومات،
واحلجر والرخام والصناعات الدوائية ،منوه ًا إلى
أن أهمية املشروع تنبع من كونه يفتح الباب واسع ًا
على إمكانية وصول احملاصيل الزراعية الفلسطينية
إلى األسواق اخلارجية وبخاصة العربية واألميركية،
واألوروبية.
وق���ال ان ه���ذا امل��ش��روع ي��وف��ر ف��رص�� ًا ق��وي��ة لالستثمار
احمللي واخلارجي لقطاع الزراعة في فلسطني ،والذي
يعتبر من أه��م مدخالت االقتصاد الفلسطيني ،عدا
ع��ن تنسيق اجل��ان��ب األم��ي��رك��ي م��ع إس��رائ��ي��ل لتسهيل
ح��ري��ة ح��رك��ة البضائع واحمل��اص��ي��ل ال��زراع��ي��ة ،مشير ًا
إلى أن املشروع سيركز على بناء البيوت البالستيكية
لزراعة اخلضروات ذات الطلب الكبير ،والبلح ،واللوز،
واألعشاب الطبية.
ول��ف��ت ص��ب��ري إل��ى أن ه��ذا امل��ش��روع ي��وف��ر ف��رص عمل
للعديد من األي��دي العاملة ،ولفرص استثمار مهمة،
فهو أي��ض��ا يتيح االستغناء ع��ن اجل��ان��ب اإلسرائيلي
في التصدير إل��ى اخل��ارج ،حيث يتم ش��راء احملاصيل
ال��زراع��ي��ة ذات اجل���ودة العالية م��ن قبل اإلسرائيليني
بأسعار زهيدة ويتم تصديرها إل��ى اخل��ارج على أنها
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بضائع إسرائيلية بأسعار عالية.
وأفاد ان املعوقات الرئيسة التي تقف أمام االستثمار في
القطاع الزراعي ،الوصول إلى األسواق العاملية ،وتوفير
التمويل ال�لازم ،وضمان حرية نقل األف��راد والبضائع،
الفتا إلى أن املشروع جاء ومعه حلول حيث يستطيع
فتح أس���واق عاملية ،وتوثيق العالقة م��ع املمولني من
خالل البنوك احمللية ومستثمرين في الداخل واخلارج،
ك��م��ا أن امل���ش���روع يستطيع ت��ق��دمي ح��ل��ول لوجستية
للتجارة البينية والتصدير بهدف النهوض باالقتصاد
ال��وط��ن��ي ،م��ؤك��دا أن ه��ن��اك ت��وج��ه��ا اي��ج��اب��ي��ا م��ن قبل
البنوك لالستثمار في القطاع الزراعي.
وشدد على ان القطاع الزراعي بحاجة الى مستثمرين
فلسطينيني ومن هنا جاء ترتيب هذه الورشة مع احتاد
رج��ال األعمال ونحن نشكر االحت��اد على ذلك مؤكدا
على ان القطاع الزراعي هو املستقبل وان مشروع تطوير
القطاعات االقتصادية وترويج االستثمار على استعداد
للعمل مع املستثمرين جنبا ال��ى جنب .مشددا على
اهمية توفير الطاقات البشرية التي ستعمل في مجال
التصدير لألسواق احمللية.

عماد قمحاوي

أما اخلبير املهندس عماد قمحاوي ،فتحدث عن فرص
االستثمار ف��ي القطاع ال��زراع��ي «احملاصيل الزراعية
التصديرية» مؤكدا أن املتطلبات األساسية للزراعة
حتتاج إلى أراض ومياه وكوادر بشرية ،مبينا أن مواطن
القوة للزراعة في فلسطني تكمن في تنوع طبيعة التربة
واملناخ ،ما يتيح فرصة الزراعة على مدار السنة.
وأش�����ار إل���ى م���واط���ن ال��ض��ع��ف ال��ت��ي ت���واج���ه امل��ش��اري��ع
االستثمارية ف��ي ال��ق��ط��اع ال��زراع��ي م��ن أه��م��ه��ا ،املياه
الشحيحة ،ومنع االحتالل حفر آب��ار املياه ،باإلضافة
إلى ما تشكله املعابر واحلواجز اإلسرائيلية من معوقات
حلركة البضائع واألف��راد ،وتذبذب األسعار ،واملخاطر
الطبيعية ،مشيرا إل��ى ال��ت��ط��ورات احل��دي��ث��ة ف��ي هذا
اجلانب ومن أهمها إقامة بيوت التعبئة التي ستقام
ف��ي ط��وب��اس واألغ����وار ،وتطوير األنظمة على املعابر
واحلفاظ على سلسلة التبريد ،وأجندة وزارة الزراعة
والتأمني الزراعي وتأسيس شركة تصدير.

مازن سنقرط

وق��دم املهندس م��ازن سنقرط وزي��ر االقتصاد الوطني
األسبق رئيس مجموعة سنقرط االستثمارية مداخلة
عن قصة جناح قال فيها ان القطاع اخلاص الفلسطيني
بقي الغائب احلاضر في قضية االستثمار في القطاع
الزراعي مشيرا الى ان البرجوازية في قطاع األعمال
تستثمر في الزراعة حيث كان الرئيس األمريكي السابق
كارتر مزارعا وهناك كبار الساسة ورج��ال األعمال في
األردن وإس��رائ��ي��ل يستثمرون ف��ي ال��زراع��ة وك��ذل��ك في
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جانب من احلضور لورشة العمل
مصر ولبنان وتونس واملغرب وأوروبا ولكن في فلسطني
فقيرة من استثمارات القطاع اخلاص في قطاع الزراعة.
وأكد سنقرط أن قطاع الزراعة هو املعول عليه كمصدر
منو رئيسي لصالح االقتصاد الوطني الفلسطيني وانه
بإمكانه ان يشغل عشرات األلوف من جيش العاطلني
ع��ن ال��ع��م��ل ف��ي ف��ل��س��ط�ين.وق��ال ان���ه ب��اس��ت��ط��اع��ة ه��ذا
القطاع ان يعمل على احلد من الفقر املتفشي بني أبناء
الشعب الفلسطيني إضافة الى ذلك فهو مصدر منو
وكبير في قضية التنمية املنشودة فلسطينيا.مشيرا الى
أن لفلسطني ميزة كبيرة في القطاع الزراعي.
وتطرق سنقرط إلى البعد السياسي للقطاع الزراعي
وهو األرض واملياه موضحا أن إسرائيل استثمرت في
منطقة األغ����وار  5م��ل��ي��ارات دوالر والسبب ف��ي ذلك
غياب املستثمرين الفلسطينيني علما أن هذه املنطقة
هي ارض فلسطينية وتقوم إسرائيل باستغالل املياه
واألرض هناك والتصدير إلى اخلارج.
وض��رب مثاال على ان ه��ن��اك  3000دومن لإلعشاب
الطبية في األغ��وار إسرائيلي بينما هناك  100دومن
لألعشاب الطبية الفلسطينية وهناك  120طن فلفل
يصدر من األغ��وار إسرائيلي في حني هناك  100طن
فلسطيني .
وق��ال كلما زادت استثماراتنا ف��ي األغ���وار كلما ذهب
املستوطنني
نريد ان نصدر قصص جناح في قطاع الزراعة مؤكدا
ان الزراعة تستطيع ان تصدر أكثر من قطاعي احلجر
والرخام وهناك إمكانية للتصدير ولكنه تساءل أين
املبادرة؟
وأوص�����ى احت�����اد رج�����ال األع���م���ال ب��ت��ح��دي��د أول���وي���ات
االستثمار في القطاع الزراعي كما أوصى وكالة التنمية
األمريكية بالتركيز على املشاريع املتوسطة والكبيرة.

واكد املشاركون في ورشة العمل على تعزيز التحوالت
الرسمية واأله��ل��ي��ة لالستثمار ف��ي ال��ق��ط��اع ال��زراع��ي
وتوفير التمويل الالزم لتنمية وتطوير قدراته وعملياته
اإلنتاجية وجل��ذب املستثمرين احملليني واخلارجيني
لالستثمار في املشاريع الزراعية والصناعية الزراعية
والعمل على تذليل العقبات الذاتية واملوضوعية التي
حتد من تطور ومنو هذا القطاع احليوي والهام.

محمد مسروجي

من جهته وصف محمد مسروجي رئيس احتاد جمعيات
رج��ال األع��م��ال الفلسطينيني االستثمار في الزراعة
بأنه عمل وطني حفاظا على األرض ودعم لالقتصاد
الوطني الن الزراعة من أسس وأعمدة هذا االقتصاد,
مؤكدا ان االقتصاد هو فقط في اإلنتاج ونحن لدينا
ميزات جيدة جدا .
وق���ال ان ال��ع��وائ��ق ف��ي ال��ق��ط��اع ال��زراع��ي ي��ع��ود لوجود
االح��ت�لال وان���ه بإمكاننا التغلب على ه��ذه املعيقات
من خالل إبقاء املزارعني في بيوتهم وتشغيل األيدي
العاملة التي هي أس��اس التنمية والتطوير .مضيفا
انه ينبغي على هذا القطاع أن يستوعب اكبر عدد من
األيدي العاملة.
وش��ك��ر م��س��روج��ي املتحدثني ف��ي ورش���ة العمل الذين
اضفوا روح ًا مميزة من حيث املعلومات التي طرحوها
مؤكدا ان املداخالت من قبل احلضور كانت قيمة جدا .
وق���ال نحن كجمعيات رج���ال األع��م��ال نعد بإعطاء
اهتمام خ��اص ملوضوع ال��زراع��ة من اج��ل الوصول الى
نتائج ناجحة بالنسبة لالستثمار في القطاع الزراعي
رغم العقبات الكثيرة التي تعترض القطاع.
ودع����ا م��س��روج��ي إل����ى ت��أس��ي��س ش��رك��ة ق��اب��ض��ة يصل
رأسمالها إلى ما ال يقل عن  100مليون دوالر للعناية
واالهتمام بالقطاع الزراعي .
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اجتماعات الهيئة اإلدارية جلمعية رجال االعمال الفلسطينيني
اجتمعت الهيئة اإلداري����ة بتاريخ 2009/6/1
في مقر اجلمعية جرى خالله مناقشة القضايا
املطروحة على جدول االعمال من متابعة مبادرة
خطة االدارة املقترحه الع���ادة االع��م��ار ف��ي غزة
حيث ق��ام مركز تطوير القطاع اخل��اص التابع
للجمعية ب���اع���داد ن��س��خ��ة اول��ي��ة ل��ذل��ك.وب��ح��ث
االجتماع اقتراح دعوة مؤسسات القطاع اخلاص
لبلورة موقف واضح  ،و متابعة املوضوع ريثما يتم
بلورة االوضاع بشكل مناسب و متابعة التطورات
ميدانيا و طرحها على رئيس ال��وزراء و اجلهات
االخرى املعنية.
وج�����رى خ��ل�ال االج���ت���م���اع اس���ت���ع���راض ل��ل��م��وق��ع
االلكتروني للجمعية املطور  Website 2009و
قد ثمن احلضور اجلهود املبذولة بهذا اخلصوص
 ،و قدموا املالحظات املختلفة من اج��ل تقدمي
افضل صورة للموقع عن اجلمعية و فلسطني.
ووزع على احل��ض��ور خطة اول��ي��ة للعمل ونظام
داخ��ل��ي وع��رض اإلحتياجات املالية مل��دة عامني
ملركز فلسطني للتحكيم ال��دول��ي لعرضها على
اجلهات املانحة.
ك��م��ا ن���اق���ش االج���ت���م���اع م���وض���وع ال��ت��ح��ض��ي��رات
إلج��ت��م��اع الهيئة ال��ع��ام��ة امل��ق��ب��ل ب��االض��اف��ة الى
مناقشة مواضيع داخلية تخص اجلمعية.
وق���د ع��ق��دت جل��ن��ة امل��ش��اري��ع ف��ي جمعية رج��ال
االعمال أول اجتماع لها بعد تشكيلها بتاريخ
 2009/6/23في مقر اجلمعية مبدينة رام الله
برئاسة محمد مسروجي ،وعضوية كل من زياد
عنبتاوي ،فؤاد جبر  ،كمال تيم وحضور مدير عام
اجلمعية ماجد معالي.
واس���ت���ه���ل م���س���روج���ي االج����ت����م����اع ب��ال��ت��رح��ي��ب
باملجتمعني ث��م ج��رى ن��ق��اش ع��دد م��ن املشاريع
ال��ت��ي ط��رح��ت ع��ل��ى ج���دول االع��م��ال وإم��ك��ان��ي��ات
ب��ن��اء ق����درات ت��ط��وي��ري��ة وب��ن��اء دوائ����ر ج��دي��دة في
اجلمعية لرفع مستوى األداء وخدمة األعضاء
وجرى التاكيد على ضرورة التركيز على مشروع
التحكيم الذي يجري العمل لإلنتهاء من تاسيس
مركز له من قبل اجلمعية باعتباره موضوع جديد
في فلسطني و لفت انظار الدول املانحة له.
ك��م��ا ج����رى ال��ت��ن��وي��ه ال����ى ض������رورة ع��م��ل خطة
اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة للجمعية وخ��ط��ة ل��ل��وص��ول ال��ى
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اهدافها و تنفيذ نشاطاتها تكون قابلة للتطوير من خالل تنظيم ورشة عمل بهذا اخلصوص .
وتقرر قيام جلنة املشاريع في اجلمعية بعقد اجتماع مع وكالة التنمية الدولية األميركية «يو إس آيد»
ملناقشة بعض القضايا الهامة.
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جلنة املشاريع في جمعية رجال االعمال الفلسطينيني تلتقي وفدا من وكالة التنمية االمريكية
عقدت جلنة املشاريع في جمعية رج��ال االع��م��ال برئاسة محمد مسروجي
اجتماعا مع وف��د من وكالة التنمية االمريكية «ي��و اس اي��د» برئاسة سكوت
كاليبرغ و جرير الدريني د.سعيد صبري وف��ادي عبد اللطيف جرى خالله
بحث عدد من القضايا واملشاريع التي تهدف الى تطوير العالقات بني اجلانبني.
وف��ي بداية اللقاء رح��ب مسروجي بالوفد الضيف وق��دم نبذة عن اجلمعية
واإلحتاد ونشاطاتهما وخطتها االستراتيجية ثم طرح العديد من املشاريع من
بينها اعداد استراتيجية شاملة الحتاد جمعيات رجال االعمال الفلسطينيني
واجلمعيات املنضوية حتت مظلته وبناء قدرات جمعية رجال االعمال – القدس
واإلحتاد وكذلك مشاريع في مجال حتسني وتقوية نشاطات الدعم واملناصرة
والسياسات االقتصادية وخلق فرص العمل.
كما تضمنت املشاريع انشاء دوائر جديدة للتنسيق والتعاون العربي والدولي
ملتابعة مجالس االع��م��ال املشتركة وت��ط��وي��ر مقر اجلمعية كمركز اعمال
ومعلومات مميز وك��ذل��ك متابعة م��زاول��ة مركز فلسطني للتحكيم الدولي
االجتماع مع ممثلي وكالة التنمية االمريكية USAID
العماله.
يذكر انه شارك من جمعية رجال االعمال كل من زياد عنبتاوي ومحمود التكروري وفؤاد جبر وكمال تيم وماجد معالي.

ناقش تطوير التعاون التجاري واالقتصادي

اجتماع مجلس إدارة إحتاد رجال األعمال العرب في عمان
عقد مجلس إدارة احتاد رجال األعمال العرب اجتماعه االول
ل��ع��ام  2009ف��ي ع��م��ان ب��ت��اري��خ  2009-6-20ملناقشة آليات
تطوير التعاون االقتصادي والتجاري بني الدول العربية في ظل
الظروف املالية واالقتصادية العاملية الراهنة.
وب��ح��ث املجلس ع���دد ًا م��ن امل��وض��وع��ات ال��ت��ي تصب ف��ي خدمة
قطاعات األع��م��ال في ال��دول العربية وتعزيز التعاون العربي
ف���ي م��خ��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات االق��ت��ص��ادي��ة وخ���اص���ة امل��ش��روع��ات
اإلستراتيجية واحليوية ف��ي م��ج��االت األم��ن الغذائي واملائي
والربط السكك احلديدية والتعاون في مجال الطاقة.
وق��ال رئيس االحت��اد حمدي الطباع في مستهل االجتماع إن
ممثلي مجتمع األع��م��ال العربي ي��رك��زون على بحث اآلليات
الالزمة لتنفيذ هذه املشروعات في إطار التعاون والشراكة مع
احلكومات العربية ومنظمات العمل االقتصادي العربي املشترك
ومؤسسات التمويل العربية واالحتادات النوعية التي تعمل في
إطار جامعة الدول العربية.
وأضاف إن االحتاد الذي يتخذ من عمان مقرا له سيبحث في اجتماعه األول
الذي يعقد العام احلالي في مساهمة االحتاد ضمن منظومة العمل العربي
املشترك لتنفيذ إع�لان قمة الكويت االقتصادية واملشاركة في االجتماعات
واملناقشات والدراسات التي تنظمها جامعة الدول العربية بهذا الشأن.
وقد بحث مجلس االدارة في جدول اعماله واتخذ بشانه عدة قرارات من بينها
مصادقة املجلس على محضر اجتماع املجلس الذي عقد في القاهرة بتاريخ
. 2008-11-14
وع���رض محمد م��س��روج��ي ن��ائ��ب رئ��ي��س احت���اد رج���ال االع��م��ال ال��ع��رب نتائج
مشاركته في اجتماعات الهيئة الدولية العمار غزة الذي عقد في اسطنبول
يومي  17و 18حزيران  2009حيث مت تغطية متويل املشاريع التي عرضت
على الهيئة ومت االلتزام بدفع نصف مليار يورو من الدولة املضيفة تركيا ومن
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املؤسسات املشاركة في املؤمتر.
والح��ظ املجلس انه لم تطرح حتى االن اية عطاءات الي من املشاريع التي
اقرتها القمة العربية االقتصادية في الكويت في مطلع العام اجلاري 2009
كما ع��رض الرئيس نتائج مشاركة االحت��اد في مؤمتر رج��ال االعمال العرب
ورجال االعمال من دول اميركا الالتينية الذي عقد في الدوحة يومي 29و30
اذار  2009وقد اجمع املجلس على اهمية عقد هذه السلسلة من اللقاءات بني
اجلانبني العربي واالميركي الالتيني وخاصة مع البرازيل.
وبحث املجلس في الترتيبات اجلارية لعقد امللتقى الثالث عشر ملجتمع االعمال
العربي املقرر عقده في الربع االخير من هذا العام في املغرب .كما بحث املجلس
مجددا موضوع شراء مقر لالحتاد بدال من املقر احلالي املستاجر.
هذا وشارك عن إحتاد عن إحتاد رجال األعمال الفلسطينيني باإلضافة الى
مسروجي كل من خضر القواسمي وماجد معالي
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في ختام أعمال مؤمتر «نحو سياسة
اجتماعية متكاملة في فلسطني»

الدعوة إلى تطوير سياسات تقوم على
املشاركة الواسعة في رسم اخلطط التنموية
نظمت وزارة التخطيط بالتعاون مع االسكوا مؤمترا وطنيا
(ن��ح��و سياسة اجتماعية متكاملة ف��ي فلسطني وذل���ك في
التاسع من حزيران عام  2009في فندق ألبست أيسترن برام
الله حتت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء شارك به ممثلون
عن القطاع العام والقطاع اخلاص واملجتمع املدني ومؤسسات
األمم املتحدة واملؤسسات الدولية العاملة في فلسطني وخبراء
تنمويون وأكادمييون وإعالميون ووفد رفيع املستوى من جلنة
األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية ل��دول غرب آسيا –
االسكوا.
وي��أت��ي ان��ع��ق��اد امل��ؤمت��ر تتويجا للتنسيق وال��ع��م��ل املشترك
بني االس��ك��وا والسلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة ب��وزارة
التخطيط لتصميم وتنفيذ ومراقبة السياسة االجتماعية
في فلسطني.
لقد شكل املؤمتر فرصة هامة الستكمال احلوار الوطني الذي
رافق إنتاج التقرير الوطني حول جتربة السياسة االجتماعية
املتكاملة ف��ي فلسطني منذ أوس��ل��و حتى اآلن ب�ين مختلف
ش��رك��اء عملية التنمية ف��ي فلسطني على صعيد محتواها
وأطرها والعمليات املرافقة لتصميمها وتنفيذها ومراقبتها،
وقد شارك إحتاد رجال األعمال الفلسطينيني ممثلة باملدير
العام ماجد معالي في ذلكك منذ تأسيس جلنة السياسات
اإلجتماعية في وزارة التخطيط.
وأك���د امل��ؤمت��ر ع��ل��ى أه��م��ي��ة امل��ق��ارب��ة ال��ت��ي يطرحها مفهوم
السياسة االجتماعية املتكاملة وال���ذي يقوم على أس��اس
ح��ق��وق امل��واط��ن��ة وع��ل��ى ال��ت��ك��ام��ل ب�ين مختلف السياسات
الوطنية وخاصة االقتصادية واالجتماعية في إطار التنمية
الشاملة واملستدامة ودم��ج قضايا امل��س��اواة وتكافؤ الفرص
وحقوق اإلنسان والعدالة االجتماعية في السياسات العامة
للدولة ومبا يؤدي إلى مواجهة الفقر والبطالة والتهميش
واإلقصاء االجتماعي والتمييز مبختلف أشكاله واالزده��ار
االقتصادي واالجتماعي ومب��ا يعزز التماسك االجتماعي
والصمود وحتسني مستوى ونوعية حياة املواطنني.وهنا يؤكد
املؤمتر على أهمية دور الدولة في هذا املجال.وهنا مت األكيد
على أهمية االنتقال في السياسات من اإلغاثة إلى التنمية
ومن الرعاية إلى التمكني.
وش���دد امل��ؤمت��ر ع��ل��ى أه��م��ي��ة ت��ط��وي��ر س��ي��اس��ات تعمل كآليات
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لبناء توافق مجتمعي تفضي إلى بناء عقد اجتماعي يقوم
على املشاركة الواسعة في رسم اخلطط التنموية والسياسة
االجتماعية املتكاملة.
كما أكد على أهمية وإحلاحية إعادة بناء العقد االجتماعي
ف��ي امل��ج��ت��م��ع الفلسطيني ب��االرت��ك��از ع��ل��ى م��ي��ث��اق منظمة
التحرير ووثيقة االس��ت��ق�لال وال��ق��ان��ون األس��اس��ي والوثائق
الدولية والقمم االجتماعية الدولية والتي تتضمن قيم العدل
واملساواة واإلنصاف وتكافؤ الفرص في ظل االنقسام السياسي
واجلغرافي والتشرذم املجتمعي الذي يهد املشروع الوطني وكل
ما يرتبط به من محاوالت التنمية واإلصالح وبناء املؤسسات
وحتقيق احلرية واالستقالل.
وأك���د امل��ؤمت��ر ع��ل��ى ض����رورة إي��ج��اد االط����ار ال��وط��ن��ي املناسب
للمشاركة املجتمعية الفعالة في رسم اخلطط والسياسات
وأه��م��ي��ة مأسستها ،وال����ذي ي��ض��م مختلف ش��رك��اء التنمية
وأطياف املجتمع الفلسطيني (مجلس اقتصادي-اجتماعي)
أو تطوير مجلس التخطيط االستشاري في وزارة التخطيط
بهذا االجتاه،
الح��ظ امل��ؤمت��ر ح��ال��ة الضعف املتعلقة باملتابعة والتقييم
واملراقبة املرافقة لعملية تنفيذ اخلطط التنموية والسياسة
االج��ت��م��اع��ي��ة وم�����دى حت��ق��ي��ق��ه��ا أله���داف���ه���ا االق��ت��ص��ادي��ة
واالجتماعية ودع��ا إل��ى ض��رورة تطوير نظام مراقبة وطني

ي��رت��ك��ز ع��ل��ى معايير وم���ؤش���رات ق��اب��ل��ة للقياس ف��ي مراقبة
وتقييم اخلطط والسياسات(.إقامة مرصد اجتماعي ،تطوير
عمل اإلدارة العامة للمراقبة والتقييم في وزارة التخطيط)
.وهنا البد من التأكيد على االرتقاء في التنسيق بني الوزارات
واملؤسسات ذات العالقة برسم اخلطط والسياسات وتنفيذها
ومراقبتها.
وأك���د امل��ؤمت��ر ب���أن خ��ط��ط التنمية وال��س��ي��اس��ة االجتماعية
املتكاملة الناجحة تتطلب حتقيق اإلصالح الشامل والشفافية
في احلكم واملسائلة العامة وإحداث تغييرات أساسية وجريئة
وعميقة في املؤسسات وفي األنظمة والقوانني والتشريعات،
ومبا يساهم في تعزيز شرعية النظام وتوفير الدعم الشعبي
الواسع والعريض للسلطة.
وحيث أن متويل التنمية ف��ي فلسطني يعتمد على الدعم
اخل��ارج��ي بشكل رئيسي فقد ط��ال��ب امل��ؤمت��ر بتحسني إدارة
التمويل اخلارجي من خالل بناء جسم وطني يتم من خالله
متابعة ومراقبة التمويل اخلارجي وربطه باالولويات الوطنية
التي يجري التوافق عليها مجتمعيا ومب��ا يساهم في ادارة
أفضل للتمويل والتنمية واملجتمع.
هذا وستعمل وزارة التخطيط والسلطة الوطنية الفلسطينية
على تنفيذ هذه التوصيات والتوجهات بالتعاون مع االسكوا
ومختلف اجلهات الوطنية والدولية.
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االحتفال باطالق النسخة الفلسطينية من نظام اجلمارك «اسيكودا»

د .فياض :اطالق النظام معلم سيادي
الدارة املعابر ومحاربة التهريب
أط��ل��ق��ت دائ����رة اجل���م���ارك وامل���ك���وس ،حت��ت رع��اي��ة
رئيس الوزراء ،وزير املالية د .سالم فياض ،النسخة
الفلسطينية لنظام اجلمارك الفلسطيني ـ تواصل
ـ “األسيكودا العاملي” ،القائم على استخدام شبكة
االن��ت��رن��ت ،وب��ذل��ك تعتبر فلسطني واح����دة من
أول��ى عشر دول في العالم ب��دأت بتطبيق النظام
األكثر تطورا ،من أصل  90دولة تستخدم نظام”
األسيكودا” إلدارة اجلمارك.
وق��ال رئيس ال��وزراء د .سالم فياض خالل احلفل
ال����ذي اق��ي��م ف���ي  ، 2009-8-10إن ب��ن��اء دول���ة
املؤسسات هو طموح وأمنية ممكنة بالعمل الدؤوب
واجلهد املضني.
وأض��اف أن هذا االجن��از هو معلم هام على طريق
إنهاء االحتالل ،وإقامة دول��ة القانون والكفاءات
ع��ل��ى ح�����دود ع����ام  1967وع��اص��م��ت��ه��ا ال��ق��دس
الشريف’.
وأوض��ح د .فياض ،أن أهم معالم هذا االجن��از هو
املعلم السيادي املتمثل ف��ي إدارة املعابر وجباية
الرسوم واجلمارك مباشرة دون وساطة إسرائيلية،
إلى جانب محاربة الغش والتهريب ،وكافة أشكال
التزوير’.
وق���ال إن تطبيق ه��ذا النظام بجهود وطنية هو
م��ص��در فخر واع��ت��زاز وط��ن��ي وشخصي ل��ه كوزير
للمالية ،ويكتسب أهمية خاصة على طريق تعزيز
القدرات الذاتية ،مشيرا إلى أن هذا النظام يطبق
في  90دول��ة ح��ول العالم ،وفلسطني واح��دة من
أولى  10دوائر جمركية حكومية في العالم بدأت
بتطبيق هذا النظام األكثر تطورا ‘ASYCUDA
.’WORLD
وأض��اف رئيس ال���وزراء ‘أن هذا االجن��از هو جزء
م��ن االجن����ازات اجلمركية والضريبية م��ن امللف
الضريبي املوحد والنافذة املوحدة ،وبه نكون قد
وصلنا إلى أعلى مراتب واملعايير املعتمدة دوليا في
الشؤون اجلمركية ،مثنيا على دور مدير عام اإلدارة
العامة للجمارك وامل��ك��وس ح��امت يوسف جلهوده
اجلبارة في اجناز املشروع.
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وت��ن��ف��ذ النسخة الفلسطينية ل��ن��ظ��ام اجل��م��ارك
ال��ع��امل��ي ‘االسيكودا’ (ت��واص��ل) ف��ي إط���ار برنامج
حتديث اإلدارة ،املنفذ من قبل مؤمتر األمم املتحدة
للتجارة والتنمية ‘االونكتاد’ منذ ع��ام ،2000
وبتمويل من االحتاد األوروبي منذ عام .2003
ويقدم ‘تواصل’ بحسب اإلدارة العامة للجمارك،
جملة من الفوائد للجمارك الفلسطينية أهمها:
تقدمي إح��ص��اءات دقيقة ع��ن التجارة اخلارجية
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ،وت���وف���ي���ر م��ع��ل��وم��ات دق��ي��ق��ة عن
اإلي��رادات التي جتبيها إسرائيل لصالح السلطة،
وإي��ج��اد أداة رق��اب��ة وتدقيق على ه��ذه اإلي����رادات،
وتقدمي معلومات كافية ومالئمة لوحدة التحليل
االق��ت��ص��ادي ،ال��ت��ي ت��س��اع��د ف��ي رس���م ال��س��ي��اس��ات
االقتصادية والتجارية ،وإع��ادة حوسبة وحسابات
البيانات اجلمركية اإلسرائيلية وترجمتها إلى
ال��ل��غ��ت�ين ال��ع��رب��ي��ة واإلجن��ل��ي��زي��ة م���ن خ�ل�ال ه��ذا
النظام ،وتأسيس البيان اجلمركي الفلسطيني
املوحد ،وتأسيس اإلج���راءات اجلمركية بناء على
املعايير ال��دول��ي��ة ،وزي����ادة ك��ف��اءة وفاعلية العمل
اجلمركي في الرقابة ،والعمل على تسهيل التجارة
من خالل تعزيز القدرات اإلدارية واملهنية ملوظفي
اجلمارك الفلسطينية.
ب���دوره أك��د ممثل املفوضية األوروب��ي��ة كريستيان
بيرغر على جدوى التعاون املشترك بني املفوضية
وال��س��ل��ط��ة ال��وط��ن��ي��ة ،وم��ع��ت��ب��را أن امل��ش��روع اجن��از
لفلسطني إلدارة معابرها ،سواءا في قطاع غزة ،أو
على معبر ‘اللنبي’ في الضفة الغربية.
ون����وه إل���ى أن ه���ذا امل���ش���روع ي��ش��ك��ل دع��ام��ة هامة
لالقتصاد الفلسطيني في حتسني تنافسية ونوعية
التجارة ،والنمو االقتصادي ،الذي يتيح للسلطة
الوطنية إي����رادات متكنها م��ن زي���ادة مدخوالتها،
وتسديد التزاماتها من رواتب وغيرها.
وق��ال ممثل ‘االونكتاد’_وحدة مساعدة الشعب
الفلسطيني اليون سيس ‘ :إن هذا النظام هو من
أكثر النظم اجلمركية فعالية وشعبية في العالم’،
الفتا إلى أن التكنولوجيا ليست هدف بحد ذاتها

بل هي وسيلة لتفعيل دور الدولة واحلصول على
أدوات ج��دي��دة نحو ال��س��ي��ادة ،مشيرا إل��ى أن هذا
ال��ن��ظ��ام ي��ت��م��اش��ى م��ع ال��وض��ع ال��ص��ع��ب للسلطة
الوطنية.
ولفتت هنا داودي أحد املشرفني على البرنامج ،إلى
أن هذا االجناز هو من أجنح املشاريع التي قدمت
للشعب الفلسطيني ،مؤكدة على كفاءة الفريق
الفلسطيني القائم على املشروع ،ومشيرة إلى أن
كفاءة هذا الفريق أتاحت له تدريب وتقدمي خبراته
للدول أخرى تود تطبيق هذا النظام.
من جانبه أكد مدير عام اجلمارك واملكوس وضريبة
القيمة املضافة حامت يوسف ،أن نظام ‘األسيكودا-
تواصل’ يساهم في حتسني قدرة السلطة الوطنية
على إدارة االق��ت��ص��اد باستخدام آخ��ر ال��ت��ط��ورات
التكنولوجية ،خصوصا في مجال تطبيق امللف
الواحد والنافذة الواحدة.
وأض����اف‘ :أن السلطة الوطنية أصبحت لديها
جاهزية عالية إلدارة احلركة على املعابر احلدودية
سواء كانت حركة جتارية أو حركة مسافرين’.
واعتبر يوسف أن النظام يتوافق مع رؤية السلطة
ال��وط��ن��ي��ة ل��ت��ط��وي��ر اجل���م���ارك ،وأن ل��دي��ن��ا رؤي���ة
وإستراتيجية واضحة لعمل اجلمارك وإعدادها
ح��س��ب امل��ع��اي��ي��ر ال��دول��ي��ة ،س���واء ف��ي ظ��ل ال��وض��ع
احلالي االنتقالي ضمن برتوكول ب��اري��س ،أم في
مرحلة ال��دول��ة ،وت��رك��ز ال��دول��ة على تطوير نظام
اجلمارك إلى النافذة املوحدة وامللف املوحد ،بحيث
يكون نقطة واح��دة للمعلومات التجارية ،وتكون
إدارة املعابر مسؤولة عن تنفيذ سياسات وإجراءات
الوزارات واملؤسسات ذات العالقة.
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مؤمتر الشراكة والتنمية للجمارك وااليرادات الفلسطينية
فياض :اخلطة الوطنية لالصالح تقوم على توفير االمن املؤسساتي واالستثماري
خوري  :التزام فلسطيني جدي بتطبيق برنامج «كوملبوس»
يوسف  :املؤمتر أبرز حجم التأييد الدولي لدائرة اجلمارك الفلسطينية
عقد في مدينة رام الله يومي 24و 25من شهر اي��ار 2009
مؤمتر الشراكة والتنمية للجمارك واالي��رادات الفلسطينية
واملؤسسات ذات العالقة الدولي ،في فندق جراند بارك بحضور
وزير االقتصاد الوطني د .باسم خوري نيابة عن رئيس الوزراء
الدكتور س�لام فياض وكونيو ميكوريا االم�ين العام ملنظمة
اجلمارك العاملية ،(WCO) ،وانطونيوس كاستريسيا نكيس،
م��دي��ر ال��ش��ؤون اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��رف��ة اجل��م��رك��ي��ة «املفوضية
االوربية» املديرية العامة الحتاد الضرائب واجلمارك ،وجان
روب��رت سويسير ،رئيس وكالة التعاون ال��دول��ي ل���وزارة املالية
الفرنسية ،وج��ورج فيجانو ،ممثل منظمة اجلمارك العاملية،
وريتشارد هوج نائب املدير بالوكالة لبعثة منظمة الواليات
املتحدة للمساعدات اخلارجية) ، (USAIDوعدد من الوزراء
والشخصيات العامة ،إضافة ال��ى حشد من رج��ال االعمال
الفلسطينيني ،وعدد من ممثلي املنظمات الدولية والقطاع
اخلاص ،والهيئات الدبلوماسية.
واك��د رئيس ال���وزراء د .س�لام فياض ف��ي كلمته التي القاها
بالنيابة عنه وزي��ر االقتصاد الوطني أن السلطة الوطنية
الفلسطينية وض��ع��ت خ�ل�ال ص��ي��اغ��ت��ه��ا للخطة الوطنية
ل�لإص�لاح ،ع��دة أه���داف أب��رزه��ا م��ا متثل بتحقيق السالمة
واالمن لتعزيز صمود املواطنني ،عبر توفير االمن املؤسساتي،
واالمن االستثماري ،الذي يطبق عبر احلكم الرشيد والقائم
على سيادة القانون.
وتعهد ف��ي��اض ب��ال��ت��زام احل��ك��وم��ة بكافة متطلبات انضمام
فلسطني للبرنامج الدولي ال��ذي تطبقه منظمة اجلمارك،
س��واء على الصعيد القانوني والتشريعي او على الصعيد
ال��ب��ش��ري م��ن خ�لال توفير ال��ك��ادر امل��ؤه��ل للتعامل م��ع هذا
البرنامج أو على الصعيد الفني.
وذكر رئيس الوزراء ان احلكومة تسعى إلى تنمية املوارد احمللية
لرفد املوازنة الفلسطينية ،إلى جانب سعيها احلثيث لبناء
املؤسسات االقتصادية القائمة على مبدأ التخلص من تبعية
االقتصاد الفلسطيني لإلقتصادات االخرى.
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وف������ي س����ي����اق ع���م���ل���ه���ا ع���ل���ى ت��ش��ج��ي��ع
االستثمار وحتقيق النزاهة والشفافية
عملت احلكومة على نشر موازنتها على
موقع وزارة املالية االك��ت��رون��ي ،ليتسنى
ألي ش���خ���ص وخ����اص����ة امل��س��ت��ث��م��ري��ن
االطالع على أي معلومة يحتاجونها.
ك��م��ا عملت احل��ك��وم��ة ،بحسب ف��ي��اض،
ع��ل��ى ت��ع��دي��ل من��ط االن���ف���اق ال��ت��ط��وري
في خطة منها للتغلب على االج��راءات
االسرائيلية والتعقيدات التي يواجهها
شعبنا بسبب احلواجز ،وذلك من خالل
التركيز على املشاريع الصغيرة ،وسهلة
التنفيذ ،ألهميتها ف��ي حتقيق تنمية
مستدامة اقتصاديا.

شراكات دولية

وأضاف رئيس الوزراء ان احلكومة عملت
على مدار العامني املاضيني على تعزيز
الشراكات الدولية ،من خالل املؤمترات
ال���دول���ي���ة ،وم���ن خ�ل�ال خ��ط��ة االص�ل�اح
والتنمية متوسطة املدى ،وذلك مبوازاة
تعزيز استقاللية االقتصاد الفلسطيني،
وتوفير البيئة القانونية املواتية لذلك.
وت��ط��رق إل���ى م��ؤمت��رات االس��ت��ث��م��ار ال��ت��ي شهدتها االراض���ي
الفلسطينية س��واء في ال��داخ��ل ،كما في بيت حلم ونابلس،
او في اخلارج ،معربا عن تقديره للدور الكبير للدول املانحة
في هذا السياق ،مؤكدا ان السلطة ال تقيس النجاح مبعدل
املساعدات اخلارجية وامنا بقدر تغطية املستحقات من املوارد
الذاتية.
وق����ال رئ��ي��س ال�����وزراء إن احل��ك��وم��ة تعتمد احل��ك��م ال��رش��ي��د
والدميقراطي والذي ينطلق من مبدأ سيادة القانون والفصل

ب�ين ال ُ��س��ل��ط��ات وادارة امل�����وارد ب��ال��ش��ك��ل االم��ث��ل وص���وال إل��ى
مستقبل زاه��ر لشعبنا ،يتم من خالله تقليص حجم الفقر
والبطالة ،واالعتماد على الذات وصوال إلى االمن االقتصادي
واالستثماري.

“شروط هامة “

م��ن جهته اك���د ب��اس��م خ���وري وزي���ر االق��ت��ص��اد ال��وط��ن��ي،
أن ه��ن��اك ش��روط��ا ه��ام��ة لتحقيق تنمية مستدامة في
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االقتصاد الفلسطيني ،أبرزها انهاء االحتالل وممارساته
املتمثلة باالغالقات ،وعرقلة احلياة البناء شعبنا.
وقال خوري إن من اهم الشروط توفر املزيد من التنافسية
وفتح األس���واق العاملية ،مشيرا إل��ى أن وزارة االقتصاد
الوطني ستبذل كل ما بوسعها من أجل بناء املؤسسات،
الف��ت��ا إل���ى ع��ن��اي��ة احل��ك��وم��ة ووزارة االق��ت��ص��اد الوطني
بتكريس عملية البناء املؤسسي في كافة املجاالت ،لتكون
فلسطني جاهزة لكافة االستحقاقات ،ال سيما املرتبطة
بقيام الدولة املستقلة.
وأردف :لن يأتي االستقالل دون البناء املؤسساتي ،وبالتالي
فإن غياب هذا البناء ،سيحول فلسطني إلى دولة فاشلة.
وذكر أن هناك التزاما فلسطينيا جديا بتطبيق برنامج
«كوملبوس» ،مضيفا «إن تنفيذ هذا البرنامج يعكس سياسة
احلكومة في بناء مؤسسات الدولة ،وتطبيق املمارسات
الفضلى من أجل تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني.
واعتبر أن مشاركة ممثلني عن هيئات دولية في املؤمتر،
دليال على استعداد املجتمع الدولي لدعم السلطة ،وبناء
الدولة املستقلة ومؤسساتها.
أما كونيو ميكوريا ،أمني عامة منظمة اجلمارك العاملية،
ف��أش��اد ب��االل��ت��زام اجل��ان��ب الفلسطيني بتنفيذ برنامج
«كوملبوس» ،مؤكدا حرص املنظمة على دعم جهود السلطة
على هذا الصعيد.
وق��ال ميكوريا ،إن مشاركة ممثلني عن املنظمة العاملية
وغيرها م��ن الهيئات ال��دول��ي��ة ،يعبر ع��ن دعمها لدائرة
اجل��م��ارك الفلسطينية ،معتبرا ان��ه من ال��ض��روري بناء
اس��س للدولة القوية واب��رزه��ا ه��و نظام ج��م��ارك يعكس
سيادة أي دولة على اراضيها.
ول��ف��ت ال����ى ان دور اجل���م���ارك ال ي��ق��ت��ص��ر ف��ق��ط على
االيرادات والعوائد وامنا هناك دور هام تضطلع به يتمثل
بالسيطرة على املهربات واملمنوعات ومنع دخولها إلى
أراضي الدولة.
إل��ى ذل��ك وص��ف أن��ط��ون��ي��وس كاستريسيانكيس ،مدير
ال��ش��ؤون اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��رف��ة اجلمركية ف��ي املفوضية
األوروب���ي���ة ،ع��ن امل��ؤمت��ر ب��ان��ه مم��ي��ز ،م��ج��ددا ت��أك��ي��د دع��م
االحت��اد األوروب��ي ،قيام دولة فلسطينية مستقلة ،تعيش
بأمن وسالم إلى جانب إسرائيل.
وش���دد على أن املفوضية األوروب���ي���ة تعتبر أن السلطة
حققت تقدما ملموسا على صعيد إيجاد إدارة جمركية
فاعلة وق��ادرة على العمل ضمن حدودها ،الفتا إلى قيام
املفوضية بتقدمي مبلغ 5ر 3مليون يورو ملساعدة السلطة
على تنفيذ برنامج «أسيكودا».
وأكد وقوف املجتمع الدولي إلى جانب السلطة الوطنية
وتقدميه املساعدة لها ،مشيرا إلى دور ضباط اجلمارك
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي�ين ع��ل��ى امل��ع��اب��ر ق��ب��ل االح������داث االخ���ي���رة،
وممارستهم لعملهم بشكل ناجح ضمن اتفاقية باريس.
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تعاون وخبرة

من جانبه اش��ار ج��ان روب��رت سويسير ،رئيس وكالة التعاون
ال��دول��ي في وزارة املالية الفرنسية إل��ى التعاون القائم بني
وزارت��ه والسلطة ،وحتديدا وزارة املالية ،مشيرا إلى استعداد
بالده لتقدمي اخلبرة التي حتتاجها ال��وزارة ودائ��رة اجلمارك
بهذا اخلصوص.
وأك���د أن تنفيذ ال��ب��رن��ام��ج ،سيسهم ف��ي دع���م عملية إدارة
اجلمارك ،وما يرتبط بذلك من أنشطة جتارية ،مشيرا في ذات
السياق إلى ان مؤسسته بدأت تعاونها مع السلطة الوطنية
بهذا املجال منذ عام 2005.
ب��دوره ،اعتبر جورج فيجانو ،ممثل منظمة التجارة العاملية،
أن تنفيذ «كوملبوس» ،سيكون له عوائد ال تقتصر على إدارة
اجلمارك ،مؤكدا التزام منظمة التجارة العاملية بالعمل من
أج��ل االرت��ق��اء بالتجارة واالق��ت��ص��اد الفلسطيني على شتى
الصعد.
اما ريتشارد هوج ،نائب املدير بالوكالة لبعثة الوكالة األميركية
للتنمية الدولية ) (USAIDللمساعدات اخلارجية،فقد اكد
على التعاون بني الوكالة ودائ��رة اجل��م��ارك ،مبينا أن متكني
اجلمارك مسألة حيوية لتحسني حياة املواطنني.
واستعرض بعض جوانب التعاون بني الطرفني ،خاصة فيما
يتعلق بتقدمي املساعدة الفنية وال��ت��دري��ب ،وتطوير ق��درات
الكادر العامل في هذا املجال.

حامت يوسف

وفي مداخلة له خالل جلسة اختتام املؤمتر أثنى مدير عام
اجلمارك واملكوس وضريبة القيمة املضافة حامت يوسف على
الدعم الذي أبداه الكثير من اجلهات الدولية إلدارة اجلمارك،
وجهودها لتنفيذ برنامج “املقدرة” اخلاص مبنظمة اجلمارك
العاملية ،واملعروف باسم “كوملبوس” ،متهيدا النضمام فلسطني
إلى املنظمة العاملية.
وأش���ار يوسف ال��ى أن امل��ؤمت��ر حقق جناحا الفتا على شتى
الصعد الفتا الى أن املؤمتر أبرز حجم التأييد الدولي ،وخاصة
منظمتي اجلمارك العاملية ،والتجارة العاملية ملا تقوم به اإلدارة
العامة للجمارك واملكوس ،وحتديدا على صعيد تطبيق خطة
“السيادة” التي مت وضعها من أجل تبني فلسطني للمعايير
الدولية الالزمة لالنضمام إلى منظمة اجلمارك العاملية.
وتطرق إلى أن أحد مخرجات املؤمتر متثل في تأكيد منظمة
التنمية االقتصادية استعدادها لدعم تنفيذ خطة “السيادة”
على أكثر من صعيد ،ومبادرتها إلى ترتيب اجتماع سيقام في
فرنسا في الثالث والعشرين من شهر حزيران  ،2009لبحث
ووض���ع ت��ص��ور ك��ام��ل ح��ول طبيعة امل��س��اع��دة ال��ت��ي ستقدمها
املنظمة الدولية في هذا الصدد.
كما تعرض إلى التفاهم الذي مت التوصل إليه بني جامعتي
بيرزيت وكامبيرا األسترالية ،لتنفيذ ثالثة برامج متخصصة،
ي��س��ت��ه��دف األول أس��اس��ا م��وظ��ف��ي ال��ق��ط��اع ال���ع���ام ،وخ��اص��ة

العاملني في مجال اجلمارك والضرائب ،بينما الثاني موجه
لتأهيل القانونيني في مجال اجلمارك والتجارة واإلي��رادات،
فيما الثالث مختص بالتخليص اجلمركي.
وأشاد بكافة اجلهات التي دعمت وشاركت وساهمت في إجناح
املؤمتر ،الذي يعتبر األول من نوعه في األراضي الفلسطينية.

رئيس املؤمتر

من ناحيته ،رك��ز رئيس املؤمتر صائب بامية على أن تنفيذ
امل��ؤمت��ر يعكس ال���ت���زام ال��س��ل��ط��ة ال��وط��ن��ي��ة بتنفيذ برنامج
“كوملبوس” ،وذلك في إطار بناء مؤسسات الدولة املستقلة،
باعتبار أن إجناز ذلك ميكن أن يكون عنصرا إيجابيا من أجل
حتقيق االستقرار ،وإقامة دولة قادرة على التعامل مع أفضل
املعايير الدولية ،واالستفادة من اخلبرات الدولية ،مبا يعطي
صورة مشرقة للشعب الفلسطيني الذي قال عنه إن “لها حقا
في احلياة واالستقالل ،وأن يكون عضوا فاعال في املجتمع
الدولي”.
وت��ط��رق ب��ام��ي��ة إل���ى وج���ود ع���دة ش��رك��اء ع��ل��ى صعيد تنفيذ
ال��ب��رن��ام��ج ،ال����ذي أك���د أن أه��م��ي��ت��ه ال ت��ق��ت��ص��ر ع��ل��ى ال��ش��أن
االقتصادي.
وت��ع��رض إل��ى أن م��ش��ارك��ة ممثلني ع��ن منظمات دول��ي��ة مثل
منظمة اجلمارك العاملية في أعمال املؤمتر ،وحضور ومشاركة
أمني عام املنظمة ،يجسد التزامها بتنفيذ “كوملبوس”.
كما أث��ن��ى على القطاع اخل���اص ال سيما شركتي فلسطني
للتنمية واالستثمار “باديكو” و”نصار” لرعايتهما للمؤمتر،
مبينا أن هذا القطاع أثبت قدرته على أن يكون محامي الدفاع
عن متطلبات التنمية االقتصادية ،وأن يبلور رؤي��ة واضحة
تستطيع أن تفرض نفسها على أية حكومة أو مستوى رسمي.

سمير حليلة

ب���دوره أك��د سمير حليلة ،ال��رئ��ي��س التنفيذي لـ”باديكو”،
أهمية اجلهود التي تبذلها اإلدارة العامة للجمارك من أجل
بناء نظام جمركي فاعل ليس لتثبيت السيادة الفلسطينية
فحسب ،بل وخلدمة مصالح القطاع اخلاص.
بيد أن حليلة أشار إلى ضرورة أن تكون جهود اإلدارة العامة
للجمارك منسقة م��ع س��ائ��ر الهيئات ال��رس��م��ي��ة ،داع��ي��ا في
الوقت ذاته ،إلى حتديد املرجعية القانونية التي حتكم عمل
اجلمارك.
ونوه إلى عظم املسؤوليات امللقاة على كاهل اجلمارك ،مؤكدا
ضرورة مبادرة املجتمع الدولي إلى دعم جهود إدارة اجلمارك،
مب��ا ي��ص��ب ف��ي إي��ج��اد اق��ت��ص��اد فلسطيني ق���وي ومتجانس
ومنفتح على املستويني اإلقليمي والعاملي.
من جهته ،ج��دد كونيو ميكوريا أم�ين ع��ام منظمة اجلمارك
العاملية دع��م األخ��ي��رة اجلهود الفلسطينية لتنفيذ برنامج
“كوملبوس” ،معتبرا املؤمتر “منطلقا لتقوية دائرة اجلمارك
وتعزيز دورها” ،داعيا أنه املجتمع الدولي إلى مواصلة دعمه
لهذه املسألة على شتى الصعد.
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خالل افتتاح املؤمتر الوطني األول للريادية

فياض :السلطة ملتزمة بتعزيز املبادرات
الريادية وتطوير القطاع اخلاص
أكد رئيس الوزراء د.سالم فياض التزام السلطة الوطنية
مبختلف مؤسساتها بتوفير البيئة ال�لازم��ة لتعزيز
املبادرات الريادية وتطوير دور القطاع اخل��اص ،وتعزيز
استثماراته ،ومساهمته في إستراتيجية تنمية القدرة
ع��ل��ى ال��ص��م��ود ومت��ك�ين شعبنا م��ن ال��ث��ب��ات ع��ل��ى أرض��ه
وحمايتها ،وك��ذل��ك تطوير م��ش��ارك��ة ال��ق��ط��اع اخل��اص
وإتاحة الفرصة له للمساهمة الفاعلة في بناء االقتصاد
الوطني الفلسطيني كمرتكز أساسي إلنهاء االحتالل،
واجن��از حقوق شعبنا في احلرية واالستقالل ،وتوفير
احلياة الكرمية له.
جاء ذلك خالل املؤمتر الوطني األول للريادية ،الذي
نظمته ،جمعية ال��رواد الشباب ـ فلسطني ،حتت رعاية
ومشاركة رئيس ال��وزراء د .سالم فياض ،ووزير العمل د.
أحمد مجدالني ،ووزير العدل د .علي خشان ،في قاعة
فندق بست ايسترن بالبيرة ،مبشاركة السفراء والقناصل
وأع��ض��اء السلك ال��دب��ل��وم��اس��ي ،وخ��ب��راء وممثلني عن
القطاعني ال��ع��ام واخل���اص ومؤسسات املجتمع املدني
واجلامعات واملؤسسات األكادميية احمللية واألجنبية.
وأشار د .فياض الى متكن القطاع اخلاص في فلسطني
م��ن ال��ص��م��ود ع��ل��ى م���دار س��ن��وات االح��ت�لال الطويلة،
واس��ت��ط��اع ورغ���م ك��ل مم���ارس���ات االح���ت�ل�ال وإج���راءات���ه،
م���واص���ل���ة ن��ش��اط��ات��ه ب��ث��ب��ات وج������رأة وث���ق���ة ب��ال��ن��ج��اح
وباملستقبل ،وحتلى باملسؤولية الوطنية التي كانت متلي
على اجلميع القيام بكل ما هو ممكن في سبيل بناء
ركائز املجتمع ومتاسكه ،مما يعكس قوة وإرادة اإلنسان
الفلسطيني وحتديه املستمر للصعوبات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية
عملت خ�ل�ال ال��ع��ام�ين امل��اض��ي�ين ع��ل��ى حتقيق البيئة
املناسبة للمساهمة في حتقيق التنمية والتطور ،من
خالل توفير األم��ن واألم��ان للمواطن في كافة املناطق
الفلسطينية ال��ت��ي تقع حت��ت سيطرتها ،األم���ر ال��ذي
مكننا من قلب االصطفاف ال��دول��ي من سيف مسلط
على رقاب شعبنا وحقوقه الوطنية ،إلى اصطفاف دولي
إللزام إسرائيل بتنفيذ االستحقاقات املطلوبة منها.
وأكد فياض أن ما مت حتقيقه في مجال األمن والنظام
العام ،وخاصة بعد أن كان ذلك يبدو مستحي ًال ،لم ُيعد
للمواطن الفلسطيني الشعور باألمن واألم��ان فحسب،
بل واأله��م أنه كرس لديه الشعور بالقدرة على االجناز
ومراكمته على طريق بات واضح ًا في حتمية اخلالص
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من االحتالل ،وما يولده ذلك من أمل يعزز من انخراط
شعبنا في بناء مستقبله ومؤسسات دولته املستقلة.
وأكد رئيس ال��وزراء أن احلكومة على وشك اإلعالن عن
اجن��از وثيقتها وخطتها ل��رؤي��ة بناء مؤسسات الدولة
بعنوان “فلسطني :إنهاء االحتالل وإقامة الدولة” ،والتي
تستند إلى حقوق شعبنا وحتديده لهوية الدولة التي
يناضل من أجل حتقيقها ،وتتضمن آليات ترجمة مبادئ
احلكم السليم واإلدارة الرشيدة إل��ى مؤسسات فاعلة
وقوية للدولة الفلسطينية ،تكرس دولة املؤسسات وحكم
القانون ،والفصل بني السلطات ،دولة عصرية تقدمية
يفاخر بها أبناؤها،
وأك��د فياض أن السلطة الوطنية ستعمل على األخذ
ب��ت��وص��ي��ات وت��وج��ه��ات امل��ؤمت��ر ف��ي خ��ط��ة ع��م��ل��ه��ا .كما
س��ت��واص��ل تطوير ق���درة مؤسساتها على توفير املزيد
من اخل��دم��ات .وطالب رئيس ال���وزراء القطاع املصرفي
ومؤسسات اإلقراض االستمرار في تطوير البرامج املالية
خلريجي اجلامعات حتى يتمكنوا من البدء في تنفيذ
مشاريعهم اخلاصة املربحة ،وحتويل مبادراتهم ،وثقتهم
بنجاحها ،إلى واق��ع ملموس ومصالح جتارية ناجحة،
ت��س��اه��م ف��ي ال��ن��ه��وض ب���األوض���اع االق��ت��ص��ادي��ة وب��ق��درة
شعبنا على الصمود والثقة باملستقبل ،بل والثقة باجناز
مشروعه الوطني.
وأش���اد رئ��ي��س ال����وزراء ب���دور م��ؤس��س��ات املجتمع املدني
وتكامل دورها مع املؤسسات الرسمية وإسهامها في بناء
ركائز املجتمع ومتاسكه.
بدوره دعا رئيس جمعية الرواد الشباب ـ فلسطني حازم
القواسمي ،إل��ى إع���ادة النظر ف��ي األنظمة التعليمية
والتدريبية لتغرس بعدا جديدا يستهدف إثارة اهتمام
ال���ط�ل�اب أو امل���ت���درب�ي�ن ال��ش��ب��اب وت��ن��م��ي��ة اجت��اه��ات��ه��م
وتوجيههم نحو خيار العمل حلسابهم اخلاص وتأسيس
مشاريع كخيار بديل أو م��واز خليار العمل بأجر ،وفي
مضمونه توظيف أساليب وخطط تشمل ك��ل املراحل
التعليمية التي مي��ر بها الشباب وم��ن ث��م توفير بيئة
اقتصادية مواتية لتطبيق أعمالهم ال��ري��ادي��ة ،خاصة
في ظل تنامي ظاهرة البطالة بني الشباب وباألخص
خ��ري��ج��ي م��ؤس��س��ات التعليم ال��ع��ال��ي ،وان��ح��س��ار ق��درة
امل��ؤس��س��ات العامة واخل��اص��ة على استيعاب امل��زي��د من
العاملني.
وقال أصبح إلقاء الضوء على موضوع الريادة وتطوير

املشاريع ضمن فئة الشباب الرياديني من املواضيع التي
ال ميكن جتاهلها ،فهو مرتبط ارتباطا وثيقا مبسألة
ال��ن��م��و وال��ت��ط��ور االق��ت��ص��ادي وت��ع��زي��ز ال��ت��ن��اف��س��ي��ة في
االقتصاديات املختلفة.
وأفاد بإن نسبة الرياديني من بني الشباب العاملني في
االقتصاد لم تتجاوز  ،14.2%إذ أن الشباب يفضلون
البحث عن فرص عمل لدى الغير .كما ال يوجد إقبال
ل��دى الشابات على إنشاء مشروعات خاصة بهم حيث
تشكل نسبة اإلن����اث ف��ي ه���ذه ف��ئ��ة ال��ري��ادي�ين الشباب
 6%فقط .كما أن هؤالء الرياديني الشباب في الغالب
( )80%ال يحملون ش��ه��ادة ال��ث��ان��وي��ة ال��ع��ام��ة .وي��رك��ز
الشباب أعمالهم الريادية في قطاع التجارة والفنادق
واملطاعم وبنسبة  31.4%من مشاريع الشباب ،وال يزال
هنالك توجه لهذه الفئة نحو إنشاء مشاريع خاصة في
قطاعي الصناعة وال��زراع��ة ،أي القطاعات اإلنتاجية،
أكثر من توجههم نحو قطاع اخلدمات.
وأوضح القواسمي أن لدى جمعية الرواد الشباب برامج
كثيرة مع مؤسسات التعليم العالي العامة واخلاصة،
وتقوم بتشجيع ودعم طالب اجلامعات وحتفيزهم على
التفكير بفتح مشاريعهم امل��رب��ح��ة اخل��اص��ة بهم بعد
التخرج ،وع��دم االنتظار للحصول على وظيفة سواء
ف��ي احل��ك��وم��ة أو ف��ي م��ج��ال آخ���ر ،حيث أظ��ه��رت نتائج
دراسات اجلمعية أن نسبة الطلبة الفلسطينيني الذين
ال يرغبون بإقامة مشاريع خاصة بهم بلغت أكثر من
 50%في معظم اجلامعات ،علما أن حوالي تسعة آالف
خريج م��ن اجلامعات واملعاهد يصبحون عاطلني عن
العمل سنويا.
وش����دد ال��ق��واس��م��ي ع��ل��ى أه��م��ي��ة م��س��أل��ة ال��ت��م��وي��ل في
فلسطني .فحتى اآلن ال نستطيع ال��ق��ول أن الطالب
اخل��ري��ج يستطيع أن يجد ال��ق��رض املناسب بالفائدة
املناسبة وب���دون ضمانات معقدة حتى ي��ب��دأ مشروعه
التجاري ،منوها الى أن نتائج دراسات اجلمعية أظهرت
أن حجم القروض املقدمة من املؤسسات التمويلية ال
يشكل أكثر من  50%من حجم الطلب على القروض
املطلوبة منها ،وأن  80%من املشاريع املمولة هي مشاريع
قائمة أثبتت جناحها ،و 20%فقط مشاريع جديدة أو
ريادية.
واعتبر القواسمي إيجاد مصدر لرأس مال املشروع السبب
الرئيس إلعاقة إنشاء أعمال ري��ادي��ة ،حيث أن البنوك
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التجارية ومؤسسات التمويل الصغير ال تعطي شروطا
خاصة بالريادين أو فئة الشباب ،وتتعامل معهم كأي
شريحة أخرى ،بحيث يطلبون منهم ضمانات كاألمالك
املرهونة .فال تعتبر هذه املؤسسات املالية شريحة الشباب
مستقلة بذاتها ،وال تقدم لها أية برامج متويلية خاصة
بها تراعي عدم متلكهم ألي عقارات في مثل هذا السن.
وقال بالرغم من اهتمام وزارة التربية والتعليم العالي
ب��ت��ح��دي��ث امل��ن��اه��ج ال��ت��دري��س��ي��ة ،ل��ت��راع��ي اجل��دي��د من
متطلبات االقتصاد واملجتمع ،إال أن أسلوب التعليم
ال ي��زال يعتمد على التلقني واحلفظ بدال من أسلوب
تفاعل الطالب وتعزيز تفكيرهم اإلبداعي حلل املشكالت
وزي��ادة فرص اإلب��داع وترسيخ ثقتهم بآرائهم ،وبالتالي
تزيد فرص مشاركتهم في االقتصاد بشكل فردي وخالق
وه��ذا ما تتطلبه ال��ري��ادة .كما ال ت��زال مراحل التعليم
ال��ع��ال��ي ت��رك��ز فقط على إع���داد ال��ط��ال��ب لشق طريقه
في مجاالت التوظيف في س��وق العمل ،وال تركز على
إعدادهم للدخول في مجال إنشاء أعمال ريادية خاصة
بهم ،فال يوجد أي مساق في اجلامعة يدرس الريادة وما
يرتبط بها من مواد التجارة.
وفي ظل التطور التكنولوجي امللحوظ في العالم أقر
القواسمي بوجود شباب متعلم في فلسطني ،مؤكدا إن
األعمال التجارية املبنية على املعرفة تكون ذات قدرة أكبر
على التأقلم والتواصل مع العالم االقتصادي املستقبلي
وبصفة مستمرة .وفي مجال التجارة وحرية احلركة ،أكد
القواسمي على أهمية تسهيل حركة سفر الفلسطينيني
من وإلى األردن بحرية وكرامة ،ألن األردن هو املتنفس
الوحيد للضفة الغربية ومعبره الوحيد للعالم.
من جهته شدد مدير عام البنك اإلسالمي العربي عطية
الشنانير ،الراعي املاسي للمؤمتر ،على أهمية الريادية
ف��ي فلسطني وض���رورة توفير ك��اف��ة متطلبات جناحها
وحتفيزها مبا يحقق التنمية البشرية واالقتصادية،
متحدثا ع��ن ن��ش��أة البنك ورؤي��ت��ه ،ورس��ال��ت��ه وأه��داف��ه
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة وت��ق��دمي��ه خ��دم��ات مصرفية إسالمية
باستخدام وسائل التكنولوجيا واالت��ص��االت احلديثة
استجابة ملتطلبات التطور واإلب����داع واملنافسة وتنوع
رغ��ب��ات ال��ع��م�لاء ،وتنمية امل����وارد ال��ب��ش��ري��ة ف��ي البنك
واستخدام أحدث التقنيات املتاحة وتطبيق أرقى املعايير
املهنية.
وطالب املشاركون احلكومة بترسيخ وتوفير املناخ الذي
يحفز وي��ع��ت��رف ب��أن��ش��ط��ة ال��ري��ادي��ة .وب���ض���رورة تعزيز
تفكير الطلبة اإلب��داع��ي حل��ل املشكالت وزي���ادة فرص
اإلبداع وترسيخ ثقتهم بآرائهم ،وبضرورة إعداد البرامج
التدريبية في السوق لتعزيز الريادة ،واملوجهة خصوصا
لفئة الشباب.
كما ط��ال��ب��وا حت��دي��ث ال��ب��رام��ج وال��س��ي��اس��ات التعليمية
وال��ت��م��وي��ل��ي��ة وإدراج ك��اف��ة ال��ت��ش��ري��ع��ات ال�ل�ازم���ة وب��ن��اء
املؤسسات الداعمة للريادية ،ورب��ط املشاريع الصغيرة
باملشاريع الكبيرة لتكون مكملة لعملياتها ،توفير الدعم
احل��ك��وم��ي حل��م��اي��ة امل��ش��روع��ات ال��ص��غ��ي��رة ،واس��ت��خ��دام
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التكنولوجيا احل��دي��ث��ة ف��ي اإلن��ت��اج واإلدارة ،وتوفير
املعلومات عن األس��واق والتشبيك على عدة مستويات
وتوفير الدعم املؤسساتي ،ووجوب أن تكون املرأة الريادية
ع��ل��ى س��ل��م االول���وي���ات ف��ي ك��اف��ة ال��ب��رام��ج وال��س��ي��اس��ات،
وض��رورة اخذ إج��راءات وقائية تساعد على منو وازده��ار
االقتصاد احمللي وخصوصا املشاريع الصغيرة.
وأش��ت��م��ل امل��ؤمت��ر ع��ل��ى ث�لاث��ة ج��ل��س��ات ب��ح��ث��ت األول���ى
التي ترأسها رئيس مجلس إدارة سوق رأس امل��ال ماهر
املصري”مفهوم ال��ري��ادي��ة وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي تواجهها
في فلسطني” ،وحت��دث فيها كل من الباحث واملستشار
االقتصادي د .باسم مكحول ،ووكيل وزارة العمل د .صالح
الزرو ،ومدير عام مؤسسة فاتن لإلقراض والتنمية أنور
جيوسي.
حيث أكد د .مكحول أن الدراسات أثبتت إن ميل األفراد
للريادة يزداد مع إدراك األفراد للفرص املتاحة وإمكانية
تنفيذها ،وإدراك��ه��م أنهم يستطيعون الوصول للموارد
الالزمة لتنفيذها ،ولديهم الثقة بقدرتهم على تنفيذها،
مشيرا إلى أهم اإلشكاالت التي تواجه الريادية واملتمثلة
في عدم مالئمة املناهج الفلسطينية وأساليب التعليم
لفكرة تشجيع العمل ال��ري��ادي ،وع��دم توجيه األنظار
لتشجيع العمل الريادي في موازنات السلطة الوطنية
الفلسطينية وخطط التنمية التي اعتمدتها السلطة،
وعدم إنشاء املؤسسات واملراكز الرسمية وشبه الرسمية
ذات العالقة بتشجيع العمل الريادي ،وتعقيد اإلجراءات
اإلداري���ة ذات العالقة بالعمل ال��ري��ادي ،وضعف برامج
التدريب والتوجيه واإلرش���اد املهني من قبل املؤسسات
املعنية وعدم ربطها مبفهوم الريادية.
بينما انتقد وكيل مساعد وزارة العمل د .صالح ال��زرو،
تقليدية التعليم العالي واجلامعات ،ومعظم البرامج
ال��دراس��ي��ة التي ال تتطابق متاما م��ع تطوير األعمال
احلرة في التفكير ،وجمود املناهج التي تشكل عائقا أمام
الريادية ،وضعف تطوير وتنفيذ املشاريع من الناحيتني
الكمية والنوعية ف��ي معاهد التعليم ال��ع��ال��ي ،مؤكدا
على عدم شمولية وانتظام املشاريع والبرامج من حيث
املجاالت والقطاعات ،ونوع اجلنس والفئات املستهدفة.
أما جيوسي فتحدث عن التحديات واملشاكل التي تواجه
املشاريع الصغيرة وال��ري��ادي��ة ،واملتمثلة في االحتالل،
والوضع السياسي واالقتصادي ،ضعف املستوى التقني
املستخدم في هذه املشروعات ،اعتماد الطابع األسري
في إدارة املشاريع الريادية والصغيرة ،وقلة التمويالت
الداعمة للمشاريع الريادية ،عدم وجود مبادرات حكومية
لدعم املشاريع الريادية ،وغياب جهة حكومية مسئولة
عن رعاية املشاريع الصغيرة في ظل املنافسة الشديدة
من اخلارج وارتفاع تكاليف عناصر االنتاج واقتصار هذه
املشاريع على مجال اخلدماتي والتجاري.
وناقشت اجللسة الثانية التي ترأسها اخلبير االقتصادي
د .طالب عوض ،جتارب الرياديني املميزين في فلسطني
وخبرات املؤسسات االجنبية ،وحتدث فيها رئيس احتاد
جمعيات رجال األعمال محمد مسروجي الذي اكد على

ان الريادية تعني بشكل أو بأخر القيادة حيث ال يستطيع
أن يكون ريادي ًا من يفتقر إلى صفة القيادة وتعني أيض ًا
املبادرة أي أن تقوم بعمل ما في ميدان ما لم يسبقك
إليه أحد..
واض���اف ان ال��ري��ادي��ة ال تنحصر ف��ي م��وض��وع بعينه إذ
يستطيع أي إنسان أن يكون رائد ًا في أي مجال سواء كان
في األم��ور العلمية أو العملية أو العمل في أي اجتاه..
مشيرا ال��ى إن خلق مؤسسة علمية أو اجتماعية أو
ثقافية أو اقتصادية هي ري��ادة ..وقد كان لعقد املؤمتر
األول للريادية وق��ع وص��دى كبير ش��ارك فيه ع��دد كبير
من املميزين والرياديني وحت��دث فيه عدد من املهتمني
واملختصني االقتصاديني واالجتماعيني.
واكد ان املؤمتر ركز على اجلانب االقتصادي وخلص إلى
أن هنالك رواد حقيقيون في مجتمعنا استطاعوا أن
يخلقوا وأن يؤسسوا وينجحوا في مشاريع هامة صغيرة
وكبيرة وفي معظمها بدأت صغيرة ثم كبرت مضيفا ان
هنالك رواد شباب بحاجة إلى فرصة وإل��ى أن يحققوا
ذاتهم وهنا يقع على عاتق السلطة واملجتمع أن يهيئوا
لهم الفرص املناسبة وأن يعطوهم من الدعم واملساعدة
ما ميكنهم من حتقيق أهدافهم وحتقيق إجن��ازات على
مستوى الوطن.
وق���ال م��س��روج��ي ن��ح��ن كشعب ي��ك��اف��ح م��ن أج���ل بقائه
وحريته بحاجة كبيرة إلى رواد شباب قادرين على القيادة
واإلجناز .ثم حتدثت سيدة األعمال اخلبيرة االقتصادية
كارين كيرجان مسؤولة إدارة املشاريع الريادية والصغيرة
في ال��والي��ات املتحدة  ،وسيدة األعمال فاطمة سعادة،
وممثلي مؤسسة موغلي البريطانية سيمون ادواردز،
ورئيس حترير جريدة السفير االقتصادي طلعت علوي.
أم��ا اجللسة الثالثة واألخ��ي��رة للمؤمتر ال��ت��ي ترأسها
رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سنقرط العاملية
م .م����ازن س��ن��ق��رط ،ف��ع��اجل��ت م��س��ت��ق��ب��ل ال���ري���ادي���ة في
فلسطني ،وحتدث فيها البرفيسور في جامعة هيرتفور
البريطانية نايجل كلكن ،ممثلة وزارة االقتصاد الوطني
فاتن قصص ،وممثلة مؤسسة التعاون د .تفيدة جرباوي،
التي أكدت أننا نعيش في بيئة حتتاج إلى جميع أنواع
سلوكيات املبادرة للتغلب على كافة الصعاب والتحديات،
مؤكدة أن الواقع يشير إلى إن ال��دول التي كانت تدعم
امل��ب��ادري��ن من��ت وازده���رت خ�لال العقود املاضية ،بينما
ال��دول التي وضعت حواجز أم��ام املبادرين وإبداعاتهم
فكان سجل منوها سيئا.
ودعت إلى إيجاد البيئة املناسبة النتعاش املبادرات وإجناح
املبادرين ،وغرس حب املبادرة في جيل الشباب عن طريق
السياسات والبرامج التعليمية السليمة ،وتوفير البيئة
التمكينية حيث أنها حتتاج إلى سياسات جيدة في أربعة
مجاالت رئيسية :ترشيد النظام القانوني ،حماية حقوق
امللكية اخلاصة ،حتسني اإلدارة احلكومية ،وبناء البنية
األس��اس��ي ،وترشيد النظام القانوني ،وتوفير وحماية
احلق في امللكية اخلاصة فهو ضروري ويشجع الرياديني
على إيجاد منتجات جديدة أو فتح أسواق جديدة.
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فياض يفتتح مهرجان نابلس للتسوق

نابلــس عنــوان للصمــود واألمـ ــل
وقــد حتـقــق األمـ ــن واألم ـ ــان
افتتح رئيس ال���وزراء د.س�ل�ام فياض مؤخرا
م��ه��رج��ان ن��اب��ل��س ل��ل��ت��س��وق ب���ه���دف حتقيق
ان��ط�لاق��ة ل���ه���ذه امل��دي��ن��ة ب��ك��اف��ة ق��ط��اع��ات��ه��ا
ومؤسساتها .وقد احتوى املهرجان على عدد
م��ن الفعاليات ال��ت��ي ح��رص املنظمون على
ت��ن��وع��ه��ا ومت��ي��زه��ا لتظهر ن��اب��ل��س ب��ال��ص��ورة
ال�لائ��ق��ة .ول��ه��ذا حمل امل��ه��رج��ان ش��ع��ار « من
نابلس نبدأ«.
وحرص القائمون على املهرجان إحداث نقلة
نوعية مبستقبل الوضع االقتصادي بنابلس
 ،وذل��ك باالستفادة من التطورات السياسية
واالقتصادية  ،باإلضافة إلى حتقيق املشاركة
ب�ين ك��اف��ة ال��ق��ط��اع��ات ال��رس��م��ي��ة والشعبية ،
واملنظمات الغير حكومية..
وم��ا ميز املهرجان وج��ود ع��دد من الفعاليات
املختلفة ال ــتي تشكّ ل فيما بينها حدثا هو
األجمل في فلسطني وهي السوق واحلفالت
ال��ف��ن��ي��ة وف���ع���ال���ي���ات احمل���اف���ظ���ة (م��ن��ط��ق��ت��ي
سبسطية والباذان ومعارض تراثية ثقافية.

اكبر طبق كنافة

وق���د اف��ت��ت��ح رئ��ي��س ال�����وزراء خ�ل�ال امل��ه��رج��ان
فعالية ‹أكبر طبق كنافة› والتي تكون بذلك
قد دخلت موسوعة غينيس لألرقام القياسية.
ووص���ف د.ف��ي��اض خ�ل�ال اف��ت��ت��اح��ه امل��ه��رج��ان
 ،احل����دث ب��امل��م��ي��ز وامل���ف���رح ل��دخ��ول الكنافة
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النابلسية املوسوعة ،مشيرا إلى أن له معان
تاريخية لها عالقة بالتراث والهوية.
وق���ال ‘نابلس أث��ب��ت��ت أن��ه��ا ع��ن��وان للصمود
واألمل ،وقد حتقق األمن واألمان’ ،في إشارة
منه إلجنازات السلطة الوطنية.
وأضاف’ نابلس مصنع األمل ،فالصعب أصبح
سهال بعد س��ن��وات م��ن الفلتان ،ونابلس لن
تقبل ذلك ،مشيرا إلى أن حتقيق األمل يبشر
بفجر حرية سيزف من أزق��ة البلدة القدمية
ف��ي ن��اب��ل��س وك���ل م��خ��ي��م وق��ري��ة وص����وال إل��ى
أزق��ة العاصمة األب��دي��ة للشعب الفلسطيني
‘القدس الشريف›.
ب��������دوره ق�����ال ص��اح��ب
فكرة أكبر طبق كنافة
م��ه��ن��د راب����ي ‘ ،هدفنا
من احلدث بعث رسالة
للعالم مفادها ‘أن على
هذه األرض ما يستحق
احلياة’ ،م��ش��ي��را إل��ى
أن����ه����م ت����وج����ه����وا إل���ى
‘غينيس’ ك��وس��ي��ل��ة
إليصال صوتهم ألنها

تعمل بحرفية ومواصفات دقيقة ،وهذا اجناز
كبير›.
وأوض���ح أن��ه ب��دأ العمل بتجهيز الطبق من
الساعة اخلامسة صباحا ،وبلغ عرضه 110
سم ،وطوله  74مترا ،ووزنه  1765كغم ،وكلف
 700كيلو جبنة ،و 700كيلو عجني ،و 40كيلو
فستق حلبي ،و 400كيلو سكر ،و 20جرة غاز،
و 20صفيحة س��م��ن وزن ك��ل منها 18كغم،
واشترك في عملية التحضير 150عامال من
 10محال حلويات ،و 150عامل في إعداده في
مراحل مختلفة.
وأك��د املنظمون للمهرجان أن احل��دث يبشر
بنجاح كبير ،وذل��ك نتيجة لتعاون مؤسسات
ال���ق���ط���اع اخل�����اص م���ع م���ؤس���س���ات ال��س��ل��ط��ة
الوطنية بشكل عال ومنظم.
وخالل فعاليات املهرجان وضع رئيس الوزراء
حجر األس��اس ملشروع نفق نابلس في مركز
املدينة ،والذي سيقام قريبا بغية تخفيف أزمة
السير في املدينة.
وقام د.فياض في نهاية زيارته بجولة تفقدية
في املدينة برفقة عدد من ال��وزراء والسفراء
والقناصل املعتمدين لدى السلطة الوطنية.
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نظمته جمعية الفنادق العربية و»بال اكسبو» و»بال تريد»

افتتاح معرض الفنادق االول في فلسطني «هوتكس »2009
بحضور دعيبس والناجي ومشاركة  30شركة
اف��ت��ت��ح ف���ي ب��ي��ت حل���م ب��ت��اري��خ 2009-7-22
ف��ع��ال��ي��ات م��ع��رض ال��ف��ن��ادق األول ف��ي فلسطني
«هوتكس  ،»2009والذي نظم مببادرة من جمعية
الفنادق العربية ،وشركة «ب��ال اكسبو للمعارض
واخل���دم���ات» ،وم��رك��ز ال��ت��ج��ارة الفلسطيني «ب��ال
ت��ري��د» ،بحضور ك��ل م��ن د .خلود دعيبس ،وزي��رة
السياحة واآلث����ار ،ود .ج���واد ال��ن��اج��ي ،مستشار
رئيس ال����وزراء للصناديق العربية واإلس�لام��ي��ة،
وم��روان الطوباسي ،وكيل وزارة السياحة واآلث��ار،
وإل��ي��اس ال��ع��رج��ا ،رئ��ي��س مجلس إدارة جمعية
ال��ف��ن��ادق ال��ع��رب��ي��ة ،وك��م��ال أب��و خ��دي��ج��ة ،القائم
بأعمال الرئيس التنفيذي ملجموعة االتصاالت
الفلسطينية ،ال��راع��ي ال��ذه��ب��ي ل��ل��م��ع��رض ،ود.
ع��ودة ش��ح��ادة ،رئيس مجلس إدارة «ب��ال اكسبو»،
ورؤس���اء بلديات بيت حل��م ،وبيت س��اح��ور ،وبيت
جاال ،إضافة إلى لفيف من الشخصيات وممثلي
املؤسسات العامة واخلاصة واألهلية.
ونظم املعرض الذي استمر ثالثة أيام في فندق
«بيت حلم» ،مبشاركة  30شركة تعمل في قطاعات
مختلفة ،ت��ؤم��ن ال���ت���وري���دات ال�ل�ازم���ة للفنادق
واملطاعم السياحية واملستشفيات وغيرها.
واعتبرت دعيبس ،املعرض مبادرة خالقة ومبدعة
ل�ل�ارت���ق���اء ب��ال��ق��ط��اع ال��س��ي��اح��ي وال��ف��ن��دق��ي في
األراضي الفلسطينية.
وذك��رت أن املعرض خطوة في االجت��اه الصحيح،
لتشجيع أصحاب املنشآت السياحية على إيالء
مزيد من العناية بهذه املنشآت ،كي تكون منافسة
على الصعيدين احمللي واإلقليمي.
ك��م��ا بينت أن امل��ع��رض ف��رص��ة ل��ت��ع��زي��ز ال��ت��ب��ادل
وال��ت��ع��اون ب�ين القطاعني السياحي وال��ت��ج��اري،
مثنية في الوقت ذاته ،على اجلهات القائمة على
«هوتكس».

منع حفل االفتتاح

واس��ت��ذك��رت م��ا أق��دم��ت عليه سلطات االح��ت�لال
اإلسرائيلي ،من منع إقامة حفل االفتتاح اخلاص
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وزيرة السياحة د .خلود دعيبس والياس العرجا و د .جواد ناجي يقصون شريط افتتاح املعرض
باملعرض ف��ي ال��ق��دس ،معتبرة ذل��ك دل��ي�لا على
العراقيل ال��ت��ي تضعها سلطات االح��ت�لال أم��ام
تطور السياحة في فلسطني.
بيد أنها أك��دت أن ال���وزارة وكافة هيئات القطاع
اخل����اص ذات ال��ص��ل��ة ،ل���ن ت��ت��وان��ى ع���ن ال��ع��م��ل
للنهوض بقطاع السياحة ،مشيرة إلى أن خطة
الوزارة للعامني  ،2010-2009تقوم على تطوير
املنتج السياحي ،واخلدمة املقدمة للسياح.
وتطرقت إلى شروع ال��وزارة بعدة خطوات ملأسسة
العالقة م��ع القطاع اخل���اص ،م��ن خ�لال العمل
إلنشاء مجلس تنشيط السياحة.
م��ن ج��ه��ت��ه ،أش���اد ال��ن��اج��ي ب��امل��ع��رض ،الف��ت��ا إل��ى
مساهمة ال��ب��ن��ك اإلس�لام��ي للتنمية وص��ن��دوق
األقصى في متويل إقامة املعرض ،إلميانه بأهمية
دعم شتى القطاعات االقتصادية في فلسطني ،ال
سيما السياحة.
ولفت إلى أن قطاع السياحة يحظى مبكانة مميزة

ضمن االقتصاد الفلسطيني ،ولذا فإن الصناديق
العربية ،لن تتردد عن دعمه على كافة الصعد.
وندد باإلجراءات التي اتخذتها سلطات االحتالل
ملنع إقامة حفل افتتاح املعرض في القدس ،مبين ًا
أن اختيار املدينة املقدسة إلقامة احلفل ،نابع
من أن��ه يحتفل العام احلالي بالقدس عاصمة
للثقافة ال��ع��رب��ي��ة ،فضال ع��ن أهميتها الدينية
والسياسية واالقتصادية.
وب��ي�ن أن امل���ع���رض مب��ث��اب��ة ب���داي���ة ل��س��ل��س��ل��ة من
الفعاليات التي ال بد من التركيز عليها لدفع
قطاع السياحة قدما ،مشيرا إل��ى التطور الذي
حققه هذا القطاع خالل الفترة املقبلة ،ما دلل
عليه بتزايد ع��دد السياح إل��ى فلسطني وخاصة
بيت حلم ،ليصل إلى نحو مليون سائح.
وأكد التزام الصناديق العربية بالتعاون مع الوزارة
ومؤسسات القطاع اخل��اص ذات الصلة ،بتوفير
شتى أشكال الالزمة لتطوير قطاع السياحة.
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ب�����دوره ،رأى ال��ع��رج��ا ،أن امل��ع��رض س��ي��س��اه��م في
تطوير ق��ط��اع السياحة والفندقة ف��ي األراض���ي
الفلسطينية.
وأوض���ح أن امل��ع��رض يهدف إل��ى االرت��ق��اء بقطاع
السياحة والفندقة ،مبينا أن «هوتكس» سيتحول
إل��ى تقليد ينظم بشكل دوري ك��ل ع���ام ،لتوفير
الزخم املطلوب للنهوض بهذا القطاع احليوي.
وأث���ن���ى ع��ل��ى دور ال��ب��ن��ك اإلس�ل�ام���ي للتنمية،
وص���ن���دوق األق��ص��ى ف��ي مت��وي��ل امل���ع���رض ،ودع��م
االق��ت��ص��اد الفلسطيني ع��ل��ى م���ب���ادرات متنوعة
تغطي العديد من املجاالت.
وأشار إلى أن اجلمعية ستمضي قدما في جهودها
م��ن أج��ل تطوير ق��ط��اع السياحة والفندقة في
فلسطني ،مهما بلغت الصعوبات.
م���ن ن��اح��ي��ت��ه ،أك����د أب����و خ��دي��ج��ة أن رع��اي��ة
املجموعة للمعرض ،نابع من التزامها بدعم
االق��ت��ص��اد ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ع���ام���ة ،وال��س��ي��اح��ة
خ��اص��ة ،باعتبارها أح��د أه��م رواف���د اقتصاد
الدولة الفلسطينية.
وق��ال :ارتأينا دعم هذا املعرض ،ملا نرى فيه من

أهمية في دعم هذا القطاع ،وإن التزامنا بتعزيز
كافة املبادرات املتعلقة بهذا الشأن ،لن تتغير عند
قدوم «زي��ن» وتغيير الهوية املؤسسية لالتصاالت
الفلسطينية إلى «زين فلسطني».
وأش���اد باجلهات القائمة على امل��ع��رض ،متمنيا
م��زي��دا م��ن ال��ن��ج��اح وال��ت��ط��ور ل��ق��ط��اع السياحة
والفندقة.
اثر ذلك ،مت قص شريط االفتتاح ،قبل أن يصار
إلى إجراء جولة في أروقة املعرض ،الذي خصص
أول يومني منه لرجال األعمال ،وأصحاب املصالح،
وممثلي املؤسسات املعنية ،فيما افتتح أبوابه أمام
اجلمهور في اليوم الثالث واألخير.

اتفاقية تعاون

كما مت توقيع اتفاقية تعاون بني جمعية الفنادق
العربية ومجموعة االتصاالت الفلسطينية ،وذلك
من قبل العرجا ،وأبو خديجة.
وذك���ر ال��ع��رج��ا ،أن االتفاقية ف��ي غ��اي��ة األهمية،
جلهة توفير رزمة من اخلدمات املتميزة في مجال
االتصاالت واالنترنت للفنادق ،والتي سيستفيد
منها السياح.

وب�ين أن اجلمعية تعنى بتطوير واق��ع اخلدمات
املقدمة من قبل الفنادق ،مبا يسهم في تطوير
قطاع السياحة في فلسطني.
أم����ا أب����و خ��دي��ج��ة ،ف��ل��ف��ت أن االت��ف��اق��ي��ة ت��أت��ي
استجابة للعديد من احتياجات القطاع الفندقي
والسياحي ،مبينا أنها ستنعكس في توفير خدمات
حيوية ومنافسة لهذا القطاع.
وت��ط��رق إل��ى أن اخل��دم��ات ال��ت��ي ستوفر مبوجب
االتفاقية ،ستسهم في توفير خدمات االنترنت
واالت��ص��ال بشكل أكثر فعالية وبأسعار معقولة
للفنادق ،بحيث تستطيع توفيرها بصورة منافسة
للسياح.
ي��ش��ار إل��ى أن امل��ع��رض ج��رى بتمويل م��ن البنك
اإلس�لام��ي للتنمية وص��ن��دوق األق��ص��ى ،وبرعاية
مجموعة االت��ص��االت ،ال��راع��ي ال��ذه��ب��ي ،وشركة
ال��ق��دس ل�لاس��ت��ث��م��ار ال��س��ي��اح��ي ،وق��ص��ر ج��اس��ر-
انتركونتيننتال بيت حلم ،راعيي حفل االفتتاح،
وشركة التأمني الوطنية ،راع��ي وثيقة التأمني،
و»ب���ال ميديا» ال��راع��ي اإلع�لام��ي ،ورادي���و «م��وال»
الراعي اإلذاعي.

اعالن
مطابع النصر
حجاوي
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مبشاركة  90شركة من الضفة والقطاع وحتت رعاية الرئيس

افتتاح معرض الصناعات الفلسطينية  2009في اخلليل
النتشة :اإلنسان الفلسطيني هو محور االهتمام ببناء اقتصاد فلسطيني سليم
الزغير :املعرض ،ميثل الهوية الوطنية للصناعة الفلسطينية التي دخلت أسواق ًا عاملية
العسيلي :سيتم توسعة املنطقة الصناعية ،بعد االنتهاء من شق طريق رقم 36
نيابة عن الرئيس محمود عباس ،افتتح محافظ
اخلليل ،د .حسني األعرج بتاريخ  ،7-25معرض
الصناعات الفلسطينية  ،2009وال��ذي تنظمه
غ��رف جت��ارة وصناعة وزراع��ة محافظات اخلليل
ورام الله ونابلس ،مبشاركة  90شركة من الضفة
الغربية وقطاع غزة.
وحضر حفل االفتتاح حشد من رج��ال األعمال
واالقتصاديني ،ووزراء سابقني وأعضاء تشريعي،
ومم��ث��ل�ين ع���ن ب��ع��ض ال��ب��ع��ث��ات ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة
األجنبية ،والعربية ،ووفد اقتصادي أردني.
ونقل احملافظ األعرج في كلمته ،حتيات الرئيس
وتهانيه ،للحضور واملشاركني في املعرض ،والذي
ق����ال إن����ه ي��ج��س��د ال��ن��ج��اح��ات ف���ي ظ���ل أص��ع��ب
الظروف ،التي يعيشها شعبنا ،من حصار ،واغالق
املعابر ،والتنكيل بحياة الفلسطينيني’.
وأض���اف ‘أن الرئيس يعبر ع��ن ف��خ��ره واع��ت��زازه
بهذا اجلهد ،وال��دور ال��ري��ادي في دع��م االقتصاد
الفلسطيني ،ويعتبره على قدم املساواة مع اجلهد
الكبير الذي يبذله في املجال السياسي ،لتتضافر
اجل��ه��ود جميعا م��ن أج���ل إرس����اء ق��واع��د وأس��س
ال��دول��ة الفلسطينية ال��ق��ادم��ة ،وال��ت��ي أصبحت
حقيقة واقعة بعد االع��ت��راف ال��دول��ي ،واملطالبة
األم��ري��ك��ي��ة واألوروب����ي����ة ل��ت��ح��ق��ي��ق م��ب��دأ وج���ود
الدولتني.
وأش��ار احملافظ إل��ى اجلهد ال��ذي بذلته وتبذله
السلطة الوطنية م��ن خ�لال أجهزتها األمنية،
وبسطها سيادة القانون والنظام ،من خالل عملها
املتواصل لفرض ذل��ك ال��واق��ع ال��ذي يوفر املناخ
االقتصادي ،الذي دفع عجلة اقتصادنا الوطني
لالمام .
وأمل د .األعرج أن تعود صناعات اخلليل التقليدية
ل��ل��ص��دارة ،م��ن أج���ل ج���ذب ال��س��ي��اح��ة وتنشيط
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د .حسني األعرج محافظ اخلليل وخالد العسيلي رئيس البلدية يقصان شريط افتتاح املعرض
احلياة االقتصادية ،وزيادة التواجد السكاني في
قلب مدينةاخلليل ،الذي يعاني بشكل يومي من
ممارسات االحتالل ومستوطنيه ،والذين يعملون
ع��ل��ى إغ�ل�اق احمل���ال ال��ت��ج��اري��ة ،واالع���ت���داء على
التجار واملتسوقني ،لضرب القطاع االقتصادي
في احملافظة ،وتهويد البلدة القدمية التي كانت
اسواقها من طليعة االسواق على مستوى الوطن.

هاشم النتشة

بدوره أشار رئيس غرفة جتارة وصناعة محافظة
اخلليل احلاج هاشم النتشة ،إلى أن املعرض هو
ثمرة للتعاون بني الغرف التجارية في محافظات
الوطن ،معتبر ًا أن الغرف التجارية ،تشكل القاعدة
األساسية للقطاع اخلاص الفلسطيني ،معبر ًا عن
افتخاره واعتزازه مبا تقدمها هذه القطاعات من

منتجات ذات اجل���ودة ال��ع��ال��ي��ه ،وال��ت��ي اصبحت
تضاهي املنتجات العاملية باجلودة واالسعار.
وقال النتشة ،أن اإلنسان الفلسطيني هو محور
االهتمام ببناء اقتصاد فلسطيني سليم ،ولذلك
عقدت غرفة جتارة وصناعة محافظة اخلليل ،ما
ال يقل عن مائتي دورة في مختلف املوضوعات
العلمية ،واإلداري��ة ،والتكنولوجية ،لرفع مستوى
إنتاجية العمل.
وث��م��ن النتشة ،ال��ت��ع��اون ال��ق��ائ��م ب�ين القطاعني
اخلاص والعام ،للوصول باالقتصاد الفلسطيني
الى املرحلة التي نشعر فيها جميع ًا أن املواطن
الفلسطيني ق��د حقق درج���ة عالية م��ن درج��ات
امل��واط��ن��ة ال��ص��احل��ة ،ف���ي ح��ص��ول��ه ع��ل��ى أف��ض��ل
ال��ص��ن��اع��ة واخل���دم���ات م��ن م����وارده االق��ت��ص��ادي��ة،
ليرتفع مستواه املعيشي.
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أخبار ونشاطات القطاع الخاص
احمد الزغير

وق��دم رئيس احت��اد ال��غ��رف التجارية الصناعية
الزراعية الفلسطينية احلاج احمد الزغير ،شكره
للرئيس محمود عباس على رعايته للمعرض،
ودع��م��ه للصناعة الوطنية ،التي لها أث��ره��ا في
رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناجت احمللي
وق��درت��ه التوظيفية ،وتخفيض م��ع��دالت الفقر
والبطالة ،واإلعالة وتأثيرها الواضح في التنمية
االقتصادية واالجتماعية ،كما شكر رئيس الوزراء
د .س�ل�ام ف��ي��اض ع��ل��ى دع��م��ه واه��ت��م��ام��ه ال��دائ��م
بالصناعة الوطنية ،وتكريس مفاهيم احلوار بني
القطاعني العام واخلاص.
وأوض��ح الزغير أن االقتصاد الفلسطيني يعاني
م��ن م��ص��اع��ب ت��ؤث��ر ف��ي ت��ط��ور ال��ق��ط��اع اخل���اص،
بسبب وج���ود االح��ت�لال اإلس��رائ��ي��ل��ي ،وسيطرته
على املعابر احلدودية ،مشير ًا أن محافظة اخلليل
تعاني م��ن اإلج����راءات العنصرية اإلسرائيلية،
من خالل ما تتعرض له املنتجات الفلسطينية،
من منع للتصدير او عرقلة ادخ��ال امل��واد اخلام،
وخ��ط��وط االن��ت��اج ،وغيرها م��ن االج����راءات التي
ترمي الحباط املنتجني الفلسطينيني ،وعزوفهم
عن العمل.
وبني أن معرض الصناعات الفلسطينية ،2009
ميثل ال��ه��وي��ة الوطنية للصناعة الفلسطينية
التي دخلت أسواق ًا عاملية ،بفضل عقول وسواعد
العامل الفلسطيني ،ال��ذي يعتبر ركيزة القطاع
اخلاص واالقتصاد الوطني.
وط��ال��ب ال��زغ��ي��ر ،احل��ك��وم��ة ،ب��ض��رورة تنظيم رخص
االس���ت���ي���راد ،وت��ن��ظ��ي��م ال���س���وق ،وااله��ت��م��ام مبعايير
اجل��ودة ،ومواصفات البضائع املستوردة ،واحل��د من
إغ��راق السوق مبنتجات متدنية اجل��ودة ،تؤثر على
الصحة والبيئة ،وما نتج عنها من ضرب للصناعة
الوطنية كما حدث مع قطاع صناعة اجللود واألحذية
في اخلليل ،التي أغلقت مصانعها بعد أن كانت تشغل
آالف العمال الذين اصبحوا اآلن بال عمل.

خالد العسيلي

م���ن ج��ه��ت��ه أش����اد رئ��ي��س ب��ل��دي��ة اخل��ل��ي��ل ،خ��ال��د
العسيلي باملستثمر الفلسطيني ال���ذي يقدم
على االستثمار ف��ي األراض���ي الفلسطينية رغم
كل الصعاب ،منطلق ًا من البعد الوطني ،وليس
لتحقيق اإلرباح التجارية ،مؤكد ًا أن االستثمارات
احمللية تدعم القتصاد الوطني ،وحتد من نسبة
البطالة العالية التي يعاني منها مجتمعنا.
ون��اش��د املستثمرين الفلسطينيني ف��ي املهجر،
وامل��س��ت��ث��م��ري��ن ال���ع���رب ،زي����ادة اس��ت��ث��م��ارات��ه��م في
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ف��ل��س��ط�ين ل��دع��م االق��ت��ص��اد ال��وط��ن��ي ،ك��م��ا دع��ا
املواطنني ،إلى دعم الصناعة الوطنية من خالل
اإلق��ب��ال على شرائها ،واالب��ت��ع��اد ع��ن الصناعات
األجنبية.
وأكد العسيلي حرص البلدية ،على دعم الصناعات
ال��وط��ن��ي��ة ،وت��ق��دمي ال��ت��س��ه��ي�لات للمستثمرين
للحصول على ما يحتاجونه من خدمات ،ومرافق،
من خ�لال التعاون م��ع وزارة االقتصاد الوطني
والغرف التجارية وملتقى رجال األعمال وغيرها
م��ن امل��ؤس��س��ات ،للنهوض ب��االق��ت��ص��اد ال��وط��ن��ي،
وتطوير الصناعة الفلسطينية ،وإي��ج��اد مرافق
البنية التحتية ،لها وتعزيز املناخ االستثماري في
محافظة اخلليل.
وأش��ار ،إلى الدور التكاملي بني البلدية ،والغرفة
التجارية ،واحملافظة ،موضحا بأنه سيتم توسعة
املنطقة الصناعية ،بعد االنتهاء من شق طريق
رقم  ،36املمول من الوكالة األمريكية للتنمية.

سميرة بركات

وأكدت سميرة بركات من الوكالة األملانية للتعاون
ال��ف��ن��ي  ،GTZع��ل��ى دع���م ال��وك��ال��ة للصناعات
الفلسطينية ،وت��س��ل��ي��ط ال��ض��وء ع��ل��ى امل��ن��ش��آت
الصغيرة ،وأن الوكالة األملانية تركز على تطوير
ال��ق��ط��اع اخل����اص ،وحت��س�ين بيئة األع���م���ال ،من
خ�لال تشجيع التعاون ما بني القطاعني العام
واخل������اص ،ع��ل��ى امل��س��ت��وي�ين احمل��ل��ي وال��وط��ن��ي،
لتحسني اخل��دم��ات وال��س��ي��اس��ات املتعلقة بتلك
امل��ن��ش��آت ،كما ت��دع��م امل��ع��رض ل��ت��روي��ج الصناعة

احمللية وأهميتها ف��ي خلق ف��رص عمل وتنمية
االقتصاد الفلسطيني.
وشدد سميح العبد في كلمة صندوق االستثمار،
على دع��م ال��ن��ش��اط��ات االق��ت��ص��ادي��ة ال��ت��ي تهدف
باألساس الى دعم املنتج الوطني ،وتعزيز الصناعة
احمللية ،واملنتجات الوطنية.
وأش���ار ال��ى أن ذل��ك ينبع م��ن احل���رص الشديد
على ض���رورة احل��ف��اظ على الصناعة الوطنية،
واالهتمام بتطويرها ،والعمل على تعزيز حصتها
التسويقية احمللية.

اليوم االول

وش��ه��د امل���ع���رض ف���ي ي��وم��ه األول ت��دف��ق آالف
امل���واط���ن�ي�ن م���ن م��خ��ت��ل��ف احمل���اف���ظ���ات ،وق���در
القائمون على مجمع اخلليل سنتر حيث يقام
امل��ع��رض احل��ض��ور مب��ا يزيد ع��ن األرب��ع�ين ألف
زائر.
وقال احلاج زيدان اجلعبة مدير عام املجمع ،إن
اإلقبال الكثيف من قبل املواطنني على املعرض
ي��ؤك��د اه��ت��م��ام امل���واط���ن ب��ال��ص��ن��اع��ة ال��وط��ن��ي��ة،
ودعمها لتستمر في منافسة املنتج األجنبي.
وش��ارك في املعرض ال��ذي استمر حتى الثامن
وال��ع��ش��ري��ن م��ن شهر مت��وز امل��اض��ي 90 ،شركة
من قطاعات (الصناعات الغذائية ،الصناعات
املعدنية ،الصناعات البالستيكية ،الصناعات
اخل��ش��ب��ي��ة ،ص��ن��اع��ة احل��ج��ر وال���رخ���ام ،صناعة
األحذية واجللود ،صناعات كيماوية ،الصناعات
الورقية واخلدمات املساندة للصناعات).
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الطرق املوصلة إلى نابلس
األوضاع الراهنة ومتطلبات التغيير

د .هشام عورتاني
مدير املركز

ملخص تنفيذي
ع��ق��د م��رك��ز ت��ط��وي��ر ال��ق��ط��اع اخل����اص ف��ي قاعة
غ��رف��ة جت���ارة وص��ن��اع��ة نابلس ورش���ة عمل حول
الطرق املوصلة ال��ى نابلس ،ش��ارك فيها حوالي
 80شخص ميثلون القطاعات التالية :رؤس��اء
مجالس محلية ،م��س��ؤول�ين ف��ي بلدية نابلس،
ق���ي���ادات م���ن ال��ق��ط��اع اخل�����اص ،م���س���ؤول���ون من
الوزارات ذات العالقة.

خلفية اللقاء

على عكس التوقعات التي راف��ق��ت إق��ام��ة السلطة
الوطنية في سنة  ،1994حينما أعلن عن مدينة
نابلس العاصمة االقتصادية لفلسطني ،فقد شهدت
امل��دي��ن��ة ت��راج��ع�� ًا ك��ب��ي��ر ًا ف��ي أوض��اع��ه��ا االق��ت��ص��ادي��ة
والعمرانية .وكما هو متوقع ،فقد انعكس ذلك على
مستويات البطالة والفقر في املدينة ،والتي تعد من
األسوأ في الضفة الغربية.
ب��ال��ط��ب��ع مي��ك��ن ال��ن��ظ��ر إل���ى األوض�����اع امل��ت��ردي��ة في
نابلس كمثال آخر على ما حصل في جميع املناطق
الفلسطينية خ�لال األع��وام التسع املاضية ،وال��ذي
ت��ع��ود أس��ب��اب��ه ال��رئ��ي��س��ي��ة ل�ل�إج���راءات وال��س��ي��اس��ات
العقابية التي اتخذتها سلطات االحتالل اإلسرائيلي
ف��ي ح��رب��ه��ا امل��ع��ل��ن��ة ع��ل��ى االن��ت��ف��اض��ة ،ول��ك��ن يجب
االع���ت���راف م��ع ذل���ك ب���أن ن��اب��ل��س ك��ان��ت مستهدفة
بشكل خاص .وقد جتلى ذلك بأشكال عديدة ،مثل
االقتحامات املتكررة ومحاصرة املدينة بالعديد من
املستوطنات التي أقيمت حولها .وق��د ك��ان من أهم
اإلجراءات التي استهدفت أيض ًا محاصرة املدينة هو
قطع أواصر التواصل بينها وبني محيطها من املدن
والقرى املجاورة ،والتي كانت تشكل لعشرات السنني
العمود الفقري للحركة االقتصادية في املدينة .وقد
مت ذلك من خالل إقامة سلسلة محكمة من احلواجز
من مختلف األنواع ،وإحداث تدمير جزئي أو كلي في
جميع الطرق املوصلة للمدينة.
ل��ق��د اس��ت��ق��ط��ب��ت األوض������اع االق��ت��ص��ادي��ة امل��ت��ردي��ة
ف��ي مدينة نابلس اهتمام ًا مكثف ًا م��ن قبل بعض
املؤسسات احمللية والدولية ،وكان ذلك واضح ًا بشكل
خاص من خالل املؤمتر الذي مت تنظيمه قبل بضعة
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أشهر حول آفاق االستثمار في محافظات الشمال .فقد طرح في هذا املؤمتر العديد من املشاريع واألفكار
االستثمارية اخلاصة مبحافظات الشمال ،وكان معظمها يتعلق مبدينة نابلس .وقد ساعد على ذلك وجود
قناعة لدى جميع املشاركني في املؤمتر بأن الوضع األمني في املدينة قد شهد تقدم ًا كبير ًا خالل السنة املاضية
مما أزال إحدى العقبات األساسية لالستثمار .ولكن بقيت مع ذلك مشكلة رئيسية أخرى تتمثل في الصعوبات
سواء لألشخاص أو املركبات .وكما هو معروف ،فإن هذه املشكلة هي
التي تكتنف الدخول واخلروج من املدينة،
ً
ناجمة بشكل مباشر عن سياسة احلصار املفروضة على املدينة من خالل شبكة احلواجز ،ولكنها ترتبط أيض ًا
باألوضاع املتردية لشبكة الطرق املوصلة باملدينة .ورمبا لهذه األسباب ،فإنه يالحظ بأن مؤمتر االستثمار لم
يسفر حتى اآلن عن نتائج كبيرة على أرض الواقع.

أهداف الورشة واملشاركني فيها

لقد استهدفت الورشة تسليط الضوء على األوض��اع الراهنة لشبكة الطرق املوصلة ملدينة نابلس
وذلك بهدف استقطاب مزيد من االهتمام من املؤسسات احمللية والدولية بتطوير هذه الشبكة بعد
سنوات عديدة من االهمال .ولتحقيق هذا الهدف ،مت دعوة عدد كبير من املسؤولني في القطاع اخلاص
واملجالس احمللية والدوائر ذات العالقة ،حيث بلغ عدد احلضور حوالي  80شخص .كما دعى عدد من
املسؤولني في املؤسسات الرئيسية ذات العالقة إللقاء مداخالت تعالج املوضوع املطروح من مختلف
جوانبه .وقد اشتملت قائمة املتحدثني على األشخاص التالية أسماؤهم:
األستاذ غسان الشكعة
		
السيد باسل كنعان
		
د .محمد اشتيه
		
املهندس عدلي يعيش
املهندس إحسان سبوبه
		
املهندس فاروق كتاني
		
املهندس هاني الكايد
		
د .خالد الساحلي
السيد تيسير نصر الله

عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس غرفة جتارة وصناعة نابلس
رئيس املجلس الفلسطيني للتنمية واإلعمار (بكدار)
رئيس بلدية نابلس
مدير عام الطرق في وزارة األشغال العامة
بكدار
مدير عام املشاريع في وزارة احلكم احمللي
مدير مركز أبحاث البناء واملواصالت في جامعة النجاح الوطنية
مدير عام التخطيط والتطوير في محافظة نابلس
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ملخص لالستنتاجات
والقضايا الرئيسية

ل��ق��د ت��ط��رق��ت م���داخ�ل�ات احمل��اض��ري��ن جلميع
ال��ق��ض��اي��ا ال��رئ��ي��س��ي��ة املتعلقة ب��امل��وض��وع .وق��د
جرى بعد تقدمي املداخالت إجراء حوار مفتوح
شارك فيه عدد من األكادمييني ورؤساء املجالس
احمل��ل��ي��ة وق���ي���ادات ال��ق��ط��اع اخل���اص وامل��س��ؤول�ين
في املؤسسات ذات العالقة .وفيما يلي ملخص ًا
لالستنتاجات املتعلقة بالقضايا الرئيسية التي
أثيرت في الورشة:
 .1كان هنالك إجماع على فداحة الضرر الذي
حل���ق ب��ال��ط��رق امل��وص��ل��ة ل��ن��اب��ل��س ،وال�����ذي ك��ان
يستهدف بشكل واضح محاصرة املدينة وعزلها
ع��ن محيطها .وألس��ب��اب ع��دي��دة ،ل��م يتم خالل
األع����وام ال��ت��س��ع امل��اض��ي��ة إج����راء أي���ة ت��ط��وي��رات
جوهرية في هذه الطرق ،بل ولم يتم توفير احلد
األدنى الالزم من الصيانة لها .وقد أدى كل ذلك
لتردي شديد في جميع الطرق الرئيسية املوصلة
باملدينة ،خاصة من مفرق دير شرف ومن منطقة
الباذان.
 .2ب��اإلض��اف��ة للمشاكل التي تواجهها الطرق
املوصلة للمدينة ،فقد أش��ار بعض املتحدثني
إل��ى أن هنالك أي��ض�� ًا مشكلة عويصة بالنسبة
للشوارع املوجودة داخل املدينة ،والتي أصبحت
ال تستطيع حتمل الضغط ال��ه��ائ��ل ف��ي حركة
ال��س��ي��ارات وال��ش��اح��ن��ات ،وذل���ك بسبب أن��ه��ا لم
ً
أص�ل�ا مل��واج��ه��ة ال��زي��ادة ال��ت��ي ط���رأت في
تصمم
حركة امل��واص�لات داخ��ل املدينة .وق��د أك��د بعض
املتحدثني ب��أن بعض امل��ش��اري��ع التطويرية قد
نفذت في مرحلة سابقة ،ولكنها أقل بكثير مما
هو مطلوب.
 .3كان هناك شعور ًا لدى الكثير من املتحدثني
ب��أن القيود االسرائيلية امل��ف��روض��ة على حركة
سواء لألفراد أو املركبات ،قد
النقل ملدينة نابلس،
ً
ً
شهدت انفراج ًا ملموسا خالل الفترة األخيرة،
وق��د انعكس ذل��ك بشكل واض���ح على إج���راءات
العبور من احلواجز احمليطة باملدينة ،باإلضافة
لسماح السلطات االسرائيلية بإجراء عمليات
ال��ص��ي��ان��ة ل��ب��ع��ض ال���ط���رق امل��وص��ل��ة للمدينة.
ومن أهم األمثلة العملية على التطورات التي
حصلت من هذه الناحية هو إعادة تأهيل طريق
طوباس ال��ب��اذان ،وب��دء العمل مؤخر ًا في إع��ادة
تأهيل ط��ري��ق نابلس ال��ب��اذان .كما أن مديرية
ال��ط��رق ف��ي وزارة األش���غ���ال ال��ع��ام��ة ق��د أع��دت
مخططات تفصيلية إلعادة تأهيل باقي الطرق
أيلول  2009م  /رمضان  1430هـ  ،العدد الرابع والعشرون ()24

املوصلة باملدينة ،وذلك بانتظار التنفيذ في حالة
احلصول على مصادر التمويل الالزمة.
 .4أكد بعض املسؤولني بأن هنالك نقص كبير
في قيمة املساعدات الدولية املخصصة ملشاريع
ال��ط��رق ،خ��اص��ة خ���ارج مسطحات امل����دن .وم��ن
ال��واض��ح ب��أن السبب الرئيسي لذلك هو إذع��ان
امل��ان��ح�ين ال��رئ��ي��س��ي�ين للضغوط االس��رائ��ي��ل��ي��ة،
خاصة وأن تنفيذ أية مشاريع كهذه يتطلب في
الغالب احلصول على موافقة اسرائيلية .لذا
ف��إن امل��ص��در الرئيسي لتمويل مشاريع الطرق
ه��و الصناديق العربية واالس�لام��ي��ة ،علم ًا بأن
املبالغ املخصصة للطرق من قبل هذه الصناديق
ه��ي أق��ل بكثير م��ن احلجم امل��ط��ل��وب .ه��ذا وقد
ع��ب��ر ك��ث��ي��ر م���ن امل��ت��ح��دث�ين ع���ن امل������رارة بسبب
اخللل الكبير في أولويات الدعم لدى املانحني
الرئيسيني من أوروبا وأمريكا ،والذين يتجاهلون
مشاريع البنية التحتية ،وبشكل خاص الطرق،
لصالح الدراسات والتقارير االستشارية املكررة
في مجال “الدميقراطية” و “حقوق اإلنسان”
و “اجلندر”.
 .5اش��ت��ك��ى كثير م��ن امل��ت��ح��دث�ين م��ن الضعف
امللحوظ في مواصفات الطرق التي يتم إقامتها
أو إعادة تأهيلها ،خاصة من حيث عرضها وكثرة
التعرجات فيها وضعف مواصفاتها اإلنشائية.
وق���د أك���د امل��س��ؤول��ون احل��ك��وم��ي��ون ب���أن السبب
ال��رئ��ي��س��ي ل��ذل��ك ه��و ض��ع��ف امل����وارد التمويلية
امل��ت��اح��ة ،إال أن ب��ع��ض اخل���ب���راء امل��ش��ارك�ين في
ال��ورش��ة يعتقدون ب��أن هنالك أي��ض�� ًا خ��ل ً
�لا في
الرقابة املفروضة على عملية التنفيذ ،ورمب��ا
في نزاهة عمليات فحص اجلودة التي تتم أثناء
عملية التنفيذ أو بعد اكتمالها.

التوصيات

خ��رج��ت ال��ورش��ة ب��ع��دد م��ن ال��ت��وص��ي��ات واألف��ك��ار
املتعلقة باملوضوع املطروح للبحث ،كان أهمها ما
يلي:
 .1نظر ًا إلى أن املشاكل التي تعيق عملية التنمية
وإعادة اإلعمار في نابلس هي ذات طابع تكاملي
ومتس العديد من القطاعات اخلدماتية األخرى،
فقد شددت الورشة على أن ينظر ملوضوع الطرق
املوصلة للمدينة ضمن إطار أوسع ،يشمل مث ً
ال
الطرق الداخلية وقضايا الكهرباء ومياه الصرف
وشبكات املياه...الخ.
 .2كذلك فإن هنالك ضرورة ملحة إليجاد آلية
تنسيقية ب�ين اجل��ه��ات املعنية ب��ال��ط��رق بشكل
خاص ،وبالتحديد وزارة األشغال العامة ووزارة

احلكم احمللي وبكدار وبلدية نابلس ومركز الطرق
في جامعة النجاح الوطنية.
 .3نظر ًا للتحسن النسبي الذي طرأ على موقف
سلطات االحتالل من حركة املرور عبر احلواجز
وإلمكانية املوافقة على تأهيل الطرق فقد أوصت
الورشة بإعداد مجموعة متكاملة من املخططات
املتعلقة ب��ال��ط��رق امل��وص��ل��ة إل���ى ن��اب��ل��س ،وذل��ك
متهيد ًا لتقدميها للجهات املمولة حاملا تسنح
ال��ظ��روف ب��ذل��ك .وي��ف��ت��رض أن يتم جهد كهذا
مب��ب��ادرة م��ن مديرية ال��ط��رق ف��ي وزارة األشغال
العامة ،ولكن مع التوصية ب��ض��رورة االستفادة
من اخلبرات املتوفرة لدى اجلهات األخ��رى ذات
العالقة ،مبا فيها مركز أبحاث الطرق بجامعة
النجاح.
 .4أوصى املجتمعون بأن تتخذ اجلهات املنفذة
مل��ش��اري��ع ال��ط��رق م��وق��ف�� ًا أك��ث��ر ت���ش���دد ًا بالنسبة
للمواصفات املوضوعة للطرق املقترحة ،وكذلك
بالنسبة مل��راق��ب��ة م���دى ال���ت���زام امل��ق��اول�ين بهذه
��واء أثناء مرحلة التنفيذ أو بعد
املواصفات ،س ً
اكتمالها.
 .5يجب تكثيف االت��ص��االت الهادفة للحصول
على متويل لتنفيذ املشاريع التي يتم إعدادها
م��ع جميع امل��ؤس��س��ات ال��ت��ي متتلك اإلمكانيات
ال�لازم��ة لهذا ال��غ��رض ،مثل االحت��اد األوروب���ي و
 .USAIDكما يجب التركيز بشكل خاص على
مصادر التمويل العربية ،مثل البنك االسالمي
والصندوق العربي والصندوق الكويتي .ويفترض
أن يأخذ مجلس تنمية احملافظة (راجع توصية
رقم  6أدناه) زمام املبادرة في اتصاالت كهذه ،ولكن
يجب أن يسبق ذل��ك إج��راء االت��ص��االت الالزمة
مع املؤسسات احلكومية املعنية لضمان دعمها
للطلبات املقدمة من املجلس املذكور للمانحني.
.5إن التوصية التنفيذية الرئيسية التي خرجت
ع��ن ال��ورش��ة ه��ي ض���رورة إق��ام��ة مجلس تنموي
حملافظة نابلس يشارك فيه ممثلون عن اجلهات
��واء كانت ذات طابع حكومي أو
ذات العالقة ،س ً
أه��ل��ي .وي��ق��ت��رح أن ي��ك��ون ه��ذا املجلس مؤسسة
أهلية وليس حكومية ،وذلك بالرغم من ضرورة
مشاركة بعض املؤسسات احلكومية فيه ،خاصة
مكتب احمل��اف��ظ ودائ���رة األش��غ��ال العامة ودائ��رة
االقتصاد .وكخطوة عملية في هذا االجتاه فإنه
يقترح عقد اجتماع ت��ش��اوري ح��ول امل��وض��وع في
مقر غرفة جتارة نابلس .وفي حالة إقرار اجتماع
كهذا فإنه ينصح بأن يتم تقدمي ورق��ة مرجعية
ح���ول امل���وض���وع م��ن ق��ب��ل م��رك��ز ت��ط��وي��ر القطاع
اخلاص.
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صناعة األلبان الواقع الراهن ومتطلبات التطوير
ملخص تنفيذي
حتتل صناعة األل��ب��ان أهمية كبيرة ف��ي البنية
االقتصادية والصحية للمجتمع الفلسطيني،
وذلك ليس فقط من حيث أهميتها في تصريف
احلليب الذي ينتجه مربو املواشي في فلسطني،
ب��ل وم��ن حيث أنها أح��د أه��م ال��ف��روع الصناعية
التحويلية ،وبسبب أنها املصدر الرئيسي لبعض
امل��ن��ت��ج��ات ال��غ��ذائ��ي��ة األس���اس���ي���ة ،وه���ي احلليب
ومشتقاته .إذ ال شك ب��أن توفير ه��ذه املنتجات
وب��أس��ع��ار م��ع��ق��ول��ة ،يشكل أح���د أه���م التحديات
ال��ه��ام��ة على سلم م��ؤس��س��ات السلطة الوطنية
والقطاع اخلاص على حد سواء.
لقد تأثرت صناعة األلبان كثير ًا خ�لال األع��وام
ال��ث�لاث�ين امل��اض��ي��ة ب��ال��ع��دي��د م��ن ال��ع��وام��ل التي
ك���ان ل��ه��ا ت��أث��ي��ر سلبي ع��ل��ى ت��ط��وره��ا .وم���ن أه��م
هذه العوامل هو قيام سلطات االحتالل بفرض
سيطرتها على اجل��زء األكبر من األراض���ي التي
كانت تستخدم كمراعي طبيعية ملربي األغنام،
مم��ا أس��ف��ر فعلي ًا ع��ن ف��ق��دان ح��وال��ي  70%من
املساحة اإلجمالية لهذه املراعي .وبالطبع فقد
أدى ذل��ك إل��ى انعكاسات جوهرية على طريقة
تغذية قطعان املاشية ،حيث ازداد اعتمادها على
احلبوب واملركزات ،مما زاد من تكلفة اإلنتاج وقلل
من القدرة التنافسية .وبشكل ع��ام ،يالحظ بأن
املزارعني ينتجون محلي ًا حوالي  3%فقط من
احل��ب��وب ال��ت��ي تستهلكها قطعانهم و  7%من
احتياجاتها من األعالف املالئة .أما اجلزء األكبر
فيتم استيراده من إسرائيل وبعض الدول األخرى.
تقدر كمية احلليب املنتجة ف��ي الضفة وقطاع
غ����زة ب���ح���وال���ي  174أل����ف ط���ن ب���ال���ع���ام (س��ن��ة
 ،)2008/2007أي مب��ع��دل  477ط��ن باليوم.
وتبلغ نسبة حليب البقر من هذه الكمية حوالي
 ،54%أم���ا ال��ب��اق��ي ف��ه��و ح��ل��ي��ب أغ��ن��ام وم��اع��ز.
وباملقابل ،تقدر كمية احلليب املستهلكة بحوالي
 245ألف طن ،أي أنه يوجد عجز إجمالي بحدود
 70ألف طن بالسنة ،يستورد أكثر من  90%منها
من إسرائيل.
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يتم إنتاج اجلزء األكبر من حليب األغنام واملاعز
م��ن قطعان ت��رب��ى ب��ال��ط��رق التقليدية م��ن قبل
البدو وسكان القرى املتاخمة للسفوح الشرقية.
كما يتم تصنيع وت��س��وي��ق حليب قطعان كهذه
بطرق تقليدية ،س��واء ًا من حيث أن��واع املنتجات
املصنعة (معظمها جبنة بيضاء وجميد ولبنة)
أو من حيث تقنيات تصنيع املنتوج أو تخزينه أو
نقله لألسواق .ويالحظ بأن أوضاع هذا الفرع من
صناعة األلبان ومشكالته تختلف بشكل ملموس
عما هي بالنسبة للفرع الرئيسي الثاني من هذه
الصناعة ،وهو صناعة األلبان املرتكزة على حليب
البقر ،علم ًا بأن كمية احلليب التي حتصل عليها
املصانع من مربي األغنام هي قليلة جداً.
بلغت كمية حليب األبقار املنتجة في فلسطني 94
ألف طن خالل عام  ،2007أي مبعدل يومي قدره
 258طن .ويتم تصريف حوالي  80طن يومي ًا
على شكل حليب طازج أو منتجات مصنعة بطرق
تقليدية .ويالحظ بأن وسائل التصنيع والتسويق
املستخدمة في هذه احلالة هي في الغالب بدائية،
مما ينعكس على مستوى نوعية املنتجات (لبنة،
جبنة ،ل�بن ،حليب ط���ازج) .كما إن ط��رق حفظ
وتوزيع املنتجات قد يؤدي أحيان ًا حلدوث تدهور

ملموس في املواصفات الصحية لها .وبشكل عام
تقدر حصة التصنيع املنزلي م��ن س��وق األلبان
احمللي بحدود  ،30%أم��ا الباقي ( )70%فإنها
تأتي من املصانع اإلسرائيلية واحمللية.
أما بالنسبة للمزارع املتوسطة والكبيرة احلجم
(نسبي ًا) فإنها تُص ّرف اجلزء األكبر من إنتاجها
م��ن خ�لال مصانع األل��ب��ان امل���ج���اورة ،حيث يتم
جمع احلليب بشكل دوري ،وبعد إج��راء فحص
عليه لدى استالمه مباشرة للتأكد من مطابقته
ل��ل��م��واص��ف��ات .ويبلغ سعر االس��ت�لام ف��ي الوقت
الراهن  2.2شيكل للتر (كما حدد باالتفاق بني
ممثلي اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة وأص���ح���اب املصانع
واملزارعني) ،علم ًا بأن تكلفة اإلنتاج تتفاوت كثير ًا
من مزرعة ألخ��رى ،ولكنها تبلغ باملعدل حوالي
 1.8شيكل للتر.
ي��وج��د ف��ي الضفة الغربية  11مصنع لأللبان
طاقتها اإلنتاجية هي  388طن حليب باليوم،
ع��ل��م�� ًا ب���أن ك��م��ي��ة احل��ل��ي��ب ال��ت��ي تستقبلها في
الوقت احلاضر هي بحدود  178طن باليوم ،أي
أنها تعمل بحوالي  46%من طاقتها اإلنتاجية.
وتتفاوت نسبة التشغيل الفعلية من مصنع آلخر،
م��ت��أث��رة بشكل رئيسي ب��ش��دة اإلغ�ل�اق امل��ف��روض
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على املنطقة .وحتصل هذه املصانع على جميع
احلليب الذي تستخدمه في التصنيع من اإلنتاج
احمللي ،علم ًا بأن هذه النسبة كانت بحدود 60%
ق��ب��ل ح��وال��ي س��ت س��ن��وات ،ح��ي��ث ك��ان��ت املصانع
احمللية حتصل على الباقي من مصادر اسرائيلية.
تتميز غالبية مصانع األلبان الفلسطينية بأنها
صغيرة ج��د ًا باملقارنة م��ع املصانع املماثلة في
إس��رائ��ي��ل (واألردن) ،وب��أن أن���واع املنتجات التي
تصنّعها قليلة نسبي ًا .وبالرغم من التقدم الذي
حصل في تقنيات اإلنتاج التي تستخدمها هذه
املصانع إال أنها ال تزال متواضعة نسبي ًا ،خاصة
باملقارنة م��ع املصانع اإلسرائيلية .وال ش��ك أن
لذلك انعكاسات هامة على ال��ق��درة التنافسية
ل��ه��ا ،ح��ي��ث أن ه��ن��ال��ك ان��ط��ب��اع ق���وي ل���دى كثير
م��ن املستهلكني ب���أن م��س��ت��وى ن��وع��ي��ة املنتجات
اإلسرائيلية املنافسة ه��و أف��ض��ل م��ن املنتجات
احمل��ل��ي��ة .ومم����ا ي��ق��ل��ل م���ن ال���ق���درة ال��ت��ن��اف��س��ي��ة
للمصانع احمللية الصعوبات اجلمة التي تعانيها
ف��ي ج��م��ع احل��ل��ي��ب م��ن امل���زارع�ي�ن وف���ي توصيل
املنتجات مل��راك��ز ال��ت��س��وي��ق ،وذل���ك على خلفية
القيود امل��ش��ددة املفروضة على حركة املواطنني
والشاحنات على شبكة الطرق.
كما أن ال��ق��درة التنافسية تتأثر سلبي ًا بأشكال
ال��دع��م امل��ب��اش��ر وغ��ي��ر امل��ب��اش��ر ال��ت��ي حت��ظ��ى بها
صناعة األل��ب��ان في إسرائيل ،علم ًا ب��أن منتجي
احلليب وأص��ح��اب مصانع األل��ب��ان في فلسطني
ال يحصلون على أي شكل م��ن أش��ك��ال ال��دع��م.
بل على العكس من ذلك ،فإن األجهزة الرقابية
الفلسطينية ال تفرض على املنتجات املستوردة من
اسرائيل ضرورة االلتزام باملواصفات الفلسطينية،
وبالتالي فإنها تتمتع مبيزة نسبية إضافية .لكل
هذه األسباب فإن حصة املصانع اإلسرائيلية من
ال��س��وق احمللي ملنتجات األل��ب��ان الصناعية (أي
باستثناء التصنيع املنزلي) هي بحدود  ،85%في
حني أن حصة جميع املصانع احمللية مجتمعة هي
بحدود .15%
من املتوقع أن يزداد حجم الطلب على منتجات

يوجد في الضفة
الغربية  11مصنع
لأللبان طاقتها
اإلنتاجية هي 388
طن حليب باليوم

األلبان بشكل كبير خالل األعوام القادمة ،حيث
أن معدل االستهالك اإلجمالي للفرد في الوقت
احل��اض��ر ه��و  64لتر بالسنة ،علم ًا ب��أن ذلك
يقل كثير ًا عن املعدل التي توصي به منظمة
الصحة العاملية ،وه��و  120لتر للفرد بالسنة
(األردن  ،78إس��رائ��ي��ل  .)128وت��ع��ود ال��زي��ادة
املرتقبة ف��ي االس��ت��ه�لاك ل��ل��زي��ادة العالية في
معدالت النمو السكاني ( 4.5% – 4.0بالسنة)
واالرت��ف��اع املتوقع مبعدالت الدخل ومستويات
املعيشة فيما إذا مت التوصل إلى تسوية سلمية
ف��ي املنطقة .وال ش��ك أن ال��زي��ادة املتوقعة في
حجم االستهالك ستوفر فرصة كبيرة للتوسع
في ف��روع اإلن��ت��اج احليواني (األب��ق��ار ،األغنام،
املاعز) وفي الطاقة اإلنتاجية الفعلية للمصانع
املوجودة.
إن مستقبل صناعة األل��ب��ان سيظل م��ع ذلك
مرهون ًا بقدرتها على تطوير املستوى التنافسي
لها ،خاصة باملقارنة مع إسرائيل ،والتي متتلك

صناعة ألبان متطورة ج��داً .وال ميكن حتقيق
جن���اح م��ل��م��وس ف��ي ه���ذا االجت����اه ب���دون ات��خ��اذ
إجراءات جوهرية باالجتاهات التالية:
 .1ت��ق��دمي ال��دع��م الفني ال�ل�ازم مل��رب��ي األب��ق��ار
واألغنام بهدف رفع اإلنتاجية وتخفيض تكلفة
اإلنتاج.
 .2العمل على تطوير املراعي الطبيعية ،سواء ًا
م��ن حيث زي���ادة رق��ع��ة األرض املخصصة لهذا
الغرض أو استخدام تقنيات أحدث في إدارة هذه
املراعي.
 .3ت��ق��دمي ال��دع��م الفني والتمويلي بشروط
ميسرة ألصحاب املصانع بهدف تطوير وحتديث
إمكانياتهم اإلنتاجية.
 .4يفترض أن تقوم املؤسسات املساندة برفع
مستوى اخلدمات التي تقدمها لهذه الصناعة.
وي��ن��ط��ب��ق ذل���ك ب��ش��ك��ل خ���اص ع��ل��ى امل��ؤس��س��ات
املختصة مبراقبة النوعية واملواصفات الصحية،
إذ أن أداء هذه املؤسسات ما زال متواضع ًا ويتميز
بقدر ملموس من االزدواجية وضعف التنسيق.
كما أن تكلفة ال��ف��ح��وص��ات املطلوبة مرتفعة
وتشكل عبئ ًا على املنتجني.
 .5يجب مم��ارس��ة ضغط أكبر على السلطات
اإلسرائيلية للتوقف عن اإلجراءات والسياسات
التي تعيق هذه الصناعة بشكل كبير .وبشكل
خ���اص ي��ج��ب ال��س��م��اح ل��ل��م��زارع�ين ب��ال��وص��ول
ملراعيهم الطبيعية ،ورفع القيود املفروضة على
التنقل والسلع على شبكة الطرق في فلسطني،
سواء ًا بالنسبة للمواطنني أو السلع .كما يجب
تسهيل إج�����راءات ن��ق��ل م��ن��ت��ج��ات األل���ب���ان من
مصانع الضفة إلى أسواق قطاع غزه.
 .6هنالك خلل كبير في هيكل املنافسة ما بني
منتجات األلبان االسرائيلية والفلسطينية ،مبا
في ذلك منع دخول منتجات املصانع احمللية إلى
سوق القدس العربية ،رغم التزامها باملواصفات
املطلوبة .وبالتالي يجب اشتراط املعاملة باملثل
للسماح بدخول املنتجات اإلسرائيلية لألسواق
العربية.

إن مستقبل صناعة األلبان سيظل مع ذلك مرهون ًا بقدرتها على تطوير املستوى
التنافسي لها ،خاصة باملقارنة مع إسرائيل ،والتي متتلك صناعة ألبان متطورة جد ًا
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ورشـ ــات عمــل عق ـ ــدهــا مرك ــز تطـ ــويـ ــر القـط ـ ـ ــاع اخلـ ـ ــاص  -جمع ـ ــية رجـ ــال األعمــال الفلسطيـ ــنيني

في ورشة عمل عقدها مركز تطوير القطاع اخلاص

الدعوة إلجراء نقاش موسع ملشروع قانون التأمني الصحي
مببادرة من مركز تطوير القطاع اخلاص ،عقد في مقر
جمعية رجال األعمال الفلسطينيني في رام الله ورشة
عمل حول مشروع قانون التأمني الصحي ،وال��ذي مت
رده مؤخر ًا من قبل مكتب املستشار القانوني في مقر
الرئاسة .وقد شارك في هذه الورشة عدد من املسؤولني
ف��ي م��ؤس��س��ات املجتمع امل��دن��ي ذات ال��ع�لاق��ة ،خاصة
من الهيئة املستقلة حلقوق اإلن��س��ان واالحت���اد العام
للنقابات وهيئة سوق رأس املال ووكالة غوث الالجئني
ومؤسسة جذور للتنمية االجتماعية والصحية واحتاد
رجال األعمال.
وقد أشاد احلاضرون باجلهود التي تبذلها وزارة الصحة
في تطوير برنامج وطني للتأمني الصحي ،مستفيدة
من التجارب واخل��ب��رة الغنية التي اكتسبتها ال��وزارة
خالل السنوات املاضية .ولكنهم الحظوا مع ذلك بأن
م��ش��روع ال��ق��ان��ون امل��ق��ت��رح ق��د أع��د بطريقة متسرعه،

وبدون إتاحة الفرصة ملشاركة فعلية من قبل األطراف
املعنية ومؤسسات املجتمع املدني ذات العالقة ،وبالتالي
ف��إن هنالك ع��دد كبير م��ن القضايا األس��اس��ي��ة التي
يتوجب إع���ادة النظر بها أو إضافتها م��ن أج��ل بلورة
مشروع قانون جديد للتأمني الصحي.
كما أشار بعض املشاركني في الورشة لثغرات جوهرية
في دراسة اجلدوى االقتصادية للمشروع ،وتوقعوا بأن
تصبح هيئة التأمني املقترحة عبئ ًا مالي ًا ثقي ًال على
السلطة الوطنية ،حيث أنها ستعاني من الترهل في
جهازها اإلداري وارتفاع في تكلفة خدماتها ،باإلضافة
إل���ى أن��ه��ا ستصبح هيئة اح��ت��ك��اري��ة ،وب��ال��ت��ال��ي فإنها
ستلحق أض����رار ًا جسيمة ب��ش��رك��ات ال��ت��أم�ين الصحي
والعديد من املنشآت العاملة في اخلدمات الصحية.
كما أك��د امل��ش��ارك��ون أن هنالك تناقضات أساسية في
حوكمة الهيئة ناجمة عن وج��ود تضارب في املصالح

بني اجلهات امل��زودة للخدمات الصحية واجلهات التي
سيناط بها الرقابة على هذه اخلدمات.
وقد اتفق في نهاية االجتماع على ضرورة إجراء حوار
مكثف وايجابي بني ممثلني عن جميع اجلهات ذات
ال��ع�لاق��ة ،وبشكل خ��اص وزارة الصحة ،وذل���ك بهدف
ال��وص��ول إل��ى تصور مشترك وواق��ع��ي لكيفية تطوير
نظام التأمني الصحي احلالي في فلسطني .ويفترض
في جميع األح��وال التعلم من النماذج األخ��رى التي
مت تطبيقها في بعض البلدان ذات الظروف املماثلة.
كما طالب املتحدثون بإشراك ممثلني عن املؤسسات
الدولية ذات العالقة بهذا املوضوع ،مثل البنك الدولي
ومنظمة الصحة العاملية ووكالة غوث الالجئني ،والتي
تقدم الكثير من اخلدمات الصحية ألعداد كبيرة من
املواطنني ،علم ًا بأن مشروع القانون احلالي ال يشير
لها بأي شكل من األشكال.

في ندوة عقدها مركز تطوير القطاع اخلاص بالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية:

مطالبة البنوك بزيادة اخلدمات االئتمانية وااللتزام بأحكام
دليل احلوكمة الصادر عن سلطة النقد
ن��اق��ش م��س��ؤول��ون وخ��ب��راء م��ال��ي��ون ال��ت��ط��ورات ال��ت��ي شهدها
النظام املصرفي الفلسطيني بالنسبة ملستوى احلوكمة ومدى
انسجامها مع املعايير العاملية بحسب امل��ب��ادئ ال��ص��ادرة عن
جلنة ب��ازل للرقابة املصرفية ومبادئ احلوكمة ال��ص��ادرة عن
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ) .(OECDكما أبدوا
مالحظات على م��دى تطبيق البنوك العاملة في فلسطني
لتلك املعايير .جاء ذلك في ندوة علمية عقدت في اجلامعة
العربية األمريكية في جنني ،شارك فيها مسؤولون من سلطة
النقد الفلسطينية وكلية العلوم املالية واإلدارية في اجلامعة
ومركز تطوير القطاع اخلاص.
وق��د اب��ت��دأت ال��ن��دوة مبحاضرة م��ن ري��اض أب��وش��ح��ادة ،مدير
دائ��رة رقابة املصارف في سلطة النقد ،شرح فيها التطورات
الهيكلية التي قامت بها السلطة في إط��ار خطة تستهدف
تعميق االل��ت��زام مببادئ احلكم اجليد وامل��م��ارس��ات الفضلى
للحوكمة في اطار خطة التحول االستراتيجي التي باشرت
بها سلطة النقد في السنوات االخيرة .وقد تضمنت اخلطة
إحداث تطورات هيكلية في سلطة النقد ،حيث مت استحداث
عدد من املكاتب املستقلة تعزيزا للحوكمة وهذه املكاتب هي:
 .1مكتب أخالقيات العمل
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 .2مكتب التظلمات
 .3مكتب املستشار القانوني
 .4مكتب املدقق الداخلي
كما ط�� ّورت سلطة النقد ،وبالتعاون مع خبراء دوليني ،عدد
م��ن ال��ت��ش��ري��ع��ات م��ن أه��م��ه��ا م��س��ودة ق��ان��ون ال��ب��ن��ك امل��رك��زي
وم��س��ودة ق��ان��ون امل��ص��ارف ،وعملت على إع���داد م��دون��ة ملبادئ
ومعايير احلوكمة اجليدة في املصارف بهدف حتسني وتطوير
أداء املصارف مبا يتوافق مع املمارسات الدولية الفضلى في
مجاالت احلكم املؤسسي .وتتعلق هذه املبادئ بعضوية مجلس
اإلدارة والتدقيق الداخلي واخلارجي وإدارة املخاطر والشفافية
واإلفصاح ،باإلضافة لبعض املبادئ األساسية األخرى.
وقد أثنى د .سليمان عبادي عميد كلية التمويل في اجلامعة
على ج��ه��ود سلطة النقد ف��ي حت��دي��ث احلوكمة ف��ي اجلهاز
املصرفي ،ولكنه أكد على ضرورة مراقبة مدى التزام البنوك
بتطبيق م��ب��ادئ احل��وك��م��ة ،وذل���ك للحد م��ن أي���ة جت���اوزات
وانحرافات في املمارسات الفعلية ،خاصة بالنسبة لألحكام
االختيارية التي تتضمنها امل��دون��ة .وم��ن األمثلة على ذلك
عدم التزام بعض البنوك بالفصل بني رئاسة مجلس اإلدارة
ومنصب املدير العام للبنك .كما أن غالبية البنوك ال تزال

��واء من حيث حصة العائلة من رأس
حتمل طابع ًا عائلي ًا ،س ً
املال أو املناصب اإلدارية الرئيسية .وال ينسجم ذلك مع مبادئ
احلوكمة احلديثة.
وقد جرى بعد ذلك نقاش مفتوح شارك فيه الطلبة واملدرسني،
حيث أعرب بعض املتحدثني عن تقديرهم لالجنازات الكبيرة
التي حققتها سلطة النقد والبنوك والتطور الكبير في النظام
املصرفي الفلسطيني ،وال��ت��ي انعكست م��ن خ�لال م��ؤش��رات
ك��ث��ي��رة ،مثل ع��دد ال��ف��روع وح��ج��م ال��ودائ��ع وح��ج��م االئتمان
ومكتب املعلومات االئتمانية .ولكن طالب أكثر من متحدث
ب��أن مت��ارس إدارات البنوك سياسة أكثر انفتاحية بالنسبة
للتسهيالت االئتمانية ،خاصة على ضوء التحسن الكبير في
األوضاع األمنية الداخلية وفي أداء اجلهاز القضائي.
كما الحظ بعض املتحدثني بأن هنالك تفاوت ًا كبير ًا في سجل
��واء من
تعامل إدارات البنوك مع املوظفني العاملني فيها ،س ً
حيث الرواتب أو شروط العمل األخرى .وقد طالب املتحدثون
بأن متارس سلطة النقد دور ًا فعا ًال في مراقبة البنوك من هذه
النواحي أيض ًا ،حيث أن ذلك يدخل أيضا ضمن أحد مبادئ
احلوكمة وهو “احملافظة على حقوق األط��راف األخ��رى ذات
العالقة”.
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ب ـ ـ ـ ــروفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايـ ـ ــل النـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح

الدكتور محمد السبعاوي رئيس مجلس ادارة شركة االحتاد لالعمار واالستثمار:
 اعتمدنا إستراتيجية عمل في فلسطنيللعشر سنوات القادمة
 ما نقوم به من مشاريع في فلسطني يعتبر واجبا وطنيا االقتصاد الفلسطيني لن يتعافى إال بعد زوال االحتاللتعتبر شركة االحت��اد لالعمار واالستثمار من الشركات الرائدة في فلسطني في قطاع االعمار وهي ماضية في توفير الشقق والضواحي
السكنية النوعية ،رغم كل الصعوبات ,وقد وضعت نصب عينها تعزيز ورفع مستوى االقتصاد الوطني الفلسطيني واعتمدت إستراتيجية
للعمل في فلسطني خالل العشر سنوات القادمة.

مجلة “

” التقت بالدكتور السبعاوي واجرت معه احلوار التالي:

س :هل لك أن تعطينا نبذه عن الشركة ؟
وأقسامها؟
ج  :في شهر يوليو عام  2005بادرت مجموعة
من رجال األعمال الفلسطينيني والعرب ذوي
اخلبرة تدعمهم بعض الشركات االستثمارية
في الوطن العربي إلى تأسيس شركة االحتاد
لالعمار واالستثمار برأسمال قدره  40مليون
دوالر أمريكي ب��ه��دف خلق بيئة استثمارية
م��ت��م��ي��زة ف���ي ف��ل��س��ط�ين واخل�������ارج ي��ت��م من
خاللها االعمار والتطوير في كافة النواحي
االق��ت��ص��ادي��ة  .وم���ن خ�ل�ال ت��ظ��اف��ر اجل��ه��ود
احمللية والعربية اكتتب املؤسسون بنسبة 60
 %من رأسمالها االسمي ومت طرح نسبة 40
 %لالكتتاب العام على أربعة أقساط متساوية
 ،وق��د مت تسديدها بالكامل  ،وق��د أص��درت
الشركة أول ميزانية لها حتى 2006/12/31
محققة أرباحا  ،كما ومت إدراج اسهم الشركة
ف��ي س���وق فلسطني ل��ل��أوراق امل��ال��ي��ة ب��ت��اري��خ
 ، 2007/11/21وتشهد حركة السهم تداوال
نشطا منذ ذلك احلني .
ولقد شرعت الشركة في البدء بتنفيذ خططها
لالعمار واثبات هويتها في السوق احمللي قبل
أن تنطلق إلى السوق العاملي معتمدة على رأس
مالها الذي ساهم به اآلالف من أبناء الشعب
الفلسطيني ف��ي الضفة وال��ق��ط��اع  ،إضافة
إلى املساهمة الرئيسية من شركة املجموعة
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األهلية للتامني وهي إحدى الشركات الرائدة
في قطاع التامني وأول شركة أسسناها في ظل
السلطة الفلسطينية .
س :ما هي األهداف التي تسعى الشركة إلى
حتقيقها ؟
ج  :إن أه��م ال��غ��اي��ات ال��ت��ي تسعى الشركة
إل���ى حتقيقها ه���و ت��ع��زي��ز ورف����ع مستوى
االقتصاد الوطني الفلسطيني من خالل
قدراته الذاتية وتنويع استثماراته وتطوير
عالقاته مع احمليط العربي وخلق البيئة
االس��ت��ث��م��اري��ة امل��ن��اس��ب��ة جل���ذب االق��ت��ص��اد
الوطني من جهة أخرى  ،إضافة إلى إرساء
ج��س��ور ال��ت��ع��اون االس��ت��ث��م��اري ف���ي ال��ب�لاد
العربية من خالل االستثمارات في أسواق
املال فيها وإقامة مشاريع مشتركة مع رجال
األع���م���ال فيها  ،ك��م��ا تسعى ال��ش��رك��ة إل��ى
استقطاب اخلبرات الفلسطينية املثمرة في
الوطن واملهجر وتوظيف هذه اخلبرات في
دعم مسيرة الشركة للوصول إلى أهدافها
وغاياتها .
وعليه مت اعتماد إستراتيجية العمل في
فلسطني خالل العشر سنوات القادمة في
األنشطة التالية  :بناء مجمعات جتارية
وإداري�����ة وض��وح��ي سكنية ت�ل�اءم مختلف
ش��رائ��ح ال��دخ��ل ه��ادف��ة ب��ذل��ك إل��ى حتقيق
قفزة نوعية في مجال االستثمار العقاري

على أسس عصرية ومستويات عالية .إنشاء
م��راك��ز ت��س��وي��ق ح��دي��ث��ة  ،وإن���ش���اء مناطق
سياحية وصناعية متقدمة  ،شراء وتقسيم
وبيع األراضي في مناطق حيوية  ،االستثمار
في أس��واق امل��ال احمللية والعربية والدولية
وتكوين محافظ استثمارية متميزة .
رؤية الشركتني
س :م���ا ه���ي رؤي�����ة ال��ش��رك��ت�ين إض���اف���ة إل��ى
األه���������داف ال����ت����ي ت���س���ع���ى ال���ش���رك���ت�ي�ن إل���ى
حتقيقها ؟
ج  :إن شركة االحتاد تعنى بقطاع اإلنشاءات والتطوير
العقاري واالستثماري في فلسطني  ،الن هذا القطاع
لم ينل في السابق االهتمام الكافي من قطاع األعمال
خ��اص��ة ون��ح��ن ن��ن��ادي ب��أه��داف ل��م نكن ف��ي ي��وم من
األي���ام ق��ادري��ن على حتقيقها وأهمها وق��ف الزحف
االستيطاني ال��ذي هو أشبه بالسرطان  ،كذلك منع
مصادرة األراضي  ،إن بإمكاننا احلد من هذا الزحف
عن طريق بناء اسكانات على نظام الضواحي ومتليك
اكبر عد من املواطنني لألراضي وتوفير الدعم لهم
لبناء مساكن لهم عليها  ....لقد كانت شركة االحتاد
االعمار واالستثمار كما وصفها دول��ة رئيس ال��وزراء
الدكتور سالم فياض من الرواد الذين بادروا في خلق
ثقافة جديدة في اإلسكان في فلسطني  ،وهي ثقافة
ال��ض��واح��ي السكنية كما ق��ال دول��ت��ه ( يحق لشركة
االحت��اد لالعمار واالستثمار إن تزهر باالجناز الذي
حتقق على األرض ونحن نزهو بها كشركة) .
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التجربة األولى من خالل بناء ضاحية
االحتاد التي أقيمت في اجلزء الشمالي من
محافظة رام الله على ارض جبلية مساحتها
 24,000متر مربع

لقد كانت بالنسبة لنا التجربة األولى من خالل
ب��ن��اء ض��اح��ي��ة االحت����اد ال��ت��ي أق��ي��م��ت ف��ي اجل��زء
الشمالي من محافظة رام الله على ارض جبلية
مساحتها  24,000متر م��رب��ع  ،يحدها ش��ارع
متفرع م��ن احمل��ور الرئيسي ال��ذي يربط شمال
الضفة بوسطها ويبعد خمس دقائق بالسيارة عن
مباني املقاطعة في اإلرسال .
تتألف الضاحية من  62وحدة سكنية  ،كل
وح��دة مكونة من طابقني أو ثالثة طوابق
بنظام الدوبلكس ( فلل متالصقة Semi
 )detachedب���اإلض���اف���ة إل����ى وح����دات
( ، )Pent houseوت��ت��م��ت��ع ك���ل وح���دة
بحديقة خاصة وعدد من الترسات وموقف
سيارات خاص.
إن الضاحية تتكامل في اخلدمات التي تتمتع
بها من حيث املناطق اخلضراء وحديقة أطفال
ومواقف لسيارات الزوار ومحطة تنقية عصرية
للمجاري ت��خ��دم جميع الفلل وامل��س��اك��ن في
احلي  ،وبعد التكرير يعاد استعمال املياه لري
احلدائق العامة واخلاصة.
كما تشمل الضاحية على نادي رياضي وحمام
س��ب��اح��ة وم��ج��م��ع جت����اري ي��ح��وي ع��ل��ى سوبر
ماركت وصيدلية وحضانة أطفال وخدمة دراي
كلني  ،،،ال��خ  ،وق��د مت االن��ت��ه��اء م��ن امل��ش��روع،
ومت االف��ت��ت��اح ي���وم  27ي��ون��ي��و  2009وذل��ك
حتت رعاية معالي رئيس الوزراء الدكتور سالم
فياض ،وجاري فعال تسليم الوحدات السكنية
مع اإلفراز واستصدار شهادات الطابو.
كما أقامت الشركة مجمع ًا سكنيا ضخم ًا على
أراضي املصيون على مساحة ارض 2000متر
مربع  .ويتألف املجمع من مبنيني محاذيني
وي���ح���وي���ان ع���ل���ى  26ش���ق���ة س��ك��ن��ي��ة م���وزع���ة
بالتساوي وبتصميم عصري جذاب ومبساحات
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تتراوح مابني 175متر مربع – 228متر مربع.
ك��ذل��ك أق��م��ن��ا م��ب��ن��ى مل��ك��ات��ب ش��رك��ة االحت���اد
لألعمار واالستثمار واملجوعة األهلية للتأمني
 ،ويقع املبنى على أراضي املصيون ،ويتألف من
 8طوابق ( ثالث حتت مستوى الشارع العلوي
 +5طوابق فوق مستوى الشارع  +الرووف ).
وتبلغ مساحة البناء حوالي  4600متر مربع
موزعة على النحو التالي :
 .1مقر املجموعة األهلية للتأمني ويشمل
طابق تسوية  +الطابق األرضي +الطابق األول.
 .2مقر ش��رك��ة االحت���اد ل�لأع��م��ار واالستثمار
ويشمل طابق التسوية  +الطابق الثالث.
ل��ق��د اع��ت��م��دن��ا ف���ي احل���ص���ول ع��ل��ى ال��ت��دف��ئ��ة
والتبريد على نظام اجليوثيرمال وهي الطاقة
اجل��وف��ي��ة احل���راري���ة ال��ت��ي نحصل عليها من
ب��اط��ن األرض ،وب��ذل��ك نحصل على وف��ر في
فواتير الطاقة بنسبة  ،70%كما إننا نحصل
على طاقة نظيفة ومتجددة ،وهذه البناية هي

اعتمدنا في احلصول على
التدفئة والتبريد على نظام
اجليوثيرمال وهي الطاقة
اجلوفية احلرارية التي نحصل
عليها من باطن األرض

األول��ى من نوعها في الشرق األوس��ط وشمال
إفريقيا ،ونحاول اآلن جاهدين لتطبيق هذا
النظام على مباني الوزارات املختلفة
ك��م��ا ق��ام��ت ال��ش��رك��ة ب��ش��راء أع����داد ك��ب��ي��رة من
األراض���ي ف��ي الضفة الغربية وق��ط��اع غ��زة كي
تقيم عليها اسكانات لذوي الدخل احملدود ،الن
الفلسطيني بطبعه يحب التملك  .ونأمل من
الدولة أن تقف بجانبنا كما وعدنا دولة رئيس
ال���وزراء – ف��ي القيام بواجبها األس��اس��ي وهو
توفير البنى التحتية ،الن بدونها يصعب وقف
الزحف االستيطاني .أيض ًا نأمل من الدولة
تسهيل إجراءات احلصول على كواشني الطابو
التي بدونها يصعب متويل الرهن العقاري ،إن
إصدار كواشني الطابو ميرفي مراحل مزعجة
من البيروقراطية.
إننا في شركة االحتاد نخطط حلملة محلية
وعربية ودولية تستهدف الشعب الفلسطيني
في املهاجر  ،س��وف نرفع فيها شعار « امتلك
أرض ًا في فلسطني « – سوف منكن كل املوظفني
الشباب من حتقيق حلمهم في امتالك قطعة
ارض ف���ي ف��ل��س��ط�ين ي��ك��ون ف���ي م���ق���دوره دف��ع
ثمنها  ..وأيض ًا بالتقسيط املريح على مدى
 10س��ن��وات ،س��وف ي��ك��ون ف��ي متناول ي��ده أن
ميتلك البناءه وأحفاده .إن دورن��ا في الشركة
ليس سه ً
ال ولسوف ينصب على توفير البنية
التحتية وإيصال اخلدمات وتقسيم األراضي
إل���ى ق��ط��ع ص��غ��ي��رة وف���رزه���ا إل���ى 1000متر
مربع وتأمني احلصول على التمويل ال�لازم
للمشترين .
أما بخصوص املجموعة األهلية للتامني التي
أت��ش��رف ك��ون��ي مديرها ال��ع��ام ورئ��ي��س مجلس
إدارت���ه���ا وم��ؤس��س��ه��ا األول ،ف��ق��د مت تأسيسها
عند قدوم السلطة الفلسطينية  ..ولقد منت
وترعرعت  ..وهي متلك بحمد الله  14فرعا
في أنحاء الضفة والقطاع ومركزها الرئيسي
اآلن ف��ي امل��ص��ي��ون ف��ي رام ال��ل��ه و ي��زي��د ع��دد
موظفيها على  160موظفا وت��ق��وم ب��اص��دار
كل أنواع التأمينات وتساهم في بناء االقتصاد
ال��وط��ن��ي الفلسطيني م���ن خ�ل�ال توظيفها
إلع����داد ك��ب��ي��رة م��ن ال��ش��ب��اب واس��ت��ث��م��اره��ا في
اغلب املشاريع احليوية داخ��ل فلسطني ,هذا
ب��اإلض��اف��ة إل���ى ت��ام�ين امل��ؤس��س��ات وامل��ص��ان��ع
ال��ت��ي تسهم ف��ي اق��ت��ص��ادي��ات ال��وط��ن واحلمد
لله لقد استطاعت األهلية للتامني أن تصل
مبوجوداتها إلي حوالي  50مليون دوالر علما
أنها بدأت برأسمال قدره  5ماليني دوالر ونسير

37

بروفـــــــايل النــــجاح
بخطى حثيثة ف��ي ت��ق��دمي امل��زي��د م��ن برامج
التأمني للشعب الفلسطيني.

االقتصاد الفلسطيني

س :كيف ميكن تطوير االقتصاد الفلسطيني
ف���ي ظ���ل اس��ت��م��رار االح���ت�ل�ال اجل���اث���م على
أرضنا؟
ج  :م��ن الصعب تطوير االقتصاد الفلسطيني
طاملا أن االحتالل جاثم على أرضنا ,وم��ا نقوم
به من مشاريع في فلسطني يعتبر واجبا وطنيا,
وانتمائي لهذا ال��وط��ن يفرض علي البناء الن
صمودنا على أرضنا يعتبر في حد ذاته ربحا ومن
شأنه أن يساهم في توظيف العمالة الفلسطينية
واالرت��ق��اء بصناعة التامني والتطوير العقاري
بغض النظر عن كمية الربح.
ول��و ك��ان عملنا ف��ي اخل���ارج مثلما ن��ق��وم ب��ه في
فلسطني من مشاريع لتمكنا من حتقيق أضعاف
ال��رب��ح احمل��ق��ق ف��ي فلسطني ,وك��م��ا ق���ال رئيس
مجلس إدارة جمعية رجال األعمال الفلسطينيني
محمد إياد مسروجي في كلمته أثناء االحتفال
ال����ذي ج���رى ب��ح��ض��ور رئ��ي��س ال������وزراء ال��دك��ت��ور
س�ل�ام ف��ي��اض «إن رج���ال األع��م��ال ف��ي فلسطني
مجاهدون حقيقيون « وأن��ا قلتها ..ل��ق��د وقفنا
في ساحة االعمار لوحدنا لم يساعدنا احد حتى
البنى التحتية قمنا بها ودفعنا ثمنها من عرق
املستثمرين في الشركة  ,ومع ذلك نحن صامدون.
أما االقتصاد الفلسطيني فلن يتعافى إال بعد
أن ي���زول االح��ت�لال اإلس��رائ��ي��ل��ي ع��ن أرض��ن��ا الن
االحتالل مينع حرية احلركة ويشل البالد ومينع
م��ن دخ���ول املستثمرين فاملجيء إل��ى هنا ليس
سهال واألوض��اع السياسية ال تسمح باالستثمار
ومع كل الظروف سوف نظل صامدون ألننا نعشق
هذه األرض كما أن واجبنا الوطني يحتم علينا
ذل���ك وح��ت��ى ن��ض��رب األم��ث��ل��ة ل�لأج��ي��ال ال��ق��ادم��ة
وتستمر التضحيات من جيل ألخر.

اجنازات الشركة

س :ما هي أهم اجنازات الشركة على الصعيد
احمللي واخلارجي ؟
ج  :بالنسبة إلجن����ازات ال��ش��رك��ة ف��ه��ي كالتالي:
على الصعيد احمل��ل��ي :بناء أول ضاحية سكنية
منوذجية و متكاملة في فلسطني ،ضاحية اإلحتاد
في البيرة وايضا بناء مجمع اسكان أركاديا في
املاصيون وكذلك بناء أول مبنى جت��اري صديق
للبيئة ف���ي ال���ش���رق األوس�����ط و ه���و م��ق��ر ش��رك��ة
اإلحت���اد و املجموعة األه��ل��ي��ة للتأمني وتطبيق
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ن��ظ��ام اجل��ي��وث��ي��رم��ال للتبريد و التدفئة ال��ذي
يعتمد على الطاقة اجلوفية احلرارية لتوفير ما
يزيد عن  70%من استهالك الطاقة للتدفئة و
التبريد في كل من مشاريع الشركة.
ام��ا على الصعيد ال��دول��ي :ه��ن��اك م��ش��روع بناء
فلل في قبرص الشمالية كما حصلنا على عدة
جوائز عاملية لشركة مينا جيوثيرمال الشقيقة
لتطبيق نظام اجليوثيرمال للتبريد و التدفئة و
أبرزها جائزة الطاقة الدولية Energy Globe
Award
س :ك��ي��ف مي��ك��ن االرت����ق����اء مب��س��ت��وى ف���روع
التأمني في السوق الفلسطيني؟
ج:س�������ؤال ج���ي���د ,ن��ح��ن دأب���ن���ا ب���اس���ت���م���رار على
إرس��ال بعثات للخارج وف��ي كل ع��ام نعقد دورات
ل��ل��م��وظ��ف�ين ف���ي ق���ط���اع ال��ت��أم�ين س�����واء ك��ان��ت
ف��ي ال��ق��اه��رة أم األردن لكي يطلعوا على آخر
املستجدات في صناعة التأمني ,وأقول أننا نطبق
برامجنا الذاتية ومنلك من بعض البرامج التي
ال متلكها ش��رك��ات ال��ت��ام�ين ف��ي ال��ع��ال��م العربي
 .فعلى سبيل امل��ث��ال ه��ن��اك ن��ظ��ام ن��ح��ن قمنا
بتصميمه حت��ت اس���م ن��ظ��ام ال��ت��أم�ين الشامل
) Total Insurance System - (TISوفيه
ك��ل احل��رك��ات م��ن إص���دار وث��ائ��ق التامني وكافة
املراحل التي متر بها األعمال بطريقة مبرمجة
آليا وترتبط بها الفروع من خالل شبكة خاصة
 ,لقد أصبحنا نضاهي كبرى شركات التامني في
العالم العربي بل تفوقنا عليها كثيرا.

انتمائي لهذا الوطن يفرض
علي البناء الن صمودنا على
أرضنا يعتبر في حد ذاته
ربحا ومن شأنه أن يساهم في
توظيف العمالة الفلسطينية
واالرتقاء بصناعة التامني
والتطوير العقاري بغض
النظر عن كمية الربح

القطاع اخلاص الفلسطيني

س :كيف تقيمون عالقتكم بالقطاع اخل��اص
الفلسطيني وحتديدا مع احتاد رجال األعمال
الفلسطينيني؟
ج :لدينا عالقات طيبة مع جمعية رجال األعمال
الفلسطينني وكذلك احتاد رجال األعمال العرب
 ,وننسق فيما بيننا في كثير من القضايا التي
تهم القطاع اخل���اص ,وامل��ه��م ان تتجاوب معنا
الدولة  ,وكل أهدافنا تقريبا مشتركة في قطاع
األع���م���ال ول��دي��ن��ا ن��ف��س ال��ه��واج��س وامل��ط��ال��ب
واأله���داف إال أن املطلوب :ه��و أن تتطلع إلينا
الدولة بنظرة اشمل مما هي حاليا وتأخذ بعني
االعتبار كل القضايا التي نثيرها من حني ألخر
وإال تهملها.
هناك الكثير من القضايا بهذا اخلصوص وكنت
ق��د أرس��ل��ت ال��ع��دي��د م��ن ال��رس��ائ��ل بخصوصها
إلى مكتب دول��ة رئيس ال��وزراء ،ووزي��ر االقتصاد
الوطني والى وزير األشغال كلها تتعلق بقضايا
حيوية تتعلق بقطاعات اإلسكان والتامني وهما
أه��م مرفقني حاليا ون��أم��ل جتاوبهم معنا وأن��ا
شخصيا متفائل  ,ألنهم شخصيات متلك اخلبرة
ويضعون نصب أعينهم مصلحة الوطن العليا ..
وعلينا الصبر.

مشاريع مستقبلية

س:ما هي مشاريعكم املستقبلية؟
ج :لن نيأس ولدينا خطط إستراتيجية ملشاريع
مستقبلية كبيرة ضخمة وهناك مشروع مؤلف من
 500وحدة سكنية في منطقة قريبة من مدينة رام
الله وسوف تكون أسعارها في متناول اجلميع مبا
فيهم أصحاب الدخل احمل��دود مع سعينا الدائم
لدى البنوك لتوفير متويل الرهن العقاري علما
ب��ان سعر الشقة سيتراوح م��ا ب�ين (70-60الف
دوالر ) ستدفع على م���دار 20-15سنة وس��وف
نقيم في ه��ذه الضواحي كل اخلدمات املطلوبة
من مدارس وعيادات طبية وحدائق عامة ومالعب
ومحالت سوبر ماركت .....الخ.
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رغم مرور ثمانية اشهر على انتهاء حرب غزة

عملية اعادة االعمار تراوح مكانها
ومعاناة املواطنني تتفاقم
التأكيد على الدور الهام للقطاع اخلاص في استنهاض االقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة
لعل اجلميع ف��ي ق��ط��اع غ��زة ت��وق��ع��وا بعد نهاية
احل��رب األليمة وبعد أي��ام اخل��وف والرعب التي
عاشها املواطنني في قطاع غزة وبعد العدد الكبير
م��ن ال��ش��ه��داء واجل��رح��ى وال���دم���ار ال��ه��ائ��ل التي
خلفته احل��رب على قطاع غ��زة ب��أن يحدث تغير
في الواقع املرير الذي يعيشه املواطنون في قطاع
غزة من معاناة احلصار املفروض على قطاع غزة
منذ أكثر من عامني و بان يحدث انفراج كبير في
قضية املعابر ولكن بعد م��رور سبعة أشهر على
انتهاء احلرب على قطاع غزة يبقى احلال على ما
هو عليه دون أي تقدم بل بالعكس ساءت االمور
خاصة وأن عملية إعادة اإلعمار لم تبدأ باي شكل
حتى اآلن.
وقد خلفت احلرب دمارا اقتصاديا هائال في كافة
قطاعات اإلن��ت��اج حيث ط��ال املنشات الصناعية
وال��ت��ج��اري��ة وال��زراع��ي��ة و اخل��دم��ات��ي��ه ب��اإلض��اف��ة
للتدمير ال��ه��ائ��ل ف��ي البنية التحتية وامل��ن��ازل
واملدارس واملساجد واملباني العامة.
وف���ي م��س��ع��ى للتخفيف م��ن م��ع��ان��اة امل��واط��ن�ين
في قطاع غ��زة ،ومساعدتهم على جت��اوز الكارثة
اإلنسانية التي خلفها العدوان اإلسرائيلي ،اعلنت
السلطة الوطنية الفلسطينية من خالل رئيس
ال����وزراء ال��دك��ت��ور س�لام ف��ي��اض ع��ن خطة إلع��ادة
إعمار غزة بقيمة  600مليون دوالر عبر تنفيذ
ع��دد من البرامج اإلغاثية واإليوائية واإلسكان
وب��رام��ج إع��ادة إعمار املنشآت االقتصادية ودعم
املزارعني إضافة إالى إعمار البنية التحتية وذلك
عبر ال��ي��ة ال��ب��ن��وك الفلسطينية ح��ي��ث توصلت
السلطة ال��ى ات��ف��اق م��ع جميع البنوك العاملة
في االراضي الفلسطينية وعددها  21بنكا ،بشأن
املبادئ العامة حول هذه االلية.
كما جرى اع��داد اإلحصاءات اخلاصة باخلسائر
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جانب من االجتماع في القدس مع ممثلي الرباعية والدول املانحة
واألض���رار في كافة القطاعات وامل��راف��ق واملنشآت
العامة والبنية التحتية لعرضها في مؤمتر إعادة
االعمار الذي استضافته مصر في شرم الشيخ في
الثاني من آذار املاضي« ،لضمان توفير األم��وال
الالزمة لتنفيذ برامج إعادة اعمار قطاع غزة.
وب��ه��دف تكريس دور القطاع اخل���اص ف��ي اع��ادة
اع��م��ار غ��زة وقعت السلطة الفلسطينية مذكرة
تفاهم مع املفوضية االوروبية واملجلس التنسيقي
للقطاع اخل���اص لتنفيذ ب��رن��ام��ج قيمته 156
مليون دوالر سيمولها االحتاد االوروبي لتعويض
اصحاب املنشآت الصناعية واالنتاجية األخرى
املتضررة من العدوان االسرائيلي مبا ميكنهم من
اعادة بنائها.
ووق���ع امل��ذك��رة ع��ن السلطة الفلسطينية رئيس
الوزراء الدكتور سالم فياض  ،ومسؤول العمليات
وال��دع��م الفني في مكتب املمثلية االوروب��ي��ة في

ال��ق��دس روي دي��ك��ن��س��ون ،ود.ب��اس��م خ���وري ال��ذي
ك��ان يشغل منصب ام�ين سر املجلس التنسيقي
للقطاع اخلاص انذاك.
باملقابل ونتيجة للوضع امل��اس��اوي ال��ذي تفاقم
ف��ي غ��زة ق��رر مجلس جامعة ال���دول العربية في
اجتماعه على املستوى ال����وزاري إدراج موضوع
العدوان االسرائيلي على قطاع غزة كأول بند على
مشروع جدول اعمال القمة العربية االقتصادية
بالكويت التي عقدت بتاريخ .2009 / 1/ 19
وأك��د اع�لان الكويت ال��ص��ادر ع��ن القمة العربية
االق���ت���ص���ادي���ة وال��ت��ن��م��وي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة قمة
التضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة ضرورة
توطيد الصالت الوثيقة واألهداف املشتركة
وط��ال��ب املجلس ف��ي بيان أص���دره ح��ول ال��ع��دوان
االسرائيلي على غ��زة بتثبيت وق��ف اط�لاق النار
واالن��س��ح��اب االس��رائ��ي��ل��ي ورف���ع احل��ص��ار اجلائر
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وتقدمي كل أشكال املساعدة للشعب الفلسطيني
وحتميل اسرائيل املسؤولية القانونية عما ارتكبته
اجلرائم.

من جرائم حرب ومالحقة مرتكبي هذه
وأكدت الكلمات التي ألقيت في اجللسة اخلتامية
للقمة وح��دة الصف العربي ملواجهة التحديات
وأن املصالح العليا لألمة متر بالتضامن والتوافق
والوحدة مشيرة الى أن التوافق والتوحد اقتصادي ًا
يقود الى توافق سياسي.
وح�� ّي��ا مجلس اجلامعة العربية باكبار واج�لال
الشعب الفلسطيني ف��ي مقاومته الباسلة في
مواجهة ال��ع��دوان االس��رائ��ي��ل��ي ،وحمل اسرائيل
املسؤولية القانونية عما ارتكبته من جرائم حرب
م��ع ات��خ��اذ م��ا ي��ل��زم نحو مالحقة مرتكبي هذه
اجلرائم مؤكدا تقدمي كل اشكال الدعم واملساعدة
للشعب الفلسطيني واعادة اعمار غزة.
وط���ال���ب ال��ب��ي��ان ب���وق���ف ال����ع����دوان واالن��س��ح��اب
االسرائيلي ف��وري��ا م��ن قطاع غ��زة وتثبيت وقف
اطالق النار ورفع احلصار اجلائر.
كما جاء انعقاد املؤمتر الدولي لدعم االقتصاد
الفلسطيني الع���ادة اع��م��ار غ��زة ف��ي ش��رم الشيخ
في الثاني من شهر اذار  2009وتفائل املواطنون
باملليارات القادمة إلي غزة ولكن ......؟ علما أن
املانحني تعهدوا خالل املؤمتر بتقدمي  4.5مليار
دوالر العاده اعمار قطاع غزة لم يصل إلى القطاع
منها شيئا حتى اآلن بسبب احلصار االسرائيلي
املفروض على القطاع  .كما تبنى املؤمتر خطة
السلطة الوطنية إلع���ادة إع��م��ار غ��زة ،وبتحديد
مبالغ م��ح��ددة ل�لإع��م��ار ودع���م م��وازن��ة السلطة
الوطنية .كما تعهد املشاركون بالبدء في توزيع
تلك ال��ت��ع��ه��دات ف��ي أس���رع وق��ت ممكن م��ن أجل
سرعة التأثير على احلياة اليومية للفلسطينيني
ورحب البيان بالتجاوب املكثف من جانب املجتمع
الدولي لالحتياجات اإلنسانية الفورية للشعب
الفلسطيني في غزة التي تسببت فيها األعمال
العدائية العسكرية ،وحث املانحني على االستمرار
في توفير الدعم لهذه املتطلبات الضرورية ،مبا
في ذلك من خالل اآللية املوحدة لنداءات األمم
املتحدة.
وف���ي خ��ض��م ه���ذه ال��ت��ط��ورات ص���در ع��ن املجلس
التسيقي في قطاع غزة وبالتنسيق مع املجلس
ال��ت��ن��س��ي��ق��ي ف���ي ال��ض��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة ال��ع��دي��د من
ال��دراس��ات واالب��ح��اث ح��ول حجم االض���رار التي
تكبدها ق��ط��اع غ��زة ج���راء ال��ع��دوان االسرائيلي
وك���ان اخ��ره��ا م��ا ص��در ع��ن الغرف ــة التجاري ــة
الفلسـ ـ ـ ــطينية في غ��زة حتت عنوان «م��اذا بعد
أيلول  2009م  /رمضان  1430هـ  ،العدد الرابع والعشرون ()24

اجتماع للجنة املركزة ملبادرة إعمار غزة في املجلس التنسيقي في الضفة الغربية
احلرب على قطاع غزة ؟» سلط فيه الضوء على
مجمل اخلسائر للمنشات االقتصادية.
واكد التقرير ان احلرب اإلسرائيلية األخيرة على
قطاع غزة استهدفت املنشآت االقتصادية بشكل
متعمد وغير مبرر وبلغ عدد املنشآت االقتصادية
التي تضررت نتيجة العدوان وبناء على التقرير
األول��ي الصادر من املجلس التنسيقي ملؤسسات
القطاع اخلاص في شهر فبراير من العام احلالي
بأكثر من  700منشأه اقتصاديه حيث بلغ عدد
املنشآت التي تضررت بشكل جزئي  432منشأه
واملنشات التي ت��ض��ررت بشكل كلي  268منشأه
موزعة على مختلف القطاعات االقتصادية .
وبلغت إجمالي خسائر القطاع اخلاص املباشرة
األولية حسب تقديرات املتضررين حوالي 183
مليون دوالر .
و حتى ه��ذا اللحظة وب��ع��د م���رور  7ش��ه��ور على
ان��ت��ه��اء احل���رب ع��ل��ي ق��ط��اع غ���زة م����ازال القطاع
اخل��اص ينتظر نتيجة حصر األض��رار والتقييم
الفعلي للخسائر من قبل اجلهة املخولة بذلك
والتي لم يصدر منها أي بيان بهذا اخلصوص
حتى هذه اللحظة.
واورد التقرير ملخصا عن اخلسائر في كل قطاع
وهي بايجاز:

القطاع التجاري

عاني القطاع التجاري من احلصار الشامل طوال
 26شهر و أوشك القطاع التجاري علي االنهيار

وذل����ك ن��ت��ي��ج��ة ل��ل��ن��ق��ص ال��ش��دي��د ف���ي ال��ب��ض��ائ��ع
املتوفرة في األسواق وأوشكت احملال التجارية على
إغالق أبوابها وبدأ التجار واملستوردون يشعرون
باليأس من وصول بضائعهم احملجوزة في املوانئ
واملخازن اإلسرائيلية وأصبح التجار واملستوردون
الفلسطينيون في قطاع غزة على شفا اإلفالس
بسبب احلصار املفروض على قطاع غزة .
وق��درت اخلسائر املباشرة للمستوردين بحوالي
 10مليون دوالر أمريكي نتيجة الرسوم اإلضافية
علي البضائع من أرضيات امليناء و أجرة احلاويات
وتكاليف التفريغ والتخزين علما بأن املستورد
يدفع أج��رة تخزين فقط للحاوية ال��واح��دة ما
ي��ع��ادل  300دوالر شهريا أي أن تكلفة تخزين
احلاوية الواحدة خالل فترة عامني من احلصار
 7200دوالر لكل حاوية تقريبا .
وق��درت قيمة البضائع اخلاصة ملستوردي قطاع
غزة مبا يعادل  100مليون دوالر وهذه هي عبارة
عن أموال مجمدة للمستوردين علي مدار العامني
السابقني وهي قيمة  1750حاوية للمستوردين
مخزنة في مخازن املوانئ اإلسرائيلية ومخازن
خاصة في إسرائيل والضفة الغربية .
وم���ن اآلث����ار السلبية واخل��س��ائ��ر ال��غ��ي��ر مباشرة
التي تعرض لها املستوردون هي إلغاء الوكاالت
والعالمات التجارية العاملية والعربية اخلاصة
مب��س��ت��وردي��ن ق��ط��اع غ���زة ن��ت��ي��ج��ة ع���دم اإلي��ف��اء
بالتزاماتهم مع الشركات وال��ع��ودة في املستقبل
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للتعامل مع املستورد اإلسرائيلي مما يتسبب في
ضياع إي��رادات السلطة من اجلمارك والضرائب
احملصلة من االستيراد املباشر .وتوقفت حركة
التصدير من القطاع بشكل تام وخسرت املنتجات
الزراعية والصناعية األس��واق العربية والعاملية
مما تسبب بخسائر فادحة للمصدرين .
واتت احلرب اإلسرائيلية علي غزة لتزيد الوضع
سوءا حيث تضررت أكثر من  247منشأه جتارية
نتيجة القصف املباشر والغير مباشر والتجريف.
وال توجد احصاءات دقيقة للخسائر التي مني بها
القطاع التجاري بسبب احلرب االخيرة واحلصار
املفروض على القطاع.
و بعد احلرب تعرض املستوردين والتجار لفاجعة
جديدة وهي حريق مخزن كرم أبو سالم وذلك يوم
اخلميس املوافق  2009/2/26وآتي احلريق على
كافة البضائع املوجودة في املخزن واملمنوعة من
الدخول إلى قطاع غزة نتيجة احلصار املفروض
على القطاع منذ عامني وتضرر من احلريق 53
ت��اج��ر وم��س��ت��ورد وب��ل��غ إج��م��ال��ي ع��دد الشاحنات
احمل���روق���ة  125ش��اح��ن��ة حت��ت��وي ع��ل��ى أص��ن��اف
عديدة.
وبلغت إجمالي خسارة التجار واملستوردين في
احلريق ما يعادل  7سبعة مليون دوالر أمريكي
تضاف إل��ى اخلسائر التي يتكبدها املستوردين
منذ عامني نتيجة عدم السماح بدخول بضائعهم
إلى قطاع غزة .

القطاع الصناعي

يعتبر قطاع الصناعة الفلسطينية من القطاعات
الهامة التي تساهم مساهمة فاعلة في تشكيل
الناجت احمللي اإلجمالي ,إذ ساهم ه��ذا القطاع
مبا نستبه  17.4%في الناجت احمللي اإلجمالي
خالل العام  1999ومن ثم تراجعت هذه النسبة
لتصل إلى نحو  12%في العام  .2006واستمرت
ب��ال��ت��راج��ع ف���ي ع��ام��ي  2008 2007-نتيجة
زي��ادة فترات اإلغ�لاق للمعابر التجارية والقيود
امل��ف��روض��ة ع��ل��ى ح��رك��ة االس��ت��ي��راد وال��ت��ص��دي��ر و
احلصار املفروض علي قطاع غزة.
و تأثر القطاع الصناعي باحلصار اخلانق حيث
ح��رم من امل��واد اخل��ام األول��ي��ة الضرورية لعملية
اإلنتاج وحرم أيضا من تصدير املنتجات اجلاهزة
للخارج وأدى ذلك إلي إغالق  95%من املنشآت
ال��ص��ن��اع��ي��ة م���ا ي���ق���ارب م���ن  3700م��ص��ن��ع من
مجموع  3900منشأة صناعية وب��اق��ي املصانع
العاملة تعمل بطاقة إنتاجية ال تزيد عن % 15
و تأثرت مبيعات املصانع العاملة بضعف القدرة
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معبر رفح البري
الشرائية لدي املواطنني و بلغ عدد العاملني في
القطاع الصناعي قبل احلصار  35,000عامل و
بعد احلصار انخفض عدد العاملني في القطاع
الصناعي ليصل إلي أقل  1500عامل في مختلف
القطاعات الصناعية .
وت��ع��م��دت ال���ه احل����رب اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة إل���ي تدمير
القطاع الصناعي حيث مت استهداف ما يزيد عن
 236منشأه صناعية خالل فترة احلرب علي غزة,
ويصعب حتديد قيمة اخلسائر املباشرة االولية
للقطاع الصناعي نتيجة احل���رب االخ��ي��رة وما
تبعها لغياب االحصاءات الدقيقة لذلك.

منطقة غزة الصناعية

ط����ال إغ��ل��اق امل��ع��اب��ر ال��ت��ج��اري��ة أه����م امل��ش��اري��ع
االس��ت��ث��م��اري��ة ف��ي ق��ط��اع غ���زة وه���و منطقة غ��زة
الصناعية والتي بدأ العمل فيها في عام  1999و
تضم املنطقة الصناعية  45مصنعا ,أغلقت كليا
ولم يعد هناك أي مصنع يعمل فيها.
كما أن العديد من أصحاب ه��ذه املصانع يعمل
حاليا على إنهاء ارتباطاته باملنطقة الصناعية في
محاولة للحاق بزبائنهم وعدم فقدانهم  ,وذلك
من خالل محاولتهم املستمرة لنقل نشاطهم إلى
اخلارج  ,علما بان  30%من أصحاب هذه املصانع
باشروا بإجراءات الهجرة.
و مما يذكر بأن إجمالي كلفة مشروع منطقة غزة
الصناعية يقدر بنحو  30مليون دوالر  ,نفذت
فعليا منه املرحلة األولى بكلفة  18مليون دوالر

 ,واستهدف املشروع تشغيل نحو  25ألف عامل ,
في حني أن إجمالي ما مت تشغيله خالل السنوات
امل��اض��ي��ة ن��ح��و  2500ع��ام��ل  ,وان��خ��ف��ض ه��ذا
العدد العام املاضي إلى  1800عامل  ,ليواصل
انخفاضة خالل األشهر الستة األول��ي من العام
احلالي لنحو  300عامل  ,كما اثر إغالق املعابر
وضعف الفرص االستثمارية على إمكانية إقامة
مناطق صناعية جديدة في قطاع غ��زة وتطوير
وتنمية املناطق الصناعية املوجودة فعليا.

قطاع اإلنشاءات واملقاوالت

ي��ع��ت��ب��ر ق��ط��اع اإلن����ش����اءات وامل����ق����اوالت م���ن أه��م
ال��ق��ط��اع��ات اإلن��ت��اج��ي��ة ح��ي��ث ي��ش��غ��ل م��ا ي��ق��ارب
( )22%من الطاقة العاملة في قطاع غ��زة ،كما
أن شركات القطاع اخل��اص تعمل على استيعاب
وتشغيل عدد كبير من املهندسني والفنيني.
و بلغ مجموع املشاريع في قطاع البناء واإلنشاءات
والبنية التحتية التي مت إيقافها وتعطيلها نتيجة
عدم توفر املواد اخلام بنحو  370مليون دوالر مبا
فيها مشاريع وكاله الغوث االونروا وبرنامج األمم
امل��ت��ح��دة اإلمن��ائ��ي وال��ب��ل��دي��ات وم��ش��اري��ع أخ��رى
للقطاع اخلاص.
حيث توقفت جميع مشاريع البناء والتطوير
التي تنفذها االونروا والتي تشكل مصدر دخل ملا
يزيد عن  121ألف شخص وتعتبر مصدرا حيويا
للوظائف في سوق غزة الذي يعاني من البطالة
والفقر  ,وكذلك يصعب تقدير تكلفة املشاريع
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التي مت إيقافها بسبب نقص املواد اخلام ولوازم
البناء من االسمنت واحلديد و احلصمة بسبب
احلصار الشامل املفروض.
و توقفت جميع املشاريع اإلنشائية والعمرانية
والتطويرية اخل��اص��ة والعامة ومشاريع البنية
التحتية نتيجة ع���دم وج���ود م���واد ال��ب��ن��اء وم��ن
أه��م املشاريع التي أوق��ف��ت م��ش��روع تطوير ش��ارع
صالح الدين بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 18
مليون دوالر  ,كذلك أوقف العمل مبشروع تطوير
شارع النصر والذي يعتبر من الشوارع التجارية
الرئيسية ف��ي ق��ط��اع غ��زة وي��رب��ط وس��ط املدينة
بشمالها والذي أصبح اآلن وبعد مرور عامني من
احلصار من الشوارع شبهة املهجورة .
وحل���ق ال��ض��رر ب��ال��ص��ن��اع��ات اإلن��ش��ائ��ي��ة امل��س��ان��دة
ل��ق��ط��اع اإلن���ش���اءات وامل���ق���اوالت فتوقفت جميع
مصانع البناء والتي تشغل أكثر من  3500عامل
و موظف  13 ,مصنع بالط –  250مصنع بلوك
–  30مصنع باطون جاهزة – مصانع االنترلوك
–  145مصنع رخام وجرانيت و مصانع أنابيب
الصرف الصحي واملناهل عن العمل متاما.
كما توقفت شركات املقاوالت واإلنشاءات العاملة
ف��ي ق��ط��اع غ��زة وال��ب��ال��غ ع��دده��ا  220ش��رك��ة عن
ال��ع��م��ل مت��ام��ا وت��ك��ب��دت خ��س��ائ��ر ف��ادح��ة نتيجة
جتميد املشاريع قيد اإلنشاء وأصاب التلف جميع
املعدات واآلالت اخلاصة بهذه الشركات.
وتعمدت ال��ه احل��رب اإلسرائيلية إل��ي تدمير ما
تبقي من قطاع اإلنشاءات حيث مت استهداف ما
يزيد عن  61منشأه خالل فترة احلرب علي غزة .

القطاع الزراعي

يوفر القطاع الزراعي وظائف دائمة ومؤقتة ألكثر
من  40أربعني ألف عامل في غزة ويوفر الغذاء
واحل��ي��اة املعيشية ل  25%م��ن سكان ف��ي قطاع
غزة.
إن الدمار الذي حلق بالقطاع الزراعي قد فاقم
مشكالت اإلنتاج الغذائي الـمتر ِّتبة على  26شهر ًا
م��ن اإلغ�ل�اق ال��ق��س��ري حل���دود ق��ط��اع غ���زة ،حيث
ارت��ف��ع��ت أس��ع��ار الـمدخالت ال��زراع��ي��ة ب��ق��وة ولـم
��ود مفروضة على
تعد ُمتاحة مطلق ًا ،وثمة ق��ي ٌ
الوصول إلى األراض��ي ومناطق الصيد البحرية
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 ،كما تقلّصت كميات الواردات الزراعية و توقفت
الصادرات الزراعية بشكل كامل.
وبلغت اخلسائر املباشرة للقطاع الزراعي نتيجة
احلرب علي قطاع غزة حسب التقديرات األولية
 200مليون دوالر  ,حيث وصلت خسائر اإلنتاج
احليواني إلي  52مليون دوالر واإلنتاج النباتي إلي
 110مليون دوالر باإلضافة إلي القطاع البحري
والتي وصلت إل��ي  7مليون دوالر باإلضافة إلي
تدمير نحو  1000بئر زراعي باإلضافة إلي تدمير
مزارع الدواجن وفقاسات البيض علما بان إعادة
بناء هذه املزارع سيحتاج إلى عشرات املاليني من
الدوالرات و إلي العديد من السنوات.
وق���ام���ت ق����وات االح���ت�ل�ال خ�ل�ال ف��ت��رة ال���ع���دوان
بتجريف ما يزيد على  3000ثالثة االالف دومن
من األراضي الزراعية املتميزة  ،وأن عدد األشجار
املعمرة التي مت اقتالعها يقارب املليون شجرة
مثمرة متوسط أعمارها يزيد على عشرين سنة
وأصبح معظم أصحاب األراضي الزراعية املجرفة
عاطلني عن العمل ويواجهون ظروف ًا قاسية بعد
ت��وق��ف م��ص��در دخلهم الوحيد وت��ده��ور وضعهم
االقتصادي .

القطاع املصرفي

ت��راج��ع أداء ال��ق��ط��اع امل��ص��رف��ي الفلسطيني في
محافظات غزة نتيجة إغالق املعابر حيث تعطلت
عمليات نقل الشيكات ونقل األموال السائلة إلي
محافظات غزة ويعاني قطاع غزة اليوم من أزمة
خانقة في عدم توفر الدوالر والدينار األردني لدي
البنوك وتوقفت االع��ت��م��ادات املستندية نتيجة
توقف االستيراد و الكفاالت اخلاصة باملشاريع
واق��ت��ص��ر ع��م��ل ال��ب��ن��وك ع��ل��ى أن��ش��ط��ة السحب
واإلي����داع والتحويالت وأصبحت البنوك تعمل
بأقل من  % 40من طاقتها  ,وتفاقمت املشكلة
نتيجة قطع البنوك اإلسرائيلية تعامالتها مع
البنوك الفلسطينية وتأتي هذه اخلطوة لتؤثر
بالسلب على االقتصاد الفلسطيني املدمر.
و انخفضت التسهيالت االئتمانية التي تقدمها
البنوك العاملة في قطاع غزة بحوالي 80%حيث
ت��وق��ف منح التسهيالت ملوظفي ال��ق��ط��اع العام
وجزء كبير من موظفي القطاع اخلاص.

وأصبحت معظم البنوك في محافظات غ��زة ال
متتلك السيولة النقدية من العمالت املختلفة
ومهدده بإغالق أبوابها أمام املراجعني واملودعني
نتيجة ع��دم اإليفاء بالتزاماتها وذل��ك في حال
عدم سماح اجلانب اإلسرائيلي بدخول األم��وال
إلي غزة.

قطاع السياحة

تلعب السياحة دور ًا مهما وب��ارز ًا في اقتصاديات
معظم دول العالم إذ تعتمد عليها ه��ذه ال��دول
اعتماد ًا أساسي ًا كمصدر مهم من مصادر الدخل
القومي.
أم��ا في قطاع غ��زة ونتيجة للحصار فقد أصاب
ال��ق��ط��اع السياحي شلل ك��ام��ل وأوش��ك��ت شركات
وم��ك��ات��ب السياحة وال��س��ف��ر وال��ب��ال��غ ع��دده��ا 39
شركة و مكتب على اإلفالس نتيجة إغالق املعابر
وع��دم حرية السفر ,كما أص��اب ال��ض��رر أصحاب
ال��ف��ن��ادق السياحية وال��ب��ال��غ ع��دده��ا  12فندق
سياحي حتتوي على  423غرفة جاهزة الستقبال
النزالء وتدنت نسبة اإلشغال إلي الصفر نتيجة
إلغالق املعابر و تأثرت املطاعم السياحية والبالغ
ع��دده��ا  35مطعم سياحي وأص��ب��ح��ت جميعها
م��ه��دد ب��اإلغ�لاق نتيجة ع��دم تغطية املصاريف
اجلارية اليومية مما أدي إلي فقدان أكثر من 500
عامل لعملهم في املنشآت السياحية.
ك��م��ا أدي احل���ص���ار اخل���ان���ق إل����ى ض���ي���اع ف��رص
االس��ت��ث��م��ارات ف��ي التنمية ال��س��ي��اح��ي��ة وه���روب
االس��ت��ث��م��ارات األج��ن��ب��ي��ة واحمل��ل��ي��ة إل���ى اخل���ارج
وتوقف السياحة الداخلية بني الضفة الغربية
و قطاع غ��زة وتوقف السياحة الفلسطينية من
املغتربني بالدول العربية واخلارج .
وقامت ق��وات االح��ت�لال خ�لال فترة احل��رب علي
غزة باستهداف الفنادق والتي تقع على شاطئ
غزة وبلغ عدد املنشأت السياحية املستهدفه 39
منشأه.

قطاع االستثمار

نتيجة ل��س��ي��اس��ة احل��ص��ار امل��ال��ي واالق��ت��ص��ادي
اإلسرائيلي و إغالق املعابر أصيب قطاع االستثمار
في فلسطني بشكل عام و في محافظات غزة بشكل
خاص بانتكاسة كبيرة حيث أن تدمير هذا القطاع
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هو أحد أهم أهداف السياسة اإلسرائيلية الراهنة
وتعد خسائر قطاع االستثمار من أسوأ اخلسائر
التي حلقت باالقتصاد الفلسطيني وسوف تترك
احلرب االسرائيلية االخيرة على قطاع غزة أثار
سلبية ع��ل��ى ق��ط��اع االس��ت��ث��م��ار احمل��ل��ى وال��ع��رب��ي
والدولي ومن االثار السلبية :
•هروب رؤوس األموال احمللية للدول املجاورة
للبحث عن االستقرار السياسي واالقتصادي
•هروب العديد من الشركات األجنبية العاملة
في املجال االستثماري في فلسطني
•إلغاء استثمارات أجنبية وفلسطينية وعربية
كانت حتت اإلعداد النهائي
•توقف العمل في توسيع املناطق الصناعية
احلرة والعديد من املشاريع االستثمارية
•خ��س��ارة ك��ل م��ا أنفقته السلطة الوطنية
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ل��ت��س��وي��ق ف��ل��س��ط�ين ع��امل��ي�� ًا
وتشجيع االس��ت��ث��م��ار جل���ذب املستثمرين،
ونتيجة للسياسة اإلسرائيلية احلالية فقد
ذهبت كل هذه اجلهود والنفقات أدراج الرياح
وسيحتاج األمر لعدة سنوات إلعادة األمور
إلى نصابها وإع��ادة الثقة لدى املستثمرين
في املناخ االستثماري الفلسطيني إن وجد
في املستقبل .

وفد اجلامعة العربية يزور القطاع

وضمن حملة الدعم والتضامن الى قطاع غزة ،قام
وفد من جامعة الدول العربية واالحتادات العربية
النوعية املنضوية حتت مظلة املجلس االقتصادي
للجامعة برئاسة الدكتور محمد محمود احلنان
بتفقد األوض��اع في القطاع استغرقت ستة أيام
من اج��ل توثيق الدمار ال��ذي تعرض له القطاع
في جميع املجاالت «الصحة  ،التعليم  ،الطرق
 ،واخلدمات  ،البنية التحتية» واعرب عن تضامن
اجلامعة العربية مبختلف قطاعاتها مع الشعب
ً
ً
خاصة  ،مؤكد ًا
عامة وأهالي القطاع
الفلسطيني
استعداده لتقدمي الدعم واملساندة العادة اعمار ما
دمره االحتالل  ،وأنهم سيبذلون كافة االمكانات
لنقل صورة حجم الدمار واملعاناة ملختلف الدول
واملؤسسات املعنية.
وقال احلنان أن اللجنة رصدت معلومات ووقائع
مثيرة حول حجم التدمير واخلسائر التي أصابت
االق��ت��ص��اد وامل��ج��ت��م��ع الفلسطيني ف��ي القطاع
مشيرا ال��ى أن اجلميع باتوا ي��درك��ون أنهم أمام
ع��دو واح���د, كما ان مطلبهم واح���د يتمثل في
سرعة تقدمي الدعم والعون العربي لهم العادة
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بعث احلياة في القطاع في كافة منشأته ومرافقه
مشددا علي أن العدوان برغم وحشيته لم ينجح
في كسر إرادة الشعب الفلسطيني.

معاناة السكان

ورغم اجلهود احلثيثة لرفع املعاناة عن السكان
اال ان اح��وال اهالي غ��زة ت��زداد س��وءا يوما بعد
ي��وم بسبب اس��ت��م��رار ال��ع��دوان واحل��ص��ار حيث
تشير التقارير االعالمية الى ان عائالت ما تزال
تعيش ق��رب انقاض منازلها في انتظار البدء
باعمال اع���ادة البناء التي يبدو انها ستطول
بسبب املنع االسرائيلي ملواد البناء من الدخول
الى القطاع.
وتشير تقديرات األمم املتحدة واملنظمات غير
احلكومية إلى تضرر نحو  30الف شخص جراء
تلك االعتداءات انتقل غالبيتهم وأف��راد أسرهم
إل���ى س��ك��ن م��ؤق��ت ،ل��ك��ن ال��ب��ع��ض منهم ال ي��زال
يعيش في خيام أو مقطورات متنقلة من دون ماء
أو كهرباء .ويشير املسؤولون االجانب إلى أنه لم
ي��وزع سوى جزء قليل من املعونات الدولية التي
تبلغ  4.7بليون دوالر اعلن عنها في شرم الشيخ
 ،منها  900مليون دوالر من ال��والي��ات املتحدة.
ويعود ذلك جزئيا إلى أن املانحني مترددون في
اإلف��راج عن األم��وال طاملا أن حماس ال ت��زال في
السلطة وك��ذل��ك بسبب احل��ص��ار ال���ذي تفرضه
إسرائيل التي فرضت قيودا على حدودها ،وأشار
الفلسطينيون ومنظمات اإلغاثة إلى أنها حرمت
 1.5مليون شخص في غزة من تلقي الكثير من
الغذاء األساسي والرعاية الصحية.
ويشمل احلصار الكثير من املواد االساسية للحياة
واالس��ت��م��راري��ة حت��ت طائل اع���ذار واه��ي��ة تتفنن
اسرائيل بها منها األسمنت وال��زج��اج والصلب
واملواسير ومواد البناء األخ��رى ،كما منعت أيضا
كثيرا م��ن األدوات املنزلية واملنتجات الغذائية
من عبور نقاط تفتيش غزة مثل القهوة والشاي
واملصابيح الكهربائية والبطاطني والطباشير.
وتقول الوكاالت التابعة لألمم املتحدة إنه على
الرغم من أن  80في املئة من السكان يعتمدون
على الطعام واملساعدات الطبية التي تقدمها،
فإنهم ع��اج��زون ع��ن املساهمة ف��ي عملية إع��ادة
اإلع��م��ار ،حيث يسمح لـ 75شاحنة تابعة لألمم
امل��ت��ح��دة حتمل ال��غ��ذاء بالعبور إل��ى غ��زة يوميا
مقارنة بـ 400قبل بدء احلصار.
وأوضح الناطق باسم األمم املتحدة أن وكالة غوث
وتشغيل الالجئني التابعة لألمم املتحدة كريس
غونيس ال��ت��ي تساعد الفلسطينيني النازحني

خصصت ب��ل��ي��ون دوالر إلع����ادة ب��ن��اء امل��ن��ازل في
غ���زة ،م��ن بينها  370مليون دوالر للترميمات
واإلص�ل�اح���ات ال��ط��ارئ��ة .وق����ال“ :لقد ق���دم لنا
املانحون الدوليون املال ،لكننا عاجزون عن القيام
بأي شيء”.
وق��د ناشدت األمم املتحدة ومنظمات اإلغاثة
األخرى إسرائيل ،استثناء املدارس من احلصار،
وق���ال���وا إن م��ا ي��ق��رب م��ن ن��ص��ف م����دارس غ��زة
تعرضت ألض��رار بالغة ،من بينها  18مدرسة
دم��رت ،لكن الطلبة ال ي��زال��ون يتكدسون أمام
الفصول الباقية أو يدرسون في فترتني صباحية
ومسائية.
وي��ق��ول أه��ال��ي غ���زة إن��ه��م م��ن دون األس��م��ن��ت أو
الصلب الكافي لن يتمكنوا من إعادة بناء منازلهم
ولن يتمكنوا من استئناف حياتهم السابقة.
وبلغ اليأس ببعض العائالت الفلسطينية مبلغه
في إع��ادة بناء منازلهم لدرجة أنهم جل��أوا إلى
صنع الطوب اللنب وهو أمر لم يشاهد هنا منذ
نصف قرن.
وق���ال ودي���ع امل���ص���ري ،امل��دي��ر ال��ع��ام ملنطقة غ��زة
الصناعية ،التي أصبحت اآلن منطقة صناعية
خالية ك��ان يعمل بها م��ن قبل  3.000شخص:
“الصناعة متوقفة اآلن في غزة ،وسوف يتطلب
األم��ر أعواما كي يعاد بناؤها .إنني غير متفائل
ح��ق��ا .ك��ان��ت إس��رائ��ي��ل مت���ارس ف��ي امل��اض��ي بعض
التضييق ثم تعود األم��ور إل��ى طبيعتها ،لكنهم
هذه املرة يضيقون ويضيقون ويضيقون”.

استمرار اغالق املعابر

كما أن استمرار إغالق معابر قطاع غزة يفاقم من
معاناة املواطنني ويكرس سياسة احلصار واإلغالق
والقتل اجلماعي للفلسطينيني.
وت��ق��ول املؤسسات احلقوقية أن استمرار إغ�لاق
معبر رفح البري يعمل على استمرار حصار مليون
ونصف املليون فلسطيني في سجن كبير وظروف
ق��اس��ي��ة ،خ��اص��ة م��ع وج����ود امل��ئ��ات م��ن احل���االت
املرضية واإلنسانية وحملة اإلق��ام��ات والطالب
الذين ينتظرون السماح باملرور عبر املعبر وإنهاء
م��ع��ان��ات��ه��م ال��ي��وم��ي��ة .ك��ذل��ك ف���ان ع���دد امل��رض��ى
وامل��ص��اب�ين اجل��رح��ى احملتاجني إل��ى السفر عبر
معبر رفح في ازدياد ،وأن تعنت قوات االحتالل من
ض��رورة احلصول على إذن بالدخول للعالج في
الضفة الغربية أو إسرائيل أصبح متعذرا اليوم
بسبب استمرار إغالق معبر بيت حانون.
االنقسام الداخلي
ومم������ا ال ش����ك ف���ي���ه ان اس����ت����م����رار االن���ق���س���ام
أيلول  2009م  /رمضان  1430هـ  ،العدد الرابع والعشرون ()24

ماـــــــف العـــــــــدد
الفلسطيني م��ن ش��ان��ه ان يطلق ي��د االح��ت�لال
في التدمير وبالتالي يزيد من معاناة املواطنني
وقد صدرت تصريحات كثيرة ،ودعوات ومناشدات
 ،ت��دع��و حل���وار وط��ن��ي فلسطيني ينهي معاناة
الشعب الفلسطيني واألزم���ة القائمة .فالشارع
الفلسطيني واملراقبون واملتابعون ،يترقبون بشكل
دقيق لنجاح هذا احلوار.

احتاد جمعيات رجال االعمال
الفلسطينيني

وكما اسلفنا سابقا ورغم مرور سبعة اشهر على
توقف العدوان اإلسرائيلي على غزة ،إال أن عملية
إع��ادة اإلعمار لم تبدأ باي شكل حتى اآلن ،رغم
العدد الكبير من املؤمترات واللقاءات التي عقدت
لهذا الغرض ولغياب جن��اح احل��وار الفلسطيني
الداخلي وعدم التوصل الى صيغة متكن من اعادة
االعمار في غزة  .ويبدو أن لذلك أسباب ًا سياسية
وإجرائية عديدة تتطلب التقييم واملعاجلة في
أس���رع وق���ت مم��ك��ن ،وه���ذا ه��و بشكل رئ��ي��س��ي ما
استهدفته ال��ورش��ة ال��ت��ي ع��ق��ده��ا م��رك��ز تطوير
القطاع اخلاص بايعاز من االحتاد ،والتي شارك
فيها عدد من املسؤولني في املؤسسات احلكومية
واألهلية ذات العالقة.
ويتبني من املداخالت التي قدمت في الورشة بأن
عملية االعمار تتطلب دراس��ة موضوعية لكثير
من التفاصيل العملية اجلوهرية التي ميكن أن
تساهم ف��ي إجن��اح أو إف��ش��ال ه��ذه العملية ،مثل
القضايا الرئيسية التالية:
• التزام املانحني بآليات عمل شفافة وموضوعية،
خاصة بالنسبة لعدم ه��در مبالغ ضخمة على
ال���دراس���ات االس��ت��ش��اري��ة وال��ت��ق��اري��ر امل���ك���ررة ،بل
تخصيص اجل��زء األك��ب��ر م��ن امل��س��اع��دات للقيام
بعمليات اإلصالح املطلوبة.
•  التأكيد على مبدأ أساسي هو االستعانة قدر
اإلمكان بالشركات احمللية في عمليات التنفيذ،
واستخدام مستلزمات البناء الفلسطينية املنشأ.
وبالطبع ميكن تفهم رغ��ب��ة بعض امل��ان��ح�ين في
إش��راك بعض منشآتهم التجارية وخبرائهم في
عمليات االعمار ال��ذي ميولونها ،ولكن يفترض
أن يتم ذل��ك بشفافية وب���دون أن يتسبب بهدر
جزء كبير من املساعدات على شكل أجور باهظة
ل��ل��خ��ب��راء او ث��م��ن غ��ي��ر ع���ادل ل��ل��م��واد ال��ت��ي يتم
توريدها حلساب املشروع.
• التزام املانحني بتقدمي املساعدات التي وعدوا
بها في مؤمتر شرم الشيخ ،إذ أن التجربة السابقة
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ت��دل على تخلف غالبية امل��ان��ح�ين ع��ن االي��ف��اء
بالتزاماتهم.
• رفض أية شروط أو سياسات تضعها املؤسسات
املانحة لتحقيق م��آرب سياسية ال تنسجم مع
املصالح الفلسطينية.
•  ض���رورة فتح املعابر م��ع إسرائيل ومصر أم��ام
حركة البضائع واألفراد ،مبا في ذلك رفع القيود
املفروضة حالي ًا على دخول مواد البناء األساسية.
وبالطبع فإن حتقيق هذا الهدف يتطلب تدخ ًال
فاع ًال من قبل بعض املانحني ،خاصة احلكومة
األم��ري��ك��ي��ة واالحت����اد األوروب����ي وروس��ي��ا والصني
وغيرهم.
• فحص تقديرات األضرار التي قامت بها بعض
امل��ؤس��س��ات املتخصصة ،واالت���ف���اق ع��ل��ى طريقة
موضوعية العتماد هذه التقديرات.
• كيفية التعامل مع األبنية التي كانت قائمة على
أرض حكومية أو انشأت بدون تراخيص قانونية.
• كيفية التعامل مع العقارات التي ميلكها غير
سكانها املقيمني فيها ،أو التي يقطن فيها أكثر
من عائلة.
• دراس�����ة اإلم��ك��ان��ي��ات امل��ت��اح��ة ل��ل��ت��ع��وي��ض عن
اخلسائر في األثاث.
•  املفاضلة بني التعويض النقدي للمتضررين
باملقارنة مع التعويض العيني.
وقد خرجت الورشة بتوصية رئيسية تدعو إلقامة
هيئة خاصة بإعادة إعمار قطاع غزه في حال تعذر
وت��اخ��ر االت��ف��اق الفلسطيني ال��داخ��ل��ي او حتى
بعد ان يتحقق حيث ميكن للهيئة ان تلعب دورا
اساسيا على األسس واالعتبارات التالية:
 .1يقترح أن حتمل املؤسسة إس��م «هيئة إع��ادة
اع��م��ار غ��زة» – وي��ك��ون اسمها باالجنليزية على
Gaza
ال��ن��ح��و ال���������ت���������ال���������ي:
.)Reconstruction Commission (GRC
 .2تتكون الهيئة املقترحة من ممثلني معتمدين
من قبل املؤسسات التالية:
مجلس اإلسكان الفلسطيني ,املجلس الفلسطيني
لإلعمار (بكدار) ,مجلس تنسيق القطاع اخلاص
,نقابة املهندسني الفلسطينيني ,احتاد املقاولني
الفلسطينيني  ,بعثة البنك الدولي في فلسطني,
الصندوق االمن��ائ��ي ل�لأمم املتحدة (.)UNDP
صندوق األمم املتحدة لإلسكان ()HABITAT
مؤسسة اإلسكان التعاونية األمريكية ()CHF
م��ح��اف��ظ ف��ل��س��ط�ين ل����دى ال��ص��ن��ادي��ق ال��ع��رب��ي��ة
واالسالمية
 .3يكون للهيئة صفة اعتبارية مستقلة ،ويتم
إدارتها من قبل مجلس إدارة يتكون من ممثل عن

كل من املؤسسات األعضاء في الهيئة.
 .4حتدد املهمة األساسية للهيئة بإدارة عمليات
إعادة اإلعمار ،وذلك من خالل املنشآت التجارية
التي يتم اختيارها لهذا الغرض من قبل الهيئة،
وبحسب أنظمة ومعايير شفافة يتم إقرارها من
قبل مجلس إدارة الهيئة.
 .5ت��ق��وم ال��ه��ي��ئ��ة ل��غ��رض تنفيذ امل��ه��ام امل��وك��ل��ة
ب��ه��ا ب��ج��م��ي��ع االت���ص���االت ال�ل�ازم���ة م���ع اجل��ه��ات
الفلسطينية احل��ك��وم��ي��ة وغ��ي��ر احل��ك��وم��ي��ة ذات
العالقة ،وذلك على أسس مهنية بحته تستهدف
املصلحة الفلسطينية .ويفترض أن يكون توجه
كهذا مقبو ًال لدى جميع األطراف الفلسطينية،
بغض النظر عن انتماءاتها الفصائلية.
 .6ف��ي إط��ار سعيها لتنفيذ املهمة املوكلة لها،
يفترض أن تقوم الهيئة بجهود مكثفة ومتواصلة
ل���دى اجل���ه���ات ال��دول��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة واالس�لام��ي��ة
املختصة لتجنيد امل����وارد امل��ال��ي��ة ال�لازم��ة لها.
كما يجب أن تسعى الهيئة لتنسيق جهودها مع
املؤسسات العربية والدولية املعنية باملوضوع ،مثل
جامعة ال��دول العربية والهيئة العربية الدولية
إلعادة إعمار غزة ،ومقرها في القاهرة.

احتاد جمعيات رجال االعمال
يشارك في مؤمتر اسطنبول

هذا وقد تزامن مع ذلك ان تلقى احتاد جمعيات
رج���ال االع��م��ال الفلسطينيني دع���وة م��ن خالل
احت��اد رج��ال االع��م��ال العرب للمشاركة ومتثيله
في مؤمتر اعادة اعمار غزة الذي انعقد في مدينة
اسطنبول يومي 17و 18يونيو  2009ودعت اليه
الهيئة العربية الدولية العادة اعمار غزة ومقرها
القاهرة وع��م��ان ومسجلة ف��ي لندن واسطنبول
ويرأسها رجل االعمال املصري املعروف املهندس
اسماعيل عثمان ,ه��ذا وش���ارك احت��اد املقاولني
الفلسطينيني بوفد في هذا املؤمتر ايضا  ،حيث
تبنى املؤمتر مشاريع اإلع��م��ار املطروحة بقيمة
 350م��ل��ي��ون ي����ورو ،أي م��ا ي��ع��ادل ن��ص��ف مليار
دوالر أم��ري��ك��ي .م��ن قبل رج���ال أع��م��ال ونقابات
وهيئات ومؤسسات وفي مقدمتهم املنتدى التركي
الفلسطيني ،والذي تبرع بتنفذ نحو ثلثي املشاريع
كما دع��ت الهيئة في بيانها إل��ى تضافر اجلهود
الدولية واإلسالمية «للعمل على إعادة بناء قطاع
غ��زة ،مشيرة إلى أن ما تعرض له القطاع خالل
ال��ع��دوان الغاشم نهاية العام املاضي وم��ا سبقه
من حصار ظالم له قد سبب دمار البنية التحتية
لغزة ،ومت خالل املؤمتر إطالق حملة أسهم إعمار
غزة بقيمة مائة يورو للسهم الواحد ،لتمكني أكبر
قطاع شعبي للمساهمة في مشاريع اإلعمار .كما
أعلن عن تأسيس مركز للهيئة العربية الدولية
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إلعمار غزة في إسطنبول وتسجيلها رسمي ًا.
كما تلقى االحت��اد دعوة اخرى من الدكتور احمد
جويلي رئيس املجلس االق��ت��ص��ادي ف��ي اجلامعة
العربية للمشاركة في مؤمتر يعقد في القاهرة
حول اعادة اعمار غزة ولكن مت تاجيله الشعار اخر.

املبادرة االممية

وت��واص��ل مؤسسات االغ��اث��ة االنسانية االجنبية
جهودها احلثيثة مع اجلانب االسرائيلي من اجل
اعادة بناء قطاع غزة,
وكشف روبرت سيري ،مبعوث األمني العام لألمم
الـمتحدة لعملية ال��س�لام ف��ي ال��ش��رق األوس���ط،
النقاب مؤخرا خالل لقائه في القدس بتاريخ -30
 2009-7بوفد من املجلس التنسيقي ملؤسسات
القطاع اخلاص في محافظات غزة عن أن األمم
الـمتحدة قدمت إلى احلكومة اإلسرائيلية قبل
شهرين مبادرة تقضي بتمكني األمم الـمتحدة من
البدء في تنفيذ عدد من الـمشاريع غير الـمنتهية
في غزة لبناء مساكن ومدارس وعيادات بقيمة 77
مليون دوالر ،مشير ًا إلى أن األمم الـمتحدة لـم
تتلق بعد إجابة إسرائيلية عن مبادرتها .
وق��ال سيري خ�لال ال��ل��ق��اء :هناك م��ب��ادرة األمم
الـمتحدة للبدء في اإلنعاش الـمبكر وإعادة بناء
غزة ،وهذا ما يعني أننا كنا عمليني قدر اإلمكان
بأن نطلب من إسرائيل أن متكننا في الـمرحلة
األول�����ى م���ن اس��ت��ك��م��ال ج��م��ي��ع ال��ـ��م��ش��اري��ع غير
الـمنتهية في غزة مثل مشاريع اإلسكان ومدارس
وعيادات بقيمة  77مليون دوالر».
وأض����اف  :ه���ذا ال��ـ��م��ش��روع ال��ـ��م��ط��روح اآلن على
اإلسرائيليني منذ شهرين ب��دأ فع ًال بعد أن أكد
األم�ي�ن ال��ع��ام ل�ل�أمم الـمتحدة ف��ي كلـمته إل��ى
مجلس األمن الدولي أن الوضع احلالي في غزة
غير مقبول كلي ًا ،ومن ثم ق��ال :إنه بعد  4أشهر
من احلرب لـم يتم وضع حجر واحد على األرض،
وبالتالي نحن اآلن بعد  6أشهر دون أن نتمكن من
البدء في أي نشاط بناء.
وش���دد على أن��ه «نعتقد أن م��ا ه��و م��وج��ود أم��ام
احلكومة اإلسرائيلية هو برنامج منطقي ومحدود
وقابل لالستمرار ،وقد أبلغنا اإلسرائيليني أن هذه
الـمشاريع ستتم حتت علـم األمم الـمتحدة وأننا
سنتأكد من أن الـمشاريع الـمستوردة ستستخدم
ل�ل�أه���داف ال��ـ��م��ح��ددة ل��ه��ا ،وم���ا زل��ن��ا ح��ت��ى اآلن
ننتظر رد ًا إيجابي ًا من اجلانب اإلسرائيلي على
اقتراحنا».
وش��دد سيري خ�لال اللقاء على أننا «سنواصل
الدفع باجتاه فتح أكبر للـمعابر ومتكني القطاع
اخلاص من القيام بعمله الـمهم للناس في غزة».
واج����رى وف���د م��ن امل��ج��ل��س التنسيقي ملؤسسات
القطاع اخل��اص حملافظات غزة برئاسة محمود
توفيق اليازجي أمني سر املجلس التنسيقي في
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اكد املجلس التنسيقي خالل
اللقاء الذي اجراه في القدس مع
ممثلني عن اللجنة الرباعية الدولية
والواليات املتحدة االميركية والبنك
الدولي واالمم املتحدة واملنظمات غير
احلكومية الدولية استعداده للقيام
بدوره في اعادة استنهاض االقتصاد
الفلسطيني في القطاع في هذا
املجال اال انه شدد على احلاجة لرفع
القيود االسرائيلية وانهاء احلصار
االسرائيلي املفروض على القطاع.

قطاع غزة مؤخرا العديد من اللقاءات والفعاليات
ف��ي الضفة ال��غ��رب��ي��ة ل��ش��رح م��ا يعانيه القطاع
اخل��اص الفلسطيني ف��ي محافظات غ��زة ج��راء
احلصار املفروض علي قطاع غ��زة منذ أكثر من
عامني واحلرب األخيرة والتي استهدفت القطاع
ال��ت��ج��اري وال��ص��ن��اع��ي وال���زراع���ي بشكل مباشر
وتسببت في خسائر فادحة لالقتصاد الفلسطيني
في محافظات غزة .
واكد املجلس التنسيقي خالل اللقاء الذي اجراه
ف��ي ال��ق��دس م��ع ممثلني ع��ن اللجنة الرباعية
ال��دول��ي��ة وال��والي��ات املتحدة االميركية والبنك
الدولي واالمم املتحدة واملنظمات غير احلكومية
ال��دول��ي��ة اس���ت���ع���داده ل��ل��ق��ي��ام ب������دوره ف���ي اع���ادة
استنهاض االقتصاد الفلسطيني في القطاع في
هذا املجال اال انه شدد على احلاجة لرفع القيود
االسرائيلية وانهاء احلصار االسرائيلي املفروض
على القطاع.
وهذا هو االجتماع االول الذي يعقد وجها لوجه
بعد ان كانت االجتماعات تعقد سابقا عبر نظام
الفيديو كونفرنس ،وهي املرة االولى منذ سنوات
يتمكن فيها ممثلون عن القطاع اخلاص في غزة
مبساعدة مكتبي توني بلير وج��ورج ميتشل من
الوصول الى الضفة الغربية.

مامون ابو شهال

وحت���دث رج��ل االع��م��ال م��أم��ون اب��و شهال خالل
اللقاء مقدما شرحا عن «االجراءات غير املنطقية
امل��ت��خ��ذة ض��د اك��ث��ر م��ن م��ل��ي��ون ون��ص��ف امل��ل��ي��ون
فلسطيني يعيشون في غ��زة» وق��ال« :نأمل انكم

ستعتمدون س��ي��اس��ات ج��دي��دة تعقبها اج���راءات
ج��دي��دة الن��ه��اء احل��ص��ار امل���ج���رم ،وف��ت��ح امل��ع��اب��ر
السبعة احلدودية التي تعد الصلة الوحيدة بني
غزة والعالم».
واض���اف« :شعبنا استلهم االم��ل باالستماع الى
السياسات اجلديدة التي اعلنها الرئيس اوباما،
وان ميكننا ال��ع��ي��ش ب��ك��رام��ة م��ث��ل ك��ل ال��ش��ع��وب
االخرى».
وط��ال��ب ب��اق��ن��اع اس��رائ��ي��ل ب��االن��س��ح��اب م��ن غ��زة
والضفة الغربية واقامة الدولة الفلسطينية مبا
يوفر االمن للجميع وقال« :نقر بأن ذلك سيتطلب
وقتا والكثير من اجلهود ولكن الشعب في غزة
بحاجة الى خطوات قوية النهاء احلصار الظالم
ومتكيننا من االتصال مع العالم الستيراد مواد
البناء الع��ادة بناء منازلنا ومدارسنا وشوارعنا
وم��س��ت��ش��ف��ي��ات��ن��ا وادخ������ال امل�����واد اخل����ام واآلالت
لتشغيل امل��ص��ان��ع واس��ت��ي��راد امل����واد وال��س��ي��ارات
واآلالت واجهزة احلاسوب والطعام والكثير من
االمور التي يحتاجها السكان ،اضافة الى السماح
للغزيني بالتصدير من خالل احلركة احلرة الى
الضفة الغربية والعالم» واض��اف« :القيود كثيرة
جدا وال احد يتوقع ان يستمر هذا الوضع».
واشار الى انه في حني ان وزير الدفاع االسرائيلي
اع��ل��ن ع��ن ال��س��م��اح ب��ادخ��ال كمية م��ح��دودة من
م��واد البناء ال��ى غ��زة ق��ال« :انها ليست اكثر من
 5شاحنات بينما نحن نحتاج نحو نصف مليون
شاحنة من اجل اع��ادة بناء غ��زة»واض��اف« :طبقا
لبروتوكول باريس االقتصادي فإن املواد املسموح
بادخالها هي  9700مادة قلصت الى  7500مادة
في العام  2000ومن ثم قلصت الى  9مواد فقط
واآلن نحن نعيش على  34مادة فقط ونعتقد ان
املنطق يقول منع  34مادة والسماح بالباقي وليس
العكس ومن اجل فهم الوضع حاليا فإن  70ـ 100
شاحنة فقط مسموح لها بالدخول يوميا بينما
كانت قبل اح���داث ح��زي��ران  2007ح��وال��ي 700
شاحنة يوميا ولذا فنحن نعيش على 20%-15
من احتياجاتنا وهي اساسا مواد انسانية واغذية
اساسية».
واض���اف اب��و ش��ه�لا« :ن��ح��ن ننظر اليكم للبدء
فورا بسياسات جديدة خللق سالم حقيقي في
منطقتنا ونأمل انكم ستطبقون مشاريع سريعة
االثر على االقتصاد في غزة الظهار جناح سريع
م��ن اج���ل اع����ادة ب��ن��اء ال��ث��ق��ة ب��ال��ق��ط��اع اخل��اص
في غزة مبا يقنع الناس بأن العالم يريد حقا
مساعدتهم على العيش بكرامة ول��ي��س فقط
ال��ب��ق��اء» وت��اب��ع« ،ن��ري��د حتسني مستوى احلياة
في غزة ونريد وضع حد للفقر املخجل في غزة
فنحن ال نستحق ذل��ك اذ ميكننا حتقيق منو
كبير في الدخل القومي».
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محمد توفيق اليازجي

وش���������دد م���ح���م���د ت���وف���ي���ق
اليازجي نائب رئيس احتاد
ج��م��ع��ي��ات رج����ال االع��م��ال
– رئ���ي���س ج��م��ع��ي��ة رج���ال
االع����م����ال ف���ي م��ح��اف��ظ��ات
غزة على ان اهتمام الناس
في غزة اليوم هو التخفيف
م���ن احل���ص���ار ال�����ذي يضر
بالقطاع اخل��اص .وق��ال« :معظم رج��ال االعمال
اوشكوا على االفالس بينما لديهم بضائع بقيمة
م�لاي�ين ال�����دوالرات م��ح��ج��وزة ف��ي م��ي��ن��اءاس��دود»
واض���اف« :ن��ري��د مساعدة املجتمع ال��دول��ي على
االق��ل في توسيع قائمة امل��واد املسموح بادخالها
ال���ى غ���زة خ��اص��ة م��ع ق���رب ح��ل��ول ش��ه��ر رم��ض��ان
املبارك».

شرحيبل الزعيم

اما رجل القانون شرحبيل الزعيم فقد اكد انه
مبوجب القانون ال��دول��ي االنساني ف��إن من حق
بني البشر التحرك بحرية وق��ال« :ح��ق احلركة
لالفراد والبضائع هو حق كفله القانون الدولي
االنساني ،علما أن اخراجنا نحن رجال االعمال
ملدة  48ساعة من غزة قد تطلب كل هذا اجلهد
وكل هذا التدخل الهائل من اجل حق بسيط لم
يكن في االوضاع العادية ليتطلب كل هذا اجلهد»
واض��اف« :ال تعطونا السمك ونحن نعرف صيده
ول��ك��ن اع��ط��ون��ا ال��ف��رص��ة ل��ك��ي ن��ص��ط��اد السمك
 ...اعطونا الفرصة من اج��ل البيع واالستيراد
والتصدير ،هذا كل ما نريده ،نريد الفرصة وال
نريد شيئا اكثر».

نبيل ابو معيلق

م��ن جهته اش���ار نبيل ابو
معيلق عضو مجلس ادارة
احت������اد ج���م���ع���ي���ات رج����ال
االع���م���ال الفلسطينيني
ال�����������ى ان  80%م���ن
الشوارع في غزة وامل��دارس
واملستشفيات بحاجة الى
ت��رم��ي��م وق������ال« :ك����ل سنة
نحن بحاجة ال��ى عشرات
امل��دارس اجلديدة ولكننا لم نتمكن منذ عامني
من بناء اية غرفة صفية فتخيلوا اين سيذهب
االط��ف��ال» واض���اف« :نحن بحاجة ال��ى  20الف
شقة فورا».
م��ن جهتهم اك��د ممثلو الهيئات ال��دول��ي��ة على
ال���دور املهم امللقى على عاتق القطاع اخل��اص
الفلسطيني في قطاع غزة في اعادة استنهاض
االقتصاد الفلسطيني في القطاع اال انهم شددوا
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على ان القيود املفروضة على احلركة والعبور
حت���ول دون ذل���ك متعهدين ب��ال��ع��م��ل م��ن اج��ل
التخفيف من حدة القيود املفروضة.

روبرت دانني

وق��ال روب��رت دان�ين ،كبير موظفي مكتب مبعوث
ال��ل��ج��ن��ة ال��رب��اع��ي��ة ال���دول���ي���ة« ،ن��ح��ن ف���ي مكتب
مبعوث الرباعية نعمل على اعادة احياء االقتصاد
الفلسطيني ،وحتسني اوضاع الشعب الفلسطيني
وع��ي��ون��ن��ا ع��ل��ى اق��ام��ة دول���ة فلسطينية سلمية
وآمنة وقابلة للحياة في الضفة الغربية وقطاع
غزة وفيما يتعلق بغزة فإننا بشكل خاص نعمل
ع��ل��ى ت��ع��زي��ز امل��ؤس��س��ات امل��ص��رف��ي��ة ال��ش��رع��ي��ة من
اجل املساعدة في تأمني انتقال منتظم للسيولة،
وايضا حركة اكبر من والى غزة للبضائع االنسانية
والصناعية والبنى التحتية والتجارية».
واض��اف« :على م��دى الفترة املاضية ك��ان مكتبنا
ف��ي ات��ص��ال م��ع اع��ض��اء ال��ق��ط��اع اخل���اص وكانت
نقاشاتنا مثمرة جدا ،وقد ساعدنا بالتدخل في
مسائل مثل نقل السيولة ،وحركة رجال االعمال
والبضائع واملواد املطلوبة الصالح شبكة املجاري
ومشاريع زراعية ومحطة توليد الكهرباء وايضا
مشروع االمم املتحدة العادة البناء».
وتابع دان�ين« :هناك حاجة الستراتيجية سريعة
ل��غ��زة م��ن اج���ل ال��ت��ع��ام��ل م��ع االزم����ة االن��س��ان��ي��ة
واالقتصادية املتزايدة في غزة وبشكل اكثر اهمية
للعودة الى النمو والتنمية وهذا يتحقق فقط من
خالل قطاع خاص فعال».

د.سالم فياض

وت���ول���ي احل��ك��وم��ة
اه��ت��م��ام ب��ال��غ في
م������وض������وع اع�������ادة
اع��م��ار غ��زة بحيث
مت م��ؤخ��را تعيني
ال��دك��ت��ور عزيز ابو
دقة مستشار رئيس
ال���������وزراء ك��م��ن��س��ق
عام لبرنامج إعادة
إعمار قطاع غزة.
واكد رئيس الوزراء
خالل االع�لان عن وثيقة برنامج عمل احلكومة
ف��ي ال��ع��ام�ين املقبلني م��ؤخ��را إل���ى أن احلكومة
ستواصل دعمها لقطاع غزة  ،وقال ‹أهل غزة أهلنا
حتى لو استفادت حماس من دعمنا ألهلنا الذي
هو واجبنا وسنستمر في أدائه›.
وورد في الوثيقة ان احلكومة اعتمدت سياسة من
شقني لزيادة القدرة التنفيذية ملشروعات البنية
التحتية:
ُ
��ح��ة
ف��ع��ل��ى امل����دى ال��ق��ري��ب ،ون��ظ��را ل��ل��ح��اج��ة امل��ل ّ

إلع��ادة إعمار غزة ،وفي أسرع وقت ممكن ،ونظرا
حلجم الدمار ال��ذي خلفه العدوان اإلسرائيلي،
ستعمل احلكومة على زي��ادة ال��ق��درة التنفيذية
ملشروعات البنية التحتية واإلسكان بتسهيل عمل
شركات الهندسة واملقاوالت العربية والدولية في
فلسطني.
أما على املدى املتوسط ،فستعمل احلكومة على
مساعدة الشركات احمللية وذلك مبساهمتها في
تطوير قدرات الكوادر احمللية ومنح تسهيالت لهذه
الشركات للحصول على املعدات الالزمة للعمل.
وجاء في الوثيقة ايضا ان وزارة األشغال العامة
واإلسكان ستعمل على حتقيق األهداف التالية:
إع��ادة إعمار قطاع غ��زة ومب��ا فيها تأهيل املعابر
وإع���ادة ب��ن��اء البيوت واألب��ن��ي��ة العامة واخل��اص��ة
والبنية التحتية التي هدمها االحتالل.

د.باسم خوري

م������ن ج����ه����ت����ه أك��������د وزي������ر
االقتصاد الوطني د .باسم
خ���وري ف��ي س��ي��اق برنامج
ح���ص���ر أض���������رار ال���ق���ط���اع
اخل������اص وآل����ي����ة ت��ع��وي��ض
امل��ت��ض��رري��ن ج����راء احل��رب
األخيرة على غزة ما توليه
الوزارة من اهتمام في دعم
ال���ق���ط���اع اخل������اص وب����ذل
اجلهود الالزمة لتمكينه من استعادة نشاطه.
وأشار إلى ما توصلت إليه أطقم العمل في برنامج
حصر أضرار القطاع اخلاص وآليات العمل التي
سيتم اتباعها في تقدمي التعويضات للمتضررين
جراء احلرب األخيرة.

عزيز ابو دقة

وأش���ار أب��و دق��ة إل��ى ت��ط��ورات العمل ف��ي مشروع
إعمار مرافق القطاع اخل��اص ،مبين ًا أن عملية
حصر األضرار أوشكت على االنتهاء ومن املتوقع
أن تنتهي أطقم العمل التابعة لشركة البدائل
التطويرية « »DAIالتي تقوم منذ ع��دة أشهر
بحصر األض��رار في غضون األسابيع املقبلة من
عملية ح��ص��ر األض����رار وم���ن ث��م سيتم ال��ش��روع
بصرف التعويضات للمتضررين.
وأوضح أبو دقة أنه عقب االنتهاء من عملية حصر
األضرار سيتم منح املتضررين فرصة االعتراض
على التقديرات اخلاصة ب��األض��رار التي حلقت
بكل منشأة اقتصادية ،وذلك متهيد ًا لبدء عملية
صرف التعويضات ،منوه ًا إلى أنه سيتم التعامل
مع كل ملف من ملفات املتضررين على حدة.
واستكماال لهذا التقرير حتدثنا مع كبار ممثلي
م��ؤس��س��ات ال��ق��ط��اع اخل���اص ح���ول موقفهم من
عملية االعمار .
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محمد مسروجي

وق���ال محمد مسروجي
رئ��ي��س احت����اد جمعيات
رجال االعمال ان موضوع
االعمار بقي معلقا وذلك
ب���س���ب���ب االن����ق����س����ام ب�ين
ال��ف��ص��ائ��ل الفلسطينية
الرئيسية.
واضاف ان املوضوع االهم
ل��ي��س ال��ت��ب��رع اواالت���ف���اق
ع���ل���ى ط���ري���ق���ة االع���م���ار
وامنا االساس هو رفع احلصار وفتح املعابر اذ ال ميكن
ادخال مواد البناء الالزمة لالعمار مع وجود احلصار.
وشدد مسروجي على دور رجال االعمال الفلسطينيني
في عملية االعمار ملا لذلك من اهمية على صعيد
تشغيل االيدي العاملة وحل مشكلة البطالة.

عادل عودة

وق����������ال رئ�����ي�����س احت������اد
املقاولني املهندس عادل
عوده إن ملف إعادة إعمار
غزة ما زال يراوح مكانه،
رغ���م ان��ع��ق��اد الكثير من
امل���ؤمت���رات وال��ك��ث��ي��ر من
ال�����ق�����رارات وال��ت��ع��ه��دات
املالية التي انبثقت عن
ت��ل��ك امل����ؤمت����رات وال��ت��ي
تزيد عن خمسة مليارات دوالر سواء في شرم الشيخ
أو تركيا أو الكويت وغيرها.
ويرى عودة ان أهم سبب لعدم البدء في إعادة إعمار
غ��زة ه��و االن��ق��س��ام الفلسطيني وع��دم ال��وص��ول إلى
مصاحلة وطنية تفتح أبواب عملية إعادة االعمار.
وق����ال ل��ق��د ت��ش��ك��ل��ت ال��ك��ث��ي��ر م���ن ال��ه��ي��ئ��ات ال��ع��رب��ي��ة
والدولية إلعادة االعمار في غزة خارج الوطن ،وكان
هناك توجه لدى القطاع اخلاص في فلسطني إلنشاء
هيئة وطنية إلعادة االعمار في غزة ولكن لألسف لم
ترى النور حتى اللحظة.
وش��دد على قضيتني اوال فتح املعابر وف��ك احلصار
على غزة فكل املناشدات واملطالبات لذلك آلت للفشل
حتى اآلن نتيجة التعنت والرفض اإلسرائيلي لذلك
وب����دون ف��ت��ح امل��ع��اب��ر وف���ك احل��ص��ار ل��ن ي��ك��ون هناك
عملية إعمار.
واالمر الثاني هو كيفية إعادة االعمار ومن سيتولى
ه��ذه العملية وعلى أي��ة أس��س وم���اذا نريد أن نعمر
ف��ي غ��زة أخ��ذي��ن بعني االع��ت��ب��ار إع���ادة إع��م��ار م��ا مت
هدمه ،وفي نفس الوقت ونتيجة لصغر مساحة غزة
علينا التفكير ج��ي��د ًا ف��ي خطة إستراتيجية لعمل
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بنية حتتية في غزة تلبي احتياجات غزة على مدى
اخلمسني عام ًا القادمة ،وعمل مخطط هيكلي جديد
للقطاع والتخطيط إلنشاء مدن جديدة وتبني البناء
ال��ع��م��ودي ح��ت��ى نستطيع ح��ل امل��ش��ك��ل��ة اإلس��ك��ان��ي��ة
والعمرانية في غزة.

احمد هاشم الزغير

وق����������ال اح�����م�����د ه���اش���م
ال���زغ���ي���ر رئ���ي���س احت���اد
ال������غ������رف ال���ص���ن���اع���ي���ة
ال��زراع��ي��ة الفلسطينية
ان����ه ب��ع��د ق������راءة ت��ق��ري��ر
م�����اذا ب��ع��د احل�����رب على
غ��زه ...الصادر عن غرفة
جت�����ارة م��ح��اف��ظ��ات غ��زه
استوقفني وأه��ال��ن��ي ما
ح��واه التقرير م��ن م��ؤش��رات وأرق���ام م��أس��اوي��ة ،حيث
م��ض��ت أك��ث��ر م���ن ث�ل�اث س���ن���وات م��ن��ذ ب���دء احل��ص��ار
املفروض على قطاع غزه وثمانية شهور على انتهاء
احل����رب ع��ل��ى غ����زه ،وأه��ل��ن��ا ف���ي ال��ق��ط��اع ي��ن��ت��ظ��رون
ويعيشون ال��واق��ع األل��ي��م ،ف��إع��ادة االع��م��ار وال��وع��ود
املقطوعة ف��ي ه��ذا اخل��ص��وص ل��م يصل منها شيء
ب��ل على العكس م��ن ذل��ك فالوضع ي���زداد س���وء ًا وال
سيما أن شهر رمضان هذا العام هو أول رمضان بعد
احلرب على غزه ،والعالم غير مبالي ملا يحصل هناك،
ف�لا دم��وع األط��ف��ال اجل��ي��اع وال العائالت التي تنام
في ال��ع��راء تلتحف السماء وتفترش األرض حترك
ضمائر العالم املتحضر ،فحقوق اإلن��س��ان منتهكة
هناك بكافة املعايير وال��ش��رائ��ع الدينية والدنيوية
وما يخجل في املوضوع أننا نراقب األخبار اآلتية من
االحتالل اإلسرائيلي الذي يفرض احلصار ونقدمه
كاحلمل الوديع في وسائل اإلعالم عندما يفتح جزئي ًا
معبر ًا هنا أو هناك إلدخال املواد األساسية وننسى أو
نتناسى أن وجوده سبب ذلك كله.
واضاف الزغير عندما نتحدث عن األوضاع املأساوية
التي مير بها أهلنا في غزه فإننا ال نستثني أي قطاع
من قطاعات الشعب هناك ،فنسبة البطالة املرتفعة
ومعدالت اإلعالة العالية والفقر ال��ذي يعيشه أكثر
م��ن ثلثي أهلنا ف��ي القطاع أصبحت س��م��ات قطاع
غزه منذ فترة طويلة وتتغنى بها املؤسسات والهيئات
واملنظمات احلكومة واخلاصة واألهلية والدولية على
حد س��واء ،فانقطاع أسباب ال��رزق من العمل الالئق
وارتفاع األسعار ونقص السيولة مع املواطنني وندرة أو
فقدان كثير من السلع الرئيسية كلها تؤدي إلى تفاقم
الوضع اإلنساني وتزيد األمر سوءاً.
ناهيك عن توقف املنشآت الصناعية عن العمل لعدم
السماح للمواد اخل��ام بالوصول إليها ،حيث أغلقت
املصانع وال���ورش وحتى امل���زارع وتوقفت عن اإلنتاج
بسبب احلصار الذي طال أمده.

واردف قائال ان القطاع اخل��اص أصبح يعاني من
احلصار مثله في ذلك مثل املواطن الفلسطيني في
قطاع غزه كما عانى من احل��رب من تدمير املنشآت
حيث قدرت اخلسائر املباشرة للحرب على املنشآت في
قطاع غزه حوالي  183مليون دوالر حسب التقرير
األول����ي ال���ص���ادر ع��ن امل��ج��ل��س التنسيقي ملؤسسات
القطاع اخلاص في شهر شباط املاضي.
وف����ي اخل���ت���ام ن��ق��ول م����اذا ج��ن��ى أه��ل��ن��ا ف���ي ق��ط��اع
غ��زه م��ن وع���ود إلع���ادة اإلع��م��ار وإل���ى متى ستبقى
العائالت املنكوبة تنام في العراء وتتناول ما جادت
ب��ه املنظمات اإلنسانية م��ن م��واد غذائية وإغاثيه
ومتى سيعاود القطاع اخلاص عمله بصورة طبيعية
باعتباره املشغل األك��ب��ر ل�لأي��دي العاملة .ك��ل هذه
األسئلة وغيرها ينادي بها كل طفل وشيخ وام��رأة
في قطاع غزه ولسان حالهم يقول :لقد أسمعت إذ
ناديت حي ًا ،...كما أن احلوار الفلسطيني ونتائجه
ه ٌ��م ي��ؤرق كافة ش��رائ��ح املجتمع الفلسطيني التي
تنتظر جوالته جولة تلو اجلولة .لعلنا نصل إلى
اتفاق ينهي حالة االنقسام ونعمل سوي ًا من أجل
رفع احلصار وإنهاء املعاناة املأساوية ألهلنا في قطاع
غزه.

التوصيات

ون��وص��ي ف��ي ن��ه��اي��ة ه���ذا ال��ت��ق��ري��ر وجن��م��ل مب��ا ج��اء
ف��ي ت��وص��ي��ات ال��دراس��ات وورش����ات العمل وامل��ق��اب�لات
ال��ش��خ��ص��ي��ة وامل���ن���اش���دت ب��رف��ع احل���ص���ار امل��ف��روض
على قطاع غزة و التحرك الفوري لوقف العقوبات
اجلماعية ،وإجبار اسرائيل علي احترام التزاماتها
مب��وج��ب االت��ف��اق��ي��ات ال���دول���ي���ة امل��وق��ع��ة وم��ط��ال��ب��ة
املؤسسات االغاثية الدولية بتوفير برامج إغاثة فورية
و عاجلة لتخفيض نسب البطالة والفقر في املجتمع
الفلسطيني  .والعمل على توفير برامج إغاثة عاجلة
للقطاع اخل��اص الفلسطيني في قطاع غزة وكذلك
العمل على فتح املعابر املغلقة لتعمل علي م��دار
الساعة .وايجاد آلية إلدخ��ال البضائع العالقة في
مخازن املواني اإلسرائيلية .واعداد خطة إستراتيجية
لعمل بنية حتتية في غزة تلبي احتياجات غزة على
مدى اخلمسني عام ًا القادمة.
اما بخصوص الدول العربية والدول املانحة ينبغي
ال��وف��اء ب��االل��ت��زام��ات ال��ت��ي تعهدت بتقدميها خالل
مؤمتري باريس وش��رم الشيخ حتى تتمكن السلطة
الوطنية من الوفاء بالتزاماتها جت��اه أبناء الشعب
الفلسطيني وخاصة إعادة اعمار قطاع غزة.
وفي النهاية نقول انه رغم احل��راك الدولي واحمللي
والدعوات واملناشدات في سبيل انهاء احلصار واعادة
اعمار قطاع غزة اال ان هذه اجلهود لم تثمر حتى االن
على حتقيق اية نتائج ايجابية في هذا اخلصوص
وه���ذا م��ا ي��وج��ب ال��ب��ح��ث ع��ن ال��ب��دائ��ل دائ��م��ا وع��دم
القبول باالمر الواقع.
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في حوار مع مجلة "

هناك خطة عمل للعامني
القادمني واالحتالل
االسرائيلي يقف حائال
لتطوير القطاع الزراعي
اكد وزير الزراعة الدكتور اسماعيل دعيق على
ان منطقة األغوار تعد أحد أهم املناطق البيئية
الزراعية في األراض���ي الفلسطينية من خالل
كونها دفيئة زراعية طبيعية مشيرا الى ان الوزارة
تعمل على إع��داد خطة شاملة لتنمية وتطوير
الزراعة في األغوار من خالل إعادة تأهيل البنية
التحتية لقطاع املياه وكذلك تشجيع الزراعات
اإلقتصادية ذات امليزة النسبية.
واش����ار ف��ي ح���وار م��ع “رجل االعمال” ال���ى ان
ال�����وزارة ع��م��ل��ت خ�ل�ال ال��س��ن��وات امل��اض��ي��ة على
تقدمي اخلدمات الزراعية للمزارعني إال أن هذه
اخل��دم��ات لم ترقى ال��ى املستوى املطلوب ،مما
أدى ال��ى زي���ادة الفجوة م��ا ب�ين ال���وزارة وامل���زارع
وضعف جسور الثقة في هذه العالقة.
واع��ل��ن ال���وزي���ر دع��ي��ق أن وزارت�����ه ستعمل على
حتديد احتياجات املزارعني في املناطق احملاذية
للمستوطنات وجدار الفصل العنصري وحشد
التمويل الالزم لدعمهم ومساندتهم.
وفي ما يلي اهم ما جاء في احلوار:
س :ما هي االولويات التي وضعتها ال��وزارة
لتنفيذها خالل املرحلة القادمة؟
ج :منذ ان بدأت احلكومة الثالثة عشر أعمالها
عملت وزارة ال��زراع��ة على وض��ع خطة عملها
للعامني القادمني حيث تضمنت اخلطة خمسة
أول���وي���ات لتنفيذها خ�ل�ال ال��ع��ام�ين ال��ق��ادم�ين
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" وزير الزراعة الدكتور اسماعيل دعيق:

وال��ت��ي مي��ك��ن تلخيصها ع��ل��ى ال��ن��ح��و ال��ت��ال��ي:
تطوير وتنظيم البناء املؤسسي للقطاع الزراعي
وتفعيل أداء وزارة ال���زراع���ة .ودع���م وم��س��ان��دة
اللجان الشعبية ملقاومة اجل��دار واالستيطان
وزي��ادة جماهيرية ال��وزارة وبناء عالقات مميزة
م���ع امل��ؤس��س��ات االه��ل��ي��ة .وت��ش��ج��ي��ع ال���زراع���ات
االق��ت��ص��ادي��ة وزي�����ادة االس��ت��ث��م��ار م���ن ال��ق��ط��اع
اخل��اص في القطاع ال��زراع��ي .واق��ام��ة املشاريع
ال��ت��ي حت��اف��ظ على االرض وامل��ي��اه واستغاللها
ب��ش��ك��ل ام��ث��ل واحل���ف���اظ عليها م��ن امل���ص���ادرة.
وتعزيز األمن الغذائي من نواحي كمية ونوعية
م��ن خ�ل�ال زي����ادة ن��س��ب��ة االك��ت��ف��اء ال���ذات���ي من
املنتجات الزراعية احمللية.
س :م���ا ه���ي االث�����ار امل���دم���رة ع��ل��ى ال���زراع���ة
وامل���زارع�ي�ن نتيجة للخطة االس��رائ��ي��ل��ي��ة
لفصل منطقة االغ���وار ع��ن ب��اق��ي مناطق
الضفة؟
ج :تعتبر منطقة األغوار أحد أهم املناطق البيئية
الزراعية في األراض���ي الفلسطينية من خالل
كونها دفيئة زراعية طبيعية ،نتيجة النخفاضها
عن مستوى البحر بحوالي  300متر ،وفي حال
فصلها عن باقي املناطق الفلسطينية فإن ذلك
سينعكس سلب ًا على تنافسية القطاع الزراعي
في االس��واق احمللية واخلارجية ،إضافة الى أن
ال��زراع��ة ف��ي األغ����وار تعتبر ال��ن��ش��اط الرئيسي

ملعظم السكان ف��ي تلك املنطقة ،مم��ا سيؤدي
الى زيادة الفقر وتدني مستويات املعيشة وزيادة
نسبة البطالة ،كذلك إن عملية فصل األغوار عن
باقي املناطق سيؤثر سلب ًا على عملية التسويق
الداخلي واخلارجي للمنتجات الزراعية ،وعدم
االستفادة من احلقوق املائية الفلسطينية في
نهر األردن واحلوض الشرقي.

خطة شاملة

ان منطقة األغ��وار وكما هو معروف تعتبر سلة
اخلضار والفواكه كون الزراعة في األغوار تشكل
ح��وال��ي  % 45م��ن إج��م��ال��ي امل��س��اح��ة امل��روي��ة
في الضفة الغربية ،مما سينعكس سلب ًا على
مساهمة ال��ق��ط��اع ال��زراع��ي ف��ي ال��ن��اجت احمللي
اإلج���م���ال���ي .وب���ه���دف ال��ت��ص��دي للمخططات
االسرائيلية وتعزيز صمود املزارعني في منطقة
االغ����وار ف���إن ال�����وزارة تعمل ع��ل��ى إع����داد خطة
شاملة لتنمية وتطوير الزراعة في األغ��وار من
خالل إعادة تأهيل البنية التحتية لقطاع املياه
وكذلك تشجيع الزراعات اإلقتصادية ذات امليزة
النسبية.
س :ك��ي��ف ت��ق��ي��م��ون ال��ع�لاق��ة ب�ي�ن ال�����وزارة
وامل���زارع�ي�ن وم���ا ه��ي أه���م امل��ش��اري��ع لتعزيز
صمود املزارعني؟
ج :كما يعلم اجلميع ف��إن ال��ع��وام��ل الرئيسية
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مقـــابــــــلة العـــــــدد
للزراعة هي االرض ،املياه ،و االنسان  ،فاملزارع
يعتبر أح���د أه���م ه���ذه ال��ع��وام��ل ،وال ن��ب��ال��غ إذا
قلنا بأن امل��زارع الفلسطيني يشكل في كل يوم
وكل ساعة ملحمة عشق وانتماء ودفاع عن هذه
األرض امل��ب��ارك��ة م��ن خ�ل�ال تشبثه ف��ي أرض���ه،
وقد عملت ال��وزارة خالل السنوات املاضية على
تقدمي اخلدمات الزراعية للمزارعني إال أن هذه
اخل��دم��ات لم ترقى ال��ى املستوى املطلوب ،مما
أدى ال��ى زي���ادة الفجوة م��ا ب�ين ال���وزارة وامل���زارع
وضعف جسور الثقة في هذه العالقة ،وتشوه هذه
العالقة يعود الى العديد من العقبات واملشاكل
املتمثلة في األوضاع السياسية الصعبة ،ضعف
اجلوانب املؤسساتية للقطاع الزراعي من جهة
والوزارة من جهة اخرى ،كذلك محدودية املوارد
امل��ال��ي��ة س���واء م��ن م��ص��ادر داخ��ل��ي��ة او خارجية،
وبهدف بناء وتنمية جسور الثقة ما بني الوزارة
وامل��زارع فقد تضمنت خطة عمل ال��وزارة خالل
العامني القادمني العديد م��ن األنشطة التي
م��ن ش��أن��ه��ا ت��ط��وي��ر ال��ب��ن��اء امل��ؤس��س��ي للقطاع
الزراعي وتفعيل أداء ال��وزارة من خالل حتسني
اخلدمات املقدمة للمزارعني ،والعمل على إعداد
نظام خ��اص بالتأمني ال��زراع��ي وتوفير تأمني
صحي للمزارعني وبلورة مفهوم واض��ح خاص
باإلقراض الزراعي والتمويل الريفي.

املشاريع

أم��ا فيما يتعلق ب��امل��ش��اري��ع ال��ت��ي ت��ع��زز صمود
امل���زارع�ي�ن ،ف��إن ه��ن��اك ع��دد كبير م��ن املشاريع
التي تنفذها الوزارة و املنظمات غير احلكومية
احمللية وال��دول��ي��ة وال��ت��ي تركز و بشكل مباشر
على تعزيز صمود امل��زارع�ين كمشاريع الدعم
الطارئ والتي تستهدف املزارعني املتضررين من
ج��دار الضم والتوسع واالستيطان ،وامل��زارع�ين
املتضررين من أثار اجلفاف وخاصة مربي املاعز
واالغ��ن��ام ،وك��ذل��ك ه��ن��اك ال��ع��دي��د م��ن مشاريع
حتسني املستويات املعيشية للمزارعني من خالل
استصالح وتأهيل االراضي ،شق وتأهيل الطرق

الوزارة ستعمل على حتديد
احتياجات املزارعني في املناطق
احملاذية للمستوطنات وجدار
الفصل العنصري وحشد
التمويل الالزم لدعمهم
ومساندتهم من خالل تنفيذ
مشاريع استصالح االراضي
وشق الطرق واحلصاد املائي
والتشجير ،اضافة الى تقدمي
املساعدات العينية على شكل
مستلزمات اإلنتاج.

التصدي لسياسة االستيطان ودع��م ومساندة
اللجان الشعبية في مقاومة االستيطان وجدار
الضم والتوسع أح��د أه��م االول��وي��ات الرئيسية
من جهة وأح��د أه��م أه��داف خطة عمل ال��وزارة
خالل العامني القادمني ،حيث سيتم العمل على
تعزيز دور وزارة الزراعة في مقاومة األستيطان
ومصادرة األراضي لتعزيز صمود املزارعني على
أراض��ي��ه��م وذل��ك م��ن خ�لال حتديد احتياجات
امل��زارع�ين ف��ي امل��ن��اط��ق احمل��اذي��ة للمستوطنات
ومناطق تعديات االحتالل االسرائيلي وقطعان
املستوطنني وتوثيقها ،وذلك بالتنسيق الكامل
مع كافة اجلهات ذات العالقة ،اضافة الى املشاركة
في تنظيم الفعاليات الشعبية و اجلماهيرية
السلمية ملقاومة االستيطان ومصادرة األراضي،
وكذلك مقاطعة إنتاج املستوطنات.

احتياجات املزارعني

ال��زراع��ي��ة ،وم��ش��اري��ع احل��ص��اد امل��ائ��ي ومشاريع
التشجير وغيرها.
س :عند استالمكم منصبكم اش���رمت الى
اهمية وزارة ال��زراع��ة وان��ه��ا ليست كباقي
ال���������وزارات ب���ل ع��ل��ي��ه��ا م���س���ؤول���ي���ات ك��ب��ي��رة
وحت���دي���ات م��ن��ه��ا م��واج��ه��ة االس��ت��ي��ط��ان و
ال���دف���اع ع���ن االرض ودع����م امل���زارع�ي�ن في
ق��ط��اع غ���زة ،م��ا ه��ي استراتيجيتكم بهذا
اخلصوص؟
ج :يعتبر االح���ت�ل�ال االس��رائ��ي��ل��ي واج���راءات���ه
التعسفية في زي��ادة رقعة املستوطنات وإقامة
ج����دار ال��ض��م وال��ف��ص��ل ال��ع��ن��ص��ري ،وم���ص���ادرة
األراضي وإغالق املراعي والسيطرة على معظم
مصادر املياه وفرض احلصار واإلغالقات وتقطيع
أوصال الوطن ،اضافة الى االغالق اخلانق على
قطاع غزة من العقبات الرئيسية التي تقف حائ ً
ال
لنجاح عملية التنمية بشكل عام وتنمية وتطوير
ال��ق��ط��اع ال���زراع���ي بشكل خ���اص ،ه���ذا ويعتبر

ف���ي ح�ي�ن أن ال��������وزارة س��ت��ع��م��ل ع��ل��ى حت��دي��د
اح��ت��ي��اج��ات امل����زارع��ي�ن ف���ي امل��ن��اط��ق احمل��اذي��ة
للمستوطنات وجدار الفصل العنصري وحشد
التمويل الالزم لدعمهم ومساندتهم من خالل
تنفيذ مشاريع استصالح االراضي وشق الطرق
واحلصاد املائي والتشجير ،اضافة الى تقدمي
امل���س���اع���دات ال��ع��ي��ن��ي��ة ع��ل��ى ش��ك��ل م��س��ت��ل��زم��ات
اإلنتاج .كما ستعمل ال��وزارة على متابعة إعادة
إنعاش القطاع الزراعي في قطاع غزة من خالل
متابعة خطة إع���ادة اإلع��م��ار وذل��ك بالتنسيق
مع كافة اجلهات ذات العالقة س��واء املؤسسات
الدولية او املؤسسات احمللية.
س :ما هي أبرز سياسات الوزارة الهادفة الى
تشجيع ال��ق��ط��اع اخل���اص ب��االس��ت��ث��م��ار في
القطاع الزراعي ملا له من فائدة كبيرة في
تشغيل األيدي العاملة؟
ج :تضمنت خطة ال����وزارة ع���دد ًا م��ن األه���داف
العامة واألول��وي��ات ،وق��د اعتبر تشجيع وزي��ادة
اإلستثمار من قبل القطاع اخلاص في القطاع
الزراعي أحد أهم هذه األولويات وذلك من خالل

هناك عدد كبير من املشاريع التي تنفذها الوزارة و املنظمات غير احلكومية احمللية
والدولية والتي تركز و بشكل مباشر على تعزيز صمود املزارعني كمشاريع الدعم الطارئ
والتي تستهدف املزارعني املتضررين من جدار الضم والتوسع واالستيطان ،واملزارعني
املتضررين من أثار اجلفاف وخاصة مربي املاعز واالغنام
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مقـــابــــــلة العـــــــدد
ستعمل الوزارة على متابعة إعادة إنعاش القطاع الزراعي
في قطاع غزة من خالل متابعة خطة إعادة اإلعمار
وذلك بالتنسيق مع كافة اجلهات ذات العالقة سواء
املؤسسات الدولية او املؤسسات احمللية
توفير احللول املناسبة لعملية التسويق الزراعي
واملتمثلة في تشجيع شركات التسويق القائمة،
ودعم وإنشاء شركة تسويقية من القطاع اخلاص
وصندوق االستثمار ،وعقد اتفاقيات تسويقية
جديدة .وزي��ادة القدرة التنافسية للمنتوجات
ال��زراع��ي��ة ،كذلك العمل على تسهيل عمليات
الترخيص وتعظيم الفائدة من قانون تشجيع
االستثمار الفلسطيني ومتابعة وتسهيل االعفاء
الضريبي ملستلزمات اإلن��ت��اج ال��زراع��ي بشقية
النباتي و احليواني ،اضافة الى ان الوزارة وضمن
خطة عملها ستعمل على حتسني اخل��دم��ات
ال��زراع��ي��ة املقدمة للمزارعني وخ��اص��ة خدمات
االرشاد والبيطرة وصحة احليوان ،كما ان الوزارة
ستعمل ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ن��ظ��ام للتأمني ال��زراع��ي
ملواجهة مصادر املخاطرة السياسية والطبيعية
ف���ي ال����زراع����ة ،وب���ل���ورة م��ف��ه��وم واض����ح لعملية
اإلقراض الزراعي والتمويل الريفي.
س :ه���ل ه���ن���اك ت��ع��وي��ض��ات ت��ق��دم��ه��ا
ال���وزارة للمزارعني عن خسائرهم وما
حجمها؟
ج :لقد عملت ال���وزارة خ�لال السنوات املاضية
على متابعة وتوثيق كافة االض��رار التي حلقت
ب��امل��زارع�ين س���واء نتيجة مل��م��ارس��ات االح��ت�لال
االس��رائ��ي��ل��ي واع���ت���داءات ق��ط��ع��ان املستوطنني
ع��ل��ى االراض�����ي ال���زراع���ي���ة ،واالض������رار ال��ن��اجت��ة
ع��ن ال��ك��وارث الطبيعية مثل الصقيع ،ال��ري��اح،
اجل���ف���اف وال��ف��ي��ض��ان��ات ،ح��ي��ث ق��ام��ت ال�����وزارة
بتقدمي مساعدات نقدية مباشرة للمزارعني
ك��ت��ع��وي��ض��ات ع��ن ه���ذه االض�����رار ب��ح��وال��ي 100
مليون شيكل خ�لال السنوات القليلة املاضية،
اال ان هذه التعويضات بشكلها السابق لم تفي
ب��ال��غ��رض امل��رج��و م��ن��ه��ا م��ن ح��ي��ث مساهمتها
بالتنمية االق��ت��ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة للقطاع
ال��زراع��ي بشكلها امل��س��ت��دام ،لذلك ف��إن سياسة
ال��������وزارة امل��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق مب��وض��وع
التعويضات سوف تكون من خالل دعم وتعويض
املزارعني عن االضرار التي حلقت بهم من خالل
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مشاريع تنموية ومشاريع عينية تضمن التنمية
ال��زراع��ي��ة املستدامة ويحقق ك��رام��ة امل��زارع�ين،
كما ان الوزارة تعكف حالي ًا على انشاء صندوق
للتأمني الزراعي بالتعاون والتنسيق مع كافة
اجلهات ذات العالقة ملواجهة االخطار السياسية
واالخطار الطبيعية.

التامني الزراعي

س :م�����اذا ب��خ��ص��وص ان���ش���اء ص���ن���ادي���ق او
شركات تأمني زراعية في فلسطني؟
ج :يواجه القطاع ال��زراع��ي صعوبات وحتديات
ك��ب��ي��رة اه��م��ه��ا االض�����رار وال��ت��دم��ي��ر ال��ن��اجت عن
االح���ت�ل�ال االس��رائ��ي��ل��ي وامل��س��ت��وط��ن�ين اض��اف��ة
الى االث��ار السلبية للكوارث الطبيعية املتمثلة
بتكرار نوبات اجلفاف ،الصقيع ،الرياح الشديدة
(ال��ع��واص��ف) ،وال��ف��ي��ض��ان��ات وغ��ي��ره��ا ،و بهدف
مواجهة االخطار السياسية والطبيعية واثارها
السلبية على القطاع الزراعي فإن الوزارة تعكف

سياسة الوزارة املستقبلية فيما
يتعلق مبوضوع التعويضات
سوف تكون من خالل دعم
وتعويض املزارعني عن االضرار
التي حلقت بهم من خالل
مشاريع تنموية ومشاريع
عينية تضمن التنمية
الزراعية املستدامة ويحقق
كرامة املزارعني

حالي ًا على انشاء نظام صندوق خاص بالتأمني
ال���زراع���ي وذل���ك ب��ه��دف ت��ع��وي��ض امل���زارع�ي�ن عن
خسائرهم الناجتة عن املخاطر السياسية او
امل��خ��اط��ر الطبيعية مب��ا يضمن ويكفل تنمية
زراع��ي��ة مستدامة ،وحتافظ على كرامة امل��زارع
الفلسطيني ،حيث يعتبر التأمني الزراعي أحد
أه��م أول��وي��ات وزارة ال��زراع��ة ضمن خطة عملها
للعامني القادمني.

االمن الغذائي

ال����س����ؤال ال���ت���اس���ع :م�����اذا ع���ن م��ل��ف االم���ن
الغذائي الفلسطيني؟
ال ش���ك ب���أن ال������وزارة ت��ع��ت��ب��ر ال��ع��م��ود ال��ف��ق��ري
ل�ل�اق���ت���ص���اد ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي وذل������ك م����ن خ�ل�ال
مساهمتها في الناجت احمللي االجمالي ،وتوفير
ف����رص ال���ع���م���ل ،اض���اف���ة ال����ى م��س��اه��م��ت��ه��ا في
الصادرات السلعية الوطنية ،كما تعتبر الزراعة
املصدر الرئيسي للغذاء للسكان الفلسطينيني،
مم��ا ت��ق��دم يتبني ال����دور احمل����وري ال���ذي تلعبه
الزراعة في تعزيز االمن الغذائي الفلسطيني،
وهنا البد من االشارة الى انه ونتيجة للظروف
الصعبة في االراضي الفلسطينية من مختلف
النواحي السياسية واالجتماعية واالقتصادية
ادت الى زيادة معدالت الفقر والبطالة ،اضافة
الى هشاشة املستويات املعيشية للفلسطينيني
وخ��اص��ة ف��ي امل��ن��اط��ق ال��ري��ف��ي��ة ،وب��ه��دف تعزيز
االم��ن الغذائي الفلسطيني وم��ن خ�لال ال��دور
الفاعل ال��ذي يلعبه القطاع ال��زراع��ي ف��ي هذا
امل��ج��ال ف���إن ال�����وزارة وض��م��ن خ��ط��ة عملها في
ال��ع��ام�ين ال��ق��ادم�ين وبتنسيق ك��ام��ل م��ع كافة
الشركاء الفاعلني في عملية التنمية الزراعية
ستعمل على زي��ادة وحتسني املنتجات الزراعية
وتنفيذ املشاريع التنموية في مختلف املجاالت
ال��زراع��ي��ة وخ��اص��ة م��ش��اري��ع خ��ل��ق ف���رص عمل
اض��اف��ة ال��ى توفير احل��ل��ول امل�لائ��م��ة للتسويق
ال��زراع��ي وتشجيع االستثمار من قبل القطاع
اخلاص في القطاع الزراعي.
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“ضاحية االتحاد”
افتتح دولة رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض “ضاحية االحتاد” كأول ضاحية سكنية
متكاملة في فلسطني ي��وم السبت  ،2009/6/27وق��ام بوضع حجر األس��اس للنادي
الرياضي واملجمع الصحي في الضاحية الواقعة في مدينة البيرة.
وحضر االفتتاح الدكتور حسن أبو لبدة؛ األمني العام ملجلس الوزراء ،وعدد من الوزراء
وكبار رجال األعمال ،واملستثمرين وممثلي البنوك واملؤسسات األجنبية املختلفة ،وكبار
موظفي الشركات الفلسطينية الفاعلة .وكان في استقبالهم الدكتور محمد السبعاوي
رئيس مجلس إدارة شركة االحت��اد لألعمار واالستثمار ،وم��دراء الشركة من مختلف
الدوائر؛ السادة :سامي السبعاوي ،يعقوب الكالوتي ،تيسير الديك ،أمين اللحام ،والسيدة
نداء مقبل ،باإلضافة الى الدكتور محمد املسروجي رئيس جمعية رجال االعمال.
قال رئيس الوزراء في حفل االفتتاح ”:يسعدني ان اشارككم بهذا االجناز الذي هو مفخرة لنا
جميعا ويحق لشركة االحتاد ان تفتخر بهذا االجناز العظيم الذي حتقق في ظروف ليست
سهلة وكلنا نعلم ذلك» ،مشيرا الى ان هذا انتصار الرادة التعمير ضد الهدم ،والصمود ضد
التهجير .وأضاف ان هذا مرفق حيوي وهام وهذه املشاريع توفر فرص عمل لعمال فلسطني
فهم احوج لها ،وهذا املشروع يشكل باكورة الضواحي السكنية التي تشمل فلسطني اآلن.
وأكد رئيس الوزراء لرجال االعمال ان الدولة ال تنوي ان تتنافس مع القطاع اخلاص،
وان نظرة السلطة للقطاع اخلاص نظرة شراكة وتكامل ،وتشعر السلطة بواجبها بتوفير
كل ما امكن في اط��ار القانون ،قائال «ان ريادتكم سبقت ق��رار السلطة بتوفير البنية
التحتية ،ولكن اآلن واجبنا ان ننظر الى ما ميكن عمله بهذا املشروع كونه نفذ».
من جانبه قال محمد املسروجي« :حتتوي الضاحية على  62وح��دة سكنية ومبرافق
كاملة ومبجهود شركة االحت���اد ،ونشعر بالفخر واالع��ت��زاز على ه��ذا االجن���از فدعم
االستثمار في فلسطني هو دعم االقتصاد كله» .واكد ان رجال االعمال في فسطني هم
مناضلون ومضحون فعندما تتاح فرصة لرجل اعمال في اخل��ارج يحقق من خاللها
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أول ضــاحي ــة سـ ــكني ــة
متـ ــكاملـ ـ ــة ف ـ ــي فلـسـ ــطني
مكاسب أكبر ومضاعفة ،ويأبى اال ان يقيم مشاريع في بالده ،فهذا املشروع هو منوذج
للتضحية ،وحيا رجال االعمال الذين يضحون من اجل بالدهم ،باالستثمار في البالد
وجلب االستثمارات من اخلارج الى هذه البلد».
ب���دوره ق��ال د.محمد السبعاوي »:لقد كنا ف��ي ساحة االع��م��ار وح��دن��ا واعتمدنا على
انفسنا ولم نتلق دعما من احد او اي جهة ،فقد شرعت شركة االحت��اد بتنفيذ مهمة
اعمار فلسطني واظهار واثبات هويتها الفلسطينية» .وأض��اف »:تستطيع الشركة ان
تلعب دورا هاما في حتسني وتطوير وتقوية االقتصاد الفلسطيني من خالل توظيفها
واستخداماتها لرأس مال الشركة ،اضافة الى املساهمني احملليني من الضفة الغربية
وقطاع عزة فقط مت استقطاب مستثمرين دوليني ،وتهدف الشركة الى تصميم وانشاء
مبان سكنية وجتارية عالية اجلودة وتتجلى فيها روح االبداع واالبتكار في جميع انحاء
فلسطني.
كما ذكرت السيدة نداء مقبل مسؤولة العالقات العامة بالشركة في كلمتها الترحيبية:
«إن مشروع ضاحية االحتاد يعتبر عالمة متميزة في خارطة القطاع العمراني ،والتطوير
العقاري في فلسطني ،واحتل بذلك مقعد ًا متقدم ًا ،واصبح إسم شركة االحتاد لالعمار
واالستثمار مقرون ًا بالكفاءة والقدرة التي تتردد على كل لسان في مجتمعنا الفلسطيني.
كما كان مثا ًال يحتذى به في مجال االستثمار العقاري على مستوى عال ،وعلى أسس
عصرية في فلسطني .وأتى كثمرة وتتويج للجهود املضنية التي قامت بها شركة االحتاد
لالعمار واالستثمار ،وفي فترة وجيزة».
وشركة االحتاد تشير بكل فخر أنها وهي وعلى نفقتها اخلاصة ،لم تنتظر دعم ًا أو معروف ًا
من أي جهة كانت ،وقد قامت بتأسيس البنية التحتية اخلاصة بهذه الضاحية لوحدها،
فعملت على تعبيد الطرق والشوارع واألرصفة ،واإلنارة اخلارجية ،وأنشأت محطة تنقية
داخلية ،وشبكة ري داخلية ،وشبكة مجاري ،باإلضافة إلى املناطق اخلضراء.
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بنك اإلسكان للتجارة والتمويل يرعى حفل الطلبة الناجحني في الثانوية العامة

التكروري:االستثمار في الفرد هو استثمار لفلسطني
»17آب»  ،2009رام الله ،حتت رعاية بنك اإلسكان
للتجارة والتمويل ج��رى نهاية األس��ب��وع املاضي
ت��ن��ظ��ي��م ح��ف��ل ت��ك��رمي��ي ل��ل��ط��ل��ب��ة امل��ت��ف��وق�ين في
امتحان الثانوية العامة في كل من شمال اخلليل
وبلدة نعلني احملاذية جلدار الفصل العنصري.
ف��ف��ي ش���م���ال اخل��ل��ي��ل أق���ي���م احل���ف���ل ال��ت��ك��رمي��ي
بحضور الدكتور حسني االعرج محافظ اخلليل،
وس��م��ي��ح ال��ص��ي��ف��ي ق��ائ��د منطقة اخل��ل��ي��ل ،كما
ح��ض��ر االح��ت��ف��ال ال��دك��ت��ور ن��ع��م��ان ع��م��رو رئيس
جامعة القدس املفتوحة والدكتور ذي��اب عيوش
رئيس جامعة فلسطني األهلية ،واالس��ت��اذ بسام
طهبوب مدير التربيه والتعليم ،وعبد الفتاح
حميدان مدير بنك األسكان للتجارة والتمويل
فرع حلحول ،باإلضافة إلى ممثلني عن الهيئات
العسكرية واملدنية ورؤس���اء البلديات واملجالس
القروية في شمال اخلليل وحشد كبير من أولياء
أم��ور الطلبة املتفوقني ،وف��ي بلدة نعلني غربي
مدينة رام الله وللعام الثاني على التوالي نظم
ح��ف��ل تكرميي للناجحني ف��ي الثانوية العامة
برعاية بنك اإلس��ك��ان للتجارة والتمويل وسط
ح���ض���ور ال��س��ي��د اب���راه���ي���م اخل��ط��ي��ب مم��ث��ل عن
مديرية التربيه والتعليم والسيد عبدالله عبد
الواحد نائب مدير احلكم احمللي حملافظة رام الله
وأعضاء البلدية والهيئة التدريسية وذوي الطلبة
واهالي البلدة والقرى والبلدات املجاورة.
وأك���د محمود ال��ت��ك��روري امل��دي��ر اإلقليمي لبنك
اإلس��ك��ان للتجارة وال��ت��م��وي��ل ،على ض���رورة دعم

58

ال��ط��ال��ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي م��ع��ت��ب��ر ًا أن االس��ت��ث��م��ار
ف��ي ال��ف��رد ه��و اس��ت��ث��م��ار لفلسطني وم���ن خ�لال
الشباب املتعلم واملستنير ميكن مواجهة كافة
املشكالت والقدرة على حتدي املستحيل وتخطي
ك��ل ال��ع��ق��ب��ات ال��ت��ي ت��ق��ف أم����ام تنمية املجتمع
الفلسطيني وت��ط��وره ،م��ش��دد ًا على أن التعليم
هو اخلطوة األول��ى والرئيسية لتحقيق الرخاء
ومحاربة اجلهل االجتماعي.
وه��ن��أ ال��ت��ك��روري ،ك��اف��ة الطلبة الناجحني على
اجتيازهم مرحلة الثانوية ال��ع��ام��ة متمني ًا أن
ي��ح��م��ل ل��ه��م املستقبل
امل�����زي�����د م�����ن ال���ت���ف���وق
والنجاح على املستوى
امل���ه���ن���ي وال���ش���خ���ص���ي،
كما قدم شكره العميق
لوزارة التربية والتعليم
ع���ل���ى دوره��������ا ال��ف��ع��ال
والناجح في خلق جيل
ج���دي���د ي��ح��م��ل رس��ال��ة
سامية يحمي بها وطنه
وأرض������ه ،وب�����ارك ل���ذوي
الطلبة جن��اح أبناءهم

مؤكد ًا على دور األه��ل الكبير في توفير األج��واء
املريحة والصحية ألب��ن��اءه��م ،كما شكر الهيئة
التدريسية على اجلهود املضنية واملكثفة التي
يبذلها املعلمون واملعلمات من أج��ل جن��اح أبناء
الوطن ورقيهم.
وأشار التكروري ،أن البنك يسعى لتقدمي املساعدة
بكل اإلمكانيات والسبل املتاحة لكافة املشاريع
التي من شانها دعم العملية التنموية كمساندة
الطلبة الناجحني وتقدمي اخلدمات والتسهيالت
ل��ل��م��دن وال���ق���رى الفلسطينية لتسهيل ح��ي��اة
املواطنني ،حيث قام البنك مؤخر ًا بتدشني صراف
ال��ي في بلدة نعلني للتسهيل ق��در اإلمكان على
الزبائن وتقدمي خدمات مصرفية كاملة ومتكاملة
له ،موضح ُا أن البنك يضع نصب عينيه الوصول
لكل املناطق الفلسطينية وت��زوي��ده��ا بخدماته
املصرفية.
وأش���اد احل��ض��ور باجلهود املكثفة ال��ت��ي يبذلها
ب��ن��ك اإلس���ك���ان ل��ل��ت��ج��ارة وال��ت��م��وي��ل م���ن أج��ل
دع��م املواطنني وامل��دن الفلسطينية متمنني ان
حت��ذو امل��ؤس��س��ات اخل��اص��ة ح���ذوه وت��أخ��ذ دوره��ا
الفعال واحلقيقي في تطوير العملية التنموية
واالقتصاد الفلسطيني.
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أخار اقتصادية فلسطينية

أخبار اقتصادية فلسطينية

اإلحصاء الفلسطيني ينظم ورشة عمل بعنوان

الوضع االقتصادي الراهن معطيات وحقائق
في محافظات وسط الضفة الغربية
نظم اجل��ه��از امل��رك��زي لإلحصاء الفلسطيني
ب��ت��اري��خ  2009/07/28ورش����ة ع��م��ل ال��واق��ع
االق���ت���ص���ادي ف���ي م��ح��اف��ظ��ات وس����ط ال��ض��ف��ة
الغربية معطيات وحقائق .حضرها العديد من
املهتمني وممثلي املؤسسات الرسمية واألهلية
وم���راك���ز األب���ح���اث ف��ي م��ح��اف��ظ��ت��ي رام الله
والبيرة.
وافتتح الورشة صالح الكفري القائم بأعمال
مدير عام اإلحصاءات االقتصادية باإلحصاء
الفلسطيني بكلمة ترحيبية باحلضور ،مؤكد ًا
أن ه���ذه ال���ورش���ة ت��أت��ي ض��م��ن ب��رن��ام��ج ح��وار
املنتجني واملستخدمني ال���ذي ينفذه اجلهاز
ضمن خطته السنوية بصفة دوري���ة م��ن أجل
رفع مستوى الوعي اإلحصائي لدى القطاعات
املختلفة للمجتمع الفلسطيني والتعرف على
احتياجات املستخدمني من الرقم اإلحصائي
والبيانات واملؤشرات اإلحصائية التي يرغبون
ب��ق��ي��اس��ه��ا ،وك��ذل��ك ال��ت��ع��رف ع��ل��ى آل��ي��ات نشر
البيانات التي تناسب شرائح وقطاعات املجتمع
موضح ُا أن من بني األه��داف أيضا خلق حالة
من احل��وار البناء بني اإلح��ص��اء الفلسطيني
كمنتج للرقم اإلحصائي الرسمي وبني قطاعات
املجتمع املختلفة كمستخدمني لهذا الرقم.
وت��ط��رق ف��ي كلمته إل���ى أه��م��ي��ة اإلح���ص���اءات
االقتصادية في التخطيط وصنع القرار.
من جهة أخرى استعرض فائد ريان مدير دائرة
احصاءات املالية واحلكومة وأشرف سمارة رئيس
قسم أسعار املستهلك في اإلحصاء الفلسطيني
أهم املؤشرات املتعلقة باإلحصاءات االقتصادية
بشكل عام إضافة إلى املؤشرات االقتصادية في
منطقة وسط الضفة الغربية
وأشار ريان التقديرات األولية باألسعار الثابتة
إل����ى ح�����دوث من����وا ف���ي ق��ي��م��ة ال���ن���اجت احمل��ل��ي
اإلجمالي لباقي الضفة الغربية وقطاع غزة
خالل العام  ،2008بلغت نسبته  2.3%مقارنة
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مع العام  ،2007علما أن سنة األساس .2004
حيث سجل الناجت احمللي اإلجمالي منوا في
الفترة  2008-2005مقارنة مع العام 2004
(سنة األس����اس) ،حيث بلغت نسبة النمو في
األعوام  2008 ،2007 ،2006 ،2005بالنسب
 10.5% ،8.0% ،3.0% ،8.6%على التوالي.
كما أشار ريان ان نصيب الفرد من الناجت احمللي
االجمالي للعام  2008في باقي الضفة الغربية
وقطاع غزة باالسعار الثابتة شهد تراجع ًاَ بنسبة
 0.6%مقارنة مع عام .2007
وق�����ال ان ن��ص��ي��ب ال���ف���رد م���ن ال���ن���اجت احمل��ل��ي
اإلجمالي قد بلغ  324.8دوالر أمريكي خالل
الربع األول من عام  ،2009حيث سجل منو ًا
بنسبة بلغت  3.1%مقارنة مع الربع الرابع
من عام  ،2008بينما سجل منو ًا بنسبة 2.6%
مقارنة مع الربع املناظر من عام .2008
ون��وه ال��ى ح��دوث ارتفاع ًا كبير ًا ب��ال��واردات في
عام  2007حيث بلغت  3,141.3مليون دوالر
وبنسبة زي���ادة  14%مقارنة مع ع��ام .2006
وفيما يتعلق بحجم ال��ص��ادرات ع���ام 2007
ارت��ف��ع��ت ل��ت��ص��ل  513م��ل��ي��ون دوالر ام��ري��ك��ي
وبنسبة زي���ادة  40%مقارنة م��ع ع��ام .2006
في حني كان هناك ارتفاع ًا ملحوظ ًا للواردات
ف��ي ع��ام��ي  2006و  2007لتبلغ 2,758.7
و 3,141.3مليون دوالر أمريكي على التوالي،
وبنسبة ارتفاع  3.4%لعام  2006مقارنة مع
عام  2005وبنسبة  14%لعام  2007مقارنة
بعام 2006
أما قيمة الصادرات السلعية في باقي الضفة
الغربية فقد شهدت ارتفاعا ملحوظا لتبلغ
 366.8مليون دوالر أمريكي لعام  2006بزيادة
مقدارها  9.3%مقارنة بعام  ,2005وكذلك
بالنسبة لعام  2007حيث بلغت قيمة الصادرات
 513مليون دوالر أمريكي وبنسبة زيادة 40%
مقارنة مع عام .2006

كما اش���ار ري���ان ان واردات محافظة رام الله
وال��ب��ي��رة ف��ي ع��ام  2007بلغت  1019مليون
دوالر امريكي وبنسبة زي��ادة  22%مقارنة مع
عام  .2006ارتفعت صادرات محافظة رام الله
والبيرة ع��ام  2005بنسبة  14%مقارنة مع
ع��ام  .2004ام��ا في ع��ام  2006فقد تراجعت
بنسبة  3%م��ق��ارن��ة م��ع ع��ام 2005.في حني
عام  2007فقد بلغت صادرات احملافظة حوالي
 117مليون دوالر امريكي وبنسبة ارتفاع 49%
مقارنة مع عام2006.
وعلى صعيد ميزان املدفوعات أوضح أن سجل
م��ي��زان امل��دف��وع��ات (احل��س��اب اجل����اري) سجل
ميزان املدفوعات (احلساب اجلاري) عام 2007
عجز ًا بلغ  410.1مليون دوالر أمريكي ،مشك ً
ال
م��ا نسبته ح��وال��ي  9.9%م��ن ال��ن��اجت احمللي
اإلجمالي .وبنسبة انخفاض بلغت  55.8%عن
العجز في العام  .2006في حني ساهم الفائض
في ميزان الدخل الناجت عن تعويضات العاملني
في إسرائيل بشكل أساسي في تخفيض العجز
في احلساب اجلاري إذ بلغت هذه التعويضات
 315.1مليون دوالر عام .2007
وقال أن عدد املنشآت في وسط الضفة الغربية
بلغت  16,440م��ن��ش��أه ع���ام  .2007وتشغل
 12,487عامال في القطاع اخل��اص واالهلي
والشركات احلكومية.
ك��م��ا اس��ت��ع��رض ري���ان أه���م امل���ؤش���رات املتعلقة
بالعمالة ومستويات الفقر حيث أش��ار الى أن
ارتفاع نسبة العاملني (العمالة التامة والعمالة
احمل�����دودة) ف��ي م��ح��اف��ظ��ات ال��وس��ط ف��ي ال��ع��ام
 2008ال���ى  87.2%م��ق��ارن��ة بـ 85.8%ع��ام
 ،2007أما على مستوى الضفة الغربية فقد
انخفضت من  82.3%خالل العام  2007الى
 81.0%في عام .2008
واش������ار ال����ى أن ن��س��ب��ة ال��ف��ق��ر وف���ق���ا ألمن���اط
متوسطات الدخل الشهري لألسرة في األراضي
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الفلسطينية ع��ام  )57.3%( 2007وتوزعت
ب��واق��ع  47.2%ف��ي ال��ض��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة مقابل
 76.9%في قطاع غ��زة .في حني نسبة الفقر
املدقع وفقا ألمناط متوسطات الدخل الشهري
لألسرة في األراض��ي الفلسطينية عام 2007
( )48.0%وتوزعت بواقع  37.3%في الضفة
الغربية مقابل  69.0%في قطاع غزة.
ك���م���ا اس���ت���ع���رض أش������رف س����م����ارة أس���ع���ار
املستهلك في األراض��ي الفلسطينية حيث
ش���ه���دت أس���ع���ار امل��س��ت��ه��ل��ك ف���ي األراض�����ي
الفلسطينية ارتفاع ًا مقداره  9.89%حيث
ارت��ف��ع ال��رق��م القياسي م��ن  110.04عام
 2007ليصل إل���ى  120.83ع���ام ،2008
حيث سجلت مجموعة املواد الغذائية أعلى
ارتفاع بنسبة  ،17.68%ومجموعة خدمات
املطاعم واملقاهي والفنادق ارتفعت بنسبة
 ،10.54%ومجموعة املسكن ومستلزماته
ارتفعت بنسبة  ,10.86%ومجموعة النقل

وامل��واص�لات سجلت ارتفاع بنسبة 7.03%
عن نفس الفترة السابقة.
وأش��ار سمارة أن أسعار السلع االستهالكية في
باقي الضفة الغربية شهدت ارتفاع ًا مستمراً،
فعند مقارنة نسبة االرتفاع ملجموعة من السلع
األساسية ملتوسط عام  2008عن متوسط عام
 2007جن��د أن نسبة ارت��ف��اع مجموعة األرز
بلغت ،40.69%
كذلك اش��ار ال��ى ان مجموعة اخلبز ارتفعت
بنسبة  ،31.56%ومجموعة الطحني ارتفعت
بنسبة  ،46.84%ومجموعة اللحوم والدواجن
ارتفعت بنسبة  ،20.32%ومجموعة الزيوت
والدهون ارتفعت بنسبة  ،27.06%ومجموعة
الفواكه الطازجة ارتفعت بنسبة ،15.31%
وم��ج��م��وع��ة اخل���ض���روات ال��ط��ازج��ة ارت��ف��ع��ت
بنسبة  ،23.52%ومجموعة ال��غ��از املنزلي
ارتفعت بنسبة  32.46%ع��ن نفس الفترة
السابقة.

التوصيات

وفي نهاية الورشة فتح باب النقاش والتوصيات
ح��ي��ث مت اإلج���اب���ة ع��ل��ى ك��اف��ة االس��ت��ف��س��ارات
واألس���ئ���ل���ة م���ن ط����رف امل��ع��ن��ي�ين ،وق����د أوص���ى
احل���ض���ور ب����ض����رورة ت��ك��ث��ي��ف ع��ق��د م��ث��ل ه��ذه
ال���ورش���ات وال���ل���ق���اءات مل���ا ف���ي ذل���ك م���ن ح���وار
مباشر ب�ين املنتجني واملستخدمني للبيانات
اإلحصائية حيث أوص��ى املجتمعون مبا يلي :
ضرورة اعتماد املعلومات اإلحصائية في إعداد
اخل��ط��ط وال����دراس����ات ،واالس���ت���ف���ادة ال��ق��ص��وى
من مخرجات النظام اإلحصائي الرسمي في
كافة املجاالت وثمن املجتمعون دور اإلحصاء
الفلسطيني ف��ي ت��وف��ي��ر امل��ع��ط��ي��ات الرقمية
والبيئة العلمية املناسبة لتطوير أداء املؤسسات
ف���ي ال���ق���ط���اع���ات امل��خ��ت��ل��ف��ة ،وأخ����ي����ر ًا ط��ال��ب
املشاركون بضرورة تنفيذ ورش عمل متواصلة
ف��ي م��وض��وع��ات مختلفة م��ن واق���ع املعطيات
الرقمية اإلحصائية.

في أكبر خطوة لتنظيم قطاع االتصاالت

الرئيس يوقع قانون هيئة تنظيم قطاع االتصاالت
وقع الرئيس محمود عباس قانون هيئة تنظيم قطاع االتصاالت فيما
يعتبر أح��د أه��م وأكبر اخلطوات التنظيمية لقطاع االت��ص��االت في
فلسطني.
جاء ذلك على لسان الدكتور صبري صيدم مستشار الرئيس لشؤون
االتصاالت واملعلوماتية والتعليم التقني والذي أكد على أهمية هذه
اخلطوة التي انتظرها قطاع االتصاالت ألكثر من عقد من الزمن.
وقال صيدم :أزف لكل العاملني في قطاع االتصاالت بشرى بداية عهد
جديد بوالدة الهيئة الفلسطينية لتنظيم قطاع االتصاالت ،مضيفا
بأن تطبيق هذا القانون سيبدأ مباشرة حال إمتام اإلجراءات الرسمية
مبشرا جميع العاملني في القطاع ب��والدة هيئة مستقلة سيقودها
مجموعة م��ن خ��ي��رة أب��ن��اء ه��ذا البلد سيتم تعيينهم الح��ق��ا ممن
سيضعون الركائز األساسية لتنظيم قطاع االتصاالت وحماية حقوق
العاملني فيه واملستفيدين منه من مزودي خدمات االتصاالت والبث
وإعادة البث وخدمات اإلنترنت بصورة شفافة ومبهنية عالية تتقاطع
وجتارب الدول التي لديها هيئات مماثلة.
وشكر صيدم كل الذين ثابروا على إمتام العمل على القانون خالل
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العام املاضي من حكومة ومؤسسات عامة وخاصة ودولية إضافة إلى
مؤسسات املجتمع املدني مؤكدا على تقديره لكل العاملني في القطاع
ومجددا ثقته بوزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات .
وعبر صيدم عن تقديره للبنك الدولي واملؤسسات الدولية األخرى
ملا بذلته من جهود كبيرة خالل السنوات املاضية إلجناح العمل على
إنشاء الهيئة مشددا على ض��رورة استمرار الدعم ال��دول��ي واحمللي
واالستفادة من أفضل التجارب العاملية لضمان كفاءة الهيئة وجناعة
عملها مشددا على أن هذه اخلطوة قد جاءات متأخرة لكنها تعتبر
مهمة خ��اص��ة ف��ي ظ��ل وج���ود ع��ش��رات ال��ش��رك��ات العملة ف��ي قطاع
االتصاالت واحملطات اإلذاعية والتلفزية والفضائية ودخول مشغلني
ومساهمني جدد للقطاع .وختم صيدم بتأكيده على ض��رورة إجناح
تنفيذ ال��ق��ان��ون مب��ا يضمن املصلحة للجميع ففي جن��اح��ه جناح
للقطاع على حد قوله.
يذكر أن العمل على إنشاء هيئة تنظيم قطاع االتصاالت قد بدأ منذ
العام  1997وكان الرئيس الفلسطيني قد وقع قانون الهيئة في العام
 2006لكن املجلس التشريعي رد القانون آنذاك.
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أخبار اقتصادية فلسطينية

االحتفال بوضع احلجر األساس
ملشروع املنطقة الصناعية في محافظة بيت حلم
احتفلت وزارتا االقتصاد الوطني والتخطيط بالشراكة
م���ع ب��ل��دي��ة ب��ي��ت حل���م وال��غ��رف��ة ال��ت��ج��اري��ة ومجلس
اخلدمات في الريف الشرقي بوضع احلجر األساس
ملشروع املدينة الصناعية على أراضي قرية هندازة إلى
الشرق من بيت حلم ،املمول من احلكومة الفرنسية.
وح��ض��ر االح��ت��ف��ال وزي���ر االق��ت��ص��اد ال��وط��ن��ي د .باسم
خوري ،ووزير التخطيط د .علي اجلرباوي ،ومحافظ
بيت حلم عبد الفتاح حمايل ،ورئيس بلدية بيت حلم
د .فكتور بطارسة ،ود .سمير حزبون رئيس غرفة جتارة
وصناعة محافظة بيت حلم ،والقنصل الفرنسي العام
آالن رمييه وط��ارق الصوص رئيس احت��اد الصناعات
النسيجية ،وحشد من رجال األعمال وممثلو القطاع
اخلاص في احملافظة.
وقام وزيرا االقتصاد والتخطيط ومحافظ بيت حلم
بقص ش��ري��ط ال��ب��دء ب��أع��م��ال امل��ش��روع ،فيما شرعت
اجل��راف��ات واآلل��ي��ات بأعمال التجريف وتسوية موقع
املدينة الصناعية التي ستبنى في مرحلتها األول��ى
على قطعة أرض تبلغ مساحتها  220دومن��� ًا تابعة
لألوقاف اإلسالمية.
وق���ال خ���وري إن ه��ذا امل��ش��روع ي��أت��ي لتعزيز التنمية
االق��ت��ص��ادي��ة وال��ص��ن��اع��ي��ة ف��ي م��ح��اف��ظ��ة ب��ي��ت حل��م،
بالشراكة بني القطاعني العام واخلاص ،وبتمويل من

احلكومة الفرنسية ،مشير ًا إلى أهميته في تقليص
نسبة البطالة ،وتوفير فرص العمل ألعداد كبيرة من
املواطنني واخلريجني واألجيال الشابة.
وشكر خوري احلكومة الفرنسية والقنصل الفرنسي
ال��ع��ام على دعمهم ل��ه��ذا امل��ش��روع خ�لال ف��ت��رة زمنية
قياسية ،بعكس العديد من املشاريع التي جرى االتفاق
على إنشائها مع أطراف دولية أخرى ،وقال إن املشروع
يأتي ملواجهة سياسة اإلغالق واحلصار التي تفرضها
سلطات االح��ت�لال على احمل��اف��ظ��ات ،وسيفتح آف��اق�� ًا
لتطوير البنية التحتية والصناعية للريف الشرقي
واحملافظة ،ودعم ًا للقطاعني احلكومي واخلاص.
وأك���د خ���وري أن امل��ش��روع مم��ل��وك للحكومة ،ويعكس
تطور الشراكة والتكامل بني القطاعني العام واخلاص،
م��وض��ح�� ًا أن القيمة اإلج��م��ال��ي��ة للمشروع تبلغ 32
مليون دوالر ،منها  14مليون دوالر لتطوير البنية
التحتية ،مشير ًا إلى االستعداد الذي أبداه العديد من
ممثلي القطاع اخلاص الفرنسيني للمشاركة في بناء
املشروع ،والذي سيوفر أكثر من  2000فرصة عمل في
احملافظة.
بدوره ،قال اجلرباوي إن هذا املشروع يأتي ضمن سلسلة
مشاريع مت التخطيط لها ويجري تنفيذها في العديد
م��ن محافظات ال��وط��ن “جنني ،طولكرم ،ترقوميا”،

دعيبس تطلع السفير املصري على أوضاع السياحة في فلسطني
اطلعت وزيرة السياحة واآلثار د .خلود دعيبس في مقر الوزارة مبدينة بيت حلم السفير املصري ياسر
عثمان ل��دى السلطة الوطنية يرافقه املستشار ط��ارق حسني على األوض��اع السياحية في األراض��ي
الفلسطينية.
ووضعت دعيبس السفير عثمان واملستشار حسني في صورة الوضع العام وآخر التطورات على الصعيد
امليداني ،واالجن��ازات التي حققتها السياحة الفلسطينية خالل الفترة السابقة ،وعلى البرامج التي
نفذتها وزارة السياحة واآلثار للنهوض بهذا القطاع احليوي والهام.
وأكدت للوفد املصري أن قطاع السياحة يعاني من صعوبات جمة نتيجة الوضع السياسي واالحتالل
وعدم السيطرة على املعابر ،واملعيقات التي يضعها اجلانب اإلسرائيلي أمام ازدهار السياحة الفلسطينية
وتقدمها ،مشيرة إلى أهمية السياحة من كافة النواحي االقتصادية والسياسية واالجتماعية.
وبحث اجلانبان سبل التعاون املشترك ،وأهمية االستفادة من التجربة املصرية في الترويج السياحي
وإدارة املتاحف ،وذل��ك من خ�لال التنسيق مع اجلهات املختصة في مصر لتبادل اخلبرات وتنظيم
ال��دورات والبعثات التدريبية ،وكذلك التحضير إلعداد بروتوكول تعاون ثنائي مشترك بني اجلانبني
ينظم كل تلك األمور.
وأبدى السفير املصري استعداده التام للتعاون مع الوزارة وتوفير كافة التسهيالت للمساعدة في ذلك،
موجه ًا الدعوة لوزيرة السياحة واآلثار لزيارة جمهورية مصر العربية.
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وتهدف إلى متكني البنية الصناعية لالقتصاد الوطني،
بدعم ومتويل من فرنسا وأملانيا وتركيا.
وش��ك��ر اجل���رب���اوي احل��ك��وم��ة ال��ف��رن��س��ي��ة ع��ل��ى سرعة
استجابتها ومتويلها ملشروع املدينة الصناعية في بيت
حلم ،مشير ًا إلى أن املشروع سيشكل فائدة اقتصادية
جلميع أط��راف امل��ش��روع ،وق��ال إن احلكومة ستواصل
دعمها وب��ن��اءه��ا ملثل ه��ذه امل��ش��اري��ع امل��ه��م��ة ،ملواجهة
سياسات وإجراءات االحتالل من جهة ،وتعزيز مقومات
االقتصاد الوطني.
وقال محافظ بيت حلم إنه يوم مشهود حملافظة بيت
حلم أن تضع اللبنة األول��ى لهذا املشروع االقتصادي
احل��ي��وي ،موضح ًا أن إجن���ازه ف��ي ه��ذه املنطقة التي
يتعرض محيطها للهجمات واالعتداءات االستيطانية
يحمل في طياته أبعاد ًا اقتصادية ووطنية ذات تأثير
كبير على حياة ومستقبل أهالي احملافظة.
وألقى بطارسة كلمة بهذه املناسبة ،قال فيها إن هذا
املشروع الذي انطلق من بلدية بيت حلم يعتبر جزء ًا
هام ًا من املشروع االقتصادي للوطن ،وال��ذي يؤسس
وي��س��اه��م ف��ي ب��ن��اء ال��ش��راك��ة ب�ين ال��ق��ط��اع�ين اخل��اص
والعام.
وأكد حزبون أهمية الشراكة بني القطاعني احلكومي
واخلاص في بناء هذا املشروع الصناعي الهام ،والذي
سيشكل ق��اع��دة للتنمية الصناعية ،وت��وف��ي��ر فرص
العمل في احملافظة.
وعبر القنصل الفرنسي عن ارتياحه بوضع احلجر
األساس والبدء بأعمال بناء مشروع املدينة الصناعية
الذي يهدف الى تعزيز اقتصاد احملافظة ،واالقتصاد
الفلسطيني ،وفتح آف��اق واسعة مع القطاع اخلاص
الفرنسي والفلسطيني لتمكني الشراكة والتعاون بني
اجلانبني.
وق��ال إن هذا املشروع هو ثمرة لقاءات بني الرئيسني
ساركوزي والرئيس محمود عباس وتعاون بلدية بيت
حلم واملجالس القروية والقطاع اخلاص.
ووع��د رمييه مبواصلة احلكومة الفرنسية والشعب
الفرنسي تقدمي الدعم ملزيد من املشاريع االقتصادية
من أجل دعم اقتصاد الدولة الفلسطينية املستقلة،
واملساهمة في احلد من البطالة التي تعيشها األراضي
الفلسطينية.
وش���ك���ر ح���م���دان احل��ك��وم��ة ال��ف��رن��س��ي��ة ع��ل��ى دع��م��ه��ا
ومساهمتها ف��ي ت��ط��وي��ر ال��ب��ن��ي��ة ال��ص��ن��اع��ي��ة للريف
الشرقي ،األمر الذي يؤدي الى تقليص نسبة البطالة،
وتوسيع مجاالت فرص العمل لألجيال الشابة ،وتأهيل
البنية التحتية في هذه املنطقة.
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مــقــــــــــــــــــاالت

املواصفات واملقاييس الفلسطينية
تعرف املواصفة بأنها وثيقة رسمية تصدر بالتوافق عن جهة توصيف لتحديد القواعد
واخلصائص الفنية للمنتج سواء كان املنتج عملية ،نظام ،خدمة أو منتج نهائي .ويقوم
بإعداد املواصفة جلان فنية متخصصة متثل القطاعات الصناعية والتجارية ،احلكومية
والرقابية ،البحثية واألكادميية ،واملستهلك ،حيث يهدف وج��ود املواصفات إلى ضمان
احلماية الصحية ،البيئية واالقتصادية للمستهلك ،ودعم االقتصاد وخططه للتنمية،
باإلضافة إلى املساهمة في تأهيل الصناعة وتطويرها.
تلعب املواصفات واملقاييس دور ًا هام ًا في االقتصاد وعلى وجه اخلصوص في مجالي
الصناعة والتجارة .وت��زداد اهميتها مع تفاعل مفهومي العوملة والتجارة احلرة والتي
جتعل من األسواق سوق ًا واحد ًا مشترك ًا ،حيث تلزم اتفاقيات التجارة الصادرة عن منظمة
التجارة الدولية ) (WTOالدول األعضاء بإزالة كافة العوائق غير املبررة أمام التجارة
والتعامل مع املنتجات املستوردة بذات األفضلية املمنوحة للمنتجات الوطنية.
ويظهر الدور البارزالذي تلعبه املواصفات جلي ًا في مدى تأثيرها على الصناعة ،حيث
تعمل املواصفات على زيادة االنتاجية ،وتقليل األخطاء ،ورفع القدرة التنافسية وذلك
من خالل رفع ج��ودة املنتجات ،وضمان حتقيقها للحد األدن��ى من املتطلبات املقبولة
دولي ًا مما يساهم بفتح أسواق تنافسية جديدة داخلية وخارجية .اما من حيث تأثيرها
على االقتصاد الوطني بشكل ع��ام ،فقد أثبتت دراس��ة معدة من قبل دائ��رة الصناعة
والتجارة البريطانية )(The Empirical Economics of Standards, 2005
بأن املواصفات تساهم في االقتصاد مبا قيمته  2.5بليون جنيه إسترليني سنوي ًا ،كما
عملت على رفع القدرة االنتاجية للعامل مبا نسبته  13%خالل الفترة ما بني (-1948
 ،)2002باإلضافة إلى دور املواصفات في تنمية االقتصاد من خالل دفع عجلة التطور
التكنولوجي واإلبداع ،ومن خالل التطور في مجال القياس ،وإجراءات تقييم املطابقة
والفحص.
ووعي ًا من القيادة الفلسطينية ألهمية دور املواصفات قامت وقبل عودتها إلى أرض
الوطن أصدرت قرارا بإنشاء مؤسسة املواصفات واملقاييس الفلسطينية في العام ،1994
حيث أنيط مبؤسسة املواصفات واملقاييس الفلسطينية إصدار املواصفات الفلسطينية
والتي أص��درت ما يقارب  950مواصفة فلسطينية في قطاعات صناعية وخدماتية
مختلفة تشكل أول��وي��ات االقتصاد الفلسطيني الناشئ ،وق��د ش��ارك ف��ي إع���داد هذه
املواصفات جلان فنية متخصصة متثل القطاعات املختلفة املستفيدة من املواصفات،
باإلضافة إلى مهمة إصدار التعليمات الفنية اإللزامية بالتنسيق مع اجلهات الرقابية
في ال��وزارات املختصة وقامت املؤسسة حتى تاريخه بإصدار ما يقارب  23تعليم فني
إلزامي ،حيث تهدف هذه التعليمات إلى ضمان صحة وسالمة اإلنسان والبيئة واحلفاظ
على األمن القومي.
وال يقتصر دور املؤسسة على اجلانب التشريعي من خالل اصدار املواصفات والتعليمات
الفنية بل يتعداه الى مجالي التحقق واملطابقة .فاملؤسسة تقوم أيض ًا مبهام فنية مثل
منح شهادات املطابقة للمنتجات الوطنية ممثلة بعالمتي اجل��ودة واإلش��راف ،حيث مت
منح  73شهادة جودة باإلضافة إلى  150شهادة إشراف ،حيث متثل هذه الشهادة اعتراف
رسمي من املؤسسة بأن املنتج والنظام اإلداري املرتبط بانتاج املنتج يحقق متطلبات
املواصفات الفلسطينية ذات الصلة ومتطلبات منح الشهادة.
وإذ أن املؤسسة هي اجلهة املخولة مبنح شهادة اعتماد املختبرات فقد قامت مبنحها
إلى ما يقارب  30مختبراً ،وتعد الشهادة الصادرة عن املؤسسة اعتراف رسمي منها بأن
املختبر مؤهل وذو كفاءة للقيام بفحوصات محددة في مجال اعتماده ،ويعد االعتماد
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وسيلة ناجحة لضمان مصداقية نتائج الفحص الصادرة عن املختبرات باإلضافة إلى
دوره في تسهيل التبادل التجاري بني الدول في حال تبني ممارسات دولية متوائمة وتوقيع
اتفاقيات االعتراف املتبادل.
كما تدير املؤسسة نظام القياس الوطني ،حيث تقدم خدمات املعايرة لبعض أجهزة
القياس املستخدمة من قبل القطاعات الصناعية والتجارية والبحثية والتحليلية ،كما
تقوم بدور متميز في التحقق من موازين الذهب وعدادات محطات الوقود ،كما أصدرت
وتصدر املؤسسة التشريعات املتعلقة في املترولوجيا حيث تعد املترولوجيا مكون ًا رئيس ًا
وعام ًال مهم ًا في تطوير البنية التحتية للجودة.
وقد قامت املؤسسة وإميان ًا منها بأهمية دورها منذ إنطالقتها وحتى تاريخه ببناء كادرها
وتأهيله من خالل إشراكه في العديد من الدورات التدريبية املتخصصة ،كما أن املؤسسة
مسجلة كعضو مشارك في منظمة التوصيف الدولية  ،ISOوعضو فعال في اللجنة
االستشارية العليا للتقييس التابعة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين،
باإلضافة إلى عضويتها في املنظمة الدولية للتوصيف الكهروتقني .IEC
وفي ظل توجيهات دولة رئيس الوزراء د .سالم فياض ،ومعالي رئيس مجلس إدارتها ووزير
االقتصاد الوطني د .باسم خوري ،وبإدارتها اجلديدة تبنت مؤسسة املواصفات واملقاييس
الفلسطينية خطة املئة ي��وم ،التي جت��اوزت في وضعها حد التخطيط الروتيني إلى
التخطيط التطويري املبني على وضع خطط محددة وقابلة للتحقيق والقياس.
فخالل املئة يوم التي ستنتهي مع بداية ايلول عملت املؤسسة وستعمل على إعادة تطوير
بيئتها الداخلية من خالل تعزيز مفاهيم إدارية مبنية على الشراكة ،االنتماء ،املسؤولية
والعمل بروح الفريق .وسيتم تفعيل دور اإلدارة وتعزيز الشراكة مع القطاع اخلاص وترسيخ
استقاللية ومهنية املؤسسة بالتعاون الكامل مع وزارة االقتصاد الوطني ،ومراجعة الهيكل
التنظيمي مبا يتناسب مع متطلبات وخطط املؤسسة املستقبلية ،ومن خالل حوسبة نظم
اجلودة والرقابة اإلدارية واملالية والفنية الداخلية ،باإلضافة إلى تطوير وسائل االتصال
الداخلي واخلارجي واستكمال تطوير املوقع االلكتروني وافتتاح نقطة االستعالم التي هي
املكان الذي يصل بني عمل املؤسسة الداخلي والعمالء اخلارجيني وتفعيل تواصل االثنني
عبر البوابة االلكترونية وتزويد القطاع اخلاص مبتطلبات التصدير.
وبعد دراسة التقارير والتقييمات املعدة من مختلف اجلهات عن عمل املؤسسة ،يتم القيام
مبراجعة تفصيلية الجنازاتها عبر الثالثة عشر سنة السابقة في جميع املجاالت مقارنة
مع املوارد املتاحة ومتطلبات السوق وحتليل الفجوة بينها ووضع تصور عن كيفية ملئها.
وعلى الصعيد الفني فباإلضافة ال��ى اخل��دم��ات الفنية الروتينية املقدمة للمصانع
واملختبرات واملشاريع التجارية واملصاعد وخالفه ،مت خالل املدة املنصرمة من خطة املئة
يوم اجناز اثنا عشر مواصفة فلسطينية جديدة وإعداد عشرة أخرى للتبني ويجري العمل
على عشرين مواصفة أخرى في املجاالت امللحة كاملواد الغذائية واإلنشائية والكيميائية
ويجري إع��داد كود الكهرباء ووضع التعليمات الفنية اإللزامية حملطات الوقود ووسم
املنتجات الغذائية .كما مت االنتهاء من معايرة محطات الوقود في محافظات القدس
وبيت حلم ورام الله ونابلس وجتري حاليا معايرة محطات الوقود في جنني وسيتم بعد
انتهاء هذه العملية في محافظات الوطن كافة املباشرة مبعايرة صهاريج الوقود ومعايرة
اسطوانات الغاز ،وعلى صعيد تطبيق أنظمة اجلودة في املصانع فقد جرى منح شهادات
اإلشراف واجلودة أو جتديدها لعدد من املصانع ويجري اإلعداد ملنح شهادة احلالل ملصانع
املواد الغذائية ويجري تأهيل جلنة زيت الزيتون لالعتراف بها وطنيا .وبالرغم من وصول
الكادر العامل في املؤسسة الى درجة عالية من التأهيل في املجاالت الفنية املختلفة،
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بني الواقع والطموح
إال انه جتري حاليا دراسة لالحتياجات التدريبية في املؤسسة لوضع خطة الستكمال
تلبيتها .كما يتم إعداد عدد من اللوائح واألنظمة التي تضمن مأسسة العمل ومعايرته
في املؤسسة مبا يخدم تفعيل النظام احملوسب جلودة أدائها.
وحيث أن الهدف الرئيسي للمؤسسة هو متكني القطاع اخلاص فقد باشرنا باالتصال
ب��امل��ص��ان��ع وأص��ح��اب األع��م��ال وم��ؤس��س��ات ال��ق��ط��اع اخل���اص ل��س��م��اع مطالبهم وتلبية
احتياجاتهم وف��ي ه��ذا اإلط��ار متت ل��ق��اءات مع احت��اد الصناعات الفلسطينية وبعض
االحتادات التخصصية مثل احتادي الصناعات الغذائية واملعدنية كما متت زيارة غرفتي
الصناعة والتجارة في نابلس واخلليل وجتري اتصاالت للقاء مع االحتاد العام للغرف
التجارية و بال تريد وجمعية رجال األعمال وجمعيتي الشاحنني واملستوردين وغيرها
من مؤسسات القطاع اخلاص لالستماع الى مطالبها واحتياجاتها .كما متت زيارة عد من
املصانع في نابلس واخلليل لتلمس وتلبية احتياجاتها من املواصفات واملقاييس من جهة
والسعي إلحلاق اكبر عدد من املؤسسات الصناعية والتجارية في برامج تطوير اجلودة
التي تقوم بها املؤسسة من جهة أخرى ،وسيتم استكمال الزيارات الى باقي محافظات
الوطن ويلعب مكتبي املؤسسة ف��ي شمال الضفة بنابلس وف��ي جنوبها باخلليل دورا
نشيطا في هذا املجال ويجري االتصال بصورة دائمة مع فرع املؤسسة في غزة للتأكد من
متابعة نشاطاته.
وفي االتصاالت التي جتري مع مؤسسات القطاع العام وخصوصا مع وزارات املالية
و احلكم احمل��ل��ي والصحة واحمل��اف��ظ��ات (مت اللقاء م��ع محافظتي نابلس واخلليل
لغاية االن) وهيئات احلكم احمللي ( مت اللقاء مع بلدية نابلس حتى االن) ،وستتم
متابعة االتصال بباقي مؤسسات القطاع العام في مختلف املناطق ،يجري التأكيد على
ض��رورة إعطاء األولوية للمنتج الوطني في العطاءات احلكومية وفقا لقرار مجلس
ال���وزراء بهذا اخلصوص ،وخصوصا للمشاريع التي حصلت على شهادات اإلش��راف و
اجل��ودة الفلسطينية .و حيث ان دور املؤسسة يقتصر في مجال املواصفات واملقاييس
على اجلانبني التشريعي والفني فإنها تعمل على تكامل عملها مع اجلهات الرقابية
في السلطة الوطنية والتنسيق معها لضمان االلتزام بتطبيق املواصفة الفلسطينية
والتعليمات االلزامية .حيث يجري التأكيد على ضرورة قيام تلك اجلهات بدورها في
ال��س��وق الفلسطيني للتأكد م��ن مواصفات املنتوجات احمللية وامل��س��ت��وردات األجنبية
ومطابقتها للمواصفات الفلسطينية ،ومحاربة البضائع غير املطابقة والفاسدة أو
املنتهية الصالحية خصوصا في مجالي األغ��ذي��ة واألدوي���ة وضمان ش��روط السالمة
الغذائية والبيئية وال��ع��ام��ة .وي��ت��م ذل��ك بالتعاون م��ع األج��ه��زة الرقابية احلكومية
وخصوصا اإلدارة العامة حلماية املستهلك في وزارة االقتصاد ومديرية الدفاع املدني
وجلان السالمة في احملافظات .وفي هذا اإلطار فقد مت التوصل الى اتفاق مع مديرية
الدفاع املدني حول آلية الفحص التشغيلي للمصاعد ويجري البحث في آلية التأكد
من توفر شروط املطابقة ملالهي وألعاب األطفال .كما يجري التنسيق مع هيئة البترول
حول تنفيذ التعليمات الفنية االلزامية محطات احملروقات ومعايرتها وكذلك الجراءات
ضبط جودة امل��واد املباعة فيها ،باالضافة الى اج��راءات ضمان السالمة واملواصفات و
اجلودة في محطات الغاز ووسائل نقل احملروقات.
وعلى الصعيد اخلارجي يجري العمل على استعادة جسور العالقة مع اجلهات املانحة
واملؤسسات الدولية واإلقليمية وجتديد ثقتها باملؤسسة وتوفير متويل ملشاريع املؤسسة
كوكالتي جايكا اليابانية وكويكا الكورية واليونيدو ولتعزيز التعاون مع منظمات املواصفات
الدولية واإلقليمية كاميدو العربية و ايزو العاملية .وفي هذا املجال جرت مراجعة املشروع
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املواصفات واملقاييس

األوروبي لتطوير البنية التحتية للجودة في فلسطني وتقدمي املالحظات عليه واملقترحات
لتطويره بحيث يشمل كامل البنية التحتية للجودة مبا في ذلك مراكز الفحوصات لدى
اجلامعات ومؤسسات القطاع اخلاص .وبهذا اخلصوص جتري االستعدادات للمباشرة
مبشروع إنشاء مركز اختبار وتدريب في مجال الفحص الكهربائي في اريحا بالتعاون
مع شركة كهرباء القدس فور ورود منحة البنك الدولي املخصصة له ،وجتري مناقشة
مشروع إلنشاء بعض مختبرات الفحص الصناعي بالتعاون مع جامعة البولتيكنيك في
اخلليل ونقابة الصناعات الهندسية واملعدنية بعد التأكد من عدم التكرار أو التعارض في
الصالحيات مع جهات أخرى ،وفي نفس االجتاه جرت لقاءات تنسيق مع جامعات النجاح
وبير زيت والقدس وستتواصل مع اجلامعات األخرى.
وعلى صعيد العالقات اخلارجية أيضا جتري مراجعة االتفاقيات املوقعة مع املؤسسة
وي��ج��ري العمل على تفعيلها .وب��ه��ذا ال��ش��أن ستجري إع���ارة االت��ف��اق��ي��ات م��ع اجلانب
اإلس��رائ��ي��ل��ي اهتماما خ��اص��ا وسيجري قريبا ل��ق��اء م��ع معهد امل��واص��ف��ات اإلسرائيلي
ومراجعة اتفاقيات التعاون معه مبا يضمن حل مشكلة إعاقة السلع الفلسطينية في
املوانئ اإلسرائيلية أو تسرب السلع الرديئة وغير املطابقة الى األسواق الفلسطينية من
خالل إتاحة املجال للمؤسسة ألخذ دورها في التأكد من مطابقة السلع الواردة للسوق
الفلسطيني للمواصفات الفلسطينية والعاملية .وبالتوازي يجري العمل على الوصول الى
اتفاقيات تعاون داخلي وخارجي وموائمة للمواصفات الفلسطينية مع املواصفات األخرى
خصوصا للدول العربية وذلك لفتح املجال أمام السلع الفلسطينية للدخول الى أسواق
تلك الدول دون إعاقة.
وعلى امل��دى املتوسط ستضع املؤسسة أي��ض�� ًا خطة توصيف مل��دة ث�لاث س��ن��وات ،حيث
ستعتمد اخلطة على حتديد أولويات املواصفات استناد ًا إلى معطيات الدخل القومي،
ونظرة احلكومة الفلسطينية لتشجيع االستثمار األجنبي وخطة اإلص�لاح والتنمية،
باإلضافة إلى احتياجات الصناعة الفلسطينية ،ومتطلبات حماية املستهلك الفلسطيني،
كما ستقوم املؤسسة وبناء ًا على املعطيات األولية املتوفرة لديها بالتركيز ضمن خطتها
على املواصفات املتعلقة بقطاع اإلن��ش��اءات وم��واد البناء ،وقطاع تكنولوجيا املعلومات
وقطاع اخلدمات وذلك لتوفير بيئة فنية مناسبة لتشجيع االستثمار في فلسطني ،ودعم
االقتصاد الفلسطيني ،كما ستعمل املؤسسة خالل األشهر القادمة على تفعيل مشاركة
أعضاء اللجان الفنية للتوصيف من خالل حتفيزهم وضمان متثيل كافة القطاعات
املتخصصة في إعداد املواصفات الفلسطينية وضمان انسجامها مع املواصفات الدولية.
كما ستراجع كافة املواصفات الصادرة عنها وذلك للتحقق من ضمان مواكبتها للتطور
العلمي وانسجامها مع املتطلبات الدولية وذل��ك سعي ًا خللق أس��واق خارجية جديدة
للمنتج الفلسطيني .وتعزيز ًا للقدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية وللمساهمة في
فتح أسواق عاملية جديدة أمامها ،ستقوم املؤسة بتبني مناذج جديدة ملنح شهادات املطابقة.
وستنشئ املؤسسة مركز ًا للتدريب ومركز ًا للمعلومات وذلك بهدف التعريف باملواصفة
الفلسطينية وتطبيقاتها ،كما ستعمل مع كل شركائها احملليني والدوليني للقيام بحملة
توعية وترويج للمواصفات واملقاييس الفلسطينية ولدور أنظمة اجلودة في رفع مستوى
املنتج احمللي وولوجه الى األس��واق احمللية والعاملية ،وعليه ستلجأ الى وسائل اإلعالم
ملساعدتها في القيام بهذه املهمة كما ستقوم إضافة الى إصدار وتوزيع مجلتها الدورية
والنشرات التعريفية بتنظيم ورش العمل واملؤمترات وجتنيد نظامي التربية والتعليم
وال��وع��ظ الديني وتوظيف جهود مؤسسات املجتمع امل��دن��ي املختلفة ف��ي ه��ذا االجت��اه
وخصوصا جمعيات حماية املستهلك.
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الفك ـ ـ ـ ــر والفك ـ ـ ـ ــر اآلخـ ـ ـ ـ ـ ــر
ان” اجلانب االقتصادي” ،يرقى في اهميته ،الى مصاف “اجلانب السياسي” ،وفي بعض
االحيان ،يكتسب اهمية تفوق اهمية “ اجلانب السياسي” ”.فاجلانب االقتصادي”،
ميس كرامة ،وحياة ،كل مواطن من املواطنني ،فاتقان تخطيط هذا اجلانب ،ومساعدته
على بناء نفسه ،ي��ؤدي الى توفير الكرامه للمواطن ،ولقمة عيشه ،وعيش عائلته،
ومستقبله ،ومستقبل افراد عائلته .فايجاد الوظائف ،واالستمرار في ايجادها ،لكل
خريج ،ولكل من سيتخرج ،ولكل موظف ،ولكل من سيتوظف ،ولكل عامل،ولكل من
يرغب في العمل ،هدف مشروع ومرغوب ،مطلب شرعي ،يحفظ للمواطن ،ماء وجهه،
ولقمة عيشه ،واالستمرار في حتقيق مستقبل افضل.
ومن اهم الروافد التي تصب في تفعيل اجلانب االقتصادي ،رافد االنشطة االستثمارية
الصناعية ( وروافد االنشطة التجارية واخلدمات ،التي تدور في فلكها ) التي ميكن
للقطاع اخلاص (وهو االقدر ) القيام بتبني افكارها ،وبتطويرها،وبتنفيذها ،وبتشغيلها
بطريقة مجدية ،كما انه اقدر على حتمل مخاطرها ،والسير فيها عبر امواج تقلبات
التكلفة واالسعار والتشغيل وما الى ذلك من ام��ور ،لكي يصل بها في نهاية املطاف
الى شاطئ االمان حيث يتمكن من قطف ثمارها واحلصول على عوائدها على افضل
وجه ممكن.

معاجلة التسيب وحتمل املخاطر

تستطيع الدول الراغبة في :احلد من» التسيب» ،وفي حتفيز» رؤوس االم��وال» على
االستثمار في بعض» املشاريع « املجدية اقتصاديا ،و الراغبة في نقل عبئ حتمل
مخاطر» التسيب» واملخاطر التجارية االخرى ذات العالقة ،الى» القطاع اخلاص» ،وفي
جتنيب» القطاع العام» ،حتمل مغبة اي من هذه املخاطر ،ان تعتمد الى االستفادة من
االنظمة االستثمارية ( القدمية في ثوبها اجلديد ) والى تشجيع االفكار االستثمارية
املواكبة لهاو الى االستفادة من احللول اخلالقة التي تدور في فلكها.
ان « القطاع اخلاص « ،يتعطش للقيام بتنفيذ « املشاريع « الناجحة ،وللقيام بتأسيس
« الشركات « احلاضنة لها ،فهو اقدر من غيره على « االستثمار « و» حتمل املخاطر» ذات
العالقة ،واقدرمن غيره على حتقيق « العوائد» املرجوة.

العودة الى محراب العلم واملعرفة

ان الضرورة ،تقتضي الرجوع الى البحث ،والتمحيص ،والتاليف ،والتدريس ،والتطبيق
على ارض الواقع ،بشان» املشاريع» ،وشركات املشاريع وطرق تنفيذ املشاريع ووسائل
االنتهاء من تنفيذ املشاريع ،واالساليب ،واالنظمة التي تقع ضمن املساحات الفكرية،
املتعلقة بالنظام االستثماري ،املعروف باسم ( بي او تي) .لكي نتمكن ،بعد ذلك ،من
شرح كيفية امكانيات تطبيقه ،و كيفية االستفادة من ذلك كله ،في تفعيل وتنفيذ «
املشاريع االستثمارية» ذات العالقة.
ويستطيع ذوو االهتمام ،بناء مفاهيمهم االساسية ،املتعلقة بنظام ( بي او تي )،على
صخرة الشروحات ،الوارد ذكرها ضمن الكتابات والعناوين املذكورة الحقا.

املفهوم العام لنظام (بي أو تي)

قبل الدخول ،في الشروحات ،والتعليقات ،واألفكار األساسية ،املتعلقة بنظام (بي أو
تي) فأن الضرورة تقتضي ،أن نبدأ ،بتخصيص هذا البند ،والبنود التالية ،لعرض
املفاهيم املبسطة ،والشارحة ملا هو املقصود ،بنظام (بي أو تي)،لتمكني ذوي االهتمام،
من استيعاب وترسيخ ،بعض املفاهيم األساسية واألولية ،التي تساعدهم ،على معرفة
البقية الباقية من املواضيع ذات العالقة ،ضمن الترتيبات الفكرية املناسبة.
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إن املصطلحات ،التي درجت العادة ،على استعمالها ،لوصف نظام (بي أو تي) ،عبارة
عن احلرف االول من كل مصطلح من املصطلحات الثالث الوارد شرحها ادناه :
إن الرمز «بي» ) (Bهو اختصار لكلمة ) (Buildواملقصود بها ،بناء املشروع.
إن الرمز “أو” ) (Oهو اختصار لكلمة ) (Operateواملقصود بها ،تشغيل املشروع.
إن الرمز”تي” ) (Tهو اختصار لكلمة ) (Transferواملقصود بها ،إعادة حتويل ملكية
املشروع إلى اجلهة املعنية في الدولة املضيفة ،عند انتهاء مدة املشروع.

االطراف الثالث الرئيسية

ان ع��دد االط���راف املشاركة في اجن��از املشاريع ،وف��ق نظام ( بي او تي ) ،هي اط��راف
متعددة ،يقوم ذوي العالقة باملشاركة في اجناح هذه املشاريع ،وفق طبيعة «اخلدمات
« التي ميكنه القيام بتنفيذها على افضل وجه ممكن بتقدميها.
وتشمل «اخلدمات» االمور املتعلقة باعداد «اجلداوى االقتصادية» و بتقدمي» اخلدمات
القانونية» ،واملالية ،والشحن ،واالستيراد ،واالعمال الهندسية ،واالشراف ،واملقاوالت،
والتركيب والتشغيل ،والصيانة ،وما الى ذلك من « خدمات» اخرى.
وم��ع ذل��ك كله ،فقد درج��ت ال��ع��ادة ،على اعتبار» ال��دول��ة املضيفة» للمشروع« ،ورع��اة
امل��ش��روع» ،و«اجلهات التمويلية» ،مبثابة» االط��راف الرئيسية الثالثة» ،الذين يتعني
عليهم الوصول الى االتفاق فيما بينهم ،لكي يخرج» املشروع» الى حيز الوجود ،وفق
االساليب واالنظمة املتبعة.
ويتعني على كل طرف من» االطراف الرئيسة الثالثة» ،الدخول في عالقات تعاقدية،
مع كافة االطراف الرئيسية االخرى ،يتعني على كل منهم التعاقد مع اطراف ثالثة
لتقدمي اخلدمات التي تهم كل منهم ،والتي تؤكد لكل منهم ان املشروع سيكون ،ويستمر
في كونه مجديا .

املفهوم املبسط

وميكن وضع املفهوم املتكامل املبسط ،لنظام( بي .او .تي ).وفق الشروحات التالية:
يقوم» أصحاب املشروع» «الرعاة» ،فيما بينهم،على دراسة فكرة املشروع ،ومدى جدواه
االقتصادية ،وت��داول كافة األم��ور ،واألف��ك��ار املتعلقة بكيفية تطوير ،ومتويل ،وبناء،
وتشغيل وصيانة» املشروع» .وكيفية إعادته ،في نهاية املطاف ،إلى اجلهات احلكومية
األصلية ( التي تعتبر مبثابة اجلهة املالكة ملثل هذا املشروع اص�لا) ،وإب��رام» العقود
األولية» التي يتعني ابرامها لتنظم العالقة ،فيما بينهم .وتلك ،التي تنظم العالقة،
مع األطراف األخرى.
ليقوم» اصحاب املشروع» الرعاة ،بعد ذل��ك ،بتاسيس شركة او مؤسسة ،فيما بينهم،
تعرف باسم « شركة املشروع».
لتتعاقد» شركة املشروع» ،بعد تاسسيسها ،مع حكومة» الدولة املضيفة»( التي سيتم
بناء املشروع على اراضيها ).
وذلك ،بهدف احلصول على» عقد امتياز» ،من» الدولة املضيفة» ،ميكّن» شركة املشروع» ،من
احلصول على األراضي ،واملواقع املتعلقة» باملشروع» ،واالمتيازات ،واخلدمات املواكبة لها.
لكي تتمكن» شركة املشروع» ،بعد ذلك ،من بناء» املشروع «.
لتقوم» شركة املشروع» ،بعد ذلك ،على ادارته ،وتشغيله ،اما مباشرة او عن طريق» شركة
ادارة « متخصصة.
ومن َثم ،االنفاق على «املشروع»،و احلصول على»الدخل» املتاتي من» تشغيل املشروع»،
طوال مدة املشروع.
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مــقــــــــــــــــــاالت

حول التنمية االقتصادية
ولتقوم ،شركة املشروع ،في نهاية املدة احملددة ،الى اعادة املشروع ،وتسليمه الى اجلهة
احلكومية املختصة ،في حالة جيدة ،وصاحلة لالستعمال.
ومنذ البداية ،يعاصر فكرة «تطوير املشروع» ،فكرة اخرى ،مفادها  :كيفية احلصول
على التمويل املناسب ،لبناء املشروع ،وكيفية القيام  :بتسديد الفوائد ،واصل الدين،
ال��ى املمولني ،اثناء فترة التشغيل ،وقبل فترة اع��ادة» تسليم املشروع» ،وذلك كله،
لكي يتم اعادة» املشروع « ،في نهاية املطاف ،الى «البلد املضيف» ،خاليا من اية اعباء
مالية ،وفي حاله جيدة للتشغيل ،وبعد ان يكون اجلميع ( «الرعاة واملساهمني»،
واملمولني»،والدول املضيفة «) ،قد حققوا ،اهدافهم اخلاصة ،او على االقل حاولوا
القيام بذلك.
ويرتبط بذلك كله ،مفهوم اخ��ر ،مفاده  :تبيان ض��رورة حصول» املساهمني « ،على
«االرب��اح» املرجوة .ففي ذل��ك ،حتفيز للجميع ،على االستمرار في «املشروع « ،وغيره
من «املشاريع «.
وف���ي خ��ض��م ه���ذه االح�����داث ،يتعني ع��ل��ى ال��ق��ائ��م�ين ع��ل��ى امل���ش���روع ،وض���ع مصلحة «
املستهلكني « ،نصب اعينهم.
فعلى الدولة املضيفة ،ان تكون « مجلس رقابة « ملتابعة امل��ش��روع ،ومراقبة تشغيله،
ط��وال مدته ،اخذين بعني االعتبار  « :حماية املستهلك « ،واالستمرار في حمايته،
والتقليل من سيئات االحتكار ،ان وجد.
وعلى الرغم من ان عبارة ( بي ،او ،تي ) لها التعريف ،واملفاهيم السابق شرحها ،فقد
عمد البعض ،الى استعمال هذا التعبير ،للداللة على،اسلوب من اساليب التمويل.

مشاريع البنية التحتية

لقد وضع هذا النظام اصال ،لتنفيذ مشاريع البنية التحتية ،مبا في ذلك ،على وجه
اخلصوص ،بناء الطرق السريعة ،واجلسور ،واملطارات ،واملوانئ ،ومحطات الكهرباء،
ومحطات حتلية املياه ،وما الى ذلك من امور( تدور حول هذا املفهوم).

املشاريع االخرى

ان العقل اخلالق ،طور هذه الفكرة ،وطور االفكار املتعلقة بكيفية تطبيقها ،وطور فكرة
«املشاريع» ،التي ميكن تنفيذها ،وفق هذا االسلوب .فخرج من نطاق تطبيقها على
مشاريع البنية التحتية فقط ،الى نطاق تطبيقها ،على كافة املشاريع االخرى ،التي
ميكنها االستفادة من مثل هذا املفهوم ،وهذا االسلوب ،وهذا النظام.

جتربة دولة الكويت

ففي دول��ة الكويت ،مثال ،مت االخ��ذ بهذا النظام ،على نطاق واس��ع ،فباالضافة الى
االستفادة منه في بناء املشاريع» البنية التحتية»  ,مت تطبيقه على العديد من»
املشاريع» التجارية االخرى ،مثل ،تطوير شواطئ الكويت ،واالسواق التجارية ،وسوق
السمك ،وتوسعة ابنية املطار ،ومواقف السيارات ،وما الى ذلك من مشاريع اخرى.
وقد مت تنفيذ ،ما يزيد على املاية مشروع من املشاريع ،وفق هذا النظام،وتبلغ قيمتها
االجمالية،العديد من باليني الدوالرات.
كما ان املشرع الكويتي بصدد اص��دار تشريع خاص ملثل هذا النظام( ان لم يكن قد
اصدره بالفعل).
كما تعقد دولة الكويت ،مؤمترا سنويا ،يتم خالله ،تبادل االراء ،واالفكار ذات العالقة،
وبحث كيفية التغلب ،على املصاعب ،التي قد يواجهها البعض.
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بقلم:
البروفيسير
امني سعود
حباس

الفوائد التي جتنيها» الدولة املضيفة» ومواطنيها

ميكن هذا النظام ( اذا ما مت تطبيقه بطريقة صحيحة ،تتمشى مع متطلبات واقع
احلال ) «الدولة املضيفة» ومواطنيها ،من جني العديد من الفوائد ،واهمها ما يلي :
ال حتتاج»الدولة املضيفة» الى حتميل ميزانياتها اية اعباء مالية.
ال حتتاج» الدولة املضيفة» الى توفير او تخصيص املبالغ الضرورية لتنفيذ» املشروع».
ال حتتاج» الدولة املضيفة» الى توفير املزيد من االموال عند زيادة تكاليف املشروع.
ال حتتاج» الدولة املضيفة» الى الدخول في تفاصيل متابعة تطوير وتنفيذ وتشغيل
وصيانة املشروع.
ال تتحمل» الدولة املضيفة» مخاطر املشروع التجارية وغير التجارية.
وبكل ايجاز ،ال حتتاج الدولة الستثمار اي مبلغ من املبلغ الواجب توفيرها لبناء
وتشغيل وادارة « املشروع « ،او االستمرار في ادارته.
ويتحمل القطاع اخلاص ،كافة االعباء املالية املتعلقة بتطوير ،وتشييد ،وبناء ،وتشغيل
وصيانة املشروع.
يتحمل» القطاع اخل��اص» كافة املخاطر التجارية ،وبوجه خ��اص ،املخاطر املتعلقة
بضرورة ضخ االموال ،عندما يتطلب املشروع ضخها ،اثناء تشييده او تشغيله.
تتحمل» شركة املشروع» ،كافة االعباء املالية ،املتعلقة بانتاج املنتج وتسويق وبيع املنتج،
واحلصول على» الدخل» ذات العالقة.
الكتاب من االنظمة ذات القوانني هذا االسلوب يحد من» التسيب» الذي يقلق راحة
الشارع الفلسطيني ،وكل شارع يقيم عليه فلسطيني ،والشوارع االجنبية ذات االهتمام.
يوفر «املشروع» للمواطنني ،فرص العمل في» املشروع».
كما يعطي كافة الشركات اخلرى ،واالشخاص ذوي االهتمام فرص القيام بنية االعمال
التي يضعها اليهم القيام ،مثل اعمال املقاوالت الرئيسية وامل��ق��اوالت من الباطن،
والتوريد ،والشحن ،والتامني،و...و...
تستفيد الدولة من تواجد املشاريع املصدرة ملنتجاتها من احلصول على العمال ت الصعبة .
كما يستفيد من ذلك العديد من اجلها ت االخرى املتواجدة والعاملة داخل وخارج
الدولة املضيفة.
وتؤدي هذه االم��ور ،مجتمعة ،الى قيام اقتصاد « حقيقي منتج،و قادر على النهوض
بنفسه ،ولنفسه ،دون حتميل الدوله املضيفة « اية اعباء مالية او غير مالية .وعالوة
على ما تقدم يتحمل القطاع اخل��اص وح��ده مغبة القيام بدلك على ام��ل حتقيق
العوائد املرجوة.

ما يتعني ادراكه

ان استفادة الدولة املضيفة ،من هذا النظام،مشروطة ،بكيفية ابرام العقود مع اجلهات املعنية.
وفي كيفية متابعة ،واالشراف على تنفيذها ،منذ بداية التفكير في املشروع واثناء تطويره،
وتنفيذه ،وتشغيله ،وصيانته وحتى تاريخ انتهاء مدته ،واعادة تسليمه الى الدولة املضيفة.
واجلدير بالذكر ان اي خلل في مثل هذه االمور ،او اية اساءة في استعمال السلطه ،قد
تؤدي الى مردود عكسي ،واضرار ج َمة ،ال حتمد عقباها.
كيف يتسنى للقارئ املشاركة فيما يكتب ؟
يتمنى الكاتب ,من جمهوره  ,ارسال تعليقاتهم البناءة,واسئلتهم الهامة ,حول ما تناوله
في هذه املقالة  aminhabbas@hotmail.comالخدها بعني االعتبار,او بالرد
عليها على البريد االلكتروني
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مجت ـ ــمع االعم ـ ـ ـ ــال

بطـاقـة رجــل أعمــال

الدكتور فاروق زعيتر
رئيس هيئة املديرين واملدير العام
شركة روان لالستثمارات الدولية

��زء من أموالها الذاتية واخلارجية ب���أدوات مالية
الشركات واملؤسسات ج ً
اخللفية العلميـة والعمليـة
ً
دكتور فاروق أحمد زعيتر من مواليد مدينة نابلس ( ،)1936أنهى دراسته ومشاريع ،ضمن سياسة إستثمارية تُخصص نسبا من األموال املتاحة ألنواع
الثانوية في املدرسة الصالحية ،ثم درس احملاسبة في جامعة القاهرة االستثمار التي حتددها الشركة.
( )1961وعمل في الكويت لغاية عام  ،1968ثم التحق بجامعة تكساس عناصر االستثمار هي  :األه��داف ،ثم السياسة ،ف��اإلدارة التي تشمل إدارة
التكنولوجية ) (Texas Tech Universityوحصل على درجة املاجستير املخاطر ،وإدارة النقد و األموال السائلة.
 ، )(MBA) (1969وعلى الدكتوراة  )(DBA) (1974من نفس اجلامعة قبل احلديث بشيء من التفصيل عن فلسفة وسياسة االستثمار ،البد من
إفتراض إساسي هو أن املستثمر “حكيم” ” “Rational Investorوليس
في احملاسبة واالقتصاد واإلحصاء.
شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة فلسطني للتنمية واالستثمار مضارب ًا أو مقامراً ،وأن لدى الشركة أو املؤسسة إدارة واعية ومسؤولة ترسم
(باديكو) ،للفترة من  ،2008/6 – 1999/03ونائب أول لرئيس شركة السياسة ،وحتقق املتابعة على التنفيذ ،وتقيس األداء دوري ً��ا .مبعنى أدق،
الثقة لالستثمارات األردنية ) (Jordinvestفي عمان ،ونائب للمدير العام يجب على املستثمر ال��ف��رد ” “Individual Investorأن يقرأ (ال بل
ومدير دائرة االستثمارات املباشرة في شركة الساحل للتنمية في الكويت يدرس) الوضع اإلقتصادي العام ،والقطاع والشركة املنوي توظيف مدخراته
( ،)1990 – 1981ومستشار إقتصادي في الصندوق الكويتي للتنمية فيها ،ويقارن منو عملياتها وأرباحها لعدد من السنوات السابقة ،ثم يتحرى
العربية ف��ي الكويت ( ،)1980ومستشار م��ال��ي ف��ي ال��ص��ن��دوق العربي عن إحتماالت منو العمليات واألرباح املستقبلية وذلك بدراسة إستراتيجية
وخطط عملها الواردة في تقاريرها السنوية ونشراتها الدورية ،ومن ثم يضع
للتنمية االقتصادية واالجتماعية في الكويت (.)1979-1976
(هو نفسه) ضوابط االستثمار التي يرغب
يعمل حالي ًا كرئيس هيئة املديرين واملدير
بتطبيقها كمستثمر حكيم.
العام لشركة روان لالستثمارات الدولية
يجب على املستثمر الفرد أن يقرأ
ق��د ي��ق��ول ال��ق��ارئ اآلن ،ل��ي��س ل���دى ع��دد
(إح����دى ال��ش��رك��ات ال��ت��اب��ع��ة ل��ب��ادي��ك��و)،
على
يعتمد
واال
ويتابع
ويدرس
كبير م��ن املستثمرين امل��ق��درة واخللفية
وي��خ��دم أي��ض�� ًا ع��ض��و ًا ف��ي مجالس إدارة
والوقت للدراسة واملتابعة ،واإلجابة على
عدد من الشركات األردنية والفلسطينية،
توصيات الغير
هذا التساؤل ،وإذا كان احلال كهذا ،فيجب
منها باديكو ،بالتل ،فيتـل ،بنك القاهرة
على املستثمر أن يبحث عن جهة موثوقة،
عمان ،وبنك االستثمار الفلسطيني ،كما
لديها امل��ق��درة واخل��ب��رة واملسؤولية ،مثل
يشغل منصب نائب رئيس مجلس أمناء جامعة النجاح الوطنية بنابلس،
صناديق االستثمار املشترك ،فإدارتها تقوم باإلستثمار ضمن إستراتيجية
ورئيس مجلس إدارة كلية هشام حجاوي التكنولوجية بنابلس.
تناول احلديث مع الدكتور زعيتر عدة مواضيع ،أهمها فلسفة وضوابط وخطة ونظام متابعة.
االستثمار في األسواق املالية ،رؤيته لالستثمار في فلسطني ،ودور بنوك أما بالنسبة لشركات االستثمار واملؤسسات املالية ،فمن البديهي ان تضع
وش��رك��ات االستثمار في ال��دول النامية ،ومالحظاته على األزم��ة املالية إستراتيجية مستندة الى تقييم املخاطر السياسية واالقتصادية ،وعليه،
يتم توجيه اإلدارات التنفيذية بإطار توزيع االستثمارات جغرافي ًا ،وقطاعي ًا،
واالقتصادية احلالية وتوقع إنفراجها.
وكذلك حجم االنكشاف (أو االقتراض) )،(Exposure and Leverage
وفي الفقرات التالية ملخص ألهم ما ورد في احلديث:
ثم تضع اإلدارة التنفيذية خطة العمل ،تكون عادة خلمس سنوات ،تقسم
سنوي ًا ،وتراجع دوري ًا ،ويتم تعديلها على ضوء املتغيرات االقتصادية العاملية
فلسفة االستثمار:
جزء من مدخراتهم في وسائل ومشاريع بهدف احلصول واحمللية.
يوظف األف��راد ً
على عائد جار ،وتوقع تزايد قيمتها بنسبة أكبر من معدل التضخم ملوطن إذن ،فلسفة االستثمار في راي د .زعيتر هي توظيف املدخرات ،إدارة املخاطر
االستثمار وللمدة الزمنية التي يحتفظ املستثمر إستثماره فيها .وتوظف  ،Risk Managementوإدارة النقد  ،Cash Managementودراس��ة
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لألساسيات  ،Fundamentalsوتخطيط وإدارة ضمن السياسة ،وقياس الرأسمالي بعد  3سنوات مث ً
ال  ،30%فيكون العائد اإلجمالي بعد 3
ومتابعة األداء ،ومتابعة مستمرة من صاحب املال.
سنوات حوالي  14%سنوي ًا.
امل��دة الزمنية امل���راد االحتفاظ بالسهم فيها  Holding Periodسنة،
سنتني ،أو ثالثة ..الخ.
ضوابط االستثمار في األوراق املالية:
يعرف اجلميع ،أنواع االستثمار وأهمها ،في األوراق املالية ،وفي العقار (املنتج احلد األقصى للخسارة املقبولة (أو التي يستطيع أن يتحملها) للمستثمر،
للدخل ،والتطوير العقاري) ،وفي السلع (الثمينة ،الذهب والفضة وغيرها ،وهذه تختلف من شخص الى آلخر.
األس�����س ،وس���ل���وك امل��س��ت��ث��م��ر ،احل��ك��ي��م أو
ال��زراع��ي��ة وال��غ��ذائ��ي��ة ،وال��س��ل��ع املرتبطة
امل��ت��وازن ،وال��ذي يقبل مخاطرة متوسطة،
ب��امل��ل��ب��س وب���امل���س���ك���ن) وف����ي امل���ش���روع���ات
بأن يقرأ ويتابع الوضع االقتصادي العام،
االقتصادية والتجارية ،وفي العمالت ،وفي
هيئة رأس املال في فلسطني وضعت
وق��ط��اع االس��ت��ث��م��ار وال��ش��رك��ة أو الشركات
صناديق االستثمار املشترك املتخصصة،
كافية
تنظيمية
ضوابط
امل��ن��وي االس��ت��ث��م��ار فيها ،أو ال��ت��ي ك��ان قد
وف��ي ه��ذا اجل���زء سيتناول احل��دي��ث عن
إس��ت��ث��م��ر ف��ي��ه��ا ،وأال ي��ع��ت��م��د ف��ق��ط على
ضوابط االستثمار في األوراق املالية.
نصائح اآلخرين Recommendation
األوراق املالية من أب��رز أدوات االستثمار
ف��ي العصر احل��اض��ر ،إذ ت��وف��ر للمستثمر م��زاي��ا ال توفرها وس��ائ��ل وأن���واع ) ،of others, (Tips from Brokersوفي قراءاته ودراساته يتم التركيز
االستثمار األخ��رى ،مثل السيولة وسهولة الدخول واخل��روج ،وإتاحة فرص على البيانات املالية املدققة لعدد من السنوات ويتفحص اإليرادات (املبيعات)
االستثمار لصغار املستثمرين بشرائهم لعدد صغير نسبي ًا م��ن وح��دات والربحية ومنوها ،والتكاليف ومقارنتها سنة بعد أخرى ،كما يجب متابعة
صناديق االستثمار املشترك  ،Equity and other specialized Fundsاإلفصاح عن البيانات املالية الدورية.
وصناديق االستثمار في مؤشرات األسواق املالية  Exchange – Tradedم��ن ال��ض��واب��ط ال��ذات��ي��ة أي��ض�� ًا أن ي��ط�� ّور املستثمر شخصيته االستثمارية
Investment Personalityوالتي هي ،كما يدل اإلسم ،شخصية جداً،
) ،Funds (ETFومب��ا أن املساحة ال تسمح للحديث عن األدوات املالية
املتعددة مثل احلقوق أو اخليارات قصيرة األج��ل  ،Optionsواحلقوق أو بأن يطورها ويعدلها ،وفي رأي الدكتور زعيتر ،فإنه من الضروري أن تشمل
اخليارات طويلة األجل نسبي ًا  ،Warrantsفإنه يكتفي باحلديث عن أكثر اآلتي:
األدوات املالية شيوع ًا محلي ًا وإقليمي ًا ،وه��ي األسهم  Stocksوالسندات أن يحدد املستثمر نقطة الدخول أو املباشرة باالستثمار  ،Entry Pointوأن
بناء على أهدافه املتعلقة
 ،Bondsوعلى األخص األسهم العادية .Common Stocks
يحدد نقطة اخلروج من االستثمار ً Exit Point
مبستوى الربح أو اخلسارة التي يستطيع حتملها.
الضوابط الذاتيـة هي األساس ،وكل مستثمر
حالة من التوازن بني اخلوف  Fearوالطمع .Greed
أن يحافظ على
ٍ
أن يحقق ربح دوري بالبيع عند مستويات معينة ،ألن ذلك يساعده على
يجب أن يطور شخصيته اإلستثمارية
تكوين رصيد قد يستعمل لتخفيف خسائر محتملة في املستقبل.
تنقسم ضوابط االستثمار في األوراق املالية الى قسمني رئيسسن:
أن يحتفظ دائم ًا مببلغ نقدي ْ
كاف الستعماله عند احلاجة للشراء.
هـ -أن يكون املبلغ املخصص حملفظة االستثمار في األوراق املالية من املصادر
األول :الضوابط الذاتية :كما ذكر أع�لاه ،فإن االفتراض األساسي ،عندما
الذاتية (رأس املال) وليس مبالغ مقترضة.
نتكلم عن املستثمر الفرد بأنه “حكيم” “ Rational Investorوليس
مقامر ًا أو مضارب ًا” ،وعليه البد من وج��ود قناعة لديه بأن االستثمار في الثاني :الضوابط التنظيمية :وضع قانون األوراق املالية رقم ( )12لسنة
األوراق املالية هي عملية جتارية حقيقية  2004 Real Commercial Activityضوابط تنظيمية لعمليات التداول في األوراق املالية ،وأوجب على
لها صفة االستمرار بتوظيف األموال في شركات القطاعات املنتجة ،وليست شركات األوراق املالية إتباعها في تأدية خدماتها ،ونصت امل��ادة ( )440من
عملية مؤقتة ،وعليه ،فإن ممارسة املستثمر للضوابط الذاتية تشمل :
قانون األوراق املالية رقم ( )12شروط وضوابط على شركات األوراق املالية
ومستشاري اإلستثمار اإللتزام بها وهي:
جار (سنوي) أم عائد رأسمالي ناجت عن
نوع العائد املرغوب  :هل هو عائد ٍ
االمتناع عن تقدمي اخلدمات للمستثمرين قبل عقد اتفاقية التداول.
تزايد قيمة االستثمار ،وبالتالي زيادة سعر السهم سنة بعد أخرى.
حيازة رأس مال كاف وتقدمي ضمان مصرفي.
ً
ً
ً
مقدار العائد املستهدف 4% ،سنويا مثال (وطبعا يحسب العائد السنوي االل���ت���زام ب��ف��ص��ل ال��ت��ع��ام��ل ب�ين امل��م��ت��ل��ك��ات اخل��اص��ة ب��ال��ش��رك��ة وممتلكات
بقسمة التوزيعات السنوية على سعر السهم ال��ذي دفعه املستثمر وقت املستثمرين ،واالم��ت��ن��اع ع��ن اس��ت��خ��دام األم����وال واألوراق امل��ال��ي��ة اخلاصة
إقتناء السهم ويسمى عائد التوزيعات ) ،)Dividend Yieldومقدار باملستثمرين ألغراض الشركة اخلاصة.
العائد ،والربح الرأسمالي املستهدف بعد فترة زمنية محددة .وقد يكون إعطاء أولوية لتنفيذ طلبات املستثمرين قبل تنفيذ الطلبات حلساب الشركة
ال��ع��ائ��د املستهدف م��زي��ج�� ًا م��ن ال��ع��ائ��د اجل���اري  4%م��ث ً
�لا ،وم��ن العائد اخلاص أو حلساب موظفيها.
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يجب تقدمي االستشارات للمستثمرين كل حسب احتياجاته وذلك مبوجب
التراخيص املمنوحة.
االمتناع عن تقدمي تسهيالت مالية للمستثمرين.
االمتناع عن تقدمي ضمانات أو وعود للمستثمرين بأرباح معينة.
االمتناع عن الشراء والبيع للمستثمرين دون تفويض رسمي.
تزويد املستثمرين بكشف حساب دوري.
-10االمتناع عن حجب أي من عمليات املستثمرين عن الهيئة والسوق
وإحلاق أضرار باملستثمرين أو بالسوق.
كما يجب على شركات األوراق املالية أن تقوم بإخطار املستثمرين املالكني
لألوراق املالية باملعلومات التي ترد من أحد املصدرين مباشرة أو من خالل
الهيئة أو السوق ومترير املعلومات الواردة من املالكني إلى املصدر مباشرة أو
عن طريق مركز اإليداع والتسوية.

األزمة املالية واالقتصادية احلالية وتوقع
إنفراجها:

وبدأوا يسلكون سلوك ًا معقو ً
ال أساسه العودة الى األساسيات ،ويضعون
ض��واب��ط ذات��ي��ة ،أهمها أال ي��زي��د االس��ت��ه�لاك ع��ن ال��دخ��ل ،وأن ت��زوع
امل��وج��ودات واإلستثمارات توزيع ًا متوازن ًا ،ب��أن توظف امل��دخ��رات في
إستثمارات منتجة تنمو قيمها نتيجة لتراكم األرباح ،وتدر نقد ًا يكفي
للعمليات ويخدم ال��دي��ن ،وأن يكون االعتماد أس��اس�� ًا على التمويل
الذاني ،وتخفيض اإلقتراض ما أمكن ،واملوازنة بني آج��ال التمويل
وأنواع وآجل االستثمار.

يعرف اجلميع أسباب األزمة املالية احلالية ،والتي بدأت من الواليات
املتحدة األمريكية ،وهي تقصير البنوك املركزية في العالم ،وأولها في
أمريكا ،من كبح جماح البنوك التجارية في التوسع في األق��راض،
وفشلها في وضع حد لطمع وجشع بنوك االستثمار في متويل شراء
األسهم واملشتقات واخل��ي��ارات ،وكذلك الى طمع وجشع األف��راد في
التمادي ف��ي زي���ادة إنكشافهم ب��زي��ادة إقتراضهم وتوظيف األم��وال
الفرص االستثمارية املتاحة ودور بنوك
املقترضة في اسهم وأدوات مالية عالية املخاطرة واخلروج عن املعايير
االستثمار في اخلروج من األزمة املالية:
 Normsوعن حدود املخاطرة املقبولة ،وكذلك الى خروج عدد هائل
من الشركات عن أهدافها وخططها ،ال بل عن أنشطتها الرئيسية بأن «التاريخ يعيد نفسه» ،إعتقاد ينسجم مع مبدأ «الدورات االقتصادية»،
خصصت مبالغ كبيرة لالستثمار في األوراق املالية ،وجزء كبير من ف��دورات ال ّ��رواج تتبعها دورات إنكماش وكساد ،وخ�لال الثمانني سنة
الرواج أطول من دورات الكساد،
هذه األموال كانت مقترضة من بنوك محلية وعاملية.
املاضية ( )2009 – 1929كانت دورات ّ
مس مبدأ االقتصاد ويالحظ أنه في دورات الكساد تبرز فرص ًا إستثمارية وجتارية كثيرة.
ميكن وصف عاصفة األزمة املالية بإنقالب كبير ّ
ول��ذل��ك ف���إن ع����دد ًا ك��ب��ي��ر ًا م��ن البنوك
����ر مب��ف��ه��وم��ه امل��ط��ل��ق ،إذ تدخلت
احل ّ
واملؤسسات املالية والشركات الصناعية
ح��ك��وم��ات ال����دول ال��ص��ن��اع��ي��ة ال��ك��ب��رى
احلر) ليس فقط في اإلستثمار في األوراق املالية عملية
وال��ت��ج��اري��ة ،ت��راج��ع استراتيجياتها،
(رائدة االقتصاد
ّ
وت���ق���وم ب��ت��ع��دي��ل أه��داف��ه��ا وخ��ط��ط��ه��ا.
الرقابة على البنوك وعلى السياسات
جتارية حقيقية
ولذلك فإننا ن��رى في الوقت احلاضر
امل��ال��ي��ة ل��ه��ا ،ب��ل ف��ي إق����راض ال��ب��ن��وك،
ب��ن��وك�� ًا وم���ؤس���س���ات وش����رك����ات ،أع����ادت
وفي املساهمة في زيادة رؤوس أموالها،
هياكلها امل��ال��ي��ة ،م��ن تخفيض رؤوس
واي��ض�� ًا في ش��راء ج��زء من موجوداتها
(والتي سميت باألصول املسمومة  ،(Toxic Assetsوالتي هي عبارة أموالها بإطفاء خسائرها املتراكمة ،وهيأت كيانها إلنطالقة جديدة،
عن ديون سيئة وموجودات مالية إنخفضت قيمتها إنخفاض ًا حاداً .أو لإلندماج مع مثيل لها في نفس القطاع ،أو أصبحت أكثر جاذبية
وجل��أت بعض البنوك املركزية العاملية الى تشجيع األوس��اط املالية لإلقتناء من جهة أخرى في نفس القطاع (مستثمر استراتيجي) أو
على إنشاء شركات إستثمارية جديدة خصيص ًا لشراء الديون املوجودة من مجموعة مالية أخرى (مستثمر أو شريك مالي).
في محافظ إقراض البنوك ،ولشراء املوجودات واألصول املالية التي تبعت عاصفة األوراق املالية ه ٌ
��زات في القطاع العقاري في معظم
ال���دول الصناعية ال��ك��ب��رى ،وف��ي معظم ال���دول ال��ن��ام��ي��ة ،وكنتيجة
إنخفضت أسعارها ،على أمل حتسن أسعارها في املستقبل.
رغم إنني أعتقد ،بأن بعض هذه احللول تبدو وكإنها مؤقتة أو مخدرة إلنخفاض أسعار العقارات ،عانت كثير من شركات التطوير العقاري
املمولة بقروض قصيرة ومتوسطة األجل،
ل�لآالم ،إال أنني آمل أن ينجح القائمون على السياسات املالية في من حاالت إعسار ،وخاصة ّ
الدول الكبرى في إسترجاع الثقة التي فقدت في األسواق املالية ،وإذا وكذلك الشركات التي توسعت بأكثر من حجم األس��واق التي تعمل
ما ع��ادت ثقة الناس ،ولو جزئي ًا باألسواق املالية ،وإذا ما خف ذعر فيها ،وانعكس هذا على عدد من املستثمرين أف��راد ًا ومؤسسات ،وزاد
البنوك وب��دأت بزيادة إقراضها ،وإذا ما خف إيض ًا ذعر املستثمرين ،العرض في قطاع العقار ،بينما جتمد الطلب ،ويتوقع أن تستمر هذه
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احل��ال��ة مل��دة طويلة ،وع��ان��ى كثير من
وك��إن��ن��ي س��أع��ي��ش أب����داً ،أم���ا بالنسبة
البنوك من هذه األزمة.
الى املخاطر االقتصادية ،فإنها تبدو
عودة الثقة ،وتخفيف الذعر،
خالصة القول ،فإنني اشارك الكثيرين
أح��ي��ان�� ًا مرتفعة ،وذل���ك بسبب صغر
والعودة الى األساسيات ،مفاتيح
م���ن االق��ت��ص��ادي�ين ورج�����ال األع��م��ال
السوق احمللي ،فاملبيعات احمللية تكاد
انفراج األزمة
يقينهم بوجود فرص ًا استثمارية جيدة
ال تكفي لتحقيق نقطة التعادل ،أما
للمستثمرين مبختلف مستوياتهم،
في املشاريع التي يسمح حجم إنتاجها
الصغير واملتوسط والكبير ،وهنا تدعو
للتصدير ،فإنها حتقق ع��ائ��د ًا يقارب
ً
ً
احلاجة الى أن تلعب بنوك االستثمار دور ًا هاما ،وأقول متوازنا ،ليس العائد في الصناعات املماثلة في الدول املجاورة.
فقط في معاجلة األزم��ة املالية احلالية ،بل في تعريف املستثمرين بإفتراض حتسن أم��ور التجارة اخلارجية ،فقد تدعو احلاجة الى
بفرص االستثمار وتنظيم دخ��ول احل��ك��وم��ات ومشاركتها للقطاع تنظيم الصناعات الصغيرة وتهيئتها إما لإلندماج أو لإلقتناء.
اخلاص في أنشطته ،وفي إنشاء وإدارة صناديق االستثمار املشترك لقد أش��رت سابق ًا ،ال��ى أن صغار املستثمرين يحتاجون ال��ى توعية
وعلى األخ��ص صناديق االقتناء (أو اإلس��ت��ح��واذ)  Acquisitionإستثمارية وال��ى مساعدة في قراراتهم اإلستثمارية ،وعلى األخص
 Fundsوالصناديق العقارية  Real Estate Fundsباإلضافة الى في توظيف مدخراتهم في األوراق املالية ،ولهذا فإن إنشاء صندوق
صناديق األوراق املالية .Equity Funds
إستثمار مشترك للمتاجرة في األوراق املالية سيلبي حاجة صغار
املستثمرين ،ومن املناسب أن يكون بقيادة أحد بنوك اإلستثمار في
املنطقة (ف��ي فلسطني أو األردن) ،وأن ينظم بحيث توظف أم��وال
االستثمار في فلسطني
الصندوق في أوراق مالية مدرجة في أسواق مالية عربية ،وأن يكون إما
ودور القطاع اخلاص في التنميـة:
مفتوح ًا يسمح بدخوله واخلروج منه دوري ًا ،ومبوجب قيمته الصافية
ً
ً
ً
لعب القطاع اخل��اص دورا رائ��دا ومحوريا في التنمية االقتصادية ) (NAVأو مقف ً
ال وتدرج وحداته في سوق مالي أو أكثر.
في فلسطني ،فكان وال ي��زال احمل��رك لعجلة االقتصاد والرافعة له،
كما أن إنشاء صندوق مشترك للعقار املنتج للدخل ،قد ميثل فرصة
فرغم الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب من إحتالل وغيره ،إال
ممولة
لشراء عقارات متاحة للبيع بأسعار منافسة ،وخاصة إذا كانت ّ
أننا شهدنا تطور ًا ملموس ًا ،إذ أصبحت اخلصخصة اإلستراتيجية
بتمويل قصير األجل.
األساسية في االقتصاد الوطني الفلسطيني ،وجنح القطاع اخلاص مشاريع اإلسكان ملتوسطي الدخل وألصحاب الدخول الدنيا ،فرصة
في إقامة مشاريع لها أثر إيجابي على مجمل القطاعات االقتصادية ،إستثمارية أخ��رى ،وميكن ربطها بتمويل عقاري (ره��ن عقاري) يتم
فباإلضافة الى تخفيف حدة التبعية لإلقتصاد اإلسرائيلي ،ساعد توفير األموال الالزمة له مبزيج من منح وهبات وقروض ميسرة.
القطاع اخل���اص ف��ي رف��ع مستوى املعيشة (ول���و مب��ق��دار متواضع) فرصة إستثمارية أخ��رى ب��دئ بها قبل ع��دة س��ن��وات وه��ي اإلق��راض
ألجزاء مهمة في املجتمع الفلسطيني ،وتخفيض البطالة (ولو إننا اجلزئي أو الصغير ” ،“Micro Financingويحتاج الى التوسع
ال زلنا بحاجة الى الكثير) ،ولعبت البنوك دور ًا رئيسي ًا ومميز ًا في واإلنطالق ،لتمويل أصحاب املهن واحلرف واألعمال الصغيرة ،ولهذا
التنشيط ودف��ع العجلة االقتصادية ،وق��ام ع��دد من رج��ال األعمال يحتاج ال��ى زي��ادة مصادره الذاتية س��واء برأسمال أو بسندات قابلة
الفلسطينيني في الشتات بنقل جزء من خبراتهم وجتاربهم الناجحة للتحويل الى أسهم أو بأدوات مالية مبتكرة.
الى الوطن فض ً
ال عن توظيف األموال
وجتميعها لإلستثمار ف��ي فلسطني،
ش��ه��دت فلسطني ف��ي ال��ع��ش��ر س��ن��وات
ً
ً
وجذب مستثمرين عرب وأجانب.
املاضية ت��ط��ور ًا وت��ق��دم��ا ملموسا في
ال زل��ن��ا نحتاج ال��ى الكثير ،فالسوق
تهيئة املناخ للقطاع اخلاص ألن يلعب
احمللي يحتاج ال��ى مشاريع اخلدمات
دور ًا في التنمية االقتصادية ،فأنشئ
ال��رئ��ي��س��ي��ة ،امل��ي��اه وال��ك��ه��رب��اء والنقل
سوق فلسطني لألوراق املالية ثم هيئة
وامل��واص�لات ومعاجلة النفايات ،والى
رأس امل��ال ،وأص��درت احلكومة قوانني
امل��ش��اري��ع الصناعية وال��زراع��ي��ة ،ليس
وت��ع��ل��ي��م��ات منظمة للتعامل وتتيج
فقط للسوق احمللي بل للتصدير ،والى
للجمهور املعلومات الالزمة في الوقت
تطوير املشاريع السياحية وترويجها
املناسب للتداول ف��ي األوراق املالية،
عاملي ًا ،والى زيادة األموال لتوظيفها في املشاريع ،والى املزيد من نقل ومت حتديث قانون الشركات ،وقانون الضريبة في ملساته األخيرة ،إال
اخلبرات.
أننا لم نشاهد تطور ًا ملموس ًا لبنوك االستثمار ،والتي كان معظم
يقول الكثيرون ،إن عوائق االستثمار والتنمية كثيرة وصعبة ،وأن نشاطها في اإلقراض التجاري ،وعليه ،فإنني في نفس الوقت الذي
املخاطرة كبيرة ج��د ًا (السياسات واالقتصاديات) ،فإنني ال أختلف أومن به بأن هنالك فرص ًا إستثمارية كبيرة ومتعددة في فلسطني،
معهم ب���ال���رأي ،وخ��اص��ة فيما يتعلق ب��اإلح��ت�لال واحل���ص���ار ،فرغم ألدعو بنوك االستثمار الى التركيز على تقدمي منتجات وأدوات مالية
إعتقادي أن الطريق صعب وطويل وشائك ،إال أن تفاؤلي يجعلني حديثة الى سوق رأس املال في فلسطني.

دعوة الى بنوك االستثمار لتلعب
دور ًا مزدوج ًا:

في إنفراج األزمة
وفي خدمة املستثمر
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اجتماعيات
تهن ـ ــئة

تهن ـ ــئة
تتقدم اسرة مجلة رجل االعمال
الفلسطيني من عضو الهيئة االدارية
جلمعية رجال االعمال االخ

محمد يوسف العامور

تتقدم اسرة مجلة رجل االعمال
الفلسطيني من

الدكتور محمد السبعاوي

(ابو يوسف)
بالتهاني مبناسبة شفائه من العملية
اجلراحية والوعكة الصحية التي أملت به
وحمدا لله على السالمة.

رئيس مجلس ادارة شركة االحتاد لالعمار واالستثمار
بالتهاني والتبريكات مبناسبة افتتاح
ضاحية االحتاد وهي اول ضاحية سكنية
متكاملة في فلسطني متمنني له مزيدا
من التقدم والنجاح.

تهن ـ ــئة

تهن ـ ــئة

تتقدم اسرة مجلة رجل االعمال
الفلسطيني من

تتقدم اسرة مجلة رجل االعمال
الفلسطيني من

الدكتور محمد مصطفى

رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
لصندوق االستثمار الفلسطيني

الدكتور عبد املالك اجلابر

بالتهاني والتبريكات مبناسبة وضع
حجر االساس لضاحية الريحان السكنية
متمنني لهم مزيدا من التقدم والنجاح.

بالتهاني والتبريكات
مبناسبة تعيينه رئيسا تنفيذيا لشركة زين
االردن وفلسطني (زين ليفانت) متمنني
له مزيدا من التقدم والنجاح واالزدهار
خلدمة شعبه ووطنه ومبروك.

تهن ـ ــئة

تهن ـ ــئة

وللمهندس منيف طريش

تتقدم اسرة مجلة رجل االعمال
الفلسطيني من

تتقدم اسرة مجلة رجل االعمال
الفلسطيني من عضو اجلمعية
االستاذ احملامي

الدكتور حازم الشنار

باحر التهاني والتبريكات مبناسبة تعيينه
مدير ًا عام ًا ملؤسسة املواصفات واملقاييس
الفلسطينية متمنني له مزيدا من التقدم
والنجاح في خدمة وطنه ومبروك.

أحمد الصياد

بالتهاني والتبريكات مبناسبة تعيينه
امني عام مساعد في احتاد احملامني
العرب متمنني له مزيدا من التقدم
والنجاح ومبروك.

تهن ـ ــئة
تتقدم اسرة مجلة رجل االعمال الفلسطيني من ماجد معالي مدير عام جمعية رجال
االعمال بالتهاني والتبريكات مبناسبة جناح جنليه

مصطفى و مــؤي ـ ـ ــد

في امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) متمنني لهما مزيدا من التقدم والنجاح في خدمة
الوطن ومبروك والعقبى للشهادات اجلامعية
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ﻧﺘﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﺃﺳﺮﺓ ﻣﺠﻠﺔ
ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻨﺎ ﻭﻗﺮﺍﺀﻧﺎ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺷﻌﺒﻨﺎ ﺑﺄﺟﻤﻞ ﻭﺃﻋﻄﺮ ﺍﻟﺘﻬﺎﻧﻲ
ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﻠﻮﻝ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﻟﻔﻀﻴﻞ ﻭﺍﻷﻋﻴﺎﺩ ﺍﳌﺒﺎﺭﻛﺔ
ﺭﺍﺟﻴﲔ ﺍﷲ ﺃﻥ ﳝﺘﻌﻜﻢ ﲟﻮﻓﻮﺭ ﺍﻟﺼﺤﺔ،ﻭﺍﻟﻌﺎﻓﻴﺔ  ،ﻭﺟﻼﺋﻞ ﺍﻟﻨﻌﻢ.
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ل ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءات

لــقــــــــــــــــــــاءات

حامت يوسف مدير عام اجلمارك واملكوس وضريبة القيمة املضافة ملجلة "

":

إعداد برنامج لتبني املعايير الدولية
في التجارة واالمن وااليرادات

نامل من املؤسسات
والقطاع اخلاص دعم
جهودنا لتطوير اجلمارك
قال حامت يوسف مدير عام اجلمارك واملكوس وضريبة
القيمة املضافة ان��ه بناءا على توجيهات دول��ة رئيس
ال����وزراء وض��م��ن رؤي���ة استراتيجية شاملة للتحديث
واالص��ل��اح مت اع����داد ب��رن��ام��ج ب��ال��ت��ع��اون م��ع منظمة
اجل��م��ارك العاملية واملنظمات الدولية االخ��رى لتبني
املعايير الدولية في التجارة واالم��ن واالي���رادات حيث
عقد مؤمتر دول��ي ف��ي رام الله بتاريخ 2009-5-24
للحصول على الدعم الدولي في تنفيذ هذا البرنامج
ضمن جهودنا في مرحلة التحضير لبناء مؤسسات
الدولة ومت االنتهاء من حتديد البرامج الداعمة لهذه
اخلطوة وسيتم اطالقها قبل نهاية هذا العام.
واض��اف يوسف في لقاء خ��اص ب «رج��ل االع��م��ال» ان
اجلهود الفلسطينية املبذولة لتطوير القطاع التجاري
ك��ان��ت وبشكل دائ���م تعترضها عقبات ظ���روف تسهيل
ال��ت��ج��ارة م��ن خ�ل�ال ع���دم تبني امل��ع��اي��ي��ر ف��ي ال��ت��ج��ارة
وامل��ع��ي��ق��ات االم��ن��ي��ة االس��رائ��ي��ل��ي��ة ع��ل��ى االرض وال��ت��ي
تشكالن ال��ع��ائ��ق االه���م ام���ام عملية تسهيل التجارة
وال���ذي ي���ؤدي ال��ى رف��ع التكاليف املتعلقة بعمليات
االستيراد والتصدير واضعاف ق��درة املنافسة للتجار
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي�ين اك��ث��ر م��ن��ه��ا م���ن ال���رس���وم اجل��م��رك��ي��ة
املفروضة على السلع.
واكد ان قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية بالسيطرة
على العمليات اجلمركية محدودة بسبب االتفاقيات
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املوجودة وعدم السيطرة على املعابر وضعف االمكانيات
في تنفيذ العمليات التجارية على املعابر .وهذا بدوره
شكل ت��وج��ه نحو برنامج حت��دي��ث وتطوير اجل��م��ارك
املمول من املفوضية االوروبية واملنفذ من قبل االونكتاد
لتطبيق نظام جمركي محوسب « تواصل» (اسيكودا)
وال���ذي يعمل حاليا ف��ي ك��اف��ة امل��ك��ات��ب اجلمركية في
محافظات الوطن.
واث��ن��ى يوسف على ه��ذا النظام بقوله لقد كانت لنا
جتربة ناجحة في اختبار هذا النظام عندما تسلمنا
صالحيات االج����راءات اجلمركية على معبر رف��ح اثر
االن��س��ح��اب االس��رائ��ي��ل��ي م��ن غ��زة اح���ادي اجل��ان��ب في
نوفمبر  2005وه��ذه التجربة تدفعنا لالستفادة من
االجنازات والتجارب السابقة وتطوير الكفاءات واللبنة
التحتية م��ن اج��ل ان تتماشى م��ع املعايير الدولية
والتطبيق االفضل في عملية تسهيل التجارة.

نتائج مهمة

واعتبر ان من النتائج املهمة لهذا البرنامج هو تعزيز
دور اجل��م��ارك ف��ي ال��رق��اب��ة وامل��ط��اب��ق��ة م��ع احل���واالت
االسرائيلية ال��ت��ي ت��ق��وم بتحصيلها على االس��ت��ي��راد
الفلسطيني.
وقال انه منذ شهر بدانا بتطبيق نظام االدخال املباشر
ال���ذي يسمح للتجار ب��اج��راء ال��ع��م��ل��ي��ات م��ن ام��اك��ن

عملهم بهدف تخفيف االعباء على التجار وتخفيض
التكاليف وتوفير قاعدة البيانات الصحيحة وحتديثها
بشكل مستمر.
واض��اف ان الهدف من ذلك هو املساهمة في التنمية
االقتصادية للوصول الى اقتصاد ثابت ومتطور ميكن
االعتماد عليه كركيزة اساسية في ارساء اسس الدولة
الفلسطينية في اطار تكريس اسس االلتزام في معايير
التجارة واالمن وااليرادات.
واش���ار ال��ى ان م��ن االه����داف االخ���رى ان��ه يعمل على
تطبيق اسس حديثة في ادارة التجارة واالمن وااليرادات
تتماشى م��ع توصيات منظمة اجل��م��ارك العاملية في
تطبيق املعايير واملقاييس الدولية.

برنامج تواصل

واوض��ح يوسف ان برنامج تواصل (اسيكودا العاملي)
يعمل على مبدأ تكامل العمل بني املؤسسات احلكومية
والقطاع اخلاص في مجال التجارة واالمن وااليرادات
وال�����ذي ي��ع��ت��م��د ب���االس���اس ع��ل��ى ال���رب���ط االل��ك��ت��رون��ي
للبيانات بني كافة املؤسسات والقطاع التجاري والذي
يعمل على اس��اس ادارة املخاطر وه��ذا ب��دوره يخفض
التكلفة على القطاع اخلاص ويقلص الوقت في اجناز
املعامالت.
وق��ال ان��ه س��وف يتم تطوير ه��ذا النظام للوصول الى
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لــقــــــــــــــــــــاءات
النافذة املوحدة على املعابر بحيث يكون هناك نقطة
واحدة للمعامالت التجارية وتكون ادارة املعابر مسؤولة
عن تنفيذ سياسات واج��راءات ال��وزارة واملؤسسات ذات
العالقة بالتعاون والتنسيق التام مع هذه اجلهات دون
احلاجة لتواجدها الفعلي من خ�لال الربط وتبادل
املعلومات االلكتروني وباستخدام اح��دث االساليب
املتبعة والتقنيات اللوجستية وف��ق املعايير الدولية
وب��اق��ل ع��بء ممكن ومب��ا يضمن تخفيض التكاليف
وسرعة االجن��از وتوثيق العالقة بني القطاع اخلاص
والقطاع العام على املستوى املجلي واالقليمي والدولي.
باالضافة الى ذلك سيتم استكمال تطوير هذا النظام
للوصول الى امللف املوحد لكل مواطن ومكلف يشمل
ال��ت��ج��ارة واالي�����رادات واالم���ن وال���ذي يساهم ف��ي رفع
االلتزام في املجاالت املذكورة ويعزز فرص االستثمار
في فلسطني من خالل معاجلة منع االزدواج الضريبي
ويفسح امل��ج��ال ام���ام املنتجات الفلسطينية بدخول
االسواق العاملية من خالل تبني معايير االمن الدولية
في التصدير باالضافة الى رفع مستوى اداء االيرادات
بشكل فعال للوصول الى االكتفاء الذاتي في تغطية
النفقات اجلارية للحكومة الفلسطينية.
واك���د ي��وس��ف ان تطبيق ال��ن��ظ��ام سيعتمد ب��االس��اس
على ادارة املخاطر م��ن خ�لال تبني املعايير الدولية
واالقليمية ف��ي ال��ت��ج��ارة واالي�����رادات واالم���ن ومببدأ
مأسسة العالقة ب�ين ال����وزارات وال��ق��ط��اع اخل���اص من
خ�لال حت��دي��د املعايير وامل��س��ؤول��ي��ة املطلوبة لها دون
ازدواج��ي��ة في العمل بهدف رف��ع مستوى االل��ت��زام في
مجاالت التجارة واالي��رادات واالم��ن واستهداف الفئة
التي تضر باملصالح االقتصادية الوطنية.

تقدمي الدعم

وق��ال نامل من كافة ال��دول االستمرار بتقدمي الدعم
والتعهدات التي قطعوها لتنفيذ هذه اخلطة بهدف
دعم جهودنا في بناء املؤسسات وجاهزيتنا نحو تسلم
صالحيات دولة ذات سيادة في اطار مرحلة التحضير
للدولة على اساس حل الدولتني.

االجنازات

وحول اجن��ازات املديرية قال يوسف ان هناك اجنازات
كثيرة في اط��ار اجلمارك فعلى املستوى احمللي نعمل
بالشراكة مع القطاع اخل��اص الفلسطيني س��واء في
رسم السياسات او في حتديد االجراءات .كما ان تطوير
النظام ادى ال��ى رف��ع االي���رادات بشكل فعال حيث مت
ف��ي ال��ع��ام  2008رف��ع االي����رادات بنسبة  27%نتيجة
استخدام هذا النظام.
الن ج��زء م��ن ه��ذا ال��ن��ظ��ام ول��د الثقة ب�ين اجل��م��ارك
الفلسطينية والقطاع اخلاص.
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السوق احمللي.

التجار املتهربني

جهودنا مستمرة
في محاربة البضائع
الفاسدة واملهربة
العراقيل

اما بخصوص العراقيل فقال انها ناجتة فقط عن نوايا
اجلانب االسرائيلي س��واء في تسهيل حركة التجارة
في رب��ط االم��ن بالتجارة الفلسطينية اي ان تخضع
البضائع الفلسطينية الج��راءاءت امنية في اسرائيل
وه��ذا ي��ؤدي ال��ى زي���ادة تكلفة البضائع الفلسطينية
وتاخير تخليصها م��ن اجل��م��ارك االسرائيلية وايضا
زيادة العبء على التاجر الفلسطيني وعدم السيطرة
على التجارة الفلسطينية التي تستورد او تصدر من
خ�لال امل��وان��ىء االسرائيلية ,باالضافة ال��ى ما يضعه
االحتالل االسرائيلي من حواجز ونقاط تفتيش امام
التجارة الفلسطينية س��واء في داخ��ل الضفة الغربية
او حتى ف��ي عملية ادخ���ال البضائع ال��ى داخ���ل غزة
احمل��اص��رة منذ اك��ث��ر م��ن سنتني وال��ت��ي تكبد التاجر
الفلسطيني خسائر كبيرة.

البضائع الفاسدة واملهربة

وح���ول ضبط البضائع ال��ف��اس��دة وامل��ه��رب��ة قال
يوسف ان اجلهود كثيرة جدا وقد بدات منذ فترة
طويلة لكن ف��ي ال��ع��ام  2008كانت مميزة جدا
ومت ضبط االالف االطنان من البضائع الفاسدة
واجلهود مستمرة  ,ومن اجل تنشيط هذا العمل
ومأسسته ضمن اط��ر قانونية مت توقيع مذكرة
تفاهم بدعوة من وزراء االقتصاد الوطني والصحة
والزراعة واملالية على اساس تشكيل جلنة وطنية
حلماية وتنظيم السوق الداخلي وترتيبه مبا
يضمن دعم الصناعات احمللية ومحاربة منتجات
املستوطنات التي تدخل السوق الفلسطيني  ,وان
الضابطة اجلمركية اداة تنفيذية للرقابة على

اما بالنسبة للتجار املتهربني من دفع الضرائب
فقال يوسف بدأنا في هذا البرنامج في -6-1
 2008وقد اعلن عنه ضمن حملة اعالمية وهو
برنامج االجراءات التنفيذية ضد املتهربني من
دفع الضرائب وضد الذين يعبثون باالقتصاد
الوطني وقد حققنا نتائج ملموسة على االرض
وقد حددت العقوبات في غرامات مباشرة سواء
على السائق او التجار ت��ت��راوح م��ا ب�ين 10-5
االف ش��ي��ك��ل ع���ن ك���ل م��خ��ال��ف��ة ووق��ع��ن��ا اي��ض��ا
مذكرات تفاهم مع كافة القطاعات االقتصادية
وخ��ص��وص��ا جمعية م��دق��ق��ي احل��س��اب��ات النها
تتحمل م��س��ؤول��ي��ة ك��ام��ل��ة ع��ن ال��ب��ي��ان��ات التي
تفصح عنها ع��ن ك��ل مكلف وب��ال��ت��ال��ي اعتبر
البيانات املالية هي مرأة االقتصاد الفلسطيني
 ,وينبغي متابعة هذا البرنامج اللزام املكلفني
بدفع ال��ض��رائ��ب املستحقة عليهم  ,وباملقابل
قمنا باجراء اخر على االستيراد بهدف حماية
ال��ص��ن��اع��ات احمل��ل��ي��ة وه���و م��ا يسمى التدقيق
الالحق على البيانات اجلمركية او االستيراد
حيث ان معظم التجار الفلسطينيني في االونة
االخيرة بسبب غياب الرقابة على املستوردين
ق��ام��وا ب��ال��ت��ص��ري��ح ع��ن ق��ي��م م��ت��دن��ي ج���دا عن
البضائع حتى وصلت الى اقل من شيكل واحد
لبضائع او سلع تباع ب  500شيكل او 1000
شيكل من هنا كان اثرها السلبي على االقتصاد
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي خ���ص���وص���ا ال���ص���ن���اع���ات م��ن��ه��ا
املنسوجات او املالبس واالحذية واملصانع التي
كانت تشغل ايدي عاملة كثيرة ,وعندما باشرنا
العمل ف��ي ه��ذا امل��وض��وع ف��ي شهر اذار 2008
حققنا نتائج ملموسة والكثير م��ن املصانع
اع��ي��د تشغيلها وخ��ص��وص��ا م��ش��اغ��ل اخلياطة
واملنسوجات ومصانع االح��ذي��ة والنيلون وما
ش��اب��ه.وه��ذا ادى ال���ى زي����ادة اي�����رادات السلطة
الفلسطينية نتيجة ل��ه��ذا االج���راء مب��ا يقدر
 50مليون شيكل شهريا ناجتة عن االستيراد,
واجلهود مستمرة في محاربة هذا الظاهرة.
واخ��ت��ت��م ي��وس��ف ح��دي��ث��ه ب��ال��ق��ول ن��ام��ل م��ن كل
امل���ؤس���س���ات وال���ق���ط���اع اخل������اص ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي
االس��ت��م��رار ب��دع��م ج��ه��ودن��ا ف��ي م��واص��ل��ة تطوير
اجلمارك مبا يخدم املصلحة الوطنية والقطاع
اخلاص واحلكومة وفي النهاية تنمية االقتصاد
والتحضير الرس���اء اس��س ال��دول��ة الفلسطينية
القادمة.
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لــقــــــــــــــــــــاءات
اخلبيرة االقتصادية في مجال الريادية كيرين كاريجن في حوار مع مجلة «

»:

انا فخورة للمشاركة في املؤمتر األول
للريادية في فلسطني
فلسطني دولة ريادية و فيها العديد
من الرياديني على صعيد األعمال
على هامش مشاركتها في املؤمتر الوطني األول
للريادية ف��ي فلسطني التقت “رجل األعمال”
اخل��ب��ي��رة اإلق��ت��ص��ادي��ة ك��ي��ري��ن ك��اري��ج��ن وال��ت��ي
إستضافتها القنصلية األم��ري��ك��ي��ة ال��ع��ام��ة في
القدس ووزارة اخلارجية األمريكية للمشاركة في
جلسات املؤمتر الوطني واملشاركة بخبراتها الغنية
والطويلة في مجال الريادية.
وفيما يلي نص احلوار:
س :ه��ل ل��ك أن تعطينا نبذة ع��ن خبرتك فيما
يتعلق بالريادية و قطاع األعمال؟
ج :في الواقع أنا عملت ألكثر من خمسة عشرعاما
في مجال إدارة املشاريع الريادية والصغيرة في
الواليات املتحدة حيث ساهمت في تأسيس عدد من
املؤسسات العاملة في صياغة السياسات ومناصرة
الرياديني و املشروعات الصغيرة وقد كنت عضو
مؤسس للتجمع العاملي للريادية .و أعمل حاليا
مع عدة مفوضيات حكومية كما أنني عضوة في
مجال إدارة مؤسسات وشركات متنوعة مبا فيها
مركز املؤسسات العاملية و اخلاصة وان��ا اعمل
في مجال اإلستشارات ملؤسسات القطاع احلكومي
ومؤسسات القطاع اخلاص في الواليات املتحدة.
خالل عملي مع هذه القطاعات اكتسبت خبرة و
معرفة غنية ساعدتني على العمل مع املؤسسات و
األفراد و مكنتني من املساهمة في تخطيط و إدارة
العديد من املشاريع وعلى مختلف املستويات .كما
أنني أشارك في التحضيرات ملؤمترات دولية حول
االعمال و الريادية كان اهمها القمة األولى التي
عقدت في تونس عام  2005لسيدات األعمال و
التي كانت األولى من نوعها في ذلك الوقت و التي
أسست النواة النطالقة احلركة النسوية في قطاع
األعمال في املنطقة.
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س :ما رأي��ك باملؤمتر الوطني األول للريادية و
الذي كنت إحدى متحدثاته؟
ج :إن��ن��ي ف��خ��ورة ج��دا لتمكني م��ن امل��ش��ارك��ة في
امل��ؤمت��ر األول للريادية ف��ي فلسطني وأن���ا أشكر
القنصلية األمريكية ووزارة اخلارجية األمريكية
ع��ل��ى مت��وي��ل��ه��م و تسهيلهم مل��ش��ارك��ت��ي ف��ي��ه .في
احلقيقة أن��ا ت��أث��رت كثيرا ب����اآلراء و امل��داخ�لات
التي مت طرحها اليوم و التي تؤكد أن فلسطني
ه��ي دول���ة ري��ادي��ة و فيها ال��ع��دي��د م��ن ال��ري��ادي�ين
ف��ي صعيد األع��م��ال وال��ق��ط��اع��ات املختلفة كما
أن املشاركني من احلضور و الذين أث��روا النقاش
مبداخالتهم و أسئلتهم أثارت اعجابي ألنها تدل
على م��دى ال��وع��ي امل��وج��ود ل��دى الفلسطينيني.
وإدراك����ه����م أله��م��ي��ة ال���ري���ادي���ة ودوره������ا ف���ي دع��م
االقتصاد الفلسطيني والتنمية اإلقتصادية في
فلسطني .كما إستمعنا معا إلى خبرات وجتارب
رج��ال األعمال الفلسطينيني الذين متكنوا من
البدء بأعمال و مشاريع اقتصادية مبوارد قليلة
و حتت ظروف صعبة للغاية و لكن مع املثابرة و
العمل اجلاد والوعي واالصرار متكنوا من حتقيق
م��راك��ز وم��ح��ط��ات فاعلة وري��ادي��ة ف��ي اإلقتصاد
الفلسطيني واإلقتصاد العاملي .و اظ��ن ان عقد
هكذا مؤمتر في فلسطني ألول مرة إمنا يدل أن
الفلسطينيني هم في طريقهم لتحقيق دولتهم
املستقلة وأنا واثقة أنها ستكون مليئة بالرياديني.
س :ما هي القضايا األساسية التي ركزت عليها
خالل مشاركتك في املؤمتر اليوم؟
ج :حتدثت خ�لال مشاركتي ف��ي جلسات املؤمتر
عن السياسات واخلطوات الالزمة لتحقيق أكبر
فائدة من املشروعات الصغيرة و الريادية و كيفية
التدرج في تنفيذها واألسس التي يجب اإلستناد

عليها خالل دورة املشروعات الريادية كما تطرقت
لدور الدولة واجلهات املعنية في مناصرة وتدريب
وتوفير البيئة ال�لازم��ة للرياديني وللمشروعات
الريادية وأخص بالذكر أهمية املناصرة والدعم
للخريجني اجل��دد والطالب و أصحاب األعمال
الصغيرة لتشجيعهم على النهوض باإلقتصاد
الوطني و بدء مشاريع تعمل على تقوية و تعزيز
دور الرياديني في املجتمع.
س :هل هذه أول زيارة لك لألراضي الفلسطينية؟
ج :ال في احلقيقة ه��ذه ثاني زي��ارة لي لألراضي
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ح��ي��ث اس��ت��ض��اف��ت��ن��ي القنصلية
األمريكية في عام  2003للمشاركة في لقاءات
و اج��ت��م��اع��ات م���ع ع����دة م���ؤس���س���ات إق��ت��ص��ادي��ة
ف��ي ال��ض��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة  ،وال��ت��ق��ي��ت رج����ال اع��م��ال
فلسطينيني وعملت مع أكادمييني وباحثني في
مجال االقتصاد والعلوم املالية واالدارية و امتنى
أن أقوم بزيارات أخرى لألراضي الفلسطينية في
املستقبل.
س :هل لك أن حتدثيني عن اإلجتماعات التي
عقدتيها خالل زيارتك احلالية؟
ج :خ�ل�ال زي���ارت���ي وال��ت��ي اس��ت��م��رت أرب��ع��ة أي��ام
نظمت القنصلية األمريكية العامة في القدس
لي مجموعة من اللقاءات أبرزها لقاء مع وزارة
اإلق��ت��ص��اد ال��وط��ن��ي ،وم��ن��ت��دى س��ي��دات األع��م��ال
الفلسطينيات ،باإلضافة إلى لقاء مؤسسات تعمل
في قطاعات املشاريع الصغيرة واإلق���راض مثل
مؤسسة فاتن و أصالة في رام الله .هذا باإلضافة
إلى مجموعة لقاءات وورشات عمل مع “جمعية
شركاء في التنمية املستدامة” و جمعية ال��رواد
الشباب باإلضافة إلى لقاء طالب وخريجني من
منطقة الشمال و باألخص من نابلس.
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بيئة األعمال في املؤسسات الصناعية:
قراءة إحصائية
ت��ع��رف ب��ي��ئ��ة األع���م���ال ف���ي امل��ؤس��س��ات الصناعية
الفلسطينية على أن��ه��ا ال��وس��ط الطبيعي ال��ذي
تنشط من خالله املؤسسات في عمليتها اإلنتاجية
س��ل��ب��ا و إي��ج��اب��ا ب��ح��ي��ث ت��ؤث��ر م��ج��م��وع��ة ال��ع��وام��ل
اخل��ارج��ي��ة وال��داخ��ل��ي��ة احمل��ي��ط��ة ب��امل��ؤس��س��ات على
العملية اإلنتاجية و قدرتها على االستمرار.
و من هذا املنطلق يقوم اجلهاز املركزي لإلحصاء
الفلسطيني بتنفيذ م��س��ح ش��ه��ري دوري ملراقبة
ال��ت��غ��ي��رات احل��اص��ل��ة ل��ب��ي��ئ��ة ال��ع��م��ل ل��ل��م��ؤس��س��ات
الصناعية الفلسطينية م��ن خ�لال استطالع رأي
أصحاب /م��دراء املنشآت الصناعية حول األوض��اع
االقتصادية و يعتمد في ذل��ك على  413مؤسسة
صناعية ف��ي األراض���ي الفلسطينية ( 358في
الضفة الغربية 55 ،مؤسسة صناعية ف��ي قطاع
غ��زة) حيث متثل هذه العينة املؤسسات الصناعية
ذات ال���وزن النسبي الكبير ف��ي جميع القطاعات
ال��ص��ن��اع��ي��ة اس��ت��ن��ادا إل���ى ن��ت��ائ��ج امل��س��ح الصناعي
السنوي الذي ينفذه اجلهاز.

األداء العام
للمؤسسات الصناعية

أف�����اد  33.2%م���ن أص����ح����اب/م����دراء امل��ؤس��س��ات
الصناعية أن أداء مؤسساتهم بشكل عام في شهر
ح��زي��ران  2009ق��د حتسن عما ك��ان عليه خالل
الشهر السابق (أيار  ،)2009حيث أفاد  33.9%من
املستطلعة آراؤه��م في الضفة الغربية إلى أن أداء
املنشآت قد حتسن عما كان عليه في الشهر السابق
و هذا يعكس االستقرار النسبي للوضع االقتصادي
ف��ي الضفة الغربية و توجهات احلكومة احلالية
باحلفاظ على هذا االستقرار ،فيما أشار 22.2%
فقط م��ن املستطلعني ف��ي ق��ط��اع غ��زة إل��ى حتسن
الوضع عما كان عليه في الشهر السابق وذلك بعد
 5اشهر على العدوان اإلسرائيلي على القطاع مما
يدلل على أن أداء املنشآت بشكل عام ال زال يعاني
من آثار العدوان و العرقلة في عمليات البناء وإعادة
اإلعمار كبيئة محيطة باملؤسسات الصناعية.
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صالح الكفري

االقتراض والتمويل

تفيد ن��ت��ائ��ج امل��س��ح إل���ى ض��ع��ف إق��ب��ال امل��ؤس��س��ات
الصناعية العاملة على طلب القروض من البنوك
العاملة ف��ي األراض���ي الفلسطينية خ�لال الربع
ال��ث��ان��ي  ،2009ح��ي��ث أف���اد  92.5%م��ن أص��ح��اب
امل��ؤس��س��ات الصناعية العاملة بأنهم ل��م يعمدوا
لطلب االق��ت��راض م��ن ال��ب��ن��وك ال��ع��ام��ل��ة92.1% ،
من املستطلعني في الضفة الغربية أك��دوا انهم لم
يعمدوا إلى طلب القروض من البنوك احمللية مما
يعكس ضعف ثقة البنوك باالقتصاد احمللي .
فيما أف���اد  100%ف��ي ق��ط��اع غ��زة إل��ى أن أي��ا من
املؤسسات الصناعية لم يعمد إلى طلب القروض
م��ن ال��ب��ن��وك األم���ر ال���ذي ي��دل��ل على أن أح��د أهم
أرك����ان االق��ت��ص��اد و ه��و ق��ط��اع ال��ب��ن��وك و التمويل
ال زال متخوفا م��ن عمليات اإلق����راض و الوضع
االق��ت��ص��ادي غير املستقر و احمل���اط ب��ع��دم اليقني
على ق��درة املؤسسات على س��داد ال��ق��روض في ظل
احل��ص��ار واإلغ��ل�اق امل��ف��روض ع��ل��ى اس��ت��ي��راد امل���واد
اخلام ،في املقابل أشار  5.7%من املؤسسات العاملة
ف��ي ال��ض��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة إل���ى أن��ه��ا ع��م��دت إل���ى طلب
االقتراض بواقع مرة واح��دة ،في حني أشار 1.8%
من املؤسسات العاملة في الضفة الغربية إلى أنها
عمدت إلى االقتراض من البنوك ما بني  5-2مرات
و هو معد ينم عن شيء من الثقة من قبل البنوك
في االقتصاد احمللي بالضفة الغربية.

التحديات على مستوى التغير في
حجم املبيعات:

أظهرت نتائج املسح إلى أن  40.6%من أصحاب/
م���دراء امل��ؤس��س��ات الصناعية ف��ي الضفة الغربية
أشاروا أن السبب الرئيس لتراجع أو ثبات مستوى
املبيعات يعود إلى أسباب تتعلق بانخفاض القدرة
الشرائية خالل شهر حزيران  2009و هو ما يرتبط
بصورة وثيقة بارتفاع األسعار املطرد ،أما في قطاع
غزة فقد أفاد  100%من أصحاب/مدراء املؤسسات

مدير عام اإلحصاءات االقتصادية
اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني
الصناعية ب��أن السبب ال��رئ��ي��س ل��ت��راج��ع أو ثبات
مستوى املبيعات يعود إل��ى أسباب تتعلق بتراجع
الطلب على منتجات املؤسسة خالل شهر حزيران
 2009حيث ال زالت تعاني املنشآت من صعوبة في
احلصول على امل��واد األولية الالزمة لضمان جودة
املنتج و التنافسية مع املنتج األجنبي.

عوائق عمليات التصدير

يشير أص��ح��اب املؤسسات الصناعية العاملة في
الضفة الغربية إل��ى تعدد الصعوبات التي متثل
عائق ًا أم��ام عملية التصدير خ�لال ال��رب��ع الثاني
 ،2009حيث أشار  56.0%من أصحاب املؤسسات
املصدرة إلى أن توفر ضمانات الدفع من قبل الزبون
يعتبر من العوائق ذات التأثير األكبر على عملية
التصدير ،فيما أشار  51.0%من أصحاب املؤسسات
املصدرة في األراض��ي الفلسطينية إلى أن املؤسسة
تواجه عوائق في عملية التصدير بسبب انتظام
وصول الصادرات .وأضاف  50.4%إلى أن إمكانية
السفر و الدخول لألسواق اخلارجية شكلت عائق ًا
أم���ام عملية ال��ت��ص��دي��ر ،بينما ل��م مي���ارس أي من
املستطلع آراؤه��م في قطاع غزة عمليات التصدير
في ظل اإلغالق واحلصار املفروض على القطاع.

املنافسة احمللية واخلارجية:

تبني نتائج املسح إلى أن  94.3%من أصحاب/
م������دراء امل���ؤس���س���ات ال��ص��ن��اع��ي��ة ف���ي األراض�����ي
الفلسطينية إلى أن املنتج الرئيسي للمؤسسة
ي��واج��ه منافسة س��واء محلية أو أجنبية حيث
ت��ص��ل ه���ذه ال��ن��س��ب��ة إل���ى  93.6%ف���ي الضفة
الغربية و ذلك بسبب تدفق البضائع األجنبية
واإلسرائيلية من جهة و القيود املفروضة على
املنتج الفلسطيني من جهة أخ��رى ،حيث أشار
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ح��اف��ظ��ت امل��ؤس��س��ات ال��ص��ن��اع��ي��ة ع��ل��ى مستوى
ال���ت���ش���غ���ي���ل ل���دي���ه���ا ع���ل���ى م���س���ت���وى األراض�������ي
الفلسطينية حيث أش��ار  82.5%من أصحاب
املؤسسات إل��ى أن��ه لم يطرأ أي تغيير على عدد
العاملني ( 81.5%في الضفة الغربية95.7% ،
في قطاع غزة).
في حني أشار  9.7%من أصحاب/مدراء املؤسسات
الصناعية ف��ي األراض���ي الفلسطينية إل��ى أنهم
قاموا بتسريح عاملني لديهم خالل شهر حزيران
 10.1%( 2009في الضفة الغربية 4.3% ،في
قطاع غزة).
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التوقعات املستقبلية
على املدى القصير

فيما يتعلق بتوقعات أصحاب/مدراء املؤسسات
الصناعية على امل��دى القصير– أي بعد شهر
م��ن ش��ه��ر اإلس��ن��اد (ح���زي���ران -)2009 ،فانه
يتضح أن التفاؤل في قطاع غزة اكبر مما هو
عليه في الضفة الغربية بسبب األم��ل الذي
يبنيه أصحاب املنشآت في احللول التي تتمثل
بفك احلصار و وصول احل��وارات الفلسطينية
ال���داخ���ل���ي���ة إل�����ى ال���ن���ه���اي���ات امل���أم���ول���ة ح��ي��ث
توقع 39.1%في قطاع غزة من أصحاب/مدراء
املؤسسات الصناعية أن أوضاع إنتاج منشآتهم
سيكون أفضل بشكل عام مما هو عليه اآلن في
ح�ين توقع  21.7%حتسن وارت��ف��اع مستوى
التشغيل ف��ي ح�ين ت��وق��ع  43.4%حت��س��ن و
ارتفاع مستوى املبيعات.
بينما ت��وق��ع  38.8%ف��ي ال��ض��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة من
املستطلعة آراؤهم بتحسن إنتاج مؤسساتهم فيما
توقع  12.1%حتسن مستوى التشغيل ،بينما
توقع  36.4%منهم حتسن مستوى املبيعات.

40
30

36.7
36.7
13.5
13.5

11.5
11.5

ﺍﻟﺸﻬﺮ
ﺍﻟﺸﻬﺮ

ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ
ﻗﻄﺎﻉ
ﻏﺰﺓ

ﺍﻟﻀﻔﺔﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﻀﻔﺔ
ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

* ﺍﻟﻘﻄﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻦ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭﻝ  2008ﻭ ﺷﻬﺮ ﺃﻳﺎﺭ 2009
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 2008 2009و شهر أيار 2009
كانون أول
* القطع في الشكل بسبب عدم توفر بيانات عن قطاع غزة في شهر
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على املدى املتوسط

على صعيد توقعات أصحاب وم��دراء املؤسسات
ال��ص��ن��اع��ي��ة ع��ل��ى امل����دى امل��ت��وس��ط ( أي خ�لال
األش��ه��ر ال��س��ت��ة ال��ق��ادم��ة) ،بلغت نسبة ال��ذي��ن
ي��ت��وق��ع��ون حت��س��ن�� ًا ع��ل��ى وض���ع إن��ت��اج منشآتهم
خ�ل�ال األش���ه���ر ال��س��ت��ة ال��ق��ادم��ة  39.1%في
األراض����ي الفلسطينية ( 60.2%ف��ي الضفة
الغربية 39.1% ،في قطاع غزة) ،أما فيما يتعلق
مبستوى التشغيل ,فقد أشارت التوقعات إلى أن
 21.7%يتوقعون ارتفاع ًا في مستوى التشغيل
في األراضي الفلسطينية ( 28.8%في الضفة
الغربية 26.1% ،في قطاع غزة) ،أما بخصوص
ارت��ف��اع مستوى املبيعات خ�لال األش��ه��ر الستة
القادمة ،فقد توقع  43.4%من أصحاب/مدراء
املؤسسات الصناعية في األراض��ي الفلسطينية

ارت���ف���اع ح��ج��م امل��ب��ي��ع��ات خ�ل�ال األش��ه��ر الستة
القادمة ( 58.8%في الضفة الغربية43.4% ،
ف��ي قطاع غ��زة) و تشير ه��ذه األرق���ام و النسب
إلى أن أصحاب املنشآت في الضفة مييلون إلى
التفاؤل على املدى املتوسط اكثر من نظرائهم
ف���ي ق���ط���اع غ����زة و ه����ذا ي��ع��ك��س ض��ع��ف ال��ث��ق��ة
باالقتصاد نظرا إلى عدم وضوح الرؤيا املستقبلة
للوضع الفلسطيني خاصة والعوامل السياسية
املؤئرة على الوضع الفلسطيني.
املصدر :اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني،
اإلع�ل�ان الصحفي ملسح اجت��اه��ات آراء أصحاب
امل���ن���ش���آت ال��ص��ن��اع��ي��ة ل��ش��ه��ر ح����زي����ران ،2009
متوز2009
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األداء العام لالقتصاد الفلسطيني
مر االقتصاد الفلسطيني بتغيرات قاسية خالل
السنوات املاضية ،ورغم النمو القوي الذي حققه
خالل فترة التسعينات ،إال أن هذا النمو أصيب
بالتراجع على إثر االجتياح اإلسرائيلي ملناطق
السلطة الفلسطينية في عام  ،2001والذي ق ّوض
مقومات البنية التحتية للحياة االقتصادية.
إذ ت��أث��ر االق��ت��ص��اد الفلسطيني مبجموعة من
اإلجراءات والسياسات اإلسرائيلية ،أهمها فرض
ق��ي��ود على ح��ري��ة ح��رك��ة البضائع وامل��واط��ن�ين،
ً
���ض�ل�ا ع���ن اإلص�������رار ع��ل��ى ت��ب��ع��ي��ة االق��ت��ص��اد
ف
الفلسطيني لالقتصاد اإلسرائيلي ف��ي مجال
االستخدام والتجارة اخلارجية وخدمات البنية
التحتية .األمر الذي أدى إلى إصابة االقتصاد
الفلسطيني بالضعف الشديد في بنيته املادية
واالجتماعية وضعف قاعدته اإلنتاجية ،وأدى
إلى خلق تشوهات هيكلية في البنية االقتصادية
ف���ي امل���ن���اط���ق ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ،ون���ه���ب م���وارده���ا
االقتصادية.
خالل السنوات الثماني التي تلت اندالع انتفاضة
األقصى شهدت األراض���ي الفلسطينية تدهور ًا
غ��ي��ر م��س��ب��وق ف��ي ال��ن��ش��اط االق��ت��ص��ادي ،وج��اء
ذل��ك نتيجة طبيعية للممارسات اإلسرائيلية
التعسفية مقرونة باملقاطعة الدولية واالنقسام
ال��س��ي��اس��ي الفلسطيني األم���ر ال���ذي أدى إل��ى
ان��خ��ف��اض كبير ف��ي م��س��ت��وي��ات املعيشة للفرد
الفلسطيني ح��ي��ث تشير ال��ت��ق��دي��رات األول��ي��ة
للناجت احمللي اإلجمالي خالل الربع األول من
ال��ع��ام  2009إل��ى أن نصيب ال��ف��رد م��ن الناجت
احمللي اإلجمالي خ�لال العام  2008يشكل ما
نسبته  80%مما كان عليه عام .1999
مع ذلك يعتبر األمر األكثر إشكالية من معدل
النمو السلبي هو التغير في التركيبة والهيكلية
اخل��اص��ة ب��األن��ش��ط��ة االق��ت��ص��ادي��ة ،إض��اف��ة إل��ى
ال��ه��ش��اش��ة ال���ت���ي جت��ل��ت ف���ي ب��ن��ي��ة االق��ت��ص��اد
الفلسطيني وعدم التوازن في كافة مرافقه وذلك
كنتيجة طبيعية للقيود التي فرضتها السياسات
اإلسرائيلية.
حت��اول ه��ذه ال��دراس��ة التطرق إل��ى االخ��ت�لاالت
القطاعية ملساهمة األنشطة االق��ت��ص��ادي��ة في
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ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﺣﺪﻭﺙ ﺗﻘﻠﺺ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﺤﻄﻢ ﺃﺻﻼ ﻓﻘﺪ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ
%ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﰋ
ﳝﺜﻞ 55
الرابعﺃﻱ ﻣﺎ
ﻋﺎﻡ 2007
 2.6ﻣﻠﻴﺎﺭ
اإلجمالي 2004
ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺳﻨﺔ
الناجت2.4
ﻣﻦ
االختالل
ﺇﻟﻲل��ى
إضافة إ
احمللي
الثالث
ﺍﳌﺤﻠﻲالربع
 3.0%عن
بنسبة
تراجع ًا
.2007

الواضح في جانبي الطلب والعرض لالقتصاد م��ن ال��ع��ام ذات����ه ،ح��ي��ث ينبغي اإلش�����ارة إل���ى أن
الفلسطيني.
أوضاع ًا
2008
الرابع من
ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﻨﺎﻫﺎ ﺃﻋﻼﻩ ،ﺗﺸﻴﺮ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﺇﻟﻰ الربع
شهد ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
قد ﺇﻋﺎﻗﺔ
ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
العامﻳﺨﻀﻊ
ﺍﻟﻬﺸﺎﺷﺔ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺷﺪﻳﺪ
ﺇﻥ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ
تام وبدء
ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓبشكل
ﻭﺗﺂﻛﻞاملعابر
بإغالق
استثنائية متثلت
ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻭﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﺰﺩﻫﺎ ﺍﳊﺼﺎﺭ ﺇﻻ ﺍﺗﺴﺎﻋﺎ ﻭﻋﻤﻘﺎ .ﻭﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ
الربع
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔخالل
االقتصادي
ﻳﻘﻠﺺ ﺃﻛﺜﺮ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
األداءﻓﺄﻛﺜﺮ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ .احلرب على قطاع غزة وأدى بالتالي إلى تراجع
الناجت احمللي اإلجمالي خالل هذا الربع وكان
األول من العام 2009
ﻧﻈﺮﺍً ﻟﻠﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﳝﺮ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ،ﻭﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻸﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،ﺍﻟﺬﻱ
ً
2009
األول
للربع
املرتفعة
النمو
لنسب
ا
مسبب
��از
ه
��
جل
ا
��ن
ﻟﻠﺘﻄﻮﺭص���ادرة ع
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔي���ة ال���
ﺑﺎﳌﻔﺎﺗﻴﺢ��ات األول���
ﻳﺘﺤﻜﻢ ال��ب��ي��ان
تشير
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻭﻳﺤﺮﻣﻪ ﻣﻦ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺼﻴﺮﻩ
الرابع
مؤشرات الربع
التراجع في
والذي أعقب
ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺸﻮﻫﺎﺕ ﻓﻲ
ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺧﻠﻖ
ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺭﺩﻩ
ﺃﺩﻯ��اجت
ﻓﻘﺪ ال��ن
ﻭﺛﺮﻭﺍﺗﻪ���،ول
الفلسطيني ح
ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ��اء
ﻭﳝﻨﻌﻪ���زيﻣﻦ ل�لإح��ص
امل���رك
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ،ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ.
ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
باألسعارﺍﻟﺘﻘﺪﻡ
الربعي ﻣﻦ ﻓﺮﺹ
اإلجمالي ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
.2008
ﻓﻲ إلى
الثابتة
احمللي
تعافي الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي خالل النمو ف��ي ال��ن��اجت احمل��ل��ي اإلج��م��ال��ي احلقيقي
ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﻥ ﺃﻱ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﺣﻠﻮﻝ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻭﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻟﻠﻈﺮﻭﻑ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﳝﺮ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ
ﻓﻲ��ق مع
ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﻪ��راف
ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ 2009ت
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ال��ع��ام
األول م��ن
ﺗﺸﻜﻞ��رب��ع
خ�لال ال
مع الربع
ﺍﻟﺘﺸﻮﻫﺎﺕمقارنة
العام 2009
الربع
ﺃﺳﺎﺱ
ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
األولﻣﻦمنﻣﻌﺎﳉﺔ
ﺗﻨﻄﻠﻖ ﺑﺪﺍﻳﺔ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.
ﻭﺍﺣﺪ ﺃﻫﻢ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
احمللي انخفاض معدالت البطالة في كل من الضفة
ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎالناجت
حيث منا
،2008
ﺍﻷﺭﺍﺿﻲمن العام
الرابع
اإلجمالي احلقيقي مبا نسبته  3.9%في باقي الغربية وقطاع غزة ،حيث تراجعت نسبة البطالة
الضفة الغربية وق��ط��اع غ��زة مقارنة م��ع الربع ف��ي الضفة الغربية خ�لال ال��رب��ع األول 2009
ال��راب��ع م��ن ال��ع��ام  2008ف��ي ح�ين سجل الربع إلى  19.5%بينما بلغت خالل الربع الرابع من
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العام  2008ما نسبته  .19.8%في املقابل كان
االنخفاض في معدالت البطالة في قطاع غزة
أوضح حيث تراجعت نسبة البطالة خالل الربع
األول  2009إل��ى  37.0%فيما بلغت 44.8%
خالل الربع الرابع .2008

مساهمة األنشطة االقتصادية

من الصفات املميزة القتصاد البلدان التي تعاني
من األزمات وعدم االستقرار لفترة طويلة حدوث
تشويه كبير في البنية الهيكلية لالقتصاد ،وقد
جتسدت بوضوح في االقتصاد الفلسطيني من
خالل انخفاض مساهمة القطاعات اإلنتاجية
(الصناعة والزراعة) من الناجت احمللي اإلجمالي
وارتفاع مساهمة قطاعات خدماتيه عبر األعوام
 2008-2000وذلك يتضح من الشكل :2
م���ن ال���واض���ح أن االن��ت��ع��اش االق���ت���ص���ادي غير
املستدام خالل األع��وام  2005-2003قد كشف
عن مواطن ضعف هيكلية االقتصاد الفلسطيني،
ف��ب��ال��رغ��م م���ن أن ال��ص��ن��اع��ة س��اه��م��ت ف���ي ه��ذا
االن��ت��ع��اش إال أن نسبة مساهمة ه��ذا القطاع
مازالت دون مستواها في العام  ،1995في املقابل
ك���ان ه��ن��ال��ك من��و م��ط��رد لألنشطة اخلدماتية
إضافة إلى منو في نسبة مساهمتها من الناجت
احمللي اإلجمالي احلقيقي ل��ذات الفترة حيث
تراوحت نسب املساهمة ما بني 23.8%-24.7%
خ�لال األع���وام  2005-2003فيما كانت نسبة
املساهمة  21.7%خالل العام .1995
ف��ي امل��ق��اب��ل يتضح من��و ن��ش��اط اإلدارة العامة
وال��دف��اع خ�لال األع����وام  2008-2000إضافة
إل��ى ت���راوح نسبة مساهمته م��ن ال��ن��اجت احمللي
اإلجمالي احلقيقي ما بني ،17.6% - 11.0%
حيث متكن هذا القطاع من استيعاب ما يقارب
 24.7%من القوى العاملة الفلسطينية خالل
العام .2008
جانبي العرض والطلب في االقتصاد الفلسطيني
من األطر األساسية التي يرتكز عليها االقتصاد
جانبي العرض والطلب من خالل معامالت معينة
تبني كيفية توزيع إجمالي املعروض في االقتصاد
من السلع واخلدمات الناجمة عن اإلنتاج احمللي
واالستيراد على الطلب اإلجمالي لالقتصاد من
خالل االستهالك الوسيط ،االستهالك النهائي،
ال��ت��ك��وي��ن ال��رأس��م��ال��ي اإلج��م��ال��ي إض���اف���ة إل��ى
الصادرات ،حيث من املفترض أن يكون مجموع
م��ق��دار املنتج امل��ت��اح (ال��ع��رض) مساويا ملجموع
املستخدم.
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3000

ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
2000
ﻭﻋﺪﻡ 2003
ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ 2004
2005 2006
ﺍﻟﺘﻲ 2007
ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﳌﻤﻴﺰﺓ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ2008
1999ﺗﺸﻮﻳﻪ ﻛﺒﻴﺮ
2000ﺣﺪﻭﺙ
2001ﻃﻮﻳﻠﺔ
2002ﻟﻔﺘﺮﺓ
ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ
ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ،ﻭﻗﺪ ﲡﺴﺪﺕ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ
.2008ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺧﺪﻣﺎﺗﻴﻪ ﻋﺒﺮ
ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ( ﻣﻦ
ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ
ﺍﳌﺤﻠﻲ-1999
ﺍﻟﻨﺎﰋﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ
ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ
)ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ،
ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ
ﺍﳉﻬﺎﺯ
ﺍﳌﺼﺪﺭ:
ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ  2008-2000ﻭﺫﻟﻚ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﰋ ﺍﳌﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ :ﺍﳌﺴﺎﻫﻤﺔ
ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺷﻜﻞ 2
ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﳌﻤﻴﺰﺓ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺣﺪﻭﺙ ﺗﺸﻮﻳﻪ ﻛﺒﻴﺮ
30%ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ
ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ،ﻭﻗﺪ ﲡﺴﺪﺕ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ
ﺧﺪﻣﺎﺗﻴﻪ ﻋﺒﺮ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ )ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ( ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﰋ ﺍﳌﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ
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ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ
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االقتصاد
العرض من
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ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺑﲔ
ﻣﺎ
ﺍﳌﺴﺎﻫﻤﺔ
ﻧﺴﺐ
ﺗﺮﺍﻭﺣﺖ
ﺣﻴﺚ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﻟﺬﺍﺕ
ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ
ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﳌﺤﻠﻲ
ﺍﻟﻨﺎﰋ
ﻣﻦ
ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ
ﻧﺴﺒﺔ
ﳕﻮ
ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ -2000
مكوناته ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ
ﻓﻲ ﺍﳉﻬﺎﺯ
ﺍﳌﺼﺪﺭ:
2008ع��.اق��ة للتنمية وه��ي عملية ل��م يزدها
لعملية إ
ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ في
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ،أن النمو
ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ االعتبار
آخذين بعني
في
.
1995
ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺧﻼﻝ
%
21.7
ﺍﳌﺴﺎﻫﻤﺔ
ﻧﺴﺒﺔ
ﻛﺎﻧﺖ
ﻓﻴﻤﺎ
2005
2003
ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ
ﺧﻼﻝ
%
24.7
-%
23.8
اإلن��ت��اج احمللي ك��ان بوتيرة أعلى من النمو في احل���ص���ار إال ات���س���اع���ا وع���م���ق���ا .وال����واض����ح أن
ﻧﺴﺒﺔ
ﻛﺸﻒﺇﻟﻰﻋﻦﺗﺮﺍﻭﺡ
ﺇﺿﺎﻓﺔ
ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻳﺘﻀﺢ ﳕﻮ
ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ
ﻓﻲ
ﺿﻌﻒ
ﻣﻮﺍﻃﻦ
 2008ﻗﺪ
2005--2000
ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ 2003
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻡ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻏﻴﺮ
ﺍﻻﻧﺘﻌﺎﺵ
ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺃﻥ
اإلنتاجية
ﻫﺬﺍ القاعدة
االقتصادي وتآكل
الوضع
شهد
2006
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ،العام
ﺍﻟﻨﺎﰋوخالل
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩأنه
��واردات،ﻣﻦإال
ال
ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻣﻦ
ﻫﺬﺍ ،%ﺣﻴﺚ
17.6
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ%11.0
فقدﻣﺎ ﺑﲔ
ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ
ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﳌﺤﻠﻲ
ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻪ
ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻫﺬﺍ
ﲤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ
ﺍﻻﻧﺘﻌﺎﺵ ﺇﻻ
ﺳﺎﻫﻤﺖ -ﻓﻲ
ﻓﺒﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ
ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ
االقتصادية
التنمية
خيارات
فأكثر
أكثر
يقلص
رافقه
1%
بنسبة
طفيفا
تراجعا
احمللي
اإلنتاج
.2008
ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺩﻭﻥﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ
%24.7
ﻣﺎ
ﻫﻨﺎﻟﻚ ﳕﻮ ﻣﻄﺮﺩ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺗﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻌﺎﻡﻛﺎﻥ
ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔﻓﻲ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ،1995
ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﺎ ﻓﻲ
ﻳﻘﺎﺭﺏﻣﺎﺯﺍﻟﺖ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
الفلسطينية
الواردات.
ﻧﺴﺒﺔأعلى في
بوتيرة
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ .ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺍﻭﺣﺖ ﻧﺴﺐ ﺍﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ
ﺍﻟﻨﺎﰋ ﺍﳌﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﺬﺍﺕ
ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻣﻦ
منو ﻓﻲ
ﳕﻮ
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ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ
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ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲﻓﻴﻤﺎ
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ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ
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مير بها
ﺍﳌﺴﺎﻫﻤﺔ التي
ﻧﺴﺒﺔللظروف
��ه�لاكﻛﺎﻧﺖنظر ًا
-2003االس��ت
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ��د
ﺍﻷﻋﻮﺍﻡش��ه
ﻓﻲ��ق��د
���ب ،ف
24.7ل���%ط���ل
ﺍﻟﻌﺮﺽا
ح��ي��ة
ﺟﺎﻧﺒﻲ��ا
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ﻧﺴﺒﺔ
ﺗﺮﺍﻭﺡ
ﻣﻌﺎﻣﻼﺕﺇﻟﻰ
ﺧﻼﻝ ﺇﺿﺎﻓﺔ
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ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ
ﺧﻼﻝ
ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ
ﻋﻠﻴﻬﺎﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻧﺸﺎﻁ
ﳕﻮ
ﻳﺘﻀﺢ
ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ
ﻓﻲ
ﻛﻴﻔﻴﺔ
ﺗﺒﲔ
ﻣﻌﻴﻨﺔ
ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ
ﺍﻟﻌﺮﺽ
ﺟﺎﻧﺒﻲ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﻳﺮﺗﻜﺰ
ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﺍﻷﻃﺮ
ﻣﻦ��وس��ي��ط من����و ًا خ�ل�ال األع�����وام  2005-2004واملتمثلة ب��وج��ود االح��ت�لال امل��ب��اش��ر ل�لأراض��ي
ال
ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ
ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺴﻠﻊ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻦ
ﺍﳌﻌﺮﻭﺽ
ﺗﻮﺯﻳﻊ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻠﺐ
ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ
ﻭﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻣﻦ
ﺍﳌﺤﻠﻲﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﲤﻜﻦ
ﻋﻦ ،%ﺣﻴﺚ
17.6
- %11.0
ﻣﺎ ﺑﲔ
ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ
ﻓﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﳌﺤﻠﻲ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲﺍﻟﻨﺎﰋ
ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻣﻦ
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ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ،ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ .2008
ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ،ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻦ
ﻳﻘﺎﺭﺏ %24.7
ﻣﺎ
للشعب
ﳌﺠﻤﻮﻉ���ص���ادي
ﻣﺴﺎﻭﻳﺎواالق���ت
)ﺍﻟﻌﺮﺽ(م��اع��ي
��ور االج��ت��
ﺍﳌﻨﺘﺞ��ت��ط
ﻣﻘﺪﺍﺭ ل��ل
��دخ�لات
ﻳﻜﻮﻥ��ل امل
����ذي مي��ث
ﻣﻦ��ي��ط وال
ﺣﻴﺚ��وس
��ه�لاك ال
االس��ت
ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ.
ﺍﳌﺘﺎﺡ
ﻣﺠﻤﻮﻉ
ﺍﳌﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ،
تقريرﺁﺧﺬﻳﻦ
ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ
ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ(منﳕﻮﺍً
تغيراتهﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲﻣﻦ
ﺍﻟﻌﺮﺽ
اإلنتاجيةﺷﻬﺪ
2004
-2003
ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ
ﺧﻼﻝ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﺮﺽ
ﺟﺎﻧﺒﻲ
مصيره
حقهﻓﻲفي
)ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ويحرمه
الفلسطيني
ﺟﺎﻧﺐ في
متالزم ًا
للعملية
الالزمة
2006
ﻛﺎﻥ
ﺍﳌﺤﻠﻲ
ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ
ﻓﻲ
ﺍﻟﻨﻤﻮ
ﺃﻥ
ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻭﺧﻼﻝ
ﺃﻧﻪ
ﺇﻻ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ،
ﻓﻲ
ﺍﻟﻨﻤﻮ
ﻣﻦ
ﺃﻋﻠﻰ
ﺑﻮﺗﻴﺮﺓ
ﻛﻴﻔﻴﺔ
ﺗﺒﲔ
ﻣﻌﻴﻨﺔ
ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﻌﺮﺽ
ﺟﺎﻧﺒﻲ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻳﺮﺗﻜﺰ
ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﺍﻷﻃﺮ
ﻣﻦ
ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ
ﺑﻌﲔ التغير ف��ي اإلن��ت��اج ب��ص��ورة ط��ردي��ة ،حيث ومينعه من السيطرة على م��وارده وثرواته ،فقد
مﻣﻦ��ع
ﺃﻋﻠﻰ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻠﻊ %ﺭﺍﻓﻘﻪ
ﺑﻨﺴﺒﺔ 1
ﺗﺮﺍﺟﻌﺎ
ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ
ﺗﻮﺯﻳﻊﺷﻬﺪ
ﻓﻘﺪ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ.ﻭﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻠﺐ
ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﺤﻠﻲ
ﺑﻮﺗﻴﺮﺓ ﻋﻦ
ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕﳕﻮﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ
ﻃﻔﻴﻔﺎ ﻣﻦ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﳌﺤﻠﻲ ﻓﻲ
ﺍﳌﻌﺮﻭﺽ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ
الهيكلية
جن��د الطلب على امل��دخ�لات ال�لازم��ة للعملية أدى ذل���ك إل���ى خ��ل��ق ال��ت��ش��وه��ات ف��ي
ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ،ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ،ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
الفلسطيني
ﳌﺠﻤﻮﻉن��ي
ﻣﺴﺎﻭﻳﺎ ال��وط��
)ﺍﻟﻌﺮﺽ(��ت��ص��اد
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩل�لاق
ﺍﳌﺘﺎﺡ��ي��ة
ﻓﻲ��ي��س
ﺍﳌﻨﺘﺞ��رئ
ﺍﻟﻌﺮﺽل
ﻣﻘﺪﺍﺭ ا
املقابل
ﻣﻜﻮﻧﺎﺕفي
اإلنتاج.
ﻣﻦبالنمو
مرتبطا
اإلنتاجية
ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ.
ﻣﺠﻤﻮﻉ
فيﺃﻥ:3ﻳﻜﻮﻥ
ﺍﳌﻔﺘﺮﺽ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ،ﺣﻴﺚ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
ﺟﺎﻧﺐ
ﺷﻜﻞ
مجالﺁﺧﺬﻳﻦ
فيﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ
التقدم ﻓﻲ
ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ( ﳕﻮﺍً
)ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ
الرأسماليﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
التكوين ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻣﻦ
وليسﺷﻬﺪ ﺟﺎﻧﺐ
النهائي2004
ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ -2003
ﺧﻼﻝ
التنمية
من فرص
والتقليل
االستهالك
املجتمع .ﻭﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2006
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ،ﺇﻻ ﺃﻧﻪ
ﻓﻲ
ﺍﻟﻨﻤﻮ
ﻣﻦ
ﺃﻋﻠﻰ
ﺑﻮﺗﻴﺮﺓ
ﻛﺎﻥ
ﺍﳌﺤﻠﻲ
ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ
ﻓﻲ
ﺍﻟﻨﻤﻮ
ﺃﻥ
ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺑﻌﲔج��م��ال��ي أو ال���ص���ادرات ك��ان امل��ص��در األس��اس��ي االقتصادية ،وتنمية
اإل
ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﺤﻠﻲ ﺗﺮﺍﺟﻌﺎ ﻃﻔﻴﻔﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %1ﺭﺍﻓﻘﻪ ﳕﻮ ﺑﻮﺗﻴﺮﺓ ﺃﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ.
للنمو االقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة بالتالي إن أي محاولة لوضع حلول منطقية
خل��اص��ة ال��ت��ي مي��ر بها
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ��ظ��روف ا
ﻓﻲ��ع��ي��ة ل��ل
 :3 .2007-2003ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻌﺮﺽوواق
خالل األعوام
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
ﺷﻜﻞ
نستنتج مما سبق حدوث تقلص مستمر في قدرة الشعب الفلسطيني ال بد أن تنطلق بداية
ال��ع��رض ف��ي اقتصاد محطم أص�لا فقد تزايد من معاجلة التشوهات االقتصادية والبنيوية،
العجز التجاري من  2.4مليار دوالر سنة  2004وال���ت���ي ت��ش��ك��ل أس�����اس ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ن��م��وي��ة
إلي  2.6مليار عام  2007أي ما ميثل 55%من الناجحه في األراضي الفلسطينية واحد أهم
أهدافها الرئيسية.
الناجت احمللي خالل العام .2007
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امل ـلـ ـ ـ ـ ـ ــف الـ ـ ــزراعـ ـ ـ ـ ــي

وزارة الزراعة تعقد ورشة عمل حول تطوير االداء احلكومي لدعم املزارعني
افتتح وزير الزراعة الدكتور اسماعيل دعيق ورشة عمل حول تطوير االداء
احلكومي لدعم املزارعني والتي عقدت في مقر الوزارة في رام الله وشارك في
هذة الدورة حوالي  35من كبار املوظفني في الوزارة.
وفي بداية الورشة رحب وزير الزراعة باحلضور وقال ان هذة ال��دورة جاءت
امي��ان��ا باهمية التطوير االداري والتقني ال��ذي نعيشة ف��ي ظ��ل احلكومة
احلالية وذل��ك خلدمة مزارعيا وحتضيرا لبناء مرتكزيات البناء للدولة
الفلسطنية املستقلة.
وشارك بالدورة السيد مروان سليم املتخصص بتطوير االداء احلكومي في
دولة االمارات العربية املتحدة حيث استعرض افضل املمارسات العاملية في
مجال االدارة احلكومية وحتديد انسب املمارسات التطبيقية في مناطق
السلطة الفلسطينية بهدف النهوض باالداء احلكومي ورفع مستوي القدرات
املؤسسية وزيادة رضي املزارعني والعاملني بالقطاع الزراعي ،وغطت الدورة
التي امتدت على مدى يومني جوانب ادارية متنوعة مثل القيادة والسياسات
واالستراتيجيات وادارة املوارد البشرية،وادارة املوارد والشراكات،وادارة العمليات
باالضافة الي نتائج رضى املزارعني ورقي القطاع الزراعي ونتائج اداء الوزارة
الرئيسية.
ومت إعداد مسودة خطة التطوير وحتديد مسؤولية التنفيذ بجدول زمني
اليزيد عن ستة اشهر والتي نامل عند البدء في تطبيقها ان يلمس املزارعني
وجميع العاملني بالقطاع الزراعي حتسني االداء.
واعرب املشاركون بالورشة عن اميانهم بقدرة هذة الورشة على دفع الوزارة

نحو مزيدا من التطور والكفاءة من خالل تطوير االداء النوعي في الوزارة.
مؤكدين ان الورشة تقدم جتربة واقعية وعملية ناجحة في تطوير القطاع
احلكومي حيث تكون تاثيراتة واقعا ملموسا يدركة كل مزارع او متعامل مع
الوزارة حيث سيؤثر على تطوير االداء وحتسني اخلدمات املقدمة الي جمهور
املزارعني.

توقيع مذكرة تفاهم ما بني وزارة الزراعة
والتعاون االسباني لدعم القطاع الزراعي
وق���ع وزي���ر ال���زراع���ة ال��دك��ت��ور اس��م��اع��ي��ل دع��ي��ق م��ذك��رة ت��ف��اه��م في
م��ك��ت��ب��ه ب����رام ال��ل��ه م���ع ال��ق��ن��ص��ل االس��ب��ان��ي رم����ون ان���س���واي���ن بني
وزارة ال���زراع���ة وال��ت��ع��اون االس��ب��ان��ي ل��ل��ب��دء بتنفيذ م��ش��روع بناء
ال��ق��درات ب���وزارة ال��زراع��ة وامل��م��ول م��ن احلكومة االسبانية بقيمة
 260ال���ف ي�����ورو ي��ت��ض��م��ن امل���ش���روع حت��دي��ث وت��ط��وي��ر س��ي��اس��ات
واس��ت��رات��ي��ج��ي��ات ال��ق��ط��اع ال���زراع���ي وذل����ك ب��ال��ت��ع��اون ال��ف��ن��ي مع
منظمة االغذية والزراعة التابعة لالمم املتحدة (الفاو).
حيث أن مذكرة التفاهم املذكورة ،تأتي ضمن برنامج وسياسة وزارة
الزراعة لإلصالح املؤسسي من خالل تنويع وتعزيز ودعم اخلدمات
الزراعية املقدمة للمزارعني وفق احتياجاتهم امللحة .
واستعرض دعيق للوفد الذي يضم مديرة التعاون االسباني السيدة
لوريا اوري باري بحضور دزعزام طبيلة وكيل الوزارة خطة التنمية
الزراعية واملشاريع التي تنوي ال���وزارة تنفيذها  ،خاصة بالنسبة
لصندوق التامني ال��زراع��ي وتشجيع القطاع اخل��اص باالستثمار
ف��ي ال��ق��ط��اع ال��زراع��ي وعملية تسويق وتوجيهة ال��ق��ط��اع اخل��اص
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واملسثمرين بالقطاع الزراعي لعمل شركة تسويق جماعية لتسويق
املنتجات الزراعية كما مت بحث في سبل التعاون املستقبلي وآلية
تنفيذ مشاريع جديدة واملعوقات واملشاكل التي تواجه تنفيذها
وك��ذل��ك مت ب��ح��ث س��ب��ل تفعيل اجل��ه��ود جل��ل��ب امل��زي��د م��ن ال��دع��م
والتمويل للقطاع الزراعي وضرورة اعطائه االولوية في هذه املرحلة.
ورك������ز ال����وزي����ر ع���ل���ى ال�������دور ال������ذي ي��ل��ع��ب��ه ق���ط���اع ال�����زراع�����ة ف��ي
دع������م االق����ت����ص����اد ال����وط����ن����ي وحت���ق���ي���ق ال���ت���ن���م���ي���ة امل���س���ت���دام���ة
اضافة الى موضوع االمن الغذائي والتسويق .
وف���ي ن��ه��اي��ة ال��ل��ق��اء اش���اد رم���ون ان��س��واي��ن ب���دور وزارة ال���زراع���ة في
التنمية الزراعية املستدامة واكد على اهتمام احلكومة االسبانية
بالقطاع الزراعي بإعتبارها ركن ًا هام ًا من اركان االقتصاد الوطني
الفلسطيني وع��ن تقدمي مساعدات تنموية ضمن برنامج طموح
لدعم القطاع الزراعي واب��دى اهتمامه لتطوير العالقة مع وزارة
الزراعة وتقدمي الدعم من خالل املشاريع املقدمة ومن اجل التطور
ومساعدة الفلسطينيني وتوطيد العالقة مع احلكومة الفلسطينية.
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الـمــــلف الزراعــــي

وزارة الزراعة تعقد ورشة عمل حول التامني الزراعي
اف��ت��ت��ح ال��دك��ت��ور اس��م��اع��ي��ل دع��ي��ق وزي���ر ال��زراع��ة
ورش��ة عمل ال��ي��وم ح��ول ق��ان��ون التامني ال��زراع��ي
التي نظمتها وزارة الزراعة مبشاركة العديد من
املؤسسات احلكومية ومؤسسات املجتمع املدني
العاملة بالقطاع الزراعي منها احتاد الفالحني
،احت����اد امل���زارع�ي�ن ،االغ���اث���ة ال��زراع��ي��ة ،ال��ت��ام�ين
الوطنية ،وزارة املالية مؤكدا على انة سيتم اجناز
ه���ذا امل��ش��روع ف��ي االس��اب��ي��ع ال��ق��ادم��ة وان اق���رار
ه��ذا امل��ش��روع سيشكل اجن���ازا كبيرا على حماية
امل��زارع من الكوارث الطبيعية واملخاطر االخرى
حيث سيقوم الصندوق باملساهمة في تطوير
واستدامة عملية االنتاج الزراعية.
واك���د وك��ي��ل وزارة ال��زراع��ة ال��دك��ت��ور ع���زام طبيلة
ان ال��ت��ام�ين ال��زراع��ي ه��ي اح���دى اه��م اخل��ط��وات
التي ستقوم بها وزارة الزراعة الستمرار العملية
االنتاجية ال��زراع��ي��ة وع���دم ت��ع��رض ه��ذا القطاع
للخسائر املختلفة التي م��ن شانها ستحد من
استمرار امل��زارع�ين من االن��ت��اج ال��زراع��ي وصمود
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املزارعني على اراضيهم والتي تشكل التحدي االكبر لالسبيطان ومصادرة االراضي.
ومت مناقشة مسودة القانون الزراعي م��ادة م��ادة ومت تعديل بعض الفقرات وسيتم مناقشته مسودة
القانون وتعديالتة في االسبوع القادم.
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أخبـ ـ ــار إقتصـ ــاديـ ــة إسـ ــرائيلي ـ ــة

جلنة املالية تبحث توسيع “فيسكونسني”
دعا النائب د .جمال زحالقة ،رئيس كتلة التجمع
البرملانية ،إلى إلغاء مشروع فيسكونسني بالكامل،
وطلب من أعضاء جلنة املالية ع��دم االستجابة
ملخطط احلكومة توسيع املشروع إلى كافة إنحاء
البالد ،وإلى دعم مشروع القانون الذي تقدم به
والذي يقضي بإلغاء مخطط فيسكونسني جملة
وتفصي ًال.
ج���اء ذل���ك خ�ل�ال جلسة خ��اص��ة ع��ق��دت��ه��ا جلنة
امل��ال��ي��ة ،ناقشت خاللها البند اخل���اص بقانون
ال��ت��س��وي��ات اجل��دي��د وال����ذي ي��ن��ص ع��ل��ى توسيع
مشروع فيسكونسني ،إلى كافة مناطق البالد.
وخالل اجللسة رد زحالقة على استعراض ممثل
وزارة املالية للمشروع ،وقال“ :تغيير اسم املشروع
إلى “أنوار التشغيل” لن يغطي على كونه مشروع ًا
مظلم ًا وظ��امل�� ًا ،وتغيير بعض ش��روط��ه ال يغير
جوهره كمشروع يهدف إلى تدمير ما تبقى من
الضمانات االجتماعية”.
وأض��اف“ :نحن ال نعارض مشاريع التشغيل ،بل
بالعكس نطالب احلكومة ب��امل��ب��ادرة إل��ى برامج
ف��ع��ال��ة ل��رف��ع نسبة امل��ش��ارك�ين ف��ي س���وق العمل،
م��ن خ�لال توفير ف��رص عمل ج��دي��دة ،ومشاريع
ت��أه��ي��ل م��ه��ن��ي وت��ذل��ي��ل امل��ع��وق��ات ال��ت��ي تعرقل
تشغيل ال��رج��ال والنساء .املشاريع املطلوبة هي
مشاريع متنح الناس محفزات إيجابية للعمل،
ب��د ًال ع��ن احمل��ف��زات السلبية التي يستند إليها
مشروع فيسكونسني بحلته القدمية واجلديدة،
حيث العقوبات باحلرمان من مخصصات ضمان
الدخل هو االداة املركزية في تفعيل املشروع”.
وخالل اجللسة دار نقاش حاد حول اسقاطات هذا

املشروع وتوسيعه إل��ى كافة املناطق .وم��ن جهته
شدد النائب زحالقة على أن االستمرار في هذا
املشروع في ظروف األزمة االقتصادية املستفحلة
ه��و دف���ن ال����رأس ف��ي ال���رم���ال ،ألن ف���رص العمل
تتضاءل وتقل مما سيزيد من معاناة املواطنني
الذي يفرض عليهم املشروع ،إذ سيبقون بال عمل
وبال ضمان دخل.
ودع���ا زح��ال��ق��ة وزارة امل��ال��ي��ة إل���ى س��ح��ب امل��ش��روع
وتقدمي مشروع بديل للتعامل مع مشكلة البطالة
وشح فرص العمل ،كما فعلت حكومات كثيرة في
العالم ملواجهة أضرار األزمة االقتصادية وتأثيرها
السلبي على سوق العمل.
في سياق متصل ،قدمت مجموعة من اجلمعيات
األهلية وثيقة مفصلة استعرضت فيها خطة
احلكومة ،وطالبت فيها جلنة املالية برفض طلب
احلكومة املصادقة على توسيع املشروع إلى كافة
مناطق البالد.
ومما جاء في الوثيقة أنّه من املفضل تطوير عمل
مكتب العمل بدال من توسيع خطة ويسكونسني
التي وصلت تكلفتها في السنتني األخيرتني نحو
 274مليون شيكل ،أي أن تكلفة تشغيل فرد واحد
تزيد بـ 23مرة عن تكلفة تشغيل فرد من خالل
مكتب العمل.
إض���اف���ة إل����ى ذل����ك ،ف��ق��د ح��ول��ت اخل��ط��ة احل��ق
بالضمان اإلجتماعي إل��ى رهينة للعقود املالية
ب�ين ال��ش��رك��ة املشغلة للبرنامج وب�ي�ن احلكومة
وحت��ول احل��ق بالضمان اإلجتماعي إل��ى رهينة
بيد الشركات اخلاصة التي لم تتردد في حرمان
عاطلني عن العمل منه.

تقرير :األزمة االقتصادية تتعمق في االقتصاد اإلسرائيلي
أشار تقرير ل��وزارة الصناعة والتجارة اإلسرائيلية ،إلى أن مقابل كل وظيفة شاغرة هناك 14
عاطال عن العمل (قبل األزمة االقتصادية كانت النسبة )4.-1
وحسب املعطيات التي نشرت منذ بدء التباطؤ االقتصادي في سوق العمل خسر  60ألف عامل
وموظف أماكن عملهم  ،وحسب تقديرات الوزارة سترتفع نسبة البطالة إلى  8%في األول من
العام املقبل 2010.
ويشير التقرير إلى أن الشهور األخيرة سجلت انخفاضا بنسبة  56%في طلب العمال .ويصف
التقرير األزمة احلالية بأنها شبيهة باألزمة التي ضربت االقتصاد بني عامي 2003.-2002
كم سجل مؤشر النسبة بني العمال الذين يتم استيعابهم للعمل وبني عدد العاطلني عن العمل
تراجعا كبيرة ،وأصبح سلبيا ألول مرة منذ عام 2003.
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ك��م��أ أن ال��ت��غ��ي��ي��رات امل��ق��ت��رح��ة ت��ص��ع��ب ش���روط
احل���ص���ول ع��ل��ى م��خ��ص��ص��ات ض��م��ان ال���دخ���ل إذ
أن���ه ع��ل��ى امل��ش��ارك�ين ف��ي ال��ب��رن��ام��ج م��ن املعيلني
الوحيدين التواجد في مكاتب الشركات املنفذة
بعد أن يبلغ الطفل أربعة شهور بد ًال من عامني
كما كان في السابق.

االقتصاد اإلسرائيلي :ارتفاع
نسبة البطالة وتراجع
متوسط األجور
تشير التقارير االقتصادية اإلسرائيلية
إل���ى ارت��ف��اع نسبة ال��ب��ط��ال��ة وتقليصات
في مجال األعمال ،األمر الذي أدى إلى
ت��راج��ع م��ت��وس��ط األج����ور ف��ي الشهرين
األخيرين.
كما تشير التقارير إلى أن عامل شركتي
الكهرباء واملياه يتلقى األجر األعلى ،في
حني أن النادل وعامل الفندق في أسفل
قائمة األجور.
وج��اء أن نسبة البطالة ق��د ارتفعت في
شهر أيار /مايو املاضي إلى  ،8.4%ومن
املتوقع أن يصل عدد العاطلني عن العمل
إل���ى  300أل���ف ع��ام��ل ف��ي ن��ه��اي��ة ال��ع��ام
احلالي.
وي��ت��ض��ح م���ن ال��ت��ق��ري��ر أن م��ع��دل أج���ور
عمال شركتي الكهرباء واملياه يصل إلى
 19,762شيكل ،مقابل  14,018شيكل
ل��ع��م��ال امل��ص��ارف وال��ت��أم�ين ،و 11,721
شيكل ملوظفي احلكومة والقطاع العام،
ويصل معدل أج��ور عمال الصناعة إلى
 10,719ش��ي��ك��ل ،وامل����واص��ل�ات 9,222
ش��ي��ك��ل ،واخل���دم���ات ال��ت��ج��اري��ة 8,077
شيكل ،والبناء  7,224شيكل ،التجارة
وال��ت��س��وي��ق  6,888ش��ي��ك��ل ،اخل��دم��ات
ال��ص��ح��ي��ة وال��ت��م��ري��ض  6,573شيكل،
التربية  6,198شيكل ،ال��زراع��ة 5,532
شيكل ،املطاعم والفنادق  3,860شيكل.
كما يتضح أن متوسط األجور قد تراجع
ف���ي ال��ش��ه��ري��ن األخ��ي��ري��ن ب��ق��ي��م��ة 485
شيكل ،ليصل إلى  7,827شيكل شهريا.
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أخبار إقتصادية إسرائيلية

احلكومة اإلسرائيلية تقر موازنة العام احلالي واملقبل؛
 316.5مليار شيكل ميزانية عام 2009
أقرت احلكومة اإلسرائيلية مؤخرا ،بعد مناقشات
ماراتونية ،امليزانية العامة لعامي  2009و .2010
وص���وت ال���ى ج��ان��ب م��ش��روع امل��ي��زان��ي��ة  26وزي���را
واع��ت��رض وزراء (ش��اس) االرب��ع��ة احتجاجا على
رفع ضريبة القيمة املضافة وفرضها على الفواكه
واخلضراوات.
وحسب االتفاق ال��ذي توصلت إليه وزارة املالية
ووزارة األمن تتقلص ميزانية األخيرة بـ  1.5مليار
شيكيل في موازنتي العام اجلاري واملقبل.
وتبلغ ميزانية عام  2009حوالي  316.5مليار
شيكل ،في حني تبلغ ميزانية عام  2010حوالي
 321.5مليون شيكل .وينص م��ش��روع امليزانية
على زي��ادة االنفاق احلكومي بنسبة ثالثة باملئة
هذا العام وبنسبة واحد فارزة سبعة باملئة في العام
القادم  .كما صادق مجلس ال��وزراء على تقليص
ميزانيات جميع ال��وزارات بنسبة تبلغ اكثر من 6
باملئة باستثناء وزارة التعليم  .اما مستوى العجز
في امليزانية فسيبلغ هذا العام  6باملئة ،ويحدد
العجز في السنة املقبلة بـ 5.5%.
ومبوجب صفقة الرزمة الشاملة التي وقعت بني
وزارة املالية والهستدروت وارباب العمل ،تراجعت
امل��ال��ي��ة ع��ن م��ع��ظ��م امل��ق��ت��رح��ات ال��ت��ي طرحتها

في بداية امل���داوالت  .وتقرر رف��ع ضريبة القيمة
املضافة بنسبة واح��د باملئة وفرضها ايضا على
الفواكه واخلضار ورفع سقف الرواتب للملزمني
بدفع رسوم «التأمني الوطني» وفرض ضريبة على
شراء مركبات رباعية الدفاع واملركبات الكبيرة التي
تلوث اجلو .اما ضريبة الدخل فستخفض بنسبة
اثنني باملئة اعتبارا من مطلع العام القادم.وتقرر
تخفيض ب��دل النقاهة املصروف للمستخدمني
في املرافق بنسبة  50باملائة على مدى عامني.
في اعقاب مصادقة مجلس ال��وزراء على املوازنة
العامة اعلن املسؤول عن امليزانيات في وزارة املالية
عن استقالته من منصبه احتجاجا على إقرارها.
وقال بالينكوف في كتاب االستقالة ان مسؤوليته
عن امليزانية تلزمه بانهاء مهام منصبه في ظل
طريقة بلورة امليزانية خالل االسابيع االخيرة .
وانتقدت رئيسة املعارضة ،تسيبي ليفني بشدة
ق���رار احل��ك��وم��ة وق��ال��ت ان «رئ��ي��س ال����وزراء رضخ
ل��ل��ض��غ��وط ال��ت��ي م���ورس���ت ع��ل��ي��ه مم���ا ي��ح��د من
ق��درة اسرائيل على مواجهة االزم��ة االقتصادية
ال���راه���ن���ة» .واض���اف���ت ل��ي��ف��ن��ي ان «امل�������داوالت في
احلكومة جرت وسط ثقافة سياسية تنطوي على
التالعب والكذب واالستهتار».

نتانياهو يتراجع عن فرض ضريبة القيمة املضافة
على اخلضار والفواكه
تراجع رئيس احلكومة اإلسرائيلية ،بنيامني نتانياهو  ،عن فرض ضريبة القيمة املضافة على
اخلضار والفواكه.
ويأتي اإلعالن عن قرار نتانياهو بعد وقت قصير من اجتماع وزير املالية يوفال شطاينتس مع
ثالثة أعضاء كنيست من حركة “شاس” الذين أك��دوا على معارضتهم لفرض ضريبة القيمة
املضافة على اخلضار والفواكه.
وجرى خالل اللقاء ،االتصال مع رئس “شاس” إيلي يشاي الذي أكد بدوره أنه ينوي االستمرار في
معارضة فرض الضريبة حتى النهاية ،حتى لو كلف ذلك الذهاب نحو انتخابات مبكرة.
جتدر اإلشارة إلى أن نتانياهو قد فرض قراره على وزير ماليته ،شطاينتس ،بإلغاء الضريبة التي
كان يعارض إلغاءها بشدة .وكان األخير قد سبق وأن صرح بأنه سيتم فرض الضريبة سواء مع
“شاس” أو بدونها .إال أنه اضطر الحقا إلى الدفاع عن قرار نتانياهو عن حكومته بالقول إنه كان
يجري التفكير بهذا القرار منذ أسبوعني ،وأن حكومته غير واقعة حتت طائلة الضغط.
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االقتصاد اإلسرائيلي :أكثر
من  47ألف مصلحة ستغلق
في نهاية العام..
تبني م��ن معطيات دراس���ة أج��ري��ت حول
وضع املصالح في البالد أنه يتوقع إغالق
أكثر من  47ألف مصلحة ،تشكل 10.5%
من مجموع املصالح ،حتى نهاية العام
احلالي.
ج���اءت ه���ذه امل��ع��ط��ي��ات ع��ل��ى ل��س��ان وزي��ر
الصناعة والتجارة واألشغال ،بنيامني بن
إليعيزر ،وذلك في مؤمتر اقتصادي عقد
في القدس بعنوان “األشغال في القدس
في فترة األزمة االقتصادية”.
وج��اء أن ه��ذه املعطيات تبينت مبوجب
دراس����ة خ��اص��ة أج��ري��ت م��ن ق��ب��ل “دائرة
ال��دراس��ة واالقتصاد” ف��ي ال�����وزارة .وقد
هدفت الدراسة إلى تناول إغالق املصالح
ف��ي ظ��ل األزم���ة االق��ت��ص��ادي��ة ف��ي البالد
وال��ع��ال��م ،وأب��ع��اده��ا على خسائر أماكن
عمل في سوق العمل.
وبحسب النتائج املتصلة بالعام ،2009
حيث االقتصاد اإلسرائيلي منكشف أمام
األزم��ة العاملية ،فمن املتوقع إغ�لاق أكثر
من  47ألف مصلحة ،وهو يزيد بـ7600
عما كان متوقعا في حال ظل وضع قطاع
األع��م��ال واملصالح في النسب التي كان
عليها في السنوات األخيرة.
وتشير املعطيات إل��ى أن  85%من هذه
امل��ص��ال��ح امل��ت��وق��ع إغ�لاق��ه��ا ه��ي مصالح
مستقلة ،يعمل فيها أكثر من عامل واحد.
كما أش��ارت املعطيات إلى أنه من املتوقع
أن يفقد س��وق العمل  13أل��ف وظيفة،
وذل��ك بسبب أب��ع��اد األزم���ة العاملية على
االقتصاد اإلسرائيلي .ويتوقع أن تصل
نسبة التقليص في الوظائف إلى .11%
وجت��در اإلش���ارة ف��ي ه��ذا السياق إل��ى أن
ه��ذه األرق���ام تأخذ بعني االعتبار السنة
األولى لألزمة ،وفي حال استمرت األزمة،
فمن املمكن أن ت��ك��ون األرق����ام أك��ب��ر مما
أشير إليه.
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دراس ــات وأبحـ ــاث وتقـ ــاري ـ ــر

سلمها الرئيس ابو مازن اثناء زيارته
للواليات املتحدة

جمعية التنمية الزراعية
تقدم لوحة فنية للرئيس
االمريكي اوباما
قدمت جمعية التنمية الزراعية – االغاثة الزراعية لوحة فنية للرئيس
االمريكي ب��اراك اوباما من خالل الرئيس محمود عباس (ابو م��ازن) اثناء
زيارته الواليات املتحدة .
وقام برسم اللوحة الفنية الفنانة الفلسطينية فيرا متاري وهي عبارة عن
اوراق لشجرة الزيتون حيث ان هذه االوراق عبارة عن كتلة متينة متماسكة
ملتصقة باالرض تعبر عن متسك الشعب الفلسطيني بارضه.
وسلم الرئيس ابومازن الرئيس اوباما رسالة من جمعية التنمية الزراعية
فيما يلي نصها:
عزيزي السيد الرئيس :
هذه الهدية املقدمة مصنوعة من اوراق شجرة الزيتون وعمرها  5550سنة
من قرية الوجلة الفلسطينية بالقرب من مدينة بيت حلم ,هذه الشجرة
مهددة من قبل قوات االحتالل االسرائيلي وذلك جراء بناء واقامة اجلدار
غير القانوني.
لقد قامت ق��وات االحتالل حتى االن باقتالع وتدمير واجتثاث مليون ونصف مليون شجرة  ,ومن احمل��زن ان مصير الفلسطينيني يشبه مصير اشجار
الزيتون .والكثر من سبعة االف ع��ام ق��ام اج��داد
ال��ش��ع��ب الفلسطيني ب��رع��اي��ة وت���دج�ي�ن ش��ج��رة
الزيتون املباركة وابناء الشعب الفلسطيني ما زال
يتعرضون على حد س��واء للتهديد واالضطهاد
بصورة مستمرة.
وي���ح���دون���ا االم�����ل ب����ان ت���ك���ون ف���ت���رة ع��ه��دك��م
ع���ص���را ي��ح��م��ل ف���ي ط��ي��ات��ه وي��ج��ل��ب ال��س�لام
وال��ع��دال��ة لشجرة ال��زي��ت��ون امل��ب��ارك��ة وملالكيها
الفلسطينيون.
من جهته قال سليم ابو غزالة من جمعية التنمية
ال��زراع��ي��ة ان ال��رئ��ي��س اب���و م���ازن اك���د ان الشعب
الفلسطيني ج����ذوره مم��ت��دة ف��ي فلسطني منذ
تاريخ شجرة الزيتون مؤكدا ان شجرة الزيتون
للشعب الفلسطيني تشكل رم��زا للسالم اضافة
ال��ى اب��ع��اده��ا ودالالت��ه��ا ف��ي ال��دي��ان��ات السماوية
الثالث.
ويذكر انه يجري االهتمام بشجرة الزيتون كونها
تشكل احد ركائز االقتصاد الوطني في فلسطني.
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دراسات وأبحاث وتقارير

الـمـاس:
ملك املجوهرات ..ماذا نعرف عنه؟!
مقدمة:

أول من أطلق مسمى امل��اس هم اإلغ��ري��ق الذين
أطلقوا عليه “ ”Diamondوه��ي مشتقة من
ال��ك��ل��م��ة اإلغ��ري��ق��ي��ة “ ”Adamasال��ت��ي تعني
ال ُي��ق��ه��ر ( .)unconquerableوم��ن��ذ العهد
اإلغريقي القدمي كان املاس ميثل الرمز التقليدي
للحب وااللتزام ،كما أن تبادله ال يعبر فقط عن
احل��ب ب��ل أي��ض�� ًا يعني اجل��م��ال امل��ده��ش وأب��دي��ة
العالقة أو سرمديتها.
ولعل اخلصائص التي يتمتع املاس ،والتي أبرزها
أن���ه أص��ل��د م���ادة ع��رف��ه��ا األن��س��ان ف��ي الطبيعة،
وندرته ،وما يحمله من خصائص جمالية أخرى،
هي التي جعلت منه مصدر ًا للعديد من األساطير
واخلرافات التي تناقلتها األجيال عبر العصور.
وع��ل��ي��ه ،ف���إن ال��ب��ح��ث ف��ي م��ج��ال امل����اس يضعك
أمام كم هائل من األسئلة احلائرة ،التي يصعب
اإلجابة عنها ببساطة .ومن أبرز تلك األسئلة :ما
هو املاس؟ وما هي ألوانه؟ وهل يفضل االستثمار
فيه؟ كيف يتم فحصه ،وه��ل ميكن مل��ن يشتري
م��اس��ة أن ميتلك وثيقة تبني مستوى جودتها
وحتفظ لها قيمتها؟ ولعله من املفيد التأكيد
على أن جميع املاسات ثمينة وغالية ،كما أنه ال
يوجد ماستان متماثلتان متام ًا بالرغم من أنهما
قد تبدوان للناظر بالعني املجردة متماثلتان.
قمت في العدد  19من هذه مجلة «رجل األعمال
ُ
الفلسطيني» /كانون ثاني  ،2008بنشر مقال
ب��ع��ن��وان« :امل���اس :م��ن عمق األرض الساحق إلى
مجوهرة تلمع في يد من حتب» ،حيث كان واضح ًا
بأنه لم يكن باإلمكان تغطية جميع املواضيع ذات
الصلة بهذا املوضوع الشيق .ولذلك ارتأيت العودة
للحديث ع��ن امل��اس دون أن نكرر أنفسنا ،ودون
إهمال املواضيع الرئيسية ذات الصلة.

املاس :خصائص عامة

من اجلدير ذك��ره أن هناك  4خصائص تشترك
مع ًا في حتديد قيمة املاس ببعديعها اجلمالي و/
أو السعري ،وهي :لون املاس ( ،)Colorوالقص
( ،)Cutوالصفاء ( )Clarityوال���وزن (العيار)
( .)Caratأي أن جميع تلك اخلصائص تبدأ
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ب��احل��رف  .Cول��ع��ل م��ا يسهل علينا ت��ذك��ر تلك
اخل��ص��ائ��ص ،مجتمعة ،ب���أن ن��ق��ول :ل��ك��ل ماسة
( )4Csحتدد خصائصها ،هيColor-Carat- :
 .Cut-Clarityوسوف نتطرق فيما يلي إلى كل
من هذه اخلصائص بشئ من االختصار:

ً
أوال :اللون (:)Color

ويعتقد بأن
ال يوجد للماس ت��درج لوني واض��حُ ،
ل��ون امل��اس هو انعكاس للشوائب الكيميائية و/
أو ال��ع��ي��وب امل��وج��ودة ف��ي ب��ل��ورت��ه .وي��ت��ح��دد سعر
امل���اس ،هبوط ًا أو ص��ع��وداً ،اع��ت��م��اد ًا على تدرجه
وشدة َت َل ّو ِنه .فاملاسة البيضاء تخسر من سعرها
كلما ازداد ال��ت��درج األص��ف��ر ف��ي��ه��ا ،ف��ي ح�ين أن
امل��اس��ات القرنفلية أو ال��زرق��اء ذات قيمة عالية
ج���داً ،وامل��اس��ات احل��م��راء تعتبر ن���ادرة (موسوعة
ويكيبيديا).
املصدر:
www.emporia.edu/earthsci/amber/go340/
diamond.htm

ثاني ًا :القص (:)Cut

يهتم املعنيون باألبعاد التي تبني ما يطلق عليه
«اتساقات املاسة» ،كما يتضح من الشكل التالي
للماسة ،الذي يبني قطر الوجه ،والزنار ،والعمق،
والتاج ،وشكل وعدد السطيحات ...الخ.
املصدر:

htt://www.skd-cert.com/diamond.html

تقرير :عزيز العصا

a_alassa@yahoo.com
وهنا ال بد من ط��رح ال��س��ؤال التالي :هل هناك
شكل افالطوني «مثالي أو نظري» لقطع املاس،
ب��ح��ي��ث ي��ك��ون ه��ن��اك م��ج��م��وع��ة م��ن االت��س��اق��ات
الفرعية والرئيسية من زوايا وسطيحات وغيرها،
تؤدي في مجموعها إلى أفضل النتائج املمكنة؟
وهو السؤال الذي يطرحه الطموحني من الذين
يتعاملون مع املاس ،سواء املتاجرون به أو الذين
يتوجهون لشرائه وامتالكه .ففي اآلونة االخيرة،
أصبحت امل��اس��ة املستديرة الالمعة أكثر شعبية
ورواج������ ًا ،ليطلق ع��ل��ى م��ج��م��وع م��ا متتلكه من
اتساقات بالقص املثالي.
ف���ي ال���ع���ام 1919م ق����دم م���ارس���ل ت��ول��ك��وف��س��ك��ي
أطروحته الدكتوراة حول قطع املاس ،فيما أطلق
عليه «القص املثالي» .وقد استخدم تولكوفسكي
منوذج ًا من امل��اس ببعدين حيث أورد بأنه ميكن
احلصول على أفضل ملعان متوازن وتشتت عندما
تصمم املاسة بحيث ميثل الوجه العلوي 53%
من عرضها الكلي ،والتاج  16.2%من ارتفاعها،
وعمق اجل��زء السفلي ميثل  43.1%من عمقها
الكلي ،وأن ال يحتوي على أي شائبة سطحية،
وأخير ًا ان تكون ذات زنار حاد كالسكني.
وقد اعتُ ِم َدت هذه االتساقات ،كحالة قياسية ،ليتم
تعليمها ضمن املساقات الدراسية حول األحجار
الكرمية في الواليات املتحدة ،حتى أن املثمنني
أصبحوا يعتبرون القص ال��ذي يحيد ع��ن تلك
املواصفات بأنه خ��روج عن القانون .إال أن��ه ،عبر
السنني ،أصبح هناك نوع من االستبعاد للقص
املثالي املذكور ،ال سيما وأن هذا القص لم يعد
اقتصادي ًا نظر ًا للكلفة العالية التي ينبثق عنها.
ول��ك��ن منذ بضع س��ن��وات ،اعتمد ث�لاث��ة عوامل
رئيسة وهامة قادت إلى احياء االهتمام بالقص
املثالي ،وهي:

توفر تكنولوجيا افضل لقص املاسات

توفر مختبرات موثوقة تقوم بالتدريج والتصنيف.
أص��ب��ح ه��ن��اك إم��ك��ان��ي��ة مل�لاح��ظ��ة ال��ت��م��اث��ل على
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غ��رام�� ًا) ،علم ًا ب��أن وزن��ه��ا الدقيق غير م��ع��روف،
وذلك ألنها موضوعة في إطارها (مشبكها) منذ
 130عام ًا..

مستوى شعبي ،باستخدام أجهزة خاصة.

ثالث ًا :الصفاء (الوضوح)
(:)Clarity

يتشكل املاس بتبلور عنصر الكربون حتت ضغط
ش��دي��د .وف���ي م��ع��ظ��م امل���اس���ات ال ي��ت��ب��ل��ور جميع
الكربون؛ فيبقى أج��زاء منه دون تبلور ،ويطلق
على ه��ذه األج���زاء الضمينات (.)inclusions
وعليه ،ف��إن درج���ة ص��ف��اء امل��اس��ة تتحدد بحجم
الضمينات وموقعها داخل املاسة.
ف��ي معظم احل���االت ال تكون الضمينات ظاهرة
للعيان ،فيتم النظر إليها باستخدام عدسات تكبر
وصغُ َر
لـ  10أضعاف .وكلما قل عدد الضمينات َ
حجمها ت��زداد املاسة جمالية ،كما ي��زداد ملعانها
الناجم عن مرور الضوء عبرها ،وبالتالي يرتفع
ثمنها وتزداد ندرتها ويقل نظيرها.
املصدر:

www.emporia.edu/earthsci/amber/go340/
diamond.htm

رابع ًا :الوزن (:)Carat Weight

يوصف وزن املاس واحليز الذي يحتله (احلجم)
بوحدة القيراط ( )caratويقابل في مقاييس
ويقسم
األوزان التي نتعامل معها يومي ًا  0,2غرامُ ،
القيراط إلى  100نقطة؛ فمث ًال يعبر عن املاسة
التي ت��زن  50نقطة ب��ـ “نصف قيراط” أو 0,5
قيراط .وتعتبر املاسات التي تزيد عن القيراط
نادرة.

تثبيت املاس أو تنضيده:

إن تثبيت املاس أو تنضيذه يعني احاطته باملعدن،
ليس ملجرد التأمني على املاس ،وامنا يصبح جزء ًا
مهما من مظهر جمالية اخل��امت أو االس���وارة أو
احللي بشكل ع��ام .وس��وف نستعرض فيما يلي،
بشيء من االختصار ،بعض األوض���اع واألشكال
املختلفة ال��ت��ي يتم بها تثبيت امل���اس واحاطته
باحكام باملعادن الثمينة.
ال����رأس امل��س��ت��دق ( :)Prongوي��ق��ص��د ب��ه��ا ثني
قطعة رفيعة من املعدن الثمني تغطي حافة املاسة
لتأمينها .ويعتبر «البروجن» من أكثر أوضاع املاس
انتشاراً ،حيث أن ه��ذا الوضع يبدي املاسة أكثر
ب���روز ًا من اج��زاء احللية االخ���رى ،وتستعمل في
حلي السوليتير ،علم ًا بأن «سوليتير» تعني ماسة
مفرزة في خامت.
القفص ( :)Gezelحيث يتم احاطة املاسة بحزام
من املعدن ،بحيث أن حافتها تكون مستوية متام ًا
مع املعدن ،ويعتبر هذا الوضع حديث ًا مقارنة مع
غيره من األوضاع األخرى.
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من هو الشاهد؟ وما هي شهادة املاس؟

القناة ( :)Channelويتم في هذا الوضع رصف
حجارة صغيرة بشكل متقارب محاطة بجدارين
من املعدن ،بحيث ال يظهر أي معدن بني احلجارة.
وفي أحوال كثيرة يتضمن هذا الوضع استعمال
مجوهرات ذات أسطح مربعة أو مستطيلة رفيعة.
وي��ط��ل��ق على احلالة
ال�لام��رئ��ي (ُ :)Invisible
التي يتم عندها قص حجر املاس بحيث يتالءم
شكله م��ع امل��ك��ان ال��ذي سيوضع فيه ،حيث يتم
حفر شقوق وحفر خاصة في منت احلجر ليمكن
استعماله دون تقييد باملعدن ،ويعتبر امل��اس في
هذا الوضع غالي الثمن.
الشد ( :)Tensionويعتبر من أكثر أوضاع املاس
إثارة ،حيث يتم تعليق احلجر من مركزه ،ليكون
حر ًا في الدوران ،فيشيع جو ًا من اجلمال والفرح
عندما يبدو متأللئ ًا ب��دون قيود م��ن معدن أو
غيره.
ال��ش��ري��ط ( :)Barوه���و ال��وض��ع ال���ذي يستعمل
خل����وامت ال���رج���ال ،وذل����ك ألن���ه مي��ك��ن اس��ت��خ��دام
املاس مبدى واسع من األحجام .وباستخدام هذا
ال��وض��ع يتم حفر امل��ع��دن ليرصع ب��امل��اس ،ويليه
وضع الشرائح املعدنية حوله ،ويعتبر هذا الوضع
هو االكثر أمان ًا وحفظ ًا للماسات.
ونعرض فيما يلي ،نق ًال عن موسوعة ويكيبيديا،
واحدة من أشهر املاسات وأكثرها ندرة في العالم،
اسمها الفارسي األصلي  ،Darya-I-Nurوالذي
يعني ب��اإلجن��ل��ي��زي��ة ب��ح��ر م��ن ال��ض��وء (Sea of
 .)Lightوذلك للونها املبهج القرنفلي (األحمر
ال������وردي) .وزن��ه��ا ح��وال��ى  182ق��ي��راط�� ًا (36.4

ال شك بأن ما مت استعراضه أعاله من مواصفات،
وخ��ص��ائ��ص ،وت��ع��ق��ي��دات ،حت��ت��اج إل���ى م��ن يكون
قادر ًا على منح املاسة ،التي نرغب بشرائها والتي
سندفع مقابل امتالكها مبلغ ًا كبير ًا م��ن امل��ال،
وثيقة تشير إل��ى خصائصها الدقيقة ال��ت��ي ال
ميكننا استكشافها أو تلمسها بالعني امل��ج��ردة.
وهكذا فقد انتشرت في العالم املختبرات اخلاصة
بفحص وتثمني املاس.
أما شهادة امل��اس فهي وثيقة على شكل صفيحة
رقيقة حتمل كافة البيانات واملعلومات احليوية
حول املاسة التي تبني قيمته اجلمالية والسعرية،
بخاصة الـ  4Csاملذكورة أعاله .ويستطيع حامل
تلك امل��اس��ة ال��ت��ق��دم بتلك ال��ش��ه��ادة عند وصف
ماسته التي يعتز بها .وهناك مختبرات خاصة،
غير متحيزة ،تقوم مبنح املاسة الشهادة التي تبني
خصائصها الفعلية مقابل رس��وم معينة تتحدد
وفق خصائص املاسة وثمنها .ومن أهم املختبرات
العاملية التي متنح الشهادات للماس� :
امل����ع����ه����د االم�����ري�����ك�����ي ل��ل�اح����ج����ار ال����ك����رمي����ة «
«»Gemological Institute of America
( .)GIAوه��و ا َ
حل��ك َُ��م ال���ذي ي��ب��دو وك��أن��ه يحكم
باالعدام مبرح ،في عالم امل��اس .فعندما يتحدث
الفنيون في هذا املعهد فإن اجلميع يسمع؛ حيث
أن تقرير  GIAهو اجلوهر األساسي املتمم لسعر
أي ماسة مهمة .ونعرض فيما يلي منوذج ًا لشهادة
منحها املعهد.
املعهد العاملي لألحجار الكرمية “International
.)IGI( ”Gemological Institute
املجلس األع��ل��ى للماس “High diamond
 ”councilواختصاره ( .)HRDوقد جاء هذا
االخ��ت��ص��ار م��ن املسمى األص��ل��ي للمجلس وهو
«»Hoge Raad voor Diaman
وقد ورد في املوقع االلكتروني لـ “بيت املاس” وهو
( )www.diamond-house.comبأنه ميكن
حفر الرقم املرجعي لشهادة املاسة على الزنار ،وأن
هذا الرقم ال ُيقرأ بالعني املجردة ،بل ال بد من
استخدام عدسة مكبرة ألكثر من  10مرات.

كلمة أخيرة،

ال شك بأن احلديث عن املاس يعني احلديث عن
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الغنى ،وألن بني البشر ُفطروا على حب املال وكل
ما يجلب ذلك املال واتباع كافة األساليب «املشروعة
وغير املشروعة» في احلصول عليه والتعاطي مع
املاس واملتاجرة به هو واحد من من تلك املصادر..
لذلك ،فإنه ال بد من ضبط مصادر املاس وجودته
ل��ض��م��ان ع���دم ال��غ��ش وال��ت�لاع��ب ،وض��ب��ط كيفية
دخوله وخروجه من البلد .ولذلك تسعى معظم
ال��دول العربية (فلسطني واح��دة منها) إلى سن
القوانني واللوائح والنظم والضوابط.
وس��ن��ورد فيما يلي ال��ق��ان��ون اللبناني� اخل��اص
ب��امل��اس ك��ن��م��وذج ،وه��و ال��ق��ان��ون رق��م  645تاريخ
 2004/11/24بعنوان :النظام اخلاص باستيراد
وت��ص��دي��ر وع��ب��ور امل���اس اخل����ام .وق���د ت��ط��رق ه��ذا
القانون إلى مجموعة من املفاهيم واملصطلحات
املتعلقة باملاس ،مثل:
نظام عملية كيمبرلي :وهو مشروع إلصدار شهادة
امل��اس اخل��ام متفق عليه دوليا ،بهدف وضع حد
ملاس الصراعات.
املاس الصراعات وهو املاس الذي تستعمله حركات
التمرد أو حلفائها ف��ي متويل ال��ص��راع��ات التي
تهدف إلى تقويض احلكومات الشرعية كما نصت
عليه ق���رارات مجلس األم��ن ال��دول��ي ذات الصلة
ووفقا لقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم
 56/55ولقرار مجلس األمن الدولي رقم 1459
أو أية قرارات ذات صلة قد تصدر في املستقبل.
الشهادة :وثيقة من منوذج خاص يصعب تزويرها
حتدد فيها معطيات شحنة املاس.
املخالف :الشخص املالك أو احلائز للماس اخلام
ب��ص��ورة مخالفة ألح��ك��ام ه��ذا ال��ق��ان��ون وألح��ك��ام
مسار كيمبرلي.
وإللقاء املزيد من الضوء على القوانني الدولية
املتعلقة ب���امل���اس ،ب��خ��اص��ة “ماس الصراعات”
��ادم ،إن شاء الله ،بالبحث في
فسنقوم في ٍ
عدد ق ٍ
هذا املجال لتوفير املزيد من املعرفة لقارئ مجلة
رج��ل األعمال الفلسطيني عن امل��اس وغيره من
األحجار الكرمية.
املصادر:

htt://www.skd-cert.com/diamond.html
www.emporia.edu/earthsci/amber/go340/
diamond.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Diamond_color
http://www.diamond-ouse.com/diamonds/
certificate.html
http://www.economy.gov.lb/NR/rdonlyres/
http://www.mondera.com
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)ﺍﳌﺼﻮﻏﺎﺕ( ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﻭﺍﻹﺗﻘﺎﻥ ،ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﻧﻌﲔ
ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭ .ﻭﻳﺒﲔ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ  -1-ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﲤﺮ ﺑﻬﺎ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﳌﺼﻮﻏﺎﺕ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀً ﺑﺎﻻﺳﺘﻼﻡ ﻣﻦ
ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﺀً ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻪ ﺑﻌﺪ ﺇﲤﺎﻡ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﺤﺺ ﻭﺍﻟﺘﺜﻤﲔ ﻭﺍﻟﺪﻣﻎ.

دراسات وأبحاث وتقارير

مديرية دمغ ومراقبة املعادن الثمينة
عشر سنوات من العطاء املتواصل

م .يعقوب شاهني
مدير عام مديرية دمغ
ومراقبة املعادن الثمينة

ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ  :-1-ﺣﺮﻛﺔ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﻭﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﳌﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﺜﻤﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ

مقدمة

منذ ان قدمت السلطة الوطنية الفلسطينية
ألرض الوطن قامت ببناء العديد من الوزارات
وامل��ؤس��س��ات وال��ه��ي��ئ��ات ال��وط��ن��ي��ة ال��ت��ي تخدم
ش��ع��ب��ن��ا وف���ق آل���ي���ات ع��م��ل ،وم���ن ض��م��ن ه��ذه
امل��ؤس��س��ات مت إن��ش��اء م��دي��ري��ة دم���غ وم��راق��ب��ة
املعادن الثمينة مبوجب القانون رقم ( )5لسنة
 1998التي تبعت وزارة التموين آن��ذاك ،ثم
انتقلت في العام  2003لتصبح جزء ًا من وزارة
االقتصاد الوطني.
ال حاف ً
وقد ورثت املديرية سج ً
ال من اخللل في
آلية التعامل مع املصوغات وامل��ج��وه��رات في
فلسطني .ففي الفترة ( ،)1948-1917إبان
اإلن��ت��داب البريطاني ،كانت معظم الصياغة
تعتمد على الذهب الكسر املأخوذ من أيدي
ال��ن��اس.ول��م يكن حينئذ أي ض��م��ان للجودة
( أسهم ال��ع��ي��ارات) س��وى الششنة الشخصية
للصياغ .علم ًا بأن الصياغة كانت تتم بطرق

ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ

ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ

ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻮﺯﻥ ﻭﺍﳋﺰﻳﻨﺔ

ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺪﻣﻐﺔ

ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ

ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ

ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﺜﻤﲔ

ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻲ ﺭﻗﻢ  :-1-ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﳌﺪﻣﻮﻏﺔ ﺑﺎﻟﻄﻦ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ )-2008
 (1999ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻏﺰﺓ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ )(2008 -2007
15.552
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14

11.185
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9.637
8.703

ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ

10

8.401

8.410
7.271
8
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4.729

4.929

5.075
4
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0

يدوية بدائية .وفي الفترة  1967 – 1948لم يختلف الوضع عن سابقه ولكن هذه العملية لم تدم أكثر من ثالث سنوات .ثم ت ُِرك اعتماد اجلودة
ارتقاء
وارتقى العمل اليدوي .أما خالل الفترة  1994 – 1967فقد حاول على مصداقية التاجر والصائغ..كما أن تلك الفترة قد شهدت
ً
وضبط
للصياغ،
املشغوالت باستخدام اآلالت في التصنيع .
لصياغة
ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺇﳒﺎﺯﺍﺕ
ﺣﺼﺮ
احلاكم العسكري ضبط السوق بتوفير ذهب احللةﳝﻜﻦ
ﻳﻠﻲ -2-:ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﳌﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ،
ﻓﻴﻤﺎﺭﻗﻢ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻲ
ﺍﻟﺮﺳﻢ
ﻳﺘﻀﺢﺃﻫﻢﻣﻦ
ﻛﻤﺎ
اجلودة بواسطة اختبار احملك للمشغوالت وإعطائها وسم ،حسب العيار ،وهكذا فإن املهام التي أوكلت ملديرية دمغ ومراقبة املعادن الثمينة هي
2008

2007

2006

2005

ﺇﳒﺎﺯﺍﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺩﻣﻎ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﳌﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﺜﻤﻴﻨﺔ

2004

2002

2003

2001

2000

1999

ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑُﺪﺉ ﺑﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﺒﺎﻁ-ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ،2000 /ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄﻥ
ﺍﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻭﺻﻠﺖ
/ﲤﻮﺯ/ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻦ
ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ 1ﻣﻦ ﺩﻣﻎ
ﻭﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ :ﻓﻘﺪ ﲤﻜﻨﺖ
ﺭﺳﻮﻡﺍﻟﺪﻣﻎ
ﺍﳉﺪﻳﺮ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ
ﺍﳌﺼﻮﻏﺎﺕﺃﻧﻪ ﻣﻦ
1999ﻡ .ﻛﻤﺎ
ﺑﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻣﻨﺬ
ﺍﻟﺪﻍ ﻗﺪ ﺑُﺪﺉ
ﻏﺰﺓ.ﲟﺒﻠﻎ ﺣﻮﺍﻟﻰ ) (98ﻣﻠﻴﻮﻥ
-2007ﳋﺰﻳﻨﺔ
ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ(84
ﺣﻮﺍﻟﻰ )
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔﺗﺸﻤﻞ
 2008ﻻ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔﻗﻄﺎﻉ
ﻃﻦ .ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ
ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
.2008شيكل
ﻋﺎﻡباملليون
املديرية
اجمالي اي
البياني رق
دوائرﺇﻳﺪﺍﻋﻬﺎ ال��رس
ﺷﻴﻜﻞلكافة
الرسم البياني رقم  :--1اجمالي الكمية املدموغة بالطن
���رادات ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﻛﻠﻪ ﺣﺘﻰ
:--2ﲢﻘﻖ ﻫﺬﺍ
ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ��.م ﻭﻗﺪ
ﺑﺤﺴﺎﺏ��م ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﰎ
غزة
باستثناء
()2008-1999
سنوات
عشر
خالل
املديرية
دوائر
لكافة
2008
()2008-1999ﺳﻨﻮﺍﺕ )
ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﻋﺸﺮ
ﺑﺎﻟﻄﻦ��ةﻟﻜﺎﻓﺔ
للفترة
��زة
غ
باستثناء
ﺩﻭﺍﺋﺮ س��ن��وات
خ�لال عشر
ﻲ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﳌﺪﻣﻮﻏﺔ امل��دي��ري
ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ )
ﺍﻳﺮﺍﺩﺍﺕ
ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺭﻗﻢ -
ﺍﻟﺮﺳﻢﻣﻦﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻲ
ﺩﻭﺍﺋﺮﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﻟﻜﺎﻓﺔﺧﻼﻝ
ﺷﻴﻜﻞﺩﻣﻐﻬﺎ
ﺑﺎﳌﻠﻴﻮﻥﺍﻟﺘﻲ ﰎ
ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔﺍﻟﺬﻫﺒﻴﺔ
ﺍﳌﺼﻮﻏﺎﺕ
ﺍﺟﻤﺎﻟﻲﻛﻤﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻲ:-2ﺭﻗﻢ -1-
ﻭﻳﺘﻀﺢ
()2008-2007
للفترة
(
2008
2007
)
ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ
 (1999ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻏﺰﺓ
-2007
ﻏﺰﺓ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ
2008
()2008-2007
2008ﺎً(ﺑﺄﻥ
 2008ﻋﻠﻤ
ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ )ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻭﺃﻗﻠﻬﺎ ﻓﻲ
2000
(1999ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻗﻴﻤﺔ -ﻟﻬﺎ ﻓﻲ
 ،2008-1999ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﺃﻋﻠﻰ
ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  2008-2007ﻟﻢ ﺗﺸﻤﻞ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ.
18.241
15.552

ﺃﻭﻻً:
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( )24ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﺗﻬﺎ،
ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ،
ﺍﻋﺘﻤﺪﺗﻬﺎ
ﺍﳌﺴﻄﺮﺓ
ﻲ ﺭﻗﻢ 92 -2-ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﳌﻮﺍﺯﻧﺔ ﺛﺎﻧﻴﺎً:
والعشرون
ﺍﻟﺘﻲالعدد الرابع
 1430هـ ،
ﺧﻼﻝ /رمضان
ﻣﻦ 2009م
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ :أيلول
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺭﻓﻌﺖ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺼﻮﻏﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﺧﻔﻀﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺼﻮﻏﺎﺕ ﺍﳌﺤﻠﻴﺔ
ﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑُﺪﺉ ﺑﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﺒﺎﻁ-ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ،2000 /ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄﻥ
ﺍﻟﺼﻨﻊ .ﻭﺻﻨﻔﺖ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﳌﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺃ ،ﺏ ،ﺝ ،ﺩ ،ﻭﺻﻨﻔﺖ ﺍﳌﺼﻮﻏﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﻊ ﺑـ
ﻬﺎ ﻣﻨﺬ /1ﲤﻮﺯ1999/ﻡ .ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﳉﺪﻳﺮ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ
"ﺃﺧﺮﻯ" ،ﻭﻫﻲ ﺍﳌﺼﻮﻏﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ
 2008ﻻ ﺗﺸﻤﻞ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ.

ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻲ ﺭﻗﻢ  :-3-ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﳌﺪﻣﻮﻏﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ -2000
 ،2008ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﻏﺰﺓ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ 2008 -2007

دراسات وأبحاث وتقارير
30,000

29,947

26,939

أح���د م��ظ��اه��ر ال��س��ي��ادة ال��وط��ن��ي��ة ح��ي��ث تبنت
قلم دمغ املصوغات الذهبية يحمل رسم قبة
الصخرة املشرفة .كما أنها استطاعت ،ألول
15,828
16,690
14,878
مرة في فلسطني ،وضع بصمتها املميزة على
29,947
26,939
13,560
ق��ط��اع امل��ع��ادن الثمينة م��ن ص��ن��اع��ة ،وجت���ارة،
ومراقبة ودمغ.
8,252
6,720
1999
��ام
ع
��ي
ف
املديرية
مسيرة
ومنذ ب��داي��ة
4,084
15,828
16,690
14,878
بدأت دورها حسب آليات العمل املخططة لها
2,780
13,560
مبوجب القانون والقرارات الالحقة به لدمغ
ﺍﻟﻔﺌـﺔ"ﺃ"
ﺍﻟﻔﺌـﺔ"ﺏ"
ﺍﻟﻔﺌـﺔ"ﺝ"
ﺍﻟﻔﺌـﺔ"ﺩ"
ﺍﻟﻔﺌـﺔ "ﺃﺧﺮﻯ"
8,252
وف��ح��ص وم��راق��ب��ة امل��ع��ادن الثمينة بخطوات
6,720
2,780,445.71
8,252,355.68
 16,689,670.50 26,939,107.80 15,827,857.57ﺍﻟﻜﻤﻴـﺔ ﺑﺎﻟﻜﻴﻠﻮﺟ ﺮﺍﻡ
4,084
واضحة للحفاظ على هذا القطاع وحمايته.
6,719,623
14,877,814
13,560,094
4,083,770
29,947,036
ﺍﻹ ﻳـﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﺸﻴﻜﻞ
2,780
وقد قامت املديرية بدورها وحققت اهدافها،
في اصعب الظروف التي واجهها شعبنا والتي
ﺍﻟﻔﺌـﺔ"ﺃ"
ﺍﻟﻔﺌـﺔ"ﺏ"
ﺍﻟﻔﺌـﺔ"ﺝ"
ﺍﻟﻔﺌـﺔ"ﺩ"
ﺍﻟﻔﺌـﺔ "ﺃﺧﺮﻯ"
ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ،ﺍﻷﻣﺮ
2,780,445.71ﻣﺘﺼﺎﻋﺪﺍً ﻓﻲ ﺳﻌﺮ ﺍﻷﻭﻧﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ
 2008ﳕﻮﺍً
شملت كافة مجاالت احلياة الفلسطينية من ﻭﻗﺪ ﺷﻬﺪﺕ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ -1999
8,252,355.68
 16,689,670.50 26,939,107.80 15,827,857.57ﺍﻟﻜﻤﻴـﺔ ﺑﺎﻟﻜﻴﻠﻮﺟ ﺮﺍﻡ
ﻭﺍﻟﺒﺘﻜﺎﺭ 6,719,623
14,877,814
ﺗﻄﻮﻳﺮ13,560,094
4,083,770
ﺍﻟﺬﻱ ﺷﺠﻊ ﺍﻟﺼﺎﻏﺔ 29,947,036
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻣﺼﻮﻏﺎﺗﻬﻢ،
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﻋﻠﻰ
ﺗﻠﻚﺑﺎﻟﺸﻴﻜﻞ
ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻹ ﻳـﺮﺍﺩ
اغتياالت ،وتدمير للمنشآت الوطنية ،ومنازل
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .ﻭﻳﺒﲔ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻲ ﺭﻗﻢ  -4-ﺗﻄﻮﺭ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﻭﻧﺼﺔ ﺧﻼﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ.
املواطنني ،وف��رض سياسة احلصار واإلغ�لاق،
ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ،ﺍﻷﻣﺮ
ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ
ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﻭﻧﺼﺔ
ﺳﻌﺮ
ﻓﻲ
ﺍ
ً
ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ
ﺍ
ً
ﳕﻮ
2008
1999
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﺷﻬﺪﺕ
ﻭﻗﺪ
وتقطيع أوص���ال ال��وط��ن م��ن أج��ل أن نتخلى
2008-2000
لألعوام
عامليﺎً ًا
ﺃﺳﻌﺎﺭ األونصة
:-:--4متوسط أسعار
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻲرقم
ﺍﻟﺮﺳﻢالبياني
الرسم
ﺗﻠﻚ2008
-2000
(بالدوالر)ﻟﻸﻋﻮﺍﻡ
ﻣﺼﻮﻏﺎﺗﻬﻢ)،ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ(
ﺍﻷﻭﻧﺼﺔ ﻋﺎﳌﻴ
ﺭﻗﻢ 4-
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻓﻲ
ﻭﺍﻟﺒﺘﻜﺎﺭ
ﻣﺘﻮﺳﻂﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ
ﺷﺠﻊ ﺍﻟﺼﺎﻏﺔ
ﺍﻟﺬﻱ
عن ثوابتنا الوطنية نحو احلرية واالستقالل
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .ﻭﻳﺒﲔ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻲ ﺭﻗﻢ  -4-ﺗﻄﻮﺭ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﻭﻧﺼﺔ ﺧﻼﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ.
وصو ً
ال للدولة.
وق��د أردن��ا من ه��ذا املقال التعريف بإجنازات
ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻲ ﺭﻗﻢ  :-4-ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﻭﻧﺼﺔ ﻋﺎﳌﻴﺎً )ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ( ﻟﻸﻋﻮﺍﻡ 2008 -2000
امل��دي��ري��ة ع��ل��ى امل��س��ت��وي��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة؛ امل��ادي��ة
واملعنوية-السيادية .علم ًا بأن هذه املعلومات
ج��زء من كتيب قمنا ب��إع��داده مبناسبة مرور
عشر سنوات على إنشاء املديرية.
لكافة -2000
ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ
والكميات ﺣﺴﺐ
ﻭﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﳌﺪﻣﻮﻏﺔ
ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺭﻗﻢ -
الرسمﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻲ
ﺍﻟﺮﺳﻢ
الدوائر
ﻟﻜﺎﻓﺔالفئات
ﺍﻟﻔﺌﺎﺕحسب
املدموغة
ﺍﻻﻳﺮﺍﺩﺍﺕي��رادات
اجمالي اال
رقم:--3:-3
البياني
2008 -2007
ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ
ﻏﺰﺓ
ﻋﺪﺍ
ﻣﺎ
،
2008
للفترة  ،2008-2000ما عدا غزة للفترة 2008-2007
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مديرية دمغ ومراقبة املعاد
الثمينة ..عشر سنوات من
العطاء املتواصل..
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سنستعرض فيما يلي م��ا حققته املديرية
خالل الفترة  2008-1999من العمل اجلاد
واملتواصل ،تخللها محطات فيها الكثير من
األلم والوجع الذي حفره االحتالل بأظافره
املسمومة في كل زاوي��ة وركن من هذا الوطن
ال��غ��ال��ي .أم���ا م��دي��ري��ت��ن��ا ،وك��ب��اق��ي مؤسسات
الوطن الفلسطيني ،فقد حولت تلك اآلالم
آمال تنير لألجيال القادمة ظلمة الوطن
إلى ٍ
امل��م��زق ب��احل��واج��ز .فاستمرت مديريتنا في
ع��ط��ائ��ه��ا ،وجت�����اوزت ك��اف��ة ال��ع��ق��ب��ات إل���ى أن
أخ���ذت ال��س��ي��ادة الوطنية ف��ي م��ج��ال امل��ع��ادن
الثمينة وضعها الطبيعي ال��ذي جعل منها
قبلة للصانع والتاجر واملستهلك ،الذين لم
ي��ع��ودوا ي��ت��ع��اط��ون م��ع م��ج��وه��رات ال حتمل
”دمغة“ مديرية دمغ ومراقبة املعادن الثمينة
الفلسطينية بشعار قبة الصخرة الغالي على
ق��ل��ب ك��ل م��ن ي��ؤم��ن بحتمية إق��ام��ة ال��دول��ة
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م���ن دم����غ ك��م��ي��ة م���ن امل���ص���وغ���ات ال��ذه��ب��ي��ة
الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وي��ت��م العمل ف��ي امل��دي��ري��ة وف��ق آل��ي��ة منظمة وصلت حوالى ( )84ط��ن .وتوفير إي��رادات
ﺧﻠﻖ ﺳﻮﻕ ﻧﻈﻴﻔﺔ ﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﺍﳌﺼﻮﻏﺎﺕ ﺍﻟﺬﻫﺒﻴﺔ :ﻭﻗﺪ ﲢﻘﻖ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻓﺮﻕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
ومنضبطة لضمان فحص وتثمني املجوهرات خل��زي��ن��ة ال��س��ل��ط��ة ال��وط��ن��ي��ة الفلسطينية
ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻧﻊ ﻭﻣﺘﺎﺟﺮ ﺍﻟﺬﻫﺐ ،ﳑﺎ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻟﺪﻱ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﳌﺤﻠﻴﺔ ،ﻭﺣﺎﻓﻆ
(املصوغات) بأعلى درجات الدقة واإلتقان ،إلى مببلغ ح��وال��ى ( )98مليون شيكل تقريبا
ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁ ﺍﳌﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﺜﻤﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺶ .ﻭﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮ
الصانعني
خصوصيات
احملافظةﻛﻞعلى
جانب
ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔحتقق
وقد
املالية.
ﻭﻳﺒﲔ مت
ﻓﺮﻕ
وزارةﺧﻼﻝ
بحساب ﻣﻦ
ﲢﻘﻖ ﺫﻟﻚ
ﺍﻟﺸﻜﻞﻭﻗﺪ
ﺍﻟﺬﻫﺒﻴﺔ:
ﺍﳌﺼﻮﻏﺎﺕ
ﻧﻈﻴﻔﺔ
ﺳﻮﻕ
ﺧﻠﻖ
ﺛﺎﻟﺜﺎً:
ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ
ﺍﻟﺪﻣﻎ
ﻋﻼﻣﺎﺕ
إيداعها -2-
ﺭﻗﻢ
ﻟﺘﺪﺍﻭﻝﺍﻟﺴﺮﻳﺔ.
ﻭﲟﻨﺘﻬﻰ
ﺳﻨﺘﲔ
ﺍﻟﻔﺎﺭﻗﺔ
ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ
التي
ﻣﺼﺎﻧﻊ رقم
الشكل
ويبني
والتجار.
ﻭﺣﺎﻓﻆمن
ويتضح
2008.
نهاية عام
كله حتى
ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺜﻘﺔ
املراحلﳑﺎ
--1ﺍﻟﺬﻫﺐ،
ﻭﻣﺘﺎﺟﺮ
ﻋﻠﻰ
ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ
ﺍﳌﺤﻠﻴﺔ،
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ ﻓﻲ
هذاﻟﺪﻱ
ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ .2007-1999
كمياتﺗﻐﻴﻴﺮ
--1ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ
ﻭﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺪﻗﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺶ.
ﺍﺣﺘﻴﺎﻁ ﺍﳌﻌﺎﺩﻥ
باالستالم من
ابتداء
املصوغات
مترﻋﻠﻰبها كمية
املصوغات
ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ رق��م
ﻭﻋﺪﻡالبياني
الرسم
ﺍﻟﺜﻤﻴﻨﺔ ً
ﺭﻗﻢل��-ت-2
ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ.
بإعادةﺳﻨﺘﲔ
ﺍﻟﻔﺎﺭﻗﺔ ﻛﻞ
ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ
ﻭﲟﻨﺘﻬﻰبعد
تسليمها له
وانتهاء
صاحبها
ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓل��ف��ت��رة
ﺍﻟﺪﻣﻎخ��ل�ال ا
ﻋﻼﻣﺎﺕ��غ��ه��ا
��ي مت دم
ﺍﻟﺸﻜﻞي��ة ا
إمتام4ﻭﻳﺒﲔال��ذه��ب��
ً
.
2007
1999
ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ اخلاصة بالفحص والتثمني والدمغ.
املراحل
 ،2008-1999والتي ك��ان أعلى قيمة لها
في العام 2000وأقلها في العام  2008علم ًا
4
بأن احلسابات خالل الفترة 2008-2007
إجنازات مديرية دمغ ومراقبة
لم تشمل قطاع غزة.
املعادن الثمينة
ك��م��ا يتضح م��ن ال��رس��م ال��ب��ي��ان��ي رق���م --2
ميكن حصر أهم إجنازات املديرية فيما يلي:
إجمالي اإلي����رادات التي حققتها املديرية
ملوازنة السلطة ،من خ�لال ضريبة القيمة
أو ً
ال :الدمغ واإليرادات :فقد متكنت املديرية املضافة التي ُب��دئ بتحصيلها في شباط-
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ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ  :-2-ﻋﻼﻣﺎﺕ ﲢﻘﻖ ﺍﻟﺪﻣﻐﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﲔ

دراسات وأبحاث وتقارير
فبراير ،2000 /علم ًا بأن رسوم الدغ قد ُبدئ
بتحصيلها منذ /1متوز1999/م .كما أنه
من اجلدير االلتفات إلى أن األرق��ام املالية
للفترة  2008-2007ال تشمل قطاع غزة.
ث��ان��ي�� ًا :تشجيع ال��ص��ن��اع��ة ال��وط��ن��ي��ة :من
خ�لال امل��س��ط��رة ال��ت��ي اعتمدتها امل��دي��ري��ة،
منذ نشأتها ،عندما رفعت ضريبة القيمة
املضافة على املصوغات األجنبية وخفضتها
على امل��ص��وغ��ات احمللية ال��ص��ن��ع .وصنفت
الصناعة احمللية للفئات أ ،ب ،ج ،د ،وصنفت
امل��ص��وغ��ات األج��ن��ب��ي��ة ال��ص��ن��ع ب��ـ «أخ����رى»،
وهي املصوغات املستوردة من خ��ارج أراضي
السلطة الوطنية الفلسطينية بغض النظر
عن مصدرها و/أو جودتها .ووضعت ضريبة
القيمة املضافة على الكيلو غرام الواحد من
املصوغات األجنبية بقيمة  600دينار أردني
لكل كيلوغرام منها ،في حني أن الضريبة
على املصوغات احمللية تتراوح بني 247-67
دينار ًا فقط.
وقد أدى ذلك إلى تشجيع الصناعة الوطنية،
مقابل انخفاض االعتماد على الصناعات
األجنبية .ويتضح من الرسم البياني رقم
 --3ب���أن ال��ك��م��ي��ات امل��دم��وغ��ة م��ن الفئات
املصنعة محلي ًا هي أضعاف تلك األجنبية.
علم ًا بأن إيرادات املديرية من األجنبي ،رغم
انخفاض كميته ،تبقى هي األعلى مقارنة
بتلك املتعلقة باحمللي .األم��ر ال��ذي يعني
أن املستهلك الفلسطيني أصبح يتجه نحو
الصناعة احمللية التي يثق بجودتها نتيجة
تطبيق قانون الدمغة .ه��ذا القانون الذي
يحسم األمر لصالح املواطن ،كما أنه يعزز
التنافسية اإليجابية والبناءة بني الصانعني
الفلسطينييني.
وق���د ش��ه��دت ال��ف��ت��رة  2008-1999من��و ًا
متصاعد ًا في سعر األونصة على املستوى
ال����ع����امل����ي ،األم������ر ال������ذي ش���ج���ع ال��ص��اغ��ة
الفلسطينيني ع��ل��ى ت��ط��وي��ر مصوغاتهم،
والبتكار واإلبداع في تلك الصناعة الوطنية.
ويبني الرسم البياني رقم  --4تطور أسعار
األونصة خالل تلك الفترة.

ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ  :-2-ﻋﻼﻣﺎﺕ ﲢﻘﻖ ﺍﻟﺪﻣﻐﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﲔ
الشكل رقم  :--2عالمات حتقق الدمغة في فلسطني
ﻋﻼﻣﺔ ﻣﺼﻮﻏﺎﺕ ﻓﻀﻴﺔ

ﺑﻠﻮﻙ ﻛﺎﻣﻞ ﳌﺼﻮﻍ ﺫﻫﺒﻲ
ﺻﻨﻊ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ ﻋﻴﺎﺭ 22

ﻋﻼﻣﺔ ﻣﺼﻮﻏﺎﺕ ﺫﻫﺒﻴﺔ ﻋﻼﻣﺔ ﻣﺼﻮﻏﺎﺕ ﺑﻼﺗﻴﻨﻴﺔ

ﺩﻭﺭﻱ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  700ﻣﻦ ﺍﳌﺤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
ﻛﺎﻣﻞﺑﺸﻜﻞ
ﲟﻬﺎﻣﻪ،
ﳌﺼﻮﻍ ﺫﻫﺒﻲ
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻠﻮﻙ
ﻋﻼﻣﺔ ﻣﺼﻮﻏﺎﺕ ﺫﻫﺒﻴﺔ ﻋﻼﻣﺔ ﻣﺼﻮﻏﺎﺕ ﺑﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
ﻋﻼﻣﺔ ﻣﺼﻮﻏﺎﺕ ﻓﻀﻴﺔ
ﺃ-ﺩﻓﻲ ﻏﺰﺓ
ﺗﺼﻨﻊ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕﺻﻨﻊ
 22ﺍﳌﺴﻄﺮﺓ( ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻦ،
ﻋﻴﺎﺭﻓﻲ
ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ
ﻭﺍﳌﺼﺎﻧﻊ )ﺍﻟﺘﻲ
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2006
العام
إحصائية
محافظات الوطن
 700ﻣﻦ ﺍﳌﺤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻦ
ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ
ﺩﻭﺭﻱ ،ﻋﻠﻰ
ﺑﺸﻜﻞ
بحسب ﲟﻬﺎﻣﻪ،
ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻳﻘﻮﻡ
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻓﺮﻳﻖ
2006
ﺑﺤﺴﺐ
ﺍﻟﻮﻃﻦ

ﻭﺍﳌﺼﺎﻧﻊ )ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻨﻊ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺃ-ﺩ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﳌﺴﻄﺮﺓ( ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻦ،
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ﻭﻓﻖ
ﺕ
ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔﺤﻼ
عدد ﺍﳌ
ﻋﺪﺩ
ـﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻟﺘﺠ
التجارية
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ﺍﻟﺮﺳﻢﻋﺪﺩﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻲ
عددﺍﳌاملصانع
ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺑﺤﺴﺐ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2006
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الثمينة ف��ي فلسطني ،تشير إل��ى:
��د الثقة ل��10دي امل��واط��ن في
ال��ذه��ب،
ﺍﳋﻼﺻﺔ مم��ا ول 5
امل��7ع��ادن4
4
ﺍﳌﻌﺎﺩﻥ
ﺣﺮﻛﺔ
ﺩﻗﻴﻘﺔ
ﺃﺭﻗﺎﻡ
ﺗﻮﺟﺪ
ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ
��ة ،دورة
ﺗﺪﺍﻭﻝط��ن��ي
���ادة ال��و
ﺑﺨﺼﻮﺹس���ي
��رس��ي��خ ال���
ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ت
ﺍﻟﺜﻤﻴﻨﺔال��ب��ي��ع
ﺗﺎﺭﻳﺦ��ة ،وح��اف
الصناعة اﻓﻲحمل��ل��ي
احتياط
على
ﻓﻠﺴﻄﲔ��ظ
ﺍﻟﺴﻮﻕ
ﺩﻭﺭﺓ��شﺍﻟﺒﻴﻊ
ﺗﺸﻴﺮمنﺇﻟﻰ:
ﻓﻠﺴﻄﲔ،
ﻓﻲ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲسنوي ًا،
الفلسطيني
ﻓﻲ��وق
ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺀل��س
��راء ف��ي ا
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،وال
ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ الدقة
ﺗﺮﺳﻴﺦولضمان
الغش.
الثمينة
املعادن
ﻣﺠﺎﻝ
ﻓﻲ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺗﺸﺠﻴﻊ
ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭ،
ﻭﻋﺪﻡ
ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ
ﻣﻦ
ﺑﻴﺌﺔ
ﻭﺧﻠﻖ
ﺍﻟﺴﻮﻕ
ﺿﺒﻂ
ً،
ﺎ
ﺳﻨﻮﻳ
وع����دم ال��ت��زوي��ر اع��ت��م��دت امل��دي��ري��ة تغيير ضبط السوق وخلق بيئة من املنافسة وعدم
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻦ
ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ،
ﺍﳌﺼﻨﻌﺔ��ي مجال
ﺍﳌﺸﻐﻮﻻﺕث��م��ار ف
تشجيع االس��ت��
ﺍﻟﺴﻮﻕح��ت��ك��ار،
ﺣﺎﺟﺔ اال
ومبنتهى
ﺍﻟﺜﻤﻴﻨﺔ��ن��ت�ين
ﺍﳌﻌﺎﺩﻥ ك���ل س
ﻭﲡﺎﺭﺓف��ارق��ة
ﺻﻨﺎﻋﺔم��ات ال��
ال��ع�لا
ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ
ﻟﺪﻯ
ﺍﻟﺜﻘﺔ
ﺗﻮﻓﻴﺮ
ﺃﻱ
ﺍﻟﻐﺶ؛
ﻣﻦ
ﺍﻟﺬﻫﺐ
ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
ﻋﻠﻰ
ﻭﺍﳊﻔﺎﻅ
ﻭﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ
ﻣﺤﻠﻴﺎً
ﺍﳋﻼﺻﺔ��ة .وي��ب�ين الشكل رق��م  --2عالمات صناعة وجت��ارة املعادن الثمينة وتطويرها،
ال��س��ري
ﻭﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﻭﺍﻟـﻤﻮﺍﻃﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻣﻐﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.
املشغوالت
��ن
الفلسطيني م
حاجة ال��س��وق
.2007-1999
ﺗﺎﺭﻳﺦللفترة
ﻣﺮﺓاملعتمدة
الدمغ
ﺍﻟﺜﻤﻴﻨﺔ
ﺍﳌﻌﺎﺩﻥ
ﺣﺮﻛﺔﻓﻲﺗﺪﺍﻭﻝ
ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺩﻗﻴﻘﺔ
ﺗﻮﺟﺪ
ﻓﻠﺴﻄﲔ
ﻷﻭﻝ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺑﺨﺼﻮﺹﺍﻟﻘﺮﺍﺭ
ﻭﺑﺪﻋﻢ ﺻﺎﻧﻌﻲ
ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ،
ﻓﻬﻲ :ﺇﻥ
ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﺔ
ﻓﻲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ
ً
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ على
ﺍﻟﺴﻮﻕ واحلفاظ
واملستوردة
ا
محلي
املصنعة
بشكل
مبهامه،
يقوم
التفتيش
فريق
أن
كما
ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺀ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ
ﺗﺮﺳﻴﺦ
ﻭﺑﻬﻤﺔﺇﻟﻰ:
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ،ﺗﺸﻴﺮ
ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﲔ،
ﻭﻭﻓﻖﻓﻲﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﺸﺌﺖ
ﺍﻟﺒﻴﻊﺭﺅﻳﺘﻬﺎ
ﺩﻭﺭﺓ ﻭﻓﻖ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ
ﺇﻟﻰ ﺇﳒﺎﺯ
ﺳﺘﺴﻌﻰ
ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ
توفير الثقة
الذهب من
���ن
م
700
���ن
م
��ر
ث
��
ك
أ
��ى
دوري ،ع��ل
احمل�ل�ات
الغش؛ﻓﻲأيﻣﺠﺎﻝ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
احتياطيﺗﺸﺠﻴﻊ
ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭ،
ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ
ﻣﻦ
ﺑﻴﺌﺔ
ﻭﺧﻠﻖ
ﺍﻟﺴﻮﻕ
ﺿﺒﻂ
ﺳﻨﻮﻳﺎً،
ﺃﺟﻠﻬﺎ ،ﺇﻟﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﳒﺎﺯﺍﺕ.
ﻣﻦ
ﺍﳌﺼﻨﻌﺔالدمغة
والـمواطن في
والصانع
لدى التاجر
ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ،الفئات
ﺍﻟﺜﻤﻴﻨﺔ��ي تصنع
ﺍﳌﻌﺎﺩﻥ��ع (ال��ت
وامل��ص��ان
ج��اري��ة
ال��ت��
ﺍﳌﺸﻐﻮﻻﺕ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻦ
ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ
ﻭﲡﺎﺭﺓ
ﺻﻨﺎﻋﺔ
5
تتوزع على
املسطرة)ﻋﻠﻰالتي
ﻣﺤﻠﻴﺎًامل��ذك��ورة
أ-د
الفلسطينية.ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ
ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺶ؛ ﺃﻱ
ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
فيﻭﺍﳊﻔﺎﻅ
ﻭﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.
ﺍﻟﺪﻣﻐﺔ
ﻓﻲ
ﻭﺍﻟـﻤﻮﺍﻃﻦ
ﻭﺍﻟﺼﺎﻧﻊ
العام
إحصائية
وف��ق
��ن،
ط
��و
ل
ا
محافظات
أم��ا النظرة املستقبلية للمديرية فهي :إن
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ
ﺻﺎﻧﻌﻲ
ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ،ﻭﺑﺪﻋﻢ
الرسمﻓﻬﻲ :ﺇﻥ
ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺃﻣﺎ
البياني رقم .5
ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔمن
ﺍﻟﻨﻈﺮﺓكما يتبني
،2006
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔالسلطة
القرار في
صانعي
وبدعم
املديرية،
ﺃﻧﺸﺌﺖ
ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﻭﻭﻓﻖ
ﺭﺅﻳﺘﻬﺎ
ﻭﻓﻖ
ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ
ﺇﳒﺎﺯ
ﺇﻟﻰ
ﺳﺘﺴﻌﻰ
ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ
ﻭﺑﻬﻤﺔ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ،
الوطنية الفلسطينية ،وبهمة موظفيها
ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻬﺎ ،ﺇﻟﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﳒﺎﺯﺍﺕ.
ستسعى إلى إجناز الكثير وفق رؤيتها ووفق
ثالث ًا :خلق سوق نظيفة لتداول املصوغات
اخلالصة
5
الذهبية :وق��د حتقق ذل��ك م��ن خ�لال فرق ألول م��رة ف��ي ت��اري��خ فلسطني توجد أرق��ام الرسالة التي أنشئت من أجلها ،إلى حتقيق
ال��رق��اب��ة والتفتيش على مصانع ومتاجر وب��ي��ان��ات دق��ي��ق��ة ب��خ��ص��وص ح��رك��ة ت���داول املزيد من االجنازات.
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ملف األش ــغال العام ــة واملـق ــاوالت

د .اشتية :املقاول الفلسطيني هو عماد االقتصاد الوطنـ ـ ــي
وزارة األشغال العامة واإلسكان تنجز ملفات عالقة مع احتاد
املقاولني وتفتح آفاق العالقات العربية والدولية
تقرير :نداء ابراهيم

رام ال���ل���ه -ب��ع��د ت��س��ل��م��ه وزارة األش���غ���ال ال��ع��ام��ة
واإلس���ك���ان ،ب���دأ ال��دك��ت��ور م��ح��م��د اش��ت��ي��ة مهامه
الوزارية باإلعالن عن انتهاء األزمة بني املقاولني
ووزارة األشغال حيث أصدر تعليماته لإلدارة املالية
في ال���وزارة ب��ض��رورة اإلس���راع في اجن��از املعامالت
املالية وص��رف  30مليون شيقل هي مستحقات
للمقاولني ج��راء تنفيذهم ع��دة مشاريع لصالح
الوزارة.
وخ�لال استقباله وفد احت��اد املقاولني في مكتبه
بالوزارة ،قال د .اشتية« :نحن نعمل بالتعاون مع
وزارة املالية لتطوير ن��ظ��ام للصرف ول��ن نطرح
أي ع��ط��اء ليس ل��ه اعتماد م��ال��ي وذل���ك لضمان
حقوقكم».
وأكد أن املقاول الفلسطيني هو عماد اإلنشاءات في
الوطن ،وأن الوزارة معنية بأن يتولى املقاول احمللي
املشاريع داخل فلسطني ،مشددا على ضرورة رفع
ق���درات امل��ق��اول الفلسطيني ،ودع��ا املقاولني إلى
رف��ع ال��ك��ف��اءة وااله��ت��م��ام ب��اإلجن��از ال��ن��وع��ي حتى
يستطيعوا مضاهاة املقاولني الدوليني واملنافسة
على املستوى الدولي ،حيث قال لهم «نتطلع إلى
تشجيع املقاول الفلسطيني للدخول في شراكات
م��ع مقاولني م��ن دول اجل���وار وال��ش��رك��ات العاملية
وذلك من أجل رفع الثقة مبقاولنا وتطوير أدائه».
واس��ت��ع��رض د .اشتية جت��رب��ة السلطة الوطنية
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ش��رك��ة  CCCب��إن��ف��اق  5ماليني
دوالر ل���رف���ع ق�������درات امل�����ق�����اول ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي.

رام الله -جانب من اجتماع د .اشتية وزير األشغال العامة واالسكان برئيس بعثة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية.
وشدد د .اشتية على ضرورة تيسير إجراءات تصنيف
املقاولني الفلسطينيني خصوصا اجلدد في االحتاد
داعيا املقاولني إلى فتح الباب أمام اجلميع للعمل
م��ن جهته ،ق��دم رئ��ي��س احت���اد امل��ق��اول�ين م .ع��ادل
عودة شكره للدكتور اشتية باسم املقاولني جميعا
على جهوده ،وخاصة صرف مستحقات املقاولني،
مستعرضا الصعوبات التي مر بها قطاع املقاوالت
منذ العام  ،2000واألزمة املالية بعد االنتخابات
التشريعية ال��ث��ان��ي��ة وت��راك��م املستحقات املالية
وارتفاع أسعار املواد والتعويضات.
وأوض���ح ع���ودة أن امل��ق��اول�ين س��ي��ع��ودون للمشاركة
بفاعلية ف��ي ع��ط��اءات ال����وزارة ،معربا ع��ن ارتياح
املقاولني لهذه اخلطوة حيث وجهوا الشكر اجلزيل
جلهود وزير األشغال في إنهاء هذه املشكلة التي

استمرت عدة أشهر دون حل.
واعتبر د .اشتية هذه املبالغ أساسية وحيوية إذ
إنها ستساهم في تشجيع االنتعاش االقتصادي،
خاصة أن قطاع اإلنشاءات يشكل القطاع الرئيسي
املشغل لأليدي العاملة في الوطن ،بحيث يعتبر
ال��ق��ط��اع امل��ش��غ��ل األول ب��ع��د السلطة الوطنية.
وركز على أنه من مسؤولية السلطة دعم أبنائها
وخاصة العامل الفلسطيني الذي أصبح يعتمد
على املوارد الوطنية بعدما منعت إسرائيل العمال
الفلسطينيني من العمل فيها.
وف��ي نهاية االج��ت��م��اع ،دع��ا د .اشتية املقاولني
إلى االهتمام باملسؤولية االجتماعية امللقاة على
عاتقهم كقطاع خاص والتركيز على دعم مشاريع
تربوية واجتماعية.

وزارة األشغال واملقاولون ٌ ..
حل بعد أشهر من األزمة
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رام الله -جانب من اجتماع الوزير اشتية والوزير خوري بوفد الكونغرس األمريكي في مقر وزارة األشغال العامة واإلسكان.
يشار إلى أن هذه املبالغ هي استحقاقات للمقاولني
على وزارة األشغال ،جراء تنفيذهم عدة مشاريع،
منها م��ش��روع مجمع ال�����وزارات وم��ش��اري��ع أخ��رى
ت��ش��م��ل إع����ادة إع��م��ار وم��ب��ان��ي أم��ن��ي��ة ومجمعات
حكومية ومنازل ومبان دمرها االحتالل.
وك���ان امل��ق��اول��ون أع��ل��ن��وا مقاطعتهم للعطاءات
املمولة من وزارة املالية ألن احلكومة لم تصرف
مستحقاتهم املالية منذ عدة أشهر ما خلق لديهم
أزمة مالية.

د .اشتية :بدأنا بوضع خطة
شاملة ألسس البنية التحتية

وف��ي س��ي��اق آخ���ر ،أع��ل��ن ال��دك��ت��ور اشتية ع��ن بدء
ال��وزارة وضع خطة شاملة ألسس البنية التحتية
التي حتتاجها الدولة املستقبلية يتم فيها ربط
قطاع الطرق بالبعد السياسي وبخطوط التواصل
بني املدن الفلسطينية وبالتجارة وقطاع اإلسكان.
وأض��اف اشتية أثناء لقاء جمعه ب��ه��اورد سومكا
رئيس بعثة الوكالة األميركية للتنمية الدولية
“ : USAIDنريد أن تخدم شبكة الطرق إقامة
الدولة الفلسطينية املستقبلية وجعلها متواصلة
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جغرافيا ،واأله���م م��ن ذل��ك ه��و أن تساعد شبكة
الطرق في أن تتواصل فلسطني ببعدها اإلقليمي
الذي تعيش فيه”.
وشدد الدكتور اشتية على ضرورة أال يكون البناء
في فلسطني ارجتاليا وال عشوائيا ،بحيث تتضمن
اخلطة استخدامات األراضي على املستوى الوطني
ف��ت��ح��دد امل��ن��اط��ق اخل���ض���راء وال���زراع���ي���ة وحت���دد
االستخدامات الصحية والتربوية واالقتصادية
واستخدامات اإلسكان والطرق واملباني العامة.
وعبر الدكتور اشتية عن أهمية قطاع الطرق في
خلق فرص عمل في ظل ارتفاع نسبة البطالة في
فلسطني ،حيث أشار إلى أهمية قطاع الطرق في
خدمة استثمارات القطاع اخل��اص الفلسطيني
إضافة إلى العائد االقتصادي الذي تقدمه ،منوها
إل��ى دور ه��ذا القطاع ف��ي رب��ط فلسطني بالبعد
اإلقليمي الذي تعيش فيه.
من جهته ،عبر سومكا عن ارتياحه إليجابية آليات
التعاون مع وزارة األشغال العامة واإلسكان ،مشيرا
في الوقت ذاته إلى أهمية التعاون في مجال جلنة
التنسيق االستراتيجية للمانحني في قطاع البنية
التحتية التي تترأسها الوزارة والوكالة األميركية
التي تتطلع إلى تفعيلها.
وقدم سومكا عرضا للمشاريع التي نفذت واملشاريع

قيد التنفيذ وامل��ش��اري��ع املستقبلية ،موضحا أن
ال��وك��ال��ة األمريكية خصصت  300مليون دوالر
ضمن برنامج البنية التحتية ،منها  80مليون
للطرق.
وقدم د .اشتية الشكر للوكالة على دعمها بصورة
تقدم رسالة للشعب الفلسطيني مفادها أنها إلى
جانبه.
ويشار إلى أن الوكالة األميركية للتنمية الدولية
متول بالتعاون الكامل مع وزارة األشغال العامة
واإلسكان ثمانية مشاريع طرق في الضفة الغربية.

اشتية يطالب الكونغرس بإنهاء
معاناة شعبنا في الوطن والشتات

وضمن ل��ق��اءات��ه م��ع ال��وف��ود الرسمية األجنبية،
التقى الدكتور اشتية وف��د الكونغرس األمريكي
ال��ذي جاء في زي��ارة له وطلب منه إيصال رسالة
للكونغرس مفادها «إنهاء معاناة شعبنا في الوطن
والشتات».
وأم��ام الوفد ال��ذي ضم عضوي الكونغرس بيتر
وول���ش وب���راي���ان ب��ي��رد ،اس��ت��ع��رض اش��ت��ي��ة اجلهد
الفلسطيني ال����ذي يتمثل ب��االل��ت��زام ب��خ��ارط��ة
الطريق حيث ق���ال« :عملنا على حتقيق األم��ن
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وسيادة القانون ،وأكدنا التزامنا بحل الدولتني،
وت��ص��ري��ح��ات ال��رئ��ي��س م��ح��م��ود ع��ب��اس تعبر عن
م��وق��ف واض���ح ب��خ��ص��وص االل���ت���زام الفلسطيني
بخيار السالم».
وأك���د اشتية على أهمية اإلش����ارات ال��ت��ي ص��درت
في واشنطن ومن أهمها تصريح وزيرة اخلارجية
األميركية هيالري كلينتون ،وتسمية جورج ميتشل
مبعوثا لعملية السالم ،مشيرا إلى أن هذه اإلشارات
قوبلت بتصريحات سلبية من اجلانب اإلسرائيلي،
حيث أكد بينيامني نتانياهو رئيس احلكومة في
تصريحاته على يهودية ال��دول��ة ،بينما أشيعت
تصريحات أخرى بخصوص الدولة الفلسطينية
التي يجب أن تكون في األردن ،وتصريحات أخرى
رافضة حلل الدولتني.
وأش����ار اش��ت��ي��ة إل���ى أن ح��ل ال��دول��ت�ين ه��و أس��اس
املفاوضات قائال إنه لم يعد فقط مطلبا فلسطينيا
بل هو مطلب دولي ،منوها إلى أن الدولة الوحيدة
اخلارجة عن اإلجماع الدولي والتي ال تريد هذا
احلل وتقف أمامه هي فقط احلكومة اإلسرائيلية
اجلديدة.
وأوض��ح اشتية للوفد كيف تسيطر إسرائيل على
جميع مناحي احلياة وتخلق حالة من التبعية
الفلسطينية ل��ه��ا حيث استخدمت ال��ك��ه��رب��اء
وال��ه��ات��ف وال��ط��رق وامل��ي��اه م��ع اجل����دار واحل��ص��ار
ك��آل��ي��ات للسيطرة ع��ل��ى ال��ض��ف��ة وغ���زة م��ن أج��ل
اإلحلاق والضم وخلق حالة من التبعية املالية من
خالل التجارة والعمال.
وأض��اف« :السلطة الوطنية هي اجن��از للشعب
الفلسطيني وليست منة من أحد ،لذلك تعتبر
املطالبة بإلغائها نوعا من العبثية السياسية
رغم إدراكنا أن السلطة ال تتمتع بسيادة على
أرض��ه��ا وليست ق���ادرة على حماية أبنائها أو
أرض���ه���ا ،ل��ك��ن��ا ي��ج��ب أال ن��ن��س��ى ان���ه مت إن��ش��اء
السلطة لتتحول إل��ى ال��دول��ة وب��ال��ت��ال��ي فهي
سلطة انتقالية نحو ال��دول��ة الفلسطينية».
كما أوضح د .اشتية للوفد ضرورة مطالبة اإلدارة
األمريكية وال��دول األوروب��ي��ة بفتح حتقيق في
قضية املؤسسات التي تدعم املستوطنات على
أساس اإلعفاء من الضرائب ،موضحا أن هناك
حوافز عديدة تقدم من أجل بناء املستوطنات
ال��ي��ه��ودي��ة س����واء ك��ان��ت ع��ل��ى ش��ك��ل ق����روض أو
إعفاءات ضريبية أو حصول املستوطنات على
م��ب��ال��غ س���واء ع��ن ط��ري��ق امل��ؤس��س��ات اليهودية
غير الربحية أو عن طريق التبرعات املقدمة
للجمعيات اخليرية في أوروبا والواليات املتحدة.
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ودع���ا اش��ت��ي��ة ال���ى جتميد امل��س��اع��دات املقدمة
للمستوطنات قائال إن على اإلدارة األمريكية
اجلديدة الدفع باجتاه التقليل من التبرعات
الهادفة لبناء املستوطنات ،وتشكيل لوبي من
أجل إنهاء هذا الدعم ووقف األم��وال املرصودة
لبناء املستوطنات.
وش����ارك ف��ي ال��ل��ق��اء ،إل���ى ج��ان��ب ال���وزي���ر اشتية
ال��س��ي��د ب��اس��م خ����وري وزي����ر االق��ت��ص��اد ال��وط��ن��ي
ال���ذي وض���ع ال��وف��د ال��ض��ي��ف ف��ي ص���ورة األوض���اع
االقتصادية امل��ت��أزم��ة ف��ي األراض���ي الفلسطينية
ن��ت��ي��ج��ة ت���ع���ن���ت اجل����ان����ب اإلس����رائ����ي����ل����ي وع����دم
ال����ت����زام����ه ب���االت���ف���اق���ي���ات وخ�����ارط�����ة ال���ط���ري���ق.
إذ شدد خ��وري على استمرار االحتالل في فرض
القيود واملعوقات من خالل نشره احلواجز التي
حت���ول دون وج���ود اق��ت��ص��اد فلسطيني مستقر،
م��س��ت��ع��رض��ا امل���ص���اع���ب ال���ت���ي ت����واج����ه اجل���ان���ب
الفلسطيني في إيصال امل��واد والبضائع إلى غزة
في ظل وجود قائمة ممنوعات على املعابر من قبل
اجلانب اإلسرائيلي.
م��ن ج��ان��ب��ه ،ش��ك��ر ال��وف��د األم��ي��رك��ي اجل��ان��ب
الفلسطيني ع��ل��ى ال��ش��رح امل��ق��دم ع��ن سير
األوض���اع ف��ي األراض���ي الفلسطينية ،مؤكدا
التوجه الرسمي الذي تنتهجه اإلدارة األميركية
اجلديدة ممثلة برئيسها باراك اوباما ووزيرة
خارجيتها هيالري كلينتون ،ومبعوثها إلى
الشرق األوسط جورج ميتشل ،في إيجاد حل
حقيقي للقضية الفلسطينية على أساس حل

الوكالة األميركية للتنمية
الدولية متول بالتعاون
الكامل مع وزارة األشغال
العامة واإلسكان ثمانية
مشاريع طرق في الضفة
الغربية

الدولتني وإحالل السالم الشامل في املنطقة.
ووع��د الوفد باطالع أعضاء الكونغرس على
نتائج زيارته للمنطقة ،واملعاناة التي يعيشها
الشعب الفلسطيني خاصة في غزة.

د .اشتية يطالب البنك اإلسالمي
بزيادة مقدراته للشعب
الفلسطيني

وع��ل��ى صعيد آخ��ر  ،دع��ا ال��دك��ت��ور محمد اشتية
ال��ب��ن��ك اإلس�ل�ام���ي ل��ل��ت��ن��م��ي��ة ب��ص��ف��ت��ه م��ح��اف��ظ
فلسطني ل��دى البنك إل��ى ض���رورة تركيز األخير
على القدس خاصة أنها العاصمة الثقافية للعام
 2009م��ش��ددا على أهمية دع��م البنك ملشاريع
إعادة اإلعمار في قطاع غزة ملساعدة األهل هناك.
وط��ال��ب اشتية البنك ب��زي��ادة م��ق��درات��ه للشعب
الفلسطيني م��ن م��ق��درات��ه ال��ذات��ي��ة ،وذل���ك عبر
امل��ش��اري��ع ال��ت��ي ي��دي��ره��ا ال��ب��ن��ك أو مي��ول��ه��ا ،مع
استمرار املشاريع في الضفة الغربية.
ج��اء ذل��ك خ�لال كلمة ألقاها أثناء مشاركته في
اجتماعات البنك السنوية كمحافظ فلسطني
ل��دى البنك والتي عقدت في األول من حزيران
مبدينة عشق أب���اد ف��ي تركمانستان برعاية من
رئيس تركمانستان قربانقولي ب��ردي محمدوف.
وت���ص���درت أج��ن��دة االج��ت��م��اع ل��ه��ذا ال��ع��ام األزم���ة
االقتصادية واملالية العاملية ،وشاركت فيه الدول
األعضاء في البنك التي يبلغ عددها  56دولة.
كما شارك في هذا االجتماع والفعاليات املصاحبة
له  600مشارك ميثلون مؤسسات التمويل الدولية
واإلقليمية إلى جانب ممثلي البنوك اإلسالمية
واملؤسسات الوطنية للتمويل التنموي واحتادات
املقاولني واالستشاريني من ال��دول األعضاء في
منظمة املؤمتر اإلسالمي.
وعلى هامش االج��ت��م��اع ال��س��ن��وي ،عقد الدكتور
اشتية سلسلة لقاءات متت خاللها مناقشة برنامج
العام احلالي وال��ذي يشمل مشاريع ط��رق ومياه
وأبنية مدرسية ،إضافة إلى مشاريع مقدمة من
القطاع اخلاص.
وخالل لقائه فوزي احلنيف من الصندوق الكويتي
تلقى ال��دك��ت��ور اشتية وع���دا مب��س��اع��دات جديدة
تتركز في قطاع البنية التحتية.
يشار الى أن البنك اإلسالمي للتنمية هو مؤسسة
م��ال��ي��ة إس�لام��ي��ة دول���ي���ة ت��اب��ع��ة مل��ن��ظ��م��ة امل��ؤمت��ر
اإلس�لام��ي أفتتحت ع��ام  1975و مقرها مدينة
جدة في اململكة العربية السعودية.
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أخب ــار إقتـ ـصـ ــادي ــة عربـيـ ـ ــة ودولـيـ ـ ــة

بحسب تقرير نشرته وول ستريت جورنال

الفنادق في الرياض تزدهر...
فيما تعاني في نيويورك ولندن
ً
حادا في أسعار الغرف
في وقت شهدت فيه الفنادق في غالبية املدن الكبيرة ،مثل لندن ونيويورك،
هبوطا ً
وشغلها ،كانت الرياض السعودية هي االستثناء الالفت في هذا االجتاه ،بحسب ما أفادت وكالة زاويا داو
جونز ،في تقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال».
ولفت التقرير إلى أن فنادق الرياض تستمر في االزدهار ،على الرغم من الركود االقتصادي العاملي ،بل
إن أسعار العاصمة السعودية في احلقيقة من أعلى أسعار الغرف في العالم ،وأعلى اإليرادات املتحققة
من شغلها ،حيث بلغ متوسط سعر الغرفة التي يشغلها رجل األعمال املسافر في فنادق الرياض بني
 244و 175دوال ًرا في عام  .2008وارتفعت هذه األسعار بنحو  % 20في الربع األول من عام 2009.
والحظ التقرير أن ازدهار فنادق الرياض يأتي على النقيض من فنادق املدن الكبرى في العالم .فقد
انخفضت اإلي��رادات املتحققة من كل غرفة متاحة في نيويورك ولندن بنسبة زادت على  % 30العام
املاضي .وقال بيتر فينامور مدير فندق الفيصلية “إن السنوات القليلة املاضية كانت سنوات جيدة جد ًا
ملدينة الرياض».
وانتعشت فنادق الرياض ،التي تستقبل رجال األعمال خالل السنوات القليلة املاضية ،مع تدفق رجال
األعمال على العاصمة السعوديةً ،
بحثا عن صفقات جتارية في غمرة االزدهار االقتصادي الذي تعيشه
اململكة .وحتى في أوقات األزمة االقتصادية العاملية كانت أوضاع اململكة أفضل منها في غالبية بلدان
املنطقة األخرى ،واستمر رجال األعمال في التوافد إليها.
ومن املتوقع أن يشهد قطاع الفنادق الفاخرة خالل العامني املقبلني ،دخول موفينبيك وريتز كارلتون
وكيمبنسكي ،وبذلك زيادة املعروض من الغرف أكثر من مرتني.
وأوضحت وكالة زاويا داو جونز في تقريرها أن مؤسسة شعاع كابتال السعودية لالستثمارات املصرفية
جتمع ملياري ريال سعودي ( 533مليون دوالر) الستثمارها في فنادق في اململكة ،وأنها حتالفت مع
شركة “روتانا هوتيل ماجنمنت كورب” اإلماراتية.
وقال رئيس شعاع التنفيذي عمر اجلارودي إن املعروض احلالي من غرف الفنادق الفاخرة ال يرقى إلى
مستوى الطلب ،وإن النمو السكاني في اململكة العربية السعودية ينبغي أن يدفع عجلة النمو الالحق
في قطاع الضيافة.

دراسة كافة املقترحات املقدمة من الدول العربية
لتنفيذ االحتاد اجلمركي العربي
كلفت جلنة االحتاد اجلمركي العربي األمانة العامة جلامعة الدول العربية بحصر ما ورد في اقتراحات
ال��دول العربية لتنفيذ ق��رار القمة العربية االقتصادية التنموية االجتماعية بالكويت بشأن إقامة
االحتاد اجلمركي طبقا لطبيعتها وإحالة كل منها إلى اللجان املختصة لدراستها.
وأوصت اللجنة  ،في ختام اجتماعاتها األمانة العامة للجامعة العربية بإحالة هذه املقترحات إلى جلنة
االحتاد اجلمركي العربي وجلنة التعريفة اجلمركية وجلنة القانون اجلمركي العربي املوحد على أن
تتولى كل جلنة في نطاق اختصاصها دراسة املقترحات املقدمة في اجتماعاتها القادمة.
وأوصت جلنة االحتاد اجلمركي في ختام اجتماعها العاشر بضرورة التطبيق الكامل ألحكام منطقة
التجارة العربية احلرة ،مع التأكيد على ضرورة الشفافية في تطبيق هذه اإلجراءات ،واطلعت اللجنة
على تقرير األمانة العامة جلامعة الدول العربية بشأن تطبيق منطقة التجارة العربية احلرة.
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موجودات البنوك
األردنية في منتصف
العام اجلاري
 43مليار دوالر
ارتفعت قيمة موجودات البنوك احمللية
املرخصة ف��ي األردن حتى نهاية شهر
حزيران/يونيو من العام احلالي 2009
إل��ى  43مليار دوالر،م��ق��اب��ل  40مليار
دوالر للفترة املماثلة م��ن ع��ام 2008
بارتفاع نسبته . 7%
وأظهرت البيانات الصادرة عن البنك
املركزي األردني أن الزيادة في موجودات
البنوك جاءت مدفوعة بارتفاع مستوى
امل��وج��ودات احمللية لديها والتي بلغت
 35.7مليار دوالر،بنسبة ارتفاع بلغت
ن��ح��و  12%ع���ن ال���ف���ت���رة ذات���ه���ا من
العام املاضي فيما سجلت امل��وج��ودات
األجنبية ل��دى البنوك تراجعا بنسبة
4ر 10%مقارنة مبستواها بنهاية فترة
املقارنة من العام املاضي .
ي��ش��ار ال����ى ان ع����دد ال��ب��ن��وك احمل��ل��ي��ة
املرخصة العاملة في اململكة بلغ 25
ب��ن��ك��ا م��ن��ه��ا ،ب��ن��ك��ان ج���دي���دان حصال
على ترخيصني جديدين وهما ،بنك
ال��راج��ح��ي ال��س��ع��ودي وب��ن��ك اب��و ظبي
،كما ان ع��دد البنوك املرخصة يشمل
بنكني إسالميني وثمانية ف��روع أخرى
لبنوك غير أردنية ومتارس جميع هذه
البنوك نشاطاتها املصرفية من خالل
 593فرعا و 67مكتبا متثيليا موزعة
في مناطق اململكة.وفيما يتعلق بفروع
البنوك األردنية العاملة خارج اململكة
فقد وصل عددها إلى  135فرعا ونحو
 26مكتبا متثيليا منها  59فرعا تعمل
في املناطق الفلسطينية باإلضافة الى
 14مكتبا متثيليا.
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صناعة السيارات تقود االقتصاد األميركي بقوة خارج دائرة الركود
حض وزير املواصالت األميركي راي حلود املواطنني
ّ
على االستفادة من احلوافز السخية التي تقدمها
احلكومة لتشجيع مالكي السيارات على استبدال
مركباتهم املهترئة بعربات حديثة أكثر كفاءة في
استهالك الوقود ،معلن ًا موافقة مجلس الشيوخ
على زي��ادة متويل البرنامج املعروف باسم «نظام
دعم حسومات السيارات (كارز) إلى ثالثة باليني
دوالر من نحو بليون حالي ًا.
وذكر حلود في تصريح أن إدارة “كارز” أجازت في
الشهر األول من تطبيقه في متوز (يوليو) املاضي
 157ألف طلب ،بلغت مخصصاتها  665مليون
دوالر ما يعني أن البرنامج -،ال��ذي ت��راوح قيمة
قسائمه (ك��وب��ون��ات��ه) ب�ين  3500و 4500دوالر
حتسم من ثمن السيارة احلديثة املنوي متلكها
بنظام ال��ش��راء أو االس��ت��ئ��ج��ار ال��ط��وي��ل األج���ل -
يسهم ب���رأس م��ال��ه اجل��دي��د ،ف��ي زي����ادة مبيعات
وكاالت السيارات بنحو  675ألف سيارة.
وي��أت��ي ال��ب��رن��ام��ج ف��ي إط���ار ج��ه��ود إدارة الرئيس
األميركي باراك أوباما ملعاجلة الركود االقتصادي،

ال سيما اآلثار اخلطيرة التي خلفها انهيار نشاط
االئتمان واإلنفاق االستهالكي ،بفعل أزم��ة املال
املستمرة منذ أكثر م��ن  24ش��ه��ر ًا على مبيعات
السيارات ،لكنه يلعب أيض ًا في مصلحة اإلدارة
التي استثمرت  65بليون دوالر في أسهم صناعة
السيارات في محاولة إلنقاذها من أزمتها.
وجدد رئيس فريق العمل احلكومي املكلف مهمة
اإلش��راف على إنقاذ صناعة السيارات رون بلوم،
نية اإلدارة بيع حصتيها في «جنرال موتورز» (61
في املئة من أسهم الشركة اجلديدة) و”كرايزلر”
( 8ف��ي امل��ئ��ة) ،ف��ي أس��رع وق��ت ،إال أن��ه ش��دد على
أن حتسن األداء املالي للشركتني ،جراء انتعاش
مبيعات السيارات بالطبع ،سيلعب دور ًا حاسم ًا في
موعد تطبيق قرار البيع ،وإن أعرب عن أمله في أن
يكون قريب ًا.
وأك����دت م��ؤش��رات أول��ي��ة أن ب��رن��ام��ج «ك����ارز» حفز
مبيعات السيارات ،فارتفع معدلها السنوي في
مت��وز إل��ى  11.2مليون سيارة ،مستفيد ًا جزئي ًا
من حتقيق «ف��ورد م��وت��ورز» أول زي��ادة كبيرة منذ

دراسة :االقتصاد اخلليجي يستفيد من “األزمة املالية”
قالت دراسة صادرة عن املركز الدبلوماسي للدراسات ان الطفرة النفطية الناجتة عن ارتفاع
عامليا التي شهدتها دول مجلس التعاون اخلليجي خالل الفترة من عام 2002
أسعار النفط
ً
وحتى عام  2007ادت الى تراكم الفوائض املالية لدى تلك الدول ،مما أسهم في توسع حكومات
دول املجلس ف��ي االن��ف��اق على امل��ش��روع��ات التنموية لتطوير البنى التحتية ،وت��وزع��ت تلك
املشروعات على قطاعات االنشاء والعقار ،والسياحة ،والنفط والغاز ،والصناعة.
وق��د جت���اوز حجم تلك امل��ش��روع��ات نحو  115مليار دوالر ف��ي ع��ام  ،2007وت��ت��ص��در دول��ة
االم��ارات دول املجلس من حيث قيمة املشروعات قيد التنفيذ بقيمة  940مليار دوالر .اال أن
اآلثار السلبية التي أفرزتها األزمة االقتصادية العاملية أدت الى تدني االنفاق اخلليجي على
املشروعات التنموية ،وتراجع نشاط هذا القطاع في دول املجلس ،وذلك نتيجة لالرتباط الوثيق
بني االقتصادات اخلليجية واالقتصاد العاملي.
واوضحت الدراسة ان نقص السيولة وصعوبة احلصول على التمويل وتراجع أسعار النفط
عامليا أدى إل��ى نقص السيولة احمللية وتشدد البنوك اخلليجية في منح القروض
والعقار
ً
للمستثمرين ،وانخفاض الفوائض املالية لدى حكومات دول املجلس ،مما نتج عنه الغاء وتعليق
العديد من املشروعات اخلليجية ،باالضافة الى تباطؤ تسليم املشروعات قيد التنفيذ .ولكن
على الرغم من من التداعيات السلبية لألزمة العاملية على قطاع املشروعات اخلليجي اال أن
معدالت منو ذلك القطاع لم تنخفض بصورة كبيرة ،حيث تقدر قيمة املشروعات في كافة مراحل
التنفيذ والتخطيط في دول املجلس بنحو  2.1تريليون دوالر في نهاية الربع الثاني من عام
 ،2009مقارنة مبا كان عليه احلال في  2008حيث وصل هذا الرقم الى  2.4تريليون دوالر،
وهذا الرقم يعادل ما بني ضعفي الى ثالثة أضعاف حجم الناجت احمللي االجمالي اخلليجي
املتوقع لعام ،2009
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نحو عامني ما شجع محللني ،في مقدمهم كبير
احملللني في مصرف «م��ورغ��ان ستانلي» ريتشارد
بيرنر على التصريح بأن صناعة السيارات تقود
االقتصاد األميركي بقوة خارج الركود.
والح���ظ بيرنر ف��ي حتليل  ،أن حت��ول صناعة
ال��س��ي��ارات ف��ي مت���وز إل���ى زي����ادة اإلن���ت���اج ،بعد
جناحها في السيطرة على مشكلة املخزونات،
أح���دث تغيير ًا ج��ذري�� ًا ف��ي خريطة التوقعات
االقتصادية ،ويحتمل اآلن أن يكون االقتصاد
األميركي أنهى الركود وبدأ انتعاش ًا قوي ًا بوتيرة
من��و ب�ين  3و 4ف��ي امل��ئ��ة ف��ي ال��رب��ع احل��ال��ي ما
يعني أن مسار الركود والنمو أخذ شكل حرف
«في» خالف ًا للتوقعات السابقة التي لم تر سوى
انتعاش ًا خامداً.
وتفترض التوقعات املعدلة ،أن صناعة السيارات
األميركية ،التي تشمل إنــتاج كل من الشركات
األم��ي��رك��ي��ة واألج��ن��ب��ي��ة ومبيعاتها ف��ي أم��ي��رك��ا،
ستتبوأ دور قاطرة النمو في الظ ــروف الراهنة
بحيث ال ت��زال صناعة خدم ــات امل��ال العمالقة
تص ــارع للنهوض من أزمتها التي دفع ــت االقتصاد
األميركي (والعاملي) إلى ما وصفته وزارة اخلزانة
بأسوأ ركود منذ .1947
ل��ك��ن ب��ي��رن��ر رج���ح أال تتمكن ص��ن��اع��ة ال��س��ي��ارات
مبفردها من قيادة انتعاش واسع النطاق بسبب
ت���ع���دد م��ك��ام��ن ال��ض��ع��ف ف���ي ج��س��د االق��ت��ص��اد
األميركي ،مستبعد ًا في النتيجة احتمال مسارعة
مجلس االحتياط الفيديرالي (املصرف املركزي)
إلى تشديد سياسته النقدية ،والبدء ،أقلّه ،برفع
الفائدة من مستواها احلالي ال��ذي يقترب من
بخاصة مع
الصفر قبل منتصف السنة املقبلة
ٍ
انخفاض مؤشر التضخم.
وأشار محللون إلى أن أبرز التحديات التي تفرض
ع��ل��ى امل��ج��ل��س التفكير م��ل��ي�� ًا ،ق��ب��ل زي����ادة كلفة
االقتراض على السوق ،تكمن في توقع استمرار
خسارة الوظائف مبعدالت كبيرة وإن بأعداد أقل
مما سجلته منذ ما يقرب من عام.
ويعزى الفضل األكبر إلى صناعة السيارات  -بعد
إعادة فتح مصانعها املعطلة  -في التراجع املتوقع
في معدل خسارة الوظاف  ،لكن حصيلة اخلسائر
منذ بداية الركود في الفصل الرابع من 2007
يتوقع أن ترتفع إل��ى  6.7مليون وظيفة دافعة
مؤشر البطالة إل��ى  9.7في املئة ،أعلى مستوى
منذ بداية ثمانينات القرن املاضي.
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ع�����زي�����زي امل�������واط�������ن ...ع���زي���زت���ي
املواطنة...

عزيزي املواطن ...عزيزتي املواطنة...

في ح��ال قدومك من منطقة من

يف حال قدومك من منطقة من �ملناطق �لتي يوجد بها �إ�صابات �أو �ختالطك باأحد �مل�صابني �أو
خمالطة �أحد �لأ�صخا�ض �مل�صتبه باإ�صابتهم وظهرت عليك �أحد �لأعر��ض �ل�صابق ذكرها خالل
�أ�صبوع قم مبر�جعة �أقرب م�صفى �أو عيادة.

امل��ن��اط��ق ال��ت��ي ي��وج��د بها إص��اب��ات

�لإلتز�م باإر�صاد�ت �لطبيب وتناول �لعالج �ملنا�صب.

أو اخ��ت�لاط��ك ب��أح��د امل��ص��اب�ين أو
مخالطة أح��د األشخاص املشتبه
ب��إص��اب��ت��ه��م وظ���ه���رت ع��ل��ي��ك أح��د
األع��راض التي سنوضحها ،خالل

نخلا ازنولفنا
اح يص�فنت ض�رم
تني  9002ناص�ين

نوكت ًابلاغ ريزانخلا ازنولفنا ص�وريفب ةباسإ�لا
ىلا ةطيس�ب ص�ارعأاب
نوكت ةليلق تلاح يفو ةطس�وتم إ
ةمأزاو يوئر باهتإلا باس�ملا ص�خس�لل ةببس�م ةديدس�
.ةافولا إ
ىلا هب يؤدوت دقو ةداح ةيس�فنت

ا لاقتنا قرط
� ض�وريفل� لقتني
عل� نم ض�وريفلاب

ىودعلا ةرتف
مل� ض�خص�ل� نوكي

ص�ارأعلا
ةجرد عافتر� •
عيبطل� لدعمل�
.ع�دص� •
الص�عل� يف م آل� •

ريزانخلا ازنولفنا

أسبوع قم مبراجعة أقرب مشفى أو

نم حبصأ��و ,ناص�إنل� بيص�يل ض�وريفل� �ذه روطت مث اهب ةئبأو� ببص�ي ناكو ريزانخل� بيص�ي داح يص�فنت ض�رم
ىل� ناص�إن� نم لقتني  9002ناص�ين
عيادة�.وريفلل تثدح ت�ريغتل ةجيتن كلذو ناص�إن� إ
.ض

ةياقولا قرط
.ةماعل�و ةيص�خص�ل� ةفاظنلاب مامتهل� •
ً.ايموي ت�رم ةدع نوباص�ل�و ءاملاب يدأيل� لص�غ •
ةاص�رف ,ريكص�بل� لثم نيرآخالل ةيص�خص�ل� ت�وأدل� م�دختص�� مدع •
).خل� ....نانصأ�ل�
.نيرآخل� ءاقتإل� دنع ليبقتل�و ةقناعمل� أو� ةحفاص�مل� مدع •
ء�وهل� يف ض�طعل�و ض�أرل� ىلع قص�بل� مدع •
يقرول� ليدنمل� يمرو لاعص�ل� أو� ض�طعل� دنع ةيقرول� ليدانمل� لامعتص�� •
ليدانم دوجو مدع دنعو ,ض�يكل� قالإغ�و ً�روف تالمهمل� ةلص� يف
.راص�تإنل� نم ذ�ذرل� عنمل مكل� م�دختصإ��
.مفل�و فأنل�و نويعل� ةص�مالم بنجت ض�وريفلاب يدأيل� ثولت لاح يف •
فاص�تك� ةلاح يف امهلالخ نم ض�فنتلل فأنل�و مفلل ةمامك م�دختص�� •
.ةباصإ�ل� ةدؤكوم تلاح
أو� نيباص�مل� ض�اخصأ�ل� ةطلاخم بنجتو ةظتكمل� نكاأمل� نع داعتإبل� •
.ض�رملاب مهتباصإ�اب هبتص�مل�
للمر�سى
املجاينقتل� •
والعالجةرايز نم ليل
الفح�ص تايفص�تص�مل�
خدماتل� ةرورص�لل إل�
تقدم�خو ىوص�ق
وزارة ال�سحة يف ًاص�وص
وال�سالمة�تص�مل�
بال�سحةح اهيف يتل� تايفص
مع متانيتنا للجميع .ةباصإ�� تلا
.اهيف تاباصإ�� دوجو تبث يتل� نكاأمالل رفص�ل� بنجت •

ويجب اإللتزام بإرشادات

الطبيب�رملا لاقتنا قرط
ص

ثولمل� ذ�ذرل� قيرط نع ةيمص�ومل� ةيداعل� �زنولفنل� لثم ناص�ن� ىل� ناص�ن� نم ض�رملل ببص�مل� ض�وريفل� لقتني
املناسب.قيرط نعو ,لاعص�ل�و ض�طعل� نم ض�وريفلاب
العالجل� ةص�مالم قيرط
وتناولحطصأ�ل�و ت�وأد
.ذ�ذرل� �ذهب ةثولمل�

ىودعلا ةرتف

نحن جميع ًا مسؤولون
Influenza
A
)(H1N1
ص�ارأعلا
عن سلوكياتنا
مل� • نم رثأك� مص�جل� ةر�رح ةجرد عافتر� •
.ةريرعص�ق • ).قلحل� ناقتح�( قلحل� يف أ
.يعيبطل� لدعمل�
•
ت
والتزامنابع
.قاهإر�و ماع
.ءيقو نايثغ •
بطرق
.ع�دص� •
.لاعص� •
.لاهص�� •
نحن جميعاً م�سوؤولون عن �سلوكياتنا والتزامنا بطرق الوقاية ال�سابق ذكرها
.ض�طع • .لص�افمل�و نيلجرل�و تالص�عل� يف م آل� •
الوقاية يحمينا
يحمينا ويحمي جمتمعنا من الإ�سابة.
ويحمي مجتمعنا من
اإلصابة(H1N1) .
ملزيد من ال�ستف�سار الرجاء الت�سال على الرقم املجاين1800 222 000 :
.ض��رأعل� روهظ دعب ماأي� عبص� ةدمل ىودعل� رمتص�تو ,ض��رأعل� روهظ نم موي لبق ًايدعم باص�مل� ض�خص�ل� نوكي
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مر�ض تنف�صي حاد ي�صيب �خلنازير وكان ي�صبب �أوبئة بها ثم تطور هذ� �لفريو�ض لي�صيب �لإن�صان ,و�أ�صبح من

اخلنازير
انفلونزا
أعرا�صم�سببة
با�سديدة
ب�سيطةللا
للفريو�ض.
نتيجة
وكانوذلك
�خلنازيرإن�صان
ي�صيبإن�صان �إىل �
ينتقل من �
ني�صان 2009
�لفريو�ض لي�صيب �لإن�صان ,و�أ�صبح من
حدثتهذ�
لتغري�تتطور
أوبئة بها ثم
ي�صبب �
تنف�صي حاد
مر�ض
ي�صيب �خلنازير وكان ي�صبب �أوبئة بها
تنف�صي حاد
مر�ض
اخلنازير
انفلونزا
للفريو�ض.ثم تطور هذ� �لفريو�ض لي�صيب �لإن�صان ,و�أ�صبح من�سديدةتنف�سية
م�سببة حلل
حدثت
�خلنازيرنتيجة لتغري�ت
ي�صيب�إن�صان وذلك
حادإن�صان �إىل
مر�ض 2009ينتقل من �
ني�صان
حدثتهذ�
لتغري�تتطور
أوبئة بها ثم
ي�صبب �
للفريو�ض.
نتيجة
وكانوذلك
إن�صان �إىل �إن�صان
من �
تنف�صيينتقل
2009
ني�صان
اخلنازير
انفلونزا
�لفريو�ض لي�صيب �لإن�صان ,و�أ�صبح من تنف�سية ح
الـصـــــحي
المــلــــف
طرق انتقال املر�ص

للفريو�ض.
نتيجة
وكانوذلك
�خلنازيرإن�صان
إن�صان �إىل �
من �
ينتقل
2009
ني�صان
أ�صبح من
إن�صان ,و�
حدثتهذ�
لتغري�تتطور
أوبئة بها ثم
ي�صبب �
ي�صيب
تنف�صي حاد
مر�ض
اخلنازير
انفلونزا
الوقاية
�لفريو�ض لي�صيب �لطرق
املر�ص
انتقال
طرق
للفريو�ض.
لتغري�ت
نتيجة
وذلك
إن�صان
�ن�صانإىل�ىل�
إن�صان �
املر�ص�
من
ينتقل
2009
ني�صان
أ�صبح من
إن�صان ,و�
�مللوثلي�صيب �ل
�لفريو�ض
تطور
بها ثم
أوبئة
ي�صبب �
ي�صيب
حاد
تنف�صي
مر�ض
انتقال
طرق
اخلنازير
انفلونزا
الوقاية
طرق
هذ� �لرذ�ذ
حدثتطريق
�ملو�صمية عن
�لعادية
�لنفلونز�
وكانمثل
�خلنازير�ن�صان
من
للمر�ض
�مل�صبب
�لفريو�ض
ينتقل
�ل�صخ�صية و�لعامة .ط
املر�ص
انتقال
طرق
للفريو�ض.
حدثت
لتغري�ت
نتيجة
وذلك
إن�صان
�
إىل
�
إن�صان
�
من
ينتقل
2009
ني�صان
بالنظافة
أ�صبح من
�لهتمام و�
�مللوثلي�صيب � •لإن�صان,
�لفريو�ض
هذ�
تطور
ثم
بها
أوبئة
�
ي�صبب
وكان
�خلنازير
ي�صيب
حاد
تنف�صي
مر�ض
أ�صطح �مللوثة
مالم�صة �لأدو�ت
طريق
�لفريو�ض�لعط�ض
بالفريو�ض من
�لرذ�ذ� .لرذ�ذ
�ملو�صميةبهذ�عن طريق
�لنفلونز�و�ل�لعادية
�ن�صان مثل
طريق�ىل
وعن�ن�صان
و�ل�صعال ,من
�مل�صبب للمر�ض
ينتقل
مر�ت يوط
�مللوث
�لرذ�ذ
طريق
عن
�ملو�صمية
�لعادية
�لنفلونز�
مثل
�ن�صان
�ىل
�ن�صان
من
للمر�ض
�مل�صبب
�لفريو�ض
ينتقل
ً
عدة
و�ل�صابون
باملاء
أيدي
ل
�
غ�صل
•
تكون
ا
غالب
اخلنازير
انفلونزا
بفريو�ص
إ�سابة
ل
ا
للفريو�ض.
حدثت
لتغري�ت
نتيجة
وذلك
إن�صان
�
إىل
�
إن�صان
�
من
ينتقل
2009
ني�صان
املر�ص
انتقال
طرق
�ل�صخ�صية و�لعامة.
بالنظافة
�لهتمام
من
أ�صبح
�
و
إن�صان,
ل
�
لي�صيب
�لفريو�ض
هذ�
تطور
ثم
بها
أوبئة
�
ي�صبب
وكان
�خلنازير
ي�صيب
حاد
تنف�صي
مر�ض
�لرذ�ذ.
مثل�مللوثة بهذ�
�ن�صانأ�صطح
�ىلأدو�ت و�ل
مالم�صة �ل
طريق
طريق
و�ل�صعال ,وعن
�لعط�ض
بالفريو�ض من
اخلنازير•ط
�مللوث
�لرذ�ذ
طريق
عن
�ملو�صمية
�لعادية
�لنفلونز�
�ن�صان
من
للمر�ض
�مل�صبب
�لفريو�ض
ونزا اخلنازير ينتقل
�لرذ�ذ.
بهذ�
�مللوثة
أ�صطح
و�ل
أدو�ت
مالم�صةا �لل
طريق
طريق
وعن
و�ل�صعال,
�لعط�ض
من
بالفريو�ض
انفلونزا
بفريو�ص
إ�سابة
تكونل
غالباً ا
آخر
�ل�صخ�صية لال
أدو�ت
باملاءل
��صتخد�م �
عدم
قليلة•
حالت
ويف
متو�سطة
إىل
ا
ب�سيطة
أعرا�ص
ا
ب
تكون
اخلنازير
انفلونزا
بفريو�ص
إ�سابة
يو
مر�ت
عدة
و�ل�صابون
أيدي
ل
�
غ�صل
للفريو�ض.
حدثت
لتغري�ت
نتيجة
وذلك
إن�صان
�
إىل
�
إن�صان
�
من
ينتقل
2009
ني�صان
املر�ص
انتقال
طرق
•
العدوى
فرتة
إن�صان ,و�أ�صبح من
منلي�صيب �ل
�لفريو�ض
هذ�
ي�صبب �أوبئة بها ثم تطور
�لرذ�ذ.
بهذ�
�مللوثة
أ�صطح
�لنفلونز�و�ل
�سديدةلأدو�ت
مالم�صة �
طريق
طريق
وعن
و�ل�صعال,
�لعط�ض
بالفريو�ض
ط
�مللوث
�لرذ�ذ
طريق
عن
�ملو�صمية
�لعادية
مثل
�ن�صان
�ىل
�ن�صان
من
للمر�ض
�مل�صبب
�لفريو�ض
ينتقل
�....لخ).
أ�صنان
ل
�
حال
متو�سطة
إىل
ا
أعرا�ص
ا
ب
أزمة
ا
و
رئوي
إلتهاب
ا
امل�ساب
لل�سخ�ص
م�سببة
ويفالآخر
�ل�صخ�صية ل
أدو�ت
ب�سيطةل
��صتخد�م �
عدم
•
انتقال
طرق
أعرا�صمنب�سيطة اإىل متو�سطة ويف حالت قليلة تكون
للفريو�ض.
حدثت
لتغري�ت
أ�صبح
طريق�لإن�صان ,بوا�
طريقلي�صيب
وعن�لفريو�ض
تطور هذ�
املر�صبها
ي�صبب �
وكان
�خلنازير
ي�صيب
نتيجةحاد
تنف�صي
العدوى
فرتة
أ�صبحثممن
أوبئة�
إن�صان ,و
�لفريو�ضل
من �
لي�صيب
�لفريو�ض
هذ�
تطور
ثم
ضةذلكبها
�لرذ�ذ.
بهذ�
�مللوثة
أ�صطح
ل
و�
أدو�ت
ل
�
مالم�صة
و�ل�صعال,
�لعط�ض
بالفريو�ض
إلتهاإلت•ط
عند �
و�لتقبيل
�ملعانقة
أو
�
�مل�صافحة
عدم
•
�مللوث
�لرذ�ذ
طريق
عن
�ملو�صمية
�لعادية
�لنفلونز�
مثل
�ن�صان
�ىل
�ن�صان
من
للمر�ض
�مل�صبب
ينتقل
العدوى
فرتة
�....لخ).
أ�صنان
ل
�
الوفاة.
إىل
ا
به
ؤدي
و
ت
وقد
حادة
تنف�سية
لل�سخ�صأعر��ض.
بعد ظهور �ل
�سديدة �أيام
أعر��ض ,وت�صتمر �لعدوى ملدة �صبع
ظهور �ل
يوم من
املر�صقبل
نتيجة ًا
�مل�صاب معدي
�ل�صخ�ض
ن  2009ينتقل من �يكون
انتقال
امل�ساب اإلتهاب رئوي وا
م�سببة
�سديدةأزمةم�سببة لل�سخ�ص امل�ساب ا •
للفريو�ض.
حدثت
لتغري�ت
وذلك
إن�صان
طرقإىل �
إن�صان �
للفريو�ض.
ة لتغري�ت حدثت
ً
يف
و�لعط�ض
أر�ض
ل
�
على
�لب�صق
عدم
•
العدوى
فرتة
�لرذ�ذ.
بهذ�
�مللوثة
أ�صطح
ل
و�
أدو�ت
ل
�
مالم�صة
طريق
طريق
وعن
و�ل�صعال,
�لعط�ض
من
بالفريو�ض
تكون
ا
غالب
اخلنازير
انفلونزا
بفريو�ص
إ�سابة
ل
ا
�لهو�ء••ط
عند �إىلإلت
و�لتقبيل
�ملعانقة
أو
�
�مل�صافحة
�مللوث
�لرذ�ذ
طريق
عن
�ملو�صمية
�لعادية
�لنفلونز�
مثل
�ن�صان
�ىل
�ن�صان
من
للمر�ض
�مل�صبب
�لفريو�ض
ينتقل
ا
به
ؤدي
و
ت
وقد
حادة
تنف�سية
ً
أعر��ض.
ل
�
ظهور
بعد
أيام
�
�صبع
ملدة
�لعدوى
وت�صتمر
أعر��ض,
ل
�
ظهور
من
يوم
قبل
ا
معدي
�مل�صاب
�ل�صخ�ض
يكون
الوفاة.
�صبعبه�اإىل
ملدةوؤدي
�لعدوىوقد ت
تنف�سية حادة
•
أعر��ض.
متو�سطةل
��صتعمال �
ظهور
أيام
وت�صتمر
الوقايةل
ظهور �
يوم من
و�ل�صعال,قبل
�مل�صاب معدي ًا
�ل�صخ�ض
يكون
تكونأو �ل�
�لعط�ض �
حالت عند
�لورقية
�ملناديل
ب�سيطة ا •
�لهو�ء
و�لعط�ض يف
أر�ض
على �ل
�لب�صق
عدم
�لرذ�ذ.
بهذ�
�مللوثة
�لنفلونز�و�ل
أعر��ض� ,لأدو�ت
مالم�صة
طريق
طريق
وعن
�لعط�ض
بالفريو�ض من
العدوى
فرتة
قليلة
�لرذ�ذويف
بعدإىل
أعرا�ص
أ�صطحبا
�مللوث
طريق
عن
�ملو�صمية
�لعادية
�ن�صان مثل
طرق�ىل
�ن�صان
من
للمر�ض
�مل�صبب
�لفريو�ض
ينتقل
•
أعرا�ص
املر�صا
من
أ�صبح
�
و
إن�صان,
ل
�
لي�صيب
�لفريو�ض
هذ�
تطور
ثم
بها
أوبئة
ي�صببل �
انتقالوكان
ق�خلنازير
•
ً
فور ً
أعر��ض.
��صتعمال �ل
ظهور
بعد
أيام
�صبع �
أ�صطحملدة
�لعدوى
وت�صتمر
أعر��ض,
طريقل
طريقظهور �
يوم من
و�ل�صعال,قبل
معديا
�مل�صاب
�ل�صخ�ض
يكون
�لكي�ض�,ل�•
إغالق
�
و
�
�ملهمالت
�صلة
يف
أو
�
�لعط�ض
عند
�لورقية
�ملناديل
•
�مللوث
�لرذ�ذ
طريق
عن
�ملو�صمية
�لعادية
�لنفلونز�
�ىل �ن�صان مثل
�لرذ�ذ.
بهذ�
�مللوثة
ل
و�
أدو�ت
ل
�
مالم�صة
وعن
�لعط�ض
من
بالفريو�ض
العدوى
فرتة
م�سببة لل�سخ�ص امل�ساب اإلتهاب رئوي واأزمة
�سديدة
الوقاية
طرق
•
للفريو�ض.
حدثت
لتغري�ت
نتيجة
ان �إىل �إن�صان
أعرا�ص
وذلكل
مالم�صة �ل اا
�لكي�ض•,
طرق
و�لعامة.
�ل�صخ�صية
بالنظافة
�لهتمام
يوميف •
إغالقلإنت�صار.
�لرذ�ذ من �
ملنع
إ�صتخد�مل�لكم
�لعدوى ملدة �صبع �أيام بعد �
فور ً
أعر��ض.
�صلةو�
ظهور
وت�صتمر
أعر��ض,
الوقايةل
ظهور �
من
من ًا قبل
معدي
�مل�صاب
�ل�صخ�ض
يكون
�
و
�
�ملهمالت
يف
�لرذ�ذ.
بهذ�
�مللوثة
أ�صطح
ل
و�
أدو�ت
ق طريق
أعرا�ص
ل
أكرث
�
�جل�صم
حر�رة
درجة
�رتفاع
•
ق�صعريرة.
•
�حللق).
(�حتقان
�حللق
أمل
�
•
العدوى
فرتة
الوفاة.
إىل
ا
به
ؤدي
ت
وقد
حادة
تنف�سية
•
�مللوث
�لرذ�ذ
طريق
عن
�ملو�صمية
�لعادية
�لنفلونز�
مثل
�ن�صان
�ىل
�ن�صان
من
للمر�ض
�مل�صبب
�لفريو�ض
ً
مالم•
.
ا
يومي
مر�ت
عدة
و�ل�صابون
باملاء
أيدي
ل
�
غ�صل
•
•
ً
جتنب
بالفريو�ض
أيدي
�لكمل
تلوث �
حال
بعد �يف
بالنظافة •
غالب�ا
اخلنازير
انفلونزا
بفريو�ص
إ�سابة
أعر��ض • ,ال
�لرذ�ذ
طريق
أعرا�صعن
�ملو�صمية
�لعادية
ن مثل �لنفلونز� ا•ل
أعر��ض.
إ�صتخد�مل
ظهور
أيام
�صبع �
�لعدوى• ملدة
وت�صتمر
إرهاق� .ل
ظهور
يوم
�مللوث ًا
معدي
�ل�صخ�ض
يكون
إنت�صار.
من �ل
�لرذ�ذ
تكونملنع
�لطبيعي.
�ملعدل
وقيء.
غثيان
منو�
أ�صطحيفعام
تعب
و�لعامة.
�ل�صخ�صية
�لهتمام
من
أكرث
�مل�صاب�
�جل�صم
حر�رة
درجة
�رتفاع
ق�صعريرة.
�حللق).
(�حتقان
�حللق
قبل•ل �أمل
العدوى
فرتة
�لرذ�ذ.
بهذ�
�مللوثة
و�
أدو�ت
ل
�
مالم�صة
طريق
طريق
وعن
و�ل�صعال,
ريو�ض من
•
فر�صاة
�لب�صكري,
مثل
آخرين
ال
ل
�ل�صخ�صية
أدو�ت
ل
�
��صتخد�م
عدم
•
و�لعامة.
�ل�صخ�صية
بالنظافة
�لهتمام
•
•
من
أكرث
�
�جل�صم
حر�رة
درجة
�رتفاع
�لعط�ضو�ل ••
ق�صعريرة.
•
�حللق).
(�حتقان
�حللق
يف
أمل
�
•
مالمخ
جتنب من
بالفريو�ضللتنف�ض
أعر��ض.و�لأنف
للفم
��صتخد�م
باملاءويف•
�لرذ�ذ.
بهذ�
�مللوثة
أ�صطح
أدو�ت
ل
الم�صة �
ً
كمامةأيدي
قليلة�ل
تلوث
حال
بعد يف
تكون
حالت
متو�سطة
إىل
ا
ب�سيطة
أعرا�ص
ا
ب
ل
�
ظهور
أيام
�
�صبع
ملدة
�لعدوى
وت�صتمر
أعر��ض,
ل
�
ظهور
من
يوم
قبل
ا
معدي
�مل�صاب
�ل�صخ�ض
يكون
ً
�صد�ع.
أعرا�ص
ل
ا
��صهال.
•
�صعال.
•
.
ا
يومي
مر�ت
عدة
و�ل�صابون
أيدي
ل
�
غ�صل
•
�لطبيعي.
�ملعدل
وقيء.
طرقعدةغثيان
إرهاق.
من•عام �و�
أكرثتعب
•
الوقاية
من
أ�صبح
�
و
إن�صان,
ل
�
لي�صيب
�لفريو�ض
هذ�
تطور
ثم
بها
أوبئة
بب �
�....لخ).
أ�صنان
ل
ً
�
�جل�صم
حر�رة
درجة
�رتفاع
•
ق�صعريرة.
�حللق).
(�حتقان
�حللق
يف
أمل
�
•
.
ا
يومي
مر�ت
و�ل�صابون
باملاء
أيدي
ل
�
غ�صل
•
�لطبيعي.
�ملعدل
وقيء.
غثيان
•
إرهاق.
�
و
عام
تعب
كمامةل
ؤكدةاال�
��صتخد�م�و
ظهورم
حالت
فر�صاخ
للتنف�ض من
إ�صابة.و�ل
للفم
امل�ساب ا•
ً
و�ملفا�صل.
و�لرجلني
�لع�صالت
يف
آلم
�
•
عط�ض.
•
أزمة
رئويل لو
إلتهاب
لل�سخ�ص
م�سببة
�سديدة
أعر��ض.
بعد
�صبع �
ملدة
�لعدوى
وت�صتمر
أعر��ض,
ل
�
ظهور
من
يوم
قبل
ا
معدي
�مل�صاب
�ل�صخ�ض
يكون
أعرا�ص
ل
ا
مثلأنف�لب�صكري,
آخرين
�ل�صخ�صية
أدو�ت
أيامل
��صتخد�م �
عدم
•
�صد�ع.
��صهال.
•
�صعال.
•
آخرين.
(�حتقانإلتقاء �
�حللقو�لتقبيل
تعب ��أو
�مل�صافحة
من• •
حدثت
�لرذ�ذ
أعر��ض�.عنأكرثطريق
�ملو�صمية
�لعادية
�لنفلونز�
�ن�صان
�ن�صان
من
ةكر�ض
�لطبيعي.
�ملعدل
وقيء.
غثيان
إرهاق.
�ملعانقة�
أدو�تو
عام
�ملكتظة وجتنب •
�صد�ع.
لتغري�ت�ىل•
�حللق)�.لب�صكري•,فر�صاة
آخرينل مثل
�ل�صخ�صيةعندل �ال
يفل
��صتخد�م
عدم
�صعال.
العدوى
�جل�صم
حر�رة
�رتفاع
ق�صعريرة.
�مللوثأمل
عدم • �
ظهور �ل
بعد
درجةأيام
للفريو�ض�.صبع �
مثلملدة
�لعدوى
وت�صتمر
أعر��ض,
نتيجةل
ظهور �
خمالط
أماكن
عن �
��صهال�.ل
إ�صابة.
ؤكدةل �ل
إبتعاد مو
حالت
تنف�سية �ل
و�ملفا�صل.
و�لرجلني
�لع�صالت
يف
آلم
�
•
عط�ض.
•
أعرا�ص
ل
ا
�ل�صخ�صية
بالنظافة
عط�ض.لأر�ض •
الوفاة.
��صهال.إىل
�....لخ).به•ا
و�لعامة.ؤدي
أ�صنانوقد تو
حادة
•
�لهتمام�لهو�ء
و�لعط�ض يف
�....لخ)�.
على
�لب�صق
عدم
•
�لرذ�ذ.
أ�صطح �مللوثة
أدو�ت و�ل
مالم�صة �ل
�صد�ع.
�صعال.
و�ملفا�صل� .ل •
و�لرجلني
�لع�صالت
يف
طريقآلم
•�
�لطبيعي.
�ملعدل
وجتنب •
وقيء.
عدم •
�حللقإرهاق.
عام و�
من
بهذ�أكرث
�جل�صم �
حر�رة
درجة
�رتفاع
عال ,وعن طريق •
باملر�ض.
إ�صابتهم
�مل�صتبه با
ق�صعريرة.
�حللق).
(�حتقان
تعبيف
أ�صنان �أمل
•
خمالط
�ملكتظة
أماكن
عن �ل
إبتعاد
�ملعانقةل
يومي ًا�
غثيان•
آخرين.
ل
�
إلتقاء
�
عند
و�لتقبيل
أو
�
�مل�صافحة
•
.
مر�ت
عدة
و�ل�صابون
باملاء
أيدي
ل
�
غ�صل
•
�لورقي
�ملنديل
ورمي
�ل�صعال
أو
�
�لعط�ض
عند
�لورقية
�ملناديل
��صتعمال
•
�مل�صاب ا
��صهال� .لتقليل من زيارة �مل�صت�صفيات �إل لل�صرور•
أعر��ض.
ظهور
بعد
أيام
�لعدوى
وت�صتمر
أعر��ض,
�لطبيعي.ل
�لع�صالت�
درجةظهور
أعرا�صمن
�صد�ع.يوم
معدي ًاآلمقبل
�ل�صخ�ض
و�لرجلني
يف
اخلنازيرل�
عط�ض.
�صبع �•
آخرين.
إ�سابةإلتقاء �ل
(�حتقان�
عند
و�لتقبيل
�ملعانقة
تعب �أو
�مل�صافحة
و�ملفا�صل•.ملدةعدم
•
�لب�صق•
�صعال.
�ملعدل
غثيان•
وقيء.
إرهاق.
إ�سابة�ولو�
عام
�لهو�ءباملر�ض .انفلونزا اخلنا
انفلونزا
من
أكرث
�
�جل�صم
حر�رة
�رتفاع
•
ق�صعريرة.
•
�حللق).
�حللق
يف
أمل
�
•
إ�صابتهم
ا
ب
�مل�صتبه
ً
تكون
ا
غالب
اخلنازير
انفلونزا
بفريو�ص
ل
ا
ً
ً
أعر��ض.
ل
�
ظهور
بعد
أيام
�
�صبع
ملدة
�لعدوى
وت�صتمر
ر��ض,
يف
و�لعط�ض
أر�ض
ل
�
على
عدم
•
مناديل
وجود
عدم
وعند
�لكي�ض,
إغالق
�
�
فور
�ملهمالت
�صلة
يف
تكون
ا
غالب
اخلنازير
انفلونزا
بفريو�ص
ل
ا
فر�صاة
�لب�صكري,
مثل
آخرين
ال
ل
�ل�صخ�صية
أدو�ت
ل
�
��صتخد�م
عدم
•
•
الوقاية
طرق
لل�صرور•
و�ملفا�صل.
و�لرجلني
�لع�صالت
يف
آلم
�
عط�ض.
•
�لهو�ء
يف
و�لعط�ض
أر�ض
ل
�
على
�لب�صق
عدم
•
�صد�ع.
•
إ�صابة.
�
حالت
فيها
�لتي
�مل�صت�صفيات
��صهال.
�صعال.
تكون
قليلة
حالت
ويف
متو�سطة
إىل
ا
ب�سيطة
أعرا�ص
ا
ب
�لطبيعي.
�ملعدل
وقيء.
غثيان
•
إرهاق.
�
و
عام
تعب
•
إل
�
�مل�صت�صفيات
زيارة
من
�لتقليل
•
من
�لفريو�ضأكرث
�جل�صم �
�رتفاع
ق�صعريرة.
�حللق).
(�حتقان
�لكميف
إ�صتخد�م�باأمل
إنت�صار.
من
أعرا�ص�لرذ�ذ
ملنع
�لورق
�ملنديل
�لورقية
حالت�ملناديل
��صتعمال
حاد
تنف�صي
عند �لعط�ض �أو �ل�صعال ورمي مر�ض
إن�صان ,و� �أ�صبح من
لي�صيب �ل
حر�رةتطور هذ�
درجة �أوبئة بها ثم
ي�صبب
�خلنازير
�حللق حاد•ي�صيب
مر�ض تنف�صي
�....لخ).
أ�صنان
�حللق �
تكون
قليلة
�ل�صعال•ويف
متو�سطة
ب�سيطةل�الإىل
ق�صعريرة.
�حللق).وكان •
(�حتقان
ىل • �أمل
•
�مللوث
�لرذ�ذ
طريق
عن
�ملو�صمية
�لعادية
�لنفلونز�
�ن�صانيفمثل
��صهال.أزمة
�لورقيرئوي و•ا
�ملنديلا•إلتهاب
لل�سخ�ص امل�ساب
�سديدة م�سببة
ينتق•
و�ملفا�صل.
و�لرجلني
�لع�صالت
يف
آلم
�
ورمي
أو
�
�لعط�ض
عند
�لورقية
�ملناديل
��صتعمال
•
إ�صا
�
وجود
ثبت
�لتي
أماكن
ال
ل
�ل�صفر
جتنب
عط�ض.
من
أ�صبح
�
و
إن�صان,
ل
�
لي�صيب
�لفريو�ض
ر هذ�
2009
ني�صان
للفريو�ض.
حدثت
لتغري�ت
نتيجة
وذلك
إن�صان
�
إىل
�
إن�صان
�
من
ينتقل
را�صني�صان 2009
�صد�ع.
•
�صعال.
•
إ�صابة.
�
حالت
فيها
�لتي
�مل�صت�صفيات
�لطبيعي.
�ملعدل
وقيء.
غثيان
إرهاق.
�
و
عام
تعب
ً
و�لفم.
أنف
ل
و�
�لعيون
مالم�صة
جتنب
بالفريو�ض
أيدي
ل
�
تلوث
حال
يف
•
منادي
وجود
عدم
وعند
�لكي�ض,
إغالق
�
و
�
فور
�ملهمالت
�صلة
يف
و�لعامة.
�ل�صخ�صية
بالنظافة
�لهتمام
ملدة �صبع �أيام بعد ظهور �ل •
إلتقاء �لآخرين.
عندا �
�ملعانقة
�مل�صافحة �أو
م�سببةعدم
�سديدة •
وقيء.
غثيان
أعر��ض�,مللوثة•
منلإرهاق.
مالم�صةو�
عام
تعب
دي ًا•
•
الوفاة.
و�لتقبيلإىل
إلتهابؤدي به ا
وقد تو
حادة
تنف�سية
أزمة
و
رئوي
ا
امل�ساب
لل�سخ�ص
•
�لرذ�ذ.
بهذ�
أ�صطح
ل
و�
أدو�ت
�
ريق
أعر��ض.
�لعدوى
وت�صتمر
ل
�
ظهور
يوم
قبل
للفمفورو� ً
إنت�صار.أماكن �لتي ثبت وجود �إ�صا•
للفريو�ض.
ثت
مناديل
وجود
عدم
وعند
�لكي�ض,
إغالق
�
و
�
�ملهمالت
�صلة
يف
و�ملفا�صل.
و�لرجلني
�لع�صالت
يف
آلم
�
عط�ض.
•
ال
ل
�ل�صفر
جتنب
•
�كت�صاف
حالة
يف
خاللهما
من
للتنف�ض
أنف
ل
كمامة
��صتخد�م
•
�صد�ع.
•
��صهال.
•
�صعال.
ً
�لهو�ء�لرذ�ذ من �ل
�لكم ملنع
إ�صتخد�م
مر�ت �
.
ا
يومي
عدة
و�ل�صابون
باملاء
أيدي
ل
�
غ�صل
•
��صهال.
•
�صعال.
•
يف
و�لعط�ض
أر�ض
ل
�
على
�لب�صق
عدم
•
امل
انتقال
طرق
املر�ص
انتقال
طرق
•
من
أكرث
�
�جل�صم
حر�رة
درجة
فاع
ق�صعريرة.
•
�حللق).
(�حتقان
�حللق
يف
أمل
�
•
إنت�صار .توؤدي به اإىل الوفاة.
حادة وقد
تنف�سية
•
طرق
أدو�تل
الوقايةمن �
�لرذ�ذ
�لكم�لملنع
�لع�صالت و�لرجلني و�ملفا�صل� .
إ�صابة.
ؤكدة
حالت• م
آلم
(�حتقان • �
عط�ض.
�لورقي �لعيون و�لأنف و�لفم
�ملنديلمالم�صة
ورميجتنب
بالفريو�ض
�لعط�ضل�أوأيدي
تلوث �
حال
�ل�صخ�صية ل •ال يف
ق�صعريرة.
يف•
�حللق).
�حللق
عط�ض.
يف •
فر�صاة
�لب�صكري,
مثل
آخرين
ل
�
��صتخد�م
إ�صتخد�موعدم
�لرذ�ذ ••
�ل�صعال
عند
�لورقية
�ملناديل
��صتعمال
•
•
�لطبيعي.
وقيء.
غثيان
إرهاق.
�
و
عام
تعب
•
•
ينتقل �لفريو�ض �مل
�مللوث
طريق
عن
�ملو�صمية
�لعادية
�لنفلونز�
مثل
�ن�صان
�ىل
�ن�صان
من
للمر�ض
�لفريو�ض �مل�صبب
عدل ينتقل
•
أو
�
�مل�صابني
أ�صخا�ض
ل
�
خمالطة
وجتنب
�ملكتظة
أماكن
ل
�
عن
إبتعاد
ل
�
•
و�لفم.
أنف
ل
و�
�لعيون
مالم�صة
جتنب
بالفريو�ض
أيدي
ل
�
تلوث
حال
يف
•
�ل�صخ�صية و�لعامة.
�لأ�صنان• �لهتمام
�كت�صاف
خاللهما يف حالة
عدمللتنف�ض
وعندلأنف
للفم و�
إغالقكمامة
��صتخد�م
�ملهمالت •
طريق•وقيء.
غثيان
د�ع.و�إرهاق.
عام
وجودمنمناديل
�لكي�ض,
فور ً� و�
بالنظافة�صلة
�....لخ) .يف
�لعط
�صعال.أدو�ت و�لأ�صطح �مللوثة بهذ� �لرذ�ذ.
مالم�صة �ل
بالفريو�ض من �لعط�ض و�ل�صعال ,وعن•طريق
��صهال.
الوقاية •
•
بالفريو�ض من •
خاللهما ًا.
عدة مر�ت يومي
و�ل�صابون
أنفباملاء
أيدي
غ�صل �و�ل
إ�صابتهم•
طرق
باملر�ض.
ا
ب
�مل�صتبه
�كت�صاف
حالة
يف
من
للتنف�ض
ل
للفم
كمامة
��صتخد�م
•
إنت�صار.إ�صابة.
فر�صاةل
�لب�صكري,لؤكدة �
آخرين.
حالت�ل
إلتقاء
عند �
�ملعانقة
�لعدوى •
منمو�
�لرذ�ذ
ملنع
إ�صتخد�م �لكم
�مل�صافحة �أو �
آخرين مثل
و�لتقبيل لال
�ل�صخ�صية
أدو�ت
��صتخد�م �ل
• عدم • عدم
و�ملفا�صل.
و�لرجلني
�لع�صالت
عط�ض.
��صهال•.
�لعاديةمن
�صميف��لأكرث
�حللق).
�حللق
عنيف
أمل
�ملو�صمية �
العدوى•
•
ظهور �ل•أعر��ض.
�مللوثبعد
(�حتقانأيام
�صبع �
ملدة
وت�صتمر
أعر��ض,
م.ور
وخ�صو�ص ًا يف
�لق�صوى
لل�صرورة
�....لخ).إل
�مل�صت�صفيات �
زيارة
�لتقليلمومن
ق�صعريرة• .
العدوى �•
فرتة
فرتة
�لرذ�ذ
طريق
نز�
إ�صابة.
ل
�
ؤكدة
حالت
أ�صنان
ل
�
و�لفم�.لأ�صخا�ض �مل�صابني
خمالطة
وجتنب
�ملكتظة
أماكن
ل
�
عن
إبتعاد
ل
�
•
أيدي�لهو�ء
و�لعط�ضليف
يفأر�ض
و�لعامة�.ل
�لب�صق
وقيء.بالنظافة• عدم
بالفريو�ض جتنب مالم�صة �لعيون و�لأنف
إ�صابة.تلوث �
حال
فيهاعلى•
••غثيان
�لرذ�ذ�.إرهاق.
تعب ًعام و
تض.و�لأ�صطح �مللوثة •
�لهتمام
حالت �
�مل�صت�صفيات �لتي
•
�ملعانقة و�لتقبيل عند �إلتقاء �لآخرين.
�مل�صافحة �أو
�ل�صخ�صية• عدم
بهذ�
يكون �ل�صخ�ض �مل�
أعر��ض.
ل
�
ظهور
بعد
أيام
�
�صبع
ملدة
�لعدوى
وت�صتمر
أعر��ض,
ل
�
ظهور
من
يوم
قبل
ا
معدي
�مل�صاب
يكون �ل�صخ�ض
أو
�
�مل�صابني
أ�صخا�ض
ل
�
خمالطة
وجتنب
�ملكتظة
أماكن
ل
�
عن
إبتعاد
ل
�
•
�ملنديلباملر�ض.
إ�صابتهم
�مل�صتبه با
�لورقي
ورمي
�ل�صعال
فيها.أو
�لعط�ض �
عند
�لورقية
�ملناديل
خاللهما يف حالة �كت�صاف
من
للتنف�ض
أنف
للفم و�ل
��صتخد�م
�لتي•
�لهو�ء
كمامةيف
و�لعط�ض
على �ل
�لب�صق
عدم
• �صعال.
إ�صابات
أر�ض�
ثبت
��صتعمال •أماكن
جتنب•�ل�صفر لال
وجود.
يومي ًا
مر�ت
عدة
و�ل�صابون
��صهال�.لأيدي• باملاء
•• غ�صل
•
باملر�ض.
�لورقي
�لتقليل�ملنديل
إ�صابة .ورمي
�ل�صعال
عند
إ�صابتهم• ��صتعمال
وخ�صو�ص ًا يف
زيارة
من
�لعط�ضل�أو •
وجود مناديل
عدم
وعند
�لكي�ض,
إغالق
حالتو
�ملناديلفور ً�
�ملهمالت
أدو�ت �صلة
�مل�صتبه بايف
ؤكدة �
�لورقية�مو
�مل�صت�صفيات �إل لل�صرورة �لق�صوى الأعرا�ص
ني ال
و�ملفا�صل.
أعرا�ص • عط�ض.
فر�صاة
�لب�صكري,
مثل
آخرين
ال
ل
�ل�صخ�صية
• عدم ��صتخد�م �ل
فور ً
مناديل
وجود
عدم
وعند
�لكي�ض,
إغالق
�
و
�
�ملهمالت
�صلة
يف
�لق�صوى
لل�صرورة
إل
�
�مل�صت�صفيات
زيارة
من
�لتقليل
•
إ�صابة.
حالت �
وخ�صو�ص ًا�لتييففيها
�مل�صت�صفيات
إنت�صار.
ل
�
من
�لرذ�ذ
ملنع
�لكم
إ�صتخد�م
�
أو
�
�مل�صابني
أ�صخا�ض
ل
�
خمالطة
وجتنب
�ملكتظة
أماكن
ل
�
عن
إبتعاد
ل
�
•
�إ�صتخد�م �لكم ملنع �لرذ�ذ من �لإنت�صار.
ق�صعريرة.
(�حتقان
�حللق
ق�صعريرة�.....لخ).
(�حتقان �حللق)• � .لأ�صنان
• �رتفاع درجة ح
�جل�صم �أكرث من
درجة حر�رة
يف �رتفاع
• �أمل •
�حللق)•� • .أمل يف �حللق
و�لفم.
أنف
ل
و�
�لعيون
مالم�صة
بالفريو�ض جتنب
حالتل �أيدي
حاللتلوث �
�لتي• يف
إ�صابة.
فيها
�مل�صت�صفيات
فيها.
إ�صابات
�
وجود
ثبت
�لتي
أماكن
ال
ل
�ل�صفر
جتنب
•
مالم�صة �لعيون و�لأنف و�لفم.
بالفريو�ض
أيدي
�
تلوث
حال
يف
•
جتنب باملر�ض.
إ�صابتهم
ا
ب
�مل�صتبه
�ملعدل �لطبيعي
�لطبيعي.
�ملعدل
• غثيان وقيء.
إرهاق.
�
و
عام
تعب
•
•
• تعب عام و�إرهاق.
��صتخد�معند �
و�لتقبيل
غثيان وقيء • .عدم
آخرين .من خاللهما يف حالة �كت�صاف
إلتقاءو��للأنف للتنف�ض
كمامة للفم
�مل�صافحة �أو �ملعانقة •
• �صد�ع.
�لعدوى�صد�ع.
•
أعر��ض.
ر
• ��صهال.
ملدة �صبع �أيام بعد ظهور �ل• �صعال.
�لق�صوى وخ�صو�ص ً
فيها.
إ�صابات
أنف�
وجود
ثبت
�لتي
أماكن
ال
ل
�ل�صفر
جتنب
•
�كت�صاف
حالة
يف
خاللهما
من
للتنف�ض
ل
و�
للفم
كمامة
��صتخد�م
•
يف
ا
لل�صرورة
إل
�
�مل�صت�صفيات
زيارة
من
�لتقليل
•
�لهو�ءإ�صابة.
حالتيفموؤكدة �ل
��صهال.
�صعال�.آلم يف �لع�صالت و�لرجلني و�ملفا�صل• • .
•
• عدم �لب�صق على �لأر�ض و�لعط�ض
• �آلم يف �لع�صالت
•
عط�ض.
أو
�
�مل�صابني
أ�صخا�ض
ل
�
خمالطة
وجتنب
�ملكتظة
أماكن
ل
�
عن
إبتعاد
ل
�
•
إ�صابة.
ل
�
ؤكدة
و
م
حالت
إ�صابة.
�
حالت
فيها
�لتي
�مل�صت�صفيات
ً
اخلنازير غالبا تكون
بفريو�ص
إ�سابة
ا
• عط�ض.
انفلونزا�لورقي
ورمي �ملنديل
�ل�صعال
�لعط�ضبلا�أو
باملر�ض.
إ�صابتهم
• ��صتعمال �ملناديل �لورقية عند �مل�صتبه
�مل�صابني �أو
أ�صخا�ض
ل
�
خمالطة
وجتنب
�ملكتظة
أماكن
ل
�
عن
إبتعاد
ل
�
•
فيها.
إ�صابات
�
وجود
ثبت
�لتي
أماكن
ال
ل
�ل�صفر
جتنب
•
قليلة تكون
مناديلحالت
متو�سطة ويف
إىل
ب�سيطة ا
أعرا�ص
إغالقبا
وخ�صو�ص ًا يف
�لق�صوى
لل�صرورة
�مل�صت�صفيات �
�لتقليل من
ي�صبب �أوبئة بها ثم تطور هذ� �لفريو�ض لي�صيب �لإن�صان ,و�أ�صبح من يف �صلة �ملهمالت فور ً� و� •
عدمإل وجود
�لكي�ض,زيارةوعند
إ�صابة.
�
حالت
فيها
�لتي
�مل�صت�صفيات
باملر�ض.
إ�صابتهم
ا
�مل�صتبه ب
إنت�صار.م�سببة لل�سخ�ص امل�ساب اإلتهاب رئوي واأزمة
من �ل�سديدة
�إ�صتخد�م �لكم ملنع �لرذ�ذ
للفريو�ض.
لتغري�ت•حدثت
وذلك نتيجة
فيها.
إ�صابات
�
وجود
ثبت
�لتي
أماكن
ال
ل
�ل�صفر
جتنب
•
ق�صعريرة.
�حللق).
قان
وخ�صو�ص ًا يف
�لق�صوى
إل
�
�مل�صت�صفيات
زيارة
من
�لتقليل
•
الوفاة.
و�لفم.إىل
لل�صرورةبه ا
أنفؤدي
وقد تو
حادة
تنف�سية
• يف حال تلوث �لأيدي بالفريو�ض جتنب مالم�صة �لعيون و�ل
• غثيان وقيء.
خاللهما �يفإ�صابة.
فيها حالت
�مل�صت�صفيات
حالة �كت�صاف
�لتيمن
للتنف�ض
• ��صتخد�م كمامة للفم و�لأنف
• ��صهال.
الوقاية
جتنب �ل�صفر لالأماكن �لتي ثبت وجود �إ�صابات فيها.
طرقل •
إ�صابة.
حالت موؤكدة �
ن �ىل �ن�صان مثل �لنفلونز� �لعادية �ملو�صمية عن طريق �لرذ�ذ �مللوث
و�لعامة�.لأ�صخا�ض �مل�صابني �أو
�ل�صخ�صيةخمالطة
بالنظافةوجتنب
�لهتمام �ملكتظة
• �لإبتعاد عن• �لأماكن
ق طريق مالم�صة �لأدو�ت و�لأ�صطح �مللوثة بهذ� �لرذ�ذ.
باملاء و�ل�صابون عدة مر�ت يومي ًا.
إ�صابتهم�لأيدي
�مل�صتبه با • غ�صل
باملر�ض.
فر�صاة
لل�صرورة لالآخرين
أدو�تإل �ل�صخ�صية
زيارة ��صتخد�م �ل
• �لتقليل من• عدم
�لب�صكري ,يف
�لق�صوىمثلوخ�صو�ص ًا
�مل�صت�صفيات �
�....لخ).
أ�صنان
�مل�صت�صفيات �ل
�لتي فيها حالت �إ�صابة.
• عدم �مل�صافحة �أو �ملعانقة و�لتقبيل عند �إلتقاء �لآخرين.
ن ظهور �لأعر��ض,
102وت�صتمر �لعدوى ملدة �صبع �أيام بعد ظهور �لأعر��ض •.جتنب �ل�صفر لالأماكن �لتي ثبت وجود �إ�صابات فيها.
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• عدم �لب�صق على �لأر�ض و�لعط�ض يف �لهو�ء
• �أمل يف �حللق (�حتقان �حللق).

• ق�صعريرة.

• ��صتعمال �ملناديل �لورقية عند �لعط�ض �أو �ل�صعال ورمي �ملنديل �لورقي
يف �صلة �ملهمالت فور ً� و�إغالق �لكي�ض ,وعند عدم وجود مناديل
�إ�صتخد�م �لكم ملنع �لرذ�ذ من �لإنت�صار.

نحو إنشــاء مـحــاكم متخصصــة...
وإتبـاع الوسائل البديلة
حترص معظم الدول على توفرالقضـاء املستقل ،القوي والفاعـل كأحد مقـومـات وأسس الدولة
التي تضمن األمن واألمـان للمواطن – أو املقيم  -صغيرآ كان أم كبيرآ ومثل هذا النوع من
القضــاء يحمل صفات النزاهـة واحليادية واملصداقيــة  ،ويتمتـع اجلـهـاز القضائي الذي يحمل
هذه الصفات باحترام وتقدير كافة فئات املجتمع على إختالف فئاته ومستوياته مما يدعم
مسيرة القضاء كما أن الدول ال حتترم اجلهاز القضائي فحسب بل وتعمل على تطويره من
خالل التشريعات وإيفاد القضاة للمشاركة في دورات ومؤمترات تعقد في دول مختلفة كما
تدعم القضاة معنويآ ومـاديآ من خالل رفع مستوى معيشتهم بطرق مختلفة واالبقاء على
خدمتهم في السلك القضائي الى سن تقاعدي يتجاوز السـبعني يخرج بعده القاضي براتب
تقاعدي قـيـّم ميكّ نه من مواصلة حياتـه االجتماعية باحترام بالغ ،مما ميكنه من املسـاهمة في
ف ـ ــؤاد جبــر
نشاطات ودراسات منوعة تعود على املجتمـع بالفائدة .
أمني سر جمعية رجال األعمال
إن القضــاء في فلسطني اليوم ومنذ عدة سنوات مضت يتمتع واحلمد لله مبصداقية وحيادية
تتمخض عنها ق��رارات نزيهـة يشهد بها املطـّلعـون على العمل القضائي في محاكمنا على
الفلسطينيني
اختالف مستوياتها  ،ونحن في القـطـاع اخل��اص وف��ي الوقت ال��ذي نـكن فيه كل االحترام
والتقدير للجهاز القضائي كنا نأمل أن يخرج مؤمتـر القضاء الثاني الذي انعقـد في بيت حلم
قبل نحـو شهرين بتوصيات أخـرى من شأنها املساهمـة في دع��م املسيرة القضائية بشكل
أفضل يؤدي الى احلد من تزايد حجم القضايا املعروضة أمام احملاكم في مختلف محافظات
الوطن مما يعود بالنفع على اجلهاز القضائي وعلى املؤسسات التجارية و املواطنني  ،فالقضاة
يعانون من كثافة القضايا املتراكمة في احملاكم ،وأصحاب القضايا املالية والتجارية والعمالية
واحملامون يعانون من عدم توفر الوقت الكافي لدى القضاة لبحث القضايا املعروضة أمامهم لكونهم يعملون حتت ضغط الوقت فيعمدوا
الى تأجيل النظر بالقضايا بعد سماع شاهد واحد – هذا إذا حضر – الى ثالثة شهور مما يطيل النطر في القضية الواحدة لسنوات عديدة
تتجاوز أحيانآ السبع سنوات وأكثر ...وال نقصد هنا إنحاء الآلئمة على القضاة األ فاضل وامنا نضع االصبع على موقع األلم لنسأل العلي
القدير أن يلهم أولي األمراتخاذ القرار املناسب ...
ال يختلف إثنان على أن العمل القضائي بفلسطني يعاني الكثير جراء “املوت السريري “ للمجلس التشريعي  -والذي نتمنى أن تدب فيه
احلياة من جديد بعد أن ميـّن العلي القدير علينا بوفاق األشقاء في شطري الوطن  -ليعود املجلس الى تشريع القوانني – أو تعديلهـا –
وال ننسى أن هناك معيقات أخرى تتعلق باألوضاع القاسية التي مير بها الوطن حكومة وشعبآ على السواء  .....ولكن ،ورغم ذلك فهناك
وال بد من االشارة الى أن هناك حاجة ماسة الى القضاء التخصصي من خالل انشاء احملاكم التجارية والعمالية للبت في القضايا
املالية واملصرفية ونزاعات العمل في وقت قصير ليتسنى ألطراف املنازعة احلصول على أحكام خالل مدد منطقية قصيرة تنهي منازعاتهم
ومتكنهم من االنطالق بعد ذلك في أعمال أخرى .
من هـنا فاننا نهيب بأولي األمر أن يدعموا انشاء محاكم متخصصة جتارية وأخرى عمالية كما نأمـل أن تنجـح املساعي واجلهود الرامية
الى توفـير فرصة اتبـاع الوسائل البديلة في حل املنازعات في املجاالت املالية والتجارية واالنشـاءات مما يخفف من عبئ احملاكم التي نأمل
أن تتعاون في هذا املجال املتبع في معظم دول العالم وتقوم بتحويل قضايا الى محـكّ مني معتمدين مبوجب القانون  ،واالستعانة بذوي
اخلبرة في مختلف املجاالت ..
هـذه دعوة نأمـل أن تلقى استحسـانآ لدى أولي األمـر  ،مع التحية والتقدير لقضاة محاكم فلسطني ملا يبذلوه من جهد مشكور ضمن
امكاناتهم ورغم املعيقات خلدمة الوطن الغالي،
فهآل نستبشر خـيرآ؟
قال تعالى ( :وقـل إعملوا فسيرى الله عملكــم ورسوله واملؤمنون) “صدق الله العظيم”
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مجانا احصل على بروفايل النجاح

الهيئة العامة لجمعية رجال
األعمال تقر تأسيس إتحاد رجال
األعمال الفلسطينيين
الع ـ ـ ــدد برعـ ـ ـ ــاي ـ ـ ـ ــة

صورة الغالف:

شجرة زيتون الوجلة عمرها  5550سنة

جمعية التنمية الزراعية تقدم لوحة
فنية للرئيس االمريكي اوباما (ص )88

شريكي

مدير عام اجلمارك واملكوس حامت يوسف:

نأمل من املؤسسات والقطاع اخلاص
دعم جهودنا لتطوير اجلمارك
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