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حــجـــاوي

املواد التي تنشر أو ال تنشر ال تعاد إلى أصحابها
وال تعبر بالضرورة عن رأي املجلة

في هـــــــذا العـــــــدد
إعادة إعمار قطاع غزة كلمة اجلمعية: 

القدس عاصمة الثقافة العربية للعام 2009 االفتتاحية: 
اخبار ونشاطات القطاع اخلاص:

ملتقى  رجال االعمال العربي – االمريكي الالتيني   
االحتفال باجنازات العام االول ملشروع تطوير أسواق جديدة  

لقاء وفد من القطاع اخلاص مع املبعوث االمريكي لعملية السالم جورج ميتشل   
جلنة متابعة احلقائق التابعة جلامعة الدول العربية تزور قطاع غزة  

اجتماعات مجلس ادارة جمعية رجال االعمال الفلسطينيني  
ورشات عمل مركز تطوير القطاع اخلاص  

القمة العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعية – الكويت  ملف العدد: 
املؤمتر الدولي لدعم االقتصاد الفلسطيني واعادة اعمار قطاع غزة – شرم الشيخ  

مجالس االعمال املشتركة:
زيارة السفير الصيني الى املؤسسات االقتصادية واملصانع والشركات وورشة عمل فلسطينية

صينية في مدينة اخلليل
غداء عمل مع السفير البولندي بيتر بوختا وأركان السفارة في تل ابيب.

- د. محمد اشتية - رئيس بكدار مقابالت العدد:  
- م. ابراهيم أبو عياش رئيس مجلس ادارة شركة  ارابتك جردانة   

- حفل تكرميي ملوظفي شركة أرابتك جردانة  ملف الشركات والبنوك : 
- شركة االحتاد لالعمار واالستثمار   

- شركة فليفل للتجارة وصناعة األقمشة   
- بنك االسكان   
- بنك القدس    

- بنك فلسطني   
اخبار اقتصادية فلسطينية

مــقــــــــــــاالت
قمة الكويت بني السياسة واالقتصاد .. ماذا حققنا ؟  بقلم معالي احلاج حمدي الطباع 
القدس هي متحف الكون ودرة الله في االرض وقلب العروبة النابض بقلم رأفت العيص

القدس عاصمة الثقافة العربية.. التحدي واملهمة  بقلم د. خالد احلروب
مجتمع االعمال:

- بطاقة رجل اعمال- صالح عطا الله   
- االعضاء اجلدد  

- اجتماعيات  
بيئة االعمال:

دور القطاع غيراملنظم  في النمو االقتصادي وتأثره باالزمة املالية – صالح الكفري  
بيئة العمل في املؤسسات الصناعية : قراءة احصائية – ابراهيم الطرشة  

اخبار اقتصادية اسرائيلية
برنامج اصالح شبكة االمان االجتماعي  دراسات وابحاث وتقارير:  

تطور قطاع  االتصاالت وأثره  على االقتصاد الفلسطيني    
املراقب االقتصادي واالجتماعي  عدد 15   

الذهب االبيض ذهب حقيقي أم يشبه الذهب   
اخبار اقتصادية عربية ودولية

امللف الصحي 
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محمد مسروجي
رئيس جمعية / إحتاد

رجال األعمال الفلسطينيني

إعادة إعمار قطاع غزة
بعد انتهاء احلرب اإلجرامية التي شنتها قوات االحتالل على قطاع غزة وما 
نتج عن ذلك من قتل وتدمير بدا واضحًا أن أولى األولويات تتمثل في مداواة 
اجلراح وذلك بإعادة تأهيل السكان النازحني وإعانة من تشرد أو فقد معيله 
وكذلك إعادة اإلعمار. لقد فاق جتاوب املواطنني الفلسطينيني والعرب مع 
احلدث كل تصور لدرجة أن أكثر من شخص تبرعوا بعيونهم إلعادة اإلبصار 
إلى بعض من فقدوا نعمة البصر من جراء احلرب.. إال أن موضوع اإلعمار 
الفلسطينية  الفصائل  بــني  اخلطير  االنــقــســام  بسبب  وذلـــك  معلقًا  بقي 
الرئيسية، وكنت أمتنى أن يبدأ احلوار باإلعمار وليس في تشكيل احلكومة 
يتفق  أن  يكن هنالك ما مينع  لم  بأنه  وأعتقد  التحرير  إصــالح منظمة  أو 
الطرفني  بتشكيل مجلس يضم  وذلك  اإلعمار  الطرفان على خطة إلعــادة 
مع اخلبراء ومندوبني عن املانحني العرب واألجانب »إذا شاءوا أن يساهموا 

بدون شروط«.

أما املوضوع األهم فهو ليس التبرع أو حتى االتفاق على طريقة اإلعمار وإمنا 
األساس هو رفع احلصار وفتح املعابر إذ ال ميكن إدخال مواد البناء الالزمة 
لإلعمار مع وجود احلصار فكيف تستطيع إدخال مواد البناء إذا كان الغذاء 
والــدواء واملواد الضرورية من املمنوعات.. وال ميكن أن يتم رفع احلصار إال 

بالوحدة الوطنية وال ميكن أيضًا أن يكون هنالك إعمار دون اتفاق.

وهنا نتساءل ما هو دور رجال األعمال واملقاولني الفلسطينيني في عملية 
اإلعمار؟

نحن كممثلني لرجال األعمال نقول بأنه ال يجوز وال يصح أن تتجاهل أية 
غزة  في  املقالة  احلكومة  أو  الفلسطينية  السلطة  كانت حكومة  جهة سواء 
يضعوا  أن  األمــر  بيدهم  من  على  ويجب  بل  الفلسطينيني  األعمال  رجــال 
وفي  للفلسطينيني  اإلعمار  فرصة  إعطاء  أجــل  من  والتشريعات  األنظمة 
مثل هذه اإلجراءات تكون العوائد باإلضافة إلى حتريك االقتصاد وانتعاشه 
البطالة  العاملة وحل مشكلة  لها أهمية غير عادية وذلك بتشغيل األيدي 
وقد يكون ذلك فرصة نادرة يجب استغاللها.. طبعًا نقول ذلك على فرض 
أن مشاكل االنقسام حلت ولو جزئيًا وأن »املجتمع الدولي« قد ضغط على 

إسرائيل وجتاوبت إسرائيل وفتحت املعابر.

أن يضغطوا بكل قوة من  واملتعهدون  املقاولون  على رجال األعمال وخاصة 
أجل التمسك بحقوقهم في هذا العمل العظيم وأن يفسح لهم املجال كي 

يساهموا في بناء هذا الوطن من جديد..
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ماجد معالي
مدير عام جمعية / إحتاد

رجال األعمال الفلسطينيني

بسم الله الرحمن الرحيم

القدس عاصمة الثقافة العربية للعام 2009
وأقول “عاصمة للثقافة العاملية وعلى مدى الزمان”

 القدس  مدينة السالم ، احملبة و اإلخاء

مدينة اآلالم، االنسانية واالنبياء

 قبلتنا األولى ، مدينة التسامح والوئام

نعم ، القدس فيها تتعانق أسمى القيم  عبر العصور، وتستحق وبجداره ان تكون وليس 
لعام واحد بل والى االبد  عاصمة للثقافة العاملية وجامعُة للحضارات ال مفرقة بني 
دين أو بشر ، وهي رمز وجودنا األبدي على هذه االرض املباركة ، وتضحياتنا ومتسكنا 
لالخوة  نقول  وعليه   ، للمواطنة  احلقيقي  وباملعنى  اإلنسانية  باملبادىء  و  بالقيم 
وعنوانًا  لوحدتنا  رمــزًا  القدس  فلتكن  والتناحر  لالختالف  مجال  ال  أن  املتحاورين 

لصمودنا.

وفينا، ألنه ال  معنا  أبدية  الروحية  نبقي هذه  وأن  املناسبة وعظمتها،  بروح  ولنعمل 
أهملت  فالقدس   ، السابقة  السنوات  في  كما  اليوم  بعد   والتناسي  النسيان  يصلح 
ولو عن غير قصد ، لم نتذكرها إال في املناسبات، عقدنا مؤمترا هنا وبادرًة بتاسيس 
صندوق تنموي هناك ، أو أمنية على الورق تارة و أحالم ووهم وضعف تارة أخرى ، ولم 

ننجح في وضع خطة واضحة املعالم ذات دميومة للقدس وأهل القدس.

باتت القدس تضيع من أيدينا وتتوارى عن أعيننا ، وبدأنا نرى حمالت الهدم الشامل 
أَلحياء كاملة ، والقادم   أعظم....

دق ناقوس اخلطر الداهم، علينا أن نتخلص من تخبطنا وترددنا، لنستمد من قوة ما 
َلَنا حراكًا شاماَلًََ مستمرًا لتخليص القدس من أنينها وبشاعة وقسوة حصارها، وأن 
نصلي من أجل سالم بيت املقدس وكنيسة القيامة، فسالم القدس لن يأتي إال بإبقائها 
عاصمة للثقافة ومنارة لإلخاء والتسامح ومنبعًا للروحانية للعالم بأسره ما دامت 
البشرية حتيا واالرض تدور بلئالئها، وأهل القدس باقني فيها متمسكني مبا لهم رغم 
وجميع  أيضًا  الشتات  في  القدس  اهل  تشمل  فاملسؤولية  ومساندتهم،  الصعاب،  كل 
الفلسطينيني والعرب واملسلمني واملسيحيني في العالم، فتراثنا وحضاراتنا جذورها 
ممتدة ومتشابكة عبر تاريخ وعصور املاضي واملستقبل ، وليبق شعارنا القدس الشريف 

أواًل، القدس الشريف درتنا وعاصمتنا الى األبد.
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شارك وفد إحتاد رجال األعمال الفلسطينيني 
فــعــالــيــات ملتقى  فـــي  – قــطــر  ـــدوحـــة  ال فـــي 
االعــمــال الــعــربــي األمــريــكــي اجلــنــوبــي الثاني 
برئاسة محمد مسروجي رئيس االحتاد وخضر 
العامور  ومحمد  االحتــاد  سر  امني  القواسمي 
عام  امني  معالي  وماجد  االدارة  عضو مجلس 
ملناقشتها  للقادة  توصياته  رفــع  وقــد  االحتــاد، 
امريكا   العربية ودول  الثانية للدول  القمة  في 
اجلنوبية  والتي عقدت على هامش اجتماعات 

القمة العربية احلادية والعشرين .
اقامة نظام مالي عاملي جديد  الى  وقد دعت   
الفلسطيني  الشعب  صمود  دعــم  على  وأكــدت 

ملتقى االعمال العربي االمريكي اجلنوبي يؤكد على

دعم صمود الشعب الفلسطيني وإستنكار احلصار
وتوفير فرص لالستثمار في فلسطني

واستنكرت احلصار املفروض على غزة وجميع 
احلصار  برفع  وطالبوا  الفسطينية  االراضـــي 
املعابر  جميع  وفــتــح  الفسطيني  الشعب  عــن 
مع فلسطني وتسهيل مرور املساعدات واالفراد 
،وأوصى املشاركون مبساندة الشعب الفلسطيني 
لتطوير اقتصاده ودعم صمودة وتوفير املجاالت 
هناك  ان  خصوصا  فلسطني  فــي  لالستثمار 

فرص استثمار جمة.
وقـــد تــــدارس املــلــتــقــى عـــدة مــوضــوعــات هامة 
حول العالقات االقتصادية بني الدول العربية 
ابراز فرص  اهمها  لعل  امريكا اجلنوبية  ودول 
االقتصادية  واملــؤشــرات  االستراتيجي  النمو 

وابـــــراز الــنــتــائــج االقــتــصــاديــة ومــنــاخ وفرص 
تضمن  ،كما  املنطقتني  في  االستثمار  امكانية 
االعمال مناذج لقصص جناح أصحاب  جدول 
االعــمــال فــي عـــدد مــن الــــدول الــعــربــيــة ودول 
ثنائية بني اصحاب  ولقاءات  امريكا اجلنوبية 
املشترك،  االهتمام  ذات  املجاالت  في  االعمال 
رئيس  ثاني  ال  قاسم  بن  فيصل  الشيخ  وبــني 
رابطة رجال االعمال القطريني ان اقامة مثل 
االقتصادية  العالقات  سيدعم  امللتقيات  هذه  
والتجارية بني اصحاب االعمال في االقليمني 
النمو  فــــرص  الـــشـــراكـــة الغـــتـــنـــام  ووســـيـــعـــزز 
ــعــاون في  ــت االســتــراتــيــجــي فــي االقــلــيــمــني وال

من اليسار الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال األعمال القطريني، عمرو موسى أمني عام اجلامعة العربية، الشيخ فهد بن جاسم آل ثاني وزير األعمال والتجارة القطري
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واملتوسطة  الصيغرة  الصناعات  تطوير  مجال 
والنقل  والزراعة  السياحة  ومجاالت  والثقيلة 
في  املساهمة  وغــيــرهــاومــن  والــبــحــري  اجلـــوي 
حتــقــيــق الــوظــيــفــة االجــتــمــاعــيــة لــــراس املال 
والدخل  الــعــمــالــة  عــلــى  االيــجــابــي  وأثـــرهـــا   ،
وبــالــتــالــي املــســاهــمــة مـــن احلـــد مـــن مستوى 
الفقر في االقليمني وتأتي هذه القمة الثانية 
واختيار  الــعــربــي  االقــلــيــم  فــي  ـــى  االول ولكنها 
هذه  وملست  ايجابية  كثيرة  مدلوالت   له  قطر 
القمة عناصر النجاح املطلوبة من وضع اليد 
على نقاط وآليات التفعيل والتطوير املطلوبة 
للتعظيم من نقاط التالقي االيجابية وتسليط 
البنى  وبناء  والتميز  القوة  نقاط  على  الضوء 
متينة  جتــاريــة  لــعــالقــات  املــطــلــوبــة  التحتية 
وابحاث  دراســــات  على  مبنية  املنطقتني  بــني 
ميدانية فهناك قواسم مشتركة وميزات لهذين 
الــكــبــيــريــن حوالي  االســتــهــالكــيــني  الــســوقــني 
امريكا  في  بكر  اســواق  ومعظمها  نسمة  املليار 
حتتاج  التي  العربية  الــدول  وبعض  اجلنوبية 
املتوفرة  الطبيعية  للمصادر  أمثل  الستغالل 
فهناك  جماعي  او  ثنائي  بشكل  ــة  دول كــل  فــي 
للتشخيص  حتــتــاج  ودفــيــنــة  هائلة  امــكــانــيــات 
وتسويق هذه االمكانيات وتوطني التكنولوجيا 
املتطورة الستغاللها ، هذا وبلغ عدد دول امريكا 
الناجت  حجم  يبلغ  دولة  عشرة  اثنى  اجلنوبية 
في  دوالر   ترليون   3.02 حــوالــي  لها  القومي 
العام 2008 ، والناجت القومي العربي حوالي 2 
ترليون في العام 2008، وهناك 2 مليون عربي 

تأثير  ولهم  الالتينية  امريكا  دول  يعيشون في 
سياسي واقتصادي في جميع املجاالت.

هذا واوصى املشاركون مبا يلي:

موقع  انشاء  مثل  ويسيرة  فعالة  آلية  ايجاد   -
للمعلومات  العاملية  الشبكة  على  مشترك 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى املــــعــــلــــومــــات اخلـــاصـــة 
واملشاريع  والــفــرص  املشتركة  باالتفاقيات 

املـــتـــاحـــة لــالســتــثــمــار وتـــبـــادلـــهـــا واالطـــــار 
القانوني النافذ في كل دولة باللغات العربية 

واالسبانية والبرتغالية .
الــتــعــريــفــيــة وغير  الـــعـــوائـــق  أزالـــــة جــمــيــع   -
وتعزيز  االســـواق  فتح  وتسهيل   التعريفية 
التجارة البينية لتخفيف االثار املترتبة على 

االزمة االقتصادية العاملية .
- تشجيع انشاء مصرف عربي امريكي جنوبي 
في  االسالمية  املــصــارف  اســاس  على  يعمل 

متويل املشاريع 
منتظمة  وجوية  بحرية  نقل  انشاء خطوط   -
لــتــســهــيــل انــتــقــال الــبــضــائــع واالشـــخـــاص 

وتنشيط التجارة البينية.
بشكل  التجارية  املعارض  اقامة  على  العمل   -
ذات  االقليمية  باملنتجات  للتعريف  دوري 
املزايا التفصيلية وتطوير التعاون األكادميي 

بني اجلامعات واملعاهد املتخصصة .
اخلبرات  وتبادل  التعاون  لتعزيز  آلية  انشاء   -

الفنية والعلمية .
واملقاييس  املواصفات  بشأن  اتفاقيات  توقيع   -

ومعايير اجلودة .
- تسهيل منح التأشيرات لرجال االعمال وفقا 

للسياسات والتشريعات الوطنية النافذة .
بني  اعمال مشتركة  انشاء مجالس  - تشجيع 
العربية  االعمال  رجــال  وجميعات  احتــادات 

واالمريكية اجلنوبية .

خضر القواسمي أمني سر اإلحتاد يترأس إحدى اجللسات

رؤوساء وفود دول أمريكا اجلنوبية يستعرضون فرص االستثمار في بالدهم
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البريطانية  الــدولــيــة  الــتــنــمــيــة  وزارة  احــتــفــلــت 
 )DFID( والبنك الدولي )World Bank(  في 
فندق البست إيسترن بالعام األول ملشروع تطوير 
أسواق جديدة )FNMD(.بحضور رئيس الوزراء 
الــدكــتــور ســالم فــيــاض ووزيـــر االقــتــصــاد الوطني 
كمال حسونة والقنصل البريطاني العام ميكبيس 
الشخصيات  ميثلون  شخص   250 عن  يزيد  وما 
وممثلي  واإلعــتــبــاريــة  واإلقــتــصــاديــة  السياسية 
دولية  جهات  عن  وممثلني  الفلسطينية  السلطة 
مانحة. وعمالء مشروع FNMD الذين استفادوا 
من املشروع وعددًا من مزودي اخلدمات املعتمدين 

من املشروع.
وقد افتتح رئيس الــوزراء احلفل بكلمة اكد فيها 
على دور القطاع اخلاص في عملية التنمية وقال 
في كلمته إنه ملن دواعي سروري أن أكون هنا معكم 
لــالحــتــفــال بــالــذكــرى الــســنــويــة األولــــى إلطالق 
مشروع تطوير أسواق جديدة  وأود أن أشكر وزارة 
الدولي  والــبــنــك  البريطانية  الــدولــيــة  التنمية 

للمشاركة في هذا احلدث. 
 FNMD  ـــادرات واشــــار الـــى انـــه مــن خـــالل مـــب
ميكن للعديد من الشركات الفلسطينية ان تصل 
وان مبادرة مشروع  التميز  الى مستوى عالي من 
تطوير أسواق جديدة ، هو فريد من نوعه يساهم 
واضاف  الفلسطيني.  اخلاص  القطاع  تنمية  في 
انه منذ أن بدأ املشروع في صيف عام 2008 ، فقد 
ساعد اكثر من 100 شركة من خالل تقدمي املنح 
زيادة  وبالتالي   ، االقتصاد  حتفيز  في  واملساعدة 
فرص العمل. مؤكدا ان هذه الشركات تعمل حاليا 
األسواق  إلــى  الــوصــول  مــن خــالل  النهوض  على 
 ، املنتجات  وتطوير  وحتسني   ، والدولية  احمللية 

ونقل التقنية واملعرفة اإلدارية.
واشار الدكتور فياض الى ان هذا املشروع ينسجم 
مع جهودنا في تنشيط القطاع اخلاص الذي من 
اقتصاد  ملستقبل  الدافعة  القوة  يصبح  أن  شأنه 
 ، الــغــايــة  لــهــذه  وحتقيقا  الفلسطينية  الــدولــة 
الــقــطــاع اخلـــاص على  ، عمل   1996 ومــنــذ عــام 
تشكيل مؤسسات ممثلة في هذا القطاع. وان هذه 

املؤسسات كان لها دورا حاسما في الدعوة إلى وجود 
وتدعيم  اخلاص  القطاع  لنمو  تيسيرا  أكثر  بيئة 
املــبــادرات الواعدة  املــبــادرات احلكومة. وآخــر هــذه 
هي الشراكة بني القطاعني العام واخلاص ، والتي 
يؤمل أن تفضي إلى إنشاء مجلس منافس ، وهذا 
الظروف  انطالق نحو خلق  نقطة  بــدوره سيكون 
التجارة  ملنظمة  رسمي  بشكل  لالنضمام  املواتية 

العاملية.

العراقيل االسرائيلية
الرغم من مبادرات  انه على  الدكتور فياض  واكد 
والعقبات  اجلــهــود  فــان  الفلسطينية  احلــكــومــة 
االقتصاد  منــــو  تـــعـــتـــرض  الـــتـــي  االســـرائـــيـــلـــيـــة 
التفتيش  فنقاط  قائمة.  تـــزال  ال  الفلسطيني 
التصاريح–  منح  وعـــدم   ، واجلــــدار   ، واحلــواجــز 
كلها  عوامل قيدت من حركة املواطنني والبضائع 

النشاط  اســتــمــرار  هــو  واألســـــوأ  الفلسطينية. 
االســتــيــطــانــي ومـــصـــادرة األراضــــي وهـــدم املنازل 
الضخمة الذي سبب اضرار سياسية  واقتصادية 

للشعب الفلسطيني.
واألمم  الــدولــي  البنك  لتاكيدات  وفقا  انــه  وقــال 
املــتــحــدة فـــان الــقــيــود االســرائــيــلــيــة عــلــى حركة 
النمو  أمــام  عائق  أهــم  زالــت  ما  والناس  البضائع 
االقتصادي. وهذه القيود من شأنها ان تزيد من 
من  حتد   ايضا  وهي   ، والتوزيع  اإلنتاج  تكاليف 
قدرة معظم شركات القطاع اخلاص للوصول الى 
األسواق جديدة ومعرفة املزيد عن التكنولوجيات. 
لن  اقتصادنا  فــان   ، القضايا  هــذه  لــم حتــل  ومــا 

يحقق كامل امكانياته.

جناحات مذهلة
واوضـــح الــدكــتــور فياض انــه على الــرغــم مــن كل 

حتت رعاية رئيس الوزراء  د. سالم فياض

وزارة التنمية الدولية البريطانية والبنك الدولي يحتفلون 
بإجنازات العام األول ملشروع تطوير أسواق جديدة 

دولة رئيس الوزراء د. سالم فياض
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هذه القيود والعقبات ، فان الشركات الفلسطينية 
النجاحات  هـــذه  وان  مــذهــلــة.  جنــاحــات  حققت 
تعطي شعبنا الشعور باالعتماد على الذات ، غير 
أن االزدهار االقتصادي احلقيقي  لن يتحقق اال 
والشىء  الفلسطينية.  الدولة  وإقامة  احلرية  مع 
إمكانيات  فــان   ، ذلــك  يحدث  عندما   : هو  املؤكد 

النمو ستكون واسعة جدا.
وقال انه رغم أن التنمية االقتصادية مهمة لدينا 
أن  يجب  الوقت  نفس  في  فانه   ، الدولة  بناء  في 
وإذا  السياسية.  اجلبهة  على  حترك  هناك  يكون 
على  يجب   ، الدولتني  حــل  هناك  يكون  أن  أريــد 
احلــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة اتــخــاذ إجـــــراءات فورية 
لألراضي  االحتالل  إنهاء  نحو  جريئة  وخطوات 

الفلسطينية.

تشجيع القطاع اخلاص
الوطنية  الــســلــطــة  ان  الـــــــــوزراء  رئـــيـــس  ونــــــوه 
وسعها  فــي  مــا  كــل  بــذل  ســتــواصــل  الفلسطينية 
والنمو  اخلــــــاص  الـــقـــطـــاع  ـــشـــاط  ن لــتــشــجــيــع 
ال  فلسطني  وان  أوســـع.  نطاق  على  االقــتــصــادي 
ميكن ان تعتمد على املساعدات اخلارجية وتطوير 
القطاع العام للحفاظ على النمو االقتصادي. إال 

من خالل االستثمار في القطاع اخلاص. 
أمر  االقتصادية  التنمية  ان  فياض  الدكتور  واكد 
بالغ األهمية للتخفيف من معاناة  الناس الذن 
،والنشاط  اإلسرائيلي  اإلغالق  نظام  تضرروا من 
االستيطاني، واقامة اجلدار وتشجع الفلسطينيني 
في  الفلسطينيني  وكــذلــك    ، هــنــا  الــبــقــاء  عــلــى 
ان  موضحا  بلدهم،  في  االستثمار  على  الشتات 
الرغم  ، على  لدينا جناحات في القطاع اخلاص 
من كل القيود التي تفرضها اسرائيل ، وهي تشهد 
التغيير  مع  والتكيف  الصمود  على  قدرتنا  على 

املستمر.

120 شركة استفادت 
من املشروع

 Helen Winterton ثم حتدثت هيلني ونترتون
وزرارة  فــي  الفلسطيني  البرنامج  مكتب  رئــيــس 
وقالت   )DFID( البريطانية  الدولية  التنمية 
تطوير  مــشــروع   2009 نيسان  فــي  بــدايــتــه  منذ 
فلسطينية  120 شركة  بدعم  قام  أســواق جديدة 
“نحن  الغربية،  والضفة  غــزة  قطاع  مــن  كــل  فــي 
ملشروع  األول  الــعــام  مبـــرور  لنحتفل  الــيــوم  هــنــا 
وثبات  مبهارات  ولنحتفل  جديدة،  أســواق  تطوير 
لتطوير   FNMD مشروع  دعمها  التي  الشركات 
واكـــدت على  أســـواق جــديــدة.  ودخـــول  منتجاتها 

اسواق  ايجاد  على  مصمميني  الفلسطينيني  ان 
تتمكن  ان  املها  عن  معربة  اخلــارج.  في  جديدة 
مؤسساتها  بـــنـــاء  مـــن  الــفــلــســطــيــنــيــة  الــســلــطــة 
وشددت  اخلــاص.  القطاع  خالل  من  االقتصادية 
على ان بناء الدولة الفلسطينية يتطلب اقتصاد 

فلسطيني قادر على البقاء.
يليها حتدثت مدير مجموعة التطوير اإلقتصادي 
ريتفا  السيدة   الــدولــي  البنك  فــي  واإلجتماعي 
املشروع  اهمية  Ritva Reinikka.عن  رينيكاكا 

في تنمية االقتصاد الفلسطيني.
 )DAI( وفي كلمة ملدير شركة البدائل التطويرية
أشار  أبوحجلة  سعيد   FNMD مــشــروع  ومــديــر 
“إلى أن السنة األولى كانت سنة حافلة، ملا حققه 
املشروع  استطاع  األول  العام  خالل  ففي  املشروع 
دعم عددًا من الشركات الفلسطينية موزعة ما بني 
قطاع غزة والضفة الغربية، وقد شملت محفظة 
هذه الشركات تنوعًا في قطاعات األعمال املدعومة 
احلجروالرخام  وقطاع  والغذائي  الصناعي  منها 
والصناعات  واإلتصاالت  والتكنولوجيا  والسياحة 
اليدوية، حيث ركز املشروع على املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة إضافة إلى دعم بعض الشركات الواعدة 
بكيفية  ومساعدتهم  متميزة  أفكارًا  حتمل  التي 

إجناح مشاريعهم”.
قصص  حققت  الشركات  مــن  “عددًا  أن  واضـــاف 
بثماني  متمثلة   ،FNMD مشروع  بدعم  جنــاح 
شركات بدأت بالتصدير الفعلي إلى أسواق دولية 
عمل  كما  وأفريقيا(،  أوروبــا  آسيا،  )في  وإقليمية 
عدد من الشركات على تطوير منتجاتهم احلالية 
وعدد  والدولية،  باإلسواق احمللية  وإعادة طرحها 
اجلودة  شــهــادات  على  احلــصــول  على  عمل  آخــر 
بتطوير  شــركــة   15 قــامــت  فـــي حـــني  الـــدولـــيـــة. 

منتجات وخدمات جديدة”.
لثالث شركات  تخلل احلفل مداخالت  وقد  هذا 

في   FNMD مـــشـــروع  عـــن مــســاعــدة  حتــدثــت 
اجلوالني  فايز  حتدث  حيث  منتجاتهم،  تطوير 
منتجه  عن  )اخلليل(   Eagle Flex شركة  من 
اجلـــديـــد الــــذي ســيــســاعــده فـــي احلـــفـــاظ على 
أدوات  صناعة  في  الدولية  األســواق  في  مكانته 

القص املعدني.
PITS )نابلس(   واشــار د. سامر مياله من شركة 
شركته  استطاعت   FNMD ومبساعدة  أنــه  إلــى 
حيث  اإللكتروني،  الــســيــارات  تتبع  نظام  تطوير 
أثــبــت املــنــتــج املــطــور قــبــواًل مــتــمــيــزًا فــي السوق 
طبيله  مجتبا  أشــار  أخيرة  مداخلة  وفي  احمللي. 
من مصنع نابلس للصابون إلى خبرته اجلديدة 
  FNMD بحضور معارض دولية ألول مرة. وبدعم
استطاع حتديث شكل منتجاته وطريقة تغليفها 
لتتناسب مع متطلبات األســواق اخلارجية حيث 
متــكــن  مـــن الــبــيــع بـــأســـواق جـــديـــدة فـــي اليمن 

والنرويج.
وقد اختتم اإلحتفال بقيام رئيس الوزراء د. سالم 
والسيدة     ميكبيس  البريطاني   والقنصل  فياض 
Ritva Reinikkaممثلة البنك الدولي بتقدمي 
شهادات منح  لشركات جديدة من الضفة والقطاع 
 FNMD 6 شركات( حصلت مؤخرًا على موافقة(

بدعمها.
وجتدر اإلشارة إلى أنه مت وعلى هامش اإلحتفال 
تنظيم منطقة عرض ملنتجات الشركات املستفيدة 
له ولشركات  FNMD ومواد دعائية  من مشروع 

تزويد اخلدمات املعتمدة من  قبل املشروع.
ومن اجلدير ذكره أن مشروع تطوير أسواق جديدة 
بدعم  يقضي  ســنــوات  لــثــالث  مــشــروع   FNMD
جديدة  أســـواق  لــدخــول  الفلسطينية  الــشــركــات 
وزارة  وتطوير منتجات حالية/جديدة، بدعم من 
وبدعم  DFIDالبريطانية  الــدولــيــة  التنمية 

إضافي من البنك الدولي.
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القطاع  مـــن  وفـــد  اجــتــمــع 
مع  الفلسطيني  اخلــــاص 
لعملية  االمــريــكــي  املبعوث 
الشرق  منطقة  في  السالم 
ميتشيل  جـــــورج  االوســـــط 
غراند  فـــنـــدق  فــــي  وذلــــــك 
الله مت اطالعه  بــرام  بــارك 
عــــلــــى مـــــعـــــانـــــاة الـــشـــعـــب 

الفلسطيني.
وضــم الــوفــد كــل مــن منيب 
وزياد  املصري وزاهي خوري 
عسيله  وخـــالـــد  عــنــبــتــاوي 
الــــشــــوا ولـــنـــا ابو  وهــــاشــــم 
وهبة  خــوري  وباسم  حجلة 

احلسيني.
االمريكي  املبعوث  واستمع 
القطاع  وفــد  مــن  ميتشيل 
اخلاص الى وجهات نظرهم 

فيما يتعلق بالوضع االقتصادي في فلسطني.
رجال  جمعية  رئــيــس  نــائــب  عنبتاوي  زيـــاد  ونــقــل 
األعمال الفلسطينيني ان الوفد اكد خالل اللقاء 
للقضية  اقتصادي  حل  هناك  يكون  ان  استحالة 
الفلسطينية بدون حتقيق حل سياسي في رد واضح 

على مبادرة رئيس الوزراء االسرائيلي نتنياهو.
ونــــوه الــوفــد الـــى الــتــوجــه اجلــديــد املــبــنــي على 
في   ترحيبه  مبديا  االمريكية  االدارة  في  التغيير 
ذلك وطالب ان يستمر هذا التوجه قدما كما اصر 

على حل الدولتني.
الـــقـــدس وموضوع  الــــى قــضــيــة  الـــوفـــد  وتـــطـــرق 
من  املدينة  داخــل  حاليا  يجري  ومــا  االستيطان 
ايقاف  جتـــــاوزات ال ميــكــن احــتــمــالــهــا وضـــــرورة 
هدم  سياسية  ووقــف  فيها  االستيطاني  النشاط 
البيوت مشددا على اهمية مدينة القدس بالنسبة 

للقضية الفلسطينية ومركزيتها.
وحتدث الوفد حول االوضاع في قطاع غزة واهمية 
من  القطاع  الى  بالدخول  اخلــام  للمواد  السماح 
اعمارها. اعــادة  يتسنى  حتى  املعابر  فتح  خــالل 

ناقش معه املعيقات االسرائيلية

وفد من القطاع اخلاص الفلسطيني
يلتقي املبعوث االمريكي لعملية السالم جورج ميتشيل

وكذلك اهمية ترتيب املساعدات االنسانية للقطاع 
بشكل عام والشعب الفلسطيني بشكل خاص.

فلسطني  في  االقتصادي  الوضع  الى  الوفد  ونوه 
في  بها  املعمول  البنكية  واالجــــراءات  عــام  بشكل 

فلسطني. 
االقتصادية  الــعــالقــات  الـــى  االجــتــمــاع  وتــطــرق 
واهمية  املتحدة  والواليات  الثنائية بني فلسطني 
رفــع مستوى الــتــعــاون والــدعــم االقــتــصــادي من 
وطالب  الفلسطيني  للشعب  املتحدة  الــواليــات 

الوفد بدعم البنية التحتية في فلسطني.
واستعرض الوفد ما تتعرض له مدينة اخلليل من 
هناك  الفلسطينيني  ومعاناة  استيطانية  هجمة 
جراء ممارسات املستوطنني باالضافة الى ضرورة 
اعادة فتح احملال التجارية املغلقة في املدينة. هذا 
في  املتكررة  الليلية  االجتياحات  الــى  باالضافة 
مختلف انحاء الضفة الغربية التي تشكل جتاوزا 
قيام  قامت خير  التي  الفلسطينية  االمن  لقوات 

بدورها في حفظ االمن في الوطن.
واشار الوفد الى استمرار اسرائيل في بناء جدار 

الفصل العنصري الذي فرض واقعا جديدا على 
الفلسطينيني مبني على االنفصال االقتصادي. 

عن  الفلسطيني  اخلــاص  القطاع  وفــد  حتــدث  كما 
االوضاع في شمال الضفة الغربية والتي كانت تتميز 
تاريخيا بثرائها من حيث املصادر الطبيعية والبشرية 
احلواجز  جــراء  هناك  الفلسطينني  معاناة  ومــدى 
العسكرية املنتشرة بشكل كبير وما تتعرض له مدينة 
نابلس من حصار وضرورة ازالة هذه احلواجز خاصة 
حاجز حوارة الذي ال يوجد مبرر لوجوده بل يعمل 

على ضرب اقتصاد مدينة نابلس.
واشــــار الــوفــد الـــى انــخــفــاض عـــدد الــســكــان في 
عن  نـــاجت  وهـــذا   11% بنسبة  نــابــلــس  محافظة 
مناطق  الــى  والشبان  والعقول  الكفاءات  هجرة 

عديدة مثل رام الله واالردن واخلليج وكندا... 
وطالب عنبتاوي خالل اللقاء باستقالل االقتصاد 
تكون  وان  االسرائيلي  االقتصاد  عن  الفلسطيني 
الفلسطينية  السيطرة  حتــت  اجلمركية  املعابر 
دون  املناسبة  السياسات  تطبيق  من  نتمكن  حتى 

ان يكون هذا االمر بايدي االخرين. 

ميتشيل يتوسط وفد القطاع اخلاص
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تلقى احتاد رجال االعمال الفلسطينيني دعوة من 
قبل اللجنة املتابعة جلامعة الدول العربية لتقييم 
احتياجات اعمار قطاع غزة دعوة للمشاركة في زيارة 
قطاع غزة برفقة اعضاء اللجنة ، وقد رحب االحتاد 
ولكن  املشاركة  في  رغبته  واعــرب عن  الدعوة  بهذه 
العضاء  السماح  رفــضــت  االسرائيلية  السلطات 
الوفد من العبور عبر حاجز ايرز الى قطاع غزة في 
السفر مع  اللحظات األخيرة مما لم ميكنهم من 

الوفد من القاهرة .
و يذكر ان اعضاء احتاد رجال االعمال الفلسطينيني 
في قطاع غزة وممثلني عن جمعية رجال االعمال 
اعضاء  رافـــق  غــزة  محافظات  فــي  الفلسطينيني 

اللجنة في جوالته املختلفة في القطاع. 
وقدرت اللجنة حجم األضرار التي حلقت بالقطاع 
مليارات   3 بنحو  عليه  اإلسرائيلي  الــعــدوان  إثــر 
العدوان  خلفه  الــذي  الدمار  حجم  واصفة  دوالر، 

بـ«الهائل.»
مبقر  عقدته  صحفي  مــؤمتــر  فــي  اللجنة  وقــالــت 
التقرير  اجلامعة عقب عودتها من غزة وتقدميها 
 “ إن  العربية عمرو موسى  العام للجامعة  لالمني 
احلياة  إلعــادة  عاجلة  ملساعدات  بحاجة  القطاع 

الفلسطينيني  املــواطــنــني  ولتجنيب  الطبيعية 
ملرحلة  االنــتــقــال  قبل  احلـــرب  مخلفات  مخاطر 

تلبية االحتياجات املتوسطة وطويلة األجل.“
بــســرعــة إلزالـــة  الــعــمــل  “ضرورة  إلـــى  كــمــا دعـــت 
حتتوى  التي  املخلفات  خاصة  والــركــام  املخلفات 
استخدمتها  التي  احملــرمــة  لألسلحة  بقايا  على 
األبيض”،  الفوسفور  مثل  اإلسرائيلية  الــقــوات 
ومشاريع  عاجلة  مشاريع  “هناك  ان  إلــى  مشيرة 

متوسطة األجل وأخرى تتعلق باملستقبل.“
ممثلني  العربية  احلــقــائــق  تقصي  جلنة  وضــمــت 
وخبراء من كافة منظمات العمل العربى املشترك 
مــنــهــا مـــا يــخــتــص بــالــقــطــاع الــــزراعــــى والـــثـــروة 
ومكافحة  والــتــعــلــيــم،  والــصــنــاعــة،  احلــيــوانــيــة، 
واخلدمات  املــدنــى،  الطيران  والتصحر،  اجلفاف 
األخرى كاملياه والكهرباء معظم األنشطة احليوية 

للمجتمع اإلنسانى.
اللجنة  رئيس  قــال  الصحفيني،  أسئلة  على  وردا 
الـــعـــام املساعد  املـــديـــر  مــحــمــد مــحــمــود احلـــنـــان 
“هناك  إن  الــزراعــيــة  للتنمية  العربية  للمنظمة 
أشياء عاجلة حتتاج إلى مال وخبراء بشكل عاجل 
خاصة إزالة الركام، وتوفير املياه والكهرباء وإمداد 

القطاع باملواد الغذائية“
وأضاف أن “أهالي غزة يتوقعون عمال فعليا إلعادة 
البطالة  انتشار  ظل  في  خاصة  الطبيعية  احلياة 
مبؤمتر  نفسه  الــوقــت  فــي  مشيدا  كبير”،  بشكل 
املانحني الدوليني إلعمار غزة باعتباره “دليال على 
وإعادة  القطاع  إعمار  بــإعــادة  اإلســـراع  في  الرغبة 

الناس إلى حياتهم الطبيعية.“
السفير احمد بن حلي

ومن جانبه، قال السفير أحمد بن حلى نائب األمني 
العام جلامعة الدول العربية إن اللجنة القانونية 
الــتــى عــــادت مـــن غـــزة واملــشــكــلــة مـــن شخصيات 
كاشفا  الحق”،  وقــت  فــى  تقريرها  ستقدم  دولــيــة 
وتقييم  للدارسة  الــوقــت  مــن  مــزيــدا  “طلبت  أنها 

التوصيات واالقتراحات التي ستصدر عنها.“
“مت وضع خطة مفصلة لالحتياجات  وأضاف أنه 
إزالة الركام وإعادة الكهرباء واملياه  العاجلة ومنها 
ان  إلى  مشيرا  التعليم”،  مؤسسات  إعمار  وكذلك 
“اللجنة وضعت تقديرات مالية ستقدم إلى مؤمتر 
تقديرات  لديها  التي  العربية  واجلامعة  املانحني، 

أخرى سيتم املقارنة بينها.“
تبدأ  أن  اإلعمار يجب  عملية   “ إن  بن حلي  وقــال 

قدمت تقريرها للجامعة العربية عقب عودتها من القطاع

جلنة تقصي احلقائق العربية تقدر حجم خسائر غزة 
دوالر.. مليارات  إثر العدوان اإلسرائيلي ب 3  

وتعلن عن مشاريع عاجلة ومتوسطة ومستقبلية
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فــورا نظرا لصعوبة األوضــاع فى غــزة، مشيرا إلى 
أن “عملية إعادة اإلعمار اليجب أن تبدأ اآلن، بل 

قبل اآلن.“
 22 ابتداء من  القطاع  إلــى  اللجنة  زيــارة  وجــاءت 
وحــتــى 27 شــبــاط املــاضــي فــي إطـــار قـــرار القمة 
الــعــربــيــة االقــتــصــاديــة بــالــكــويــت والـــتـــي شهدت 
حتديد دول عربية مبالغ من املال إلعمار غزة مثل 

السعودية، وقطر، واجلزائر.

محمد صبيح
املساعد  العام  األمــني  قــال محمد صبيح  وبـــدوره، 
واألراضــــي  فلسطني  لــشــئــون  الــعــربــيــة  للجامعة 
الزراعة  تأثر  حلظت  “اللجنة  إن  احملتلة  العربية 
الفالح  يحتاج  الــذي  األبيض  بالفوسفور  الكبير 
الرى  إلى كهرباء من أجل  إزالتها كما يحتاج  إلى 
ويحتاج بذور “، مشيرا إلى أن “الطالب موجودون 
في املدارس وهى آيلة للسقوط وهناك حاجة ماسة 

إلدخال تطعيمات لألطفال.“
ودعا صبيح املجتمع الدولي إلى “حتمل مسئولياته 
فى القضايا العاجلة”، مشيرا إلى أن “هناك آالف 
ألف يتلقون   30 العمال فى حالة جوع منهم  من 

معونات بينما 97 ألف ال يجدون شيئا“
قال عبد  العدوان،  الذي خلفه  الدمار  وعن صورة 
العربية  املنظمة  مستشار  إسماعيل  محمد  املنعم 
مذهلة  الـــدمـــار  “صورة  إن  الــصــنــاعــيــة  للتنمية 
لها  يوجد  “ال  أنــه  اعتقاده  عــن  معربا  وفظيعة” 

مثيل سوى في احلرب العاملية الثانية.“
وأوضح أن “قطاع الصناعة فى غزة كان يضم أكثر 
كامال  تــدمــيــرا   258 منها  دمــر  منشأة   700 مــن 
الفوسفورية،  والــقــنــابــل  والــطــائــرات  بــالــصــواريــخ 
واملاكينات  تدميرها  أعيد  االنسحاب  أثناء  أنه  بل 
أخرجت ودمرت”، الفتا إلى أن “هذا القطاع يعول 

عقد في مقر احتاد الصناعات الفلسطينية اجتماع ضم رؤساء املؤسسات 
التجارية  الــغــرف  احتـــاد  تسلم  حيث  التنسيقي  املجلس  فــي  األعــضــاء 
التنسيقي من احتاد  املجلس  أمانة سر  الفلسطينية  الزراعية  الصناعية 
السابقة،   دورتــه  في  السر  أمانة  استضاف  الذي  الفلسطينية  الصناعات 
امللفات والقضايا  الفلسطينية مبتابعة كافة  الغرف  وعليه سيقوم احتاد 
ذات العالقة بالقطاع اخلاص خالل فترة الستة شهور القادمة ومن أهمها 
العام واخلاص وإعمار غزة ومشاريع  القطاعني  متابعة ملف احلوار بني 

القطاع اخلاص وبطاقات رجال األعمال. 

وقد استهل د. باسم خوري رئيس احتاد الصناعات الفلسطينية اجللسة 
باستعراض إلجنازات أمانة السر خالل توليه أمانتها للفترة السابقة وقام 
الغرف الفلسطينية  الزغير رئيس احتاد  إلى أحمد هاشم  امللف  بتسليم 
ورئيس املجلس ألتنسيقي الذي أعلن بدوره على أن رئيس غرفة بيت حلم 
القادمة معربا  الفترة  التنسيقي في  د. سمير حزبون سيتولى أمانة سر 
عن شكره وتقديره للجهود التي بذلها د. خوري وطاقم احتاد الصناعات 
الفلسطينية في خدمة القطاع اخلاص والتنسيق بني مؤسساته وتوطيد 

عالقاته مع احلكومة واملؤسسات احمللية والدولية.

احتاد الغرف التجارية يتسلم أمانة سر املجلس التنسيقي

ثلث سكان القطاع.“
وتابع أن “باقى املنشأت دمرت جزئيا بنسبة تصل 
اخلــاص يشغل  “القطاع  أن  %، موضحا   60 إلــى 
فى  منهم  ألفا   33 القطاع  فــى  عامل  ألــف   150

الصناعة 90 % منهم حاليا بدون عمل.“
التركيز على  إلى  العربي  “اإلعالم  إسماعيل  ودعا 
وجود  لــه  كــان  مثلما  احلـــرب  بعد  الــدمــار  قضية 

مكثف أثناء احلرب.
ومن جهته، لفت حسن قاسم مدير املركز املواصفات 
باملنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين إلى 
الدمار  حــجــم  نتيجة  اخلــســائــر  حــصــر  “صعوبة 
وضيق الوقت،” مشيرا إلى أنه “مت استهداف البنية 
التحتية خاصة فى املناطق احملاذية للحدود بهدف 

عزل هذه املناطق وإبعاد املواطنني عنها.“
وقال إن تدمير املصانع كان جرمية ممنهجة تسعى 
لتكريس تبعية االقتصاد الفلسطينى إلسرائيل.“

وعن الدمار الذي حلق مبطار غزة، قال مصطفى 
العربية  املنظمة  ممثل  املــغــربــى  محمد  بكر  أبــو 
للطيران املدنى إن “إسرائيل استهدفت بشكل كبير 
ويعد  شيكاغو  اتفاقية  يخالف  ما  وهو  غزة  مطار 
“الهدف من  أن  الدولى”، معتبرا  للقانون  انتهاكا 
التواصل  حركة  تدمير  هــو  املــطــار  على  االعــتــداء 

املستقبلية بني قطاع غزة وباقى الدول العربية.“
وعن اخلسائر في القطاع الزراعي، قال رائد فايز 
الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة  ممثل  سالم 
ولكن  صعبا  ليس  املباشرة  اخلسائر  تقدير   “ إن 
الفرص  مثل  املباشرة  غير  اخلسائر  فى  املشكلة 
الضائعة”، مشيرا إلى أن “العدوان دمر 155 ألف 
من  القريبة  املناطق  فى  خصوصا  زيتون  شجرة 
حدود القطاع، قيمتها املباشرة 250 دوالر إضافة 
2400 دومن من احملاصيل فى شمال  إلى تدمير 

غزة.
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سلم  محمد مسروجي رئيس احتاد رجال االعمال 
الفلسطينيني رسالة الى السفير التركي 

د. اورجان اوزير ليقوم بايصالها  الى رئيس الوزراء 
التركي طيب رجب اردوغان تقديرا ملوقف االخير 
الداعم للقضية الفلسطينية وخاصة أثناء احلرب 

على غزة وموقفه في مؤمتر دافوس. 
اللقاء الذي عقد في مقر  وقال مسروجي خالل 
مؤسسة التعاون والتنمية التركية »تيكا« بحضور 
رئيس املؤسسة اجلديد رفيق شتينكيا ان الشعب 
التركي  املوقف  عاليا  ويقدر  فخور  الفلسطيني 
الدائم الذي يساند القضية الفلسطينية مشيرا 
الى ان املواقف التركية تعبر عن عز وكبرياء وتاخي 

بني الشعبني الشقيقني.
التركية  احلكومة  به  قامت  مــا   مسروجي  وثمن 
والــشــعــب الــتــركــي مــن مــواقــف الــدعــم واملساندة 
ظل  في  املصيرية  وقضيته  الفلسطيني  للشعب 

الظروف الصعبة.  
واشـــــاد  مــســروجــي مبــوقــف اردوغـــــان فــي مؤمتر 
مواقف  ميثل  شجاعا  كــان  بانه  ووصــفــه  دافـــوس 
تركيا الصحيحة مؤكدا ان الفلسطينيني يفخرون 

مبثل تلك املواقف،
وجرى خالل اللقاء استعراض وبحث السبل الكفيلة 
مشاكلهم  وحـــل  الفلسطينيني  عــن  املــعــانــاة  لــرفــع 

االقتصادية ودور رجال االعمال في هذا اخلصوص.

من جهته شكر السفير التركي أورجان أوزير  احتاد 
وقوف  مؤكدا  هــذه اخلطوة   على  االعمال  رجــال 
الفلسطيني في محنته  الشعب  الى جانب  تركيا 
مير  التي  الضائقة  لتخفيف  حكومته  واستعداد 
بها الشعب الفلسطيني في هذه املرحلة وخاصة 

في قطاع غزة.
وقال انه ملس تاييد واضح للموقف التركي من قبل 
الشعب الفلسطيني بجميع قطاعاته ومؤسساته 

ظهر  الــذي  النبيل  للشعور  السعادة  غمرتنا  وقد 
ازاء الفهم املشترك للقضية مؤكدا انه يسعى في  
نقل الصورة احلقيقية لالوضاع امليدانية هنا في 

فلسطني حلكومته.
باموال  باملساهمة  تعهدت  ان حكومته  الى  واشار 
ان هناك  كبيرة العــادة اعمار قطاع غزة موضحا 
فرصا لرجال االعمال للمشاركة في عملية البناء 
داعيا الى اقامة عالقات مع رجال االعمال في تركيا 
الذين يرغبون في الدخول الى السوق الفلسطيني 

وعقد شراكات مع نظرائهم الفلسطينيني.
واوضـــــح ان عــمــلــيــة االعـــمـــار فـــي غـــزة يــجــب ان 
بناء  ايــضــا  بــل  التحتية  البنية  فقط  تشمل  ال 
يكون  ان  الفلسطيني  اجلانب  و على   ، املؤسسات 
دائما جاهزا للمبادرة باملشاريع من اجل حتسني 

وتنمية االقتصاد .
القادمة  الــدورة  عقد  على  اتفق  آخر  جانب  ومن 
املشترك  التركي  الفلسطيني  االعــمــال  ملجلس 
في  سيعقد  الــذي  االستثمار  مؤمتر  هامش  على 
رجال  القادم مع  القريب  املستقبل  اسطنبول في 

االعمال االتراك.
وضم وفد االحتاد اضافة الى املسروجي: محمود 
الـــتـــكـــروري، اســمــاعــيــل دعـــيـــق، ومــحــمــد  غازي 

احلرباوي، وامني عام االحتاد ماجد معالي.

احتاد رجال االعمال الفلسطينيني يسلم السفير التركي
رسالة شكر الى دولة رئيس الوزراء اردوغان

الدكتور أوزير يتسلم الرسالة من السيد مسروجي
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عقدت الهيئة االداريــة جلمعية رجــال االعمال 
الفلسطينيني اجتماعها السادس عشر  بتاريخ 
2009/2/8 في مقر اجلميعة برام الله بحثت 

فيه جدول االعمال املقترح.
وجـــرى خــالل االجــتــمــاع املــوافــقــة على طلبات 
العضوية اجلــديــدة  واقـــرار محضر االجتماع 
ـــعـــالقـــة مــــع املجلس  ـــق ومـــنـــاقـــشـــة ال ـــســـاب ال

التنسيقي.
ونــاقــش املجتعمون مــوضــوع احلملة الوطنية 
الغاثة غزة  وكذلك موضوع اعادة االعمار واقترح 
وتأهيل  اعــمــار  إلعـــادة  هيئة  تأسيس  املجلس 
قطاع غزة يشرف عليها خبراء وفنيني من كافة 
األطراف واألطياف من الداخل واخلارج . ومتت 
التوصية بعقد ورشة عمل حول مرحلة االعمار 
 ، ذلــك  في  الفلسطيني  اخلــاص  القطاع  دور  و 
التابع  اخلــاص  القطاع  تطوير  مركز  قبل  من 

للجمعية.
كما عقدت الهيئة االدارية بتاريخ 2009/4/19 
اجــتــمــاعــهــا الــســابــع عــشــر بــحــثــت فــيــه جدول 
االعمال املقترح بحيث مت خالله اقرار محضر 
االجــتــمــاع الــســابــق  ومــنــاقــشــة تــوصــيــات ورشة 
العمل حول االوضاع الراهنة واعادة االعمار في 
غــزة ودور احتــاد رجــال االعــمــال الفلسطينيني 
واملجلس التنسيقي ملؤسسات القطاع اخلاص  
في ذلــك بعد رفــع توصيات ورشــة العمل حول 
ذلـــك والــتــي اقــامــهــا االحتــــاد مــن خـــالل مركز 
تطوير الــقــطــاع اخلـــاص وتــقــرر عقد اجتماع 
الحق العضاء مجلس ادارة احتاد رجال االعمال 
الفلسطينيني ملتابعة حيثيات وتوصيات ورشة 
العمل ودراسة امكانية التقدم مببادرة تفصيلية 
العـــادة االعــمــار حتــت مظلة الــقــطــاع اخلاص 
الفلسطيني في حال عدم توصل االطراف الى 
اتــفــاق وطني بحيث يتم التنسيق والتواصل 
مع جميع االطــراف ذات العالقة للتوافق على 

تفاصيلها.
كما بحث االجتماع التحضيرات لعقد اجتماع 
الهيئة العامة العادي وغير العادي باالضافة 

الى مناقشة مواضيع داخلية تهم اجلمعية.

اجتماعات الهيئة االدارية جلمعية رجال االعمال الفلسطينيني
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الفلسطينيني  االعـــمـــال  رجــــال  احتــــاد  كـــرم  
االراضي  في  الفضائية  اجلزيرة  قناة  طواقم 
الفلسطينية تقديرا جلهود القناة في تغطيتها  
للحرب االسرائيلية على قطاع غزة طوال 23 

يوما متواصلة.
وجــاء التكرمي في اطــار الــزيــارة التي قــام بها 
وفد من االحتاد برئاسة محمد مسروجي الى 
في  كــان  الله حيث  رام  مدينة  في  القناة  مقر 
استقبال الوفد مدير مكتب قناة اجلزيرة وليد 

العمري وطاقم العاملني فيها.
واشــاد رئيس االحتــاد مسروجي بدور اجلزيرة 
االنتهاكات  وفضح  احلــرب  أحــداث  تغطية  في 
قتل  اإلنسان من  الكبيرة حلقوق  اإلسرائيلية 

وتدمير.
االنفعال  مــن  كــنــوع  الــتــكــرمي  عملية  واعــتــبــر 
عـــزة واالعتداء  لــقــطــاع  ملــا حـــدث  احلــقــيــقــي 
االسرائيلي االجرامي وما قامت به شبكة قناة 
اجلزيرة لتبني هذا العمل وابرازه بشكل لفت 

نظر العالم.
يتميز عن  كان  به اجلزيرة  قامت  ما  ان  وقــال 
ان  الى  العالم مشيرا  بقية اجهزة االعالم في 
اجلزيرة كانت تنقل احداث  احلرب على مدار 
تبث  اخرى  برامج  اية  تكن هناك  ولم  الساعة 

على القناة سوى موضوع احلرب على غزة.
واضاف ان اجلزيرة اوجدت التعبير املالئم وهو 
احلرب على غزة وليس حرب غزة او االعتداء 

على غزة ما ترسخ في اذهان وقلوب الناس.
واوضح مسروجي ان نظرتنا ملراسلي اجلزيرة 
وخاصة في قطاع غزة كانت نظرة اعجاب جدا 
النهم  مــكــروه  اي  مــن  عليهم  وخـــوف  وشفقة 
املراسالت  فــي  بــه  الــقــيــام  يــنــدر  بعمل  قــامــوا 

احلربية.
واشار الى قيام اجلزيرة بتسليط الضوء على 
احلرب وما نتج عنها من اصابات وقتل وبطش 
وتــدمــيــر مــنــوهــا انـــه كـــان لــذلــك فــضــل كبير 
وامنا  العربي  الوطن  في  فقط  ليس  بنشرها 
في جميع انحاء العالم لدرجة ان الراي العام 

العاملي حترك.
وراى ان اجلزيرة قامت بدور غير مسبوق عندما 
شردوا  الــذيــن  املواطنني  على  الــضــوء  سلطت 
بهم  املت  التي  والفظيعة  الكبيرة  واالصــابــات 
وخاصة االطفال وتعابيرهم وتعابير عائالتهم 

احتاد رجال االعمال الفلسطينيني
يكرم طاقم قناة اجلزيرة الفضائية

وكذلك عمليات الهدم والتدمير.
وقال مسروجي ان اجلزيرة تبنت فك احلصار 
ـــت جـــهـــودا حــثــيــثــة فـــي هذا  ـــذل عـــن غــــزة وب
اخلصوص وخاصة بقدوم السفن من مختلف 
مراسلوها  كان  حيث  غزة  قطاع  على  اجلهات 
السفن بحيث تعرضت  دائما مصاحبني لهذه 

حياتهم للخطر في بعض احلاالت.
وبني رئيس االحتاد كيف كانت اجلزيرة تنتهج 
االمة  الخبار  تغطيتها  في  احليادية  سياسة 
مبستوى  وتعمل  موضوعية  اجلزيرة  ان  وقــال 
والسباب  والقذف  الشتم  الــى  تنزل  وال  عالي 
والقومية.  الوطنية  للقضايا  منحازة  ولكنها 
مبينا ان تبني اجلزيرة ملالحقة مجرمي احلرب 

هو امر لم تقم به اية فضائية اخرى.
الفضائية  بــهــذه  نفتخر  ان  لــنــا  يــحــق  وقـــال 
واولئك العاملني فيها سواء كانوا في الواجهة 
اما كانوا وراء الكواليس او مصورين او مذيعني 
جميعهم  برامج  مقدمي  او  اخبار  مقدمي  او 
كاحتاد  ونحن  والتقدير  الشكر  كــل  منا  لهم 
نعبر  بــان  نتشرف  فلسطينيني  اعــمــال  رجــال 

تعبير رمزي جدا لتقديرنا لهذه الفضائية.
من جهته شكر الصحفي وليد العمري مدير 
ملقر  زيارته  على  االحتــاد  وفــد  اجلزيرة  مكتب 
اياها  معتبرا  اخلــطــوة  هــذه  مثمنا  اجلــزيــرة 

على  وهي حتفزنا  بها  نعتز  لنا   شهادة شرف 
املضي في طريقنا سواء كطاقم يعمل للجزيرة 
في هذه البالد او كطاقم بقوم مبهامه في هذه 
التي تعيش صراعات متواصلة طيلة  املنطقة 

الفترة السابقة.
طــواقــم اجلزيرة  اليه  يتعرض  مــا  الــى  واشـــار 
او مخاطر في اجلانب  سواء من اجــواء عداء 
االسرائيلي معتبرًا خطوة االحتاد بانها عامل 
مسيرتنا  فــي  للمضي  يحفزنا  لــنــا  تشجيع 

االعالمية.
عاتقها  على  اخذت  اجلزيرة  ان  العمري  وقال 
منذ البداية ان تتبنى القضايا الهامة بالنسبة 
املسلم  او  العربي  ســواء  واجلمهور  للمواطن 
اينما وجد في هذا العالم مشددا على ان وسيلة 

االعالم التي ال تؤثر فال ضرورة لوجودها.
ونوه الى الدراسات التي اشارت ان ما يزيد عن 
العربي بشكل عام واملجتمع  العالم  80% في 
داخل  او  والــقــطــاع  الــضــفــة  فــي  الفلسطيني 
اسرائيل كان يتابع اجلزيرة خالل احلرب على 
“احلرب  شعار  اجلزيرة  اطــالق  ان  غزة.مذكرا 
جاء لكون احلرب من طرف واحد  على غزة” 

ضد مجتمع اعزل.
تترفع  ان  ان اجلزيرة حاولت  العمري  واوضح 
خاصة  الفلسطينية  الداخلية  اخلالفات  عن 
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خــالل فترة احلــرب وان ال حتسب على طرف 
ضد الطرف االخر.

 هذا وضم وفد االحتاد باالضافة الى مسروجي 
كــل مــن زيـــاد عــنــبــتــاوي وكــمــال تــيــم ومحمد 

العامور وامني عام االحتاد ماجد معالي.
وراى عنبتاوي ان قناة اجلزيرة تالقت في وضع 
الشعب  الواقع على  الصورة احلقيقية للظلم 
الفلسطيني والذي شاهده العالم كله واعترف 
به مشيرا الى انه من خالل التغطية االعالمية 
فقط سلطت اجلزيرة على جوهر املشكلة وهي 

احلصار.
اما تيم فقال ان فريق اجلزيرة في غزة ساهم 
فـــي تــوحــيــد عــمــل الــصــحــفــيــني فـــي تغطية 
توحيد  فــي  ايــضــا  وســاهــم  لــلــحــرب  حقيقية 
وانتمائاته  فئاته  بكافة  الفلسطيني  الشعب 

وفصائله.
واضــــاف مــنــذ تــاســيــس اجلــزيــرة ربـــط اسمها 
انتمائها  واثــبــتــت  واملــصــداقــيــة  بــاملــوضــوعــيــة 

وحرصها خلدمة القضية الفلسطينية.
كان  اجلزيرة  متيز  ان  العامور  قــال  جهته  من 
في عدة مجاالت عن بقية الفضائيات وقال انه 
رغم احلصار والقتل والتشريد اال ان اجلزيرة 

الشعب  امـــل  تــنــقــل  ان  وبــنــجــاح  اســتــطــاعــت 
ويتطلع  يــقــاوم  زال  مــا  الــفــلــســطــيــنــي.الــذي 
للمستقبل ويصبو للحرية واالستقالل كبقية 

شعوب العالم.
وفي نهاية اللقاء جرى توزيع الدروع التقديرية 

على طاقم العاملني في اجلزيرة.

الصحفي وليد العمري يتسلم درعا من محمد مسروجي تقديرا على جهود قناة اجلزيرة خالل احلرب على غزة
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إن  احلسيني،  د.رفيق  الرئاسة  ديــوان  رئيس  قــال 
األجنبية،  املنتجات  أمــام  الوطني  املنتج  تعزيز 
يحتاج إلــى ثــالث دعــائــم أســاســيــة، هــي اجلـــودة، 
املنتج  لشراء  الوطني  والـــوازع  املنافس،  والسعر 

الفلسطيني.
املبادرة  إطـــالق  حفل  خــالل  احلسيني   وأضـــاف 
الوطنية لتعزيز املنتج الوطني، في مقر الرئاسة 
‘يجب إقناع  في مدينة رام الله بالضفة الغربية، 
املنتج احمللي، هو  بأن شراء  الفلسطيني  املواطن 
عمل مقاوم ووطني، ويلعب دور أساسيا في تثبيت 

املواطن الفلسطيني في أرضه’.
 وأكد احلسيني، أن دعم املنتج احمللي، هو وسيلة 
استخدامها  الــعــادي  املــواطــن  يستطيع  سلمية 
التي  للتصدي للهجمة االستيطانية االحتاللية 

يتعرض لها أبناء شعبنا على يد االحتالل.
أن  ارتــأى  عباس  الرئيس محمود  أن  إلــى   وأشار، 

الوطنية  املــــبــــادرة  تــنــطــلــق 
الوطني،  ــتــج  ــن امل لــتــعــزيــز 
مــن الــرئــاســة، كــدلــيــل على 
االهتمام الكبير الذي توليه 
الرئاسة للصناعة الوطنية، 
اجلهد  لـــهـــذا  ومــبــاركــتــهــا 

الوطني املخلص.
 وشـــــدد احلــســيــنــي، عــلــى أن 
الرئيس سيقدم للجنة املنبثقة 
عـــن هـــذا احلـــفـــل، كـــل الدعم 
أجـــل تطوير  مـــن  واملـــســـانـــدة، 
وحتقيق  الفلسطيني،  املنتج 

التنمية الشاملة.
ـــــر   مـــــن جــــانــــبــــه قـــــــال وزي
كمال  الــوطــنــي  االقــتــصــاد 
ومن  إســرائــيــل،  إن  حسونة، 
تدمير  مــحــاوالتــهــا  خــــالل 
وقصف  الوطني،  االقتصاد 
قطاع  فــي  والـــورش  املصانع 
رسالة  إرســـــال  تــريــد  غــــزة، 
للشعب  وفـــــقـــــر  ـــل  جتـــهـــي

إطالق املبادرة الوطنية لتعزيز املنتج 
الوطني الفلسطيني

الفلسطيني.
هو  فما  إسرائيل،  رسالة  هــذه  كانت  إذا  وتسائل، 
واجبنا الوطني جتاه ذلك ؟. أليس دعم التنمية 
خير  هي  الوطنية  والصناعة  االقتصاد  وتطوير 

جواب على ذلك.
هو  الوطني،  املنتج  دعــم  أن  على  حسونة،   وأكد 
واجب وطني وأخالقي، يساهم في تثبيت املواطن 

الفلسطيني على أرضه في وجه االحتالل.
 وأوضح الوزير حسونة، أن احلكومة احلالية، ومنذ 
اخلاص  القطاع  مساعدة  على  تعمل  تشكيلها 
الريادي في االقتصاد  دوره  الفلسطيني، لتطوير 
التي  احلديثة  القوانني  سن  خالل  من  الوطني، 
تساعد فــي منــو الــنــاجت احملــلــي، مــشــددا على أن 
للمنتج  الــداعــم  السياج  هــي  الوطنية،  الــوحــدة 

الفلسطيني.
الفلسطينية  الصناعات  احتــاد  رئيس  قــال  ــدوره  ب

باسم خوري، إن حملة اليوم، تهدف إلى  التعبير عن 
التحديات  مواجهة  في  والرغبة  شعبنا،  إمكانيات 

لتمكني االقتصاد الفلسطيني من الصمود. 
املنتج  زيـــادة حصة  إلــى  كــذلــك نسعى   وأضــــاف، 
الفلسطيني في السوق الوطنية، وذلك من خالل 
توفير منتج بجودة عالية، وبسعر منافس، ومطابق 

للمواصفات العاملية.
 وأشار خوري، إلى أن القطاع اخلاص، يتطلع إلى 
تطبيق  أجل  من  احلكومة  مع  التنسيق  استمرار 
القوانني املشجعة لنمو االقتصاد الوطني، داعيا 
الوطني  الــوعــي  نشر  فــي  املساهمة  إلــى  اجلميع 

بأهمية املنتج احمللي.
تطوير  على  ستعمل  املــبــادرة  هــذه  إن  إلــى   ونوه، 
وفي  جوانبها،  كافة  مــن  الفلسطينية  الصناعة 
وحدة  على  تأكيدا  شمولية،  وبــصــورة  مدننا،  كل 

الوطن.
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د. هشام عورتاني
مدير املركز

»إن احلوار والوحدة الفلسطينية هو اخليار األوحد 
الرضوخ  إعــادة اإلعمار في قطاع غزه دون  إلجنــاح 
ألي شرط من املانحني وتسييس مللف إعادة البناء 
واإلعـــمـــار«. جـــاء ذلـــك خـــالل ورشـــة عــمــل نظمها 
مركز تطوير القطاع اخلاص التابع جلمعية رجال 
األحمر  الــهــالل  مقر  فــي  الفلسطينيني،  األعــمــال 
اإلعمار  »إعادة  عنوان  الله، حتت  برام  الفلسطيني 
فــي غـــزه ومــالحــظــات حـــول دور الــقــطــاع اخلاص 

احمللي«.

كمال حسونه
الذي  كمال حسونه  االقتصاد  وزير  افتتح اجللسة 
أكــد على ضـــرورة الــبــدء بــإعــادة إعــمــار قــطــاع غزه 
بعد احلرب الوحشية األخيرة عليها. وقال أن هذه 
املسؤولية يتحملها القطاع العام بنفس القدر الذي 
فإن  لــذا  الفلسطيني،  اخلــاص  القطاع  يتحملها 
ملحة الجناح  القطاعني هي ضــرورة  بني  الشراكة 
الوطنية  السلطة  أن  وأكــد  االعــمــار.  عملية  ودعــم 
ملتزمة بتنفيذ اخلطط والبرامج التي مت اعتمادها 
وأنها ستبذل  اإلعمار،  الشيخ إلعادة  في قمة شرم 
املطلقة  والشفافية  املهنية  العتماد  اجلهود  كافة 
املتضررين،  مــن  ملستحقيها  املــســاعــدات  اليــصــال 
وبأنها ستعطي األولوية للقطاع اخلاص احمللي في 
تنفيذ إعــادة اإلعمار.  و أكد  الوزير حسونه أيضًا 
بأن السلطة ستتوجه للمجتمع الدولي واملؤسسات 
وجترميها  االحــتــالل  ممــارســات  لفضح  احلقوقية 

ودفعها لتحمل تبعات احلرب على قطاع غزه.

محمد املسروجي
رئيس احتــاد رجال  املسروجي  وبــدوره شدد محمد 
األعمال الفلسطينيني ورئيس مركز تطوير القطاع 
اخلاص على أهمية السرعة في إعادة اإلعمار وعدم 
إهدار الوقت بالنقاشات اجلانبية. فالدمار واملعاناة 
ال زاال قائمني في قطاع غزة، واملطلب األساسي هو 
رفع احلصار اجلائر وفتح املعابر ومنح أهالي القطاع 
حقهم في احلرية والعيش الكرمي، وهذه املطالب ال 

تتحقق إال بالوحدة الوطنية الفلسطينية. 
كما ثمن املسروجي دور الدول العربية واإلسالمية 
ومــالــيــة ألهالي  عينية  تــبــرعــت مبــســاعــدات  الــتــي 
من  املشروطة  للمنح  الكامل  رفضه  وأكــد  القطاع، 
الفصل  دعم  تستهدف  والتي  املانحة  الــدول  بعض 
بني الفلسطينيني، وتعمل على جعل اسرائيل هي 
يجب  لــذلــك  اإلعــمــار.  إعـــادة  مــن  األول  املستفيد 
هذه  في  اسرائيل  إشــراك  محاوالت  لكل  التصدي 
بأيد  تتم  أن  يجب  البناء  إعــادة  أن  العملية، حيث 

فلسطينية، كما يجب إعطاء املنتجات الفلسطينية 
األولوية األولى في كل ذلك.

أسامه كحيل
رئيس  نائب  كحيل  أسامة  املهندس  أعــد  وقــد  هــذا 
املوضوع  حول  ورقة  الفلسطينيني  املقاولني  احتاد 
ألــقــاهــا نــيــابــة عــنــه املــهــنــدس عــــادل عــــوده رئيس 
االحتاد. ويتبني من املسح الذي أجراه االحتاد بأن 
احلرب  خالل  خسائر  تكبدت  قد  املقاوالت  شركات 
املهندس  أكد  و  دوالر.  مليون   8.4 بـ  تقدر  األخيرة 
عوده على ضرورة إتباع خطط استراتيجية شاملة 
البدء  قبل  قادمة  عقود  لعدة  السكان  حاجة  تلبي 
بناء  تشمل  أن  يجب  االعــمــار  فــإعــادة  بــنــاء.  بــأي 
وكافة  املتينة  التحتية  والبنية  السكنية  الوحدات 
املرافق الالزمة دون إهدار ملساحات األرض املتوفرة. 
كما طالب بأن تتم عمليات إعادة اإلعمار في نفس 
املستفيدين هم من  أن يكون  الدمار لضمان  مكان 
تضررت منازلهم. وأكد على أن تتم جميع عمليات 
البناء بأيد فلسطينية، وحتى إذا كان هنالك شركات 
مع  بائتالف  تدخل  أن  عليها  فإن  مانحة  دول  من 

شركات فلسطينية محلية.

عاهد بسيسو
وقد شارك أيضًا بالورشة عاهد بسيسو نائب رئيس 
استعرض  الـــذي  الفلسطيني،  اإلســكــان  مجلس 
اإلعمار، وحتدث  وإعــادة  البناء  في  املجلس  جتربة 
عن أهمية إعداد اخلطط الدقيقة والشاملة للبناء، 
القليلة  األرض  مساحات  من  االستفادة  وضـــرورة 
وأكــد على ضــرورة صياغة  املتوفرة في قطاع غــزة. 
ســيــاســة مــوحــدة إلعــــادة اإلعـــمـــار مبــشــاركــة كافة 
اجلهات املختصة وممثلني عن شرائح املستفيدين.

ودعا املهندس بسيسو إلى إقامة مؤسسة تناط بها 
يشارك  أن  واقترح  اإلعمار،  إعــادة  تنفيذ  مسؤولية 
الوطنية  املؤسسات  عن  ممثلون  املؤسسة  هــذه  في 

املتخصصة واملؤسسات الدولية ذات العالقة.

د. سمير أبوعيشه
كما دعا الدكتور سمير أبوعيشه أستاذ الهندسة في 
جامعة النجاح الوطنية في كلمته القطاع اخلاص 
بالشراكة  وتنسيقي  ريــادي  دور  ألخذ  الفلسطيني 
اإلعمار  إعـــادة  عملية  فــي  الرسمية  اجلــهــات  مــع 
األكادمييني  إشــراك  إلى  باالضافة  غــزه،  قطاع  في 
إلعادة  الــتــابــعــة  الــلــجــان  كــافــة  فــي  واملتخصصني 
مــع جميع  التنسيق  أهــمــيــة  عــلــى  وأكـــد  اإلعـــمـــار. 
اجلهات الرسمية لهذا الغرض، وعلى ضرورة إدارة 
بكفاءة  املانحني  من  تأتي  التي  واملــســاعــدات  املنح 
وشفافية لضمان توصيلها ملستحقيها، وعلى فرض 
متليه  مبــا  االلــتــزام  وليس  الفلسطينية  األجــنــدة 

الدول املانحة من شروط سياسية واقتصادية.

محمد توفيق اليازجي
رئيس جمعية  اليازجي  توفيق  أما مداخلة محمد 
احتاد  رئيس  ونائب  غــزة  قطاع  في  األعمال  رجــال 
نيابة  ألقاها  فقد  الفلسطينيني  األعــمــال  رجــال 
األعمال  رجــال  احتــاد  أمني عام  عنه ماجد معالي 
التركيز  املــداخــلــة  تضمنت  وقـــد  الفلسطينيني. 
بإعادة  الداخلية للبدء  على ضرورة حل اخلالفات 
لكافة  املعابر  وفتح  الوطن،  في  احلقيقي  اإلعمار 
البضائع واملواد اخلام واملعدات وقطع الغيار، وإعادة 
وفتح  الــوطــن،  بني شطري  اآلمــن  املمر  في  العمل 

معبر رفح بالتعاون مع األشقاء املصريني. 
واملجتمع  احلــكــومــات  مــعــالــي  طــالــب  جهته  ومـــن 
الـــدولـــي بــالــضــغــط عــلــى اســرائــيــل مــن أجـــل أخذ 
ضمانات بعدم إعادة الهدم والتدمير، وكذلك ايجاد 
اخلسائر  عــن  بالتعويض  اســرائــيــل  ـــزام  إلل آلــيــات 
الذي تسببت به في  املباشرة للدمار  املباشرة وغير 

قطاعات غير عسكرية.
مدير  عورتاني  هشام  الدكتور  شكر  اللقاء  ختام  وفي 
ووعد  مداخالتهم،  على  واحلــضــور  املتحدثني  املركز 
والتوصيات  االســتــنــتــاجــات  يتضمن  تــقــريــر  ــإعــداد  ب
الرئيسية متهيدًا لرفعه للجهات املختصة في احلكومة 

والقطاع اخلاص واملؤسسات الدولية ذات العالقة.

ورشة عمل في رام الله تبحث إعادة االعمار في قطاع غزه ودور القطاع اخلاص الفلسطيني
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مبـــبـــادرة مــشــتــركــة بــني مــركــز تــطــويــر القطاع 
النجاح  جامعة  فــي  االقــتــصــاد  وكلية  اخلــاص 
باجلامعة  املــؤمتــرات  قاعة  فــي  عقد  الوطنية، 
ورشة عمل حول احلوكمة في اجلهاز املصرفي، 
األعمال،  إدارة  فــي  املاجستير  طلبة  حضرها 
باإلضافة لعدد من مدراء البنوك الرئيسية في 
نابلس وبعض املدرسني في الكلية. وقد افتتحت 
الورشة بكلمة ترحيبية من د.سائد الكوني عميد 
كلية االقتصاد، رحب فيها باملشاركني وأكد على 
املصرفي  اجلهاز  في  احلوكمة  حتديث  أهمية 
التجارية  واملــنــشــآت  املساهمة  الــشــركــات  وفــي 
بشكل عام، كما أكد الكوني على أهمية تواصل 
املؤسسات  مــع  وطلبتها  مبدرسيها  اجلــامــعــة 
هيئة سوق  وبشكل خاص  واملالية،  االقتصادية 

رأس املال وسلطة النقد الفلسطينية.
وقد تطرقت مداخلة ماهر املصري، رئيس هيئة 
األساسية  القضايا  من  لعدد  املــال،  رأس  ســوق 
خاص  بشكل  وأكد  احلوكمة،  مبفهوم  املرتبطة 
على أن من أهم مرتكزات احلوكمة هو الصدق 
بــان تشمل  وطــالــب  واإلفــصــاح.  الشفافية  فــي 

املالية  البيانات  خاص  بشكل  اإلفصاح  عملية 
موضوعيًا  تــقــيــيــمــًا  و  لــلــمــنــشــآت  احلــقــيــقــيــة 
لــألصــول والـــقـــروض، واإلفــصــاح عــن الرواتب 
املوظفني  كبار  عليها  يحصل  التي  واملكافئات 
على  املصري  أكد  كما  اإلدارة.  وأعضاء مجلس 
عمليات  في  الدولية  باملعايير  االلتزام  ضــرورة 

التدقيق وإعداد احلسابات اخلتامية.
هذا وقد أشاد املصري باجلهود التي بذلها فريق 
للحوكمة  الوطنية  واللجنة  الفني  احلوكمة  
بالشركات  اخلاصة  احلوكمة  مدونة  إعــداد  في 
املساهمة العامة، وأكد على أن جهودًا ستبذل في 
املرحلة القادمة إلعداد مدونة خاصة بالشركات 
من  العظمى  الغالبية  تشكل  والتي  العائلية، 

املنشآت التجارية.
وقد تطرق رياض أبو شحادة، مدير عام الرقابة 
للتعقيدات  الــنــقــد،  سلطة  فــي  الــبــنــوك  عــلــى 
تسود  الــتــي  الــكــثــيــرة  والتنظيمية  الــقــانــونــيــة 
تزيد  أن  ميــكــن  والــتــي  الفلسطينية  املــنــاطــق 
هو  وأهمها  املصرفي،  العمل  في  املخاطر  من 
من  الكثير  عــلــى  االحــتــالل  هيمنة  اســتــمــرار 

املقومات االقتصادية والتنظيمية في فلسطني، 
باإلضافة للصعوبات التي رافقت إقامة السلطة 
املنبثقة عنها، مثل سلطة  الوطنية واملؤسسات 
النقد الفلسطينية. وقد أشار أبو شحادة إلى أن 
سلطة النقد قد متكنت خالل السنوات القليلة 
عديدة  تنظيمية  اجنــازات  حتقيق  من  املاضية 
املــمــاثــلــة في  املــؤســســات  مــقــدمــة  فــي  جعلتها 
املنطقة العربية واإلقليمية، حيث أقرت وأشادت 

بذلك املؤسسات املالية الدولية املتخصصة.
وقــد أشــار أبــو شحادة إلــى أن سلطة النقد قد 
الدولية  املؤسسات  بعض  مــع  بالتعاون  أعــدت 
فلسطني  فــي  املــصــارف  حوكمة  لقواعد  دلــيــاًل 
واملمارسات  احلوكمة  ملبادئ  شرح  على  يحتوي 
الفضلى في املصارف. وبني ان أهداف احلوكمة 
بــالــنــســبــة لــلــجــهــاز املــصــرفــي هـــي تــعــزيــز ثقة 
واملساهمني  املودعني  حقوق  وحماية  اجلمهور 
سلطة  أن  شحادة  أبو  وقال  االستثمار.  وتنمية 
هذه  لتحقيق  عــديــدة  لوسائل  ستلجأ  النقد 
البنوك  مــــال  رأس  رفــــع  تــتــضــمــن  األهـــــــداف، 
وتشجيع االندماج بني البنوك الصغيرة وإجراء 
قاعدة  وإعــــداد  السيولة  على  يومية  مــراقــبــة 

بيانات عن املقترضني.
شحادة  أبــو  ريـــاض  أكــد  مداخلته،  نهاية  وفــي 
االلتزام مببادىء احلوكمة في اجلهاز  أن  على 
للمخاطر،  أفضل  إدارة  إلــى  ســيــؤدي  املصرفي 
وبالتالي فان ذلك سيعزز دور البنوك في عملية 
التنمية االقتصادية عن طريق منح التسهيالت 
وقد  والقطاعات.  الشرائح  لكافة  اإلئتمانية 
ـــدعـــوة اســتــحــســانــًا مـــن جميع  القــــت هــــذه ال
املشاركني في الورشة، ولكن طالب بعض مدراء 
بإجراءات  الــســيــاســة  هـــذه  تــقــتــرن  أن  الــبــنــوك 
والـــذي  الــقــضــائــي،  تــســتــهــدف تفعيل اجلــهــاز 
يــزال يعاني مــن مشكالت عــديــدة حتــد من  ال 
فاعليته، وبالتالي تزيد من املخاطر التي تواجه 

البنوك في تسهيالتها االئتمانية.
وفي نهاية الورشة شكر د.هشام عورتاني مدير 
النجاح  جامعة  اخلــاص  القطاع  تطوير  مركز 
عــلــى اســتــضــافــتــهــا لـــلـــورشـــة، ووعــــد بــــان يتم 
اجلامعات  فــي  مماثلة  توعية  ورشـــات  تنظيم 

الفلسطينية االخرى.

ورشــــات عمــل عقـــــدهــا مركـــز تطــــويــــر القـطـــــــاع اخلــــــاص - جمعـــــية رجــــال األعمــال الفلسطيــــنيني

ندوة حول احلوكمة في اجلهاز املصرفي
ماهر املصري :  احلوكمة تعني الشفافية والصدق في اإلفصاح

رياض أبو شحادة : على البنوك أن تتنافس في القروض وليس فقط باجتذاب الودائع

جويلي يرأس الدورة الثالثة ملؤمتر رجال 
األعمال العرب والصينيني

 أناب  األمني  العام  للجامعة   العربية السيد  / عمرو  موسي  .. أمني عام  مجلس  الوحدة 
االقتصادية  الدكتور / أحمد جويلي  لرئاسة  أعمال  الدورة الثالثة  ملؤمتر   رجال األعمال  
العرب  والصينيني  الذي عقد   في مدينة  » هاجنزو » بجنوب   الصني  خالل   الفترة  من  21-
23  نيسان   اجلاري  وذلك  في اطار البرنامج  التنفيذي  ملنتدى   التعاون  العربي-  الصيني  
وقال  مصدر  مسئول  مبجلس   الوحدة االقتصادية  العربية  : انه  سيرأس  اجلانب  العربي  
خالل  إعمال  املؤمتر وزير  االقتصاد  والتجارة  السوري الدكتور/ عامر  حسنى  لطفي  رئيس  
83«  للمجلس االقتصادي  واالجتماعي  ، وقال  جويلي  ان  املؤمتر  يتضمن  أربع  الدورة  » 
جلسات  عمل تدور محاورها  حول آفاق  االستثمارات العربية – الصينية وانعكاسات  األزمة 
والصغيرة   املتوسطة   الصناعات   في مجال   الصيني    – العربي  والتعاون    ، العاملية   املالية  
،وأوضح انه  مت تأسيس منتدى  التعاون  العربي  الصيني  في يناير  2004 ، وعقدت  الدورة  
األولي  لرجال اإلعمال  من اجلانبني  في بكني  عام 2005 ، والثانية  في العاصمة   األردنية 
عمان  عام 2007 ، ويشارك في اعمال الدورة احتاد رجال االعمال العرب  ومن خالل وفد غير  

رسمي من  احتاد رجال االعمال الفلسطينيني .
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عقدت في الكويت يومي 19-20 يناير )كانون الثاني( 
 - واالجتماعية  والتنموية  االقتصادية  العربية  القمة 
قمة التضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة والتي 
واالرتقاء  االقــتــصــادي  االزدهـــــار  حتقيق  الـــى  تــرمــي 
االجتماعي والتنمية املستدامة جلميع الدول العربية 
ويقوم القطاع اخلاص بدور رئيسي داعم في تنفيذ هذا 

البرنامج التنموي للوطن العربي.
الرئيس  وفــي مقدمتهم  الــعــرب  الــقــادة  ـــدارس  ت وقــد 
على  اإلسرائيلي  الــعــدوان  مــازن(   عباس)ابو  محمود 
الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وسبل تقدمي الدعم 

واملساندة للشعب الفلسطيني.
عبد  بن  الله  عبد  امللك  السعودي  العاهل  اعلن  وقــد 
العزيز عن تقدمي مليار دوالر العادة اعمار قطاع غزة.

وقال بيان صادر عن مجلس جامعة  الدول العربية 
مستجدات  تــدارس  أن  بعد  انه  القمة  مستوى  على 
اإلسرائيلي  الــعــدوان  عــن  الناجم  اخلطير  الــوضــع 
على قطاع غزة واخلطوات الواجب اتخاذها، يتوجه 
الفلسطيني  للشعب  وإجــالل  إكبار  بتحية  املجلس 
اإلسرائيلي،  العدوان  ملواجهة  الباسلة  مقاومته  في 
الـــذي أوقـــع اآلالف  ويــديــن هــذا الــعــدوان الهمجي 
من الشهداء واجلرحى واحدث دمارًا هائاًل، ويحمل 
إسرائيل املسؤولية القانونية عما ارتكبته من جرائم 
هذه  مرتكبي  مالحقة  نحو  يلزم  مــا  واتــخــاذ  حــرب 

اجلرائم.
كما أكد القادة عزمهم على تقدمي كافة أشكال الدعم 
ملساعدة الشعب الفلسطيني وإعادة إعمار غزة، ورحبوا 

باملساهمات التي مت اإلعالن عنها في هذا اإلطار.
وقــــرر مــجــلــس اجلــامــعــة عــلــى مــســتــوى الــقــمــة إعـــادة 
وبناء،  تأهيل  إعادة  برامج  إعمار قطاع غزة من خالل 
وفق  الفلسطينية،  الوطنية  السلطة  مــع  بالتنسيق 
ــات الــعــربــيــة والــدولــيــة املــعــتــمــدة لــدعــم الشعب  ــي اآلل

املساعدات  تــقــدمي  فـــي   الــفــلــســطــيــنــي .واالســـتـــمـــرار 
اإلنسانية واإلغاثة ألهالي قطاع غزة ودعوة الصندوق 
العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي وبالتعاون مع 
لإلنشاء  الــدولــي  والبنك  للتنمية،  اإلســالمــي  البنك 
الذي  الدمار  حلجم  وتقييم  حصر  لسرعة  والتعمير 
بدعوة جمهورية مصر  والترحيب  غــزة.   بقطاع  حلق 
توفير  بهدف  للمانحني  دولي  بتنظيم مؤمتر  العربية 
إعمار قطاع غزة، ووضع اآللية  الالزم إلعادة  التمويل 
املتوفرة  اإلمكانيات  من  واالستفادة  لذلك،  املناسبة 

للمنظمات اإلقليمية والدولية.
الفلسطيني  للشعب  الصحية  االوضـــاع  وبخصوص 
في قطاع غزة فقد قرر مجلس اجلامعة تقدمي الدعم 
التحتية  البنية  تأهيل  إلعـــادة  الـــالزم  والفني  املـــادي 
للخدمات الصحية وحتسني األوضاع املعيشية لسكان 
بإنشاء  العرب  الصحة  وزراء  وتكليف مجلس  القطاع، 

الطواقم  وتوفير  غزة،  قطاع  في  امليدانية  املستشفيات 
الرعاية  توفير  على  القادرة  الصحية  والكوادر  الطبية 
والــطــلــب من  الــطــبــيــة.  وتــقــدمي اخلــدمــات  الصحية 
املــتــحــدة، تكليف املــديــرة العامة  الــعــام لــألمم  األمــني 
ملنظمة الصحة العاملية إرسال جلنة لتقصي احلقائق 
في  واملعيشية  واالجتماعية  الصحية  األوضــاع  بشأن 
قطاع غزة ورفع تقرير عن اآلثار املباشرة وغير املباشرة 
ــًا على  ــي دول إســرائــيــل لألسلحة احملــرمــة  الســتــخــدام 
الصحة العامة للشعب الفلسطيني واألضرار الناجمة 

عنها. 
البرى  الربط  مشروع  إطــالق   ، بتنفيذ  القمة  وقــررت 
العربى بالسكك احلديدية طبقا لوثيقة املخطط التى 
الدول  ودعت  العرب،  النقل  وزراء  عليها مجلس  وافق 
لتعديل  الالزمة  باتخاذ اخلطوات  القيام  الى  العربية 
ذات  التنظيمية  واألطر  الوطنية  التشريعات  ومواءمة 

القمة العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعية
قمة التضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة

الرياض تقدم مليار دوالر إلعادة إعمار غزة

الكويت تتبرع بـ 34 مليون دوالر لوكالة الغوث
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ملف العدد

الصلة لوضع مشروعات املخطط موضع التنفيذ دون 
معوقات.

البري  الــربــط  قــرار حــول مخطط  فــي  القمة،  ودعــت 
لتمويل  آلية  “وضع  إلى  احلديدية،  بالسكك  العربى 
تــنــفــيــذ هـــذه املـــشـــروعـــات عــلــى أســـس جتـــاريـــة تكون 
املساهمة فيها مفتوحة أمام القطاع اخلاص ومؤسسات 
التمويل العربية وصناديق التمويل العربية واإلقليمية 
في  االستثمار  إلى  اخلــاص  القطاع  ويدعو  والدولية، 

تنفيذ وتشغيل تلك املشروعات على أسس جتارية.»
النقل  وزراء  مجلس  قمتهم  في  العرب،  القادة  وكلف 
الربط  مخطط  مــشــروعــات  تنفيذ  مبتابعة  الــعــرب 
العربى بالسكك احلديدية، وما يتطلبه ذلك من إعداد 
اتفاقية لهذا الغرض وتقدمي تقرير دورى للقمة حول 
التقدم احملرز فى التنفيذ، وطالبوا مؤسسات التمويل 
تنفذ  بتمويل  املساهمة  والدولية  واإلقليمية  العربية 

هذه املشروعات.

إطالق برنامج لألمن الغذائي
وقررت القمة إطالق البرنامج الطارئ لألمن الغذائي 
املستفيدة  العربية  الـــدول  حكومات  وكلفت  العربي، 
خاصة  تفضيلية  مــزايــا  مبنح  املــشــروع  مــكــونــات  مــن 
وإنشاء  بالبرنامج،  احملـــددة  املــجــاالت  فــى  لإلستثمار 
حساب خاص لتمويل البرنامج لدى الصندوق العربي 
لإلمناء االقتصادي واالجتماعي مببلغ 25 مليار دوالر 
يتم متويله من املؤسسات والصناديق اإلمنائية العربية 
واإلقليمية والدولية، في إطار احتاد مالي، ويتم إدارة 

احلساب وفق القواعد والشروط اإلقراضية املتبعة.
كما كلفت املنظمة العربية للتنمية الزراعية باستكمال 
إعداد الدراسات الالزمة لتكوين احتياطى غذائي عربي 
بحيث يتم البدء فى تكوين االحتياطي قبل نهاية عام 
2010 ويتم متويل ذلك من احلساب اخلاص املفتوح 

لدى الصندوق العربي.
وكلف القادة العرب املنظمة العربية للتنمية الزراعية 
املعنية  اجلهات  كافة  مع  بالتنسيق  التنفيذ  مبتابعة 

وتقدمي تقرير دوري حول التقدم احملرز الى القمة.

االحتاد اجلمركي العربي
العربي  قرار حول االحتــاد اجلمركي  القمة في  ودعت 

إلى البدء في اتخاذ اخلطوات الالزمة إلقامة اإلحتاد 
استكمال  مــن  ــتــهــاء  واالن  2010 الــعــام  مــن  اعــتــبــارا 
واتخاذ   2015 عــام  الكامل  التطبيق  متطلبات  كافة 
للوصول  متهيدا  لذلك  الالزمة  القانونية  اإلجــراءات 

إلى السوق العربية املشتركة.
واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  العرب  القادة  وكلف 
بإجناز كافة اإلجــراءات الالزمة لذلك وفق التوقيتات 
اجلمركي  االحتــاد  القامة  العمل  برنامج  فى  احملــددة 
العربي، ويقدم املجلس تقريرا دوريا عن التقدم احملرز 

إلى القمة.
املجلس  العربي  املائي  كما كلفوا فى قرار حول األمن 
الوزاري العربي للمياه بوضع استراتيجية لألمن املائى 
واملتطلبات  التحديات  ملواجهة  العربية  املنطقة  فــى 

املستقبلية للتننمية املستدامة.
ووافقت القمة االقتصادية بالكويت على مشروع اإلدارة 
املتكاملة للموارد املائية لتحقيق تنمية مستدامة فى 
املنطقة العربية، وكلفت املركز العربي لدراسات املناطق 
املشروع  تنفيذ  مبتابعة  القاحلة  واألراضــــي  اجلــافــة 
بالدول  باملعنية  الــوطــنــيــة  املــؤســســات  مــع  بــالــتــعــاون 
التمويل  ومــؤســســات  الــصــنــاديــق  دعــت  كما  الــعــربــيــة، 
فى متويل  للمساهمة  الالزم  التمويل  لتدبير  العربية 
تقدر  للمشروع  املطلوبة  املــوازنــة  أن  وعــلــم  املــشــروع، 

بحوالي مليوني دوالر سنويا ملدة خمس سنوات.

تعزيز مشروعات الربط 
الكهربائي العربي

الربط  تعزيز مشروعات  قــرار حول  القمة في  ودعــت 
الكهربائي العربي إلى االنتهاء من مشروعات الربط 
الكهربائي العربي واستكمال ما تبقى وفقا لألولويات 
بشؤون  املعنيني  العرب  الـــوزراء  مجلس  يقرها  التى 

الكهرباء.
وطــالــبــت الــقــمــة حــكــومــات الــــدول الــعــربــيــة باتخاذ 
واستحداث  ومـــواءمـــة  لــتــعــديــل  الـــالزمـــة  اخلـــطـــوات 
لوضع  التنظيمية  وأطـــرهـــا  الــوطــنــيــة  تشريعاتها 
التنفيذ  العربى موضع  الكهربائى  الربط  مشروعات 

دون عوائق.
االقتصادي  لـــإلمنـــاء  الــعــربــي  الـــصـــنـــدوق  وكــلــفــت 

واالجـــتـــمـــاعـــي مبـــواصـــلـــة تــوفــيــر الــتــمــويــل الــــالزم 
الــكــهــربــائــى العربى  الــربــط  إلســتــكــمــال مــشــروعــات 
بالتنسيق مع حكومات الدول العربية، ودعت القطاع 
بالكهرباء  املتعلقة  املشروعات  فى  للمشاركة  اخلاص 
وتوطني  نقل  فى  دوره  أهمية  على  والتأكيد  والطاقة 

التقنية.
بشؤون  املعنيني  الــعــرب  الــــوزراء  مجلس  كلفت  كما 
لــإلمنــاء االقتصادي  الــعــربــي  والــصــنــدوق  الــكــهــربــاء 
التنفيذ  وآلية  الزمني  البرنامج  بوضع  واالجتماعي 
الــكــهــربــائــي العربي  الــربــط  إلســتــكــمــال مــشــروعــات 
وإعداد تقرير دورى للقمة حول التقدم احملرز فى هذا 

الشأن.

البرنامج املتكامل لدعم 
التشغيل

البرنامج  قـــرار حــول  فــي  االقــتــصــاديــة  القمة  ودعـــت 
املتكامل لدعم التشغيل واحلد من البطالة فى الدول 
العربية إلى تنفيذ البرنامج املتكامل لدعم التشغيل 
خالل  مــن  العربية  الـــدول  فــى  البطالة  مــن  واحلـــد 
واجلهات  القائمة  وأجهزتها  العربية  العمل  منظمة 

املعنية فى الدول العربية.
 2010 عــامــي  بــني  الــفــتــرة  باعتماد  القمة  وأوصـــت 
البطالة  وخــفــض  للتشغيل  عــربــيــا  عــقــدا   2020 و 
متقدمة  أولوية  وإعطاء  املدة  نهاية  فى  النصف  الى 
لسياسات التنمية فى الدول العربية لدعم التشغيل 
املجزي واملنتج وإيجاد فرص العمل واحلد من البطالة 

وحتسني ظروف حياة وعمل املشتغلني.»
الــوطــنــيــة والعربية  تــركــيــز اجلــهــود  إلـــى  كــمــا دعـــت 
املتوافق  الفعال  والتدريب  البشرية  التنمية  لدعم 
اإلنتاجية  الكفاءة  ورفــع  العمل  سوق  احتياجات  مع 
التدريب  مراكز  من  ثالثة  والسعي  العربى  للعامل 

القائمة فى الدول العربية.
ودعت القمة أيضا إلى ضرورة اتخاذ حكومات الدول 
األيدى  تنقل  لتيسير  الــالزمــة  اإلجــــراءات  العربية 
العاملة العربية بني الدول األعضاء مبا يكفل خفض 

معدالت البطالة.

دعم مبادرات القطاع اخلاص
كما دعت إلى دعم مبادرات القطاع اخلاص ومؤسسات 
التشغيل  برامج  العربية لتحقيق  التمويل  وصناديق 
الوطني  املستويني  على  البطالة  مــعــدالت  وخفض 
واألمانة  العربية  العمل  منظمة  وكلفت  والــعــربــي، 
التقدم  حــول  دوري  تقرير  بتقدمي  للجامعة  العامة 

احملرز إلى القمة.
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ملف العدد
البرنامج  تنفيذ  بالكويت  االقتصادية  القمة  وقــررت 
ومتويل  العربية  الــدول  فى  الفقر  من  للحد  العربي 
مشروعاته ملدة أربع سنوات ودعت مؤسسات التمويل 

العربية الى املساهمة فى متويله.
واجتماعية  اقتصادية  سياسات  وضع  إلى  دعت  كما 
فترة  فــي  النصف  إلــى  الفقر  مــعــدالت  خفض  تتيح 

أقصاها عام .2015

متويل شبكات األمن 
االجتماعي

بتمويل  اإللتزام  الى  قمتهم  فى  العرب  القادة  ودعــا 
الالزم  التمويل  وتوفير  اإلجتماعى  األمـــن  شبكات 
مجلس  وكلفوا  واملتوسطة،  الصغيرة  للمشروعات 
مع  بالتنسيق  الــعــرب  االجــتــمــاعــيــة  الــشــئــون  وزراء 
تنفيذ  مبتابعة  العربية  للجامعة  الــعــامــة  األمــانــة 
البرنامج وتقدمي تقرير حول التقدم احملرز فى هذا 

الشأن إلى القمة.
وقررت القمة، تنفيذ اإلعالن العربي لتحقيق األهداف 
ـ   2009 التنموية لأللفية فى فترة زمنية بني عامي 

2015 مع التركيز على الدول العربية األقل منوا.
ودعــت الــدول العربية األقــل منــوا إلــى تقدمي تقرير 
حول  العربية  للجامعة  العامة  األمــانــة  إلــى  سنوي 
التنموية  األهـــداف  تنفيذ  فى  تقدم  من  أحــرزتــه  ما 
إحرازه  مت  ملا  وفقا  املساعدات  حتديد  ويتم  لأللفية، 
املجالس  القمة  وكلفت  الــشــأن،  هــذا  فــى  تــقــدم  مــن 
الوزارية واملنظمات العربية املتخصصة بالتنسيق مع 
األمانة العامة مبتابعة تنفيذ البرنامج وتقدمي تقرير 

حول التقدم احملرز الى القمة.

تطوير التعليم فى الوطن 
العربي

تطوير  بتنفيذ خطة  الــدول  قيام  العرب  القادة  وقرر 
التعليم فــى الــوطــن الــعــربــى فــى إطـــار زمــنــى خالل 
الفترة بني عامي 2009ـ  2019 وزيادة موازنات وزارات 

التعليم العربية وتخصيص كافة املوارد الالزمة لها.
ودعوا إلى دعم جهود األمانة العامة للجامعة العربية 
لتنفيذ  والعلوم  والثقافة  للتربية  العربية  واملنظمة 
اخلطة وبرامجها ومشاريعها وتكليفها بإعداد تقارير 

دورية ملا مت إحرازه فى هذا الشأن، ترفع إلى القمة.
وقــــررت الــقــمــة، مــواصــلــة حــكــومــات الــــدول العربية 
األولية  الصحية  الرعاية  خــدمــات  مستوى  حتسني 
وتطبيق منوذج طب األسرة فى دولها، ووضع ذلك فى 
وتكليف  العربية  الصحة  وزارات  برامج  أولويات  قمة 
عربى  مشروع  بــإعــداد  العرب  الصحة  وزراء  مجلس 

متكامل بهذا الشأن.

لوزارات  الالزمة  املالية  املــوارد  تخصيص  إلــى  ودعــت 
ملنظمة  الــدولــيــة  للمعايير  وفــقــا  الــعــربــيــة  الــصــحــة 
الصحة العاملية بهذا الشأن، كما كلفت مجلس وزراء 
التقدم  حــول  دورى  تقرير  بتقدمي  الــعــرب  الصحة 

احملرز إلى القمة.
ورحبت بدعوة مصر الستضافة قمة عربية اقتصادية 
تكليف  مــع  عامني  بعد  تعقد  واجتماعية  وتنموية 
االتصاالت  بــإجــراء  العربية  للجامعة  الــعــام  األمــني 

الالزمة لتحديد موعدها والتحضير لها.
وتداعياتها  الــعــاملــيــة  املــالــيــة  بــاألزمــة  يتعلق  وفــيــمــا 
استمرار  العرب  القادة  أكد  العربية  اإلقتصادات  على 
الوطنية  املالية  ملؤسساتها  العربية  الــدول  مساندة 
الدول  وممــارســة  عليها،  واإلشــــراف  الــرقــابــة  وتعزيز 
االقتصادية  العالقات  في  فعالية  أكثر  دورا  العربية 
ــيــة لضمان  ــيــة واملـــشـــاركـــة فـــى اجلـــهـــود الــدول الــدول

اإلستقرار املالى العاملي.
ودعوا إلى قيام محافظي البنوك املركزية ومؤسسات 
النقد العربية بزيادة التنسيق والترابط بني األجهزة 
تقدمي  استمرار  وأكــدوا  العربية،  الــدول  فى  الرقابية 
فاعل  بدور  للقيام  العربية  املالية  للمؤسسات  الدعم 
واإلستثمارات  العربية  املالية  التدفقات  زيـــادة  فــى 
التكاملية  املشاريع  األخــص  وعلى  البينية  العربية 
ــــدول الــعــربــيــة فــى جهودها  الــعــربــيــة، ومــســاعــدة ال

لتحسني مناخ اإلستثمار.
كما دعوا إلى اتخاذ التدابير الالزمة من قبل املؤسسات 
مستقبلية  تــطــورات  أي  إلستشراف  العربية  املالية 
اإلقتصادات  على  العاملية  املالية  األزمـــة  لتداعيات 

العربية وتقدمي بدائل لسبل مواجهة ذلك، مؤكدين 
العاملية مبا  النفط فى السوق  أهمية استقرار أسعار 
واملستهلكني،  للمنتجني  االقتصادية  املصالح  يراعي 
العربية  الــدول  فى  املالية  وزراء  بني  التنسيق  وزيــادة 

وتكليفهم ببحث األسلوب األمثل لذلك.
قرار  بالكويت في  العربية  االقتصادية  القمة  وباركت 
جهود القطاع اخلاص العربي فى دعم العمل العربي 
املــشــتــرك ودعــوتــه الـــى اإلســتــمــرار فــى دعـــم مسيرة 

التنمية اإلقتصادية العربية.
ودعــــت إلـــى مــشــاركــة الــقــطــاع اخلــــاص فـــى تنفيذ 
تنفيذ  وفى  الوطنية  االقتصادية  التنمية  مشروعات 
العمل  تعزيز  أجــل  مــن  مشتركة  عربية  مــشــروعــات 

االقتصادي العربي املشترك.
متابعة  فــى  اخلــاص  القطاع  مشاركة  تعزيز  وأكـــدت 
اإلقتصادية  الــقــمــة  عــن  الـــصـــادرة  الـــقـــرارات  تنفيذ 
الدول  جامعة  مع  بالتعاون  واإلجتماعية  والتنموية 

العربية.

تفعيل دور املجتمع املدني
مختلف  فــى  املــدنــي  املجتمع  دور  بتفعيل  وطــالــبــت 
املجاالت االقتصادية واإلجتماعية والتنموية وتعزيز 
الشراكة مع منظماته ومؤسساته مبا يحقق األهداف 
الــتــنــمــويــة واإلقــتــصــاديــة واإلجــتــمــاعــيــة فــى الـــدول 

األعضاء.
العربية  املدني  املجتمع  منظمات  جهود  دعم  وأكــدت 
على الصعيدين اإلقليمي والدولي وخاصة نشاطاتها 

الرامية إلبراز الهوية العربية.
ووجـــهـــت الــقــمــة الــشــكــر والــتــقــديــر لـــدولـــة الكويت 
العربية  للقمة  الستضافتها  وشعبا  وحكومة  اميرا 

االقتصادية والتنموية واالجتماعية.

الكويت تتبرع بـ 34 مليون 
دوالر لوكالة غوث الالجئني 

الفلسطينيني
كلمته  في  االحمد  صباح  الشيخ  الكويت  امير  اعلن 
الكويت  تقدمي  االقتصادية   للقمة  افتتاحه  خــالل 
مببلغ 34 مليون دوالر لتغطية احتياجات وكالة غوث 
اميانا  )األونــــروا(  الفلسطينيني  الالجئني  وتشغيل 
احلاجات  وملواجهة  للوكالة  االنساني  بــالــدور  منها 
العاجلة لالشقاء الفلسطينيني. واكد ان العدوان على 
وجرمية  احلرب  يعتبر جرمية من جرائم  غزة  قطاع 
انتهاكا صارخا البسط مبادئ  االنسانية وميثل  ضد 

حقوق االنسان، مطالبا مبحاسبة املسؤولني عنه.

إطالق برنامج 
طارئ لألمن 

الغذائي وتنفيذ 
االحتاد اجلمركي 

العربي في غضون 
سنوات  5
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عــــــ
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ـــــــــــ
مـــلـــ

2

عقد في منتجع شرم الشيخ املصري بتاريخ 3-2-
2009 املؤمتر الدولي لدعم االقتصاد الفلسطيني 
العادة اعمار غزة  مبشاركة ممثلني عن أكثر من 

75 دولة.
الـمعابر،  فتح  إعـــادة  اهمية   على  خــاللــه  أكـــدوا 
وحتقيق  ـــــســـــالم،  ال عــمــلــيــة  إطـــــــالق  وإعــــــــــادة 
ــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ووقـــف  الـــــمــصــاحلــة الــداخــل
النشاطات االستيطانية اإلسرائيلية في األراضي 

الفلسطينية.
وكانت جلسة الـمؤمتر شهدت العديد من الكلـمات 
تقدمي  على  مجملها  في  ركــزت  الـمشاركني،  من 
أهمية  والتأكيد على  الفلسطيني  الدعم للشعب 
الــتــقــدم فــي الـــــمــســار الــســيــاســي بــإطــالق عملية 
الـمعابر في قطاع غزة،  إعادة فتح  السالم، وعلى 
فيما  اإلعــمــار،  عملية  تنفيذ  ممكنًا  يــكــون  لكي 
د.  بها  يــقــوم  الــتــي  بــاجلــهــود  الـمتحدثون  أشـــاد 
سالم فياض رئيس الوزراء، سواء في تنفيذ خطة 
التي أطلقت في  الفلسطينية  التنمية واإلصالح 
مؤمتر باريس أو من خالل تقدمي خطة فلسطينية 

إلى مؤمتر شرم الشيخ.
الكلـمات إعالنات عن تقدمي  وقد تضمنت بعض 
اخلطة  تنفيذ  في  للـمساعدة  مالية  مساهمات 

الفلسطينية لإلنعاش االقتصادي وإعادة اإلعمار، 
دوالر  مليار  مببلغ  االلــتــزام  السعودية  أعلنت  إذ 
السعودية،  التنمية  صــنــدوق  خـــالل  مــن  تــقــدم 
وأعلنت الكويت عن تقدمي 200 مليون دوالر على 
لبنان  وأعلنت  الـمقبلة،  اخلمس  السنوات  مــدى 
عن تقدمي مليون دوالر، فيما أعلنت إيطاليا عن 
عن  أعلنت  والبرازيل  دوالر،  مليون   100 تقدمي 
األوروبية  والـمفوضية  دوالر،  ماليني   10 تقدمي 
عن تقدمي 554 مليون دوالر، فيما أعلنت الواليات 
الـمتحدة عن تقدمي 900 مليون دوالر، واإلمارات 
دوالر،  مليون   174 تقدمي  عن  الـمتحدة  العربية 
فيما أعلنت قطر عن مساعدة بقيمة 250 مليون 
دوالر من خالل برنامج إعادة إعمار غزة الذي قرره 
مجلس التعاون اخلليجي، كما أعلنت اجلزائر عن 

مساعدة بقيمة 200 مليون دوالر.
للرئيس  افتتاحية  بكلـمات  الـمؤمتر  واســتــهــل 
الفرنسي  والــرئــيــس  مــبــارك  الـــــمــصــري حــســنــي 
نيكوال ساركوزي والرئيس محمود عباس واألمني 
ـــان كـــي مـــون واألمـــني  الـــعـــام لـــألمم الـــــمــتــحــدة ب
ورئيس  مــوســى  عــمــرو  الــعــربــيــة  للجامعة  الــعــام 
تبعها  بــرلــســكــونــي،  سيلفيو  اإليــطــالــي  الـــــوزراء 
باستعراض  الـــوزراء،  رئيس  فياض،  د.ســالم  قيام 

اخلطة الفلسطينية لإلنعاش االقتصادي وإعادة 
اإلعمار.

الرئيس: جهود اإلعمار ستبقى 
قاصرة في ظل غياب احلل 

السياسي
“أن جهود اإلعمار والتنمية  الرئيس عباس  وأكد 
ستبقى قــاصــرة وعــاجــزة ومــهــددة فــي ظــل غياب 
اخلطة  “أن  إلــــى  مـــشـــيـــرًا  السياسي”،  احلــــل 
التفصيلية التي أعدتها احلكومة والتي سيقدمها 
لكم د.سالم فياض رئيس مجلس الوزراء تقدم رؤيا 
وطنية شاملة تطمح آلفاق تنموية تعزز االقتصاد 
الوطني الفلسطيني وتوفر ديناميكية تعزز متانة 
ما  الفلسطيني،  االجتماعي  النسيج  واستقرار 
وفي  الوطنية.  وحدتنا  الستعادة  توجهنا  يدعم 
هذا الـمجال فإن مواصلة تسديد االلتزامات من 
السلطة  موازنة  لدعم  واألصــدقــاء  األشقاء  قبل 
تقوي إرادتنا الوطنية حلث اخلطى نحو حتقيق 

وحدتنا”.
مثقاًل  سريعًا  ميضي  الوقت  “إن  الرئيس  وقــال 
اليأس  وظــالم  األمــل  وخيبات  الضحايا  بجثث 
بناء  نعيد  أن  نستطيع  كنا  وإذ  األفــق.  وانــســداد 
واملستشفيات  واملـــــــدارس  والـــعـــمـــارات  ــيــوت  ــب ال
واملــســاجــد، وشـــق الــطــرق وبــنــاء شــبــكــات املياه 
والكهرباء، وإذ كنا نستطيع إعادة غرس األشجار 
والورود واملزروعات، فإن األمر الذي يحمل خطورة 
نتحرك  لــم  إذا  نستطيع  قــد ال  أنــنــا  هــو  كــبــرى 
وشاباتنا  ألطفالنا  نعيد  أن  وبــســرعــة،  جميعًا 
وشباننا ورجالنا ونسائنا األمل بالسالم واحلرية، 
والقدرة على احللم بأشياء عادية، والثقة بقدوم 

أيام أفضل في املستقبل”.

مؤمتر املانحني في شرم الشيخ يختتم أعماله بتبني خطة السلطة 
الوطنية إلعادة اعمار غزة

الرئيس: جهود اإلعمار والتنمية 
ستبقى قاصرة وعاجزة في ظل غياب 

احلل السياسي
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موسى: إعمار غزة واجب على 
العرب

الدول  العام جلامعة  األمني  أكد  فقد  من جهته، 
إعـــمـــار غـــزة واجب  “أن  الــعــربــيــة عــمــرو مــوســى 
مشيرا  أخرى”،  قــوى  أي  قبل  العرب  نحن  علينا 
العربية لدعم  الدول  “إجمالي ما قدمته  أن  إلى 
الفلسطينية  والسلطة  الفلسطيني  االقــتــصــاد 
اخلمسة  جتــاوز  تاريخه  وحتى   2000 العام  منذ 
مليون  ستمائة  من  يقرب  ما  أي  دوالر،  مليارات 

دوالر سنويا”. 
االلتزام  مــن  إســرائــيــل  اعــفــاء  ان  مــوســى  وأكــــد 

بالقانون الدولي هو “كارثة سياسية”.
البناء  بـــإعـــادة  فــقــط  يــتــم  لــن  “احلل  ان  وقــــال: 
مرة  يدمر  لن  البناء  هذا  ان  ايضا بضمان  وامنــا 
يلتزم  ان  االسرائيلي  االحتالل  على  وان  اخــرى، 
بالقانون الدولي االنساني وبصفة خاصة اتفاقية 
حتت  السكان  اوضــاع  تنظم  التي  الرابعة  جنيف 

االحتالل”.
واشار الى عودة وفد خبراء منظمات جامعة الدول 
ميدانية  زيارة  من  املتخصصة  واجهزتها  العربية 
تعرف خاللها  ايــام  ستة  استمرت  غزة  قطاع  الى 
وطبيعة  والــدمــار  اخلسائر  حجم  على  مباشرة 
العادة  املطلوبة  والطارئة  االساسية  االحتياجات 

احلياة املعيشية لسكان القطاع الى طبيعتها.
وقال موسى ان الوفد التقى خالل زيارته باملسؤولني 
ورش  عــدة  وعقد  واملتضررين  االعمال  واصحاب 
واصحاب  الــفــلــســطــيــنــيــني  املـــقـــاولـــني  مـــع  عــمــل 
املجتمع  مؤسسات  وممثلي  والصناعات  املصلحة 
الدول  جامعة  لوفد  اللقاءات  هــذه  وفــرت  املدني 
وتقديرات حول مختلف االضرار  بيانات  العربية 
الزراعة  في مجاالت  واهله  بالقطاع  التي حلقت 
الشرب  مياه  وشبكات  ـــار  واالب السمكي  والصيد 
واالعمال  والتجارة  والصناعة  الصحي  والصرف 
الصغيرة وقطاع التربية والتعليم ومنشات البنية 
واملساكن  احلكومية  واملــرافــق  الــعــامــة  التحتية 
املتخصصة  اللجنة  هذه  تقرير  اخلاصة،يتضمن 

مقترحات والتزامات مبشروعات محددة تستطيع 
اعمار  اطار خطة  تنفيذها في  العربية  املنظمات 

غزة.
د. سالم فياض

وشدد د. سالم فياض، رئيس الوزراء، على ان جناح 
اعمار  العــادة  الفلسطينية  اخلطة  تنفيذ  جهود 
احلصار  رفــع  شــيء،  كل  وقبل  أواًل  “يتطلب  غــزة 
اإلسرائيلي املفروض على قطاع غزة، وفتح جميع 
املعابر مع مصر وإسرائيل بصورة دائمة متكن من 
بشكل  والبضائع  األفــراد  لكافة  الكاملة  احلركة 
اعتيادي )مبا في ذلك الواردات والصادرات( وفقًا 

التفاقية املرور واحلركة للعام 2005”.
“إننا  املانحني  امام  مداخلته  في  فياض  وأضــاف 
وهي  دوالر،  مليار  33ر1  بقيمة  دعم  إلى  بحاجة 
سيتم  والتي  اخلطة،  في  احملــددة  املشاريع  قيمة 
الفلسطينية،  السلطة  مــع  بالتنسيق  تنفيذها 
بحيث ميــكــن الــقــيــام بــهــذا الــتــمــويــل مــن خالل 
الوطنية  الــســلــطــة  خلــزيــنــة  املـــوحـــد  احلـــســـاب 
نقترحها،  الــتــي  اآللــيــات  كــاحــدى  الفلسطينية 
اآللية  )مثل  القائمة  اآللــيــات  احــد  أو من خــالل 
“بيغاس”  الفلسطيني  الشعب  لدعم  األوروبــيــة 
أو صندوق ائتمان البنك الدولي(، أو مباشرة من 
وبرامج  كمؤسسات  التنمية  فــي  شركائنا  خــالل 
االحتياجات  تلبية  لضمان  وذلك  املتحدة،  األمم 

ومنع االزدواجية”.
خطة االنعاش املبكر

وإعادة  املبكر  اإلنعاش  خطة  الــى  فياض  وتطرق 
 -  2009( لــلــعــامــني  غــــزة  قـــطـــاع  فـــي  اإلعــــمــــار 
بالتعاون  التخطيط  وزارة  أعّدتها  التي   )2010
األمم  ووكـــاالت  األخـــرى،  السلطة  مؤسسات  مــع 
الدولي،  والبنك  األوروبــيــة،  واملفوضية  املتحدة، 

والقطاع اخلاص ومؤسسات املجتمع املدني.
وقال هذه اخلطة تشكل أساسًا لكل عملية اإلنعاش 
املبكر وإعادة اإلعمار، وتنسيق االحتياجات واملوارد 
ومتكينهم  غــزة،  قطاع  فــي  شعبنا  أبــنــاء  ملساعدة 
رزقهم  مصادر  واستعادة  حياتهم،  استئناف  من 

ودخــلــهــم. ولــذلــك فــإن اخلــطــة تــقــدم اإلمكانية 
لتطوير كافة مناحي احلياة في قطاع غزة، وحتدد 
األولويات مبا يشمل ترميم شبكات املياه والكهرباء، 
الصحية  اخلـــدمـــات  وتــأهــيــل  املــــــأوى،  وتــوفــيــر 
املالئمة  الــظــروف  تــوفــيــر  وكــذلــك  والتعليمية، 
إلى  باإلضافة  هــذا  االعــتــيــاديــة.  للحياة  للعودة 
رواتب موظفي  دفع  االستمرار في  ضرورة ضمان 
االجتماعية،  املساعدات  وتقدمي  الــعــام،  القطاع 
إلى  نتطلع  كما  الطاقة.  إمــدادات  توفير  وضمان 
األساسية  اخلدمات  وتقدمي  االحتياجات  تلبية 
وآليات  أسس  ووضــع  التحتية،  بالبنى  والنهوض 
للتنمية.  دائمة  آفــاق  فتح  على  الــقــادرة  التدخل 
فاقتصاد غزة ُأنهك متاما بفعل سنوات احلصار، 
األمر الذي يتطلب إيجاد البيئة الالزمة لتمكني 
القطاع اخلاص من استعادة دوره في قيادة عملية 

التنمية، وحتقيق النمو والرفاه االجتماعي. 
عن  التعويض  يشمل  هــذا  إن  فياض  د.  واضـــاف 
الصناعة،  قطاعات  في  الــقــدرات  وبناء  األضـــرار، 
ومساعدة  واخلـــدمـــات،  واإلنـــشـــاءات،  ـــزراعـــة،  وال
االقتصاد الفلسطيني على االندماج في األسواق 
اإلقليمية والدولية، إضافة لدعم املوارد البشرية 
مــن خـــالل الــتــدريــب والــتــعــلــيــم، وتــطــويــر آليات 
التمويل من خالل املزيد من التطوير في النظام 
املصرفي، ورفع القيود التي تضعها إسرائيل على 

إدخال النقد لقطاع غزة. 
لهذه  الرئيسي  املرتكز  يتمثل  ال  انــه  ايضا  وقــال 
ـــى مـــا كان  اخلــطــة فـــي مــجــرد إعـــــادة الـــوضـــع إل
عليه فحسب، بل وإعادة بنائه بصورة أفضل مما 
الــعــدوان. ولتحقيق ذلــك فقد مت  كــان عليه قبل 
التنمية  خطة  مع  واضحة  وبصورة  اخلطة  ربط 
واإلصالح  التنمية  خلطة  وفقًا  املــدى  متوسطة 
أجندة  في  دمجها  يستكمل  بحيث  الفلسطينية 
السياسة الوطنية حتى عام 2010 كما هو محدد 
في اخلطة املذكورة مبا تضمنته من تطوير القدرة 
ذلك،  ولتسهيل  املوازنة.  وإعــداد  التخطيط  على 
وكما هو األمر في خطة اإلصالح والتنمية، فإننا 
نطلب من املانحني دعم جهدنا الوطني املبذول في 

موسى : إعمار غزة واجب علينا نحن 
العرب قبل أي قوى أخرى
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هذا االجتاه من خالل الدعم املباشر للموازنة.
واوضح ان العجز املتوقع في امليزان اجلاري ملوازنة 
العام احلالي يبلغ 51ر1 مليار دوالر، األمر الذي 
التمويل  مــن  احتياجاتنا  فــي  انــخــفــاضــًا  يعني 
اخلارجي املخصص لدعم النفقات اجلارية بنسبة 
السلطة  املانحون لدعم موازنة  %35 عما قدمه 

الوطنية الفلسطينية خالل العام املاضي.
مساعدة  إلى  بحاجة  سنكون  إننا  قال  ذلك  ومع 
إضافية طارئة بقيمة 300 مليون دوالر للتعامل 
مع االحتياجات التي خلفها العدوان اإلسرائيلي 
الطبية،  والتحويالت  الطارئ  باإليواء  واملتعلقة 

واملستحقات االجتماعية وااللتزامات األخرى.
وثانيًا فإننا بحاجة إلى دعم من املانحني بقيمة 
33ر1 مليار دوالر، وهي قيمة املشاريع احملددة في 

اخلطة.
مع  التعامل  األحـــوال  كــل  فــي  وسيكون ضــروريــًا 
أفضل  وفـــق  الــتــدخــل  عمليات  لتوجيه  اخلــطــة 

املعايير لتنسيق هذه املساعدات.
فاعلية  ذات  تنفيذ  آليات  باستحداث  قمنا  ثالثًا، 
والصناعة،  والــزراعــة  اإلســكــان  لقطاعات  عالية 
من خالل تقدمي املساعدة املباشرة للمستفيدين 
الــفــرصــة إلعـــادة  يعطيهم  ومبـــا  ــنــوك،  ــب ال عــبــر 
درجات  أعلى  وتضمن  وأعمالهم،  منازلهم  بناء 
الشفافية واملراقبة. وبالفعل، إذا ما قمتم مباشرة 
بعد هذا املؤمتر بتحويل مساعداتكم إلى حساب 
اخلزينة املوحد للسلطة الوطنية بصورة مباشرة، 
أو مــن خــالل اآللــيــات الــقــائــمــة، وإذا مــا مت رفع 
احلصار املفروض على قطاع غزة فإنني على ثقة 
إعــادة بناء وإعــمــار قطاع غــزة ستبدأ  بــأن عملية 
خالل الستة أسابيع القادمة. كما أنني على نفس 
الدرجة من اليقني والثقة بأن مساعداتكم املالية 
آلخر  سليمة  محاسبة  مــوضــع  ستكون  احملــولــة 

دوالر منها.
وتطرق رئيس الــوزراء  الى الوضع املالي الصعب 
مشيرا   حاليا  الوطنية  السلطة  تــواجــهــه  الـــذي 
املاضية  أالشهر  خالل  املانحني  حتويالت  أن  إلى 
دون  الــذي حال  األمــر  انخفضت بشكل ملموس، 

بالتزاماتنا،  الــوفــاء  فــي  االســتــمــرار  مــن  متكننا 
وأدى إلى استنفاد التسهيالت البنكية املتاحة، في 
الوقت الذي ازدادت فيه االحتياجات وااللتزامات 
قطاع  في  شعبنا  على  اإلسرائيلي  العدوان  جراء 
غزة. وقد أدى كل ذلك إلى اضطرارنا، وألول مرة 
ملدة  الرواتب  لتأخير صرف   ،2007 منذ حزيران 

أسبوعني.
وغني عن القول إن عدم اليقني في صرف الرواتب 
ــتــزامــات املــالــيــة املــتــكــررة، التي  وغــيــرهــا مــن االل
السلطة  يــعــّرض  غــزة،  لقطاع  نصفها  يخصص 
الوطنية الفلسطينية حلالة من عدم االستقرار. 
اإلســراع في  املانحة  الــدول  أناشد  فإنني  ولذلك، 
ومساندتنا   ،2009 عــام  ملــوازنــة  التمويل  تقدمي 
في احملافظة على برنامج اإلصالح الذي باشرنا 
تنفيذه لتقليص اعتمادنا على التمويل اخلارجي 
في تغطية نفقاتنا اجلارية، والقيام مبسؤولياتنا 
إزاء االحتياجات العاجلة واملباشرة ملساعدة أهلنا 

في التغلب على ما خلفه العدوان اإلسرائيلي.

البيان اخلتامي
وصـــدر عــن املــؤمتــر الــبــيــان اخلــتــامــي فيما يلي 

نصه:
مببادرة من جمهورية مصر العربية، عقد ‘املؤمتر 
الدولي لدعم االقتصاد الفلسطيني إلعادة إعمار 
 ،2009 2 مارس  يوم  الشيخ  في شرم  قطاع غزة’ 
برئاسة مصر، وبرئاسة مشاركة من النرويج بهدف 
وإعادة  الفورية  اإلغــاثــة  الحتياجات  االستجابة 
في  غــزة  قطاع  في  الفلسطيني  للشعب  االعــمــار 

أعقاب الهجوم العسكري اإلسرائيلي.
التوصل  لعدم  عــن قلقهم  املــشــاركــون  أعــرب  وقــد 
حتى اآلن إلى اتفاق حول تثبيت التهدئة في غزة، 
كما أعربوا عن دعمهم للجهود املصرية املتواصلة 
ولتحقيق  الــنــار  الــهــش إلطـــالق  الــوقــف  لتثبيت 

تهدئة طويلة األمد.
املصاحلة  أهــمــيــة حتقيق  عــلــى  املــشــاركــون  وأكـــد 
وقــــرارات  يــتــمــاشــى  مبــا  الفلسطينية  الــوطــنــيــة 
للجهود  دعمهم  عن  وأعــربــوا  العربية،  اجلامعة 

التي تبذلها مصر في هذا الشأن.
واعتبروا أن حتقيق املصاحلة والتهدئة متطلبان 
ضـــروريـــان إلجنــــاح جــهــود إعـــــادة االعـــمـــار التي 
تــضــطــلــع بــهــا الـــــدول املــانــحــة، وفـــي حـــني شدد 
املشاركون على أن قطاع غزة يعد جزءا ال يتجزأ 
 1967 من األرض الفلسطينية التي احتلت عام 
والتي ستقام عليها الدولة الفلسطينية مستقبال، 
فقد أعادوا التأكيد على أن إقامة دولة فلسطينية 
دعما  أخــرى،  أمــور  ضمن  يستلزم،  للحياة  قابلة 

متواصال من املجتمع الدولي.
كما نادى املشاركون بزيادة الدعم املالي واالقتصادي 

املقدم للسلطة الوطنية الفلسطينية.
وأكد العديد من املشاركني على أهمية حرية النفاذ 

لنجاح عملية اإلغاثة وإعادة االعمار.
وفي هذا اإلطار، طالبوا بالفتح الفوري والدائم وغير 
املشروط لكافة معابر إسرائيل مع قطاع غزة وذلك 
إلى  والبضائع  لألشخاص  احلــركــة  حرية  إلتــاحــة 
استعادة  الفلسطينيني من  بشكل ميكن  غزة  داخل 

احلياة الطبيعية وإعادة بناء ما مت تدميره.

د.فياض: جناح تنفيذ خطة إعادة إعمار غزة 
رهن برفع احلصار وفتح دائم للمعابر

أكد املشاركون على 
أهمية حتقيق املصاحلة 
الوطنية الفلسطينية 
مبا يتماشى وقرارات 

اجلامعة العربية، 
وأعربوا عن دعمهم 
للجهود التي تبذلها 
مصر في هذا الشأن
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ملف العدد
لكسر  امللحة  الــضــرورة  على  املشاركون  شــدد  وقــد 
دائرة التدمير واالعمار في غزة وطالبوا إسرائيل 
والقانون  الــدولــي  لــلــقــانــون  الــكــامــل  بــاالحــتــرام 
اإلنساني الدولي ووقف استهداف أو تدمير البنية 
أي  اتخاذ  أو  لغزة  واالقتصادية  املدنية  التحتية 
إجراء يؤثر بالسلب على حياة الفلسطينيني في 

غزة.
املكثف مــن جانب  بــالــتــجــاوب  املــشــاركــون  ورحـــب 
الفورية  اإلنسانية  لالحتياجات  الدولي  املجتمع 
فيها  تسببت  التي  غــزة  في  الفلسطيني  للشعب 
املانحني  وحــثــوا  العسكرية،  الــعــدائــيــة  األعــمــال 
املتطلبات  لهذه  الدعم  توفير  على االستمرار في 
الضرورية، مبا في ذلك من خالل اآللية املوحدة 

لنداءات األمم املتحدة.
ضخ  يكون  أن  إلــى  احلاجة  على  املشاركون  وأكــد 
الرئيسية  اإلنسانية  املبادئ  وفق  املساعدات  هذه 

من عدالة ونزاهة ووفق االستقاللية العملياتية.
الفلسطينية  باخلطة  كــذلــك  املــشــاركــون  ورحـــب 
لغزة،  االعــمــار  وإعـــادة  املبكرة  لإلغاثة  الوطنية 
بالتنسيق بني  التي متت  االستجابة  والتي متثل 
السلطة الوطنية الفلسطينية وشركائها احملليني 
إزاء الدمار الذي حلق بالفلسطينيني  والدوليني 

في غزة.
كما أكدوا على أن اخلطة سترتبط بشكل واضح 
باالولويات التي عرضت في اخلطة الفلسطينية 
في مؤمتر  إطالقها  والتي مت  والتنمية  لإلصالح 
فـــي ديسمبر  عــقــد  ـــــذي  ال لــلــمــانــحــني  ـــس  ـــاري ب
األساس  ستمثل  اخلطة  أن  على  وشــددوا   2007
واملانحني  الدولي  املجتمع  وجهود  مــوارد  حلشد 
السلطة  عرضتها  التي  لالحتياجات  لالستجابة 

الوطنية الفلسطينية لعامي 2009 - 2010.
مليار  2ر5  مببلغ  املشاركون  تعهد  الغرض  ولهذا 
القادمني والتزموا بالبدء  دوالر أمريكي للعامني 
فــي تــوزيــع هــذه التعهدات فــي أســرع وقــت ممكن 
مــن أجـــل ســرعــة الــتــأثــيــر عــلــى احلــيــاة اليومية 

للفلسطينيني.
وأعرب املشاركون عن نيتهم في ضخ مساعداتهم 
للخطة من خالل حساب اخلزانة املوحد، وكذلك 
من خالل اآلليات والصناديق الدولية واإلقليمية 
املفوضية  آلــيــة  وبـــاألخـــص  بــالــفــعــل،  الــقــائــمــة 
األوروبية وصندوق البنك الدولي خلطة اإلصالح 
اإلسالمي  التنمية  وبنك  الفلسطينية،  والتنمية 
واآللية املوحدة لنداءات األمم املتحدة. كما رحبوا 
املفوضية  آلية  األوروبي لوضع  باستعداد االحتاد 
للسلطة  مستهدفا  دعما  تقدم  التي  ــيــة،  األوروب
الوطنية الفلسطينية ملواجهة تكاليفها املتجددة 

وتنمية  اخلـــــاص  الــقــطــاع  وإلنـــعـــاش  احملــــــددة، 
املانحني  مجتمع  تصرف  حتت  العام،  االستثمار 

الدوليني.
الشامل  التنسيق  أهمية  على  املــشــاركــون  وأكـــد 
لعملية إعادة االعمار بهدف تعظيم توظيف املوارد 
أو  ازدواجية اجلهود  املتعهد بها واملتوفرة وجتنب 
استخدام املساعدات بشكل ال يلبي االولويات التي 

حددتها السلطة الوطنية الفلسطينية.
وفـــى هـــذا الـــصـــدد، نـــوهـــوا بـــالـــدور الـــهـــام الذي 
للشعب  املساعدات  لتنسيق  املؤقتة  اللجنة  تلعبه 
باجتماعها  املنوطة  املهمة  وأبـــرزوا  الفلسطيني 
الرئيسيني  لــلــمــانــحــني  ســيــوفــر  الـــــذي  ـــقـــادم  ال
سياساتهم  ومواءمة  التنسيق  من  ملزيد  الفرصة 

مع االحتياجات الفلسطينية.
وقد شجع املشاركون الطرفني وأعربوا عن أملهم 

بسرعة  واإلســرائــيــلــيــني  الفلسطينيني  قــيــام  فــي 
بهدف  بينهما  جـــادة  ســالم  مــحــادثــات  استئناف 
وتنفيذ حل  الفلسطينية  األراضــي  إنهاء احتالل 

الدولتني.
إلــــى متابعة  املـــشـــاركـــون عــلــى احلـــاجـــة  واتـــفـــق 

االلتزامات التي مت اإلعالن عنها خالل املؤمتر.
مؤسسات انسانية دولية

هذا وبعد ثالثة أشهر من إعالن وقف إطالق النار 
قالت عدة مؤسسات إنسانية دولية تعمل في قطاع 
غزة أن نحو 20 ألف أسرة في غزة تعيش بال مأوى 

ودون أية خدمات أساسية، 
ودعت هذه املؤسسات الدولية ومن بينها ‘أوكسفام 
املجتمع  تشايلد’،  و’وور  الدولية’  و’كير  الدولية’ 
الدولي عامًة واإلحتاد األوروبي إلى زيادة اخلدمات 
التي تقدم لسكان القطاع احملتاجني الذين زادت 
معاناتهم بسبب العدوان اإلسرائيلي الذي استمر 

ثالثة أسابيع.
وقالت مديرة مؤسسة ‘كير’ في قطاع غزة والضفة 
يقم  لم  ‘إذا   ، لها،  بيان  في  مايرز’  ‘مايا  الغربية 
عالقاته  لتعزيز  حــد  بــوضــع  األوروبـــــي  اإلحتــــاد 
العالم  إلى  مؤشرا خطيرا  يعطي  فإنه  بإسرائيل 
بأنه موافق على سياسة التدمير واحلصار، مبينة 
أن الــقــطــاع الــصــنــاعــي والـــزراعـــي فــي غـــزة انهار 
تقريبا، وأن عملية إعادة اإلعمار قد شارفت على 
أن تكون مستحيلة، وإن عملية الرصاص املصبوب 
هشًا  باألساس  كان  الــذي  القطاع  اقتصاد  دمــرت 
بعد أشهر عدة من احلصار، باإلضافة إلى أن 35 
الشرب  مياه  تصلهم  ال  القطاع  في  شخص  ألف 

ودون شبكات صرف صحي آمنه.
مـــن جــهــتــه قـــال جـــون بـــرودكـــس مــديــر مؤسسة 
تقدم  أي  هناك  ليس  إنه  ‘البريطانية:  ‘أوكسفام 
والتي  القطاع  البناء على  إدخــال مواد  من حيث 
غير  وهــذا  اإلعــمــار  إعــادة  على  املواطنني  تساعد 
مــقــبــول عــلــى اإلطـــــالق مــطــالــبــا الــضــغــط على 
الفلسطينية  الــعــائــالت  تتمكن  حــتــى  إســرائــيــل 
الطويل  النفق  نهاية  رؤيــة بصيص ضوء في  من 

واملظلم.
وأكــــد أن إســرائــيــل مـــا زالــــت تــفــشــل فـــي تنفيذ 
األساسية  احلـــقـــوق  احــــتــــرام  فـــي  الـــتـــزامـــاتـــهـــا 
للفلسطينيني في القطاع عن طريق تقييد حرية 

حركة املواطنني والبضائع واملواد التموينية.
ورغم جتنيد الدعم الدولي لعملية االعمار فانها  
تبقى عملية مستحيلة اذا ما بقيت معابر قطاع 
الالزمة   املــواد  ادخــال  اسرائيل  غزة مغلقة ومتنع 

للبناء واالجهزة واملعدات. 

مايا مايرز: إذا لم يقم 
اإلحتاد األوروبي بوضع 

حد لتعزيز عالقاته 
بإسرائيل فإنه يعطي 
مؤشرا خطيرا إلى 
العالم بأنه موافق 

على سياسة التدمير 
واحلصار

جون برودكس: إنه ليس 
هناك أي تقدم من حيث 
إدخال مواد البناء على 
القطاع والتي تساعد 
املواطنني على إعادة 

اإلعمار وهذا غير مقبول 
على اإلطالق
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نظم احتاد رجال االعمال الفلسطينيني زيارة الى مدينة 
لدى  الشعبية  الصني  جمهورية  سفير  برفقة   اخلليل 
مبشاركة  فــوة   وي  يانغ  الفلسطينية  الوطنية  السلطة 
وفد من االحتاد برئاسة  محمد مسروجي رئيس االحتاد 
وبحث  املدينة  في  االقتصادية  االوضـــاع  على  لالطالع 
سبل تعزيز العالقات االقتصادية بني فلسطني والصني.

حسني   . د  اخلليل  محافظ  بلقاء  الــزيــارة   واستهلت 
األعرج في مقر احملافظة حيث بحث اللقاء الوضع العام 
السياسية  العالقات  تعزيز  وسبل  اخلليل  محافظة  في 

واالقتصادية بني الصني وفلسطني. 
زياراته  على  الصيني  السفير  األعــرج  احملافظ  وشكر   
العالقات  وقــدم  عمق  على  مــؤكــدا  للمحافظة  املتكررة 
التاريخية التي تربط الصني وفلسطني  ومثمنا  الدور 
الفلسطينيني  دعــم  فــي   الشعبية  الصني  تلعبه  الــذي 
الفلسطينية  واملؤسسات  الــدولــة  بناء  في  ومساهمتها 
متمنيا مزيدا من التعاون و التواصل بني البلدين ملا فيه 

مصلحة الشعوب .
وتطرق احملافظ الى الواقع السياسي و االقتصادي في 
محافظة اخلليل مشيرا الى ان الوضع باخلليل يختلف 
عن باقي مدن الضفة لوجود املستوطنني  في قلب  البلدة 
منتشرة  استيطانية  بــؤر  ووجـــود  املــديــنــة  مــن  الــقــدميــة 
الــتــواجــد على كافة  الـــذي يتركه هــذا  االثـــر  و  داخــلــهــا 
اجتماعيا مشددا  و  اقتصاديا  و  مناحي احلياه سياسيا 
على اهمية وجود دعم سياسي و مواقف ثابته و قوية  من 
املجتمع الدولي لسد الفجوة الكبيرة في املسار السياسي 
و التفاوضي  ومؤكدا ايضا على ان املواطن الفلسطيني 
متمنيا  االرض  على  سياسي  تقدم  وجـــود   الــى  يتطلع 
مزيد  االمــن  فــي مجلس  دائــم  كونها عضو  الصني  مــن 
من الدعم السياسي للقضية الفلسطينية بعد ان اوفى 
اجلانب الفلسطيني مبا عليه من التزامات و مطالب في 
خارطة الطريق و خاصة مبا يتعلق باالمن و بدال من ان 
نرى وقفا لالستيطان كما هو منصوص عليه في خارطة 

الطريق نرى مزيدا من التوسع االستيطاني.

مقومات النجاح
اكد  الــواقــع االقــتــصــادي للمحافظة  و فــي حديثة عــن   
االقتصاد  مقومات  كــل  متلك  اخلليل  ان  على  االعـــرج 

وعد بتقدمي التسهيالت لرجال االعمال الفلسطينيني

السفير الصيني يزور اخلليل ويلتقي محافظ املدينة
ويبحث سبل تعزيز التعاون مع الفلسطينيني

التي  الصناعات  مــن  العديد  فيها  يتمركز  و  الــنــاجــح  
ان  غير  الفلسطيني  االقتصاد  عجلة  دفــع  فــي  تساهم 
ممارسات قوات االحتالل على االرض ساهمت في تراجع 
الواقع االقتصادي فيها و دفع نحو االرتفاع في نسبتي 
البطالة و الفقر و ساهم بشكل كبير في اختفاء العديد 

من الصناعات.
وفي نهاية حديثة اكد محافظ اخلليل على أهمية الدور 
على  مشددا  املنطقة  في  الشعبية  الصني  تلعبة  الــذي 
اهمية تعزيز اطر التعاون املشترك وتوطيد العالقات وان 
تواصل الصني لعب دورا سياسيا وتنمويا  اكبر إلى جانب 

دورها االقتصادي. 
االعمال  رجــال  جمعيات  احتــاد  رئيس  عبر  جانبه  مــن 
الفلسطينيني محمد مسروجي عن سعادته بزيارة سفير 
تعتبر  اخلليل  ان  على  مؤكدا  للخليل  الشعبية  الصني 
املنفذ االقتصادي االول و االهم في التعامل مع الصني. 
البلدين   بــني  الــتــواصــل  و  الــتــعــاون  مــن  مــزيــدا  متمنيا 
فرص  تعزيز  اهمية  على  ومــؤكــدا  سياسيا  و  اقتصاديا 

تصدير املنتجات الفلسطينية للصني. 

السفير  الصيني
يانغ  الشعبية  الصني  جمهورية  سفير  شكر  جهته  من 
عــلــى حــفــاوة االستقبال  و احلــضــور  فـــوة احملــافــظ  وي 
قدموها  التي  القيمة  واملعلومات  الدقيق  الشرح  وعلى 
على  مؤكدا  اخلليل  محافظة  في  الوضع  طبيعة  حــول 
اهــمــيــة الــعــالقــات الثنائية الــتــي تــربــط بــني الــصــني و 
اجلهود  بفضل  املتواصل  و  املستمر  تطورها  و  فلسطني 
و  البلدين   قــادة  قبل  من  الرعاية  و  العناية  و  املشتركة 
مؤكدا ايضا على موقف الصني احلازم و الواضح بدعم 
القضية الفلسطينية حتى اقامة الدولة الفلسطينية و 
عاصمتها القدس الشريف ، واشار  يانغ وي فوة الى ان 
وتوطيد  الصداقة  تعزيز  بهدف  تأتي  للمحافظة  زيارته 
اطر التعاون و التواصل مع رجال االعمال الفلسطينيني  
و النقابات و اجلمعيات و املصانع الفلسطينية و االطالع 
رجال  يواجهها  التي  الصعوبات  و  املشاكل  حجم   على 
االعمال و املصانع في اخلليل و الية حتسني اخلدمات 
املــقــدمــة  مــن قــبــل الــصــني لــهــم و املــشــاهــدة عــن كثب 
من  مــزيــدا  متمنيا  االرض  على  احلقيقية  للمنجزات 
وتفعيل  والتجارية  االقتصادية  العالقات  في  التطوير 

محافظ اخلليل الدكتور حسني األعرج يستقبل السفير الصيني يانغ فو ورئيس االحتاد محمد مسروجي
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اجلهود املشتركة وتعميق اطر التعاون بني اجلانبني .

الــهــدايــا مشددين  تــبــادل اجلــانــبــني  الــلــقــاء  وفــي نهاية 
على أهمية التواصل والتعاون ملا فيه مصلحة الشعبني 

الفلسطيني والصيني .

ورشة عمل
ثم نظم احتاد رجال االعمال الفلسطينيني ورشة عمل 
في مقر ملتقى رجال االعمال بحضور  السفير الصيني 
االحتــــاد محمد مسروجي  ورئــيــس  اخلــلــيــل  ومــحــافــظ 
رجال  ملتقى  ادارة  مجلس  واعــضــاء  رئــيــس  ومــشــاركــة 
االعــمــال وعـــدد كبير مــن رجـــال االعــمــال تــركــزت حول 

العالقات االقتصادية بني الصني وفلسطني.

محمد مسروجي
احتـــاد رجال  رئــيــس  مــســروجــي  قــال محمد  مــن جانبه 
االعمال انه كان قد بحث مع السفير الصيني في رام الله 
الفلسطينيني  العالقات بني رجال االعمال  على تفعيل 
ونظرائهم الصينيني ومع املستوى الرسمي الصيني من 

اجل تسهيل معامالت رجال االعمال.
واشار الى ان اخلليل تستورد اكثر من %80من البضائع 
الذي  الكبير  بالتطور  فلسطني.مشيدا  الــى  الصينية 

وصلت اليه املدينة على جميع املستويات االقتصادية .
فلسطني  جتـــارة  ثلثي  على  تستحوذ  اخلليل  ان  وقـــال 
وان اخلليل هي العاصمة االقتصادية لفلسطني لوجود 

العشرات من املصانع والشركات التجارية.
ونوه مسروجي الى ان التجارة مع الصني قضية حيوية 
من اجل تقوية الروابط بني  البلدين مؤكدا ان االقتصاد 

يبنى على الصناعة والزراعة والسياحة.

غازي احلرباوي
فيها  شكر  كلمة  احلــربــاوي  غــازي  امللتقى  رئيس  والقى 
الدائم  دعمهم  على  الصيني  والشعب  الصني  حكومة 
للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة كما اشاد بالعالقة 
والتعاون التجاري بني فلسطني والصني في كافة املجاالت 
والقطاعات واعتبر الصني هي  النبتة االولى للمستورد 
االستهالكية  املــــواد  اســتــيــراد  يــتــم  حــيــث  الفلسطيني 
واالدوات الكهربائية وغيرها علما بانه ال يتم تصدير اال 

احلجر والقليل من زيت الزيتون الفلسطيني.
 كما واستعرض احلرباوي املشاكل التي تواجه املستورد 
تربطه عالقة جتارية  الذي  الفلسطيني  ورجل االعمال 
بالصني واهمها مشكلة احلصول على فيزا لدخول هونغ 
كونغ حلملة جواز السفر الفلسطيني وعدم اعطاء فيزا 
الفلسطينيني  االعمال  لرجال  وملدة سنوات  ملدة طويلة 
حيث ان بعض رجال االعمال يسافرون الى الصني اكثر 
املشاكل  احلرباوي  استعرض  كما  سنويا  مــرات  ست  من 
حيث  الفلسطيني  احلجر  تصدير  عملية  تواجه  التي 

قال » لالسف اذا كانت شهادة املنشا فلسطينية فاجلمرك 
املضاف على البضاعة من اجلانب الصيني يكون اضعاف 
اسرائيلية  املنشأ  شهادة  كانت  لو  فيما  احلــال  عليه  ما 
وكما هو معلوم فان جميع او معظم ما يتم تصديره من 
الصينية  االجــراءات  ولكن  املنشا  فلسطيني  هو  احلجر 
جتعل من املصدر الفلسطيني يلجا للمصدر االسرائيلي 

للتخفيف على املستورد الصيني ليكون سعره منافسا.
يكون  ان  احلــربــاوي  وفــي موضوع شهادة اجلــودة طالب 
االعـــتـــراف مــن اجلــانــب االســرائــيــلــي بــشــهــادة اجلـــودة 
العاملية  املواصفات  والتي عادة ما تكون حسب  الصينية 
ان  حيث  الفلسطيني  املــســتــورد  على  للتسهيل  وذلـــك 
والتكاليف  الوقت  من  الكثير  يوفر  االعتراف  هذا  مثل 
مؤسسة  بان  علما  الفلسطيني  املستورد  يتكبدها  التي 
خاصة  مؤسسة  هي  االسرائيلية  واملقاييس  املواصفات 

من اهدافها االولى الربح.

اقتراحات
واستعرض احلرباوي بعض االقتراحات لتفعيل العالقات 
مع الصني وهي تفعيل دور السفارة الصينية في فلسطني 
قبل  من  بامللتقى  الصينية  اللغة  لتعلم  دورات  وترتيب 
الفعاليات  بــعــض  نــفــقــات  لتغطية  بــاالضــافــة  صينني 
بها  يقوم  والتي  فلسطني  في  االقتصادية  والنشاطات 
احتــاد رجــال االعــمــال ودعــوة رجــال االعــمــال الصينيني 
ودعوة  الفلسطيني  اخلــاص  القطاع  مع  شراكات  لعمل 
اململوكة  املصانع  لبعض  فروع  لفتح  الصينية  احلكومة 
للحكومه الصينية في فلسطني لتشغيل االيدي العاملة 
اسوة  صيني  ومساعدة  دعــم  صندوق  النشاء  باالضافة 
بصناديق الدعم العربية واالمريكية باالضافة الى انشاء 

مبنى للمعارض في اخلليل.
التي  املقترحات  بــدراســة  الصيني  السفير  ووعـــد  هــذا 
قدمها رئيس امللتقى كما وعد بتقدمي التسهيالت لرجال 
رجال  ملتقى  من  كما طلب  النواحي  كافة  في  االعمال 
الذين  االعــمــال  رجــال  باسماء  قائمة  تقدمي  االعــمــال 
اخلاصة  الفيزا  عمل  لتسهيل  الــصــني  مــن  يــســتــوردون 
اسئلة  على  باالجابة  الصيني  السفير  قــام  ثم  من  بهم 

واستفسارات احلضور.

فؤاد جبر
وقـــــدم فـــــؤاد جــبــر امــــني ســـر جــمــعــيــة رجـــــال االعمال 
اجلمعية  ان   الــى  فيها  تــطــرق  مــداخــلــة  الفلسطينني 
وعلى  ومالي  مركز حتكيم جتــاري  تاسيس  الــى   بصدد 
ونشوء  وفلسطني  الصني  بــني  التجاري  التعاون  ضــوء 
مــشــاكــل بــهــذا اخلــصــوص .واقـــتـــرح ايــجــاد تــعــاون في 
ومركز  الصني  في  صيني  حتكيم  مركز  بني  املجال  هذا 
حتكيم فلسطيني في فلسطني اليجاد احللول املناسبة 
والسريعة للمشاكل.معربا عن امله في مزيد من التعاون 

مع اجلانب الصيني بهذا اخلصوص.

زيارة مصنعي اجلنيدي ورويال
يرافقه  الفلسطينيني  االعــمــال  رجـــال  احتـــاد  وفــد  وكـــان 
السفير الصيني قد قام بزيارة الى مصنع اجلنيدي لاللبان 
املواسير  لصناعة  رويــال  مصنع  زار  كما  الغذائية  واملـــواد 
استعرضوا  الذين  املصنع   أصحاب  والتقى  البالستيكية 
مراحل تطور املصنع وجودة املنتجات التي تنافس املنتجات 
الصني حيث  ومنها  العاملية  لألسواق  وتصدر  االسرائيلية 

اعرب السفير الصيني عن اعجابه بجودة االنتاج.
كما زار احدى احملاجر في منطقة تفوح.
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وراغب  الفلسطينيني  االعمال  رجــال  احتــاد  رئيس  مسروجي  التقى محمد 
احلاج حسن مسؤول العالقات الداخلية و فؤاد جبر أمني سر جمعية رجال 
االعمال الفلسطينيني و ماجد معالي أمني عام االحتاد مع السفير البولندي 
لدى السلطة الوطنية الفلسطينية بيتر بوختا وكل من املستشار االقتصادي 
سزجلوسكي  ــزارد  ري ابيب  تل  في  البولندية  السفارة  في  التجاري  وامللحق 
أهمية  الى  البولندي مشيرا  بالوفد  زلينسكي حيث رحب مسروجي  ومارك 
تطوير التعاون التجاري بني بولندا وفلسطني ، ومت منقاشة سبل تطوير هذا 
التعاون وكيفية تشجيع االستيراد املتبادل واملباشر بني البلدين، ومت االتفاق 
على ترتيب زيارة متبادلة الى بولندا يقوم بها مجموعة من رجال االعمال 
مع  ثنائية  لقاءات  وعقد  بولندا  في  االستثمار  في  املهتمني  الفلسطينيني 
رجال االعمال البولنديني يتم خاللها توقيع برتوكول ملجلس اعمال بولندي 
رجال  مــن  بولندي  لوفد  زيـــارة  عمل  الــى   باالضافة   ، مشترك  فلسطيني 
االعمال الى فلسطني كنوع من تشجيع السياحة الدينية وعقد لقاءات مع 
نظرائهم  رجال االعمال الفسطينيني  بالتعاون مع عضو اجلمعية صالح 
 T.N.T عطا الله املقيم في وارسو والذي يعمل من خالل شركته جروسلم
التي تنظم الرحالت الى االماكن املقدسة حيث قدم من خاللها ما اليقل عن 

50 ألف سائح بولندي العام 2008.

هذا وقد شارك أمني عام احتاد رجال االعمال الفلسطينيني ماجد معالي 
في حفل مبناسبة العيد الوطني جلمهورية بولندا االحتادية الذي أقامته 

جمعية خريجي اجلامعات البولندية في فلسطني.

غداء عمل يجمع احتاد جمعيات رجال االعمال الفلسطينيني 
واركان السفارة البولندية
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ــــــــا
مق

الـــدكـــتـــور مــحــمــد اشــتــيــة رئـــيـــس املجلس  قــــال 
االقتصادي الفلسطيني لتنمية واالعمار )بكدار( 
الشاملة  بالتنمية  ان يرتبط  اعمار غزة يجب  ان 
الفلسطينية  املــؤســســة  ببناء  ومــرتــبــط  للقطاع 
ان  املستقلة مؤكدا  الفلسطينية  للدولة  حتضيرا 
اولويات اعادة االعمار يجب ان تبدأ بهؤالء الذين 
هدمت بيوتهم ثم بالبنية التحتية االساسية ثم 

باعادة بناء املؤسسات .
“رجل االعمال” ان املشكلة في  وقال في لقاء ب 
الى  بطيئة وحتــتــاج  انــهــا عملية  االعــمــار  اعـــادة 

وقت.
االعمار  اعــادة  برنامج  اعطاء  ان  اشتية  د.  وراى 
اجــنــبــيــة ودولـــيـــة هـــو ضــــرب للقدرة  ملــؤســســات 
الفلسطينية وتهميش لدورها وملكيتها لبرنامج 
اعادة االعمار مشيرا الى ان املؤسسة الفلسطينية 
قادرة وناضجة ومتمرسة ولديها اخلبرة في ذلك.

وفيما ياتي نص اللقاء:
س: ما هو تقييمكم ملؤمتر شرم الشيخ؟

ج: ان اجلهد الذي بذلته الشقيقة مصر قد اتى 
بثماره في املؤمتر حيث كان هناك تظاهرة سياسية 
ومالية دعما للرئيس ابو مازن وللسلطة الوطنية 
الفلسطينية وخرج من املؤمتر عدة رسائل اهمها 
مبا  الفلسطينية  احلالة  توحد  الى  تدعو  رسالة 
وطني  تــوافــق  عبر حكومة  االعــمــار  اعـــادة  يخدم 
مير  التي  االزمــة  من  الفلسطيني  الشعب  تخرج 
بها داخليا وخارجيا وحتضيرا لفصل جديد في 

التاريخ الفلسطيني عبر االنتخابات القادمة.
قبطان  هــي  العربية  مصر  ان  الثانية  والــرســالــة 
السفينة وهي التي تدير امللف السياسي واملصاحلة 
الفلسطينية رغم محاوالت عدة اطراف التشويش 
دولي  بــرد  جــاءت  النتيجة  ان  اال  مصر  دور  على 

وعربي واضح املالمح.
س: مـــاذا بــخــصــوص االمــــوال هــي اكــثــر مما 

طلبت السلطة بكثير؟
ج: االموال اكثر من االحتياج نعم ولكن هذا املال 

حال  في  املنال  في  ويصبح  اجلــزر  من  كثير  فيه 
تقدمت  السلطة   . الفلسطيني  الوطني  االتفاق 
الوعودات  وجــــاءت  مــلــيــار   2.8 بقيمة  مبــطــالــب 
بحوالي 5.2 مليار . وهذه االموال متداخلة منها 
لدعم  برامج  ومنها  رواتــب  ومنها  سابقة  تعهدات 
وبالتالي  غــزة،  هو العمار  ما  ومنها  الغوث  وكالة 
االعمار  ببرنامج  فقط  مرتبطة  ليست  االمـــوال 
وهي ليست ايضا مرتبطة بجدول زمني ملدة عام 
الــدول تعهدت  اكثر من عــام وبعض  مثال بل هي 
لسنة  وبعضها  لسنتني  وبعضها  ســنــوات  لــثــالث 

واحدة.
وامــــوال املــانــحــني عـــادة متــر بــعــدة مــراحــل تبدأ 
بالتعهد)كما جرى في شرم الشيخ( وهو غير ملزم 
الحد وهناك العديد من الدول قدمت لنا تعهدات 
هي  واملرحلة  االلــتــزام  هناك  ،ثــم  بها  تلتزم  ولــم 
االموال  وتعني  اهم مرحلة  وهي  الصرف  مرحلة 
احلقيقية التي صرفت للمشاريع وعادة ما تكون 
التعهدات كبيرة جدا ثم تقل بااللتزام وتقل عند 

بدأ الصرف.
س: ما هو برنامج اعادة االعمار؟

الفلسطينية  االقــتــصــادي  املجلس  فــي  نحن  ج: 
دراســة مت  اعدينا  بكدار قد   – واالعــمــار  للتنمية 
فيها  بينا  باالعمار  عالقة  لــه  مــن  على  توزيعها 
الشاملة  بالتنمية  يرتبط  ان  يجب  االعــمــار  ان 
الفلسطينية  املــؤســســة  ببناء  ومــرتــبــط  للقطاع 

واولويات  املستقلة  الفلسطينية  للدولة  حتضيرا 
اعادة االعمار يجب ان تبدأ بهؤالء الذين هدمت 
باعادة  ثم  االساسية  التحتية  بالبنية  ثم  بيوتهم 
انها  االعــمــار  اعـــادة  فــي  ،املشكلة  املؤسسات  بناء 

عملية بطيئة وحتتاج الى وقت.
س: مــا هــي الــتــحــديــات الــتــي تــواجــهــا اعادة 

االعمار؟
احلصار  ــــع  رف فـــي  يــكــمــن  االول  الـــتـــحـــدي  ج: 
كيس  يوجد  ال  النــه  غــزة  قطاع  عــن  االسرائيلي 
اسمنت واحد في قطاع غزة االن ويحتاج املقاول 

الفلسطيني الى احضار معدات جديدة وغيره.
الوطنية  الوحدة  استكمال  هو  الثاني  والتحدي 
اعمار  ال  الن  البرنامج  بدأ  لضمان  الفلسطينية 
غزة،  فــي  مــوجــودة  غير  والسلطة  السلطة  بــدون 
معه  ليتعامل  ووحيد  واحد  عنوان  يريد  والعالم 
فهو سرعة  الثالث  التحدي  .امــا  االمــر  هــذا  فــي 
تكون  عـــادة  املانحني  امـــوال  االمـــوال الن  وصـــول 
تكون  ان  يجب  غــزة  حالة  فــي  فانه  لهذا  بطيئة 

االموال سلسه وميسرة.
س: ما هي الية صرف االموال العمار غزة؟

واحدة  الية  على  االتفاق  يتم  لم  انــه  لالسف  ج: 
املسماة”بيغاز”  االوروبية  االلية  فهناك  للصرف 
املساعدات  اوروبا  تقدم  والتي  الطائر  او احلصان 
مع  تنسيق  مــع  للمستفيدين  ومــبــاشــرة  عبرها 
السلطة الوطينة الفلسطينية، وهناك الية البنك 

د اشتية حول اعادة اعمار غزة: ل “رجل االعمال”

 لم يتم االتفاق على آلية واحدة للمساعدات
 االتفاق الوطني هو أساس إعادة االعمار
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مقابالت العدد

االسالمي  البنك  بها  يعمل  الية  وهناك  الدولي 
بخزينة  املــرور  دون  مباشرة  للمقاول  تدفع  والتي 

السلطة.
العربي  ان دول اخلليج  واالهـــم مــن هــذا هــو هــو 
صندوق  وهــي  ايضا  تخصها  اليه  عن  اعلنت  قد 
اعمار غزة، حيث يوضع فيه اموال الدول العربية 
ملتابعة  غــزة  فــي  مكتب  فتح  وسيتم  اخلليجية 
العربية  االمـــوال  ايضا  مباشرة،  الصرف  عملية 

تشكل حوالي 50 % من مجمل االموال.
عبر  ويدفعوا  انفسهم  املانحون  يراجع  ان  نامل 
من  ذلــك  الهمية  وذلــك  الفلسطينية  املؤسسات 
ناحية ملكية البرنامج واملتابعة وغيره ، وال يعقل 
دون  العملية  على  متفرج  السلطة  دور  يكون  ان 

االنخراط املباشر فيها.
س: ما هو دور السلطة الفلسطينية اذن؟

كلمته  املؤمتر في  مازن طلب من  ابو  الرئيس  ج: 
املؤسسات  عــبــر  االعــمــار  اعــــادة  عملية  تــكــون  ان 
الفلسطينية والوزارات وبكدار ،مبعنى عبر عنوان 
املؤسسة  جتــنــب  ان  يــبــدو  كــمــا  لــكــن  فلسطيني 
الفلسطينية  الوحدة  لتشجيع  هو  الفلسطينية 
وانهاء االنقسام ،واذا كان املقصود به غير ذلك فان 
هذا االمر يجرف املؤسسة الفلسطينية ويخرجها 
من مسؤولياتها ويجعلها بصفة مراقب وهذا امر 
راية  الدولية تعمل حتت  املؤسسات   ، غير مقبول 
السلطة ووظيفتها مساعداتنا في متكني املؤسسة 
والوزارة الفلسطينية بناء القدرة وذلك حتضيرا 

القامة الدولة الفلسطينية.
ان اعطاء برنامج اعادة االعمار ملؤسسات اجنبية 
وتهميش  الفلسطينية  للقدرة  ضرب  هو  ودولية 
لدورها وملكيتها لبرنامج اعادة االعمار فاملؤسسة 
ولديها  ومتمرسة  وناضجة  قـــادرة  الفلسطينية 
االراضي  اعمار  على  اشــرف  بكدار مثال   . اخلبرة 
كل  نعمل  زلنا  وال   1994 عــام  منذ  الفلسطينية 
ــــوزارات ذات  كــفــاءة وقـــدرة حتى الــيــوم وكــذلــك ال

العالقة واالحصاء وغيره.

س: ما هو دور البنوك التجارية في عملية 
االعمار؟

ج: لم ترغب جميع البنوك باملشاركة في العملية 
املقترح  البرنامج  ان  اعــتــبــرت  الــبــنــوك  فبعض 
يضعها في مواجهة مباشرة مع املواطنني الذين 
بيوتهم  اعــمــار  يــريــدون  وهـــؤالء  بيوتهم  هدمت 
بــالــســرعــة املــمــكــنــة ، وبــعــض الــبــنــوك االخـــرى 
الــقــانــونــيــة مستقبال  املــالحــقــات  تــخــوفــت مــن 
اذا رفع ضدها قضايا متعلقة بالتمويل  خاصة 
البنوك مريرة في  ان جتربة هذه  وغيره خاصة 
قضايا رفعت ضدها في الواليات املتحدة واوروبا 
،اما البعض االخر فهو متخوف من عدم وجود 
مرجعية في قطاع غزة تواجه االف االسئلة التي 
ان  تريد  ال  البنوك  وبعض  املواطنون  يطرحها 
الرسمية  الفلسطينية  املؤسسة  بديال عن  تكون 

في صياغة اولويات وغيره.
التي  للمواطنني  الثبوتية  الــوثــائــق  معظم  ان 
اين  فمن  الهدم  مع  ردمــت  قد  البنوك  تطلبها 
ياتي هؤالء بتلك الوثائق ، البنوك جهات ربحية 
ورغم هذا فان هناك 22 بنك في فلسطني فقط 
ثلثهم اراد املشاركة في البرنامج ، ونحن نتفهم 
حتــفــظــات هـــذه الــبــنــوك النــهــا تــريــد ان تاخد 
مخاطرة كبيرة في مواجهة االحتياجات الكبيرة 

للمواطنني.
عملية  في  مشاكل   من  تتوقعون  مــاذا  س: 

اعادة االعمار؟
االف  هــنــاك  ان  فــي  تكمن  االولــــى  املــشــكــلــة  ج: 
2001 و2002  الــتــي هــدمــت فــي عـــام  الــبــيــوت 
هؤالء  فان  وبالتالي  االن  حتى  بناؤها  يتم  ولم 
،ثانيا  برنامج  ضمن  يكونوا  ان  باملطالبة  بــدأو 
املدمرة  البيوت  وتكاليف  واحجام  نوعية  تفاوت 
البيوت  هــدمــت  مستاجرين  بــيــوت  هــنــاك  مثال 
وفيها  ميلكونها  ال  ولــكــنــهــم  يسكنونها  الــتــي 
ايضا،  تعويضهم  يجب  وهـــؤالء  واغـــراض  اثــاث 
وهناك من ميلك بيت صغير وهناك من ميلك 

القضايا  هذه  اخذ  يجب  وبالتالي  كبيرة  عمارة 
باحلسبان.

املــشــكــلــة االخــــــرى هـــي عــــدم وصـــــول االمـــــوال 
من  كبير  يخلق ضغط  وهذا  املطلوبة  بالسرعة 
االن  لهم حتى  مــالذ  الــذي ال  املواطنني خاصة 
القضايا  هــذه  جميع  معاجلة  يجب  وبالتالي 

بحكمة وبعيدا عن التسرع واالرجتال.
ــمــرار احلصار  امـــا مــشــكــلــة املــشــاكــل فــهــي اســت
البدء  من  متكننا  عــدم  يعني  وهــذا  االسرائيلي 

بالعمل.
س: ما هو دوركم في عملية اعادة االعمار؟
ذات  فلسطينة  جهة  اكثر  املجلس  في  نحن  ج: 
بشفافية  االداء  عــلــى  وقـــــادرة  ومــؤهــلــة  خــبــرة 
قــادرون على حتمل  عالية وجتربة عالية ونحن 
بالتعاون  وذلك  االعمار  اعادة  برنامج  مسوؤلية 
ذات  والعربية  الــدولــيــة  اجلــهــات  مــع  والتنسيق 
االختصاص كون اننا جزء ال يتجزء من السلطة 

الفلسطينية.
وهـــنـــاك فـــي مــكــتــبــنــا فـــي غــــزة عــــدد كــبــيــر من 
املهندسني ذوي كفاءات مشهود بها دوليا ومحليا 
برنامج  اعــددنــا  وقـــد  االداء  وحــســن  بــالــكــفــاءة 
متكامل العادة اعمار غزة وسنبدا العمل خالل 
االسابيع القادمة ببرنامج اعداة تاهيل املدارس 
والــعــيــادات وشبكات املــيــاه واملــجــاري وغــيــره ثم 

ننتقل الى اعادة بناء املؤسسات.
ذلك  تركنا  فقد  املــدمــرة  البيوت  بخصوص  امــا 
احلكومة  وقعت  والتي  اخــرى  اليات  عبر  لتكون 
الفلسطينية اتفاقيات معها مثل البنوك التجارية 

واملؤسسة االمريكية التعاونية لالسكان.
ان الذي يهمنا هو ان نرفع املعاناة عن اهلنا في 
احلصار  رغــم  لصمودهم  استجابة  غــزة  قــطــاع 
املني  مــازن  ابــو  الرئيس  توجهات  مــع  وجتــاوبــا 
من  لنتخلص  الفلسطينية  اللحمة  تتحقق  ان 
ومس  الوطني  مشروعنا  ضرب  الذي  االنشقاق 

بصورة النضال الفلسطيني وطهارته.

البنوك التجارية ليست عنوان لالعمار بل قناة صرف

بكدار ستبدأ ببرنامج إعادة االعمار للمدراس والصحة والتعليم
وشبكات املياه واملجاري خالل اسابيع.
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ــاح
ـــــــــــ

ــجـ
لـنــ

ل ا
ـــــــــــ

ــايـ
فـــــــــ

برو

حتـــدث املــهــنــدس ابــراهــيــم  ابـــو عــيــاش فــي لقاء 
الشركة  تاسيس  عــن  االعمال”  “رجل  ب  خــاص 
دورها  لتعزيز  قــدمــا  تسعى  الــتــي  فلسطني  فــي 
ومساهمتها في تطوير العمل  الهندسي وتقدمي 
منوذج متميز في الواقع الفلسطيني. كما تطرق 
الشركة  اســـواق عمل  الــى  فــي حديثه  عياش  ابــو 

ورسالتها.
وفيما ياتي نص اللقاء:

س: بداية نود ان تعطينا مقدمة عن بدايات 
الشركة؟

انـــه مــن اجـــل النهوض  اقــــول  ج: فــي احلــقــيــقــة 
املقدمة  الهندسية  االعــمــال  مبستوى  واالرتــقــاء 
استشارية  هــنــدســيــة  خــدمــات  تــقــدمي  ولــضــمــان 
الشرق  ومــنــطــقــة  االردن  فـــي  وشــامــلــة  مــتــمــيــزة 
مهندسون  أرابــتــك  شركة  من  كل  قامت  االوســط 
محمد  وشركة   )1966 عام  )تاسست  مستشارون 
–مهندسون  ومــشــاركــوه  جـــردانـــة  الــرحــيــم  عــبــد 
بني  باالندماج   )1964 عام  )تاسست  مستشارون 
الشركتني حتت اسم “أرابتك جردانة- مهندسون 

معماريون”
مجموعات الشركة

ارابــــتــــك  س: مــــا هــــي مـــجـــمـــوعـــة شــــركــــات 
جردانة؟

ج: هناك عدة شركات

اوال:
 ARABTECH JARDANEH
 (Engineers &Architects\

International)
خلارج  الهندسية  اخلدمات  بتصدير  تعنى  وهــي 

االردن.
ثانيا:

  (ARABTECH JARDANEH
Engineers &Architects\Palestine )

وهي شركة متخصصة لتقدمي اخلدمات الهندسية 
في فلسطني. 

ثالثا: 
 ARABTECH JARDANEH

 (MWH)

ارابــتــك جردانة  بــني شركتي  فيما  ائــتــالف  وهــي 
وشــركــة مــونــتــجــومــري واطـــســـون هــــارزا لتقدمي 
اخلـــــدمـــــات الـــهـــنـــدســـيـــة لـــــــالردن واملـــنـــطـــقـــة – 
في   - وليبيا  واليمن  وســوريــا  والــعــراق  فلسطني 
ورابعا   . والبيئة  الصحي  والصرف  املياه  مجاالت 
متخصصة  شركة  وهي   HDP)overseas( ltd
بالقطاع  املتعلقة  الهندسية  في تقدمي اخلدمات 
الصحي)مستشفيات ومراكز صحية( وتتركز هذه 
الشركة في دول اخلليج فمثال في االمارات يوجد 

14 مشروع من هذا القبيل.

الشركة في فلسطني
الــــشــــركــــة في  هـــــو طـــبـــيـــعـــة عـــمـــل  مـــــا  س: 

فلسطني؟
1993 براسمال محدد  العام  ج: بدانا العمل في 
وقمنا  واملجاري  املياه  على  اساسي  بشكل  وتركز  
املياه  برنامج مصادر  وهي  ثالثة مشاريع  بتنفيذ 
)USAID( ايد  اس  يو  مؤسسة  خالل  من  1و2 

ويتركز  اكبر  شمولية  ذو   3 برنامج  حاليا  ولدينا 
العمل فيه باملياه واملجاري والطرق واملدارس.

ومن اهم املشاريع التي قمنا بتنفيذها في فلسطني 
فندق االنتركونتننتال في مدينة بيت حلم واملركز 
القلب  ومستشفى  الله  رام  مدينة  فــي  الثقافي 
بخصوص  هنا  اشير  ان  واود  نابلس.  مدينة  في 
عالقات  لدينا  توجد  انــه  ننفذها  التي  املشاريع 
عملنا  وقــد  الفرنسية  التنمية  وكــالــة  مــع  جيدة 
معها اكثر من مشروع.كذلك نعمل مع بلديات رام 
الله والبيرة وبيتونيا باالضافة الى تنفيذ مشاريع 
في  حاليا  ونعمل  جنني  في   KFW مؤسسة  مع 

مشروع تنقية طولكرم.
كما نعمل حاليا على مشروع مع ال “يو اس ايد” 
ومن  البلديات  مــن  قوية  دفعة  الــى  بحاجة  وهــو 
وتبلغ  متوفرة  االمـــوال  وان  خاصة  املــيــاه  سلطة 
قيمتها 300 مليون دوالر وقد انتهينا حتى االن 
من بناء سبعة  مدارس وسيتم تسليمها في شهر 
اجلنوب.  في  طــرق  مشاريع  ننفذ  كما  القادم  اب 

املهندس ابراهيم ابو عياش رئيس مجلس ادارة شركة 
»ارابتك جردانة«  ل »رجل االعمال«:

نعمل على تقدمي اعلى مستوى 
من االستشارات الهندسية
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مقابالت العدد

نـــحـــاول جــلــب متـــويـــل لــلــمــشــاريــع مـــن اخلــــارج 
لتنفيذها هنا في فلسطني . لقد عقدنا اجتماع 
العام  منذ  فلسطني  في  مرة  والول  ادارة  مجلس 
2000 . كما اقمنا حفال تكرمييا ملوظفي الشركة 

في فلسطني. 

رسالة الشركة
س: هل هناك رسالة للشركة؟

ج: بالطبع وهي ان نعمل على تقدمي اعلى مستوى 
من االستشارات الهندسية حتى نكون خيار السوق 
االول في تقدمي اخلدمات الفنية االستشارية في 

االردن واالسواق املجاورة.

املوظفني .. واسواق العمل
س: كم يبلغ عدد املوظفني في الشركة؟ وما 

هي اسواق عملكم؟
ج: يبلغ عددهم حوالي 550 مهندس متخصص 
باالضافة  ومتقدمة  عالية  وخــبــرات  كــفــاءات  ذو 

للمستشارين االداريني واالقتصاديني.

واملكتب الرئيسي للشركة في عمان ولدينا مكتب 
في القاهرة ويعمل فيه حوالي 70 موظفا ويتركز 
عملهم في مجاالت التصميم واالنتاج كما لدينا 
 65 فيه حــوالــي  ابــو ظبي يعمل  فــي  اخــر  مكتب 

موظفا .
وفي  موظفا   70 فيضم  فلسطني  في  مكتبنا  اما 

صنعاء 50 موظفا.
والسعودية  وليبيا  والعراق  في سوريا   نعمل  كما 

وقطر.
ما هي مجاالت عملكم الرئيسية؟

رئيسية  مجاالت  ثــالث  في  حاليا  الشركة  تعمل 
وهي االبنية والطرق واملياه واملجاري.وفي االبنية 
واملباني  املستشفيات  في  اثنني  تخصصني  لدينا 

الصحية وفي املجاالت التجارية مثل الفنادق .
سجلهم  معماريون  مهندسون  الشركة  ومتتلك 
حـــافـــل ومـــلـــيء بــالــنــجــاحــات واالجنـــــــــازات في 
مختلف  في  االجانب  االستشاريني  مع  التعامل 

الواليات  منها  متعددة  دول  ومــن  التخصصات 
واملانيا  والنرويج  وبريطانيا  االمريكية  املتحدة 

وفرنسا ونيوزيلندة.
مجاالت اخلبرة

س:ما هي مجاالت اخلبرة في الشركة؟
ج: مجاالت اخلبرة كثيرة اهمها الهندسة املعمارية 
والهندسة االنشائية مثل اجلسور واالبنية العالية 
االعمال  وهندسة  واملــواصــالت  الــطــرق  وهندسة 
امليكانيكية والكهربائية واملساحة وحساب الكميات 
املشاريع  تطوير  وادارة  والعقود  املشاريع  وادارة 
الصحي  والصرف  العادمة  واملياه  املياه  وهندسة 

والهندسة البيئية.
عملت  اوال  يلي  كما  تتلخص  فهي  خبراتنا  امــا 

مختلفة  حكومية  هــيــئــات  مــع  جــردانــة  ارابــيــك 
مثل الوزارات املتعددة في االردن ووزارات االشغال 
الى  اضافة  اليمن  في  والصحة  واالسكان  العامة 
هيئات حكومية متعددة في دولة االمارات العربية 
وفي فلسطني مع وزارة التخطيط كما عملنا مع 

ممولني دوليني عدة منهم:
 USAID, UNDP, World Bank, Arab

Fund,
 Islamic Development Bank,

Cleveland Clinic , Qatar Petroleum.
مثل  رئيسيني  ومالكني  مطورين  مع  عملنا  كما 
اعــمــار دبــي ،ســرايــا ،ايـــال ،جــــوردن دبــي كابيتال، 
ابراج ، كابيتال ، سعودي اوجيه. وعملنا ايضا مع 
مشغلني عامليني )Operators( في عدة مجاالت 

كالفنادق و املستشفيات مثل :
ماريوت،   ،  Cleveland Clinic، Welcare

الفورسيزنز، اإلنتركونتننتل، موفنبك.

االجـــتـــمـــاعـــيـــة  الــــنــــشــــاطــــات  مــــاهــــي  س: 
لشركتكم؟

الــهــنــدســة / جامعة  تــكــرمي اوائـــــل طــلــبــة كــلــيــة 
بيرزيت 

التبرع للجمعيات اخليرية 
التبرع السنوي ملؤسسة التعاون 

املشاركة في النشاطات العامة 

كلمة اخيرة
س:هل من كلمة اخيرة في هذا اللقاء؟

ج:نؤمن في أرابتك جردانة بالتخصص وبالتعاون 
مــا بــني الــقــطــاعــني الــعــام واخلــــاص كــمــا نؤمن 
بأهمية دور القطاع اخلاص في رفد القطاع العام 
بأن  وكذلك  الدولية  او  احمللية  ســواء  باخلبرات 
شراكة القطاعني تعود مبنفعة عامة وشاملة ميتد 
مسؤوليتنا  و  وبــدورنــا  اجلميع   ليشمل  تاثيرها 
نكون  الن  ونسعى  ومحيطنا  مجتمعاتنا  اجتــاه 
جزء فاعال ومؤثرا فيها واخيرا معًا نستطيع أن 

نبني املستقبل الذي نريد.

نؤمن بالتعاون ما 
بني القطاعني العام 

واخلاص 

نستطيع معًا أن 
نبني املستقبل 

الذي نريد
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أقامت شركة ارابتك جردانة – فلسطني 
في  كبيرا  حفال    2009-4-27 بتاريخ 
فــنــدق اجلــرانــد بـــارك لــتــكــرمي موظفي 
املهندس  وقـــد حــضــر احلــفــل  الــشــركــة. 
ابراهيم ابو عياش، رئيس مجلس االدارة 
التنفيذي  املدير  واملهندس بشر جردانة، 

للمجموعة.

تعزيز العالقات
وقد رحب املهندس ابو عياش باحلضور 
املناسبات  هذه  مثل  اهمية  على  مؤكدا 
االجتماعية  الـــعـــالقـــات  تــعــزيــز  فـــي 
رحب  كما  الداخلية.  الــروابــط  وتوثيق 
العام  املدير  شلبك  ابو  حسن  املهندس 
فلسطني   – جـــردانـــة  ارابـــتـــك  لــشــركــة 
باحلضور جميعا وعبر عن سروره وأكد 
دورها  لتعزيز  قدما  تنظر  الشركة  ان 
ومساهمتها في تطوير العمل الهندسي 
وتــقــدمي منــوذجــا مــتــمــيــزا فــي الواقع 

الفلسطيني.

اجنازات الشركة
املهندس حسني صالح عرضا عن  وقــدم 
اجنازات الشركة في فلسطني عن قسمي 
بالل  املهندس  وقدم  والتخطيط  االبنية 
عليان عرضا عن اجنازات وحتديات  قسم 
املياه واملجاري واخيرا قدم املهندس حسن 
ابو شلبك بعرض اجنازات قسم الطرق. 
 2008 للعام  املــشــاريــع  أهــم  عــرض  ومت 
املــدارس واملياه والطرق مع  منها مشروع 
الصحي  الــصــرف  ومــشــروع   ،USAID

مجموعة من الفعاليات ألول مرة في فلسطني منذ العام 2000

لشركة ارابتك جردانة وك
بــــن

 وال
ات

ركــ
شـــــــــ

ف الــ
ــلــــــ

م
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ملنطقة طولكرم باالضافة الى العديد من املشاريع السابقة.

رؤية الشركة
ارابتك  رؤيـــة  على  الــضــوء  بالقاء  جــردانــة  بشر  املهندس  قــام  ثــم  ومــن 
جردانة، رسالتها وقيمها  وقدم عرضا مفصال عن وضع ارابتك جردانة 
ككل واستراتيجيات الشركة والتقدم امللموس الذي حققته في السنوات 
وأهم   2008 العام  في  اجنازها  التي مت  املشاريع  وعن  السابقة،  االربــع 
الى  باالضافة  عــام،  بشكل  وللشركة  للموظفني  التنفيذية  االجنـــازات 
التحديات التي واجهت الشركة مثل عدم وجود املوارد الكافية والوضع 
املستقبلية  اخلطط  على  الضوء  القاء  مت  وكذلك  وغيرها.  السياسي 
باستمرار  وتتقدم  واضحة  رؤية  ضمن  تسير  الشركة  ان  مؤكدا  للشركة 

وتعمل على وضع اخلطط ومراجعتها من حني آلخر. 

تكرمي ابو عياش وبشر
 وابو شلبك

ومت في نهاية احلفل تكرمي املهندسان ابراهيم ابو عياش وبشر جردانة، 
وقام موظفو الشركة بتكرمي املهندس حسن ابو شلبك،  ومت تكرمي بعض 

من موظفي الشركة.

وفي املساء  قام املهندسون ابراهيم ابو عياش و بشر جردانة و حسن ابو 
املسؤولني ورجال االعمال ورؤساء بلديات  شلبك باستضافة نخبة من 
رام الله والبيرة وبيتونيا على عشاء عمل، حيث مت التحدث ايضا عن 

الشركة واجنازاتها وحتدياتها وخططها املستقبلية.
ومن بني املشاركني في احلفل وزير التخطيط الدكتور سمير عبد الله 
والسفير االردني لدى السلطة الفلسطينية يحيي القرالة ورئيس احتاد 
رجال االعمال الفلسطينيني محمد مسروجي ود. سميح العبد مستشار 

صندوق االستثمار الفلسطيني.
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شركة ميناجيوثيرمال

حصلت  شركة ميناجيوثيرمال
على جائزة

اينرجي جلوب
Energy Glob 2008

  لدولة فلسطني ، التي تعتبر أعلى 
تقدير عاملي مينح  لشركة تعمل في 
مجال تطوير الطاقة     املتجددة 
والصديقة للبيئة .2008لسنة  

وقد مت إختيار شركة ميناجيوثيرمال 
 700 حوالي  ضمن  من  الفلسطينية 
حتكيم  جلنة  قبل  مــن  عاملية  شــركــة 
الشخصيات  أبــرز  من  مكونة  ددولــيــة 
واحلفاظ  الطاقة  عالم  فــي  الــرائــدة 

على البيئة في العالم.

اكــــبــــر نظام  عـــلـــى  يـــحـــتـــوي  الـــــــذي 
هذه  ومتـــيـــز    )UCI(واالســـتـــثـــمـــار
اجلائزة إجناز شركة ميناجيوثيرمال 
اجلوفية  الطاقة  يستخدم  يستخدم  
احلرارية للتدفئة والتبريد في الشرق 

االوسط وشمال إفريقيا.

شركة  مدير  السبعاوي  خالد  و صرح 
جدا  سعداء  »نحن  ميناجيوثيرمال 
للحصول على هذة اجلائزة التي متيز 
ميناجيوثيرمال  شركة  طاقم  جهود 
وجنـــــاح هــــذا االجنــــــاز بـــالـــرغـــم من 
واجهته  التي  الصعوبات  من  العديد 
التكنولوجيا  أن  اجلائزة  هــذه  وتؤكد 
والتبريد  للتدفئة  نظام  أفضل  متثل 

واكثرهم توفيرا للطاقة«.

وجرى عقد حفل تكرميي لشركة مينا 
نيسان   13 يوم  التشيك في  دولة  في 
مسؤولة  شخصيات  بحضور  املاضي  

رفيعة املستوى من االحتاد االوروبي.
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نبذه عن الشركة
خياطة  في  الــرائــدة  الشركات  احــدى  هي  األقمشة  وصناعة  للتجارة  فليفل  شركة 
األقمشة واعادة تصنيعها في املنطفة بل وفي فلسطني وخاصة كل ما يلزم من أغطية 

األسرة مثل اطقم النوم ملفات وشراشف واوجه كنب وبرادي ...الخ.
طولكرم  مدينة  في  املشاغل  ولــوازم  اخليطان  لبيع  كمحل  مسيرتها  الشركة  بــدأت 
األلبسة  حلياكة  مشغل  اول  افتتاح  مت  دؤوب  وعمل  مضنية  وبجهود  1987م،  عــام 
تابع للمحل عام 1990م، وبعد ذلك بخمس سنوات مت التطوير والنمو بفضل الله 
واصبح احللم حقيقة، فقد مت تأسيس شركة فليفل للتجارة وصناعة األقمشة كشركة 

مساهمة محدودة الضمان وذلك في عام 1995م.
ان للشركة ثالثة فروع غير الفرع الرئيسي في الوقت احلالي ، يقوم بالعمل 300عامل 
تطوير  على  الشركة  قامت  وقــد  مربع  متر  االف   3 قدرها  و  اجمالية  مساحة  على 
سياسة  فاتبعت  وامليكانيكية  البشرية  للقوى  اجليد  بالتخطيط  وانتاجها  خاماتها 
بني  الئــق  والظهور مبظهر  املنطقة  في  اخلــام  األقمشة  تصنيع  في  العاملية  اجلــودة 

عمالقة صناعة النسيج في العالم، فقامت على تطوير:
 ISO2002 استخدام نظام اجلودة

استخدام احدث املعدات في تصنيع منتجات ذات جودة عالية ومنافسة.
استخدام اقمشة من االنواع العاملية والعالية اجلودة.

استخدام افراد مؤهلني من اجلامعيني والفنيني. من )اداريني، محاسبني، مهندسني 
صناعيني،امني مستودعات،فنيو خياطة...الح(

اقسام الشركة
تنقسم شركة فليفل للتجارة وصناعة األقمشة الى مجموعة من االقسام ، هي :

قسم   ، الصيانة  قسم   ، االنــتــاج  قسم   ، املبيعات  قسم  واحملــاســبــة،  املالية   ، االدارة 
املستودعات واملخازن

زبائن الشركة
ان زبائننا هم من الشركات العمالقة و العاملية في ميدان األقمشة والنسيج ومنتجاتنا 
تصدر الى امريكا وايطاليا واليونان وبلجيكا وبريطانيا وكندا و استراليا من خالل 
اضخم واكبر الشركات املصدرة مثل شركة اوفيس تكستيل، شركة هوم ستايل ، كيتان 

، فاردينون و تيفن.
كمان يوجد لدينا وكــالء  في الــدول العربية وهي األردن  حتت اسم مؤسسة سحار 
العربية وتقو الشركة بفتح  العثمان للتصدير كمان يوجد وكالء في دولة اإلمــارات 

السوق في دول عربية اخري.
من جهة اخرى هناك شركات اخرى محلية مرتبطة معنا منذ عدة سنوات وجميعها 

للصناعة احمللية.
شركة نوكيت

وقد عمل املدير العام على انشاء شركة في داخل املناطق احملتلة عام 48 ومتلك شركة 
فليفل %50 من اسهمها ، وقد مت اطالق اسم نوكيت عليها وهذه الشرك مقرها اللد 
، و ذلك في عام 2004م وتهدف هذه الشركة الى تسهيل اعمال شركة فليفل داخل 

السوق االسرائيلية و اخلارج و ممتابعة الشركات االسرائيلية و العاملية.

شركة فليفل للتجارة و صناعة األقمشة
طولكرم / اجلاروشية

منتجات الشركة
من  واالوتيالء  واملستشفات  البيت  يحتاجه  ما  كل  انتاج  في  متخصصة  شركتنا  ان 
مالحف،اطقم  شــراشــف،  ملفات،  مــخــدات،  واغطية  قــوالــب  الــنــوم،  اطقم  )أغطية 
الكنب،البرادي، شراشف سفرة، اطقم نوم االطفال، قرن(، وجميعها بقياسات والوان 
واشكال وتصاميم مختلفة ومتعددة و بنوعيات ممتازة . وتعمل شركة فليفل للتجارة 
واسعة  جتارية  عالقات  وتوطيد  اقامة  على   احلاضر  الوقت  في  األقمشة  وصناعة 
النطاق في الوطن العربي بشكل عام ومنطقة اخلليج العربي بشكل خاص من خالل 
زيادة التعاون مع االردن الشقيق باعتبارها نافذتنا على العالم العربي و االسالمي 
في  الشركة  الى عرض منتوجات   وكذلك عقد صفقات جتارية.باالضافة  العاملي  و 
املعارض املقامة في الدول العربية الغراض فتح قنوات تسويقية في هذه الدول ونحن 

منلك االمكانيات للتصدير من داخل االراضي الفلسطينية .

تلفونات : 2682937 ,2675927 ,2678048
فاكس : 2678049

E-MAIL: FLEAFEL_CO@HOTMAIL.COM
WWW.FLEAFEL.COM

والله املوفق
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فلسطني،  وبــلــدات 
في  وســـــيـــــســـــاهـــــم 
اخلدمات  حتــســني 
املقدمة للمواطنني 
بـــــشـــــكـــــل يــــســــّهــــل 
اليومية  حــيــاتــهــم 
نوعية  من  ويحّسن 
املصرفية  اخلدمات 
لـــــلـــــمـــــواطـــــن فـــي 

ترمسعيا. 
بنك  أن  يــــــذكــــــر 

ترمسعيا  بلدة  في  للفروسية  فلسطني  مهرجان   2008 عــام  خــالل  رعــا  اإلســكــان 
مبشاركة أكثر من مائة فارس من جميع محافظات فلسطني وبرعاية وزارة الشباب 

والرياضة.
فلسطني،  في  اإلسكان  لبنك  احلــادي عشر  الفرع  هو  ترمسعيا  فــرع  أن   إلــى  يشار   
حيث سبقه افتتاح فروع في  رام الله، نابلس، اخلليل، غزة، بيرزيت، حلحول، جنني، 
بيت حلم، خان يونس، الظاهريـة، ومن املنتظر افتتاح فرع آخر في مدينة يطا قريبًا 

للتواصل مع املواطنني في محافظة اخلليل . 

في إطار السعي نحو توّسعه اإلقليمي، ومبا يكفل تعزيز مركزه املالي، وتنامي حصته 
في  جديدًا  فرعًا  والتمويل  للتجارة  اإلسكان  بنك  افتتح  إقليميًا،  حضوره  وتدعيم 
بلدة ترمسعيا، وذلك حتت رعاية محافظ سلطة النقد الفلسطينية الدكتور جهاد 
األعمال  رجال  كبير من  التكروري وحشد  اإلقليمي محمود  املدير  وبحضور  الوزير، 

والشخصيات الرسمية والشعبية.
وأكد جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية خالل كلمة ألقاها بهذه املناسبة، 
على  التسهيل  البنك  رغبة  سياق  في  يأتي  ترمسعيا  في  اجلديد  الفرع  افتتاح  أن 
مواطني البلدة واملنطقة بشكل عام، إضافة إلى أنه يجسد تعبيرًا عن تطّلعه الدائم 
لتقدمي خدمات ومنتجات مميزة لهم، مشيرًا الى أن تطوير عملية التنمية والرقي 
رئيسية يسعى بنك اإلسكان  البنك تشكل نقطة  التي يقدمها  باخلدمات املصرفية 

إلى جتسيدها على أرض الواقع. 
فلسطني، خالل  في  اإلسكان  بنك  لفروع  اإلقليمي  املدير  التكروري  واعتبر محمود 
الهرم  لــرأس  كــان  مشترك،  جهد  لثمرة  قطاف  هو  ترمسعيا  فــرع  افتتاح  أن  كلمته 

املصرفي الفلسطيني دور الراعي واملوجه والداعم فيه.
فلسطني مبثابة مؤشر  في  العشرة  البنك  لفروع  فرع جديد  انضمام  أن  وأضــاف   
قاطع الداللة على توجهات إدارة البنك الرامية إلى خدمة االقتصاد الفلسطيني، 
وتثبيت وجوده في محافظات فلسطني، مبا يكّرس سعي البنك الدؤوب لتعزيز مبدأ 
املبادرة واملبادلة الذي يستند على توفير منافذ اخلدمة املصرفية في كافة محافظات 

نظم بنك اإلسكان للتجارة والتمويل، لقاًء تدريبيًا  في فندق جراند بارك، للوكالء 
خدمة   لتقدمي  اآلمــنــة  الــطــرق  ،حــول  للبنك  التابعة  الــفــروع  وموظفي  الفرعيني 
احلواالت السريعة »Western Union”، وحضر اللقاء مسؤولني عن ادارة البنك، 
ومدير  خــوري  ســـوزان  السيده  االســكــان  بنك  فــي  االقليمي  املــديــر  نائب  بينهم  مــن 
االمتثال السيد راغب حمدان باالضافه الى جوني غنامي  من دائرة التسويق وفراس 
ووكيال ميثلون  75 موظفا  التدريبي  اللقاء  في  وشــارك  التسويات  علي مسؤول  ابو 
البنوك املعتمده كوكالء لدى البنك ومؤسسات الصرافه املعتمده لتقدمي اخلدمه في 

احملافظات الشماليه.
واكد هيثم ابراهيم مزق مدير اخلدمات املصرفيه والتسويق في بنك االسكان للتجاره 
التي يسعى  التطويريه  التدريبي  ياتي في اطار اخلطوات  اللقاء  ان هذا  والتمويل 
املستخدمني  الفرعيني  والوكالء  املوظفني   ناحيه،وتدريب  من  تعزيزها  الى  البنك 
لهذه اخلدمه على كيفية التعامل االمن مع النظام، واطالعهم على اخر املستجدات 

املتعلقه باملعايير الرقابيه املعتمده محليا ودوليا من ناحيه ثانيه.
واضاف مزق ان بنك االسكان للتجاره والتمويل يعمل باستمرار على تزويد الوكالء 
باخر املستجدات التي تتعلق بسالمة واستمرارية اخلدمه موضحا ان بنك االسكان 

في حفل رعاه د. جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية
بنك اإلسكان للتجارة والتمويل يفتتح فرعًا جديدًا في ترمسعيا

مبشاركة 75 موظفا ووكيال فرعيا:

بنك االسكان للتجارة والتمويل يعقد لقاء تدريبيا حول تطوير 
االجراءات اآلمنة خلدمة "احلواالت السريعة«

مــــــن الــــبــــنــــوك 
في  الــــــــرائــــــــده 
ـــاقـــه  ـــــقـــــدمي ب ت
من  مـــتـــكـــامـــلـــه 
اخلـــــــــــدمـــــــــــات 
املـــصـــرفـــيـــه مبا 
احلـــواالت  فيها 

السريعه. 
وفــــــــــي نــــهــــايــــة 
ـــقـــاء اعــــرب  ـــل ال

املشاركون عن ارتياحهم ملا حصلوا عليه في هذا اللقاء من معلومات مبا يساعدهم 
على تقدمي هذه اخلدمة للزبائن وفق اصول وإجراءات آمنة ويوطد اواصر الشراكة 
توجيههم  البنك في  يلعبه  الذي  الــدور  اهمية  الى  واكد احلضور  البنك  املهنيه مع 
املشتركه  املصلحه  يحقق  مبا  املعرفه  تبادل  اطــار  وفــي  مميز  بشكل  اخلدمه  ودعــم 

للجميع ويسهم في تادية اخلدمه بافضل معايير اجلوده النوعيه
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نظمت شركة جذورنا للتراث الفلسطيني معرضها االول في قاعة الكلية االهلية رام 
الله. وقد افتتح املعرض معالي وزير االسرى السيد اشرف العجرمي والسيدة سوزان 
خوري  نائب املدير االقليمي لبنك االسكان للتجارة والتمويل وبحضور مديرة اجناز 
السيدة رندة رمحي وعدد من الشخصيات احمللية واالجنبية وبحضور عدد غفير من 
وعدد من  االسكان  بنك  وموظفي  األهلية  الكلية  التدريسية وطالب مدرسة  الهيئة 

محبي التراث وممثلي املراكز الثقافية.  
وقد استقبل السيد أحمد األطرش املدير العام للشركة احلضور واعلن عن انطالق 
عمل الشركة مبعرضها االول منوها لرؤية الشركة بالتمثيل األكبر للسلع واملنتوجات 
واملنتوجات  السلع  تقدمي  فحواها  برساله  والعاملي  احمللي  السوق  في  الفلسطينية 
اليدوية بشكل يعكس التراث الفلسطيني وتسويق هذه املنتوجات بصورة فريدة على 
املستوى احمللي والعاملي وتنشيط احلركة االقتصادية بقالب تراثي يعكس حضارتنا 
املعارض  استمرار  الى  منوهًا  صحيحه  اقتصادية  مبنهجية  اليومية  بقوتنا  وميدنا 

وتسويق املنتوجات في املراكز السياحية واملراكز الثقافية وغيرها.
هذا و قد اشاد معالي الوزير العجرمي بجهود الطالب واثنى على رعاية بنك االسكان 
للشركة ومتنى لهم التوفيق والنجاح وقد نوه ممثلوا بنك االسكان على استعدادهم 
الدائم للمبادرة بدعم الفئة الطالبية واالبداعات و توليهم عناية خاصة للمسؤولية 

االجتماعية وشكر االب أكثم حجازين لعنايته اخلاصة للطالب .
الشركة  ملنتوجات  دعائية  ووصلة  ســراب  لفرقة  شعبية  دبكة  احلفل  تخلل  وقد  هذا 

مع  للتعامل  البنك  وقــدرات موظفي  مهارات  تطوير  على  التركيز  اطار  في 
جتارة  غرفة  قاعة  في  تدريبية  نــدوة  للتجارة   االسكان  بنك  نظم  العمالء، 
املصرفية  اخلدمات  مدير  مزق،  هيثم  السيد  فيها  الله حاضر  رام  وصناعة 
اخلدمة  تقدم  التي  االقسام  مختلف  من  موظفًا   70 ومبشاركة  والتسويق، 
املصرفية بالتعامل الشخصي املباشر مع العمالء لدى كافة فروع البنك في 

الضفة الغربية.
ملواكبة  البنك يسعى باستمرار  أن  اللقاء على  بداية  البنك في  ادارة  وأكدت 
جناح  لضمان   املثالية  الطريقة  باعتبارها  االلكترونية  التقنية  التطورات 
البنك  يقدمها  التي  اخلــدمــات  مبستوى  لالرتقاء  الهادفة  البنك  خطط 
لتطوير  التقنيات  في  املتواصل  استثمارنا  خــالل  من  نسعى  لــذا  لعمالئه 
يساعدنا  الذي  االمر  للعمالء  املصرفية  واملنتجات  اخلدمات  ايصال  قنوات 
على حتقيق اهداف البنك وزيادة مستوى رضى العمالء وتوفير خدمات تلبي 

احتياجات مختلف شرائح العمالء. 
لذا فقد اطلق البنك قبل عدة اشهر خدمة »اسكان اون الين« لتقدمي مختلف 
ادخال خدمة »مرسال  البنك لعمالئه عبر االنترنت، وسيتم قريبا  خدمات 
اسكان« بهدف متكني عمالء البنك من الوقوف على مجمل احلركات املالية 
قريبا  كما سيتم  وقت حدوثها،  وفي  بــاول  اول  على حساباتهم  التي حتدث 

وأخيرًا توجه احلضور ملشاهدة منتوجات املعرض والتسوق. 
وننوه أن  شركة جذورنا تقوم بترويج املنتوجات التراثية من مطرزات واعمال خشبية 

بهدف احلفاظ على التراث الفلسطيني واحياؤه. 
من اجلدير بالذكر أنه قد مت تأسيس الشركة جذورنا من قبل طلبة الصف احلادي 
عشر في مدرسة الكلية االهلية ضمن مشروع مؤسسة اجناز وبرعاية بنك االسكان 

للتجارة والتمويل.

برعاية وزير االسرى و بنك االسكان للتجارة والتمويل

افتتاح املعرض األول لشركة جذورنا للتراث الفلسطيني

بنك االسكان للتجارة والتمويل يعقد ندوة ملوظفيه
لتعزيز مهارات التعامل االمثل مع العمالء

من  اكــثــر  تشغيل 
صراف  جهاز   15
آلـــــي جــــديــــد في 
مختلفة  مناطق 
محافظات  مــــن 

الوطن.
املنطلق  ومن هذا 
االدارة  اكدت  فقد 
بد  ال  ـــــه  ان عـــلـــى 
قدرات  تعزيز  من 

موظفي البنك مبختلف مستوياتهم الوظيفية من خالل الدورات والندوات 
وورش العمل التي متكن املوظف من االطالع ومواكبة تلك التطورات بهدف 
الوصول للمفهوم السليم والصحيح السلوب تقدمي اخلدمة سواء كانت هذه 
اخلدمة تقدم للعميل من خالل مختلف القنوات االلكترونية او من خالل 
االتصال والتعامل املباشر مع العميل وصوال لكسب ثقة العميل واحملافظة 
للتعامل مع  واستقطاب متعاملني جدد  البنك  تعامله مع  استمرارية  على 

البنك.
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ومبا  اإلقليمي،  توّسعه  نحو  السعي  إطــار  فــي   
ــنــامــي حصته  يــكــفــل تــعــزيــز مـــركـــزه املـــالـــي، وت
اإلسكان  بنك  افتتح  إقليميًا،  حضوره  وتدعيم 
للتجارة والتمويل مؤخرا فرعًا جديدًا في مدينة 
النقد  سلطة  محافظ  رعاية  حتت  وذلــك  يطا، 
وبحضور  الــوزيــر،  جــهــاد  الــدكــتــور  الفلسطينية 
كبير  وحشد  التكروري  محمود  اإلقليمي  املدير 
الرسمية  والــشــخــصــيــات  األعـــمـــال  رجــــال  مـــن 
والشعبية، ليكون هذا الفرع الرابع في محافظة 
وحلحول  اخلليل  مدينة  مــن  كــل  بعد  اخلليل 

والظاهرية.
خالل  الفلسطينية  النقد  سلطة  محافظ  وأكد 
الفرع  افــتــتــاح  أن  املــنــاســبــة،  بــهــذه  ألــقــاهــا  كلمة 
اجلــديــد فــي يطا يــأتــي فــي ســيــاق رغــبــة البنك 
بشكل  واملنطقة  البلدة  مواطني  على  التسهيل 
فلسطني،  فــي  املصرفية  الشبكة  وتوسيع  عـــام، 
في  الفلسطيني، مما سيسهم  بالريف  وحتديدا 
هذه  في  االقتصاد  العمل وحتريك  فرص  زيــادة 
املنطقة، إضافة إلى أنه يجسد تعبيرًا عن تطّلعه 
لهم،  مميزة  ومنتجات  خدمات  لتقدمي  الــدائــم 
والرقي  التنمية  عملية  تطوير  أن  الــى  مشيرًا 
البنك تشكل  التي يقدمها  املصرفية  باخلدمات 

نقطة رئيسية يسعى بنك اإلسكان إلى جتسيدها 
على أرض الواقع.

النقد الفلسطينية  » ان سلطة  الوزير:   وأضاف 
التي  وبجهوده  االسكان،  بنك  باجنازات  تفتخر 
جديدة  استثمارات  امام  املجال  فتح  على  تعمل 

عبر برامج االقراض املتوفرة لديه«.  

قوانني حديثة
وأشار الوزير ان سلطة النقد الفلسطينية اعتمدت 
والقوانني احلديثة،  االجــراءات  مؤخرا عدد من 
املودعني  بــني  العالقة  تنظم  قــوانــني  بينها  مــن 
وأخرى  التسهيالت  تشجع  قــوانــني  والــبــنــوك، 
الشيكات  حتصيل  وضــمــان  تــســريــع  فــي  تسهم 
الوزير  وأشــار  والــشــراء،  البيع  عمليات  ومراقبة 
انه يتم العمل حاليا على ربط شبكات الصراف 
االلي جلميع البنوك في كافة محافظات الوطن 

للتسهيل على املواطن الفلسطيني بكل السبل.
بنك  لــفــروع  اإلقليمي  املــديــر  الــتــكــروري  واعتبر 
افتتاح  أن  كلمته  خــالل  فلسطني،  في  اإلســكــان 
كان  مشترك،  جهد  لثمرة  قطاف  هــو  يطا  فــرع 
الراعي  دور  الفلسطيني  املصرفي  الهرم  لــرأس 
فرع  انضمام  أن  وأضــاف  فيه،  والــداعــم  واملــوجــه 

فلسطني  فــي  االحــد عشر  البنك  لــفــروع  جديد 
إدارة  توجهات  على  الداللة  قاطع  مؤشر  مبثابة 
البنك الرامية إلى خدمة االقتصاد الفلسطيني، 
مبا  فلسطني،  مــحــافــظــات  فــي  وجــــوده  وتثبيت 
فرص  الستكشاف  الـــدؤوب  البنك  سعي  يكّرس 
جديده للنمو والتوسع و تقدمي كافة التسهيالت 
املتطوره  املصرفية  اخلدمات  ايصال  و  املطلوبه 
إلى كافة محافظات وبلدات فلسطني  املبتكره  و 
البلدات  و  يطا  مدينة  اخلــصــوص  وجــه  على  و 
حيويه  منطقة  أنها  و  خاصة  املــجــاوره  القرى  و 

مترامية االطراف و متنوعة االعمال. 
النقد  ســلــطــة  دور  عــلــى  الـــتـــكـــروري  وأكــــد  كــمــا 
فلسطني،  في  املصارف  حماية  في  الفلسطينية 
واالرشـــادي،  التوجيهي  الرقابي،  بــدورهــا  وأشــاد 
فلسطني  فــي  البنوك  حماية   على  عمل  الــذي 
واحلفاظ على بقائها صامدة، امام االزمة املالية 

العاملية التي أصابت عدد كبير من البلدان.
الثاني عشر  الــفــرع  هــو  فــرع يطا  أن   إلــى  يشار 
لبنك اإلسكان في فلسطني، حيث سبقه افتتاح 
فروع في  رام الله، نابلس، اخلليل، غزة، بيرزيت، 
حلحول، جنني، بيت حلم، خان يونس، الظاهريـة 

و ترمسعيا. 

في حفل 
رعاه د. جهاد 

الوزير محافظ 
سلطة النقد 
الفلسطينية

بنك اإلسكان للتجارة والتمويل يفتتح فرعًا جديدًا
في  مدينة يطا
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أعلن بنك القدس في 2009/1/25 عن مباشرة عمله في مبنى 
بحي  والكائن  الله  رام  في  الثاني  وفرعه  اجلديد  العامة  االدارة 

املاصيون.
400 متر مربع ومبنى  املاصيون على مساحة   وأقيم مبنى فرع 
الثالث  الفرع  وهــو  مربع  200متر  مساحة  على  العامة  االدارة 
عشر في منظومة فروعه املنتشرة في ارجاء الوطن، ويقدم كافة 

اخلدمات املصرفية على اسس متطورة وحديثة .
انشئ على  الفرع  ان  القدس  العام لبنك  املدير  الشوا  وقال عزام 
في  استحداث خدمات جديدة  ،حيث مت  اسس متطورة وحديثة 
والتوفير  البنك ومنافسة سواء على مستوى احلسابات اجلارية 
التوفير  حسابات  على  التركيز  مع  االجــل  املربوطة  واحلسابات 
)اكسب ذهب(والقدس االستثماري ووفر وتعلم التي متنح عليها 
ونصف  سنوية  وربــع  شهرية  جوائز  الى  باالضافة  مجزية  فوائد 
سنوية  حيث يجري السحب على سيارة كل ربع سنة فيما تبلغ 
قيمة اجلائز ة الكبرى التي تقدم مرتني في السنة 25ألف دوالر 
باالضافة الى تسعة برامج اقراض ومتويل تغطي احتياجات كافة 
واقساط  ســيــارة  وامــتــالك  سكنية  قــروض  منها  املجتمع  شــرائــح 
وخدمة  واملهنيني  احلرفيني  وقــروض  احلاسوب  واجهزة  التعليم 
الــدوار ويعمل  مدين  اجلارية  رواتبهم  احملولة  للموظفني  اخرى 
كافة  لدعم  الفلسطيني  السوق  في  االقــراض  زيــادة  على  البنك 
الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة واحلـــد قــدر االمــكــان مــن التوظيفات 

اخلارجية  .. 
وكبار  االعــمــال  لــرجــال  اخلــدمــات  كافة  يقدم  البنك  ان  واضـــاف 
واصدار  املستندية  االعتمادات  فتح  الى  باالضافة  الشخصيات 
والصراف  املباشر  سوفت  وخدمة  والكفاالت  الضمان  خطابات 
االلي في جميع فروع البنك والبنك الناطق من خالل كادر مدرب 
ومهني وقد  بني ان املبنى يتالف من قاعة مصرفية منظمة بينما 
اخلدمة  لتطوير  العامة  االدارة  دوائــر  كافة  االدارة  ملبنى  نقلت 
والــتــواصــل بــني الــدوائــر والــفــروع ومت جتهيزها بــاحــدث االسس 
املصرفية باالضافة الى توفير صاالت وقاعات للحفاظ على راحة 

العمالء 
وذكر الشوا ان افتتاح الفرع في حي املاصيون برام الله ياتي ضمن 
خطة البنك واستراتيجية مجلس االدارة اجلديد لتوسيع شبكة 
الفروع لتغطي كافة ارجاء الوطن ويسعى البنك لزيادة انتشاره 
اجلديد  االدارة  مجلس  لــدى  ان  مؤكدا  الفلسطيني  الريف  في 
خطة مستقبلية الفتتاح فروع في املناطق االخرى مثل طولكرم 
وقلقيلية واريحا  خالل املرحلة املقبلة وانه من املتوقع ان يجري 
الــعــام احلــالــي دون ان يحدد  الــرابــع عشر خــالل  الــفــرع  افتتاح  

موقعه.

بنك القدس يباشر العمل في املبنى اجلديد لالدارة العامة 
والفرع الثاني برام الله
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في ضوء االجنازات التي حتققت في ظل االدارة العامة ببنك القدس وخاصة 
على صعيد دائرة املوارد البشرية التي اخذت على عاتقها هذه السنة تطوير 
وتنمية قدرات املوظفني لديها فقد قامت الدائرة على تفعيل مركز التدريب 
حتت  تدريبية  دورات  فعقدت   ، الداخلية  اخلبرات  من  لالستفادة  الداخلي 

عناوين : 

فرع  مدير  مــع  بالتعاون  االمـــوال  وغسيل  التلر  موظفي  مــهــارات    -
نابلس السيد/ أ.عبد الرؤوف السعدي 

فن االتيكيت بالتعاون مع مسؤولة العالقات العامة االنسة /   -
أ. سالم ابو عواد 

نابلس  فــرع  مدير  مع  بالتعاون  واالجتماعات  الوقت  ادارة  مهارة   -
السيد/أ. عبد الرؤوف السعدي 

 ، الشمال  فـــروع  مــن  اجلـــدد  املوظفي  التدريبية  الــبــرامــج  هــذه  واستهدفت 
الوسط واجلنوب ليتم تاهيلهم للعمل اجلاد ومتكينهم من حتقيق االهداف 

املطلوبة.
ومت ابتعاث السيد/ مدير دائرة الكمبيوتر حلضور مؤمتر ومعرض تكنولوجيا 
املعلومات  الذي عقد في مملكة البحرين ملناقشة املخاطر في حماية قطاع 

تكنولوجيا املعلومات ومستقبل التكنولوجيا البنكية .
وعلى صعيد عمل الدائرة وتطوير ادائها انتهى كادر الدائرة من اعداد الهياكل 
التنظيمية ملوظفي البنك ودليل االجراءات اخلاص بها و التقاييم السنوية 
املوظفني  تطوير  نحو  قدما  للمضي  الــدائــرة  وتسعى   . باملوظفني  اخلاصة 
عالم  في  جديد  هو  ما  كل  مع  ويتواكب  ادائها  ليتماشى  احلديثة  بالطرق 
ادارة املوارد البشرية من نظرة ان تطوير املوظف ينعكس ايجابا على العمل 

واالجنازات .

دائرة املوارد البشرية في بنك القدس
تسعى نحو تطوير موظفيها
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جديدا  فــرعــا  فلسطني   بــنــك  افــتــتــح 
هو  الله،  رام  شمال  ترمسعيا  بلدة  في 
الرابع والثالثون في شبكة فروع البنك 
وذلك  الغربية وقطاع غزة،  الضفة  في 
بــحــضــور مــحــافــظ ســلــطــة الــنــقــد د. 
جهاد الوزير، ومحافظ رام الله والبيرة 
املجالس  ورؤســــاء  عــلــي،  ــو  اب سعيد  د. 
املجاورة. والبلدات  البلدة  في   احمللية 

بافتتاح  الـــوزيـــر عــن ســعــادتــه  وأعــــرب 
معتبرا  الــبــلــدة،  هــذه  فــي  للبنك  فــرع 
ذلك »خطوة جيدة تأتي ضمن سياسة 
وخدمات  دور  لــتــعــزيــز  الــنــقــد  ســلــطــة 
اجلــهــاز املــصــرفــي، خــصــوصــا فــي ظل 
فــــروع البنوك  نــقــص كــبــيــر فـــي عـــدد 
مقارنة مع عدد السكان، ما يوجب سد 
البنوك  فروع  املزيد من  بفتح  احلاجة 
متطورة  مــصــرفــيــة  خــدمــات  لــتــقــدمي 
 للمواطنني، ولتسهيل األعباء عليهم«.

وقال: كما تأتي هذه اخلطوة في إطار 
حتفيز البنوك إلعطاء املزيد من فرص 
نسبة  وتخفيض  للمواطنني  اإلقــراض 

واإلقراض  االئتمان  بيانات  باالعتماد على قاعدة  اإلقــراض،  املخاطرة على 
وجذب  حتفيز  في  املصرفي  دوراجلــهــاز  مؤكدا  النقد،  سلطة  أجنزتها  التي 
على  للحفاظ  النقد  سلطة  تعليمات  مع  بايجابية  والتعامل  االستثمار، 
 ودائع املواطنني، متمنيا املزيد من االزدهار والتقدم والتطور لبنك فلسطني.

عن  الــشــوا،  هاشم  البنك  عــام  مدير  إدارة،  مجلس  رئيس  أعــرب  جهته  من 
سعادته بافتتاح فرع لبنك فلسطني في بلدة ترمسعيا، »وهو البنك الوطني 
املصرفية  اخلدمات  تقدمي  في  املتميز  واألداء  اجلــودة  امتلك  الــذي  األول 
 الشاملة، وساهم في تعزيز التنمية ودفع عجلة االقتصاد الوطني إلى األمام«.

وأكـــــد ســعــي الــبــنــك الــــــدؤوب إليـــصـــال اخلـــدمـــات املــصــرفــيــة لــكــل فئات 
فرع  افتتاح  إلــى  إدارتـــه  ومجلس  البنك  دفــع  مــا  املــواطــنــني،  ولكل  املجتمع 
اخلدمة  تقدمي  على  سيعمل  انــه  على  مــشــددا  ترمسعيا،  بلدة  فــي  جديد 
 املــصــرفــيــة لــكــافــة املــواطــنــني فــي الــبــلــدة وجــمــيــع الــبــلــدات املـــجـــاورة لها.

ـــصـــال خــدمــاتــنــا إلى  ــــه مـــن واجـــبـــنـــا أن نــعــمــل عــلــى إي ـــا أن ـــن وقــــــال: رأي
املقبلة. املـــرحـــلـــة  ــــي  ف لــلــبــنــك  اســـتـــراتـــيـــجـــي  هــــــدف  وهـــــــذا   الـــــريـــــف، 

وأضاف: بالرغم من الظروف السياسية واالقتصادية الصعبة التي مرت بها 
البالد طوال السنوات املاضية، إال أننا استطعنا التوسع واالنتشار في كافة 
االقتصادي  الصرح  هذا  بأن  منوها  النتائج،  أفضل  وحتقيق  الوطن  أنحاء 
الذي افتتحناه مؤخرا  يحمل الرقم 34 في شبكة فروع ومكاتب بنك فلسطني 
املركز األول في  املنتشرة من جنني شماال حتى رفح جنوبا، »لنحافظ على 
انتشارنا داخل الوطن وسعينا كذلك إلى نشر أجهزة الصراف اآللي في أماكن 
 جتمع املواطنني في كافة احملافظات ليصل عددها إلى حوالي 50 صرافا آليا«

الثلث  فــي  بظاللها  ألــقــت  الــتــي  العاملية  املالية  األزمـــة  مــن  بالرغم  وقـــال: 
ــتــي أثـــرت سلبا عــلــى الــكــثــيــر مــن البنوك  ــعــام املـــاضـــي، وال األخــيــر مــن ال
الــعــاملــيــة، إال أنــنــا وبــســبــب الــســيــاســة احلــكــيــمــة الــتــي اتــبــعــنــاهــا فــي بنك 
حجم  أن  إلــى  تشير   ،2008 العام  نهاية  في  املالية  البيانات  فــان  فلسطني 
 23182182 النقدية  األربــاح  وبلغت  دوالر،  املليار  مبلغ  جتــاوز  املــوجــودات 
.2007 الــعــام  بــعــد الــضــريــبــة فــي   20685527 بـــ   بــعــد الــضــريــبــة مــقــارنــه 
حجم  أن  حــني  فــي  دوالر  مــلــيــون  إلى885  ليصل  الـــودائـــع  حــجــم  وارتــفــع 
ــيــون دوالر. مــل  300 إلــــى  املـــواطـــنـــني وصــــل  إلــــى  املـــقـــدمـــة   الــتــســهــيــالت 

بـــزيـــادة حصته  وأكــــد الــشــوا اســتــمــرار الــبــنــك فــي ســعــيــه لتحقيق هــدفــه 
األمثل،  واألداء  بــاجلــودة  املــصــرفــيــة  اخلــدمــات  أفــضــل  وتــقــدمي  الــســوقــيــة 
املجتمع. بـــنـــاء  فـــي  واملـــســـاهـــمـــة  الــتــكــنــولــوجــيــة  الـــتـــطـــورات   ومـــواكـــبـــة 

ـــو عــلــي حتــيــات الــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس الهـــالـــي البلدة  بـــــدوره، نــقــل أب
معربا  الــبــلــدة،  فــي  فلسطني  بنك  فــرع  افــتــتــاح  مــبــاركــا  بلديتها،  ومجلس 
عــن »االعــتــزاز باملشاركة فــي افــتــتــاح هــذا الــصــرح االقــتــصــادي، وهــو اجناز 
البلدة«. في  تقام  التي  واخلــاصــة  الرسمية  املؤسسات  سلسلة  الــى   يضاف 

أن »هذا  إدارتــه، مؤكدا  واداء مجلس  الدائم للبنك  بالتطور  أبو علي  وأشــاد 
اإلجناز هو عمل إضافي تراكمه ترمسعيا لتقدمي اخلدمة للمواطن، وخطوة 
وللعدالة«. للتنمية  حتقيقا  الريفية  التنمية  طريق  على  جديدة   إضافية 

من جهته، ثمن رئيس بلدية ترمسعيا محمد زغلول خطوة البنك افتتاح فرع 
»تأكيد على صمودنا،  اإلسرائيلي،  تتعرض لالستيطان  التي  البلدة،  في  له 
الفلسطينيني والداعم لصمودهم«، مستعرضا  البنك هو بنك كل  إن  حيث 

النشاطات التي اضطلعت بها البلدية.

يحمل الرقم 34 في شبكة فروع ومكاتب البنك

بنك فلسطني يفتتح فرعا جديدا في بلدة ترمسعيا
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نابلس  مدينة  في  فلسطني  بنك  لفرع  اجلديد  املقر  بافتتاح  االحتفال  جــرى 
الوزير  الدكتور جهاد  وبحضور  فياض  الدكتور سالم  الــوزراء  رئيس  رعاية  حتت 
االقتصاد  وزيــر  حسونة  كمال  والــدكــتــور  الفلسطينية،  النقد  سلطة  محافظ 
الوطني، ومحافظ نابلس الدكتور جمال احمليسن، ورئيس بلدية نابلس املهندس 
عدلي يعيش، وهاشم الشوا مدير عام بنك فلسطني، وعدد من اعضاء اللجنة 
التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية واملجلس التشريعي ومدراء وممثلي عدد 
من الشركات والبنوك واملؤسسات الرسمية واالهلية ومؤسسات القطاع اخلاص 

ورجال االعمال.
وبعد قص شريط االفتتاح قام احلضور بالتجول في اقسام البنك واالطالع على 
اقسامه وعلى احدث التجهيزات التي زود به املبنى، واقيم حفل في قاعة البنك 
الــوزراء، ونقل  حتدث في بدايته وزير االقتصاد كمال حسونة ممثال عن رئيس 

حتيات د. سالم فياض ومتنياته للبنك بالنجاح والتقدم.
واشاد حسونة بقدرة بنك فلسطني على الصمود برغم كل التحديات والصعوبات 
العاملية،  االقتصادية  لالزمة  البنك  جتــاوز  الى  مشيرا  احلكيمة،  ادارتــه  بفضل 
واوضح ان تأثير االزمة االقتصادية العاملية على االقتصاد الوطني كان ضئيال 
الزراعة  وقــطــاعــات  االجتماعي  االقــتــصــاد  الــى  الحقا  سينتقل  التأثير  ولكن 
دعم  خــالل  من  التأثيرات  هــذه  ملواجهة  اجـــراءات  اتخاذ  من  بد  وال  والصناعة 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة اليجاد فرص عمل ومشاريع لالستثمار والتنمية، 
عمل  فرص  ايجاد  على  عملها  بداية  منذ  عملت  احلالية  احلكومة  ان  مضيفا 

للخريجني وايجاد وضع صحي مقبول للمواطن.
واستذكر د. جهاد الوزير الدكتور هاني الشوا رئيس مجلس ادارة بنك فلسطني 
الذي حلت الذكرى الثانية لرحيله، مشيدا بدوره الهام في تقدم البنك الى ان 

بلغت موجودات البنك اكثر من مليار دوالر وتعززت مالءته املصرفية.
باتخاذها منذ سنتني  النقد  بدأت سلطة  التي  الى اخلطوات  الوزير  د.  وتطرق 
بهدف التحول الى بنك مركزي بكامل الصالحيات، كما حتدث عن خطة االصالح 
التي اتبعتها سلطة النقد واثبتت كفاءتها على االرض واشار الى ان سلطة النقد 
الى تطوير اجلهاز املصرفي  الداخلي  التطوير  انتهائها من عملية  انتقلت بعد 
ومت البدء بتطبيق معايير احلوكمة والشفافية ثم الى االئتمان العادل من خالل 
لكل مواطن سجل  العربي بحيث اصبح  العالم  في  بيانات  قاعدة  افضل  انشاء 

ائتماني مما ساهم في رفع نسبة التسهيالت واالقراض.
الــنــقــد اســتــطــاعــت مــن خـــالل اصــــدار جملة من  ــوزيــر ان سلطة  ال واوضــــح د. 
االزمة  من  االولــى  املوجة  من  املصرفي  اجلهاز  البنوك حماية  على  التعميمات 
نسبة  تراجع  خالل  من  الحقا  ستظهر  الثانية  املوجة  ان  مبينا  العاملية،  املالية 

التحويالت اخلارجية بسبب انعكاسات االزمة املالية على دول املنطقة.
وقدم د. جمال احمليسن التهنئة في كلمته الى ادارة بنك فلسطني على افتتاح 

املقر اجلديد، متمنيا له النجاح والتقدم.
الذي  الشوا  هاني  الــراحــل  كلمته  في  استذكر  فقد  يعيش  عدلي  املهندس  امــا 

كان قد التقى به قبل نحو عامني ونصف اثناء قدومه الى نابلس لشراء قطعة 
االرض التي اقيم عليها املبنى اجلديد، مشيرا الى انه شكره في حينه على هذه 
الذي كانت فيه نابلس تعاني من االجتياحات االسرائيلية،  الوقت  اخلطوة في 
واشاد يعيش بانشاء املبنى اجلديد مشيرا الى ان ذلك شجع على اقامة عدد من 

املشاريع في محيطه.
واهاب يعيش باحلكومة وكل املعنيني العمل على رفع االقتصاد الوطني وخاصة 
في مدينة نابلس التي ال زالت تعاني من اثار احلصار، وضرورة اعطائها اهتماما 

خاصا.
وفي بداية كلمته رحب هاشم الشوا مدير عام بنك فلسطني بالضيوف، معبرا 
صرف وطني امتلك اجلودة  عن سعادته بافتتاح هذا الصرح االقتصادي الهام ملمِ
واالداء املتميز في تقدمي اخلدمات املصرفية الشاملة، وساهم في تعزيز التنمية 

ودفع عجلة االقتصاد الوطني إلى األمام.
املال  ورجــل  االقتصاد  رجــل  لفقدان  الثانية  السنوية  الــذكــرى  الشوا  واستذكر 
واألعمال ودعامة من دعائم االقتصاد الوطني الراحل الدكتور هاني الشوا رئيس 
فلسطني  بنك  مع  واستعرض مسيرته  فلسطني،  بنك  عام  ومدير  إدارة  مجلس 
حيث باشر املرحوم الدكتور هاني الشوا في عام 1996 عمله في بنك فلسطني 
وكان عدد فروع البنك 10 فروع ورأسماله 12 مليون دوالر وموجوداته ال تتجاوز 
130 مليون دوالر، ومنذ تلك اللحظة بدأ العمل الدؤوب ليؤسس الوجه احلضاري 
على  وتطبيقه  كنولوجي  التمِ التطور  هو  فيه  يفكر  بدأ  ما  وأَول  فلسطني،  لبنك 
حول  يتمركز  فكان  حلمه  أَمــا  الوظيفي،  الكادر  وتطوير  البنك  أَنشطة  مجمل 
نتشار في كافة احملافظات واملدن الفلسطينية، وبالرغم من  مواصلة التوسع واالمِ

في الذكرى السنوية الثانية لوفاة املرحوم الدكتور »هاني الشوا«
و حتت رعاية رئيس الوزراء د. سالم فياض

االحتفال بافتتاح املقر اجلديد لفرع بنك فلسطني في نابلس
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استطاع  أنه  إال  البالد  بها  مرت  التي  الصعبة  واالقتصادية  السياسية  الظروف 
بفترة قصيرة زيادة عدد فروع البنك إلى أَكثر من 30 فرعا ومكتبا ليصبح البنك 
اأَلكثر انتشارا في فلسطني، وارتفع رأسمال البنك ليصل إلى 100 مليون دوالر، 
البنك نظام  900 مليون دوالر، وفي عهده طبق  إلى  املوجودات لتصل  وتطورت 
دءمِ العمل في إصدار وقبول بطاقات  احلواالت الدولية السريعة أحتفل البنك ببمِ
عام  وفــي  فلسطني،  في  والوحيد  اأَلول  املركز  وكــان    MasterCard االئتمان 
 ATM وأدخل خدمة الصراف اآللي Visa 2000 حصل البنك على وكالة شركة

.point of sale إلى البنك باإلضافة إلى توزيعه ماكنات اخلصم اإللكتروني
واضاف انه في عهد الراحل هاني الشوا مت تطبيق نظام احلاسوب Banks الذي 
على  األولــى  للمرة  البنك  وحصل  عمالئه،  خدمة  في  نوعية  نقلة  البنك  نقل 
 JP شهادة اجلودة في سرعة ودقة واجناز احلواالت عبر نظام سويفت من بنك 
Morgan Chase، وفي العام األخير من حياته كان عامًا مشهودًا بالنجاحات 
لى افتتاح  والتوسع حيث قام بشراء األرض التي شيد عليها هذا املبنى، باإلضافة إمِ
مبنى املركز الرئيسي لإلدارة العامة في رام الله، وافتتاح شركة الوساطة لأَلوراق 
بنى فرع جنني  نتقال ملمِ ستثماري للبنك، وافتتاح فرع سلفيت واالمِ املالية الذراع االمِ
فقد مت  ذلك  لــى  إمِ باإلضافة  الله،  بــرام  ومكتب طنوس  للبنك  اململوك  اجلديد 
طالق خدمة Online Banking لتضاف إلى مجموعة اخلدمات املميزة التي  إمِ
يقدمها البنك، واستمر عطاؤه حتى آخر حلظة في حياته، فَكان عامًا مشهودًا 

بكل املقاييس التي اثبتت قصة جناح رجل عظيم.
وقال الشوا انه وبالرغم من األزمة املالية العاملية التي أَلقت بظاللها في الثلث 
العاملية،  البنوك  من  الكثير  على  سلبًا  أَثــرت  والتي  املاضي  العام  من  اأَلخير 
ادارة البنك فإن  إال أن بنك فلسطني وبسبب السياسة احلكيمة التي اتبعتها 
البيانات املالية في نهاية العام 2008 تشير إلى أن حجم املوجودات جتاوز مبلغ 
ب  مقارنة  الضريبة  بعد    23،182،182 النقدية  ــاح  اأَلرب وبلغت  دوالر  املليار 

20،685،527 بعد الضريبة في نهاية العام 2007 وارتفع حجم الودائع ليصل 
إلى885 مليونا في حني أن حجم التسهيالت املقدمة إلى املواطنني قد وصلت 

إلى 300 مليون.
واشار الشوا الى ان بنك فلسطني سيحتفل بعد بضعة شهور باليوبيل الذهبي 
أن تأَسس عام   البنك ومنذ  ان  50 عامًا على تأسيسه، مضيفا  مبناسبة مرور 
وقام  للمواطنني،  املصرفية  اخلدمات  أفضل  تقدمي  عاتقه  على  أَخــذ   1960
عقول  بتوفير أفضل السبل لتحقيق هذا الهدف، فبنك فلسطني الذي تأسس بمِ
ر وينافس  وخبرات فلسطينية وبأموال فلسطينية بحتة استطاع أن ينمو ويزدهمِ
في كل الظروف وفي كل اأَلوقات حتى أصبح ميتلك شبكة مصرفية مكونة من 
34 فرعًا ومكتبًا ممتدة من جنني شمااًل وحتى رفح جنوبًا ليحافظ على املركز 
إلى نشر أجهزة الصراف اآللي  الوطن، وسعى كذلك  انتشاره داخل  اأَلول في 
 50 حوالي  إلى  عدها  ليصل  احملافظات  كافة  في  املواطنني  ن جتمع  أماكمِ في 

صرافا آليا.
ومكتبًا في  أبو ديس  بلدة  له في  فرعًا  أيام  َقبل عدة  افتتح  البنك  ان  الى  ونوه 
بلدة ترمسعيا وفي القريب العاجل سوف يفتتح 6 فروع جديدة في بلدة سلواد 
وجامعة بير زيت مبحافظة رام الله والبيرة وحوارة في محافظة نابلس ومكتبي 
حافظة جنني ومكتب ترقوميا مبحافظة اخلليل، موضحا ان  يعبد وميثلون مبمِ
هناك خطة مستقبلية لبنك فلسطني للتوسع واالنتشار وافتتاح فروع ومكاتب 
هذا  خالل  جديدًا  ومكتبًا  فرعًا   15 افتتاح  على  البنك  سيعمل  حيث  جديدة، 
العام والعام القادم، باإلضافة إلى أن البنك باشر إنشاء املبنى اجلديد في مدينة 
اخلليل واملكون من 6 طوابق وفي موقع استراتيجي وحساس في مدينة اخلليل.

وفي ختام كلمته اكد الشوا بأن بنك فلسطني مستمر في هدفه بزيادة حصته 
ومواكبة  اأَلمثل  واأَلداء  باجلودة  املصرفية  اخلدمات  أَفضل  وتقدمي  السوقية 

التطورات التكنولوجية واملساهمة في بناء املجتمع.



أيار 2009 م / جمادى األول 1430 هـ ، العدد الثالث والعشرون )23(48

نية
طي

لس
ة ف

ادي
تص

ر إق
خبا

أ

وزارة االقتصاد الوطني تعقد ورشة حول برنامج TAIEX األوروبي

عقدت اإلدارة العامة للعالقات الدولية ورشة عمل حول برنامج TAIEX األوروبي، حيث يعتبر 
البرنامج األداة األوروبية للمساعدات الفنية املقدمة من أوروبا إلى الدول املتوسطية. افتتح الورشة 
كل من السيد ناصر طهبوب وكيل الوزارة و السيد زياد كرابليه مدير عام العالقات الدولية بحضور 
السيد اولي شتاينلي مدير املساعدات في مكتب املساعدات الفنية في املفوضية األوروبية. بحضور 
املــدراء التنفيذيون ،وعــدد من املوظفني  املــدراء العامون و  الــوزارة ضم  عدد من الكادر األول في 
البرنامج والياته و اجلهات  أوروبا عرضا عن  املختصني، قدم السيد محمد حميدان مدير دائرة 
التي ميكن أن تستفيد منه وبعد ذلك فتح النقاش للحضور و قام كا من السيد حميدان و السيد 
شتاينلي باإلجابة على األسئلة. يجدر الذكر ان البرنامج هو احد أشكال املساعدات الفنية املقدمة 
من االحتاد االوروبي للدول املتوسطية ويكون على ثالث أشكال هي -1 سيمنار او ورشات عمل -2 
زيارات خلبراء أوروبيني الى فلسطني بناءا على حاجة فلسطينية -3 ايفاد موظفني فلسطينيني 

مختصني في مجال ما لالطالع على التجربة األوروبية في نفس املجال.

املتحدة  األمم  وصندوق  الوطنية  السلطة  وقعت 
للتنمية الزراعية “ايفاد”، اتفاقية لتحويل اجلزء 
االكبر من قرض كان الصندوق قدمه للسلطة قبل 

سنوات الى منحة.
الوزراء،  رئيس  فياض،  ســالم  د.  االتفاقية  ووقــع 
وتغريد اللحام، مديرة عمليات الصندوق الدولي 
في مصر واالراضــي الفلسطينية، وذلك في مقر 

مجلس الوزراء برام الله.
وقال فياض إن إجمالي القرض، وقيمته 8 ماليني 
دوالر، قدم للسلطة في العام 1998 لدعم القطاع 
الزراعي، استغل منه حتى اآلن حوالي 3ر3 مليون 

اض يوقع مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية فيَّ
اتفاقية حتويل قرض إلى منحة قيمتها 5 ماليني دوالر

خالل لقائه مدراء البنوك ورجال االعمال في جنني

محافظ سلطة النقد: خطة إستراتيجية للرقي باخلدمات املصرفية في فلسطني
الوزير، إن سلطة  قال محافظ سلطة النقد د. جهاد 
للرقي  استراتيجية  خطة  إعـــداد  على  تعكف  النقد 
باخلدمات املصرفية واملالية في فلسطني، تهدف إلى 

تسريع عجلة النمو والنهوض باالقتصاد.
الــوزيــر، في قاعة محافظة  د.  جــاء ذلــك خــالل لقاء 
جــنــني، مــع مـــدراء الــبــنــوك ورجـــال األعــمــال ورؤســـاء 
البلديات في محافظة جنني، بحضور محافظ جنني 

قدوره موسى.
للرقي  اإلســتــراتــيــجــيــة  اخلـــطـــة  هــــذه  إن  واضــــــاف: 
باخلدمات املصرفية تقوم على ركيزتني، األولى معاجلة 
سالمة اجلهاز املصرفي املالية والنقدية، والثانية تقوم 
على ربط اجلهاز املصرفي بنظام املدفوعات الكترونيا، 
على  للحفاظ  النقد  سلطة  جهاز  مع  البنوك  وربــط 

السيولة املركزية.
وأكد د. الوزير سعي سلطة النقد إلى زيادة عدد فروع 
وذلك  املــدن،  خــارج  السكانية  التجمعات  في  البنوك 
املالية  اخلــدمــات  وتوفير  املــواطــنــني،  على  للتسهيل 

قريبًا من مكان سكنهم.
وحول معدالت االدخار وحجم االئتمان، قال إن هناك 
امليزان مبا يستدعي دراسة أسباب هذا  خلال في هذا 
التسهيالت  إلــى  ــودائــع  ال نسبة  بلغت  حيث  اخلــلــل، 

والقروض تقدر %28، وهي من أقل النسب.
البنوك،  مـــع  الــتــعــامــل  ــواطــنــني عــلــى  امل ولــتــشــجــيــع 
البنوك  مـــدراء  الــوزيــر  د.  دعــا  االستثمار،  ولتشجيع 
االئتمانية  الــتــســهــيــالت  تــقــدمي  إلـــى  احملــافــظــة  فــي 

ماليني   5 )حــوالــي  الباقي  سيحول  فيما  دوالر، 
دوالر( مبوجب االتفاقية الى منحة. 

رفع  في  املنحة سيستخدم  مبلغ  إن  فياض  وقــال 
الزراعي،  بالقطاع  العالقة  ذات  املؤسسات  قــدرات 

ومتويل مشروعات زراعية بقروض ميسرة.
في  “تكمن  االتفاقية  أهمية  أن  فياض  وأوضـــح 
حتويل ما كان قرضًا في االساس الى منحة، وهذا 

يتناسب مع وضعنا املالي”.
املساعدات  تكون  ان  على  دائما  نحرص  واضــاف: 
يحذو  أن  ونأمل  قــروضــًا،  وليس  منح  شكل  على 
للتنمية  الدولي  الصندوق  آخــرون حذو  مانحون 

الزراعية، بتحويل قروض سابقة على السلطة الى 
السلطة  خزينة  عن  العبء  تخفيف  بهدف  منح، 

مستقبال”.
الوزراء  رئيس  بجهود  اللحام  اشــادت  من جهتها، 
بتسهيل نشاط الصندوق في االراضي الفلسطينية 
الزراعة، مؤكدة ان لدى  واهتمامه باملزارع وقطاع 
الصندوق خططًا لدعم قطاع الزراعة الفلسطيني 

بالتعاون مع وزارتي التخطيط والزراعة.
واشارت الى ان مدة برنامج املنحة 3 ثالث سنوات 
“لكن نأمل أن نعلن عن برامج جديدة قبل نهاية 

السنة االولى من هذا البرنامج”.

لــلــمــواطــنــني، وعـــدم وضـــع الـــشـــروط املــعــقــدة، األمر 
الــذي يقلل من فرص احلصول على قــروض، بحجة 
عدم وجود استقرار سياسي وأمني خاصة في املناطق 

البعيدة عن املدينة.
املتعلقة  القضايا  البنوك عددا من  واستعرض مدراء 
نقاشها  التي مت  القضايا  ومن بني  املصرفي،  بالعمل 
النقد  ومكاتب  اآللية،  والصرافات  الفروع،  عدد  زيادة 
خاصة  التجمعات  مــن  أكــبــر  عــدد  خدماتها  لتغطي 

الكبيرة منها.
كما تناول النقاش قضية التوسع في إعطاء القروض 
وعدم  اســتــثــنــاء،  دون  السلطة  مــوظــفــي  كــل  لتشمل 
والتعليم،  والتربية  الصحة  موظفي  على  اقتصارها 
لألشخاص  أكــثــر  ائتمانية  تسهيالت  منح  وضــــرورة 
املعروفني لدى البنك بالتزامهم بالتسديد في املواعيد 
ائتماني  احملــددة وذلــك عن طريق وجــود رقم وسجل 

واضح لكل العمالء.



49 أيار 2009 م / جمادى األول 1430 هـ ، العدد الثالث والعشرون )23(

اخبار اقتصادية فلسطينية

تأجيل  هديب،  جعفر  االستثمار  لتشجيع  العامة  الهيئة  رئيس  اعلن 
مؤمتر االستثمار الذي كان مقررا عقده في بيت حلم في ايار القادم، الى 

موعد الحق لم يحدد بعد.
التوجيهية  اللجنة  ورئيس  الهيئة  من  توصية  على  »بناء  هديب:  وقال 
للمؤمتر، وزير االقتصاد الوطني كمال حسونة، قرر رئيس الوزراء د. سالم 
الى موعد  الثانية  دورتــه  تأجيل مؤمتر فلسطني لالستثمار في  فياض 

سيحدد الحقا«.
املؤمتر،  لعقد  التحضير  تواصالن  التوجيهية  واللجنة  الهيئة  ان  وأكد 
الذي سيكون مخصصا للمشاريع الصغيرة واملتوسطة، »وذلك انسجاما 
مع االهتمام العربي والدولي بهذا النوع من املشاريع، ولتحقيق اكبر قدر 
ممكن من االستفادة من املبادرات العربية والدولية الهادفة الى دعمها، 
خصوصا ما صدر عن القمة العربية االقتصادية التي عقدت في الكويت 
في كانون الثاني املاضي«، مرجحا ان يعقد املؤمتر في ايلول او تشرين 

االول القادمني.
شعار  حتت  للمؤمتر  التحضير  التوجيهية  اللجنة  ستواصل  واضــاف: 

شراكة  خــالل  من  فلسطني«  في  واملتوسطة  الصغيرة  املشاريع  »تنمية 
حقيقية بني القطاعني العام واخلاص، وبدعم مباشر من جهات مانحة 
وشركات راعية، وستعمل بجهد من اجل حتقيق اهداف املؤمتر، خصوصا 
دورته  في  االستثمار  مؤمتر  في  حتققت  التي  النجاحات  على  البناء 
الــذي عقد في  الشمال  املاضي، وملتقى  ايــار  االولــى في بيت حلم في 
نابلس في تشرين الثاني املاضي، ومؤمتر االستثمار الذي عقد في لندن 
التي حتققت  العالقات  على شبكة  واحملافظة  املاضي،  االول  كانون  في 

خالل هذه املؤمترات.
ويستهدف املؤمتر في دورته الثانية تشجيع االستثمار في املشاريع الصغيرة 
االراضي  في  العاملة  املشاريع  من  االكبر  النسبة  متثل  التي  واملتوسطة 
الفلسطينية، والترويج لفرص استثمارية محددة في هذا القطاع، واالعالن 

عن اليات جديدة لدعم وتطوير املشاريع القائمة واملستهدفة.
كان  الذي  التركي،  الفلسطيني  امللتقى  تأجيل  اعلن هديب عن  كذلك، 
بسبب  وذلــك  الحــقــا،  موعد سيحدد  الــى  اسطنبول،  فــي  عقده  مــقــررا 

االنتخابات احمللية التركية.

تأجيل موعد انعقاد مؤمتر فلسطني لالستثمار

كمال  محمد  الفلسطيني  االقــتــصــاد  وزيـــر  أكــد 
الدول  طالبت  الفلسطينية  السلطة  أن  حسونة 
التي  املالية  بالتزاماتها  اإليفاء  بضرورة  العربية 
أعلنت عنها في أكثر من مؤمتر عربي ودولي، وذلك 
واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  اجتماع  خالل 
للقمة  للتحضير  الـــوزاري  املستوى  على  العربي 
أعمالها  تبدأ  التي  والعشرين  احلــاديــة  العربية 
الدوحة.  القطرية  العاصمة  في  االثنني  غد  يوم 
وقال »أبلغنا ممثلي الدول العربية في شكل واضح 
خالل االجتماعات اخلاصة باملجلس االقتصادي 
الفلسطينية  السلطة  أن  العربي،  واالجتماعي 
من  تتمكن  حتى  مــالــي  الــتــزام  كــل  إلــى  بحاجة 
استكمال برامجها االقتصادية املتعددة، ال سيما 
إعــــادة إعــمــار قــطــاع غــــزة«. وأضاف  عــلــى صعيد 
رأسها  وعلى  العربية  الدول  من  »هناك مجموعة 
بتعهداتها  تفي  واإلمــــارات  واجلــزائــر  السعودية 
تــدفــع دول أخـــرى جـــزءًا مــن هذه  كــامــلــة، بينما 

التعهدات في حني أن البعض لم يدفع«.
منذ  أعــلــنــت  الفلسطينية  السلطة  أن  وأوضــــح 
غزة،  قطاع  إعمار  إعــادة  برنامج  آليات  عن  فترة 
النظر عن  الطريق بصرف  في هذا  وهي ماضية 
الصعيد  على  سواء  السياسية  التطورات  طبيعة 
إسرائيل.  مــع  العالقة  صعيد  على  أو  الــداخــلــي 

املجلس  أعمال  في  مشاركته  عقب  حسونة  وقــال 
االقــتــصــادي واالجــتــمــاعــي الــعــربــي فــي الدوحة 
“نأمل أن تستكمل امللفات العالقة بني املتحاورين 
في القاهرة، وكذلك احلال في ما يتعلق بتسوية 
تسير  حتى  االحتالل،  مع  العالقة  ذات  القضايا 
ينتظرها  التي  والسرعة  بالشكل  اإلعمار  برامج 
وأرضه”.  بيته  مــن  املهجر  الفلسطيني  املــواطــن 
وأضاف “لذلك طالبنا الدول العربية بتوفير دعم 
سياسي إلى جانب املنح املالية، حتى يتم الضغط 
اخلام  املــواد  وإدخـــال  املعابر  لفتح  إسرائيل  على 
األموال  تبني  وإال فلن  اإلعــمــار،  الــالزمــة إلعــادة 

منازل ومؤسسات«.
واحدة  فلسطينية  حكومة  “وجود  حسونة  وتابع 
تصاحب  إذا  خصوصًا  اإلعــمــار،  عملية  ستسهل 
ودولـــي بشكل  عــربــي  تــعــاون  مــع وجـــود  تشكيلها 
تبدأ  املــعــابــر، حتى  وفتح  احلــصــار  إنــهــاء  يضمن 
غزة  قطاع  في  جديد  من  تــدور  االقتصاد  عجلة 
الذي استنزفت فيه كل القطاعات االقتصادية”. 
اإليفاء  الفلسطينية ستواصل  السلطة  أن  وشدد 
فـــي اجلوانب  قـــطـــاع غــــزة  مبــســؤولــيــاتــهــا جتــــاه 
الصحية والتعليمية والكهرباء والرواتب وغيرها، 
أكثر  الفلسطينية  احلكومة  تكلف  خدمات  وهي 

من نصف ميزانيتها.

وفي ما يتعلق بالقضايا التي نوقشت خالل أعمال 
أوضح  العربي،  واالجتماعي  االقتصادي  املجلس 
املشاريع  إقرار  اتفقوا على  املجتمعني  أن  حسونة 
التي  املتعددة  والتنموية  االقتصادية  والبرامج 
مشاريع  وهــي  االقتصادية،  الكويت  قمة  أقرتها 
مت إعـــدادهـــا مــنــذ ســنــوات. مــنــوهــًا إلـــى التركيز 
العربي  الوطن  في  والبطالة  الفقر  قضايا  على 
وهو ما استدعى أن تكون على قائمة املوضوعات 
الدوحة.  قمة  في  العرب  القادة  سيناقشها  التي 
املهمة  املــوضــوعــات  مــن  مجموعة  “بحثنا  وقـــال 
السوق  أهمها  لعل  القمة،  إلى  رفعها  التي سيتم 
والربط  واملـــواصـــالت  والــنــقــل  املشتركة  العربية 
الكهربائي واالحتاد اجلمركي، إضافة إلى قضايا 
الصحية  الــنــواحــي  فــي  احلــيــاة  مستوى  حتسني 
وأضاف”  والتعليمة”.  واالجتماعية  والثقافية 
االنتماء  ترسيخ  قضايا  املناقشات  شملت  كذلك 
والهوية العربية، ووسائل حترير التجارة العربية 
املختلفة،  االستثمارية  القطاعات  ودعم  البينية 
االحتالل  أن  وشدد  الصغيرة”.  املشاريع  ال سيما 
اإلسرائيلي يقف عثرة أمام استفادة فلسطني في 
شكل كبير من هذه املشاريع، ال سيما على صعيد 
إنشاء السكك احلديدية وتوسيع شبكة املواصالت 

على أنواعها.

اجتماع املجلس االقتصادي االجتماعي العربي
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واملقاييس  ــواصــفــات  امل عـــام مــؤســســة  أعــلــن مــديــر 
قبول  عــن  شريعة  أبــو  مــازن  املهندس  الفلسطينية 
فلسطني عضوا في املنظمة الدولية للكهرباء، وفي 
املنظمة األوروبية املتوسطية – املترولوجيا القانونية 
في  مؤكدا   ،  2009 نيسان  شهر  مطلع  من  اعتبارا 
الوقت نفسه توقيع مؤسسة املواصفات الفلسطينية 
وإقــرار االحتاد  التركية،  توأمة مع نظيرتها  اتفاقية 
األوروبي وألول مرة دعما للمؤسسة مببلغ قدره 10 

ماليني يورو .
ونظمت مؤسسة املواصفات ورشة عمل حول حتديد 
التحتية  البنية  عناصر  من  الوطنية  االحتياجات 
الوطني،  االقــتــصــاد  وزيــــر  رعـــايـــة  لــلــجــودة، حتـــت 
القطاع  مؤسسات  ممثلي  من  كبير  عــدد  ومبشاركة 
واالقتصاديني،  واألكــادميــيــني  والــشــركــات  اخلـــاص 

وذلك في قاعة فندق »جراند بارك« برام الله
أنــه وألول مــرة يقرر االحتاد  أبــو شريعة  وأوضــح م. 

األوروبي دعم مؤسسة املواصفات الفلسطينية بناءا 
على لقاءات السيد الوزير مع وزراء املالية في االحتاد 
األوروبي وأنه وألول مرة يقرر دعما ماليا للمؤسسة 
الدعم،  ويــشــمــل  يـــــورو،  مــاليــني   10 قــــدره  مبــبــلــغ 
ميكانيكية،  ومختبرات  أجــهــزة  وتــقــدمي  الــتــدريــب، 
االيزو  شهادات  على  والتدريب  وكيماوية،  وإنشائية، 
اإللزامية.  الفنية  والتعليمات  املواصفات  وإعـــداد 
وجــاء هــذا ثمرة دراســة استمرت ملــدة شهرين اطلع 
خاللها وفد من االحتاد األوروبي على االحتياجات 
بزيارة  قام  ، حيث  التحتية للجودة  للبنية  الوطنية 
ومؤسسات  اخلــاص  القطاع  مؤسسات  مــن  العديد 
القطاع العام وخلصت  هذه الدراسة التي من شأنها 
واملساهمة  الفلسطيني  اخلــاص  القطاع  شــأن  رفــع 
في تطوير القطاع العام الى العديد من التوصيلت 

والنتائج الهامة التي اقرها مجلس االدارة .
واشار ابو شريعة أنه مت التوقيع مع مؤسسة املواصفات 

واملقاييس التركية على اتفاقية توأمة تقوم مبوجبها 
وتوفير  والــتــدريــب  الفني  الــدعــم  بتقدمي  االخــيــرة 
األجهزة الالزمة، واصفا االتفاقية بأفضل االتفاقيات 
التي وقعت مع دول العالم. وأعلن م. أبو شريعة عن 
انضمام مؤسسة املواصفات واملقاييس الفلسطينية 
ــيــة لــلــكــهــربــاء، وإلــــى املنظمة  إلـــى املــنــظــمــة الــدول

األوروبية املتوسطية- املترولوجيا القانونية.
ألعضاء  الثاني  الرسمي  االجتماع  هــذا  إن  ويــشــار 
مجلس إدارة املواصفات مع مؤسسات القطاع اخلاص 
والشركات والشخصيات االقتصادية واألكادميية من 
حول  الثاني  للتقرير  األولــيــة  النتائج  عــرض  أجــل 
دعم مسودة جودة املنتج الفلسطيني التي أعدت من 
قبل خبراء بتمويل من االحتاد األوروبــي، مع العلم 
لألوضاع  تقييم  عن  عبارة  كانت  األولــى  املرحلة  أن 

وحتديد االحتياجات .
و تتلخص في عرض االحتياجات املطلوبة والالزمة 
لدعم البنية التحتية للجودة، حيث قام اخلبير أنور 
ليسجلوا  املشاركني  أمــام  النتائج  بعرض  الطويل 
مالحظاتهم متهيدا العتمادها في التقرير النهائي 
وبالتالي  املــواصــفــات،  إدارة  مجلس  اعتمده  الــذي 
املشروع  دعــمــت  الــتــي  األوروبـــيـــة  املــفــوضــة  مطالبة 
مبواصلة متطلبات عملية الدعم الفني واملالي من 
مؤسسة  عمل  في  وفني  هيكلي  تغيير  إحــداث  أجــل 
املواصفات مبا يخدم أهداف االقتصاد الوطني من 
احتياجات  لتلبية  الــالزمــة  اإلنتاجية  زيـــادة  حيث 
متطلبات  مــع  منتجاتنا  ومــوائــمــة  احمللية  الــســوق 

األسواق العاملية وخصوصا األوروبية .
وأكـــد مــنــدوب االحتـــاد األوروبــــي »أولــــي« أنــه سيتم 
االحتياجات  دعــم  أجــل  من  التواصل  عملية  بحث 
الفلسطينية، مؤكدا  واجلودة  املواصفات  ومتطلبات 
والبنية  املنتج  بــدعــم  اهتمامهم  مــن  جــزء  هــذا  أن 

التنافسية لالقتصاد الفلسطيني .
مؤسسة  إدارة  مجلس  أقـــر  منفصل  اجــتــمــاع  وفـــي 
االقتصاد  وزيـــر  بــرئــاســة  الفلسطينية  املــواصــفــات 
الــوطــنــي مــحــمــد كــمــال حــســونــة، مـــشـــروع الدعم 
الدولية  واعتمد قرار االنضمام للمنظمة  األوروبي، 
املتوسطية-  ــــة  ــــي األوروب ولــلــمــنــظــمــة  لــلــكــهــربــاء، 

املترولوجيا القانونية .
للعام  املنتهية  املالية  النة  مــوازنــة  تقرير  واعتمد 
20 مواصفة  2008، واجنازاتها إلى جانب اعتماده 

جديدة في جميع القطاعات الفلسطينية  .

االحتاد االوروبي يقر دعما ملؤسسة املواصفات بقيمة 10ماليني يورو

قبول عضوية فلسطني في املنظمة الدولية للكهرباء
وتوقيع إتفاقية توأمة بني مؤسسة املواصفات الفلسطينية ونظيرتها التركية

فلسطني تشارك مبعرض السياحة الدولي في موسكو
شاركت وزارة السياحة واآلثار في املعرض السياحي الدولي انتورماركت )ITM 2009( والذي 
أقيم في العاصمة الروسية موسكو حتت شعار “ فلسطني ارض الديانات واحلضارات “ بوفد 
وممثلي  الــوزارة  كــادر  من  الفلسطيني  السياحي  القطاع  فعاليات  ممثلي  من  عدد  ضم  كبير 

جمعيات ومؤسسات القطاع السياحي اخلاص .
ويعتبر معرض االنتورماركت في موسكو من أهم املعارض السياحية في العالم اذ شاركت به اكثر 
من 60 دولة و80 مقاطعة روسية وعدد كبير من وكاالت السياحة والسفر العاملية وقد حظي 

بتغطية إعالمية كبيرة.
األولى في هذا احملفل  املشاركة هي  ان هذه  الفلسطيني  الوفد  رئيس  وصرح جريس قمصية 
دوران  استمرار  على  للحفاظ  لفلسطني  التسويقية  للجهود  استمرارا  تأتي  الهام  السياحي 
عجلة السياحة، اذ يعتبر السوق السياحي الروسي سوقا هاما للسياحة الفلسطينية ويحتل 
املرتبة األولى في أعداد السياح الوافدين، فقد زار فلسطني في العام 2008 قرابة 185000 
الزوار  من عدد   %  18 وما نسبته   2007 العام  الضعف عن  أكثر من  بزيادة  أي  روســي  سائح 

والسياح الوافدين .
وكان اجلناح الفلسطيني في املعرض قد شهد اقباال مميزا من الزوار ومن قبل وكاالت السياحة 
أتاح  العاملية والروسية والتي تهتم ببرامج السياحة واحلج الى األراضي املقدسة األمر الذي 
الفرصة ملمثلي القطاع السياحي الفلسطيني اخلاص لاللتقاء بنظرائهم الروس الستقطاب 

املزيد من وفود السّياح واحلجاج الى فلسطني. 
كما وزين اجلناح بصور وملصقات للمواقع الدينية واألثرية والتراثية في فلسطني ومت خالله 
السياحة  وزارة  والتي أعدتها  الروسية  باللغة  الترويجية  املواد اإلعالمية  توزيع عدد كبير من 

واآلثار خصيصا استعدادا لهذا املعرض.
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نظم املجلس الفلسطيني لالسكان ورشة العمل التشاورية الثالثة واالخيرة 
في مقره الكائن بالرام، بحضور طاقم من موظفي املجلس، ومبشاركة عدد 
من املؤسسات الرسمية ممثلة بوزارة الشؤون االجتماعية ووزارة األشغال 
العامة واإلسكان- مديرية رام الله وممثل عن هيئة التكافل االجتماعي 
املستفيدين من مشروع  أبو ديس وبحضور مجموعة من  املقدس-  لبيت 
في  اخلــاصــة  االحتياجات  وذوي  واملهمشني  للفقراء  الــطــارئ  اإلســكــان 
مناطق  مختلف  من   2008-2006 للفترة  الغربية  الضفة  محافظات 

وسط الضفة الغربية )القدس ورام الله وأريحا(.
ونابلس  اخلليل  من  كل  في  مشابهتني  ورشتني  نظم  قد  املجلس  وكــان 
حيث مت عرض نتائج الدراسة التي نفذها املجلس الفلسطيني لإلسكان 
حول قياس أثر تنفيذ مشروع اإلسكان الطارئ للفقراء واملهمشني وذوي 
االحتياجات اخلاصة في محافظات الضفة الغربية حتى نهاية العمل 

املنح  قيمة  دوالر  مليون   2.260 الكلية  قيمته  بلغت  الــذي  املشروع  في 
املوزعة على 756 مستفيدًا في مختلف محافظات الضفة الغربية.

واستفاد من املشروع 4763 مواطنًا بشكل مباشر من األسر التي مت توقيع اتفاقيات 
في مختلف  موقعًا   420 على  موزعني  أســرة   756 والبالغة  بهذا اخلصوص  معها 
محافظات الضفة الغربية، كما مت التطرق إلى الدراسة امليدانية التي نفذها املجلس 
والنتائج املنبثقة عن هذه الدراسة من واقع إجابات العينة املختارة من املستفيدين.
املشروع من  تنفيذ  على  املترتبة  التنموية  اآلثــار  ونقاش  كما مت عرض 
مبا  عمل  يوم   45200 املشروع  وفر  حيث  االقتصادية  االستفادة  حيث 
املشروع  تنفيذ  مناطق  في  والفقر  البطالة  معدالت  خفض  في  أسهم 
املتحققة في مجاالت الصحة والتعليم واآلثار  إلى االيجابيات  إضافة 
النفسية والبيئية وتطوير البنية التحتية ونضوج العالقات االجتماعية 

لألسر املستفيدة وتعزيز صمود املجتمع الفلسطيني.

مجلس االسكان يعلن نتائج تنفيذ مشروع االسكان الطارئ للفقراء واملهمشني

دعـــا مــديــر بعثة الــبــنــك الــدولــي فــي األراضـــي 
العمل  مواصلة  الى  كريغ،  ديفيد  الفلسطينية 
الفلسطيني،  بــاالقــتــصــاد  ـــقـــاء  االرت أجـــل  مـــن 
املسألة.  هــذه  تعترض  التي  العقبات  كافة  رغــم 
نظمها  ورشـــة عمل  خــالل  يتحدث  كــريــغ  وكـــان 
االقتصادية  السياسات  أبــحــاث  ومعهد  البنك 
الفلسطيني “ماس”، بالبيرة، لإلعالن عن تقرير 
حتت  جاء  الــذي   ،2009 للعام  الدولي  التنمية 
االقتصادية”،  اجلغرافيا  تشكيل  “إعادة  عنوان 
“املراقب  بنشرة  املتعلقة  املعطيات  إلــى  إضافة 
من  الــثــالــث  للربع  واالجتماعي”  االقــتــصــادي 
واجلهاز  “ماس”  قبل  مــن  وتعد  املــاضــي،  الــعــام 

املركزي لإلحصاء وسلطة النقد.
وقال كريغ “رغم العراقيل التي تضعها سلطات 
ــتــجــارة فــي األراضــــي  االحـــتـــالل أمــــام حــركــة ال
الفلسطينية، ال بد من عدم اليأس من إمكانية 

دفع النشاط االقتصادي قدمًا.»
الــواردة في  ولفت إلى وجود العديد من املسائل 
تقرير التنمية الدولية، تنسحب على الوضع في 

األراضي الفلسطينية.
وأشاد بالتعاون القائم بني البنك الدولي ومعهد 
“ماس”، مشيرًا إلى أن الصلة بني اجلانبني تعود 

إلى العام 1994، حيث مت إعداد تقارير مشتركة 
تتعلق بالشأن االقتصادي الفلسطيني.

مالية  “هيئة  ليس  الــدولــي  البنك  أن  واعــتــبــر 
وأدوات  بيانات  توفير  على  يحرص  بل  فحسب، 
التنمية  إحـــــداث  فـــي  عــلــيــهــا  االعــتــمــاد  ميــكــن 
االقتصادية في الكثير من البلدان.  من جهته، 
أشاد د. نعمان كنفاني مدير عام “ماس” بالتقرير 
الدولي، “:معتبرًا أنه يشكل “أداة مهمة لتسليط 
بالشأن  ترتبط  مختلفة،  جــوانــب  على  الــضــوء 

االقتصادي»
الدولي  التنمية  تقرير  أن  إلــى  كنفاني  وقـــال 
ــفــادة منها  ميــثــل دعــامــة رئــيــســيــة ميــكــن االســت
املناطق  مــن  للعديد  اقتصادية  أجــنــدة  لــوضــع 
واعتبر  لسنوات  التهميش  من  عانت  العالم  في 
في  املــنــشــودة  االقــتــصــاديــة  التنمية  إحـــداث  أن 
األراضي الفلسطينية مرتبط بتحقيق السيطرة 
املقابل،  وفي  واحلــدود  املعابر  على  الفلسطينية 
استعرض سليمان كوليبالي، اخلبير االقتصادي 
املتعلقة  اجلــوانــب  بعض  الــدولــي،  البنك  لــدى 
فعالية  األكثر  السياسات  أن  معتبرًا  بالتقرير، 
التي  تــلــك  الــنــمــو طــويــل األجـــل هــي  لتشجيع 
االقتصادي  والتكامل  اجلغرافي  الترّكز  تسهل 

داخل البلدان وفيما بينها.
إلى  النامية  البلدان  تعمد  أن  أهمية  إلى  وأشــار 
تشكيل جغرافيتها االقتصادية، أسوة مبا فعلت 
الدول مرتفعة الدخل حاليًا، قائاًل: عندما تقوم 
الذي  النمو  فــإن  جيد،  نحو  على  بذلك  الــدول 
حتققه سيظل غير متوازن، ولكن التنمية التي 
على  يتعني  أنــه  وبــني  شمولية  ستكون  ستنشأ 
لإلنتاج،  اجلغرافي  الترّكز  تسهيل  احلكومات، 
لكن بالتوازي مع وضع سياسات من شأنها جعل 
توفير االحتياجات األساسية املتعلقة باملدارس، 
الــعــامــة، إلــى غير  واألمـــن، والــشــوارع، والصحة 

ذلك.
وشكك في االفتراض القائل بأنه ينبغي أن تكون 
حتى  جغرافيًا،  منتشرة  االقتصادية  األنشطة 
وتعرضا  فــقــرا  األكــثــر  للشرائح  النفع  يتحقق 
للمعاناة في العالم، “إذ إن السعي لنشر النشاط 
حتقيق  أمام  عائقًا  يشكل  أن  ميكن  االقتصادي 
الــنــمــو كــمــا أنـــه ال يــجــدي كــثــيــرًا فــي محاربة 
التكامل  تشجيع  احلكومات  على  ولهذا  الفقر، 
بقدرة  جــوهــره  فــي  يتعلق  الـــذي  االقــتــصــادي، 
وذلك  االنتقال،  على  واألفكار  واملنتجات  الناس 

لتحقيق معدالت منو سريعة ومشتركة.»

الدعوة الى االستفادة من تقرير التنمية الدولية في التخطيط االقتصادي الفلسطيني
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اخبار اقتصادية فلسطينية

الــوزراء، مع السيد تتسوشي  وقع الدكتور سالم فياض، رئيس مجلس 
اتفاقية  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  لــدى  الياباني  املمثل  كوندو 
في  مـــدارس  خمسة  بناء  مــشــروع  لدعم  دوالر  مليون   9 بقيمة  تــعــاون 
مدرسة  بيتا،  في  مدرسة  أريحا،  مدينة  فــي   )مدرسة  الغربية  الضفة 
الفارعة ومدرسة في بيت دجن( وسيتم  الفارعة، مدرسة في وادي  في 
“جايكا”  الدولي  للتعاون  اليابانية  الوكالة  بني  ما  بالتعاون  تنفيذها 

ووزارة التربية والتعليم العالي. 
الدول  اليابانية في مؤمتر  التزام احلكومة  اثر  الدعم على  ويأتي هذا 
املانحة الذي عقد في نهاية العام املنصرم حيث تعهدت اليابان بتقدمي 

150 مليون دوالر للسلطة الوطنية الفلسطينية ملدة ثالث سنوات. 
وجتدر اإلشارة إلى انه قد مت أبرام اتفاق مع وزارة املالية لتقدمي دعم 
ملوازنة السلطة الفلسطينية بقيمة 11 مليون دوالر ويجري التحضير 

حاليا لتنفيذ مشاريع في قطاع الصحة حيث قدمت احلكومة اليابانية 
دعم بقيمة 10 مليون دوالر لقطاع الصحة يتم اآلن تنفيذه بالتعاون 
تأهيل  إعــادة  لدعم  مباشر  ودعــم  اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  مع 
الطرق الداخلية في مدينة اريحا بقيمة 8 مليون دوالر يجري تنفيذه 
باإلضافة  هذا  واجلايكا.  احمللي  احلكم  وزارة  بني  ما  بالتعاون  حاليا 
إلى عدد من مشاريع الدعم الفني في قطاعات املياه، الزراعة، الصحة، 
السياحة واملناطق الصناعية التي تندرج حتت املبادرة اليابانية “ممر 
العالقة  ذات  األطــراف  مع  التنسيق  اآلن  ويجري  واالزدهار”.  السالم 
للتحضير ملشروع املنطقة الصناعية في منطقة اريحا واألغوار حيث مت 
االنتهاء من دراسة اجلدوى في مرحلتها الثانية وسيتم عقد مشاورات 
للمنطقة  الــضــروريــة  التطوير  جــوانــب  حــول  اليابانية  احلكومة  مــع 

الصناعية وحجم الدعم الالزم للشروع في عملية التنفيذ.

دولة رئيس الوزراء يوقع اتفاقية تنموية
مع احلكومة اليابانية

نظم منتدى سيدات األعمال في رام الله ورشة 
عمل حتت عنوان »واقع وحتديات املشاريع التي 
تديرها سيدات األعمال في فلسطني« حضرها 
سيدات اعمال، واقتصاديون، وممثلون وممثالت 
اقتصادية  خدمات  تقدم  ومؤسسات  وزارات  عن 

وإجتماعية مختلفة.
واقع  عن  البحثية  الدراسة  الورشة  استعرضت 

سيدات األعمال في فلسطني.
وقــد عــرضــت شــعــاع مـــَرار - مــديــر عــام الشركة 
الدراسة.  بها  التي خرجت  والتوصيات  النتائج 
الدراسة:  طرحتها  التي  الرئيسية  األسئلة  من 
الــنــســاء عــلــى االقــتــصــاد إذا  الـــذي تضفيه  مــا 
ــاشــرن مبــشــاريــع خــاصــة بــهــن؟ ومـــا مدى  مــا ب
من  ومثيالتها  املشاريع  هذه  بني  ما  االختالف 
املشاريع األخرى؟ ومن ثم، فهل ميكن أن تعزى 
تديرها  التي  املشاريع  تواجه  التي  التحديات 
النساء في البالد العربية وفي فلسطني ألسباب 
يجب  أنــه  أم  ســواهــا-  دون  وثقافية  اجتماعية 
للتحديات  وفقًا  التحديات  هــذه  مثل  تفحص 
ــة الــتــي تــتــعــرض لها  الــســيــاســيــة واالقــتــصــادي

املنطقة ككل.

وبالنسبة لواقع النساء في سوق العمل وقطاع 
نــســبــة مشاركة  فــــإن  فـــي فــلــســطــني،  األعـــمـــال 
الــنــســاء فــي ســـوق الــعــمــل فــي الــــدول العربية 
النساء  مشاركة  نسبة  بينما   ،33% بلغت  قــد 
الفلسطينيات ما تزال متدنية املستوى- تتراوح 
وفقًا  ذلــك،  إلى  باإلضافة   ،16%  -  14% بني 
لإلحصائيات املتوفرة، فإن املشاريع التي متلكها 
النساء آخذة في النمو والتوسع حجمًا وعددًا، 
املشاريع.  مجموع  مــن   5% تتجاوز  ال  ولكنها 
كما بينت الدراسة أن متثيل النساء في الغرف 
الــتــجــاريــة مــتــدٍن وأنــهــن ال يــشــاركــن بــتــاتــًا في 
تبني  كما  التجارية.  الغرف  هذه  إدارة  مجالس 
أن متثيل النساء في قطاع اخلدمات وكذلك في 
مؤسسات القطاع اخلاص أدنى من الرجال على 
الرغم من أن بعض النساء تشارك في مجالس 

اإلدارة في هذه القطاعات.
تستنتج  الذكر،  سابقة  التحديات  من  وبالرغم 
على  وأيضا  العربي  املستوى  على  أنــه  الــدراســة 
إلتحاق  ظـــاهـــرة  أن  الــفــلــســطــيــنــي،  املــســتــوى 
تــزايــد مستمر،  فــي  األعــمــال  فــي قطاع  النساء 
سيدات  وتــديــرهــا  متلكها  الــتــي  الــشــركــات  وأن 

األعمال حتتل مكانتها متاما مثل مثيالتها من 
املعلومات  أنظمة  وتستخدم  األخــرى  الشركات 
التكنولوجية احلديثة، وتقوم بأعمال التصدير 
وقادرة على املنافسة الدولية وجذب املستثمرين 
األجانب. وعالوة على ذلك، فقد بينت الدراسة 
فرص  تقدم  النساء  تديرها  التي  الشركات  أن 
عمل وتساهم في تخفيض معدل البطالة بشكل 
وباملختصر  خــاص.  بشكل  النساء  وبطالة  عــام، 
االقتصاد  وجهة  تغيير  أن  الــدراســة  بينت  فقد 
اخلصائص  من  اثنتان  هما  العاملية  واملنافسة 
النساء  بها  تساهم  أن  ميكن  الــتــي  الرئيسية 

عندما تدخل سوق العمل.
وقـــــدم احلـــضـــور خــــالل الـــورشـــة الــعــديــد من 
املمثلة  املــنــتــديــات  تشجيع  أهمها  الــتــوصــيــات 
وتطوير  التي من شأنها دعم  األعمال  لسيدات 
ومتثيل النساء في شتى القطاعات واملستويات. 
املرأة  دور  والعمل على تطوير سياسات لتفعيل 
كسيدة أعمال. و تطوير حوافز لتشجيع البدء 
فــي األعــمــال الــتــجــاريــة واإلقــتــصــاديــة للمرأة 
بــرامــج ومشاريع  ذلــك مــن خــالل عــدة  وتعزيز 

وخدمات.

ورشة حول واقع سيدات األعمال في فلسطني
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الت
ــــــــا

ـــــــــــ
ـــــــــــ

قــــــــــ
مـــــــ

توقيت  أســوأ  في  واالجتماعية  والتنموية  االقتصادية  القمة العربية  انعقدت 
سياسي واقتصادي مّر على األمة منذ نكبة فلسطني عام 1948 ، وجاء انعقادها 
الكويت  قمة  وكانت   ، العالم  باقتصادات  التي عصفت  العاملية  األزمة املالية  بعد 
- في توقيتها احملدد سابقًا - فرصة مناسبة لتحليل أسباب هذه األزمة ، وبحث 
من  للتقليل  اتخاذها  يتوجب  التي  واخلطوات  العربية  الــدول  على  انعكاساتها 
النعقاد  يتطلع  العربي  املواطن  كان  الــذي  الوقت  وفي   ، دولنا.ولكن  على  آثارها 
، فهل كان ذلك  العدو الصهيوني  التي قام بها  ، حدثت مذبحة غزة  القمة  هذه 
من سوء طالع هذه القمة؟ وهل كان ما أمكن حتقيقه من نتائج ، وما اتخذ من 
قرارات في هذه القمة انعكاسا لتلك األوضاع؟ وأعود قلياًل إلى الوراء ، فأقول إنه 
عندما تقرر في قمة الرياض عقد قمة اقتصادية - وهي ثاني قمة اقتصادية تعقد 
خالل 29 عاما - لم تكن األزمة املالية العاملية قد وقعت ، ولم تكن أسعار النفط 
150 دوالرا للبرميل الواحد من النفط في منتصف عام  قد هبطت من حوالي 
2008 إلى أقل من أربعني دوالرًا في الربع األخير من العام - وكان من آثار هبوط 
أسعار النفط بهذه النسبة الكبيرة أن تكبدت الدول العربية خسائر مالية كبيرة 
باإلضافة  هذا   - الكويت  وزيــر خارجية  صرح  كما  دوالر  تريليون   2،5 على  زادت 
للخسائر التي تكبدها عدد كبير من األثرياء العرب والصناديق السيادية - فهل 
كان ذلك أيضًا من سوء طالع هذه القمة؟وعندما بدأ اإلعــداد لهذه القمة قبل 
القطاع  يشارك  أن  العربية  الــدول  األمانة العامة جلامعة  ارتــأت   ، عام  من  أكثر 
املنطلق  القمة.ومن هذا  العربي مع اجلهات الرسمية في اإلعــداد لهذه  اخلاص 
، تلقى احتاد رجال األعمال العرب دعوة من األمني العام جلامعة الدول العربية 
للمشاركة في األعمال التحضيرية للقمة العربية االقتصادية ، وجتاوبًا مع هذه 
الدعوة ، بدًا االحتاد ينخرط في األعمال التحضيرية للقمة ، وقدم للمسؤولني 
في اجلامعة العربية عدة أوراق عمل حول األولويات االقتصادية للتعاون العربي ، 
وكان مؤمنًا بالتوجه اجلديد للجامعة في وضع التعاون االقتصادي العربي على 
العربية.  القمة  باالهتمام على مستوى مؤسسة  وأن يحظى   ، السكة الصحيحة 
إعــداد ما هو مطلوب منه حول دور قطاع  وقد ساهم االحتــاد بشكل أساسي في 
استيعاب  آليات  وحــول   ، واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  العربي في  األعمال 
الفوائض املالية العربية في الوطن العربي ، كما نظم االحتاد مؤمترًا في القاهرة 
إلى  في حينه  القمة سلمت  من  العربي  األعمال  قطاع  يريده  ملا  لبلورة خالصة 
وكان في مقدمة  املؤمتر.  لهذا  العام  املنسق  - بوصفها  التالوي  السفيرة ميرفت 
مقترحات االحتاد أن تأخذ القمة قرارًا سياسيًا يعطي التعاون االقتصادي العربي 
ما يحتاجه من غطاء سياسي ، ويعيد للعمل االقتصادي ومؤسساته ومنظماته 
اعتبارها ، بل ويزودها بقوة دفع إضافية. واقترح االحتاد بأن تضع القمة جدواًل 
يتم اإلعالن  أن  ينتظر  كان  التي  االستراتيجية  واملشاريع  قراراتها  لتنفيذ  زمنيًا 
عنها في مجاالت الطاقة واألمن الغذائي واملائي والنقل والقوى العاملة وحرية 
تنقل األفراد والسلع ورؤوس األموال بني الدول العربية.كما طالب االحتاد بتوفير 
برعاية  متابعة  وتشكيل جلنة   ، االستراتيجية  املشاريع  لتلك  الــالزم  التمويل 
األمانة العامة جلامعة الدول العربية.وفي ظل محرقة العدو الصهيوني للشعب 

الفلسطيني في غزة.. بدأنا نسمع دعوات من بعض الرؤساء والقادة العرب تطالب 
بعقد قمة طارئة لبحث العدوان على غزة.. وتطلع املواطن العربي بأمل أن يسمع 
جتاوبًا لهذه الدعوات.. وجرت محاوالت جادة ومختلفة لعقد أكثر من قمة لهذا 
الغرض.. ولكنها لم تنجح.. أو لم تنجح بتوفر النصاب القانوني النعقادها فباءت 
ما  تــرى هل  املــواطــن العربي معي:  وتــســاءل   ، وتساءلت  بالفشل..  احملـــاوالت  كل 
نشاهده ويشاهده معنا القادة واملسؤولون العرب من صور على التلفاز لضحايا هذا 
العدوان من أطفال ونساء وشيوخ ودمار هائل فاق حد الوصف - كما قال رئيس 
اللجنة الدولية للصليب األحمر - هل كل هذا ال يستوجب عقد قمة طارئة جتمع 
العرب ليوحدوا مواقفهم في مواجهة هذه العدوان البربري ، وملعاجلة ما يترتب 
أمتنا  الفلسطيني وعلى  أهلنا في غزة وعلى الشعب  وآثــار على  نتائج  عليه من 
العربية؟ ولكن بدا واضحًا أن القادة العرب رأوا أن موضوع غزة ميكن أن يبحث على 
هامش القمة االقتصادية، وانعقدت القمة ، وكان املواطن العربي يأمل أن يكون 
الدم العربي الذي سفك في غزة كافيًا لوقف اخلالفات بني بعض الدول العربية 
قــرارات على مستوى األزمة  القمة  وأن تتخذ في   ، الــرؤى واجلهود  وأن تتوحد   ،
التي منر بها.لكن ، ورغم احملاوالت التي متت في القمة إلزالة اخلالف بني بعض 
الرؤساء العرب ، إال أنها - رغم تبادل العناق والقبالت واالبتسامات - لم تنجح في 
إزالة اخلالف الذي بقي سيد املوقف - وغابت الرؤى ، وخابت آمال املواطن العربي 
، وعدنا إلى احللقة املفرغة التي ندور فيها منذ عقود. وعقدت القمة االقتصادية.. 
وبحثت قضية غزة على هامش القمة ، ولكنها في الواقع كانت في صميم القمة ، 
وفي قلوب جميع املشاركني فيها - وكانت هي جوهر مؤمتر القمة ، وجاءت القمة 
االقتصادية على هامشها. وجنحت القمة - بجهود سمو أمير دولة الكويت - في 
املعروضة  واالجتماعية  االقتصادية  للقضايا  بالنسبة  القرارات  من  عدد  اتخاذ 
على جدول أعمال القمة.. لكن ستظل هذه القرارات حبرًا على ورق إن لم يرتبط 
تنفيذها بجدول زمني ، وحتديد اآلليات الالزمة لتنفيذها وتوفير املبالغ الالزمة 
لذلك - وكلها تتطلب قرارات سياسية سيادية.. فهل سيتم اتخاذ هذه القرارات أم 
أننا سنحتاج لقمة أخرى لبحثها،أما بالنسبة لغزة ، وضحايانا في غزة ، وأهلنا 
لهذه  القمة عن رصدها  التي حتدثت  األمــوال  - فستظل  وإعمار غزة  غــزة..  في 
الغاية في خزائن من تبرعوا بها حلني اتفاق األطــراف الفلسطينية مع بعضها 
البعض فهل سيتم ذلك؟ ومتى؟ وهل ستظل غزة تنتظر مثل هذا االتفاق؟ وإلى 
العربية  واخلالفات  قادته؟  ثمن خالفات  يدفع  الفلسطيني  الشعب  متى سيظل 
الشمل  جمع  حصون  آخــر  هي  العربية  الــدول  جامعة  إن  أخيرة:  العربية؟كلمة 
وحاول   ، األمة  تواجه  التي  االقتصادية  األخطار  ملواجهة  اجتهدت  وقد  العربي ، 
أمينها العام أن يفعل شيئًا ، وأن يبحث عن كل ما هو مشترك لتعزيزه ، فكانت 
، تؤكد إميانه بأن  مثابرته للتحضير للقمة االقتصادية والتنموية واالجتماعية 
ثمة ما هو مشترك في هذه األمة يجب البناء عليه ، إال أنه لم يكن في حسابه أن 
زلزااًل دمويًا كان يعد ألهلنا في غزة سوف يدمر أي تطلع للنهضة ألمتنا العربية. 
 ، الشهداء والضحايا األبرياء في غزة  السياسة واالقتصاد على دماء  لقد طغت 

ولكن.. لنتذكر أن القادم أعظم.. وحسبي الله ونعم الوكيل. 

قمة الكويـت بني السياسة واالقتصاد.. ماذا حققنا؟
حمدي الطباع

رئيس احتاد رجال االعمال العرب 
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فكرة  2009م  لعام  العربية  الثقافة  القدس عاصمة  االعــالن عن 
غيبت  أن  بعد  العربية  للذاكرة  بالقدس  وعــودة  باملضامني  رائعة 
ولسنني طويلة من دائرة االهتمام العربي. لكن هل يكفي للقدس 
أن تعلن عاصمة للثقافة العربية من أجل احلفاظ على عروبتها 
ومحاولة  لالنتهاكات  تتعرض  أصبحت  أن  بعد  صمودها  وتعزيز 

التهويد وتغيير هويتها العربية واالسالمية.
القدس كانت من أبرز مدن احلضارة االسالمية والعربية منذ قرون 
طويلة إلى جانب بغداد والقاهرة ودمشق واشتهر الكثير من أبنائها 
رجاالت  ووقــف  النحو،  وعــلــوم  والشعر  واالدب  والقضاء  بالفقه 

القدس مبقدمة رجال فلسطني دفاعا عن القضية الفلسطينية.
وثالث  القبلتني  اولـــى  الــرحــال ألنــهــا  تشد  كــانــت  الــقــدس  وإلـــى 
احلرمني والزائر إلى مكة لم تكن تكتمل زيارته اال بالتعريج إلى 
القدس والصالة باملسجد االقصى وكما هي مركز ديني فقد كانت 
للتعلم  االرض  أصقاع  كل  من  العلم  طالب  يؤمه  تعليميا  مركزا 
على يد علمائها وشيوخها. ورمبا ال جتد مدينة تضم من االعراق 
خاصة  صفة  يعطيها  مما  القدس  من  أكثر  واملــذاهــب  والديانات 
مبساجدها  فــريــدة  جمالية  ومنحها  واالعـــراق  االديـــان  لتعايش 

وكنائسها ومدارسها وحواريها وأسواقها املتميزة.
التي  بجذورها  األرض  في  الله  وُدرة  الكون  متحف  هي  القدس 
تضرب بعمق احلضارة االنسانية والتاريخ وحضورها الذي يشهد 
على منعتها وجتذرها، فالزائر للقدس يعتريه شعور غريب ورهبة 
أمام أسوارها وأبوابها العتيقة التي تتحدث عن تاريخ املدينة منذ 
5000 سنة وعبر العصور وحتكي مسيرة االنسانية ككتاب مفتوح.. 
القدس التي احتل شطرها الغربي عام 1948 متثل املشهد املتكامل 
ينبض  الشرقية  كما  الغربية  القدس  فقلب  التاريخية  للقدس 

بالعروبة بنمطه العمراني واالسواق القدمية وعبق التاريخ.
منذ عام 1967 وسقوط ما تبقي من املدينة بيد اسرائيل تتعرض 
التاريخ واالنسان واحلضارة.  القدس الشرقية ألبشع هجمة تطال 
املسجد  أسفل  فاحلفريات  ظاهرها.  كما  املدينة  باطن  يسلم  ولــم 
األقصي وقبة الصخرة ال تكاد تتوقف حتى تبدأ من جديد بحثا عن 
الهيكل اليهودي املزعوم استنادا ألفكار تلمودية تهدف إلى اختزال 
تتعرض  الوقفية  واالمالك  وبيوتها  القدس  البشرية. حارات  تاريخ 
للمصادرة واعادة التوثيق التي تطال 3000 بيت ومكان وقفي، رغم 
ثبوت تسجيلها منذ العهد العثماني، ليس بهدف اعادة التوثيق بل 

لتكريس ما مت االستيالء عليه من بيوت وحارات القدس.

ســـر عروبة  املــقــدســي  االنـــســـان 
عرضة  االكــــثــــر  هــــو  الـــــقـــــدس، 
اخلناق  وتــضــيــيــق  لـــلـــمـــطـــاردة 
وحصار  الــبــاهــظــة  بــالــضــرائــب 
املدينة الذي مينع الفلسطينيني 
والتسوق  للعبادة  دخــولــهــا  مــن 

بعد أن كانت قبلة الفلسطينيني مدار العام مما خلق كسادا غير 
مسبوق وفراغ األسواق التي كانت تعج بالزوار للعبادة والتسوق. 
النحاس  على  بالطرق  النادرة  بحرفيته  اشتهر  الذي  فاملقدسي 
العمل  عــن  مكبلتني  يــداه  أصبحت  والتحف،  الــزجــاج  وصناعة 
ويعاني من ضيق العيش وسلب قوت أبنائه وحجز ممتلكاته من 

جباة الضرائب الجباره على البيع وترك املدينة.
على  اسرائيلي  واصــرار  واالستيطان  للتهويد  تتعرض  القدس 
يطوق  أصبح  فاالستيطان  الــصــراع،  معادلة  من  القدس  شطب 
هويتها  وسلبها  معاملها  لتغيير  املعصم  حــول  كالسوار  املدينة 
على  استعصت  التي  اســوارهــا  وداخــل  أبنائها.  على  والتضييق 
الغزاة جتد أحياء كاملة متت مصادرتها مثل حي املغاربة احملاذي 

للمسجد االقصي من جهة البراق.
العصر  منذ  الغزو  لعمليات  تاريخها  عبر  خضعت  التي  القدس 
اليوناني والفرعوني والفارسي والروماني والبيزنطي والصليبي 
عراقتها  على  محافظة  بقيت  بالتاريخ،  العابرين  من  وغيرهم 
الغزاة.  كافة  وانــدحــر  وبقيت  أبنائها  بصمود  وتــقــاوم  وعروبتها 
التضامن  االسرائيلي سقط  بيد االحتالل  القدس  منذ سقوط 
العربي وتهاوت القالع العربية وانتهكت العواصم وسلبت الثروات، 
فالقلب النابض للوطن العربي مسلوب وال ميكن اعادة الكرامة 
القدس  دامت  ما  االسالمي  وحتى  العربي  الوطن  لكل  واحلرية 

تخضع لالحتالل وأهل القدس يتعرضون للتهجير.
دائم  وبشكل  العربية  الثقافة  عاصمة  تعلن  أن  يجب  القدس 
مدينة  معاناة  إلى  االنظار  بتوجيه  بل  فقط  باالعالن  وليس 
وإلى جتسير العالقة الثقافية بني القدس وبقية العالم العربي 
فالعرب  ابنائها  صــمــود  وتــعــزيــز  صوتها  العـــالن  واالســالمــي 
لهم  القدس  احتياج  من  أكثر  القدس  إلى  بحاجة  واملسلمون 
مكانتها  إلى  القدس  واعــادة  مكانه  إلى  النابض  القلب  لعودة 
على أمل أن يعود جزء من التضامن العربي والكرامة العربية 

بعودة القدس.

القدس هي متحف الكون ودرة الله في االرض 
وقلب العروبة النابض ..

رأفت العيص
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 اعتبار القدس عاصمة للثقافة العربية لعام 2009، كما قرر مجلس 
ويضع حتديًا  والثناء،  الترحيب  يستحق  قرار  العرب،  الثقافة  وزراء 
كبيرًا أمام الفلسطينيني. قد متر الـمناسبة ومتر شهور عامها الـمعني 
من دون ترك أثر كبير، ولكن قد متر وتشكل انعطافة إيجابية وحترك 
ركودًا صار ال بد من حتريكه. بل من الضروري بالفعل استثمار هذه 
ثمة  احليوية  متجددة  فلسطينية  ثقافية  حالة  وخلق  الـمناسبة 
حاجة ماسة لها في ضوء التردي العام الذي تشهده فلسطني. طبعًا 
هناك خصوصية مميزة ألن متر قاطرة العاصمة الثقافية العربية في 
القدس بسبب الوضع االحتاللي البشع. ومن الـمؤكد أن في احتضان 
القدس لهذه القاطرة حتديا من نوع آخر لالحتالل وللوضع الذي 
أو تتحفظ على قبول فكرة  وأية وجهة نظر ترفض  يريده للقدس. 
االحتالل  وجــود  بسبب  عام  لـمدة  العربية  للثقافة  عاصمة  القدس 
باإلعالن  هــو  ومقاومته  االحــتــالل  حتــدي  ضعيفا.  منطقها  يظل 
الـمحتلون. في  عن استمرار احلياة على غير ما يرى ويرسم ويريد 

الثقافة تتجلى صور مقاومة االحتالل والظلـم بأسمى صورها.
لكن من الـمهم، في الوقت ذاته، بلورة رؤية معمقة حول ما ميكن أن 
يكون وعي القدس، أو وعي فلسطني، الثقافي الذي ُيراد له أن ُيقرأ 
العربية  الـمدن  في جتربة  التأمل  الـمهم  من  كما  كامل.  عام  خالل 
لتفادي   ، العربية  الثقافة  عاصمة  قــاطــرة  بها  مــرت  التي  األخـــرى 
اختالالتها وأخطائها، والبناء على ما جنح منها. فليس من احلكمة 
في  اتفق  كما  وهــنــاك  هنا  ثقافية  أنشطة  لـملـمة  النجاح  مــن  وال 
ما  وخصوصية  القدس،  بخصوصية جتربة  وعي  دون  من  كهذا  عام 
يصدر عنها. ولعل الدرس االول الذي قدمته جتارب بعض العواصم 
أّس تخلف  والعفوية هي  االعتباطية  أن  الشأن هو  العربية في هذا 
األداء وترديه. ومشاركة في النقاش التحضيري الذي من الـمفروض 

حدوثه اآلن ثمة عدة مسائل من الـمهم اإلشارة إليها.
بضرورة  متعلقة  اجلــوهــريــة  غــايــة  فــي  هــي  والــتــي  األولـــى  الـمسألة 
تضمني الـمشروع الثقافة الفلسطينية في خارج فلسطني، ومثقفيها، 
الـمنوي تقدميه. وهذا يبدأ من شكل  وما أنتجت، في سياق اجلهد 
ونوعية وعضوية اللجنة التحضيرية التي ستشرف على اإلعداد على 
صوغ الرؤية الـمطلوبة وما سيقدم. ولعله من اخلطأ الكبير، والذي 
ما زال باإلمكان تالفيه، اإلعالن عن تشكيل جلنة، كما حدث مؤخرًا، 
يرسل  التشكيل  فهذا  الداخل.  فلسطينيي  على  عضويتها  مقصورة 
الرسالة اخلطأ منذ البداية، إذ بأي معنى يتم استثناء نصف الشعب 
الفلسطيني في اخلارج ومثقفيه وإنتاجاتهم وما ميكن أن يساهموا 

به من أفكار في إجناح العام الثقافي في القدس؟
الـمسألة الثانية هي ضرورة أن تكون الرؤية التي تنتظم عام القدس 
ومتكبرة  بــأســره،  العالـم  إلــى  وموجهة  تــعــدديــة،  إنسانية،  الثقافي 
القدس وغناءها،  تنقل غنى  أن  ذاتــه. عليها  اآلن  على االحتالل في 
للناس،  الطويل  تاريخها  عبر  احتضانها  أهلها،  وتعايش  تعدديتها، 
واألديان، والطوائف، والقادمني إليها من كل اجلهات. كلـما علت تلك 
الطويل،  الـمدينة  تاريخ  في  حلظته  وقزمت  االحتالل  فــوق  الرؤية 
وكلـما قدمت ثقافة ثرية، كوزموبوليتانية ذات فضاء واسع، كلـما نقلت 

صورة أنصع عن ثقافة فلسطينية غنية بذاتها وبثقتها بنفسها.
الـمسألة الثالثة متعلقة مبوقع القدس في الصراع مع الكولونيالية 
التحرر.  قاطرة  على  وإنسانيًا  ثقافيًا  موضعتها  وإعــادة  الصهيونية، 
التقليدي،  الصهيوني  اخلطاب  أن  إلى  اإلشــارة  الضروري  من  وهنا 
لئيمة  فكرة  طــورا  قد  األميركي،  الصهيونية  الـمسيحية  خطاب  ثم 
في األدبيات الـمعاصرة تقول إن ليس هناك أهمية حقيقية للقدس، 
والـمسلـمني.  للعرب  بالنسبة  تاريخيًا،  وال  سياسيًا،  وال  ثقافيا،  ال 
يومًا  تكن  لـم  والـمصهني،  الـمؤدلج  ذلك اخلطاب  بحسب  فالقدس، 
ذات مغزى عربي أو إسالمي، إذ أن األهمية الدينية كانت على الدوام 
لصيقة مبدينتي مكة والـمدينة. أما قداسة القدس إسالميًا فهي أمر 
بعد  ولغايات سياسية  في مراحل الحقة  والـمسلـمون  العرب  افتعله 
قيام إسرائيل، وللـمطالبة بها كعاصمة للدولة الفلسطينية. سياسيًا 
في  مركزي  دور  للقدس  يكن  لـم  الزعم،  ذلك  يذهب  وكما  وتاريخيًا، 
مقارنتها  عند  الــشــام  بــالد  فــي  واالجتماعية  الثقافية  الــصــيــرورات 
ببيروت وحيفا  إلى غزة، مرورًا  الالذقية  السوري، من  الساحل  مبدن 
والفاعلية  التمدن  حواضر  هي  الـمدن  تلك  كانت  حيث  وعكا،  ويافا 

السياسية.
وهنا من الضروري، في عام القدس الثقافي، تقدمي مفردات خطاب 
عربي وفلسطيني انساني ينقض تلك األطروحة التي ال نصيب لها 
الدينية  اخلطابات  قفص  إلى  ينجر  ال  لكنه  احلقيقي،  التاريخ  من 
الـمتوترة فيقع فيما ينتقد فيه اآلخرين. فالقدس وإن كانت في قلب 
احلركة  وبــوصــالت،  محاضن،  وأحــد  والفلسطيني،  العربي  التاريخ 
السياسية والثقافية في فلسطني وبالد الشام عمومًا، فإنها كانت قبلة 
كبير  إلى  األمــر  يحتاج  ال  ودينيًا  واالجتماعية.  الثقافية  للتعددية 
جهد إلثبات قدسية القدس ومكانتها الروحية العالية في الوجدان 
اإلسالمي العام، من الـمغرب إلى باكستان، واألمر ذاته بل وأكبر منه 
في الوجدان الـمسيحي الفلسطيني والعربي واإلنساني. بيد أن كثيرًا 

بقلـم : د. خالد احلروب

القدس عاصمة للثقافة العربية:
التحّدي والـمهمة..
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مــقــــــاالت

القدس  مركزية  حــول  والفلسطيني  العربي  اخلطاب  تعبيرات  من 
لعولـمة  وثمة حاجة  بها.  ينشر  وما  العربية  األدبيات  ظلت حبيسة 
احلية  باللغات  وعربيًا  فلسطينيا  الثقافية  القدس  مركزية  خطاب 
األخرى. ولئن كان ثمة رؤية يجب أن يصوغها الفلسطينيون خالل 
العام الثقافي القادم في القدس فيجب أن تكون عولـمة اخلطاب ذلك 
في قلبها، مبا يعنيه ذلك من فعاليات ثقافية عديدة وحقيقية بلغات 

أجنبية.
والـمسألة الرابعة التي ميكن أن ُيشار إليها هنا متعلقة بثقافة وتاريخ 
القدس القريب أي قبل االنتداب البريطاني وقبل قيام دولة إسرائيل، 
الـمدينة.  والسياسي على  الثقافي  الصراع  ألن ذلك يصب في قلب 
مفارقة  ترسم صــورة  أن  اإلسرائيلية حتــاول  فــالــروايــة  أخــرى  ومــرة 
للواقع التاريخي للقدس في القرنني الثامن والتاسع عشر ومطلع 
سياسية  فاعلية  أي  غياب  هو  الصورة  تلك  ومفاد  العشرين.  القرن 
العثماني  العهد  تشويه  إلى  إضافة  وهامشيتها،  للـمدينة،  وثقافية 
فيها. وذلك يخدم تلك الرواية حيث تظهر قدس االنتداب ثم قدس 
فيها  ازدهــرت  التي  التاريخية  اللحظة  وكأنها  اإلسرائيلي  االحتالل 
الـمدينة كليًا مقارنة مباض ميت. لهذا فمن األساسي هنا، وفي سياق 
لتاريخ  االعتبار  ُيعاد  أن  للقدس ثقافيًا،  الـمتاحة  الزمنية  الفسحة 
تاريخ  الضالعة في  الفلسطينية  السردية  القريب، وتقدمي  الـمدينة 
غني انقطع غناه مع الوجود الكولونيالي الصهيوني وما اقترفه من 

بعثرة لنسيج الـمدينة وتناغم اجتماعها البشري.
مبسألة  أيضًا  فمتعلقة  األخــيــرة،  وليست  اخلامسة،  الـمسألة  أمــا 
الـمختلفة  الثقافي ومسؤولية األطــراف  القدس  اإلشــراف على عام 
عنه. فمن ناحية رسمية هناك وزارة الثقافة الفلسطينية، واللجنة 
اخلارج(  لفلسطينيي  متثيلها  )والـمنقوص  الـمعينة  التحضيرية 
التثاقف  شكل  عليه  سيكون  لـما  والــتــرتــيــب  اإلعــــداد  بهما  مــنــاط 
أن يتجاوز شكل  2009. لكن من ناحية ثانية يجب  الـمقدسي عام 
ـــداع صيغ  إب إلــى  ُيــصــار  وأن  الــرســمــيــة،  والتحضير األطـــر  اإلعــــداد 
غير  فلسطني  وخــارج  داخــل  من  الـمتعددة  الـمساهمات  تستقطب 
هناك  الرسمية.  اللجان  مسارات  في  اإلجــبــاري  بالـمرور  مشروطة 
الداخل  في  الفلسطينيني  من  كثيرًا  إن  يقول  إنكاره  واقــع ال ميكن 
في  رسمية فلسطينية  أطر  أي  التعاون مع  واخلــارج سيتأففون عن 
هذا الشأن أو غيره، بسبب حالة التلوث واالستقطاب السياسي التي 
تعيشها الساحة الفلسطينية. ومن غير احلكمة وال الـمعقولية تقليد 
األنظمة والسياسات العربية في محاولة حشر أي مساهمة ثقافية أو 
حراك ثقافي في أطر رسمية. لهذا رمبا من الـمفروض أن يكون البند 
األول على جدول االجتماع األول ألي جلنة حتضيرية لإلعداد لعام 
الـمساهمات الفلسطينية والعربية من  استقطاب  كيفية  هو   2009
دون حشرها في أي إطار رسمي. كلـما جنحت وزارة الثقافة واللجنة 
التحضيرية في التواضع وقبول دور الـمنسق العام، وليس الـمسيطر 
يزيد من  أفكار ومساهمات خالقة مبا  استقطاب  في  العام، جنحت 
احتماالت أن تكون القدس عاصمة فعاًل للثقافة العربية اإلنسانية 

... والعكس صحيح.
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التحصيل العلمي
املرحلتني  ودرس   1943 عـــام  بــالــقــدس  ســلــوان  بــلــدة  فــي  ولـــد 
االبتدائية واالعدادية في مدرسة عبد القادر احلسيني واملرحلة 
العام  في  الثانوية  على  الرشيدية.حصل  الكلية  في  الثانوية 

.1962

مجاالت العمل
عمل في بنك االردن حتى حرب العام 67 بعدها عمل في قطاع 
استمر  كموظف  السياحي  النقل  شركة  في  وحتديدا  السياحة 
 mount of olive عمله فيها حتى العام 1979 ثم انشأ شركة
، وفي  انــذاك ستة حافالت  وكــان لديه   1980 العام   tour في 
غضون سنتني اصبح لديه 31 حافلة ،ثم توسع عمله واخذ يعمل 
في السياحة اخلارجية وخالل سنوات قليلة متكن من جعل هذه 
في  الشركات  اكبر  من  واصبحت  سياحية  امبراطورية  الشركة 

املنطقة.
وكانت  العالم  بلدان  من  العديد  مع  عمل  الفترة  هــذه  وخــالل 
البولنديني وصارت شركته  ثم  االمريكان  ثم  االملان  البداية مع 
من الشركات الرائدة في بولندا بحيث تعاقدت  مع كل الشركات 

السياحية البولندية.
القدس  اسم شركة  2003 اسس شركة جديدة حتت  العام  وفي 
للسياحة والتجارة.وخالل فترة قصيرة جدا استطاع بسط نفوذه 
السياحي وخاصة بعد اندالع انتفاضة االقصى. بحيث انه في 
بولندا  من  جــاءوا  الذين  الــســواح  عــدد  بلغ   2005 العام  نهاية 
الفا   35 الــى  العدد  وصــل   2006 العام  وفــي  الفا   20 لوحدها 
وفي العام 2008 )51( الفا، باالضافة الى اجلنسيات االجنبية 

االخرى.
عمل على دعم السياحة من خالل النقل السياحي وكانت شركته 
املنطقة بحيث كانت تقوم  املجال في  رائــدة في هذا  اكبر شركة 

صالح عمر صالح عطا الله
)ابو عمر(

رئيس شركة القدس للسياحة والتجارة 
Jerusalem Travel and Trade ltd.

بتوزيع العمل على الشركات االخرى في بعض املواسم وخاصة في القدس 
وداخل اخلط االخضر.

وفي العام 1999 انشأ مكتبا له في وارسو ببولندا بهدف جلب السواح الى 
االراضي املقدسة والعالم. وقد متكن رجل االعمال ابو عمر خالل السنينن 
ان  بحيث  العالم  في  واسعة  سياحية  عالقات  شبكة  اقامة  من  الطويلة 
استثماره االصلي واحلقيقي هو في عالقاته الواسعة في مختلف انحاء 

العالم.
الفلسطينية  السلطة  قــدوم  قبل  فلسطني  في  االستثماري  نشاطه  بــدأ 
بعدة سنوات وشغل عدة مناصب هامة حيث كان عضوا مساهما ومؤسسا 
املال  بيت  ،شركة  للتامني  فلسطني  ،شركة  الوطنية  التامني  شركة  في 
الفلسطيني)عضو في مجلس االدارة( شركة االستثمار الفلسطينية)عضو 
في مجلس االدارة( بنك االقصى االسالمي)عضو في مجلس االدارة( كما 
– القدس )عضو  كان من مؤسسي جمعية رجال االعمال الفلسطينيني 
مجلس االدارة(وال يزال عضوا في مجلس ادارة غرفة التجارة والصناعة 

العربية في القدس.
ويقول ابو عمر في حديث خاص ل “ رجل االعمال “ حول واقع السياحة 
العديد  هناك  ان  املجال  هذا  في  الناجحة  املقدسة وجتربته  املدينة  في 
اخلارطة  تشكل  القدس  الــى  باالضافة  والتاريخية  الدينية  املواقع  من 
 ، العالم   السياح من  اهتمام وحضور  التي تستقطب  الدينية  السياحية 
وان هذه القيمة الكبيرة ومع وجود االماكن واملواقع التاريخية التي تبهر 
العالم بأسره من جميع الشعوب ، املسيحيني واملسلمني واليهود ، يجعل 
القدس واالراضــي املقدسة في دائرة االهتمام العاملي ومن اهم املقومات 

التي شجعت على االستثمار السياحي .
ويضيف ابو عمر ان طبيعة مدينة القدس ومكانتها التاريخية دفعت معظم 
اهلها لالعتماد على السياحة كمصدر للعيش ، حيث تشكل السياحة من 
اهم املصادر لدخل السكان الذين ارتبطوا بهذا القطاع مباشرًة او من خالل 
مهن وحرف ومشاريع غير مباشرة ، مبينًا ان العمل بالسياحة ترسخ في 
املدينة املقدسة ومحيطها منذ اخلمسينيات عندما احتضنت القدس كافة 
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مجتمع االعمال

ومحالت  ومطاعم  نقل  وشركات  فنادق  من  الرئيسه  السياحية  املقومات 
املرتبطة مع  العالقة  ذات  واملهن  الصناعات  الشرقية وغيرها من  التحف 
السياحة ، وقد انخرط في  املنشآت واحلرف واملهن السياحية أعدادًا كبيرة 
والتي  واالدالء  السياحة  دورمكاتب  وبرز  والعمال  واحلرفيني  الكوادر  من 

تعتبر من اهم عناصر معادلة استقدام السياحة الوافده .

جيل السبعينيات والبنية التحيتة
وتابع ابو عمر حديثه قائاًل : اخذ القطاع السياحي في القدس ينمو ليزيد 
السبعينيات  وفي  احلياة  ونواحي  اشكال  على مختلف  تأثيره  في حجم 
ظهر جيل جديد ساهم في تطوير البنية التحتية للسياحة في القدس 
توفير  الى  القطاع  اولها حاجة هذا  امور  وبيت حلم منطلقني من عدة 
العناصر االساسية لنهوض الصناعة السياحية من جهة واالستفادة من 
جتارب العالم الناجحة في مجال السياحة والعمل على نقل هذه التجربة 
العاملني  على  بالفائدة  يعود  احليوي مبا  املرفق  هذا  وتعزيزها خلدمة 

واملستفيدين من هذا القطاع واملجتمع الفلسطيني بشكل عام  .

النقل توأم القطاع السياحي
وقال لقد بدأ هذا اجليل بالتوجه نحو اقامة مطاعم سياحية قادرة على 
لاللتزام  اجلــودة   على  الرقابة  و  املطلوبة  باملواصفات  اخلدمات  تقدمي 

الشرقية  للتحف  مــحــالت  بــايــجــاد  االهــتــمــام  و  الئــق  مبستوى 
والصناعات احلرفية السياحية واحلرص على توفير وسائل نقل 
سياحية تتناسب مع حجم التطلعات ولكون النقل يشكل التوأم 
للبنية التحتية السياحية ومن اهم مقومات جناحها وازدهارها  
، و بالرغم من االمكانات املالية احملدودة استطعنا حتقيق نقلة 
السياحة  استقطاب  اختراقًا في  الفترة سجلت  تلك  نوعية في 
تتعرض  كانت  املرحلة  هــذه  فــي  السياحة  بــان  علمًا   ، الــوافــدة 
لعراقيل ومعوقات بسبب الظروف السياسية السائدة مما عرض 
خيارات  الى  نفتقر  والننا   ، وخسائر  نكسات  لعدة  القطاع  هذا 
اية بدائل عن هذه الصناعة السياحية كان ال  اخرى وليس لنا 
الظروف  تغير  امــل  على  العمل  هــذا  في  االستمرار  من  لنا  بد 
املنشآت  اصــحــاب  على  االعــبــاء  زادت  وقــد  لالفضل  وحتسنها 
العمل  السياحية حلرصهم على ضمان استمرار فرص  واحملال 

جلميع العاملني في هذا القطاع العتبارات انسانية ووطنية.

قطاع الفندقة املقدسي احللقة االضعف 
سياحيًا

الفقري  العمود  يعتبر  الــذي  الفندقة  قطاع  ان  عمر  ابــو  ويــرى 
وتوجهات  خطط  في  االضعف  احللقة  يــزال  وال  كــان  للسياحة 

منوذج حافالت شركة القدس للسياحة والتجارة ) )Jerusalem TNT واملتميزة بلون علم وشعار بولندا، واجلدير بالذكر ان هذه احلافالت 
بعضها يتسع ل 60 راكبا وهو ما مييزها عن بقية احلافالت
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التنمية السياحية  في مدينة القدس ، مشيرًا الى ان هذا القطاع 
لم يشهد أي منوا يذكر في الغرف الفندقية ال بل على العكس 
فقد تناقص عدد الغرف نتيجة اغالق بعض الفنادق وعدم وجود 

استثمارفلسطيني في هذا اجلانب .
ويضيف ان قطاع الفندقة حقق تطورًا ملموسًا في العديد من 
املدن الفلسطينية االخرى مثل بيت حلم واخلليل واريحا وغزة 
ونابلس ورام الله وبيت جاال وبيت ساحور وفي مستوى يضاهي 

فنادق العالم .
ويــؤكــد  أبـــو عــمــر عــلــى وجـــود بصيص أمـــل وحــوافــز مشجعه  
من  بــه  يحيط  ممــا  بالرغم  السياحي  القطاع  فــي  لالستثمار 
معوقات ، مبينًا ان هناك فرصًا متاحة  للنجاح وجدوى للربح ، 
لكن هذا يعتمد على خطط وبرامج فاعلة ومدروسة ، مشيرًا في 

هذا السياق الى جتربته الناجحة في هذا املجال .

جتربة مقدسية ناجحة
ويقول عن هذه التجربة املقدسية لقد حرصنا مثل اآلخرين على 
البقاء والصمود واحملافظة على عالقاتنا مع جميع شركائنا في 
العملية السياحية داخليًا وخارجيًا ، اما على الصعيد اخلارجي 
توجيه  في  املعنية  والدينية  السياحية  املؤسسات  يشمل  والــذي 
احلجاج االجانب الى االراضي املقدسة ، فقد عملنا على تعزيز 
االستمرارية  يحقق  مبــا  وتطويرها  وتوسيعها  الــعــالقــات  هــذه 
وباالعتماد على البرامج الشاملة التي تكون منافسة من حيث 

اجلودة واخلدمة واالسعار .
ويضيف ان هذا االسلوب احلضاري املنافس عامليًا وجتاريًا أخذ 
منا جهود كبيرة وامكانيات في نفس املستوى وعملنا على تهيئة 
البيئة السياحية الداخلية مبا ينسجم مع االتفاقيات والبرامج 
باملستوى  الــواقــع  ارض  على  السياحية  البرامج  ترجمة  الن    ،
الالئق يعزز املصداقية والثقة في استمرار هذه املسيرة في اطار 
االستراتيجية املرسومة نحو حتقيق االهداف املأمولة في جناح 

االستثمار والنهوض باحلركة السياحية عامة .

اجلودة واملصداقية جواز السفر الستقطاب 
السياحه

السفر  جــواز  هي  واملصداقية  اجلــودة  ان  على  عمر  ابــو  ويشدد 
الستقطاب السياحة الوافدة من اخلارج ، ومتكنا بهذا االسلوب 
اجليدة  اخلــدمــة  مــن حيث  ثــابــت  على مستوى  احملــافــظــة  مــن 
امام  وهــذا جعلنا   ، االفـــواج بشكل طــردي  زيــادة عــدد  وبالتالي 
سمعة  باتت  والــتــي  سمعتنا  على  للمحافظة  اكبر  مسؤوليات 

للسياحة الفلسطينية بشكل عام .
فلسطني  جغرافيا  حــدود  عند  يقف  لم  النجاح  هــذا  ان  ويقول 
شركة  من خالل  الفلسطينية  التجربة  لتوسيع  ذلك  تعدى  بل 

القدس للسياحة والتجارة بعد دخول اسواق مصر واالردن ولبنان وسورية 
وتركيا ، موضحًا ان املصداقية التي ارستها شركتنا املقدسية في االسواق 
االوروبية ورغبة شركائنا في اخلارج مبا فيها اوروبا وبخاصة بولندا في 

شراء اخلدمات من خاللنا عزز دخولنا الى االسواق االقليمية بقوة .

نريد ان تعم الفائدة اجلميع
ويقول ان فلسفة تصميم برامج شركتنا املقدسية قامت على اساس تقدمي 
رزمة من اخلدمات السياحية بجودة عالية وباسعار مقبولة والتركيز على 
 ، الى ثالث اسابيع  تتراوح بني اسبوع  تقدمي برامج الطول فترة ممكنة 
زيــارات واقامات في القدس وبيت حلم واريحا باالضافة  وتتنوع لتشمل 
املخصصة  البرامج  جانب  الــى   ، وايـــالت  وطبريا  الناصرة  مناطق  الــى 
لالردن ومصر وسيناء وسوريا ولبنان وهي جزء من برنامج يشمل املدن 
الفلسطينية ، مؤكدًا على ان املناطق الفلسطينية تظل القاسم املشترك 
في هذه البرامج الننا نحرص على ان تعود الفائدة على اكبر عدد ممكن 

من املجتمع الفلسطيني .

أول شركة فلسطينية تستأجر الطائرات لبرامجها 
السياحية

ومواكبة  السياحية  باخلدمات  االرتقاء  الى  نتطلع  اننا  عمر  ابو  وتابع 
انفردنا  وقد  نطرحها  التي  البرامج  وتقوية  تعزيز  في  يسهم  جديد  كل 

السيد ابو عمر مع كاردينال بولندا ، قداسة االب جوزيف جلمب)Glimp(   اثناء  
زيارته  للمسجد االقصى مع فوج من احلجاج البولنديني قوامه 700 حاج.
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نقل  لتأمني  طائرات  باستئجار  تقوم  املنطقة  في  مقدسية  شركة  كــاول 
االفواج السياحية على اجندة البرامج السياحية ، بدأنا ذلك في مطلع 
الى  وارســو  البولندية  العاصمة  من  رحلة  اول  كانت  حيث  التسعينيات 
القاهرة ونقوم بنقل هذه االفواج الى القدس بواسطة احلافالت السياحية 
وهذه النقلة الرائدة  تطورت لتشمل برامج جوية من بولندا الى مطاري 
شرم الشيخ وطابا ومن ثم القدس حتى توسعت نشاطاتنا لتشمل  بولندا 
- مطارعمان عبرخطوط االجنحة امللكية االردنية وتتقاطع جميع هذه 

البرامج في حصة مخصصة لالراضي املقدسة .

االستثمار في الترويج املباشر
احلديث  التسويق  فــي  االســلــوب  وهــذا  املميزة  البرامج  هــذه  ان  ويــقــول 
في  العاملة  االطــراف  مختلف  وتعاون  املباشر  الترويج  في  واالستثمار 
القطاع السياحي من فنادق ومطاعم ومحال التحف واالدالء مع عمليات 
كل هذا ساعدنا  العالم  االفــواج من  واستقطاب  االســواق  لفتح  الترويج 

ويساعدنا في االستمرار وزيادة عدد السياح .
افواج  استقدام  يتطلب  السياحي  الترويج  في  االستثمار  ان  الى  ويشير 
املنتجني والوكالء في املجال السياحي في اخلارج الى املنطقة في اطار 
برامج مجانية لتحقيق االهداف في جلب السياح وزيادتها وقد اثبت هذا 
التجربة  ان تعميم  ، واعتقد  املاضية  العقود  االسلوب جناحًا باهرًا عبر 
 ، الترويج  في عملية  يعادله  الذي  باملستوى  بالنفع  اوسع سيعود  بشكل 
مبعنى استقطاب االفواج السياحية املكونة من وكالء سياحة اجانب وعلى 
نفقتنا اخلاصة وكذلك دعم بعض الوكالء في برامجهم الدعائية على 

نفقتنا ايضا(

تعاون املمثلية البولندية
ويشيد ابو عمر بحرص املمثلية البولندية في القدس ورام الله واالدرن 
السياح  انسياب  املقدسية وتسهيل  الشركة  تعاونهم مع هذه  ومصر على 
البولنديون وترجمة برامجها والتي توجت في اللقاء الذي عقد في رام 
السفير  اعمال فلسطينيني مع  اشهر  وضم رجال  الله مطلع قبل عدة 
البولندي واعضاء السفارة البولندية وأكد فيها اجلانب البولندي دعمه 
التجارية  العالقات  تفعيل  طريق  على  املضي  و  املميزة  اجلــهــود  لهذه 
املقدسية   شركتنا  به  تقوم  الذي  للدور  وتقديرهم  السياحية  وباالخص 
وهذه شهادة نفتخر ونعتز بها النها تعكس اجنازًا سياحيًا ليس فقط لنا 

وامنا لفلسطني ايضًا .
بحج  للقيام  املقدسة  االراضــي  الــى  بولندا  كاردينال  جللب  نية  وهناك 

كاثوليكي.
ويــشــيــر الـــى انـــه مــن خـــالل عــالقــاتــه الــشــخــصــيــة مــع رجــــال الكنيسة 
واالكادمييني فقد متكن وبالتعاون مع املتنفذين منهم من اقامة كليات 
للسياحة في جامعتني في بولندا من اكبر اجلامعات وسيكون عضو شرف 

في كلتيهما وسيحاضر عن االراضي املقدسة واحلج الكاثوليكي اليها.

تطوير السياح مهمة مشتركة
ويعتبر ابو عمر ان مهمة ترويج وتسويق البلد سياحيًا يجب ان 
تكون مشتركة وبالتناغم بني القطاعني العام واخلاص حتى في 
ظل شح االمكانات املالية وعلى اساس حتقيق املصلحة املشتركة 
االطـــراف  جميع  فيها  يــشــارك  استراتيجية  اعـــداد  خــالل  مــن 
العاملة واملختصة في القطاعني العام واخلاص ، واالستفادة من 
جتارب الــدول االخــرى في هذا املجال واشــراك جميع العناصر 
املكونة للقطاع السياحي ضمن خطة ممنهجة ومدروسة تؤدي 
العام على  القطاع  ايجابية ومتكن  نتائج  الى  املطاف  نهاية  في 

االشتراك في تنظيم عملية الترويج بفاعلية.
ايجاد  فــي  للترويج  اجلــهــود  مــن  مزيد  الــى  نحتاج  اننا  ويــقــول 
من خالل  الــوافــدة  السياحة  من  لزيادة احلصة  اســواق جديدة 
استثمار املشاركات في املعارض الدولية بالشكل املناسب وتوظيف 

العالقات الدولية والتركيز على الترويج الديني .

االمان يجذب السائح للمناطق الفلسطينية
املناطق  فــي  السياح  بــه  يشعر  الـــذي  بــاالمــان  عمر  ابــو  ويشيد 
املسؤولني  بها  يقوم  التي  الكبيرة  اجلهود  نتيجة  الفلسطينية 
العالية  شعبنا  ولثقافة  جهة  مــن  الفلسطيني  االمـــن  ورجـــال 
املرتبطة باخالقه الرفيعه وعاداته االصيله و حسن الضيافة وهذا 
شجع على زيادة عدد الوافدين االجانب الى املدن الفلسطينية.

يبادروا  ان  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  من  نأمل  اننا  ويقول 
في توفير االمن لنتمكن من نقل السواح الى شمال فلسطني من 
خالل الضفة الغربية) البيرة – نابلس – سبسطية – جنني – 
الناصرة( ملا لهذه الطريق من قيمة دينية وتاريخية للسواح وبهذا 
نكون قد حققنا املشاركة مع اهلنا في هذه املناطق باالنتفاع من 
السياحة وكذلك تهيئة السائح االجنبي لالطالع على املكانتني 

التاريخية والديينة لهذه املناطق.

السيد ابو عمر يصافح رئيس جمهورية بولندا السابق في القدس 
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أسرة مجلة رجل األعمال الفلسطيني ترحب باألعضاء اجلدد املنتسبني جلمعية 
رجال األعمال الفلسطينيني منذ األول من شباط 2009

إعداد: مراد داود صالح
مدير دائرة العضوية والنشاطات

جمعية رجال األعمال الفلسطينيني

األعـضـــــاء اجلـــــــدد

السيد اسماعيل عبد الله 
عبد الهادي القصاص

صاحب و مدير شركة القصاص 
للتمديدات االنشائية و الغاز

السيد خالد عقاب 
سليمان عبد الرازق

رئيس مجلس ادارة شركة جبل قرنطل 
السياحية التجارية الصناعية 

السيد ميشيل جورج 
توفيق االعمى

صاحب شركة الما اخوان

السيد جريس جاد 
الله جريس قراعة
مدير عام شركة املخبز 

الذهبي

السيد خالد وليد علي 
العايدي

مدير عام مؤسسة وليد 
العايدي

السيد جنيب خليل 
جنيب ناصر

رئيس مجلس ادارة شركة 
النورس لالستثمارات املالية

السيد جريس حنا 
عطا الله ابراهيم

صاحب و مدير مكتب عطا 
الله للمقاوالت

السيد سعيد حسني 
جنم ابو حجلة

مدير عام شركة البدائل 
التطويرية

الدكتور يوسف محمد 
نصر املصري

مدير عام مستشفى نابلس 
التخصصي

السيد جمال عبد 
سليمان ضراغمة 

القائم باعمال املدير العام 
لشركة فلسطني لصناعة اللدائن

أمين فتح الله 
امني القدح 

 مدير عام شركة دواجن 
فلسطني

السيد شارلي جورج 
توفيق االعمى

صاحب شركة الما اخوان

 فارس اسعد فارس 
حسونة

مدير شركة االسالك املعدنية

السيد سليم فخري 
سليم الطنيب

رئيس مجلس ادارة شركة 
الطنيب.

ناصر عمر محمد غنب
صاحب شركة الرام للكسارات 

والتعهدات العامة



63 أيار 2009 م / جمادى األول 1430 هـ ، العدد الثالث والعشرون )23(

التهـــــــــاني

الف مبروك

تهنـــــئة
احلياة  على  للتأمني  الــعــرب  شركة  أســرة  تتقدم 
واحلوادث  وأسرة مجلة رجل االعمال الفلسطيني 
من السيدة عضو اجلمعية نسرين رشدي احلنبلي 
بأحر  للتأمني(  الــعــرب  لشركة  االقليمي  )املــديــر 
والتبريكات مبناسبة حصولها على كأس  التهاني 
املرتبة االولى لبطولة تنس الطاولة التي نظمتها 
وزارة الشباب والرياضة في مدينة رام الله مبناسبة 

يوم املرأة العاملي بتاريخ 2009/03/19 .

تهنـــــئة
تتقدم اسرة مجلة رجل االعمال الفلسطيني من االخ

نصار نصار
رئيس مجلس ادارة  مجموعة نصار  لالستثمارات 
بالتهاني والتبريكات مبناسبة مرور 25 عاما على 
اخلاص  الــقــطــاع  فــي  شركاتهم  مجموعة  عمل 
الشركة  فـــرع  افــتــتــاح  ومبــنــاســبــة  الفلسطيني 
 Nassar Stone Investment co. اجلديد 

ومزيدا من التقدم والنجاح.

تهنـــــئة
تتقدم اسرة مجلة رجل االعمال الفلسطيني 

من عضو اجلمعية االخ
هشام بواطنة

بأحر  وأصدق التهاني بافتتاح “معرض سرار 
للمالبس الرجالية التركية “  واحلصول على  
الوكالة احلصرية من  شركة سرار لفلسطني،  

ومزيدا من التقدم والنجاح .

تهنـــــئة
تتقدم اسرة مجلة رجل االعمال الفلسطيني 

من عطوفة االخ العزيز
عبد احلفيظ نوفل

باحر التهاني والتبريكات مبناسبة ترقيته إلى 
متمنني  الوطني،  االقتصاد  لــوزارة  وكيل  رتبة 
له مزيدا من التقدم والنجاح في خدمة وطنه 

ومبروك.

تهنـــــئة
تتقدم اسرة مجلة رجل االعمال الفلسطيني 

من االخ العزيز  
د.محمد  السبعاوي 

بالتهاني والتبريكات مبناسبة حصول  شركتهم 
الفلسطينية   مــيــنــاجــيــوثــيــرمــال  املــتــمــيــزة  
بــجــائــزة ايــنــرجــي جــلــوب  فــي مــجــال تطوير 
ومزيدا  للبيئة  والصديقة  املتجددة  الطاقة 

من التقدم والنجاح.

تهنـــــئة
تتقدم اسرة مجلة رجل االعمال الفلسطيني 

من عطوفة االخ العزيز
ناصر طهبوب

تعيينه  مبناسبة  والتبريكات  التهاني  بأحر 
له  متمنني  الوطني.  االقتصاد  لـــوزارة  وكيال 
وطنه  خدمة  في  والنجاح  التقدم  من  مزيدا 

ومبروك.

تهنـــــئة
تتقدم اسرة مجلة رجل االعمال الفلسطيني من معالي  االخ العزيز 

حسني الشيخ  “ابو جهاد“
ترقيته  مبــنــاســبــة  ــكــات  ــري ــب ــت وال بــالــتــهــانــي 
الوطنية  السلطة  في  املدنية  للشؤون  ــرا  وزي
التي  الغالية  الثقة  مثمنني  الفلسطينية، 
أوالها  له فخامة الرئيس محمود عباس “ابو 
مازن” حفظه الله ، ومتمنني له دوام التقدم 

والنجاح في خدمة وطنه وشعبه ومبروك.
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ال
ـــــــــ

مــــ
عــــ

اال
ئة 

ـــــــــ
بـيـ

القطاع غير املنظم والنمو 
االقتصادي:

مــــرت األراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي عــــدة ازمــــات 
االسرائيلية  االجــراءات  جراء  متتالية  اقتصادية 
التعسفية، وبالرغم من تلك االزمات، كان للقطاع 
اخلـــاص قـــدرة عــلــى امــتــصــاص تــلــك الصدمات 
باحلد املــقــبــول.  وكــانــت ابــرز تلك االزمـــات التي 
العمال  مــنــع  حــيــث   ،2000 عــــام  نــهــايــة  ــــدأت  ب
بشكل  اســرائــيــل  فــي  الــعــمــل  مــن  الفلسطينيون 
العمل  العاطلني عن  مفاجئ حيث انضم لقافلة 
قرابة 120 الف فلسطيني، أي ما يعادل اكثر من 
ُخمس العاملني الفلسطينيني. وبالرغم من تلك 
الفلسطيني  العمل  سوق  استطاع  فقد  الصدمة، 
استيعاب اجلزء االكبر منهم في سوق العمل غير 
كان  وبالتالي فقد  املنظمة،  والعمالة غير  املنظم 
للقطاع غير املنظم دور ريادي على املدى القصير 
فــي امــتــصــاص الــصــدمــة جــزئــيــًا والــتــغــلــب على 
آخر،  االزمــة. من جانب  االكبر من حجم  اجلــزء 
القطاع  ان  الــى  والــدراســات  املقاالت  بعض  تشير 
النامية  الـــدول  يحمي  ان  اســتــطــاع  املنظم  غير 
من شدة التأثر باالزمة املالية املدمرة، من خالل 
متكن اجلزء االكبر من املتعطلني عن العمل جراء 
االزمة املالية من خلق فرص عمل لهم في القطاع 
والعمل  البسطات  على  العمل  مثل  املنظم  غير 
حلسابهم او غير ذلك من االعمال غير املنظمة. 

ذلك  مخرجات  عن  مــاذا  ذلــك،  من  بالرغم  لكن 
الــســوق الـــذي انــتــشــرت فــيــه ظــاهــرة الــعــمــل غير 
املنظم، وماذا عن مدخالته، ومدى مساهمته في 
والبعيد  املتوسط  املــدى  على  االقتصادي  النمو 
وبالتالي مدى اثره على تنمية املجتمع، وماذا عن 
للعاملني  الوظيفي  واالمن  االجتماعية  احلماية 
غــيــر الــرســمــيــني او الــعــامــلــني فــي الــقــطــاع غير 
االقتصادية.  االزمــات  ظل  في  وبخاصة  الرسمي 

دور القطاع غير املنظم في النمو 
االقتصادي وتأثره باألزمة االقتصادية 

صالح الكفري
مدير عام اإلحصاءات االقتصادية

اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني
تلك التساؤالت ال بد من الوقوف عندها للتعرف 
على  املنظم  غير  القطاع  حجم  اتــســاع  اثــر  على 
هنا  ذكـــره  اجلــديــر  ومــن  مــا.  لبلد  النمو  مجمل 
والقطاع  املنظم  غير  العمل  بني  التمييز  ضــرورة 

غير املنظم. 

بني  ما  املباشرة  العالقة  ان  الى  الــدراســات  تشير 
مــســتــوى انــتــشــار الــقــطــاع غــيــر املــنــظــم والنمو 
فكلما  عكسية.  املجتمعي  والتطور  االقتصادي 
االقتصاد  او  املنظم  غير  القطاع  انتشار  توسع 
انخفضت  االقــتــصــاد اخلــفــي  او  الــرســمــي  غــيــر 
االقتصادي.  والنمو  املجتمعي  التطور  مستويات 
جــاء ذلــك فــي احــد الــدراســات احلــديــثــة للبنك 
املنظم يضعف من  غير  القطاع  فاتساع  الدولي. 
للدولة ويخفض من مستوى  املوارد  توزيع  اعادة 
والصحة  التعليم  اهمها  من  املقدمة  اخلــدمــات 
والتي تعتبر من اهم عوامل تنمية املوارد البشرية 
والــتــي هــي االســـاس فــي منــو ورفــاهــيــة البلدان. 
يستفيد  القطاعات  كباقي  املنظم  غير  والقطاع 
ال  ولكن  والتنموية  التحتية  البنية  خدمات  من 
بدفع  التزامه  دعمها من خالل عدم  في  يساهم 
الضرائب املستحقة عليه. كما ان القطاعات غير 
عدم  بسبب  وصــغــيــرة  محجمة  تبقى  الرسمية 
والنمو  التطور  سبل  من  االستفادة  من  متكنها 
التنموية  البنكية  مثل االستفادة من االئتمانات 
الشراكات  في  املشاركة  من  او  التشريعات  من  او 
مساهمتها  من  يقلل  مما  االقليمية،  او  الدولية 
صورة  يظهر  وبــالــتــالــي  االقــتــصــادي،  النمو  فــي 
العدد  تضخيم  خــالل  مــن  مــا  القــتــصــاد  وهمية 
الكمي للمنشآت ولكن ال يقابله منو في االنتاج 
والتي  توزيعها،  واعــادة  املــوارد  وتدفق  واالنتاجية 
تــعــد الــعــوامــل االســاســيــة فــي احلـــد مــن انتشار 
الفقر. حيث تقل انتاجية القطاعات غير املنظمة 

اذا ما قورنت بالقطاعات املنظمة. 

االزمة االقتصادية والقطاع 
غير املنظم:

تشير الدراسات الى ان العاملني في القطاعات 
االقتصادي  النمو  من  يستفيدوا  الرسمية  غير 
وبالتالي  املقابلة.  الفئة  من  بكثير  اقل  بدرجة 
االنتعاش  من  املنظم  غير  القطاع  يستفيد  ال 
االقتصادي، في املقابل يتأثر القطاع غير املنظم 
باالزمات االقتصادية والركود االقتصادي بشكل 
اسرع مقارنة مع القطاعات املنظمة. وعليه فإنه 
من الواضح ان القطاع غير املنظم غير معزول 
باالزمات  ويتأثر  العالم  اقتصاديات  باقي  عن 
االقتصادية العاملية. فهناك العديد من مظاهر 
باالزمات  املنظم  غير  للقطاع  السلبي  التأثر 
تأثر  املــظــاهــر،  تلك  بعض  ومــن  االقــتــصــاديــة. 
العاملني غير الرسميني في القطاعات املنظمة 
وغير املنظمة بسبب عدم توفر احلد االدنى من 
االمن الوظيفي، وتتعرض تلك الفئة قبل أي فئة 
التوجهات  في ظل  وظائفها  فقدان  الى  اخــرى 
بسبب  املنشآت  في  العاملني  تقليص عدد  نحو 
املنشآت  ان عدم متكن  االزمــة االقتصادية. كما 
غير املنظمة او غير الرسمية من احلصول على 
ائتمانات نقدية ومساعدات مالية لتجاوز االزمة 
االقتصادية، يضعف مقدرتها على االستمرارية 

وعلى املنافسة مع املنشآت املنظمة.
اساسيًا  عــامــاًل  يشكل  املــنــظــم  غــيــر  فــالــقــطــاع 
وتوسيع  جانب  من  االقتصادي  النمو  لفرملة 
دائرة الفقر من جانب آخر. كما ان القطاع غير 
واالزمات  للصدمات  تعرضًا  االكثر  هو  املنظم 
االقــتــصــاديــة ممــا يجعله اقــتــصــادًا هــشــًا ليس 
مــالذًا غير  كان  وإن  الصمود،  القدرة على  لديه 
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بيئة االعمال
آمنًا ومؤقتًا ملتضرري تلك االزمات. كما يخلق 
أزمة  الرسمي  غير  والعمل  املنظم  غير  القطاع 
حماية  عــلــى  مــقــدرتــه  عـــدم  بسبب  اجتماعية 
الرسمية غير محمية  فالعمالة غير  منتسبيه. 

وغير آمنة. 
تــلــك املــعــطــيــات والــنــتــائــج جتــعــل مــن االهمية 
مبكان العمل على تقليص انتشار القطاع غير 
او  الالئق  )غير  املنظمة  غير  والعمالة  املنظم 
لتوفير  اجلــهــود  وتضافر  الــكــرمي(  غير  العمل 
خالل  مــن  توسعها،  مــن  للحد  الــالزمــة  البيئة 
والثقافية  والتنفيذية  القانونية  البيئة  توفير 
التي تضمن عدم توسع تلك القطاعات واحلد 

منها. 

حجم القطاع والعمل 
غير املنظم في األراضي 

الفلسطينية:
البيانات  مــن  رســمــيــة  غــيــر  اولــيــة  كــتــقــديــرات 
املتوفرة، يظهر من الشكل التالي نسبة منشآت 
القطاع اخلاص في الضفة الغربية التي لديها 
مــن مجموع  املــالــيــة  وزارة  فــي  ضــريــبــي  مــلــف 

التعداد  مــن خــالل  الــتــي مت حصرها  املــنــشــآت 
بتنفيذه  قـــام  والــــذي   2007 للمنشآت  الــعــام 
يظهر  الفلسطيني.  لإلحصاء  املركزي  اجلهاز 
من الشكل ان محافظات رام الله والبيرة وبيت 
احتضانًا  احملافظات  اقــل  نابلس  ويليها  حلــم 
للقطاع غير الرسمي، بينما محافظات طوباس 
احتضانًا  احملــافــظــات  اكــثــر  واخلــلــيــل  وجــنــني 

للمنشآت التي ليس لديها سجاًل ضريبيًا، مما 
تلك  في  نسبيًا  الدولة  مــوارد  تدني  على  يؤشر 
التهرب الضريبي  احملافظات، حيث ميكن ربط 
القطاع  والثقة لدى  الثقافة  جغرافيًا مبستوى 
اخلاص. وعلى الصعيد العام، فإن نسبة املنشآت 
الــتــي لــيــس لــهــا مــتــابــعــة ضــريــبــيــة فــي الضفة 
في  حصرت  التي  املنشآت  اجمالي  من  الغربية 

تعداد 2007 تصل الى اكثر من الثلث. 
من جانب آخر، ومن منظور اجتماعي وحماية 
اجتماعية، مت اجراء بعض التقديرات السابقة 
لــكــل مـــن الــقــطــاع غــيــر املــنــظــم والــعــمــل غير 
تظهر  حيث  الفلسطينية،  االراضــي  في  املنظم 
العاملني  اكثر من نصف  ان  االولية  التقديرات 
اكثر  ان  كما  املنظم،  غير  القطاع  فــي  يعملون 
محمية.  غير  عمالة  هــم  العاملني  نصف  مــن 

وتتساوى النسب تقريبًا بني النساء والرجال. 
تنظيم  بأهمية  االستنتاج  ميكن  النهاية،  فــي 
وطنية  كمصلحة  الفلسطيني  اخلاص  القطاع 
اواًل لرفع من مستوى النمو االقتصاد الوطني 
الذاتية.  للحماية  ثانيًا  شخصية  وكمصلحة 
اخلاص  القطاع  ثقة  زيــادة  اواًل  ذلــك  ويتطلب 
بادارة  املتعلق  احلكومة  بــدور  املدني  واملجتمع 
املوارد واعادة وتوزيعها بشكل عادل وسن القوانني 
يتطلب  كما  ذلـــك.   تضمن  التي  والتشريعات 
واملصرفي.  املالي  القطاع  دور  كفاءة  رفع  االمــر 
ويليها دور املجتمع احمللي في تشجيع القطاع 
املنظم على حساب القطاع غير املنظم، وتدخل 
والقطاعات  املجتمعية  واملــؤســســات  املنظمات 
التعليمية في رفع الوعي لدى املجتمع والقطاع 

اخلاص واحلكومي.
غ.م: غير متوفر

املصدر: تقديرات الباحث باستخدام بيانات اجلهاز املركزي لالحصاء الفلسطيني

التوزيع النسبي للعاملني حسب القطاع ونوع العمالة في األراضي الفلسطينية، 2003
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بيئة االعمال

بــيــئــة الــعــمــل فـــي املــؤســســات الــصــنــاعــيــة تشكل 
حاضنة التفاعل اإلنتاجي وأرضية اندماج عناصر 
نفسها  العمل  بيئة  وتعكس  الصناعي،  اإلنــتــاج 
على النشاط في املؤسسات الصناعية وتؤثر على 
قدرتها اإلنتاجية. يقوم اجلهاز املركزي لإلحصاء 
الفلسطيني بتنفيذ مسح إحصائي شهري لرصد 
خالل  مــن  العمل  بيئة  على  الــتــغــيــرات  ومــراقــبــة 
مؤشرات إحصائية وذلك باستطالع رأي أصحاب/ 
مدراء املؤسسات الصناعية ويعتمد في ذلك على 
الفلسطينية  األراضي  في  مؤسسة صناعية   413
)358 في الضفة الغربية،  55 مؤسسة في قطاع 
النسبي  الوزن  ذات  املؤسسات  العينة  غزة(، ومتثل 
استنادا الى نتائج املسح الصناعي السنوي الذي 

ينفذه اجلهاز.   

األداء العام للمؤسسات  
الصناعية

العام  األداء  فإن  املؤسسات  أصحاب  رأي  بحسب   
شهد  قــد  الفلسطينية  األراضـــي  فــي  للمؤسسات 
سبقه  الـــذي  الشهر  فــي  عليه  كــانــت  عما  حتسنا 
2009 وهذا يعكس استمرار  أي شهر كانون ثاني 
االستقرار النسبي القائم في الضفة الغربية حيث 
الضفة  في  أراءهـــم  املستطلعة  من   21.6% أفــاد 
الغربية بان أوضاع مؤسساتهم قد أظهرت حتسنا 
خالل شهر واملتتبع لهذا املؤشر في األشهر السابقة 
يلحظ بان املؤسسات الصناعية العاملة في الضفة 
الغربية يتميز أداءها باالستقرار النسبي والتكيف 
مع األوضاع احمليطة، وفي قطاع غزة فكانت نسبة 
باملقارنة  أداؤها بشكل عام  التي حتسن  املؤسسات 
وملحوظة  واضــحــة   2009 ثاني  كــانــون  شهر  مــع 
حيث بلغت  %84.6 وهذا يؤشر الى حجم الدمار 
في قطاع  الكامل  اإلنتاجية شبه  العملية  وتوقف 
العدوان  الــذي شهد  الثاني  كــانــون  فــي شهر  غــزة 
اإلسرائيلي الشامل على القطاع، ويؤشر الى بداية 
الى  شباط  شهر  في  الصناعية   املؤسسات  عــودة 
نشاطها في ظروف اقل حدة من ظروف العدوان 
املؤسسات  ان  الى  ولكنه في كل األحــوال ال يؤشر 
وسط  في  تنشط  القطاع  في  العاملة  الصناعية 

إنتاجي صحي وسليم.  

إنتاجية العاملني

أصـــحـــاب/مـــدراء  مـــن   50.0% غــــزة  قــطــاع  فـــي 
املؤسسات يؤكدون على ان إنتاجية العامل في شهر 
شباط 2009 قد أظهرت حتسنا وتقدما عن الشهر 
الذي سبقه وهذا يعود باألساس الى تراجع حدة 
الشهر  هذا  في  القطاع  على  اإلسرائيلي  العدوان 
املؤسسات  من  املطلوب  الكبير  اجلهد  الى  وايضا 
الصناعية لترميم ما دمرته احلرب ولسد حاجات 
املؤسسات  تــوقــف  عــن  نــتــجــت  الــتــي  املستهلكني 
الصناعية عن مزاولة نشاطها  إبان العدوان املدمر 
الشهر  أي  الثاني  كانون  شهر  خالل  القطاع  على 
بعني  األخــذ  أهمية  مــع   ، اإلســنــاد  لشهر  السابق 
أصال  محدود  املؤسسات  هــذه  نشاط  ان  االعتبار 
القطاع   على  املــفــروض  واإلغـــالق  احلــصــار  بفعل 
منذ فترة طويلة. في الضفة الغربية أشار 17.1% 
في  الى حتسن  الصناعية  املؤسسات  أصحاب  من 
حتسنا  يعكس  وهـــذا  لديهم  العاملني  إنتاجية 
طفيفا قد تعود أسبابه الى بعض التسهيالت في 
عملهم  مكان  الــى  الــوصــول  مــن  العاملني  متكني 
واستجابة الى حالة االستقرار النسبي االقتصادي 
احملافظات  وخاصة  الغربية  الضفة  في  واألمني 

الرئيسة في الشمال واجلنوب.

على مستوى الصعوبات
وعدم  عــام  بشكل  الفلسطيني  االقــتــصــاد  ضعف 
في  املــبــاشــر  وتــأثــره  الطبيعي  النمو  على  قــدرتــه 
اإلسرائيلية  واإلجـــــراءات  السياسية  الــتــطــورات 
يحكم  الـــذي  الــعــام  اإلطـــار  تبقى  لنموه  املعيقة 
الفلسطينية  األراضــــي  فــي  اإلنــتــاجــيــة  العملية 
وهذا يظهر بشكل واضح في الضفة الغربية حيث 
%31.7 من املستطلعة أراءهــم  في الضفة  اشــار 
الغربية من أصحاب/ مدراء املؤسسات الصناعية 
بـــان تــراجــع او ثــبــات فــي احــســن تــقــديــر ملستوى 

مع  باملقارنة   2009 شباط  شهر  خــالل  املبيعات 
تتعلق  أسباب  الــى  يعود   2009 ثاني  كانون  شهر 
للمستهلكني،  الشرائية  الــقــدرة  وتــراجــع  بضعف 
هذا اذا أخذنا بعني االعتبار ان اجلزء األكبر من 
املستهلكني هم من أصحاب الدخل احملــدود ومن 
موظفي القطاع العام الذي يعتبر املشغل الرئيسي 
لقوة العمل الفلسطينية. اما في قطاع غزة وإضافة 
الغربية  الضفة  في  الفاعلة  نفسها  األسباب  الى 
املستمر  والعدوان  واإلغالق  مفاعيل احلصار  فإن 
التحديات  تشكل  املختلفة  بأشكاله  القطاع  على 
وحتى  بل  الصناعية  املؤسسات  أداء  أمــام  الكبرى 
استمرارها، وهنا أفاد %60.0 من أصحاب/مدراء 
بأن  غــزة  قطاع  في  العاملة  الصناعية  املؤسسات 
اإلغالق واحلصار واإلجــراءات اإلسرائيلية تشكل 
التي  الــصــعــوبــات  لكل  واملــبــاشــر  الــرئــيــس  السبب 

يواجهونها في عملهم.
 

املنافسة
تشير نتائج املسح الى ان املنتج احمللي يفتقد الى 
منافسا  يكون  ان  الــى  تؤهله  التي  النسبية  امليزة 
الى ظروف  يعود  وهــذا  األجنبي  املنتج  أمــام  قويا 
على  املفروضة  القيود  ومجموعة  ذاتــهــا  اإلنــتــاج 
هذا املنتج من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي 
مفتوحا  سوقا  تعتبر  والتي  الغربية  الضفة  ففي 
أمام املنتج األجنبي وخاصة املنتجات اإلسرائيلية  
امام  التنافسية  قدرته  احمللي  املنتج  يفقد  حيث 
أسواق  الــى  اإلسرائيلية  واملنتجات  السلع  تدفق 
أصحاب/  من   93.0% أفاد  فقد  الغربية،  الضفة 
تواجه  بأن منتجاتهم  الصناعية  املؤسسات  مدراء 
منافسة بشكل عام محلية وأجنبية و أفاد 58.6% 
ملنتجاتهم  محلية  منافسة  يواجهون  بأنهم  منهم 
يواجهها  التي  احلقيقية  املنافسة  ان  نــرى  وهنا 
املنتج احمللي هي امام املنتج األجنبي، وال تختلف 
 84.6% ان   غــزة حيث  قطاع  فــي  كثيرا  الــصــورة 
من أصحاب /مدراء املؤسسات الصناعية يشيرون 
الى ان منتجاتهم تواجه منافسة أجنبية في حني 
أفاد %54.5 منهم بان منتجاتهم تواجه منافسة 
محلية علما ان هناك صعوبة واضحة في وصول 
وبالتالي  القطاع  أســواق  الــى  األجنبية  املنتجات 
ومحكومة  محدودة  تبقى  األجنبية  املنافسة  فإن 
مبا يتوفر في األسواق من هذه املنتجات. بالنظر 

بيئة العمل في املؤسسات الصناعية: قراءة إحصائية
إبراهيم 
الطرشة

نائب مدير عام 
اإلحصاءات االقتصادية

اجلهاز املركزي لإلحصاء 
الفلسطيني
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بيئة االعمال

الى األراضي الفلسطينية كوحدة اقتصادية واحدة 
املؤسسات  أصــحــاب/مــدراء  مــن   92.4% ان  جنــد 
أجنبية  كانت  ســواء  منافسة  يواجهون  الصناعية 

أو محلية .
   

مستوى التشغيل
حــافــظــت املـــؤســـســـات الــصــنــاعــيــة فـــي األراضـــــي 
لأليدي  التشغيل  مــســتــوى  عــلــى  الفلسطينية 
افاد  التي  الغربية  الضفة  في  تباين  مع  العاملة 
%80.7 من أصحاب/ مدراء املؤسسات الصناعية 
فيها الى انه لم يطرأ أي تغير على عدد العاملني 

لديهم خالل شهر شباط 
%65.4 من أصحاب/ مدراء  2009، بينما افاد 
لم  انــه  الــى  غــزة  قطاع  في  الصناعية  املؤسسات 
في  لديهم،  العاملني  عدد  على  تغيير  أي  يطرأ 
أصحاب/ حسب   10.9% قــام  الغربية  الضفة 
عاملني  بتسريح  الصناعية  املــؤســســات  مـــدراء 
 7.7 ان  في حني   2009 في شهر شباط  لديهم 
انــهــم قاموا  الـــى  منهم فــي قــطــاع غـــزة أشـــــاروا 
بتسريح عاملني لديهم خالل نفس الشهر،  وهذا 
ياتي طبيعيا ضمن حراك األيدي العاملة نظرا 
صناعة  تشهد  فمثال  الصناعات  بعض  ملوسمية 
اشهر  في  ملحوظا  انتعاشا  الغازية  املشروبات 

الصيف وتراجعا في اشهر الشتاء.  

على مستوى النظرة 
املستقبلية

الصناعية  املــؤســســات  أصــحــاب/مــدراء  يستبشر 
الى  ويتطلعون  خيرا  الفلسطينية  األراضـــي  في 
املستقبل على املدى القصير أي بعد شهر من شهر 
اإلسناد )شباط 2009(  بعني متفائلة وخاصة في 
قطاع غزة الذي يأمل في فك احلصار او التخفيف 
من   65.3% ان  جنـــد  وبـــهـــذا  األقــــل  عــلــى  مــنــه 
القطاع  في  الصناعية  املؤسسات  أصحاب/مدراء 
أوضاع منشاتهم  الى تفاؤلهم بتحسن  أشــاروا  قد 
ارتفاع مستوى  منهم   61.5% ويتوقع  عام  بشكل 
التشغيل ويرى %39.3 منهم انه من املمكن ارتفاع 
حجم مبيعاتهم ويعتقد ان هذا التفاؤل مبرر اذا 
اتصاالت فلسطينية  بناءه على ما يجري من  مت 
داخلية واحلوارات الفلسطينية التي يأمل اجلميع 
ان تصل الى ما ميكنه من رفع احلصار والتخفيف 
من االم شعبنا في القطاع. اما في الضفة الغربية 
وبرغم النظرة التفاؤلية الى نها تبقى اقل مما هي 
عليه في القطاع ويعود ذلك الى ان طبيعة املتغيرات 
بني األشهر طفيفة وغير ملحوظة بذلك الوضوح 
املوجود في قطاع غزة حيث ان 37.1 % حسب رأي 

الضفة  في  الصناعية  املؤسسات  أصحاب/مدراء 
الغربية  يعتقدون ان أوضاع مؤسساتهم ستتحسن 
بشكل عام وبأن حجم مبيعاتهم سيرتفع ويعتقد 
%14.4 منهم بان يشهد املدى القصير ارتفاعا في 

مستوى التشغيل .

األشهر  خــالل  )أي  املتوسط  املــدى  على  التفاؤل 
الــســتــة الـــقـــادمـــة( يــتــراجــع بــاملــقــارنــة مـــع املدى 
غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  من  كل  في  القصير 
على حد سواء وهذا يعكس ان ثقة املنتج الصناعي 
للتجارب  نظرا  باملستقبل  ضعيفة  الفلسطيني 
العديدة التي مر بها اإلنتاج الصناعي الفلسطيني 
املؤسسات  أصحاب/مدراء  من  املتافئلني  ان  برغم 
التفاؤل  الــى  مييلون  غــزة  قــطــاع  فــي  الصناعية 
أشار  الغربية حيث  الضفة  اكثر من نظرائهم في 
%69.1 منهم الى انهم يتوقعون حتسنا على وضع 
اإلنتاج و أشار 65.4 الى انهم يتوقعون ارتفاع في 
مستوى التشغيل وحجم املبيعات في مؤسساتهم. 
 55.7% توقع  حني  ففي  الغربية  الضفة  في  اما 
ان يطرأ  الصناعية  املؤسسات  من أصحاب/مدراء 
الستة  األشهر  خــالل  إنتاجهم  وضــع  على  حتسن 
في  ارتفاعا  توقعهم  الــى   25.5% أشــار  القادمة 
مستوى  يشهد  ان   55.8 وتوقع  التشغيل  مستوى 

املبيعات ارتفاعا على املدى املتوسط.

* القطع في الشكل بسبب عدم توفر بيانات عن قطاع غزة في شهر كانون أول 2008.

اجتاه أداء إنتاج املؤسسات الصناعية التي حتسن وضعها خالل شهر اإلسناد 
)شباط 2009( مقارنة مع الشهر الذي سبقه حسب املنطقة
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في  فيشر،   ستانلي  اإلسرائيلي،  املركزي  للبنك  العام  احملافظ  عرض 
مقترحا  وعرض  االقتصادية،  األزمــة  ملواجهة  توصياته  صحفي  مؤمتر 
خلطة اقتصادية قال عنها إنها »متواضعة«. وكشف عن توقعات البنك 
املتشائمة للنمو االقتصادي، وقال إنه يتوقع منوا سلبيا بنسبة 1.5% 

)كانت توقعات احملافظ قبل شهور منوا سلبيا بنسبة 0.2%(.
شيكل،  مليار   4.4 احملافظ  يقترحها  التي  االقتصادية  اخلطة  تكلفة  ،تبلغ 
وتعتمد على النهوض مبشاريع إنشائية في مجال البنى التحتية ودعم سوق 
العمل، وتشمل توسيع مخطط ويسكونسني، وإحالل ضريبة الدخل السلبية 

مخصصات  استحقاق  فترة  زيــادة  جانب  إلــى  الــبــالد،  في  املناطق  كافة  على 
البطالة.

البنى  فــي  مشاريع  على  شيكل  مليار   1.5 مبلغ  صــرف  فيشر  ويقترح 
مليار  و1.8  والتصدير،  الصناعة  لدعم  شيكل  مليار   1.15 و  التحتية، 
بإرجاء  فيشر  وينصح  العمل.  لسوق  مساعدات  لتقدمي  تخصص  شيكل 

الزيادة في الرواتب في القطاع العام. 
وقال فيشر إن تطبيق توصياته دون تقليص املصروفات األخرى سيرفع 

العجز احلكومي إلى نحو %5.8 من الناجت.

بينما تشير التقارير االقتصادية إلى االرتفاع املتواصل 
في نسبة العاطلني عن العمل، إال أن التسهيالت التي 
منحت من أجل احلصول على مخصصات البطالة ال 

ميكن اعتبارها إال تسهيالت طفيفة.
اسرائيل،  الوطني في  التأمني  مؤسسة  أعلنت  فقد 
عن تسهيالت في احلصول على مخصصات البطالة، 
بحيث أن العاطل عن العمل الذي عمل ما معدله 9 
األخيرة من حقه احلصول  الـ18 شهرا  شهور خالل 

على مخصصات البطالة.
ويــأتــي ذلــك على خلفية االتــفــاق اخلــاص الــذي مت 
التوقيع عليه، بعد مفاوضات طويلة مع وزارة املالية.

كما يأتي هذا االتفاق في ظل االرتفاع املتواصل في 
نسبة البطالة، مقابل هبوط متواصل في عدد طالبي 
أنه  إلى  األشغال  دائــرة  معطيات  تشير  العمل، حيث 
حصل تراجع في نسبة طالبي العمل بنسبة %8 منذ 

مطلع العام احلالي.
العامة ملؤسسة  الرفاه االسرائيلي واملديرة  وكان وزير 
الــتــأمــني الــوطــنــي، قــد عــرضــا، قبل 4 شــهــور، خطة 
مواجهة األزمة االقتصادية وأبعادها، مع التأكيد على 
مواجهة االرتفاع احلاد في نسبة البطالة. وقد تأخر 
التوصل إلى اتفاق عدة شهور بسبب اخلالف بني وزارة 

الرفاه ووزارة املالية.

إلـــى أن احلــصــول عــلــى مخصصات  جتـــدر اإلشـــــارة 
قد  عمل  عن  العاطل  يكون  أن  يقتضي  كان  البطالة 
الـ18  الــشــهــور  فــي  12 شــهــرا  عمل مــدة ال تقل عــن 

األخيرة.
أنه  إلى  تشير  املعطيات  فإن  األشغال  دائــرة  وبحسب 
انخفاض  حصل   ،2009 احلالي،  العام  مطلع  منذ 
بنسبة %8 في عدد طالبي العمل، وذلك باملقارنة مع 
املعدل الشهر للعام املاضي. وجرى تقدمي 20.9 ألف 
طلب عمل جديد خالل شهر شباط/ فبراير، باملقارنة 
العام  مــن  املــوازيــة  الفترة  فــي  ألــف طلب   21.6 مــع 

املاضي، وهو ما يشكل انخفاضا بنسبة 3.7%. 

يشهد فرع السيارات في إسرائيل تراجع ملحوظا ، 
حيث تراجع استالم السيارات اجلديدة في إسرائيل 
احلالي  العام  من  األول  الربع  في   %36 بنسبة 
مقارنتا مع العام املاضي ومبجموع 38653 سيارة، 
14972سيارة بتراجع  آذار لوحدة مت استالم  في 
الفائت. الــعــام  آذار  شــهــر  مــقــابــل   %31  بنسبة 

حجم  تــراجــع  ولــكــن  يتغير،  لــم  القائمة  ترتيب 
املــبــيــعــات لــلــمــاركــات املـــوجـــودة فــيــه ، فــي املرتبة 
 6190 مــع تسليم  مــــازدا  جــــاءت شــركــة  ــــى  األول
يـــونـــداي في   .  %45 نــســبــتــه  ــتــراجــع  ب ـــارة،  ســـي
بتراجع  سيارة   5077 تسليم  مع  الثانية  املرتبة 
سلمت  تويوتا   .) سوقها  تكبير  )مبعنى   %19.2
3105 بتراجع 49%. وفي املكان الرابع تواجدت 

محافظ البنك املركزي اإلسرائيلي يتوقع منوا سلبيا بنسبة 1.5% 
ويعرض خطة ملواجهة األزمة 

تسهيالت طفيفة في احلصول على مخصصات البطالة رغم ارتفاعها املتواصل..

تراجع بيع السيارات اجلديدة من  مازدا وتويوتا ، 
وازدياد الطلب على السيارات الفاخرة 

على  حافظت  والتي  سيارة    3091 بتسليم  فورد 
املكان اخلامس  أما   .  %3 بتراجع فقط  معدلها 
فكان لشركة نيسان والتي جنحت بزيادة مبيعاتها 
وبذالك   . ســيــارة   2607 وسلمت   %71 بنسبة 
 كبرت سوقها من 2.9% العام الفائت الى %6.7 .

ـــم تــكــن شــركــة نــيــســان الــوحــيــدة فـــي حتسني  ول

إلــيــهــا شـــركـــة كايا   انــضــمــت  ، حــيــث  املــبــيــعــات 
 ، ســيــارة   901 بتسليم   %51 بنسبة  واملــرتــفــعــة 
وكرايزر بنسبة 13% إلى 301 سيارة ، باإلضافة 
سيارة.  184 إلى    %90 ب  ارتــفــعــت  ســيــات   إلــى 

أما قائمة السيارات املوجودين بتراجع كبير فكانت 
 %60 بتراجع  وهوندا    %45 بتراجع  شفروليت 
.%76 بتراجع  وديهاتسو   %52 متسوبيشي   ، 

أمـــا الــســيــارات الــفــاخــرة فــجــاءت اودي األولـــى 
بتسليم 345 سيارة بارتفاع 50% ، فولفو الثانية 
مع 299 سيارة وبارتفاع 52% . مارسيدس سلمت 
216 سيارة مقابل 215 سيارة في الربع األول من 
بنسبة  بقوة  تقدمت  في  ام  بي  و   ، املاضي  العام 

75% بتسليم 258 سيارة .
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اخبار اقتصادية اسرائيلية

أشارت معطيات الدائرة املركزية لإلحصاء إلى أن حالة الركود االقتصادي في 
2008. حيث هبط  إسرائيل قد بدأت في النصف الثاني من العام املاضي، 
2008، بعد ارتفاع بنسبة  %0.5 في الربع األخير من العام  اإلنتاج بنسبة 

%0.9 في الربع الثالث، و %3.2 في الربع الثاني من العام نفسه.
ويتضح من املعطيات أن الناجت احمللي اخلام في النصف الثاني من العام 2008 قد 
ارتفع بنسبة %1.1، باملقارنة مع %4.8 في النصف األول من العام نفسه، وباملقارنة 

مع %6 في النصف الثاني من العام 2007.
العام  من  الثاني  النصف  في  احمللي  الناجت  في  البطيء  االرتــفــاع  أن  وجــاء 
العام )مصاريف  الكبير في مصاريف االستهالك  املاضي تبدى في االرتفاع 
احلكومة(، حيث أنه في املقابل مت تسجيل انخفاض في االستهالك الفردي 

واالستثمار في العقارات وتصدير البضائع واخلدمات.
بنسبة  ذاتها  الفترة  في  احلكومة(  )مصاريف  العام  االستهالك  ارتفع  وقد 
كما   .2.9% بنسبة  الفردي  االستهالك  نسبة  انخفضت  حني  في   ،6.8%
في  االستثمار  نسبة  وانخفضت   ،6.6% بنسبة  البضائع  تصدير  انخفض 

العقارات بنسبة %5.3 )ال تشمل الطائرات والسفن(.
وقد جتلى االنخفاض في نسبة االستهالك الفردي في املصاريف على املنتجات 
املعيشية للفرد، حيث تراجعت في النصف الثاني من العام املاضي بنسبة 28%، 
%24.7 في النصف األول من العام نفسه،  ارتفاع نسبي وصل إلى  وذلك بعد 

وبعد ارتفاع بنسبة %15.1 في النصف الثاني من العام 2007.
وبشكل خاص، فقد تراجعت نسبة اإلقبال على شراء السيارات للفرد، حيث 

التقارير االقتصادية اإلسرائيلية تؤكد حالة الركود االقتصادي..  

ثلث األطفال اإلسرائيليني حتت خط الفقر
 

نسبة  حــول  مذهلة  معطيات  الوطني،  التأمني  ملؤسسة  تقرير  أظهر 
ألف عائلة   418 أكثر من  أن  2008، ويتبني  الفقر في إسرائيل، لعام 

تعيش حتت خط الفقر، وأكثر من 777 ألف طفل.
ويشير التقرير إلى أن ثلث األطفال في إسرائيل )777400 طفل(، هم 
وبدون  أسرة)مع  ألف  ومئة  مليونني  بني  ومن  فقيرة.  لعائالت  أطفال 

أوالد( هناك 418000 ألف اسرة تعيش حتت خط الفقر. 
وحسب التقرير، تعيش 39000 عائلة أحادية الوالدين)تعيش مع أحد 
على مخصصات  يحصلون  منهم   44% الفقر،  الوالدين( حتت خط 

من التأمني الوطني. 
بينهم  مــن  عائلة،   994753 أوالد  لديها  الــتــي  الــعــائــالت  عــدد  وبــلــغ 
2372515 حتت سن الثامنة عشرة. وبلغ إجمالي مخصصات األطفال 

للعام املنصرم 3.7 مليار شيكل.
سن  حتت  واحــد  ولــد  لديها  العائالت  من   32% أن  التقرير  ويوضح 
لديها  و4%  أوالد،  ثالثة  لديها  العائالت  من  و20%  عشرة،  الثامنة 

خمسة أطفال على األقل. 
 152000 إسرائيل  في  ولد   2008 عام  في  أن  أيضا  التقرير  ويوضح 

طفل. من بينهم 3500 توأم، و100 ثالثية وأكثر. 

تراجع باالرباح للبنوك اخلمس الكبرى 
في اسرائيل بنسبه %97

بنسبة  حــاد  ارتــفــاع  بعد  وذلــك  ذاتــهــا،  الفترة  فــي   56.6% بنسبة  تراجعت 
%70.5 في النصف األول من العام املاضي. كما تراجعت مصاريف األثاث 
بنسبة %15.2 للفرد، وذلك بعد ارتفاع بنسبة %7.1 في النصف األول من 

العام نفسه.
وتراجعت أيضا نسبة اإلقبال على معدات االقتصاد املنزلي )مثل الثالجات 
وماكنات الغسيل واملكيفات وغيرها( بنسبة %4.4 للفرد، وذلك بعد ارتفاع 

بنسبة %5.4 في النصف األول من العام 2008.
بعد  قائما  يعتبر  االقتصادي  الركود  أن  إلى  السياق  في هذا  اإلشــارة  جتدر 
سنوات،   6 منذ  األولــى  للمرة  وذلــك  متتاليني،  ربعني  في  سلبية  ارتفاعات 

باستثناء الربع الثالث من العام 2006، خالل فترة احلرب على لبنان.
وتشير الدالالت االقتصادية إلى أنه من املرجح أن يكون النصف األول من 
العام احلالي سيئا، وذلك بتأثير جيل العمال الذين مت فصلهم من العمل 

في الشهور األخيرة.

ظهر واضح للعيان تأثير األزمة األقتصادية العاملية على وضع وارباح البنوك 
 في اسرائيل ، حيث سبب تراجع باالرباح للبنوك اخلمس الكبرى بنسبه %97 .
اسرائيل  في  الكبرى  اخلمس  للبنوك  بالنسبه   2008 عــام  األربـــاح  وكانت 
فقط   ) بينلئومي   ، طفحوت  مــزراحــي   ، لئومي   ، الــعــمــال   ، ديسكونت   (
شاقل. مليارد   9 بقيمه   2007 عــام  فــي  اربـــاح  مقابل  شاقل  مليون   205=

بخساره  اخلمسة  للبنوك  بالنسبة  االسود  الربع  االخير مبثابة  الربع  وكان 
1.65 مليارد شاقل ، مقابل ربح 1.16 مليارد شاقل في الربع االخير من عام 
2007 . وفي سنه 2008 دفع املواطنون 12.3 مليارد شاقل كمعامالت بنكيه 

بارتفاع بنسبة 3%  عن ما كان علية في السنه التي سبقتها.
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اكدت ايلني موري مسؤولة تنسيق املشاريع في البنك 
الفلسطينية   السلطة  البنك بدعم  التزام  الدولي 
الذي  االجتماعي  االمــان  شبكة  اصــالح  لبرنامج 
واالكثر معاناة  الفقيرة  الطبقات  الى دعم  يسعى 

في املجتمع الفلسطيني.
وحتـــدثـــت مــــوري فـــي لــقــاء مـــع صــحــفــيــني حول 
املــشــروع في  الــدولــى فــي متويل ودعــم  البنك  دور 
وزارة  مــع  بالعمل  حاليا  “نقوم  وقــالــت  فلسطني 
وكذلك  االوروبـــي  واالحتـــاد  االجتماعية  الــشــؤون 
الدول املانحة االخــرى، حيث اننا لسنا قرض )ال 
عمل  فريق  نحن  وامنــا  الــقــروض(  بتقدمي  نقوم 
االجتماعية  الشؤون  وزارة  تقودها  مسيرة  يضمن 
قرار  اتخذ  املــاضــي  االســبــوع  .ففي  الفلسطينية 
املختلفة  الــبــرامــج  نــظــام  لــدمــج  وزاري  حــكــومــة 
فلسطني  فــي  املستمر  النقدي  للدفع  والــعــديــدة 
للمعونات  الــدولــي  البنك  بــرنــامــج  هنا  ونقصد 
وللدفع النقدي احلالي املستمر وبرنامج االحتاد 
من خالل  املعونات  بتمويل  يقوم  الــذي  االوروبـــي 
الفلسطينية  السلطة  تنفذه  الذي  االدارة  برنامج 
للدفع النقدي والذي يدار من قبل وزارة الشؤون 

االجتماعية بدعم من وزارة املالية الفلسطينية«.
واضافت تقول “احلقيقة املاثلة امام اعيننا اليوم 
في  بــازديــاد مطرد خصوصا  الفقر  معدل  ان  هي 
والسلطة  الغربية،  الضفة  ومــنــاطــق  غــزة  قــطــاع 
الفلسطينية استطاعت فهم اهمية وضع نظام او 
شبكة امان اجتماعي ياخذ في عني االعتبار دعم 
وتقدمي  والعوز  الفقر  الفلسطينية شديدة  االسر 
املساعدة النقدية العاجلة لها ، بحيث ان السلطة 
الفلسطينية هي التي تقوم بالتحكم وادارة مسيرة 

وشبكة االمان االجتماعي على نطاق واسع” .
املاضيتني  الــســنــتــني  وخــــالل   “ قــائــلــة  واردفــــــت 
وضعت السلطة الفلسطينية نصب اعينها قاعدة 
للمعطيات والبيانات التي تتناول الفقر ومعدالته 
املعطيات  هــذه  بعض  تشير  حيث   ، فلسطني  فــي 
والبيانات الى حجم الفقر والعوز الشديدين داخل 
املجتمع الفلسطيني ولقد مت ذلك من خالل 35 

حتدد  التي  املختلفة  الفقر  مؤشرات  من  مؤشرا 
املدن  من  كل  في  واملــعــوزة  الفقيرة  العائالت  عــدد 

والقرى الفلسطينية املختلفة.
الوصول  كيفية  الدولي  البنك  مسؤولة  وخلصت 
العاملني  مــن  افـــراد  يقوم  بقولها”  الــفــقــرءا  الــى 
الناس  بيوت  بزيارة  االجتماعي  االمــان  شبكة  في 
ومحاولة  االســر  افــراد  احــوال  واستطالع  الفقيرة 
الكهربائية  االجهزة  وعــدد  النفوس  عــدد  احصاء 
داخـــل تــلــك الــبــيــوت مــثــل الــثــالجــات وهـــل يوجد 
غذاء كافي يغطي احتياجات االشخاص القاطنني 
كــان من  ولــقــد  ذلـــك،  وغــيــر  البعض  مــع بعضهم 
واملعوزين  الفقراء  هؤالء  الصعوبة مبكان حتديد 
، حيث ان الغالبية قالوا اثناء استطالع ارائهم انه 
ال يوجد لديهم اي شيء في بيوتهم وان وضعهم 
االقتصادي اضحى صعب للغاية وانهم بحاجة الى 
معونة واغاثة عاجلة لالستمرار في سياق احلياة 
يعانون من فقر مدقع وال  انهم  ، حيث  الطبيعي 
توجد مداخيل لهؤالء تساعدهم على اخلروج من 
هذه الضائقة االقتصادية الصعبة. ولذلك هناك 
صعوبة في اختيار املعوزين واحملتاجني من هؤالء 

وحتديد مستوى االسر االكثر فقرا.
واشارت الى ان السلطة الفلسطينية  تقوم حاليا 
داخل  االجتماعية  للحماية  استراتيجية   باعداد 
املجتمع الفلسطيني تاخذ في عني االعتبار اصالح 
وحماية شبكة االمان االجتماعي والطرق الكفيلة 
بالبدء في تنفيذ هذه االستراجتية من خالل وزارة 
الدور  وايــالءهــا  وتنفيذها  االجتماعية  الــشــؤون 
االكبر في التنسيق بني البرامج املختلفة لضمان 
السكان  الــى شريحة  واملــســاعــدات  ـــوارد  امل ايــصــال 

االكثر فقرا ومعوزة بشفافية تامة.
تقوم  االســتــراتــيــجــيــة  “تلك  ان  تــقــول  واضـــافـــت 
بــتــوســيــع بــرنــامــج املــعــونــات الــنــقــديــة مــن خالل 
استخدام برنامج اصالح شبكة االمان االجتماعي 
الشؤون  مــؤســســة  قــبــل  مـــن  وحتـــســـني جنــاعــتــه 
الفقيرة  االسر  باختيار  قامت  والتي  االجتماعية 
املــســتــحــقــة لــلــحــصــول عــلــى املــعــونــات مــن خالل 

مستويات  لقياس  ومتغيرا  وسيطا   42 استخدام 
االستهالك لدى االسر الفلسطينية”.

ونوهت الى  ان االحتاد االوروبي يقوم حاليا بتزويد 
لوزارة  التقنية   املــســاعــدات  مــن  الكثير  وتــقــدمي 
الشؤون االجتماعية الفلسطينية ، والبنك الدولي 
يقدم بعض املساعدات التقنية ايضا كذلك يقوم 
واملعونة  الصرف  نظام  بتمويل  االوروبــي  االحتــاد 
النقدية من خالل تقدمي 40 مليون دوالر سنويا 

ملشاريع املعونة النقدية الطارئة.
الفلسطينية  السلطة  ان  عــلــى  مـــوري  وشــــددت  
للمعونة  املخصصة  امــوالــهــا  زيـــادة  على  حتــرص 
االجتماعية ولدعم االسر احملتاجة والفقيرة وهي 
تقوم اليوم بتخصيص ما مجموعه 45-50 مليون 
الشريحة  ملساعدة  )اي  الغرض  لهذا  دوالر سنويا 

االكثر فقرا داخل املجتمع الفلسطيني(. 
املستفدين من مشروع اصــالح شبكة  عــدد  وحــول 
الى  التقديرات تشير  ان  االمان االجتماعي قالت 
انه يوجد 45000 اسرة فقيرة جدا داخل املجتمع 
الفلسطيني)في الضفة  والقطاع ( ونحن بدورنا 
ومن خالل برنامج املساعدة واالغاثة االجتماعية 
لهؤالء نقوم بايالء االهمية القصوى للنهوض من 
دوالر  مليون   45 استثمار  عبر  املعيشي  مستواهم 
لتقليل االعباء االقتصادية واملعاناة التي تعصف 
تقدم  تقريبا  االمـــوال  مــن   70% ان  بــهــم.وقــالــت 

لسكان قطاع غزة .
وحول بدايات املشورع قالت مسؤولة البنك الدولي 
تشرين  شهر  منذ  غــزة  في  املــشــروع  بتنفيذ  نقوم 
التي تقوم  املانحة  الــدول  اول املاضي، على غــرار  
للمحتاجني  املــســاعــدات  بــرامــج  ومتــويــل  بتقدمي 
وذلك  الفلسطيني  الشعب  ابــنــاء  مــن  والــفــقــراء 
كــل شهرين  وخـــالل   ، فلسطني  بــنــك  خـــالل  مــن 
نقوم بدفع معونات مالية لشريحة السكان االكثر 
فقرا عبر الدفع االوتوماتيكي النقدي في البنوك 
هوياتهم  ارقام  تشمل  للمحتاجني  اسماء  لقائمة 
وهؤالء يحصلون على مساعدات نقدية من خالل 
وزارة املالية وهم يتوجهون للبنوك للحصول على 

مسؤولة تنسيق املشاريع في البنك الدولي:

البنك ملتزم بدعم السلطة
لبرنامج اصالح شبكة االمان االجتماعي

السيدة ايلني موري
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هذه االعانات املالية، وهذه املساعدات تساعد على 
الضرورية  االجتماعية  اخلدمات  على  احملافظة 
اثناء  الفقيرة  لالسر  املستهدف  الدعم  توفر  ،كما 
وتاثيراتها  وتــداعــيــاتــهــا  احلــالــيــة  املــالــيــة  االزمــــة 

السلبية احلادة.
الذين  الــنــاس  هـــؤالء  ان  قــالــت  ســـؤال  عــلــى  وردا 
فقرا  االشــد  يعدون  غــزة  في قطاع  عنهم  نتحدث 
 15-10 بني  ما  الــعــادة  وهــم على  املجتمع  داخــل 
داخل العائلة الواحدة ، باالضافة الى املعاقني من 
يرزحون حتت خط  الذين  املسنني  وكذلك  بينهم 
زالت تعاني صورة كبيرة  العائالت ما  ،تلك  الفقر 
بامس  هم  التي  النقدية  السيولة  من  وخصوصا 

احلاجة اليها.
بالرغم من  انه  مــوري  قالت  اخر  وردا على ســؤال 
 100 لدينا  يوجد  غــزة  قطاع  فــي  حماس  سلطة 
من العاملني االجتماعيني الذين يقومون باعداد 
السكان  شريحة  تتناول  التي  واملعطيات  البيانات 
االشد فقرا وهم يقومون مبساعدة تلك الشريحة 
ان سلطة  كما  النقدية  املعونات  برامج  من خالل 

حماس ال تتدخل بتلك البرامج ملساعدة السكان 
الفقراء.

واكدت بهذا اخلصوص  ان احلديث يدور حول -35 
بحاجة  القطاع  في  فلسطيني  مواطن  الــف   40
يستطيعون  ال  وهــم   ، نقدية  معونة  الــى  عاجلة 
تلقى املعونة بسبب ان االمــوال ال تصل او تدخل 
، وخصوصا  االمــر غير مقبول  وهــذا  القطاع  الى 
لهؤالء  املستحقة  االمـــوال  دفــع  نستطيع  ال  اننا 
ان  كما   – االجتماعي  االمــان  شبكة  عبر  الفقراء 
الى  تصل  الفقراء  لهؤالء  املقدم  النقدية  املعونة 
1000 شيكل كل شهرين وهذا املبلغ ليس بالكافي 
للتخفيف  املعوزين فهي مساهمة بسيطة  لهؤالء 
يواجهونها  الــتــي  واملــعــانــاة  الصعبة  املعيشة  مــن 
هؤالء الفقراء.ولذلك ينبغي ايجاد نظام في غزة 
على  للحصول  الفقراء  هــؤالء  مبساعدة  يساهم 
شراء  لهم  يتسنى  حتى  النقدية  املالية  اعاناتهم 

اخلبر والبندورة واالرز.
ونوهت الى ان احلديث اليدور عن الالجئني حيث 
ان االونــروا هي التي تقوم بدفع االمــوال النقدية 

لهؤالء احملتاجني من الالجئني.
وردا على سؤال اذا كانت عائلة مكونة من خمسة 
افراد حتصل على نفس املبلغ التي حتصل عليها 
عائلة مكونة من 15 فردا فاجابت بالقول ان العائلة 
ذات االوالد االكثر حتصل على معونة نقدية اكثر 
على  تستند  الدفع  وعملية  الصغيرة  العائلة  من 
صيغة وتعتمد على عدد افــراد االســرة  فال يعقل 
مثال ان حتصل امراة فقيرة تعيش لوحدها على 
نفس املعونة التي حتصل عليها عائلة مكونة من 
شيكل.  250 هــو  اســاســي  مبلغ  فهناك  فـــردا   15

واحلد االقصى هو 500 شيكل شهريا.
البرامج  كــل  ان  قــالــت  الــدولــي  البنك  دور  وحـــول 
من  تنفذ  ودعمها  وتقييمها  بتمويلها  نقوم  التي 
قبل السلطة الفلسطينية عبر مؤسستها للشؤون 
االجتماعية بحيث ان دورنا يكمن في رصد االداء 
ومدى فعالية وجناعة مشروع اصالح شبكة االمان 
االجتماعي وضمان ان املعونات تذهب الى الفقراء 
واملعوزين ووضع االستراتيجية لتحقيق النهوض 

لهؤالء الفقراء.

إعالن
مطابع النصر

حجاوي
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جمعية  بها  تقوم  التي  النشاطات  سلسة  ضمن 
اجلمعية  نظمت  الفلسطينيني  االقــتــصــاديــني 
يـــوم الــثــالثــاء احلــــادي والــعــشــريــن مــن نيسان 
االتصاالت  قطاع  تطور  حــول  اقتصاديا  نقاشا 
الــفــلــســطــيــنــي بحضور  وأثـــــره عــلــى االقــتــصــاد 
ورجال  واألكــادميــيــني  االقــتــصــاديــني  مــن  نخبة 
وأعضاء  والــــــــوزراء  الــــقــــرار  وصـــنـــاع  األعــــمــــال 
 مــــن املـــجـــلـــس الـــتـــشـــريـــعـــي والـــــســـــوق املـــالـــي.
وحتدث في اجللسة وزير االتصاالت وتكنولوجيا 
الرئيس  ومستشار  حسونة  كمال  د.  املعلومات 
املعلومات  وتــكــنــولــوجــيــا  االتــــصــــاالت  لـــشـــؤون 
د.صــبــري صــيــدم، واملــديــر الــعــام لــشــركــة جوال 
الوطنية  لشركة  التنفيذي  واملدير  العكر  عمار 
منظمو  راعــى  حيث  ريتشاردسون،  ألــني  موبايل 
الورشة وجود متثيل لكل األطراف املعنية بقطاع 

االتصاالت.
جمعية  رئــــيــــس  اشـــتـــيـــة  مـــحـــمـــد  د.  وقــــــــال 
االقــتــصــاديــني: »تــأتــي هـــذه الــنــدوة جتــاوبــا مع 

األهمية املتزايدة التي يحتلها قطاع االتصاالت 
متسارعة  تــــطــــورات  هـــنـــاك  أصــبــحــت  بــحــيــث 
كصفقة)  الفلسطيني  االتـــصـــاالت  قــطــاع  فــي 
ودخــــــول شركة  املــنــتــظــرة  االتـــــصـــــاالت-زيـــــن( 
للسوق  خدماتها  إطالق  وقرب  موبايل  الوطنية 
السوق  في  انفردت  التي  جــوال  لشركة  كمنافس 
املاضية« العشر  الــســنــوات  خــالل   الفلسطيني 
اشتية  د. محمد  أداره  الذي  النقاش  بداية  وفي 
رئيس جمعية االقتصاديني، أشار اشتية إلى أهمية 
الناجت  في  تأثيره  االتصاالت حيث جتاوز  قطاع 
عامل،   3600 يفوق  ما  ويشغـّل   ،%10 القومي 
ويبلغ إجمالي القيمة املضافة لهذا القطاع 320 
عدد  أن  مضيفا  العام،  في  أمريكي  دوالر  مليون 
الهواتف احملمولة وصل ما يقارب مليونا ونصف 
األسر  مــن   %88 أن  يعني  مــا  مشترك  املــلــيــون 
الفلسطينية متتلك هواتف نقالة، في حني متتلك 
الثابتة.  الهواتف  الفلسطينية  األسر  من   %65=
وأشار اشتية إلى التطورات املتسارعة التي حتدث 

)زين  صفقة  وخاصة  مؤخرا  القطاع  هــذا  على 
اندماج  يتم  أن  املتوقع  من  -االتــصــاالت(، حيث 
شركة االتصاالت بشركة زين، وهي شركة إقليمية 
ذات رأس مال ضخم وقوي، مضيفا أن التجربة 
االقتصادية  القضايا  معظم  فــي  الفلسطينية 
قضايا  هي  واالنــدمــاج  واالحتكار  كاخلصخصة 
حــديــثــة، لــذلــك نــوه اشتية إلــى احلــاجــة املاسة 
لتشريعات تنظم هذه األمور، بحيث يكون دخول 
مشغل آخر إلى السوق -كدخول شركة الوطنية 
الوقوع  عدم  أجل  من  للمنافسة  دافعا  موبايل- 

فيما يطلق عليه باحتكار القلة.

حسونة: صفقة )زين 
-االتصاالت( خالل أيام

املعلومات  وتكنولوجيا  االتــصــاالت  وزيــر  وأعلن 
صفقة  أن  اجللسة  خــالل  حسونة  كمال  السيد 
االنتهاء  وســيــتــم  أجنــــزت  -االتــــصــــاالت(  )زيــــن 
منها خالل أيــام، متحدثا في عن االجنــاز الذي 

خالل نقاش اقتصادي نظمته جمعية االقتصاديني الفلسطينيني:

الوزير كمال حسونــة: صفقة زين وجـــوال خالل أيــــام
د. اشتيـــــة: يجب حمايـة املنافسة وأال يكون اندماج زين مع جوال على حساب املواطن

د. صيدم: يجب أن تكون هناك هيئـة ناظمة لإلشراف على االتصـــاالت
العكر: املشكلة األكبر أمام تطور قطاع االتصاالت هي املعيقات اإلسرائيليـة

ريتشاردسون: صفقة زين-جوال لن تؤثر على الوطنية موبايل وسننافسها كما فعلنا في العراق

رام الله- جانب من الندوة التي حضرها نخبة من االقتصاديني وصناع القرار والوزراء.
تقرير: نداء ابراهيم
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واإلعاقات  االحــتــالل  رغــم  الــقــطــاع  هــذا  حققه 
اإلسرائيلية، وأضاف حسونة أن قطاع االتصاالت 

بات يشكل عصب احلياة الرئيسي.

صيدم: يجب أن تكون هناك 
هيئة تنظم عمل قطاع 

االتصاالت
لشؤون  الرئيس  مستشار  صيدم  صبري  د.  أمــا 
على  فــركــز  املعلومات  وتكنولوجيا  االتــصــاالت 
األهـــمـــيـــة الـــتـــي يــحــتــلــهــا قـــطـــاع االتــــصــــاالت 
وتــكــنــولــوجــيــا املــعــلــومــات عــاملــيــا ومــحــلــيــا من 
خـــــالل تـــقـــدميـــه عـــرضـــا ألهـــــم اإلحـــــصـــــاءات 
هذا  يحتلها  ــتــي  ال ـــة  ـــوي األول عـــن  تــعــبــر  ــتــي  ال
الــقــطــاع، فــقــال: »حــجــم اإلنـــفـــاق الــكــلــي على 
 8.2 منها  دوالر،  مليون   175 فاق  القطاع  هذا 
فقط«. األجـــهـــزة  عــلــى  تــصــرف  دوالر   مــلــيــون 
أن اجلــمــيــع مــقــصــر جتــــاه قطاع  إلــــى  وأشــــــار 
على  مشددا  املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت 
وجوب تخصيص عناية أكبر بهذا القطاع الهام.

وأشار في حديثه إلى التعليم االلكتروني واحلاجة 
امللحة إلى وجود قانون يغطي عمل ذلك القطاع، 
مذكرا بعدة  مناذج ناجحة في قطاع غزة  تصدر 
إلى  داعــيــا  وماليزيا  املكسيك  إلــى  البرمجيات 

الدعم واالنتباه لها.
كما دعا صيدم إلى وجوب إنشاء هيئة تنظم عمل 
قانونية  صالحيات  لها  تكون  االتــصــاالت  قطاع 
من خالل  مراقبة األسعار وجودة اخلدمات التي 
يحتل  قطاعا  ألن  االتـــصـــاالت،  قــطــاع  يقدمها 
10 من الناجت القومي احمللي يحتاج إلى  نسبة 

هذا القدر من االهتمام واملراقبة.

 العكر:عراقيل اسرائيلية
جوال  لشركة  الــعــام  املــديــر  العكر  عمار  وحتــدث 
عن أهمية شركات الهاتف احملمول عموما وكيف 
التأثير  إلــى  القطاع  هــذا  فــي  االستثمار  يــؤدي 
ايجابيا على الناجت احمللي اإلجمالي، وعرج على 
موضوع االمتياز الذي منحته السلطة الوطنية 
القطاع  هــذا  فــي  لالستثمار  جـــوال  شــركــة  إلــى 
هذا  وأن  احتكارا  وليس  امتيازا  يعتبر  ذلك  وأن 
النموذج مطبق في معظم دول العالم بحيث لم 

تكن فلسطني استثناء.
والصعوبات  الــتــرددات  موضوع  على  العكر  وركــز 
التي حتول دون تطور ذلك القطاع  اإلسرائيلية 
سياديا  حقا  يعتبر  الــتــرددات  توفير  أن  وأضــاف 

فلسطينيا يجيب ايالء عناية أكبر له حتى على 
املستويات السياسية العليا حيث ال يسمح حتى 
اآلن بتركيب أجهزة تسمح بالتغطية في جميع 

.C املناطق املصنفة
وشدد العكر على هذا املوضوع قائال: “أوجه رسالة 
لصانع القرار وأطلب التدخل على أعلى املستويات 
الفلسطينية ألن هذا يعتبر قرار سياديا فلسطينيا 
 ولــيــس مــوضــوعــا يــخــص شــركــة جـــوال وحدها.
موضوع  إلــى  العكر  تتطرق  حديثه،  ختام  وفــي 
اإلعالن  سيتم  بقوله:  االتــصــاالت  زيــن  صفقة 
باستباق  ننصح  وال  تنجز  عندما  الصفقة  عن 

األمور.

ريتشاردسون: املنافسة مع جوال 
ستكون قوية 

لشركة  التنفيذي  املــديــر  ريتشاردسون  الــن  امــا 
إلى  حديثه  بــدايــة  فــي  فــأشــار  موبايل  الوطنية 
وهي  فلسطني  إلــى  جــاءت  الوطنية  الشركة  أن 
تعرف أن الظروف صعبة قائال: “نحن نعمل في 
العراق وأفغانستان رغم الظروف الصعبة هناك، 
 ونعلم أن املنافسة مع شركة جوال ستكون قوية”.
التي  النوعية  اخلدمات  على  ريتشاردسون  وركز 
موضحا  الفلسطيني  للسوق  شركته  ستقدمها 
الــتــرددات سببها  في  تــزال هناك مشاكل  أنــه ال 

اإلسرائيليون.
)زين  تأثير صفقة  مــدى  حــول  لــه  إجــابــة  وفــي 
-االتصاالت( عليهم كشركة الوطنية موبايل قال 
ريتشاردسون: “ال نخشى املنافسة مع شركة زين 

وسننافسهم كما ننافسهم في العراق”. 
اتسمت  ــتــشــاردســون  ري مـــداخـــالت  أن  ولــوحــظ 
وأنــه فضل عــدم اإلجابة على عــدد من  بالهدوء 
عن  الشركة  تكتم  إلــى  ذلــك  يعود  وقــد  األسئلة، 
احلديث عن أية مشاريع كونها لم تطرح خدماتها 

في األسواق بعد.
ـــــك فـــتـــح الــــبــــاب أمــــــام احلـــاضـــريـــن  وبـــعـــد ذل
تناولتها  الـــتـــي  ـــوضـــوعـــات  امل فـــي  لــلــمــشــاركــة 
الـــنـــدوة، ومتـــحـــورت أبــــرز نــقــاط الــنــقــاش حول 
املسؤولية  وموضوع  -االتــصــاالت(،  )زيــن  صفقة 
اخلاص  القطاع  على  يجب  التي  االجتماعية 
العام  الــقــطــاع  ودور  فــيــهــا،  مــســؤولــيــتــه  حتــمــل 
االحتكار. جــمــاح  وكــبــح  املــنــافــســة  تــعــزيــز   فـــي 
وفـــي الــســيــاق ذاتــــه، أشـــار احلــضــور إلـــى أهمية 
االســـتـــخـــدام اخلاطئ  مـــن  األطــــفــــال  حــمــايــة 
البعض  وركز  وللتكنولوجيا،  احلمولة  للهواتف 
 32 مــن  أكثر  بــأن  القائلة  احلقيقة  على  منهم 
ألف هاتف محمول في فلسطني غير مسجلة وال 
يعرف شيء عن مستخدميها، وطالبوا بحل هذه 
اجتماعيا  سلبية  انعكاسات  من  لها  ملا  القضية 

وأمنيا. 
مؤسسة  هي  االقتصاديني  جمعية  أن  إلى  يشار 
من  مجموعة  عضويتها  فــي  تضم  ربحية  غير 
األكادمييني ورجال األعمال وصناع القرار وذوي 
ومتتاز  الفلسطينية،  االقــتــصــاديــة  الــكــفــاءات 
عمل  ورشـــات  مــن  املــؤثــرة  بنشاطاتها  اجلمعية 
التي تعقدها والدورات التي تنظمها والدراسات 

االقتصادية الصادرة عنها. 
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امللخص التنفيذي
صدر عن معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس( العدد اخلامس عشر من املراقب االقتصادي واالجتماعي 

بالتعاون  مع اجلهاز املركزي لالحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية.

النشاط االقتصادي: شهد الناجت احمللي اإلجمالي في 
الربع الثالث من العام 2008 إنخفاضًا بنسبة 1.7% 
مقارنة مبا كان عليه في الربع الثاني من العام 2008، 
وبناًء عليه فقد نخفض نصيب الفرد من الناجت بنسبة 
%2.5 لنفس الفترة. وبتقدير الناجت احمللي اإلجمالي 
الفرد  يشكل نصيب  أن  املتوقع  من  فإنه   ،2008 للعام 
نسبته  مــا   2008 للعام  اإلجمالي  احمللي  الــنــاجت  مــن 
احمللي  الــنــاجت  مــن  الــفــرد  نصيب  مــن  فقط   71.3%

اإلجمالي للعام 1999. 
الربعني  في  ثابتة  املشاركة  نسبة  بقيت  العمل:  ســوق 
الثاني والثالث من العام 2008 )%41.6(. في املقابل 
 27.5% إلــى  لتصل  ارتفاعها  البطالة  نسبة  واصلت 
خالل الربع الثالث من العام 2008. أما معدل األجر 
اليومي فعاد، اثر ارتفاعه خالل الربعني األول والثاني 
بنسبة  الثالث  الربع  في  وانخفض   ،2008 العام  من 
%4.2. من جهة أخرى انخفض عدد الوظائف الشاغرة 

املعلن عنها بنسبة وصلت إلى 4.8%.
 579 العامة  ــــرادات  اإلي إجمالي  بلغ  الــعــامــة:  املالية 
مليون دوالر في الربع الثالث من العام 2008، وشكلت 
النفقات  أما   .36% نسبته  ما  اإليــرادات احمللية منها 
مليون   1064 حلــوالــي  لتصل  ارتفعت  فقد  اجلــاريــة 
األشهر  نهاية  وحتى  ورواتـــب.  أجــور  %54منها  دوالر، 
إجمالي  نسبة  بلغت   ،2008 العام  من  األولــى  التسعة 
النفقات العامة  %93 من إجمالي نفقات العام 2008 
املقرة في املوازنة، متجاوزة بذلك ما كان مخططا لها 

في موازنة العام 2008. 
اخلارجية  التوظيفات  شكلت  املــصــرفــيــة:  الــتــطــورات 
للبنوك نسبة %47.1 من إجمالي موجودات املصارف، 
حيث ارتفعت املوجودات بنسبة %4.8 في الربع الثالث 
من العام 2008 مقارنة بالربع الذي سبقه لتصل إلى 
نحو 7.66 مليار دوالر. أما التسهيالت االئتمانية فقد 
شكلت %23.6 من إجمالي املوجودات، كما شكلت ودائع 
القطاع اخلاص املقيم %67.9 من إجمالي املطلوبات.

املالية: انخفض مؤشر القدس  سوق فلسطني لألوراق 
في نهاية الربع الثالث من العام 2008 بنسبة 6.4% 
مقارنة بنهاية الربع الذي سبقه. وانخفضت املؤشرات 
الذي  الصناعة  قطاع  باستثناء  القطاعات،  كافة  في 
ارتفع مؤشره بنسبة ضئيلة جدًا. وقد مت تداول 44.3 
 ،2008 الــعــام  مــن  الــثــالــث  الــربــع  مليون سهم خــالل 
انخفضت  كــمــا  دوالر.  مــلــيــون   162 تــــداول  وبــحــجــم 
الثاني  %7.1 مقارنة بالربع  القيمة السوقية بحوالي 

من العام.
األســعــار والــقــوة الــشــرائــيــة: حـــدث ارتــفــاع فــي الرقم 
القياسي ألسعار املستهلك وبنسبة %1.83 عند مقارنة 
متوسط الربع الثالث من العام 2008 مبتوسط الربع 

الثاني من العام. ومبقارنته مع متوسط الربع املناظر 
وقد   .8.64% بنسبة  ارتفع  أنه  2007 جند  العام  من 
كانت حدة االرتفاع، أكبر في قطاع غزة وبنسبة 2.28%. 
ومرة أخرى أيضًا، فإن أسعار السلع الغذائية كانت هي 
احملرك األساسي في هذا االرتفاع. من جهة أخرى فقد 
ارتفعت أسعار صرف الدوالر بنسبة %5.7 خالل الربع 
القوة  وبالتالي فقد حتّسنت   ،2008 العام  الثالث من 

الشرائية للدوالر بنسبة 3.2%.
الــســيــاحــة: بــلــغ عـــدد الــفــنــادق الــعــامــلــة فــي األراضـــي 
الثالث  الربع  نهاية  في  وذلك  فندقًا   83 الفلسطينية 
 95،709 الــنــزالء  عــدد  بلغ  وكــمــا   .2008 الــعــام  مــن 
نسبتهم  شكلت  حيث  القدس  فنادق  في  تركزوا  نزياًل، 
%45.9 من إجمالي النزالء. وقد ارتفع عدد العاملني 
في القطاع الفندقي بنسبة %17.1 خالل الربع الثالث 

مقارنة بالربع السابق.
تسجيل الشركات: انخفض عدد الشركات املسجلة في 
%5.7 حيث مت  2008 بنسبة  العام  الثالث من  الربع 
الربع،  خالل  الغربية  الضفة  في  شركة   315 تسجيل 

غزة أن اإلنتاج ساء خالل الشهر، بينما حتسن مستوى 
التشغيل برأي %9.3 منهم.

املدفوعات  2007: سجل ميزان  لعام  املدفوعات  ميزان 
91.3 مليون  2007 فائضًا مبقدار  العام  الكلي خالل 
دوالر. وفي حني سجل كل من امليزان التجاري السلعي، 
املــالــي، عــلــى التوالي،  ومــيــزان اخلـــدمـــات، واحلــســاب 
مليون  و190.5  و406.2   2600.4 مبــقــدار  عــجــزًا 
دوالر أمريكي، شهد ميزان الدخل، وميزان التحويالت 
مبقدار  فائضًا  الرأسمالي  احلساب  ومــيــزان  اجلــاريــة، 
التوالي.  وعلى  دوالر  مليون  و395  و2100.2   558.6
أما األصول االحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية 
فقد سّجلت زيادة مبقدار 91.3 مليون دوالر خالل العام 

.2007
عدد  بلغ  الشتات:  في  يعيشون  الفلسطينيون  نصف 
2008 في  نهاية عام  املقدر في  الفلسطينيني  السكان 
%36.6 منهم  10.6 مليون فلسطيني،  العالم حوالي 
يعيش  حــني  فــي  الفلسطينية،  األراضـــي  فــي  يعيشون 
%11.5 منهم في إسرائيل. وبلغت نسبة الفلسطينيني 
الدول  فــي  ونسبتهم  الــعــربــيــة،  الــــدول  عــلــى  املــوزعــني 
العدد  من   5.7% و   46.3% التوالي،  على  األجنبية، 

اإلجمالي للفلسطينيني في كل أنحاء العالم.
 70157 حوالي  يجلس  العربية:  القدس  في  التعليم 
ــًا وطــالــبــة فـــي الـــقـــدس الــعــربــيــة عــلــى مقاعد  ــب طــال
وبلغ   .2008/2007 الــدراســي  للعام  وذلــك  الــدراســة، 
الدراسي  العام  العربية لذات  القدس  املــدارس في  عدد 
اإلسرائيلية  واملــعــارف  البلدية  تشرف  مــدرســة،   146
37604 طالبًا وطالبة. وتبلغ  %37 منها، وفيها  على 
نسبة املدارس اخلاصة واألهلية %31.5 تضم 15663 
طالبة وطالبة، ويبلغ املدارس التي تشرف عليها الوزارة 
ومديرية التربية والتعليم الفلسطينية، واملدارس التي 
نسبتها، على  تبلغ  الالجئني  وكالة غوث  عليها  تشرف 
التوالي، %26 و%5.5، وتضم 13329 و3561 طالبًا 

وطالبة.
اغتيال  حالتي  تسجيل  مت  اإلسرائيلية:  اإلجــــراءات 
العام  من  الرابع  الربع  خالل  الفلسطينيني  للنشطاء 
2008. وبلغ عدد الشهداء في نفس الفترة 414 شهيدًا. 
كما بلغ عدد مرات اإلغالق الكلي للمعابر مع إسرائيل 
363 مرة، في حني بلغ عدد احلواجز املؤقتة في الضفة 
1076 حاجزًا. وفيما يخص االعتداءات على  الغربية 
للقطاعني  بلغ عددها  والصحة، فقد  التعليم  قطاعي 
على التوالي، 16 و11 اعتداًء. وقامت قوات االحتالل 
اإلسرائيلي في ذات الفترة بهدم 46 منزاًل، واحتالل 68 
منزاًل. أما النشاطات االستيطانية فقد بلغ عددها 19 
نشاطًا استيطانيًا، في حني بلغت اعتداءات املستوطنني 

اإلسرائيليني 274 اعتداًء.

كما لم يتم تسجيل أي شركة في قطاع غزة وذلك منذ 
شهر تشرين الثاني 2007. من جهة أخرى، استحوذ كل 
من قطاع اخلدمات والتجارة على احلصة الكبرى من 
رؤوس األموال للشركات املسجلة حيث وصلت حصتهما 

إلى %52.1 و%32.7 على التوالي.
اجتاهات آراء أصحاب املنشآت الصناعية ومديريها حول 
األوضاع االقتصادية: يرى %29.7 من أصحاب ومدراء 
ملنشآتهم  العام  األداء  أن  الغربية  الضفة  في  الشركات 
 7.7% مقابل  ثــانــي،  تشرين  شهر  خــالل  حتسن  قــد 
%25.8 من أصحاب  بينما يرى  فقط في قطاع غزة. 
املنشآت الصناعية ومديريها في الضفة الغربية وقطاع 
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مقدمة:
ال شك في أن احلديث عن املعادن الثمينة بشكل 
عـــام، والــذهــب بشكل خـــاص، يعني احلــديــث عن 
ــنــى.. وعــنــدمــا ُنعبر عن  اجلــمــال، والـــروعـــة، والــغمِ
بالذهب،  نربطه  فإننا  ما  بشيء  وسرورنا  غبطتنا 
فهذا  الذهب”  “مثل  بأنه  أحــدهــم  لــك  قــال  فــإذا 
تعبير عــن ســعــادتــه وأنـــه فــي أحــســن حـــال، وإذا 
متتع بلد بثروة ما، جتلب له الغنى واملال الوفير، 
ترتبط  مصطلحات  الثروة  تلك  على  يطلق  فإنه 
األسود”،  “الذهب   يــســمــى  فــالــنــفــط  بــالــذهــب، 
“الذهب  تسمى  والــفــضــة  والــبــالتــني،  والــقــطــن، 

األبيض”... وهكذا.
فيحتمل  الذهب  تصنيع  أســرار  عن  احلديث  أمــا 
مــن احلديث  دعنا  يــقــول:  مــن  فهناك  الــوجــهــني؛ 
تصنيع  فــي  اخلــوض  ألن  تعنينا  ال  تفاصيل  عــن 
أنفاق  إلــى  الــدخــول  يعني  الذهبية  املــجــوهــرات 
الــصــخــور، واحملـــاجـــر، واســتــخــالص املـــعـــدن من 
)النار(  اللهب  تدخل  من  ذلــك  يتبع  ومــا  خاماته 
بدرجات حرارة تتجاوز األلف درجة سيليسيوسية 
أن  اجلميل  من  بأنه  يقول  من  وهناك  )مئوية(. 
هذه  أوصــلــت  التي  اجلــبــارة  اجلــهــود  على  تتعرف 

املجوهرة املتأللئة إلى ما هي عليه روعة وبهاء.
َرفمِ التي امتهنها  فصناعة املجوهرات من أقدم احلمِ
املؤشرات على عبقريته  واحدة من  وهي  اإلنسان، 
الــكــوكــب. وميكن  وإبــداعــه منذ وجـــوده على هــذا 
القول بأن بصمات الفراعنة، واإلغريق والرومان ال 
تزال شاهدة للعيان في مجال تصنيع املجوهرات 
والتحكم في خصائصها حتى عصرنا هذا. علمًا 
بأن لكل عصر تصاميمه وإبداعاته ولكل مجتمع 
أذواقه ومتطلباته اجلمالية.وعليه، فقد ارتأيت أن 
تصنيع  مراحل  من  واحــدة  املقال  هذا  في  أتناول 
املجوهرات  ألــوان  بقضية  يتعلق  ما  وهــي  الذهب 

الذهبية، مع التركيز على اللون األبيض. 
ألوان املجوهرات الذهبية:

اللون األساسي للذهب اخلالص هو األصفر )لون 
األونصة( هو اللون األصفر، كما أنه من املتعارف 
على املجوهرات الذهببية أنها ذات لوٍن أصفر. إال 
واسعًا  طيفًا  هناك  بــأن  نعلم  أن  اجلدير  من  أنــه 
في  يتحكم  الذي  أما  الذهبية.  املجوهرات  أللوان 
الذهب  مع  ُتخلط  التي  املــعــادن  تلك  فهي  اللون 
السبيكة«   « يسمى  على مخلوط صلب  للحصول 

)Alloy(. ويتحدد عيار السبيكة الذهبية ولونها، 
وصــالدتــهــا )قــســاوتــهــا(، والــصــفــات األخـــرى التي 
أنواع  هــو:  السبيكة  تلك  حتملها  أن  فــي  تــرغــب 
كل  ونسبة  املعادن  تلك  وعــدد  لها،  املكونة  املعادن 
إلى  باإلضافة  للسبيكة،  الكلي  الــوزن  من  معدن 
درجات احلرارة، ومدة التسخني، واملواد الكيماوية 
األخرى التي تتحكم في التفاصيل الدقيقة التي 

ال يتسع املجال لذكرها.
وقبل الدخول في مجال األلوان دعنا نتعرف على 
أردت  فــإذا  الذهبية.  للمجوهرات  العيار  مفهوم 

من  ذهبية  مجوهرة  من  واحــد  كيلوغرام  تصنيع 
العيار 21 فما عليك إال أن حتضر 875 غرامًا من 
الذهب اخلالص )عيار 24 وهو عيار األونصة الذي 
الصفات  أما   .)99.99% فيه  الذهب  نسبة  تكون 
األخرى، وبخاصة لون السبيكة، فإنه يتحدد بنوع 
املعدن )ونسبته( الذي ستضيفه إلى ما أحضرته 
مــن ذهـــب خــالــص. الحـــظ أن نسبة الــذهــب في 
هو   )87.5%  =  0.875  =  1000/875( السبيكة 
ناجت قسمة 21 على 24. وبنفس الطريقة ميكنك 
18، والتي تكون  احلصول على سبيكة من العيار 
غرام  كيلو  كتلتها  سبيكة  في  الذهب  كمية  فيها 
في  الذهب  نسبة  وتكون  غــرامــًا؛   750 هي  واحــد 

السبيكة  )24/18 = 0.75 = 75%(.
هناك  بــأن   )wikipedia( موسوعة  في  ورد  وقــد 
عليها  احلصول  ميكن  التي  السبائك  من  املئات 
إلى  املضاف  املعدن  على  تعتمد  مختلفٍة  بــألــواٍن 
الــذهــب ونــســبــتــه. فــإضــافــة الــفــضــة إلـــى الذهب 
تــســمــى »الذهب  جتــعــلــنــا نــحــصــل عــلــى ســبــيــكــة 
اللون  السبيكة  مينح  النحاس  وإضافة  األخضر«، 
مناصفة،  والفضة،  النحاس  إضافة  أما  األحمر. 
نعرفه  الـــذي  األصــفــر  ــلــون  ال السبيكة  فيعطي 

الذهب األبيض: ذهب حقيقي أم يشبه الذهب؟!
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جميعًا. وهناك ألون أخرى هي: األبيض، والوردي، 
اإلنديوم(،  إضافة  عن  )نــاجت  واألزرق  والقرنفلي، 
إضافة  عــن  الــنــاجت  البنفسجي  )أو  واألرجـــوانـــي 

األلومنيوم( ، والرمادي )أو األسود(... الخ.

http://www.pugster.com :املصدر
احلقب  عبر  أنـــه،  إلــى  اإلشــــارة  املفيد  مــن  ولعله 
التاريخية املختلفة، تبني أن لون الذهب هو الذي 
أن  أو  املختلفة،  املناسبات  فــي  استعماله  يــحــدد 
طبيعة املناسبة هي التي حتدد لون السبيكة التي 
املناسبة.  لتلك  املطلوبة  املجوهرة  منها  تصمم 

ونورد فيما يلي بعض األمثلة على ذلك:
يختلف اللون الشعبي من مجتمع إلى آخر، ففي 
فإن  األصفر،  اللون  إلــى  مييل  مجتمعنا  أن  حني 
حتى  األحمر،  اللون  إلــى  مييل  الروسي  املجتمع 
»الذهب  تسمى  احلــمــراء  الذهبية  املجوهرات  أن 

الروسي«.

املصدر:
 http://www.alsaifonline.com/vb/t11637.html
التاجي  بالذهب  الــوردي  اللون  ذو  الذهب  يسمى 
الوردي  اللون  على  وللحصول   .22 عيار  من  وهو 
تتحدد  مختلفة  بنسب  والفضة  النحاس  يضاف 

بحسب العيار املطلوب واللون الدقيق املطلوب.   

انتاج الذهب األبيض
)White Gold(

ــــَر أعـــاله فــإن الــذهــب األبــيــض هــو سبيكة  كما ُذكمِ
ذهبية عبارة عن خليط من الذهب ومعادن أخرى. 
أما أهم املعادن املضافة للذهب األصفر للحصول 
والنيكل.  الــبــاالديــوم  فهو  األبــيــض  الــذهــب  على 
وللحصول على »ذهب أبيض« بصفات وخصائص 
مرغوبة  من قبل املستهلك، مثل الصالبة، فيضاف 
النحاس، والفضة والبالتني. أما إذا كانت الصفة 
ما سبق  إلى  فيضاف  اللمعان  زيــادة  هي  املرغوبة 
ألن  )Rhodium(؛  الــروديــوم  مــن  رقيقة  طبقة 
البيضاء  الذهبية  املجوهرة  الروديوم متنح  طبقة 
ملعانًا طبيعيًا مميزًا عن كل من البالتني والفضة، 

علمًا بأنه ُيطلق عليهما »الذهب األبيض«.

املصدر:
 http://gilletts.com.au/index.php?cPath=2_82
تقول )مها سنادة، www.bab.com( يعود تاريخ 
املاضي  القرن  أوائــل  إلــى  األبيض  الذهب  ابتكار 
)العشرين(، حيث انتشر في أمريكا. ويتميز الذهب 

األبيض بأنه يوفر اجلمالية املطلوبة عند تركيب 
املاس عليه، وعندما ُيطّعم باألحجار الكرمية.  

صيانة الذهب األبيض
)White Gold(

األبيض  الــذهــب  بها  يتمتع  التي  للمزايا  نــظــرًا 
أمام  أنفسنا  فإننا جند  منها،  يتكون  التي  واملــواد 
هذا  من  املــجــوهــرات،  هل حتتاج  التالي:  الــســؤال 

النوع، إلى معاملة خاصة؟
املجوهرات  مجال  في  اخلــبــراء  إلــى  التوجه  عند 
الذهبية، وبعد االطالع على األدبيات ذات الصلة 
املجوهرات  تلك  مع  التعامل  من  بد  ال  أنــه  تبني 

بخصوصية عالية، وبرعاية متميزة، منها
www.essortment.com
www.bab.com
www.ehow.com
فــي ورقة  الــذهــب األبــيــض  كــل قطعة مــن  حفظ 

ناعمة ووضعها في علبة املجوهرات.
إبعاد العطور ومستحضرات التجميل عن الذهب 
ومستحضرات  الــعــطــور  هــذه  أن  حيث  األبــيــض، 
التي  الــروديــوم  مـــادة  إزالـــة  على  تعمل  التجميل 

تغطي هذا النوع من املجوهرات.
عـــدم غــســل مــجــوهــرات الـــذهـــب األبـــيـــض باملاء 
أو أي مسحوق تنظيف كما هو شائع.  والصابون، 
وعدم تنظيفها بالفرشاة إلزالة الغبار أو الترسبات 
من عليها. وأفضل طريقة للتنظيف هي استخدام 
إحداث  دون  لطيفة  بطريقة  ناعمة  قماش  قطعة 
خدوش، على أن تتم عملية التنظيف ثالث مرات 

في السنة.
ضـــرورة نــزع املــجــوهــرات مــن نــوع الــذهــب األبيض 
التي تستعمل  أو ممارسة األعمال  السباحة،  عند 

فيها مواد كيماوية.
املصدر:

http://www.alsaifonline.com/vb/t11637.html
بقي أن نقول بأن الذهب األبيض هو ذهب حقيقي 
وهو من عيارات مختلفة أهمها عيار 21، وأنه من 
املتوقع أن يزدحم سوق املجوهرات بالباحثات عن 
هذا النوع من املجوهرات. ويأتي هذا التوقع بعد 
أن تبني من أن املرأة العربية في السعودية واخلليج 
من  النوع  هــذا  امتالك  نحو  تتجه  بــدأت  العربي 
بضرورة  التوصية  إلــى  يدفعنا  وهــذا  املجوهرات. 
هذا  تصنيع  إلــى  الفلسطيني  الصانع  يتوجه  أن 
النوع من املجوهرات لتوفير متطلبات املرأة-الفتاة 

الفلسطينية.  
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بالبحث في  الــعــربــي«  االقــتــصــاد  »مــنــتــدى  أوصـــى 
التي  الــدول  »إنشاء صندوق عربي مشترك يقرض 
والتداعيات«  املشاكل  مواجهة  في  صعوبات  تعاني 
»مقاومة  على  وحـــّض  العاملية.  املـــال  أزمـــة  نتيجة 
االجتاهات احلمائية اآلخذة في االنتشار كرد فعل 
على تداعيات األزمة، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة 
عبر تطوير األنظمة وتبسيط اإلجراءات واستثمار 
املشترك، لتحويل  العربي  العمل  املّدخرات وتفعيل 
املجتمع  لشرائح  املــجــال  تتيح  فرصة  إلــى  األزمـــة 
وأكثر  أقــوى  اقتصاد  بناء  إلى  فيه  الفاعلة  والقوى 

تنّوعًا ومناعة«.
»االقتصاد  مجموعة  نّظمته  الــذي  املنتدى  ودعــا 
املركزي  لبنان  مــع مصرف  بــاالشــتــراك  واألعــمــال« 
الدولية  التمويل  ومؤسسة  لبنان  وجمعية مصارف 
في بيروت، املجلس االقتصادي واالجتماعي العربي 
إلى متابعة »معاجلة انعكاسات األزمة العاملية على 
الدول العربية«. وطلب »تقيد الدول العربية بضرورة 
ودفع  ة،  احلـــرّ العربية  االقتصادية  املنطقة  تنفيذ 
إلى االستهالك،  واملستهلك  إلى اإلقراض  املصارف 
أكــبــر، وكذلك  دورًا  املــركــزيــة  املــصــارف  إعــطــاء  مــع 
بالنسبة إلى القطاع العام كمراقب وليس كإداري«. 

اجلّدي  والتفكير  الشفافية  من  »مزيد  على  وشــدد 
فــي ضـــرورة إنــشــاء ســوق ســنــدات وصــكــوك متطّورة 
لفتح قناة أخرى لالقتراض، وحل مشكلة اإلقراض 
في املشاريع الكبرى من خالل القطاع العام موقتًا، 
الفجوة  املــجــال لسد  فــي هــذا  دوره  مــن  إذ ال بديل 

القائمة«.
اجلهات  أعلنتها  التي  توصياته  فــي  املنتدى  وأكــد 
التعليم  مخرجات  بني  الفجوة  »تقليص   ، املنظمة 
معّدل  تقليص  وبالتالي  العمل،  ســوق  ومتطلبات 
إضافية، من  تأمني فرص عمل  البطالة من خالل 
طريق تعزيز الشراكة بني القطاعني العام واخلاص، 

وإيجاد صناعة استثمارية متخصصة بالتعليم«.
»رفـــع تنافسية مــنــاخ االســتــثــمــار في  وشـــدد عــلــى 
الدول العربية واستكمال اإلصالحات االقتصادية 
وضــرورة حتقيق منو  االقتصادات،  املطلوبة حلفز 
مستدام في القطاع العقاري والتركيز على الطلب 
من  للحد  املطلوبة  التشريعات  ووضــع  احلقيقي، 
الدول اخلليجية«،  املضاربة خصوصًا في  عمليات 
داعيًا إلى »االنضمام إلى االحتاد العربي للتنمية 

العقارية«.
الكبيرة  العربية  اإلمكانات  استغالل  على  وحــّض 

مــن مـــواد أولــيــة وقـــوة مــالــيــة وكــــوادر بــشــريــة فنية 
وتوفير  ومتطّورة  قوّية  صناعة  لبناء  ومتخصصة، 

املناخ املالئم لها واالستثمار فيها. 
مؤشرات  »رصــــد  الــصــعــب  مـــن  أن  ــتــدى  ــن امل ورأى 
األزمة  انعكاسات  عن  دقيقة  مستقبلية  وتوّقعات 
وما ستؤول إليه في املرحلة املقبلة، نظرًا إلى حجم 
الــتــي حتــدثــهــا«، ما  الــتــحــّوالت  التغييرات وســرعــة 
يستدعي »متابعة التطورات عن كثب وإعادة النظر 
االقتصادات  عجلة  »دفــع  بـ  وطالب  التوقعات«.  في 
الــتــحــرك وعـــدم االنــتــظــار، فــي ضوء  إلــى  العربية 
احتمال أن تطول حال الركود وتراجع النمو«. وأكد 
البشرية  والــثــروة  التعليم  فــي  »االستثمار  ضـــرورة 
االقتصادي  اإلصــالح  املنتدى  يغفل  ولم  العربية«. 
في  أســاس  »عنصر  أنــه  معتبرًا  العربية،  الــدول  في 
»أال  لــذا شــدد على  الــتــقــدم االقــتــصــادي«،  حتقيق 
على  التركيز  مع  وقفه،  إلــى  العاملية  األزمــة  تدفع 

تهيئة مناخ استثماري جاذب وتنافسي«.
وأكد أن الوضع املصرفي العربي »أفضل بكثير منه 
»بــنــاء صناعة عربية  إلــى  الــعــالــم«. ودعــا  فــي بقية 
االقتصادية  التقلبات  ضــد  وحــصــانــة  قـــدرة  أكــثــر 

املستقبلية«.

شدد على استكمال اإلصالحات االقتصادية وحّض املصارف على اإلقراض...

«منتدى االقتصاد العربي« يوصي مبساعدة الدول املتعثرة

اعلنت عمالقة االلكترونيات ومنتجة شاشات LCD الكبيرة في اليابان، 
31 الذار من هذا  املنتهية ب  السنوية  املالية  النتائج  شركة شــارب، على 
العام، واوضحت النتائج ان اخلسارة كانت اكثر من املتوقعه واالولى منذ 

53 سنه.
اخلسارة السنوية كانت حوالي 130 مليارد ين )1.3 مليارد دوالر(، وكانت 
هذه النتائج اعلى من التوقعات التي كانت بخسارة سنوية حوالي 100 

مليارد ين.
اما مبيعات الشركه في التقرير كانت مببلغ 2.85 ترليون ين ياباني، 
60 مليارد  حيث كانت حسب التوقعات، اما اخلسارة االنتاجية كانت 

ين، خسارة مضاعفة من توقعات الشركة نفسها.
وبسبب هذة النتائج السلبية ،قامت الشركة بفصل حوالي 1500 عامل 
مؤقت  واغلقت خطني من خطوط انتاج شاشات ال LCD  بتخوف من 

تراجع الطلب عليها.

خسائر سنوية في شركة شارب اليابانية الول مرة منذ العام 1956
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اخبار اقتصادية عربية ودولية

أكــد خــبــراء إداريــــون تــزايــد احلــاجــة إلــى توظيف 
كفاءات إدارية في الشرق األوسط عمومًا، ومنطقة 
اخلليج خصوصًا، على رغم أزمة املال العاملية، التي 
دفعت الشركات في املنطقة إلى االستغناء عن عدد 

كبير من املوظفني، بينهم عرب وأجانب.
اخلليج  منطقة  تكون  أن  خليجية  مصادر  وقــدرت 
استغنت منذ أغسطس املاضي، عن خدمات أكثر من 
30 ألف موظف عربي، بعد أن أّجلت مشاريع وألغت 
نتيجة  دوالر،  مليار   150 قيمتها  جتــاوزت  أخــرى 

نقص في التمويل، ناجم عن األزمة العاملية.
ولبنان  األردن  مثل  أخـــرى،  عربية  دول  وتخشى 
رعاياها  عــودة  جــراء،  اقتصاداتها  تتأثر  أن  ومصر، 
أهلهم،  إلــى  املالية  حتويالتهم  حجم  وانــخــفــاض 

فضاًل عن تراجع الطلب على العمالة العربية.
سليم  األســبــق  اللبنانية  احلكومة  رئــيــس  وأعـــرب 
إمارة  احتضنته  لالستثمار  ملتقى  خــالل  احلــص 
تداعيات  تـــؤدي  أن  مــن  عــن خشيته  مــؤخــرا،  دبــي 
أزمة املال العاملية على االقتصادات اخلليجية إلى 

"تقليص الطلب على العمال اللبنانيني".
وتوقع تقرير أصدرته مؤسسة "ادفانتج" لالستشارات 

تراجعًا في معدالت  السنة  ان تشهد هذه  اإلداريــة 
بني  اخلليج  دول  في  الوافدين  العاملني  توظيف 
البشرية  املــوارد  إدارة  %. ونقل عن خبير  26 و30 
علي شراب، أن استغناء الشركات عن موظفيها في 
هذه األوقات يضعها أمام حتد كبير في استقطابهم 

مجددًا بعد التعافي من األزمة.
الــعــمــل عــلــى إيجاد  ونــصــح شــــراب دول اخلــلــيــج، 
العربية،  العمالة  عن  االستغناء  غير  أخرى  حلول 
لتعزيز االستثمارات،  تنموية  تبّني مشروعات  مثل 
واستيعاب العمالة في الوطن العربي وإعطاء هذه 
العمالة أولوية في التوظيف داخل كل دولة، إضافة 
إلى تنسيق اجلهود في ميدان العمل والعمال على 

املستويني العربي والدولي.
وسعت دول خليجية، خالل األعوام القليلة املاضية 
اقتصادية غير  املنطقة طفرة  التي شهدت خاللها 
من  العربية  الــكــفــاءات  استقطاب  إلــى  مسبوقة، 
بلدانها األم ومن بالد املهجر في اخلارج، لالستفادة 

من خبراتها في تنمية املنطقة. 
العاملني  عـــن  االســتــغــنــاء  "أن  مــحــلــلــون  ويـــــرى 
نحو  فيها  األجــانــب  يشكل  منطقة  في  الــوافــديــن، 

على  سلبًا  ينعكس  الــعــامــلــة،  الــقــوى  مــن   %  80
السريع  النمو  أن  فيها"، حيث  االقتصاد احلقيقي 
في الوظائف، كان عاماًل رئيسًا في توسع استهالك 

األفراد خالل السنوات األخيرة.
العاملني  تـــراجـــع عـــدد  تــشــغــيــل،  وتـــوقـــع مــســؤولــو 
الوافدين إلى دول اخلليج هذه السنة بنحو 30 %، 
مع اشتداد األزمة املالية، بخاّصة في اإلمارات وقطر 
والكويت، علمًا أن عدد الوافدين في املنطقة جتاوز 

14 مليونًا من إجمالي السكان البالغ 35 مليونًا.
وحض شراب الشركات على أن "تفتح حوارًا صادقًا 
مع موظفيها للوصول معًا إلى سيناريوات مناسبة 
إلى  مــثــاًل،  فتنقلهم  عليهم،  للحفاظ  للطرفني 
مــجــمــوعــات عــمــل أخـــرى أو تــخــّفــض رواتــبــهــم في 
أو  ــــرادات  اإلي مــن  معينة  حصصًا  منحهم  مقابل 

األسهم".
والحظ خبراء جلوء شركات في املنطقة إلى خفض 
رواتب املوظفني، غير أن شراب أكد أن رواتب املديرين 
التنفيذيني في منطقة اخلليج، لم تشهد انخفاضًا 
بعد، على عكس رواتب التنفيذيني امليدانيني التي 

انخفضت رواتبهم حتى 30 %.

خبراء إداريون يؤكدون: 30 ألف عربي فقدوا وظائفهم في منطقة اخلليج

آي.بـــــــي.أم األمــيــركــيــة لصناعة  أعــلــنــت شــركــة 
احلواسيب أنها تعتزم تسريح نحو خمسة آالف 
 4% يعادل  ما  وهو  املتحدة،  الواليات  في  عامل 
ألفا في   115 من قوتها العاملة هناك والبالغة 

نهاية العام املاضي.

اإلنفاق  بتراجع  سلبًا  تأثرت  قد  الشركة  وكانت 
على قطاع التقنية خالل الربع األخير من العام 
املاضي، مما سبب تراجع عائداتها السنوية بنحو 

.6.5%
ويــعــمــل لـــدى الــشــركــة عــبــر الــعــالــم نــحــو 400 
بداية  ومنذ  الهند.  فــي  معظمهم  موظف  ألــف 
ــعــام اجلــــاري أنــهــت الــشــركــة خــدمــات 4600  ال
املبيعات  قسمي  في  يعمل  جلهم  منهم  موظف 
والبرمجيات، وذلك ضمن سعي الشركة للتقليل 

من تكاليفها في ظل األزمة املالية احلادة. 

املطاعم
املــطــاعــم األميركية  نــاحــيــة أخـــرى حتـــاول  مــن 
محاربة الركود االقتصادي بابتكار وسائل جديدة 

ترتكز على تخفيض األسعار جلذب الزبائن.

آي.بي.أم لصناعة احلواسيب تسرح آالف العمال
ومطاعم أميركية تواجه األزمة

األميركية  تــــوداي  يـــــو.أس.أي  صحيفة  وذكــــرت 
غير  عـــروض  عــبــر  ملبيعاتها  تـــروج  املــطــاعــم  أن 

مسبوقة. 
فــأحــدهــا يــقــدم وجــبــة كــامــلــة بــأقــل مــن سبعة 
دوالرات،  ثمانية  بنحو  يقدمها  وآخــر  دوالرات، 

وهي أسعار لم تكن منذ ثماني سنوات.
وأشارت الصحيفة إلى أن قطاع املطاعم الذي 
مليار  بـ183  السنوية  إيــراداتــه  قيمة  تــقــدر 
العصيب  الزمن  هذا  يتخطى  أن  يأمل  دوالر 
عروضه  عبر  األميركي  االقتصاد  تــاريــخ  فــي 

اجلديدة.
وأفــــاد بــاحــث أمــيــركــي بـــأن نــســبــة املــبــيــعــات في 
املطاعم تراجعت منذ بدء االنكماش االقتصادي 

في ديسمبر/كانون األول 2007 بنسبة 3.6%.
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اخبار اقتصادية عربية ودولية

سيطرت على أجواء مؤمتر العمل العربي بالعاصمة 
على  البطالة  قضية  مواجهة  سبل  عــمــان  األردنــيــة 
املعالم  واضحة  آليات  عن  والبحث  العربي،  املستوى 
االقتصادية  لــألزمــة  السلبية  الــتــداعــيــات  ملــواجــهــة 

العاملية.
حاليا  العربية متر  الــدول  أن  على  املشاركون  وأجمع 
بأزمة بالغة التعقيد بسبب التداعيات السلبية لألزمة 
املالية العاملية، التي يواكبها تباطؤ في معدالت النمو 
االقتصادي وانخفاض تدفقات رؤوس األموال وتراجع 
عليها  يترتب  األمـــور  هــذه  وكــل  االستثمار  مــعــدالت 

انخفاض فرص العمل املتاحة.
املنطقة  أن  العمل اإلمــاراتــي صقر غباش  وأكــد وزيــر 
5 مــاليــني وظيفة  الــعــربــيــة مــهــيــأة لــفــقــدان نــحــو 
وفقا  االقتصادية  األزمــة  بسبب  احلالي  العام  خالل 
لتقديرات منظمة العمل العربية منها مليونا وظيفة 
دول  في  وظيفة  ماليني  و3  أفريقيا،  شمال  دول  في 

الشرق األوسط.
متكن  عاجلة  إجـــراءات  تبني  بضرورة  غباش  وطالب 
أمام ضغوط  والتماسك  الثبات  من  القطاع اخلاص 
التراجع االقتصادي وتدني العروض في سوق العمل، 
إلى  التأهيل. مشيرا  إعـــادة  بــرامــج  مــن  واالســتــفــادة 
اعتمدت  العربية  اإلمـــارات  دولــة  في  العمل  وزارة  أن 
واإلجــــــــراءات تستهدف  الــســيــاســات  مـــن  مــجــمــوعــة 
تشجيع  أهمها  العمل  ســوق  فــي  االســتــقــرار  حتقيق 
مناذج العمل املرن وتسهيل انتقال العمالة الوافدة في 

سوق العمل .
وقال غباش إن القطاع اخلاص اإلماراتي حريص على 
استقطاب العمالة املاهرة ذات اإلنتاجية العالية من 
أجل تعزيز قدرته التنافسية محليا وإقليميا وعامليا، 
مؤكدا أن التنقل بني البلدان العربية ميثل نحو 18 في 
املئة من إجمالي الهجرة العربية، محذرا من خطورة 

استمرار نزيف هجرة العقول العربية للخارج.
ومن جهته قال وزير العمل التونسي علي الشاوش إن 
بالده اتخذت مجموعة من اإلجراءات للتخفيف من 
الدولة  تكفل  منها  العاملية  االقتصادية  األزمــة  حدة 
بنسبة 50 في املئة من مساهمة أصحاب األعمال في 
ساعات  عــدد  وتخفيض  االجتماعي،  الضمان  نظام 
إلى  مشيرا  املؤسسات.  نشاط  تقلص  بسبب  العمل 
البنكية  اإلجـــراءات  من  مجموعة  اتخذت  الدولة  أن 
منها  األعـــمـــال  أصــحــاب  عــلــى  األزمــــة  آثـــار  لتقليل 
التأمني  تكلفة  من  املئة  في   50 بنسبة  الدولة  تكفل 

املستوجبة على عقود تأمني الصادرات.
وأشار املدير العام ملنظمة الهجرة الدولية ويليام السي 
و18 مليون   13 يتراوح بني  أن هناك ما  إلى  سوينغ 
حتويالتهم  تبلغ  العربية  املنطقة  في  أجنبي  عامل 

السنوية نحو 20 مليار دوالر.
أولوياتها  تــركــز  الــدولــيــة  الــهــجــرة  منظمة  إن  وقـــال 
عملية  فــي  البحث  تشمل:  مــجــاالت،   4 على  حاليا 
التنقل البشري، وكيفية تشجيع احلكم الرشيد وفقا 
ملعاجلة  الهجرة  خدمات  وتعزيز  الدولية،  للمعايير 

املنظمات  وإشـــراك  املنظمة،  وغير  املنظمة  الهجرة 
اإلقليمية في مكافحة قضايا الهجرة غير الشرعية.

األعمال  أصــحــاب  فــريــق  ممثلة  قــالــت  جانبها  ومــن 
إن  السليمان  العزيز  عبد  ملــي  الــدكــتــورة  السعوديني 
إلعادة  »تسهيل«  مــشــروع  تطبيق  فــي  بـــدأت  اململكة 
ال  مــشــروع  وهــو  السعودية  العمالة  وتشغيل  تأهيل 
املؤهلة  العربية  الكفاءات  عن  االستغناء  يستهدف 
إلى استقطاب  العمل السعودية، بل يسعى  من سوق 
العمالة العربية ذات التأهيل العالي واملتخصصة في 

مجاالت معينة.
البحرين سمان إن  العام الحتــاد عمال  وقــال األمــني 
الراهن من  الوقت  بالكامل في  العربية تعاني  الدول 
تداعيات األزمة املالية العاملية التي حتولت إلى أزمة 
اقتصادية شرسة وبدأت آثارها تظهر في أسواق العمل 
العربية حيث تقلصت فرص العمل، وتراجعت حركة 
عن  االستغناء  بـــوادر  وظــهــرت  واملــكــافــآت،  الترقيات 
العمالة في العديد من املؤسسات بسبب اشتداد وطأة 

األزمة.
وأكدت وزيرة القوى العاملة والهجرة املصرية عائشة 
عبدالهادي أن األزمة االقتصادية العاملية تركت آثارا 
مصر  في  والتشغيل  العمل  قطاع  على  كبيرة  سلبية 
ــعــام املــاضــي حــيــث انــخــفــض مــعــدل النمو  خـــالل ال
احلقيقي، وانخفاض معدل النمو بقطاعات السياحة 
ارتفاع  مع  التحويلية  والصناعات  والبناء  والتشييد 
البطالة  مــعــدل  ارتــفــع  كما  الــتــجــاري،  املــيــزان  عجز 
الــربــع األخــيــر مــن العام  املــئــة فــي  8.7 فــي  ليسجل 

2008 بدال من 8.1 في املئة قبل انفجار األزمة.
اتـــخـــذت مجموعة  بـــالدهـــا  إن  عــبــدالــهــادي  وقـــالـــت 
التي  الــتــحــديــات  ملــواجــهــة  العاجلة  اإلجـــــراءات  مــن 
من  متكاملة  مجموعة  متثل  املالية  األزمــة  فرضتها 
أولوية  من  تعلي  التي  واالجتماعية  املالية  األدوات 
إطار  فــي  التشغيل  وفــرص  الوظائف  على  احلــفــاظ 
والشركاء  الشراكة واحلوار االجتماعي بني احلكومة 
كاعتماد  دوالر  مليارات   6 ضخ  ومنها  االجتماعيني 
إضافي في موازنة العامني املاليني »2008 - 2009« 
على  األزمــــة  تــداعــيــات  ملــواجــهــة   »2010-2009« و 
األكبر  اجلــزء  يستخدم  أن  على  الوطني  االقــتــصــاد 
األساسية  البنية  مشروعات  لتنفيذ  املبلغ  هــذا  من 
وتوفير فرص عمل جديدة، وتخفيض فئات التعريفة 
الصناعة  لدعم  اإلنتاج  مستلزمات  على  اجلمركية 
الوطنية، وتخفيض تكاليف إنتاج السلع املصرية وهو 
األمر الذي سيكون له مردود إيجابي في حتسني مناخ 
وذلك  االقتصادي  النمو  معدالت  وارتفاع  االستثمار 
القطاعات  بعض  ملساندة  برنامج  إعـــداد  خــالل  مــن 

االقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة.

وزير العمل اإلماراتي: العالم العربي مهدد بفقدان 5 ماليني وظيفة خالل 2009

مجلة إقتصادية متخصصة
تصدر عن

جمعية رجال األعمال الفلسطينيني
- القـــــــــــدس -
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عوامل،  عدة  على  يوميًا  املاء  من  الفرد  تعتمد حاجة 
وطبيعة  الصحية  وحالته  اجلــســدي  نشاطه  أهمها: 
التي يعيش فيها. لذلك ال توجد صيغة عامة  البيئة 

في هذا السياق تنطبق على الناس جميعًا.
ومبعرفة الفرد عن حاجة جسمه للسوائل، بوجه عام، 
وللماء بوجه خاص، يستطيع أن يستنتج ويقدر كمية 

املاء التي يجب أن يشربها يوميًا.

فوائد املاء الصحية
األساسي  الكيميائي  املــكــون  أو  العنصر،  املـــاء  يعتبر 
اجلسم.  وزن  من  باملئة  ستني  مشكاًل  اإلنسان،  جلسم 
علمًا أن كل جهاز في اجلسم يعتمد على املاء في أداء 
وظيفته على أكمل وجه.  فعلى سبيل املثال ال احلصر، 
يعمل املاء على تنظيف وإخراج السموم والفضالت من 
الدم عن طريق الكلى والكبد.  كذلك فإنه يحمل املواد 
الغذائية واألكسجني خلاليا اجلسم املختلفة، ناهيك 
عن أن األمالح املعدنية املختلفة تذوب فيه، مما يسهل 

عملية استفادة اجلسم منها.
واألنف  واألذن  الــفــم  داخـــل  رطــبــة  بيئة  ـــاء  امل ويــوفــر 
واحلنجرة والعينني، ويسهل خروج الغائط من األمعاء 
الغليظة، وبذلك مينع معاناة الشخص من اإلمساك.  
داخل  تكون احلصى  املــاء متنع  كثرة شرب  فإن  كذلك 

اجلهاز البولي، وخاصة الكلوة واملثانة.
مــفــاصــل اجلسم  )تــلــني(  بتزليق  أيــضــًا  ـــاء  امل ويــقــوم 
مركزها  يوجد  التي  اجلسم  حــرارة  وينظم  املختلفة، 

في الدماغ.
ـــؤدي عــوز املـــاء فــي اجلــســم إلــى اجلــفــاف، وبالتالي  وي
القيام بوظائفه بشكل  املتبقي من  املاء  إلى عدم متكن 
طبيعي وكامل، وهذا يؤدي، بدوره، إلى اإلرهاق والوهن.

ما مقدار كمية املاء التي نحتاجها؟
تفقد أجسامنا املاء يوميًا عن طريق عمليات التعرق 
تعمل  ولكي  )الــغــائــط(.  واإلخـــراج  والتبول  والتنفس 
نستكمل  أن  يجب  كامل وصحيح  نحو  على  أجسامنا 
مشروبات  تــنــاول  طريق  عــن  ــاء  امل مــن  حاجتنا  ونلبي 

وأطعمة غنية باملاء.
وهنالك عدة طرق لتوفير وإيصال كمية املاء املتناولة 
في  يعيش  الــذي  السليم،  لإلنسان  املطلوب  للمعدل 

مناخ معتدل:
معدل اإلنتاج اليومي من البول لإلنسان البالغ يصل 
تقريبًا إلى 1.5 لتر.  كذلك فإن اإلنسان البالغ يفقد 
التعرق  طريق  عن  املــاء  من  واحــد  لتر  حوالي  يوميًا 

والتنفس واإلخراج.
تتناوله  الــذي  املــاء  من   20% حوالي  الطعام  ويشكل 

كم من املاء يجب أن نشرب يوميًا؟
الدكتور جابي كيفوركيان
مراكز الراجحي الطبية- القدس

يوميًا. لذلك إذا تناول اإلنسان لترين من املاء، أو أي 
مشروبات أخرى إضافة إلى طعامه املعتاد والطبيعي، 
فإنه سوف يعوض السوائل املفقودة من جسمه يوميًا.

تــنــصــح بــعــض املــؤســســات الــطــبــيــة الـــرجـــال بــتــنــاول ما 
مجموعه ثالثة لترات من املشروبات املختلفة يوميًا، في 
حني تنصح النساء بتناول 2.2 لتر من املشروبات يوميًا.

في حال قيامك بشرب كمية كافية من السوائل، فمن 
النادر أن تشعر بالعطش، بحيث تفرز نحو 1،5 لتر أو 
أو أصفر فاحت  اللون  البول الصافي )عــدمي(  أكثر من 
استهالكك  سيكون  احلــالــة  هــذه  ففي  يــومــيــًا،  الــلــون 

اليومي من السوائل كافيًا ال محالة.
العوامل التي تؤثر على احلاجة للماء

يوميًا  السوائل  الفرد من  ما يحتاجه  يعتمد مجموع 
واملناخ  اجلــســدي  النشاط  أهمها:  عــوامــل،  عــدة  على 
الذي يعيش فيه الفرد، وحالته الصحية، إضافة إذا ما 

كانت املرأة حاماًل أم مرضعة:
للتمارين  ممارستك  حــال  فــي  الــريــاضــيــة:  التمارين 
الرياضية أو قيامك مبجهود عضلي يجعلك تتعرق أو 
من  إضافية  كمية  لشرب  حتتاج  فإنك  عرقًا،  تتصبب 

املاء لتعويض ما تفقده من السوائل.
مثال: خالل التمارين الرياضية قصيرة األمد يكفي أن 
كوب(   2.5-1.5( مليلتر   600-400 ما معدله  تشرب 
من املاء اإلضافي.  غير أنه خالل التمارين الرياضية 
املرهقة واملجهدة، والتي قد تدوم أكثر من ساعة، فإنك 

حتتاج لكميات من املاء تفوق ما ذكر سابقًا.
املباريات  أو  التمارين  الرياضيني، خالل  ويتحتم على 
على  يحتوي  محلول  شــرب  األمــد،  طويلة  الرياضية 
على  يساعدهم  ذلك  ألن  الصوديوم،  من  معينة  كمية 
يحولوا  وبذلك  التعرق،  خــالل  منه  املفقود  تعويض 
تسمى  خــطــيــرة  مــرضــيــة  حـــالـــة  فـــي  دخـــولـــهـــم  دون 
تعويض  في  االستمرار  ويجب   .Hyponatremia

السوائل حتى بعد االنتهاء من املباراة.
البيئة: من البديهي أن يجعلك الطقس احلار والرطب 
تتعرق وتصبح بحاجة لتناول سوائل إضافية.  وحتى 
أثناء  ومغلقة  التدفئة  شديدة  أماكن  داخــل  التواجد 
كذلك  ماء جسدك.   تفقد  قد جتعلك  الشتاء  فصل 
قد  متر   2500 أعلى من  التواجد على مرتفعات  فإن 
التنفس،  وتزيد سرعة  املعتاد  أكثر من  تتبول  جتعلك 
ــاطــي مـــن سوائل  ــي وهـــــذا بــالــطــبــع يــســتــنــزف االحــت

جسمك.
األمراض:  بعض األعراض والعالمات ألمراض معينة، 
جتعلك تفقد سوائل وأمالح جسمك، فعلى سبيل املثال 
ال احلصر، يجب شرب السوائل في حال معاناتك من 
ارتفاع درجة حرارة جسمك، أو اإلسهال والتقيؤ.  وقد 

يصف الطبيب لك، في بعض احلاالت، محلول األمالح 
الطبي املضاد للجفاف )سواء كان ذلك عن طريق الفم 

أو عن طريق الوريد(.
وقد يطلب الطبيب منك أن تكثر من شرب السوائل، 
أو  البولية  املــســالــك  الــتــهــاب  مــن  معاناتك  حــال  فــي 
احلصى الكلوية.  وعلى النقيض ففي حاالت مرضية 
معينة، مثل هبوط )فشل( القلب، وبعض أمرض الكلى 
 Adrenal )والكبد والغدة الكظرية )الغدة فوق الكلية

Gland يجب احلد أو التقليل من تناول السوائل.
أن  املرضعة  أو  احلامل  املــرأة  على  والرضاعة:  احلمل 
الــســوائــل.  إذ ينصح األطــبــاء املرأة  املــزيــد مــن  تشرب 
2.3 لتر من السوائل يوميًا،  احلامل بشرب ما يعادل 
في حني على املرأة املرضعة )التي ترضع من ثدييها( 

أن تشرب نحو 3.2 لتر من السوائل يوميًا.

مصادر املاء
يوفر الطعام %20 من مجموع املاء الذي يدخل جسم 
اإلنسان، في حني يحصل جسم اإلنسان على الـ 80% 
من املاء املتبقية من املشروبات املختلفة، وخصوصًا املاء. 
 100%-90 فعلى سبيل املثال ال احلصر: يشكل املاء 

من وزن الطماطم )البندورة( والبطيخ األحمر.
وباستطاعتي أن أقول أن املشروبات والعصير واحلليب 
الشاي  أن  عــن  نــاهــيــك  ــــاء.   امل مــن  معظمها  يتشكل 
املاء،  على  حتتوي  كلها  االستهالك  الشائعة  والقهوة 
لكن يجب أن ال نعتمد عليها كمصدر للماء، ويبقى هو 
املصدر الصحي واألوفر الوحيد، فهو خاٍل من السعرات 

احلرارية ورخيص التكلفة.

الوقاية من اجلفاف
لوحده  العطش  عــارض  اســتــخــدام  األطــبــاء  يحبذ  ال 
أنه  إذ  نــشــرب،  أن  علينا  يجب  متى  لتحديد  كدليل 
حتى نصل املرحلة التي نشعر فيها بالعطش قد تكون 
إلى  ننوه  إلى ذلك  بــدأت جتــف.  إضافة  أجسامنا قد 
أنه كلما كبر اإلنسان بالسن كلما قل لديه اإلحساس 
تنبه  إشـــارات  إرســال  عنده  ضعف  وبالتالي  باجلفاف 

بالشعور بالعطش إلى الدماغ.
ولتفادي اجلفاف ولضمان احتواء جسمك على كمية 
املفضل،  مشروبك  املـــاء  اجــعــل  يحتاجها،  الــتــي  املـــاء 

وخاصة في حال قيامك مبا يلي:
اشرب كأس من املاء خالل تناول كل وجبة من الطعام، 

وما بني هذه الوجبات.
الرياضة  وبعد ممــارســة  وخــالل  قبل  الــســوائــل  اشــرب 

البدنية.
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فـــــؤاد جبــر
أمني سر جمعية رجال األعمال 

الفلسطينيني

السلطة النقدية.. والبنوك .. والقطاع اخلاص 
 ال يختلف إثنان على أن ضمان جناح مسيرة النمو والنهوض في إقتصادات الدول يتطلب 
والسياسات  احلكومات  تعاون  ومدى  اخلاص  القطاع  تطلعات  بني  تاّمني  وإنسجاما  توافقا 
النقدية التي تضعها البنوك املركزية وإلتزام املصارف بتطبيقها ومقدرة اجلهة املعنية على 
ورسم  املناسبة  البرامج  وضــع   خالل  من  املصرفية  اخلدمات  تطوير  عملية  ودعــم  الرقابة 
استراتيجيات معقولة وإقرار سياسات نقدية قابلة  للتنفيذ مع التأكيد على  سالمة اجلهاز 
مستوى  رفع  شأنها  من  إجنــازات  الوطنية وحتقيق  األهــداف  من خدمة  ومتكينه  املصرفي 

العمل املصرفي وتنويع خدماته لتشمل كافة املرافق احلياتية في البلد.
لقد واكبت املسيرة املصرفية الفلسطينية منذ إعادة فـتــح فروع البنوك الفلسطينية والعربيـة  
في فلسطني والتي كانت السلطات العسكرية اإلسرائيلية أغلقتها بـعد حرب حزيران سنة 
الفلسطيني و  النشاط املصرفي  ،ولم يكن استئناف  اسرائيلية  بنوك  لتحل محلها   1967
العربي سهال بل أحا طت به صعوبات بالغة جراء الشروط االسرائيلية واتفاقيات اإلذعان 
التي قبلتها إدارات البنوك الفلسطينية والعربية في حينه مـكرهًة لرغبتها في إعادة نشاطها 
وإثبات وجودهـا وإلميانها بأن هذه االتفاقيات مؤقتة .. وواجهت بنوكنا كافة التحديات على 

طريق خــدمة  جمهورها واإلقتصاد  الوطني.
أجـل ، لقد واجهت البنوك العاملة في فلسطني وال زالت العديد من الصعوبات ، فمن جهـة 
عملت البنوك  في البداية في غياب سلطة نقدية فلسطينية وفي غياب عملة وطنية، ثم 
أعلن عن تأسيس سلطة النقـد الفلسطينية وبالطبع لم تتوفر فيها آنـذاك املقدرة املهنية 
املناخ  وتوفير  ورعايتها  فلسطني   في  العاملة  البنوك  على  لإلشراف  تؤهلهـا  التي  الكافية 
القوانني  وجود  لعدم  السليمة  األسس  وفق  رقابتها  على  قــادرة  تكن  ولم  لنشاطها  املناسب 

والتعليمات الالزمة التي  حتكم عملية أداء البنوك ورؤوس أموالها ومستوى إداراتهـا.      
إن الناظر الى اجلهاز املصرفي الفلسطيني اليوم ببنوكه وبالسلطة النقدية التي تتربع على راس اجلهاز املصرفي وتشرف عليه وما 
وصل إليه مستوى العمل املصرفي رغم كافة العراقيل والصعوبات والظروف الشاذة التي مرت ومتر بها بنوكنا ال ميلك إال أن يقـّدرهذه 
االجنازات  الباعثة على الفخر واإلعتزاز ، فقد إنتشرت فروع البنوك في مختلف محافظات الوطن وقدمت وال تزال خدماتها املصرفية 
خدماتها  في  ملموســآ  تطورآ  تشهد   التي  الفلسطينية  النقد  سلطة  رقابة  حتت  الوطني  بإقتصادنا  والنهوض  النمو  مسيرة  لدعم 
ورعايتها خاصة بعد االنتهاء من  إعادة هيكلتها منذ سنتني، مما مكنـهـا من  تطوير السياسات واألنظمة الرقابية التي تضمن سالمة 
واستقرار اجلهاز املصرفي ومساعدته على تطوير أعماله وخدماته مع احلفاظ على أموال املودعني وعدم إجنراف البنوك نحو منح 

ائتماني خاطىء دون فحص للمخاطر ،األمر الذي  يؤدي الى احلاق الضرر بالبنوك وباإلقتصاد الوطني معا ال سمح الله .
إننا إذ نقدر لسلطة النقد الفلسطينية دورها الكـبير وأجنازاتها امللحوظة ودعمها للبنوك العاملة حتت إشرافها ورقابتها لنأمل أن تتعزز 
عالقتها بالقطاع اخلاص من خآلل مؤسساته وفي مقدمتها إحتـاد رجال األعمال  الفلسطينيني والعمل على وضع برامج مشتركة يتم 
تنفيذها بتعاون مشترك حتقق تطويرآ  للخدمات املصرفية، فالقـطاع اخلاص صمد امام التحديات على اختالف اشكالها وأحجامها 
على مر السنني ورغم األزمات السياسية واملالية التي تعصف به بني وقت وآخر، وقد  سعدنا مبا حقـقته السلطة النقدية من اجنازات 
من شأنها دعم اقتصادنا الوطني ، ونحن نبارك  تطوير اخلدمات املصرفية بواسطة ربط اجلهاز املصرفي بنظام املدفوعات إلكترونيا 
من ناحية وربط البنوك مع جهاز سلطة النقد للحفاظ على السيولة املركزية وتوفيرها في مختلف الفروع مبحافظات الوطن وخاصة 
لدى فروع البنوك في قطاع غزة رغم القيود التي دأب االحتالل على وضعها لتأخير صرف رواتب املوظفني وتعطيل احلركة التجارية 
بفلسطني جراء ذلك  ، فللسلطة النقدية بقيـادتها احلكيمــة التهنئة و كل االحترام والتقـدير ملا أجنزت ، مـع متنياتـنا بتحقيق املزيـد 
من اإلجنازات والتعاون املثمر ان شاء الله مع إدارات البنوك   العاملة في فلسطني و القطاع  اخلاص ملا فيه خير فلسطني واقتصادها 

الوطني .                                                                                                                      
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Session # 3

Date of workshop: 12 Feb. 2009
Venue:   An-Najah University Conference Room
Speakers:  
Dr. Atef Alawneh CEO, Capital Market Authority  
Mr. Hisham Awartani Director, Center for Private Sector Development
Participants: 
Mr. Ziyad Anabtawi Vice-Chairman Palestinian Businessmen 
Association
Dr. Hussein Mashaqi Prof. of Law, An-Najah University
Mr. Nael Fattooh Lawyer – Specialist in commercial laws
Mr. Mohammad Hijaz Palestine Securities Exchange
Mr. Ali Saleh Palestine Securities Exchange
Dr. Akram Dahood Dean of Law, An-Najah University
Dr. Saed Kouni  Dean of Economics, An-Najah University
Dr. Abdul Fattah Shokor Prof. of Economics, An-Najah University
Dr. Hisham Jaber Prof. of Finance, An-Najah University
Dr. Nafeth Abu Bakir Prof. of Accounting, An-Najah University
Dr. Nojood Habash Prof. of Business, An-Najah University
Mr. Haytham Zo’bi Prof. of Law, Birzeit University 

Main issues and comments
The CG code is specifically targeted at listed companies, hence leaving out 
the vast majority of firms, especially those owned and managed by family 
members, as “unaccountable” to the code’s provisions. But as governance in 
these types of firms is even more problematic than in listed firms, this requires 
that their problems are also given special and prompt attention, maybe through 
an annex to the current code.
The CG code should be synchronized more closely with the relevant legal 
frameworks in Palestine. Business firms tend to be more sensitive to legal 
injunctions rather than to preaching’s on ethics.
The promulgation of a CG code, no matter how perfect, will remain contingent 
on instituting effective reforms in some sensitive public sector institutions, 
mainly the following:
The judicial system in Palestine still remains largely incapacitated, although 
it has witnessed some reforms more recently. But a lot more still needs to be 
done.
The role of the Companies Supervizor in the Ministry of Economy should be 
considerably strengthened, as he could have done a lot more to stop irregularities 
in the private sector, even within the framework of current commercial laws.
Similarly, the role of monitoring public sector institutions has to be activated. 
This relates in particular to such bodies as the Capital Market Authority, 
Administrative and Financial Oversight Bureau, and the Oversight Committee 
at the Legislative Council (i.e. Parliament).
Several participants have expressed strong concerns for granting unqualified 
access to all shareholders with regard to information on the number of shares 
owned by other shareholders. To them, this rebuffs investors and it infringes 

on the privacy of those people who, 
for some reason, do not wish to see 
the details of their portfolio become 
public knowledge. Alternatively, they 
recommend that providing this kind 
of information should be subject to 
certain legal procedures.
One or two speakers noted that the 
code is too long, and in some cases 
it contains too many details. It was 
recommended that it should be 
shortened by around 25-30 percent, 
mainly be eliminating excess details. 
Some other participants, on the 
other hand, thought that the details 
could serve a positive educational 
purpose, especially given the murky 
governance structures in Palestine.
Combining the two positions of 
board chairman and the CEO of the 
firm has been identified as a serious 
loophole in the governance structure. 
Separation of both posts should be 
clearly enshrined in the code.
Social responsibility of business firms 
should be viewed as a high priority. 
Transparency regarding plans and 
programs of firms should be clearly 
spelled out in the code.
Some participants emphasized that 
the CG code should always be left 
open for further improvements in 
view of acquired experience and 
evolving transformations. It has been 
suggested therefore that necessary 
mechanisms are installed so that 
any proposed amendments are duly 
received and properly managed by 
relevant CG bodies.  

A Brainstorming Workshop on the Corporate 
Governance Code

Center for Private Sector 
Development

Palestinian Businessmen 
Association-Jerusalem

P.O Box 443, Nablus Palestine, 
Tel (09) 2385405 - Fax: (09) 

2338218
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Bsisu called for establishment of an 
Authority  that would be responsible for 
implementation of the reconstruction. 
He suggested that representatives of 
specialized national and international 
organizations should participate in this 
organization as well. 

Dr. Sameer Abu Aysheh
Professor of engineering at an-Najah 
National University Dr. Sa meer Abu 
Aysheh called on the Palestinian private 
sector to play a leading role in partnership 
with other official parties  in the 
reconstruction process of the Gaza Strip. 
He added that academicians and specialists 
of all fields should be involved in the 
committees of reconstruction. Dr. Sameer 
affirmed the importance of coordination 
with the official parties for this purpose 
and the necessity of  proficient and 

transparent management of  the grants and 
aids afforded by the donors to guarantee 
that  they will be delivered to the people 
who deserve them. Finally Dr. Sameer 
called for an independent Palestinian 
agenda that wouldnt be subjected to the 
dictations of the donor countries.

Muhamad Tawfeeq al-Yazji
The word of the head of the businessmen 
association in Gaza and deputy chairman 
of the Palestinian  Federation of 
Businessmen Associations, Muhamad 
Tawfeeq al-Yazji , was given by 
Majed Ma’ali Director General of the 
Palestinian businessmen association 
on his behalf. He concentrated on 
the necessity of solving the internal 
differences to launch the reconstruction 
process in the homeland, reopening 
of crossings for goods, raw materials 

and spare parts, construction of the 
safe passage between the two wings of 
the homeland and reopening of Rafah 
crossing in cooperation with brethren 
Egyptians. 
Mr. Ma’ali called on the international 
community to place pressure on Israel 
to give guarantees that it won’t  re-
demolish what could be reconstructed, 
and to put clear mechanisms that would 
oblige Israel to compensate for the 
direct and indirect damages it caused to 
the non-military sectors.  
By the close of the meeting, Dr. Hisham 
Awartani, director of the center, extended 
his thanks to the participants for their 
overtures and promised of preparing 
a report of the main conclusions and 
recommendations in preparation for 
presenting it to the competent parties 
of the public sector, private sector and 
relevant international organizations. 

Main conclusions and 
recommendations

The presence of “independent 
members” in the board of directors 
is greatly appreciated, but if they are 
to be appointed by the board then 
this may seriously undermine their 
independent contribution.
All participants were of the opinion 
that all firms need to modernize 
governance, and not only public 
shareholding companies. A prompt 
effort has to target family firms 
and private companies. Owners of 
family firms should be convinced 
that modern corporate governance 
will serve their interests as well as 
the broader national interests. 
The quality of disclosure should 
also be emphasized, otherwise it 
becomes a useless formality. Some 
standards have to be defined for this 
purpose.

Protecting the interests of small 
shareholders should be more 
carefully addressed.
The composition and management 
of reserves held by the firm should 
be subject to greater transparency.
Similarly, information on investment 
portfolios have to be disclosed, 
otherwise they might involve serous 
hidden plunders.
Establishment of subsidiaries and 
sister companies should be subject 
to discussion and approval by the 
general assembly.
The article forbidding board 
members engaging in similar lines 
of business should be reconsidered.
Conversion of “private shareholding 
firms” to public firms should be 
vigorously promoted. Owners 
should be convinced that such 
transformation serves their business 
interests.

A Brainstorming Workshop
on the Corporate Governance Code

Session # 2

Date of workshop: 18 Dec. 2008
Venue: Jenin Chamber of 
Commerce
Speakers:  
Dr. Amin Dawwas Vice – 
President, Arab American 
University - Jenin
Dr. Atef Alawneh CEO, Capital 
Market Authority  
Mr. Hisham Awartani  Director, 
Center for Private Sector 
Development
Audience: 23 People, 
distributed as follows:
3  professors from the School of 
Business at AAUJ
2 law professors from AAUJ
12 business leaders
3 lawyers
3 public sector employees
Around half of participants were 
provided copies of the CG code, 
few days before the workshop.
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He also held high the role of the Arab 
and Islamic countries which offered 
financial and in kind aids to the people 
of Gaza. He also stressed his refusal 
of  any conditioned donations by some 
donor countries which aim to strengthen 
the  split among the Palestinians and 
make Israel the first beneficiary of  the 
reconstruction process.
“We must, therefore, challenge the 
attempts of involving Israelis in this 
process which must be implemented by 
Palestinian hands, and the Palestinian 
products and material  should be given 
priority as well, he added.”

Osama Khiel
Osama Khiel, deputy chairman of the 
Palestinian contractors Union , presented 
a worksheet regarding the topic, delivered 
by engineer Adil Audeh, chairman of 
the Union, on his behalf.  The survey 
conducted by the  Union shows that 
the contractions companies sustained 

The dialogue and the Palestinian unity is 
the sole choice for reconstruction of the 
Gaza Strip without submission to any 
condition of the donors or politicization 
of the issue’. This was the main theme 
of a workshop organized by the center 
for development of the private sector of 
the Palestinian businessmen association, 
at the premises of Palestine Red 
Crescent in Ramallah, under the title of 
“reconstruction of Gaza and notes about 
the role of the local private sector”.

Kamal Hasouneh
The session was opened by the Minister 
of  Economy Kamal Hasouneh who 
affirmed the necessity for starting 
reconstruction of the Gaza Strip which 
was demolished by the last brutal war. 
He said that  the reconstruction of Gaza 
is the responsibility of the Palestinian  
public sector and the private sector as 
well, so the partnership between the 
two sectors is necessary for making the 
reconstruction process a success. He 
reiterated that the PNA is committed 
to the implementation of the plans 
and programs accredited at Sharm al-
Shiekh conference for reconstruction. 
He pointed out that it will exert every 
ounce of effort to accredit absolute 
transparency and professionalism in the 
reconstruction process. 
Minister Hasouneh stressed that the 
PNA will call on the international 
community and legal organizations to 
expose the Israeli occupation practices 
and incriminate and  hold Israel 
responsible for the repercussions of the 
war on Gaza.  

Mohamad Masrouji
Mohamad Msrouji, chairman of the 
Palestinian Federation of  Businessmen 
Associations and the center for 
development of the private sector,  for 

his part stressed  the importance of 
accelerating reconstruction of Gaza 
and not wasting time by irrelevant 
discussions.  He said that” the destruction 
and suffering are still striking the Gaza 
Strip, so the blockade must be lifted and 
the crossings must be reopened to allow 
the people of Gaza to live in dignity; 
such demands can’t be achieved, but by 
the national unity of Palestine”. 

losses during the last war amounting to 
$804 million. He stressed the necessity 
of following through comprehensive 
strategic plans that meet the needs 
of the people for several decades to 
come before the start of construction. 
Reconstruction should include housing 
units, the infrastructure and all the 
facilities necessary without squandering 
of the land areas available. He demanded 
that reconstruction operations be carried 
out on the sites destroyed to guarantee 
that the beneficiaries are those whose 
homes were demolished or damaged. He 
also reaffirmed that the reconstruction 
should be implemented by Palestinian 
hands even if there are some companies 
of the donor states. Such companies, he 
pointed out, should enter into coalition 
with the local Palestinian companies. 

Ahid Bsisu
Deputy chairman of the Palestinian 
Housing Council Ahid Bsisu was 
among the participants in the workshop. 
He presented the experience of the 
council in building and reconstruction. 
He talked about the importance of the 
accurate and inclusive plans of building 
and the necessity for benefiting from 
the limited areas of land available in 
the Gaza Strip. Bsisu also stressed the 
necessity for drawing a united policy 
of reconstruction in participation of all 
competent parties and representatives of 
the beneficiary segments.  

A Workshop in Ramallah on Reconstruction 
of the Gaza Strip and the Role of the 

Palestinian Private Sector

Dr. Hisham 
Awartani

Center 
Director
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expression (war on Gaza) reflects 
the fact that the war was against a 
disarmed society. 
He explained that al-Jazeera exerted 
its maximum effort during the war to 
take no sides regarding the Palestinian 
internal differences. 
The delegation included along with 
al-Masrouji, Ziad Anabtawi, Kamal 
Tayem, Mohamad Al amour and 
Secretary General of the Federation 
Majed Ma’ali.
Anabtawi said that al-Jazeera was 
creative regarding exposure of the 
Palestinian ordeal which the whole 
world saw and recognized. He also 
clarified that al-Jazeera shed light on 
the core of the problem, that is the 
siege. 
Tayem for his part said that the staff of al-Jazeera contributed to unifying the journalists efforts to cover the truth of 
the war and to unifying the people of Palestine. 
Al-Amour said that al-Jazeera was distinguished from other satellite channels  as it was, despite the ordeal, to air the 
hope of the Palestinians who still resist and look for the future with hope of freedom and independence. At the end of 
the meeting, the delegation distributed the honorary plaques on the staff of al-Jazeera Satellite Channel. 

WWW.PBA.PS
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The Palestinian Federations of  
Businessmen Associations honored 
the staff  of al-Jazeera Satellite 
Channel in the Palestinian territories 
in appreciation for their efforts of 
covering the 23-day Israeli war on 
the Gaza Strip. 
This honoring ceremony was 
conducted in the frame of al-
Masrouji’s visit to the staff’s office 
in Ramallah. The director of the 
office Waleed al-Omari and the staff 
received the delegation. Al-Masrouji 
applauded the role of al-Jazeera 
Satellite Channel in exposing the 
Israeli violations of human rights. 
He said that this event reflects pride 
of the efforts of al-Jazeera Channel 
to show the world the reality of the 
criminal Israeli aggression on Gaza. 
He said that the work of al-Jazeera 
was distinguished from other mass 
media as it was covering the events 
of the war round the clock allocating 
its time for covering the war on Gaza 
freezing all other programs.  He 
added that al-Jazeera founded the 
appropriate expression for the war 
(the war on Gaza) or (the aggression 
on Gaza). He pointed out that our 
view of al-Jazeera correspondents  
especially in Gaza was a view of 
admiration, sympathy and care as  
played a role that correspondents 
can hardly play at war times. He also 
clarified that al-Jazeera shed light 
on the war itself and the  massive 
destruction it caused throughout the 
world where the public opinion was 
moved. 
He viewed that al-Jazeera played 
unprecedented role when it shed light 
on the citizens who were displaced, 
wounded and lost their loved ones.
Al-Masrouji said that al-Jazeera 

adopted the idea of lifting the siege 
imposed on Gaza and exerted 
urgent effort in this regard. Several 
ships entered the Gaza Strip with 
the correspondents of al-Jazeera on 
board putting their lives at risk for 
this sublime purpose. 
He revealed that al-Jazeera followed 
unbiased policy in covering the events 
of the war as part of its objectivity and 
professionalism focusing its effort to 
serve the issues of  the nation. He 
said, “it adopted the idea of pursuing 
Israeli war criminals, something that 
other satellite channels didn’t do”.
Al-Masrouji added, “we have the right 
to feel proud of this satellite channel 
and its staff of correspondents, 
cameramen, broadcasters and 
presenters; we thank them all and we 
are proud of expressing our symbolic 
appreciation for this satellite 
channel. 
Journalist Waleed al-Omari for his 
part thanked the delegation of the 
Federation for their visit to al-Jazeera 

office saying “we are honored to 
welcome you in our office; your visit 
to us supports and motivates us tom 
press ahead with our way as a staff 
working for al-Jazeera in this country 
or as a staff fulfilling its duty in the 
region which has been suffering 
constant conflicts”. 
He explained the dangers the staff of 
al-Jazeera face on the Israeli side and 
the incitement on the Palestinian side, 
describing this visit by the delegation 
of the Federation as encouraging. 
Al-Omari said “ al-Jazeera Satellite 
Channel pledged since its inception 
to adopt the issues that concern the 
citizen of the Arab and Muslim world 
stressing that the media outlet which 
doesn’t leave impact is irrelevant.
He pointed out that the studies 
conducted showed that 80% of 
the Arab world in general and the 
Palestinian society in the West Bank 
and Gaza and inside Israel were 
watching al-Jazeera during the war 
on Gaza. He recalled that al-Jazeera’s 

The Palestinian  Federation of 
Businessmen Associations Honors
al-Jazeera Satellite Channel Staff
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Chairman of the Palestinian Federation 
of  Businessmen association Mohmad 
Masrouji extended a letter of thanks 
to the Turkish Prime minister Mr. 
Tayep Ordegan through the Turkish 
ambassador Dr. Organ Ozir, in 
appreciation for his supportive 
position of the Palestinian cause 
especially during the war on Gaza 
and at  Davos meeting.   
Masrouji said, at the meeting which 
was held in the Turkish Investment 
ans Development Cooperation 
(TIKA) in the presence of the new 
chairman of the organization  Rafiq 
Shatbancaba , that the Palestinians are 
proud of the Turkish position which is 
always supportive of the Palestinian 
cause. He pointed out that the Turkish 
position reflects pride and fraternity 
among the two brethron peoples. 
Masrouji appreciated the support 
offered by the Turkish government 
and Turkish people to the Palestinians 
in the difficult conditions. 
He held high the position of  prime 
minister Ordegan at Davos meeting 
and described it as brave reflecting 
Turkey’s right positions. 
The meeting also focused on 
ways of appeasing the suffering 
of the Palestinians and solving 
their economic problems. It also 
highlighted the role of the Palestinian 
businessmen position in this regard. 
The Turkish ambassador for his 
part extended his thanks to the 
businessmen Federation and affirmed 
Turkey’s support for the Palestinian 
people and the readiness of the 
Turkish government to contribute to 
appeasement of  the Palestinian ordeal 
in this difficult stage especially in the 
Gaza Strip. 
He said that he felt the strong 

support of the Palestinian people for 
the Turkish position. He added we 
were pleased towards the common 
understanding of the Palestinian 
cause stressing that he works to show 
his government the real picture of the 
Palestinian situation.  
The ambassador pointed out that 
the Turkish government pledged 
significant financial aids for 
reconstruction of the Gaza Strip. 
He clarified that there are good 
opportunities for the businessmen 
to participate in the process of 
construction. He also called for 
building relations with Turkish 

Palestinian Federation of  Businessmen 
Associations Extends a letter of Thanks 
to the  Turkish Prime Minister (Ordegan)

businessmen who like to enter 
the Palestinian market and hold 
partnerships with their Palestinian 
counterparts.  
The ambassador explained that the 
reconstruction of Gaza shouldn’t 
include  the infrastructure only, but 
it should also include the institutions, 
and the Palestinian side should be 
ready for initiatives of economic 
development projects. 
In a separate context, he agreed to hold 
the next round of the Joint Palestinian 
Turkish Business Council on the 
margins of the investment conference 
which will be held in Istanbul in the 
near future in the presence of the 
Turkish businessmen.  
The delegation of the Palestinian 
Federation  of businessmen 
Association included along with al-
Masrouji the following participants: 
Mahmoud Takruri, Ismael Diek, 
Muhamad Ghazi Al hirbawi and 
Director General of the Federation 
Majed Ma’ali.  
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Manara Investment Group is a multi disciplinary company  in Palestine, 
engaged in real estate, construction, trading, supply and project finance.

Manara network of subsidiaries, associates, partners (and spun off operations) 
include the following:

Afaq General Contracting Group
real estate  & construction

Arab Motor Trade Group & Tower Mechanical Group
commercial & passenger vehicles and construction equipment sales, 
leasing & after sales

Future Group
supply & trading (electrical, fast moving consumer goods, construction 
materials, foodstuff, engineered products, etc...)

Alfa Marketing & Investment Group
fast moving consumer products & foodstuff distribution

Manara Supply (Tawridat)
trading, procurement, contracting, real estate and project management.

National Beverage Co.
Coca-Cola bottling franchise plant

Palestine Beverage Group
“Marawi” juice & mineral water beverages plant

United Elevators Co.
elevator and transportation systems supply and installation services

Tal Essafa
real estate development

Palestinian Heating Air Conditioning Co.
heating ventilation and airconditioning (hvac) supply and installation 
services

Mediterranean Marketing Group Ltd.(Medmar)
supply & trading (equipment, consumer goods)

Daruna
housing development (Amman)
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The Board of directors  of the 
Palestinian Businessmen Association 
held its sixteenth meeting on 2-8-
2009 in the Association‘s compound 
in Ramallah where they discussed the 
suggested agenda. 
The new membership applications 
were approved of during the 
meeting. The minute of the previous 
meeting was approved as well. They 
also discussed the coordination 
relationship with the legislative 
council، the national campaign for the 
relief of Gaza and the reconstruction 
process. The council suggested to 
establish a special commission for 
construction and rehab of Gaza 
under the supervision of experts and 
technicians from all parties inside 
and outside the homeland. Holding 
a workshop on the reconstruction 
stages and the role of the Palestinian 
private sector was proposed by 
the Association‘s Private Sector 
Development Center. 
The Board of directors held its 
seventeenth meeting on 19-4-2009 
where it discussed the agenda 
suggested، the recommendations 
of the workshop on the current 
conditions and reconstruction 
of the Gaza Strip، the role of the 
Palestinian Businessmen Association 
and the coordination council of the 
private sector institutions. They 
also approved of the minute of the 
previous meeting. After presenting 
the recommendations of the 
workshop on the reconstruction 
process، presented by the private 
sector development center، a meeting 
for the Board of Directors was decided 
to follow up the details and the 
recommendations of the workshop 
and to consider the possibility of 

Meetings of Board of Directors of the 
Palestinian Businessmen Association

presenting a detailed initiative for 
reconstruction under the umbrella of 
the Palestinian private sector in case 
the parties concerned don‘t reach a 
national agreement. All the parties 
on the official level concerned shall be 

communicated to agree on its details. 
The meeting also concentrated on 
the preparations for holding the 
ordinary and extraordinary meeting 
of the general assembly besides other 
relevant internal topics. 



93 أيار 2009 م / جمادى األول 1430 هـ ، العدد الثالث والعشرون )23(

Conferences

the two regions. The agenda of 
the meeting also included some 
models of successful businesses   
owners in a number of Arab states 
and South Americas and bilateral 
meetings among business men with 
common interest. Shiekh Faisal Bin 
Qasim  the chairman of the Qatari 
Businessmen Association, pointed 
out that  organization of such 
forums  enhances economic and 
commercial relations among the 
businessmen of the two regions and 
consolidates partnerships to seize 
opportunities for strategic growth 
in both regions. He added that such 
forums also strengthen cooperation 
in the fields of small, medium 
and heavy industries, tourism, 
agriculture,  sea shipment and other 
feilds that contribute to achieving 
the social function of the capital 
and its positive impact on the labor 
force and income reducing rates of 
poverty in the two regions.  This 
second summit is the first of its kind 
in the Arab region. The choice of 
Qatar to host it has several positive 
indications as the elements of 
success in terms of addressing the 
points and mechanisms of activation 
and development to increase 
common points and highlight the 

points of strength and distinction 
besides the grounds demanded for 
strong trade relations, based on 
studies and researches, between 
the two regions, had come to sense. 
The two big consuming markets of 
the billion people in both regions 
need ideal utilization of the natural 
resources available in each country. 
there are great hidden potentials for 
diagnosis and utilization of which 
developed technology should be 
employed. The GDP of 11 South 
American sates participating in the 
corps reached about  $3.02 billion 
in 2008 and the Arab GDP for the 
same year amounted to $2 billion. 
It is worth mentioning that there are 
two million Arabs living in Latin 
America. They have their political 
and economic weight in different 
fields there.

The participants have 
recommended the following: 
Creation of active and easy mechanism 
such as setting up a joint web site 
on the internet in three languages 
(Arabic, Spanish and Portuguese)  to 
obtain the information of the joint 
agreements and the opportunities 
of investment and exchange them 
within  the enforced. 

Removal of all tariff and non-tariff 
obstacles, facilitation of opening 
markets, promotion of  trade among 
the countries concerned to reduce 
the impacts of the global economic 
crisis.
Encouragement of  creation of an 
Arab South American Bank working 
on the basis of the Islamic Banks in 
funding projects. 
Setting up air and sea shipment lines 
to facilitate transfer of goods and 
persons and activate trade among the 
countries concerned.  
Setting up regular commercial fairs 
to market the regional products 
and develop academic cooperation 
among specialized universities and 
institutions. 
Setting up a mechanism to enhance 
cooperation and exchange of 
technical and scientific experiences. 
Signing agreements regarding 
quality standards and specifications. 
Allowing easy access of businessmen 
into the countries concerned in 
accordance with the national policies 
and legislations in force. 
Encouragement of establishing Joint 
Business Councils among South 
American and Arab businessmen 
associations and Federations.   
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Palestine  Federation of  Businessmen 
Associations (PFBA)delegation 
participated in the activities of 
the second Southern American 
Arab Business Forum in the Qatari 
capital ,Duha. The delegation was 
headed by the Federation chairman, 
Muhamad Masrouji, Secretary 
General of the association Khadir 
Qawasmi, member of the board of 
directors, Muhamad Alamour and 
Director General  of the Federation 
Majed Ma’ali. The corps presented 
its recommendations to the leaders to 

discuss them in the second summit of 
the Arab states and South Americas 
which was held on the margins of 
the twenty first Arab summit. 
It called for establishment of a 
new international financial system 
and confirmed its support for the 
people of Palestine and denounced 
the blockade imposed on the Gaza 
Strip and the rest of the Palestinian 
territories as well. The participants  
demanded that all crossings with 
Palestine be opened to facilitate 
access of individuals and aids into the 

Gaza Strip. They also recommended 
support of the Palestinian people  
to develop its economy and open 
new prospects for investment inside 
Palestine especially investment 
opportunities are abundant. 
The Forum discussed a variety 
of important topics about the 
economic relations among the Arab 
countries and South America states. 
They highlighted the opportunities 
of strategic growth, economic 
indicators, economic outcomes 
and investment opportunities in 

Southern American Arab Business Forum 
Affirms Support for Steadfastness of 
the Palestinian people, Denunciation 

of the Blockade asking for Creation of 
Investment Opportunities in Palestine
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getting a visa to enter Hong Kong.. 
The Palestinian businessmen who 
hold Palestinian passports can hardly 
obtain a long-term visa “multiple”. 
Some Palestinian businessmen travel 
to China more than six times per 
year. 
He also briefed them on the 
problems that encounter exportation 
of the Palestinian stones saying “it 
is regrettable that if the certificate of 
the origin is Palestinian, the added 
customs imposed by the Chinese 
side will be several times more than 
the case when the certificate of the 
origin is Israeli; it is well-known that 
almost all the export of stones comes 
from Palestine, but the Chinese 
measures render the Palestinian 
source return to the Israeli source to 
reduce the cost and make the  price 
competitive. 
Concerning the quality certificate, 
Hirbawi demanded that Israel 
recognizes the Chinese quality 
certificate which complies with the 
international standards to facilitate 
the work of the Palestinian importers. 
Such a recognition spares much of 
the cost and time the Palestinian 
importer bears, given the fact that 
the Israeli organization for standards 
and specifications is a profit private 
one. 

Suggestions
Herbawi presented some suggestions 
that would activate the relationship 
with China.  These suggestions 
include activation of the role of the 
Chinese representative office to 
Palestine, organization of  courses 
on teaching Chinese language by 
native Chinese in the premises of 
the Federation, covering part of the 
expenses of the economic activities 
conducted by the Palestinian 
Federation of Businessmen 
Associations in Palestine, inviting 
Chinese businessmen to get into  
partnerships with the Palestinian 
private sector, inviting the Chinese 

government to open branches for its 
factories in Palestine to employ of 
the Palestinian work force, setting up 
a  Chinese fund for aid and support  
similar to the Arab and American 
and European funds .
  The Chinese  representative promised 
to consider the suggestions presented 
by Hirbawi and to offer facilitations 
for the Palestinian businessmen. 
He asked the businessmen corps to 
present him with the names of the 
businessmen who import from China 
to facilitate their access to special 
visas. He also answered the question 
and inquiries of the participants.   

Fou’ad Jabr
Fou’ad Jabr, Secretary General of the 
Palestinian Businessmen Association  
said that the association will establish 
a financial and commercial arbitration 
center in light of the Chinese 
Palestinian commercial cooperation 
and the advent of some problem in 
this regard. He suggested that the 
Chinese arbitration center in China 
and the Palestinian’s in Palestine 
cooperate to find the suitable and fast 
solutions for these problems. Fou’ad 
Jabr voiced his hope that both sides 
will achieve more cooperation in this 
regard.   

Visiting the Two Factories 
of Juniedi and Royal

The delegation of the Palestinian 
businessmen accompanied by the 
Chinese representative visited the 
factory of al-Juniedi for dairy and 
food products, and Royal factory for 
plastic pipes ..etc. They met with the 
director of the factory Mr. Mazen 
Alzair  who briefed them on the 
stages of the factory’s development 
and the quality of its products 
which are competitive of the Israeli 
products. The Chinese representative 
expressed his admiration over the 
quality and variety of the product. 
He also visited one of the quarries in 
Tafuh area as well.   

Working luncheon for 
Representatives of the 
Polish Embassy and 

Palestinian Federation of 
Businessmen Associations 
Members of the board of directors 
of the Palestinian businessmen 
associations Federation of 
headed by Muhamad  Masrouji 
, chairman of the Federation, 
Raghib al-Haj Hasan, head of 
the internal relations, Majed 
Ma’ali, Secretary General of 
the federation met with the 
Polish representative to the 
PNA Poiter Butchta, economic 
advisor, Raizard Sazlujiski 
and commercial attaché, Mark 
Zalinski in the  Polish embassy to 
Telaviv. Mr. Masrouji welcomed 
the Polish delegation and pointed 
out the importance of developing 
commercial cooperation between 
Palestine and Poland. They also 
discussed ways of developing this 
cooperation and encouragement 
of direct mutual import between 
the two countries. They agreed to 
arrange a mutual visit to Poland 
by a number of the Palestinian 
businessmen interested in 
investment in Poland and holding 
bilateral  meetings with Polish 
businessmen during which a 
protocol for the Joint Palestinian 
Polish Business Council would 
be signed. A visit by a delegation 
of Polish businessmen would be 
paid to Palestine to encourage 
religious tourism and meet with 
their Palestinian counterparts 
of businessmen. This visit will 
be conducted in cooperation 
with Salah AttAllah  who lives 
in Warsaw. Atta-Allah owns a 
company TNT for organizing 
journeys for the holy sites. Fifty 
thousand tourists have applied 
for such journeys through it in 
2008
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development role China plays in the 
region. 
The chairman of the Palestinian 
Federation businessmen associations 
Muhamad Masrouji for his part 
expressed his gratification for the 
visit of the Chinese representative 
visit to Hebron. Masrouji stressed 
the importance of the economic 
relationship Palestinian Businessmen 
especially in  Hebron has with China. 
He  voiced his wish that there will be 
more cooperation and communication 
on the economic and political levels 
between the two countries affirming 
the importance of enhancing the 
opportunities of exporting Palestinian 
products to China. 

Chinese Representative
The representative of China Yang 
Wi Vu thanked the governor and 
the attendees for warm reception 
and accurate information presented 
about the nature of the situation in 
Hebron. He stressed the importance 
of the bilateral relations between 
the two countries and their constant 
development which stems from 
the joint efforts of the leaders of 
both countries. He also affirmed his 
country’s support for the Palestinian 
cause and the Palestinian dream of 

establishment of their independent 
state with Jerusalem as its capital. 
The representative of China pointed 
out that the aim of his visit to 
China is to strengthen friendship, 
cooperation and communication 
with the Palestinian businessmen, 
unions, associations and factories 
in the governorate, to know of 
the difficulties the businessmen 
and factories in Hebron face and 
the mechanism of improving the 
services China affords to them, and 
to closely see the real achievements 
on the ground wishing more 
development of the economic and 
commercial relations and activation 
of the common frames of cooperation 
between the two countries.  By the end 
of the meeting both sides exchanged 
presents and stressed the importance 
of communication and cooperation 
for the benefit of the two peoples.   

Workshop
The Palestinian Federation of  
Businessmen Associations organized 
a workshop in the premises of 
the Hebron  Businessmen Forum 
in the presence of the Chinese 
representative, governor of 
Hebron, chairman of the Federation  
Muhamad Masrouji, chairman and 

members of the board of directors 
of the  Palestinian  Federation of 
Businessmen Associations and 
a number of businessmen. The 
workshop focused on the economic 
relations between China and 
Palestine.

Muhamad Masrouji
Muhamad Masrouji for his part said 
that he discussed with the Chinese 
representative in Ramallah the 
ways of activating the relationships 
between the Palestinian businessmen 
and their Chinese counterparts and 
the official Chinese body to facilitate 
the transactions of the Palestinian 
businessmen.
He remarked that Hebron imports 
more than 80% of the Chinese goods 
the Palestinians consume ,applauding 
the development the city achieved 
on the economic level. He added 
that Hebron has two thirds of the 
Palestinian trade, and it is therefore 
considered the economic capital of 
Palestine. He noted that commercial 
relation with China is highly 
significant to strengthen ties between 
the two countries affirming that 
the economy depends on industry, 
agriculture and tourism.   
 

Ghazi Herbawi
Head of the Hebron Forum Ghazi 
Herbawi thanked the Chinese 
government and people for their 
continued support of the Palestinian 
cause. He applauded the commercial 
cooperation between Palestine and 
China saying that China is the first 
station for the Palestinian importer. 
The Palestinian imports of China 
include durable goods, electrical 
sets and other equipment while the 
exports include stones and small 
quantities of olives oil.  
He also briefed the participants on 
the difficulties facing the Palestinian 
importer and businessman who has 
commercial relation with China. 
The most outstanding problem is 
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The Palestinian businessmen 
association organized a visit to 
Hebron in the company of the 
Chinese representative to the PNA 
Yang Wi Vu in the participation of 
a delegation from the association 
headed by the chairman of the 
association , Muhamad Masrouji 
to learn of the economic situation 
of Heron and discuss ways of 
consolidating economic relations 
between the Chinese and the 
Palestinian Businessmen. 
The delegation met with the governor 
of the governorate  Husien  al-Araj at 
his office. They discussed the general 
situation of Hebron and means of 
consolidating Palestinian Chinese 
economic relations.
The governor thanked the Chinese 
representative for his frequent visits 
to the governorate stressing the 
depth of the relations between the 
two countries. He also held high 
the role China plays in supporting 
the Palestinians and contributing 
to building the institutions of the 
Palestinian state wishing more 
cooperation and communication for 
the benefit of the two peoples.
The governor also tapped on the 
political and economic situation 
of the Hebron pointing out that the 
situation of Hebron is different from 
that of other cities in the West Bank 
due to the existence of the Israeli 
settlers in the heart of the old city, 
the settlement outposts inside the 

city and the impact they leave on the 
social, political and economic life. He 
stressed the importance of  political 
support an strong positions of the 
international community to remove 
the obstacles the political  track  is 
encountering. The governor  stressed 
also that the Palestinians look forward 
to political progress on the ground 
wishing that China as a permanent 
member of the international security 
council to increase its political 
support for the Palestinian cause 
especially the Palestinian side 
fulfilled its obligations under the 
road map plan while Israel instead 
of stopping settlements construction 
in accordance with the road map, it 

increased the policy of settlements 
construction. 

Components of Success
In spite of  the economic situation 
of the city, the governor said that 
Hebron has all the components of 
the successful economy. It has, he 
explained, a lot of industries that 
contribute to pushing the wheel of the  
Palestinian economy forward, but the 
measures of the occupation cause the 
Palestinian economy to turn down 
raising the rates of unemployment 
and poverty besides diminution of 
some industries. 
The governor emphasized the 
importance of the political and 

Promise of Providing Facilitations for the Businessmen

Chinese Ambassador Visits Hebron, 
Meets with the Governor and 

Discuss Means of Consolidating 
Cooperation with the Palestinians
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We have a project with the (usaid) 
and it needs assistance from the 
municipalities and the water 
authority. Three hundred million 
dollars is available for this project. 
We finished building seven schools 
and they will be opened in august. 
We also implement projects of road 
construction in the south. We try to 
ensure financing for the projects in 
palestine from abroad. The board 
of directors convened in palestine 
for the first time since year 2000. 
We also organized an honoring 
celebration for the company’s staff 
in palestine.  

Companies mission 
Q:what is the mission of the 
company?
A: to offer high quality engineering 
consultation services and to 
become the market’s first choice 
in jordan and other markets of the 
neighboring countries. 

Staff labor markets
Q: how many employees do work 
for the company?, And what are 
its targeted markets?
A: they are about 550 proficient 
engineers besides economic and 
administrative consultants.
The main office is based in jordan 
and we have branch offices in cairo 
where there are 70 employees 
working in the field of designation. 
We also have another office in abu 
dabi with 60 employees. Our office 
in palestine has 70 employees and 
in sana’ 50 employees. We also 
have work in syria, iraq, libya, 
saudi arabia and qatar. 

What are the main fields of your 
work?
The company works today in three 
main fields: construction, roads, 
water and sewerage systems. 
Concerning construction, we are 
specialized in two main fields: 
hospitals (health centers) and 
hotels.
The company employs architects 
with a record of success and 
achievement. They deal with 
foreign consultants of different 
countries including the u.S. Britain, 
norway, germany, france and new 
zealand.  

Experiences
Q: what are the fields of 
experience of the company? 
A: there are several fields of 
experience including architecture; 
constructional engineering like 
construction of bridges and 
towers; roads and transportation 
engineering; mechanic 
engineering; electrical engineering; 
quantifying; survey;  management 
of projects and contractions; 
management of development of 
projects; hydrology and waste 
water engineering; environment 
and sewerage disposal engineering.  
Arabtech jardaneh worked with  
several governmental institutions 
such as the different ministries of 
jordan, and the ministry of public 
works, the ministry of health 
and housing in yemen and other 
governmental institutions in the 
uae and palestine. We also worked 
with several international donors 
among them are: usaid, undp, 

world bank, arab fund,islamic 
development bank, cleveland 
clinic , qatar petroleum.
We also worked with main 
developers and owners such as 
imar dubai “construction of dubai”, 
saraya, eila, jordan dubi capital, 
abraj, capital, asaudi aujieh. 
We worked with international 
operators in different fields like 
hotels and hospitals:
Welcare, cleveland clinic, mariot, 
four seasons, intercontinental, 
movinbic.  
Q: what are the social activities 
of your company:
A: 
Honoring distinctive graduates of 
the engineering faculty at b.Z.U.
Offering donations for charitable 
societies
Annual donation for the 
organization of cooperation
Participating in public activities.

Final  word
Q: would you like to give a final 
word in this opportunity ?
A:  we in arabtech jardaneh 
believe in specialization and 
cooperation between the public 
sector and the private sector. We 
also believe in the importance of 
the role of the private sector in 
providing the public sector with 
local and international expertise, 
the partnership between the two 
sectors benefit all parties,  and in 
our role and responsibility towards 
our society. We work to be an 
active and influential part and 
finally together hand in hand we 
build the future of ours. 
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Profile of Success

Engineer ibraheem spoke at an 
exclusive interview with the  
palestinian executive about the 
foundation of the company in 
palestine saying it works to enhance 
its role in developing engineering 
work to present a distinguished 
model in palestine. He also spoke 
about the targeted markets of the 
company and its mission: 
The following is the content of the 
interview:

Q: may you brief us on how the 
company started?
A: i actually say that for the purpose 
of promoting the level of the 
engineering services offered and 
ensuring distinguished engineering 
consultation services in jordan and the 
middle east in general, the company 
of arabtech  “consultant engineers” 
(established in 1966), the company of 
muhamad abdul-raheem jardaneh and 
his partners –”consultant engineers” 
(established in 1964) merged together 
under the name of “( arabtech 
jardaneh)- “architects”.

Engineer Ibraheem Abu Ayash, Chairman Of The Board 
Of Directors Of  The Company Of  Arabtech Jardaneh 

Group companies 
Q: what is the companies’ group of 
arabtech  jardaneh?
A: first, there are several companies 
arabtech jardaneh (international 
engineers &architects) it offers 
engineering services outside 
jordan.
Second: arabtech jardaneh (engineers 
&architects\palestine) it offers 
engineering services in palestine.
Third: arabtech jardaneh 
(international mwh (it is a 
coalition between the company 
of arabtech  jardaneh and the 
company of montogemry watson 
harza for engineering services in 
jordan and the region – palestine, 
iraq, syria, yemen, libya- it offers 
services in the fields of hydrology, 
sewerage disposal systems and 
environment. 
Fourth:   hdp(overseas) ltd: it is a 
company specialized in health sector 
engineering services (hospitals and 
health centers). It is located in the 
gulf states; for example there are 14 
projects of this kind in the uae. 

The company in palestine

Q: what is the nature of the 
company’s work in palestine?
A: we started our work in 1993 
with a limited capital concentrated 
on water and sewerage systems. 
We implemented three projects: 
the water resources program 1,2 
through the (usaid) and we have 
these days a bigger project on water, 
sewerage systems, construction of 
schools and roads. 
 Of the most important projects 
we implemented in palestine 
are: the intercontinental hotel in 
bethlehem, the cultural palace in 
ramallah and the heart hospital in 
nablus. I would like to note that 
we have good relations with the 
french development agency which 
we implemented more than one 
project with. We also work with 
the municipalities of ramallah, al-
bireh and bitunia on implementing 
projects with the organization of 
kfw in jenin and we have a project 
now on refinement in tulkarem. 

We Offer Engineering 
Consultations Of Highest Quality
We Believe In Cooperation Between The Public Sector 
And The Private Sector
We Can Together Build The Future We Want. 
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Jerusalem is the city of peace, love and fraternity
The city of passions, prophets and humanity
Our first direction of prayer, the city of tolerance and 
brotherhood

Jerusalem is much more than that as it is the cradle of the most 
sublime values, and so it is worth to be the capital of the world’s 
culture and the incubator of all civilizations not only for one 
year but for ever. It doesn’t differentiate between religions or 
humans; it stands for our existence on this blessed land, our 
sacrifices, values and principles of humanity. We, therefore, tell 
our brothers engaged in the national dialogue that there is no 
room for differences and infighting, Jerusalem is the symbol of 
our unity and steadfastness. 
Let’s work in accordance with spirit of the occasion and its 
greatness, and keep this spirit with us forever as oblivion can’t 
be today as in elapsed years; Jerusalem was neglected even if 
unintentionally, we didn’t remember it, but on occasions. We 
held a conference here, established a development fund there, 
we have a dream some times strong, sometimes weak. There has 
never been a sustainable plan for Jerusalem and its citizens. 
We are losing Jerusalem witnessing comprehensive demolition 
campaigns, and what is ahead is more dangerous. 
We need to wake up and get rid of the trance we suffer from as 
the bells of danger toll. Let’s make  use of what we have to rid 
Jerusalem of its pains and the cruelty of the siege imposed on 
it. Let’s pray for its peace as it won’t come true without keeping 
Jerusalem the capital of culture and minaret of fraternity and 
tolerance and the spring of the world’s spirituality as long as 
man exists on this planet.
The roots of our culture and heritage are deeply rooted and 
intertwined in the history and the future of Jerusalem. Let our 
slogan be Jerusalem first, Jerusalem is our eternal capital. 

Majed M. Maali
General Director

PBA - PFBA

Jerusalem, the Capital of the 
Arab Culture for 2009,

 I Say ‘ The Capital of the 
World’s Culture over History’
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Reconstruction of the Gaza Strip
After the end of the brutal and destructive war the Israeli occupation 
launched against the Gaza Strip, healing the wound by rehabilitating 
the displaced people, helping those who lost their breadwinners and 
reconstruction has become top priority. The Palestinian and Arab 
citizens’ response to the event went beyond expectation.  Many 
persons offered their own eyes to return sight to those who lost theirs 
in the war… despite this, the process of reconstruction remained 
suspended because of the split among the main Palestinian factions. I 
wished that the dialogue would start with the issue of reconstruction 
not formation of a government or reformation of the PLO. I think that 
there was nothing that would forbid  the two parties to agree on a plan 
for reconstruction by forming a council of  both parties with experts 
and representatives of the Arab and foreign donors “if they willed to 
participate without any conditions”.
The topic that is more important is neither funding nor even an 
agreement on the way of construction. It is lifting the blockade and 
opening the crossings that counts  because getting the materials 
necessary for construction into the Strip while besieged is mission  
impossible. How could it be possible to enter construction materials 
while the medicine, food and other basic needs are taboos. At the 
same time it is not possible to lift the blockade without the national 
unity being achieved, and it is impossible to start the reconstruction 
without an agreement being reached.  
At this point we wonder about the role of the Palestinian businessmen 
and contractors in the process of reconstruction. 
We, as representatives of the businessmen put it clear that neither 
the caretaker government nor the deposed government  could 
be ignored. The decision-makers should set forth the laws and 
legislations necessary for giving the Palestinians the opportunity 
for reconstruction. Such a measure would revive the Palestinian 
economy and achieve significant revenues by contributing to solving 
the problem of unemployment. It would also constitute a rare 
opportunity which must be utilized ..we say this would be if the split 
is settled even if partially and in case the international community 
exerts pressure on Israel to open the crossings. The businessmen 
especially the contractors hold on to their rights to do this great work  
and get the chance to contribute to rebuilding their homeland.

PFBA Message
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العـــــــدد برعــــــــايـــــــــة

يطالب بدعم صمود 
الشعب الفلسطيني 

واستنكار الحصار

احصل على بروفايل النجاح مجانا

ملتقى األعمال العربي األمريكي اجلنوبي

ممثلي القطاع اخلاص يلتقون ميتشيل 
املبعوث االمريكي لعملية السالم 

اطالق املبــادرة  الوطنــية لتعــزيـز 

املنــتج احمللي »وطنّي«
شركة فلسطني للتأمني

يني
ط

س
فل

 ال
ي

طن
لو

ج ا
نت

ز الم
المبادرة الوطنية                           لتعزي

تعريف المبادرة

 sL{Ë  wMOD�KH�«  wMÞu�«  Z²M*«  WOL¼√  s�  U�öD½«

 nK²��  s�  WBB�²�  WŽuL−�  q³�  s�  W�öš  W¹ƒ—

  ULEM�Ë W�U)«Ë WO�uJ(« t³ýË WO�uJ(«  UŽUDI�«

 œUB²�ô« l�«Ë vKŽ »d� sŽ WFKD�Ë ¨w½b*« lL²−*«

 W¹œUO� W¹dJ� …«u½ œU−¹≈ - ¨UN³½«uł W�U� s� wMOD�KH�«

  UO−Oð«d²Ýô«  l{ËË  —UJ�_«  …—uKÐ  vKŽ  bŽU�ð

 —UÞ≈ w� wMOD�KH�« wMÞu�« Z²M*« rŽb� cOHM²�« WFÐU²�Ë

 WI�²�Ë WłdŠb²�Ë WLEM� WKLŠ sL{Ë bŠu� wMÞË

 »UD�√  vKŽ  eO�d²�«  l�  ¨qł_«  WK¹uÞË  WK�UýË

ÆpKN²�*«Ë Z²M*«Ë W�uJ(« ∫Àö¦�« WOKLF�«

الرسالة

 wMOD�KH�«  wMÞu�«  ZÓ²MÔ*«  rŽœ

 sL{Ë ¨bŠu� wMÞË —UÞ« w�

 WLEM� ÊuJð b�ô« WK¹uÞ WKLŠ

WK�UýË Wł—b²�Ë

الرؤيا

 WO�UŽ WO��UMð …—bIÐ l²L²¹ wMÞË ZÓ²M Ô�

WOł—U)«Ë WOKš«b�« ‚«uÝô« w�
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