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في افتتاح المؤتمر العقاري الدولي الثالث

الحمد الله :نسعى لتكريس بيئة استثمارية آمنة وتطوير قوانين قطاع العقارات
رام الله  -وف���ا :قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله ،إن الحكومة تس���عى إلى
تكريس صناعات فلسطينية منافسة من خالل تطوير بنية تحتية وتشريعية
داعمة لنمو الصناعات وضخ االس���تثمارات ،وتحش���د الجهود لتنظيم السوق
وتفعيل أدوات الرقابة عليها وحماية المس���تهلك ،والتوجه نحو االقتصادات
العربية واإلقليمي���ة والدولية ،لتقليل االعتماد على إس���رائيل في الصادرات
والواردات.
وأضاف الحمد الله في كلمته بافتتاح المؤتمر العقاري الدولي الثالث ،امس،
في رام الله" ،في س���بيل ذلك ،أقررنا قان���ون ضمان الحقوق باألموال المنقولة،
وتمت مراجعة قانون حماية المنتج الوطني ،ومسودة قانون الملكية الصناعية
ومس���ودة قانون المنافسة ،ونحن في المراحل األخيرة إلنجاز قانون الشركات،
إضافة إلى س���ن رزمة حوافز للمس���تثمرين ،وبناء المدن الصناعية والمناطق
الصناعية الحرة في المحافظات ،لزيادة مس���اهمة الصناعة في الناتج المحلي
اإلجمالي ،وتعظيم الصادرات".
وبخصوص المؤتمر العقاري ،أكد رئيس الوزراء ان المؤتمر يشكل نواة مهمة
نبن���ي عليها للمزيد م���ن تطوير قطاع العقارات ،وتعزي���ز دوره في دفع عجلة
اقتصادنا الوطني وتلبية حق ش���عبنا المشروع والمتنامي في السكن المالئم
على أرضه.
وش���كر نيابة عن الرئيس محم���ود عباس ،الجهود المنضوي���ة في إطار هذا
المؤتمر ،لتصنع منه حدثا وطنيا ودوليا بارزا لتعزيز قوة ونمو القطاع العقاري
في بالدنا ،وحيا ضيوف فلسطين ،الذين رأى في مشاركتهم دعما لحق شعبنا
في إقامة دولته المس���تقلة كاملة السيادة على حدود العام  1967وعاصمتها
القدس.
وقال" :نفتتح هذا المؤتمر المهم لقطاع واعد ورائد يرتبط بتثبيت المواطن
في أرضه ،وسط عدوان إسرائيلي متواصل على حقوق شعبنا الوطنية وتصعيد
خطير لمخططاته في اقتالع وتشريد شعبنا وهدم بيوته ومنشآته ،خاصة في
الخان األحمر ،في محاولة لتمزيق الضفة عن القدس ،وفرض سلسلة استيطانية
متصلة ،وإنهاء فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة متصلة ،بدعم من اإلدارة
األميركية التي توالي اتخاذ القرارات المعادية وغير القانونية ،في تحد صارخ
للشرعية الدولية وانتهاك لسيادة القانون الدولي".
وأشار الحمد الله إلى أنه في ظل انخفاض المساعدات الدولية ،ارتكز العمل
الوطني بكافة مكوناته ،على تداخل مهام تعزيز الصمود الشعبي ضمن أفضل
ظروف حياتية ممكنة ،مع الجهد الدبلوماسي والقانوني ،الذي يقوده الرئيس.
وأكد أن الحكومة تس���عى إلى توفير الخدمات األساس���ية والطارئة ،وبس���ط
القانون والنظام العام ومكافحة الجريمة والفساد ،وتعظيم اإليرادات الوطنية،
وتكريس بيئة اس���تثمارية آمنة وممكنة ،إذ تش���كل هذه الجهود بمجملها،
مقومات النهوض بالقطاعات واالس���تخدام األمثل للموارد ،وبناء اقتصاد قوي
مقاوم ،يعتمد على الطاقات والموارد والسواعد الوطنية.
وأوض���ح رئيس ال���وزراء أن الحكومة تولي اهتماما بقط���اع العقارات ،خاصة
ف���ي ظل التط���ور العمراني الذي نش���هده وال���ذي يتطل���ب أن تتوافر لقطاع
المستثمرين والمالكين والناش���طين في السوق العقارية ،سياسات ومعايير
واضحة الستخدام األراضي وتنظيمها ،فعملنا من خالل وزارتي الحكم المحلي
واألشغال العامة ،على تحديث أحكام األبنية والتنظيم للهيئات المحلية لعام
 ،1996وتحديث نظام األبنية والتنظيم خارج حدود المخططات الهيكلية ،وفي
إطار "الخطة االس���تراتيجية لقطاع اإلس���كان" وضعنا آليات لمراجعة وتطوير
القواني���ن واألنظمة ذات الصلة ،هذا ونعكف على وضع قانون جديد للمالكين
والمستأجرين ،ومراجعة وتطوير قانون تمليك الطبقات والشقق والمحال".
وأضاف" :لقد سعينا أيضا لتعزيز (اإلسكان التعاوني) ،والتوسع به عموديا،
من خالل رزمة تدخالت لضمان مشاركة الفئات المهمشة وذات الدخل المحدود
والش���باب ،واألس���رى المحررين ،وصغار الموظفين والعم���ال ،بتطوير اللوائح
الخاص���ة بتنظيم عم���ل جمعياته ،كما نعمل مع البنوك الوطنية ومؤسس���ات
اإلقراض ،إليجاد آليات لتمويل المش���اريع السكنية للجمعيات التعاونية في

إطار ضمانات ميسرة وفوائد مناسبة".
وأكد أن القطاع العقاري ،وما ترتبط به من مؤسسات وعالقات شراكة وطنية،
إنما يتمحور ح���ول األرض وحمايتها وصون هويتها ،وله���ذا اتخذنا خطوات
راس���خة في اإلصالح الش���امل لنظ���ام إدارة وحوكمة األراضي في فلس���طين،
وتطوير نظام وطني إلدارة المعلومات على المستوى المكاني.
وقال" :أنش���أنا هيئة تس���وية األراضي ،لحماية األرض ،خاصة في المناطق
المسماة (ج) التي تشكل نحو  %64من مساحة الضفة الغربية ،تصادر إسرائيل
حقنا في البناء عليها واس���تغاللها ،حيث تزخر بالموارد ،وتضم عناصر لتوسع
شعبنا وإقامة دولته".
وأض���اف :نتحدث عن العقار والس���كن واإلعمار ،فال بد أن نس���لط الضوء على
الجه���ود التي بذلت ،رغم كافة الصعاب التي حاصرتنا ،ورغم تباطؤ االلتزامات
الدولي���ة ،للنهوض بغ���زة وإعادة إعمارها والتعامل م���ع الدمار واألهوال التي
خلفتها ثالث حروب عليها ،واس���تطعنا إعادة بناء وتوفير التمويل الالزم لنحو
 9628من أصل  11000وحدة س���كنية دمرت كلي���ا ،وتم إصالح حوالي  130ألف
منزل تضرر جزئيا ،فيما بلغت نسبة اإلنجاز في إزالة الركام .%95
وقال" :نتطلع إلى الش���راكة البناءة معكم ،كمطورين عقاريين ومهندس���ين
ومستثمرين ورجال أعمال ،وكممثلي دول صديقة وشقيقة ،لتنفيذ المشاريع
الميسرة ،وبناء أحياء سكنية جديدة في المدن والريف ،في غزة ،وفي القدس
وفي األغوار ،إلعمال حق ش���عبنا في س���كن مالئم وحي���اة كريمة ،وقد أصدرت
س���لطة النقد تعليماتها ،توافقا مع توجه���ات الحكومة بهذا الصدد ،لتحفيز
البن���وك لتموي���ل القطاع العقاري ف���ي القدس مقابل اإلعف���اء من االحتياطي
اإللزامي بقيمة التسهيالت الممنوحة".
وأضاف" :لقد اس���تطعنا ،ونحن ش���عب رازح تحت االحت�ل�ال ،بحقوق وموارد
مس���لوبة وأرض مهددة ،أن نحقق الكثير من اإلنج���ازات ،باالعتماد على الدور
التشاركي بين القطاعين الخاص والعام ،وبمساعدة الدول الصديقة والجهات
المانحة.
وش���كر اتحاد المطورين في القطاع العقاري على تنظيم هذا المؤتمر ،الذي
نتطلع إلى أن نبلور في إطاره المزيد من العمل المش���ترك لتمكين هذا القطاع
من حماية األرض وتثبيت حقنا وأحقيتنا في البناء عليها والعيش في رحابها.
ودعا رئيس الوزراء المجتمع الدولي إلى نبذ العنف واالس���تيطان واالحتالل،
ولجم إس���رائيل وإنهاء احتاللها ،وتجس���يد دولة فلسطين ،حرة مستقلة ذات
سيادة على أراضي العام  1967وعاصمتها القدس الشرقية.
م���ن جانبه ،قال وزي���ر الحكم المحلي حس���ين األعرج ،إن "القط���اع العقاري
ّ
يش���كل منذ فترة طويلة ميدان اهتمام للقيادة الفلس���طينية وعدد كبير من
المس���تثمرين والمطورين والمواطنين ،ويس���تحوذ حاليا باهتمام المختصين
ّ
والباحثي���ن في مجاالت التطوي���ر والتنمية ،كون هذا القطاع يش���كل عنصرا
أساس���يا من عناصر االقتصاد الوطني الفلس���طيني من جهة ،ومن جهة أخرى
ألن االس���تثمار والنش���اطات المتعلقة بهذا القطاع لها امتدادات وتداخالت
تشمل البنية التحتية واأليدي العاملة والموارد الطبيعية والبشرية والخبرات
الهندس���ية واالستش���ارية ،ويتعدد الش���ركاء في هذا القطاع من مؤسسات
حكومية وهيئات محلية وش���ركات اس���تثمارية ومقاوالت ومكاتب هندسية
وموردين لمواد البناء والتجهيزات المتعددة والحرفيين وغيرهم".
وأضاف األعرج" :للبيت معنى مختلف لدى الفلس���طيني الذي شرد عن أرضه
ومن وطنه وارغم على تركه في هجراته الطويلة ،ليطوف شتات الدنيا وليحلم
باليوم الذي يعود فيه ألرضه ووطنه ،ليضع أوزار س���نوات التيه واالس���تقرار
ُ
وليشيد بإرادته وحريته أوتاد بيته من جديد".
وتابع" :س���نوات من الحرمان والتمييز مارسته سلطات االحتالل ضد المواطن
الفلس���طيني ومنعته من البناء وعملت على مصادرة ارضه ومنعت من توس���ع
حدود الهيئات المحلية وفرضت القيود التعجيزية للحصول على رخص البناء،
وهناك إحصائيات تدلل على هذا اإلجحاف فعلى س���بيل المثال ال الحصر فإن
عدد الوحدات الس���كنية التي س���مح بتش���ييدها في العام  1968في األراضي

رصع الزيتون ..تقليد فلسطيني متوارث

خيرية ثابت تقوم برصع الزيتون.

نابلس-وفا :من س���احة منزل عائلة ثابت في قرية عزموط
شمال ش���رقي نابلس ،تسمع أصوات دق "رصع" الزيتون في
ذات الوقت من كل عام ..ثالث دقات الى أربعة وربما خمسة.
عدد تل���ك الدق���ات يعود لع���دد الحبات الت���ي تخرجها
السبعينية خيرية ثابت من كيس الزيتون لترصعها ..يعم
الصمت لثوان ثم تعاود الكرة.
في زاوي���ة خاصة من الس���احة تتربع الحاج���ة ثابت على
األرض وحولها "شوال" من الزيتون األسود واألخضر ،تفندها
وتختار الصالح األخضر منه���ا وتدقه لتضعه بالماء قبل أن
يتغير لونه من الرصع ،وتبقي األسود منه جانبا لتستخدمه
الحقا ،وتقوم باستخدامه وتحضيره فيما بعد.
"مضين���ا حياتن���ا بالرصي���ع ،ففي كل عام ننتظر موس���م
الزيتون لنرصعه ون���أكل منه ،من خير أرضنا بعد تحضيره"
تقول ثابت.
ل���م تتوقف الحاجة ع���ن الرصع خالل حديثه���ا ،وواصلت
م���ع دق الحجر ،كبرنا على قطف الزيت���ون ورصعه ،ربما كان
عمري  5س���نوات عندما بدأت الرصع ،أكثر من س���بعين عامًا
من الرصع.
وأضاف���ت ثاب���ت" :لعائلتي حكاية مع الزيت���ون ورصعه"،
"توفيت أمي وهي في عمر الخامسة والتسعين وهي ما زالت
ترصع زيتونا في آخر أيام حياتها".
وتكمل" :قصة حب كانت بين ش���قيقي المتوفى وش���جرة
الزيتون ،كان يقبلها دائما ،فهي ما تعطيه الخير".
وقب���ل أن يحين موس���م قطف الزيت���ون يتوجه الفالحون
لقطف ما يصلح منه لرصع الزيتون ،وتحويله الى كبيس.
وعادة "الرصيع" التقليدية بالحجر حينًا وبالهاون أحيانًا،
لم يتخ���ل عنها الكثي���رون رغم التطور ف���ي عملية الرصع
واس���تخدام اآلالت الحديثة ،التي يعتبرونها أس���رع ،وتوفر
الوقت والجهد حسب رأيهم ،فالرصع ما زال تقليدا حيًا في
البيت الفلس���طيني رغم التطور ..غي���ر أن قلة من المزارعين
ممن يبيعون كبي���س الزيتون يتوجهون ل�ل�آالت الحديثة
لرصعه.
وفي المكان تطلب قريبة العائلة الهام عفانة ،من الحاجة
ً
خيرية عدم الرصع قويًا وأن تخفف يدها قليال عن الزيتون،

(وفا)

لكي ال يخرج الحب منه.
عفانة اللبنانية األصل ،تزوجت وس���كنت في عزموط منذ
 23عام���ًا ،تقول" :هو موس���م الخير والبرك���ة والتعاون بين
األه���ل والجيران والمقربين ،له بعده االجتماعي ،مع أن ذلك
اختلف بين أول وصولي الى عزموط الى وقتنا الحاضر ،لكنني
أنتظر الموس���م كل عام ألتفن���ن بتحضير أنواع مختلفة من
الكبيس" ،أرصع أنا أيضا وأحوله الى كبيس بطريقتي".
وتضيف عفانة "ارتباط الجيل الش���اب بالزيتون ليس كما
عهدته من اولئك األش���خاص الكبار أول وصولي الى القرية،
أحببت القرية لموس���مها ،ورصعت الزيتون وقمت بتحضير
أنواع مختلفة منه".
وتس���افر عفانة الى لبنان سنويًا كما قالت ،وفي كل مرة ال
تج���د أفضل من الزيتون بعد رصعه وكبس���ه لتأخذه هدية
ألهلها ،اضافة الى الزيت.
وتؤكد" :الزيتون المرصوع هدية مميزة وثمينة يمكن أن
تقدمها لقريب أو لصديق لك".
بعد رصع الزيتون يوضع في الماء المالح لمدة اسبوع على
األق���ل ،بحيث يتم تجديد المياه بصوره يومية ،قبل أن يتم
تخزين���ه بالماء بإضاف���ة الليمون والمل���ح والفلف الحار في
أوعية محكمة االغالق.
وعائل���ة ثابت ال تبي���ع الزيت���ون المرصوع ،فه���ي تقوم
بتحضيره لتأكله أو ترسله ألبنائها المغتربين في الخارج.
محمود عفانة ( 82عاما) والذي كبر بين أشجار الزيتون في
عزموط يقول" :أخدم شجر الزيتون يخدمك" وكما قال المثل
"الزيتون���ة مثل ما بدك منها بدها منك"" ،قضيت عمري وأنا
أخدم الزيتون وأعطاني من خيره" .مش���يرا الى أنه في هذه
ً
األيام ومع تطور وس���رعة اس���تخراج الزيت والزيتون أصبح
طعمه أفضل من ذي قبل.
ويؤكد أن "الكبي���س" داخل المنازل طعم���ه أكثر لذة من
كبي���س المعلب���ات التي تباع في األس���واق والت���ي غالبا ما
تحتوي على مواد حافظة.
وتتفنن ربات األس���ر ف���ي صناعة الكبي���س ،فمنهن من
يرصعنه ،ومنهن من يشرحنه بالسكين ،ومنهن من ينزعن
حبوبه ويقمن بحشوه بالجزر والمكسرات.

(وفا)

الحمد الله يتحدث في افتتاح المؤتمر.

الفلس���طينية المحتلة العام  1967فقط  700وحدة سكنية لترتفع الى نحو 12
ألف وحدة س���كنية في العام  1999ولتصل ف���ي العام  2011الى ثمانمائة وأربع
وثمانين ألفا وثالثمائة وخمس وثمانين وحدة سكنية".
ولف���ت األع���رج إل���ى أن وزارة الحك���م المحلي س���عت ومنذ تأسيس���ها الى
المساهمة في توفير بيئة قانونية حديثة تتالءم مع المتطلبات واالحتياجات
في قطاع التطوير العقاري ،وقد عملت الوزارة مؤخرا على تحديث أحكام األبنية
والتنظيم للهيئات المحلية لعام  ،1996والذي تم تحديثه بالشراكة والحوار مع
كافة الشركاء بمن فيهم ممثلو القطاع الخاص ،كما عملت الوزارة على تحديث
نظام األبنية والتنظيم خارج حدود المخططات الهيكلية ،مش���يرا إلى أن "هذا
ً
الجهد ينب���ع أصال من قناعتنا بأن ما يش���هده الواقع الفلس���طيني من تطور
عمراني يس���تدعي ضرورة العمل على تحديث منظومة األحكام والتش���ريعات
لتتالءم مع متطلبات وتطورات المرحلة الحالية من تطور المجتمع واقتصاده".
من جهته ،قال الرئيس التنفيذي لهيئة تشجيع االستثمار هيثم الوحيدي
في كلمة وزارة االقتصاد ،إن هذه المؤتمرات التخصصية تحمل رس���الة مهمة
للعالم بأن فلسطين تمتلك بيئة جاذبة لالستثمار وتستطيع استقطاب رؤوس
األموال والمس���تثمرين من جميع أنح���اء العالم ،الفتا إل���ى أن وزارة االقتصاد
وهيئة تشجيع االستثمار عملت على وضع السياسات واإلجراءات التي تساعد
على تجاوز العقبات أمام االستثمار.
وأشار إلى أن القطاع العقاري يعد قطاعا حيويا من حيث مساهمته في الناتج
اإلجمالي المحلي (تصل نسبة مساهمة قطاع اإلنشاءات إلى  ،)%6.3ومن خالل
تشغيله لأليدي العاملة الفلسطينية (وتصل نسبة األيدي العاملة إلى ،%17.4
بما يقارب من  11.3ألف عامل).
وبين الوحيدي جهود الحكومة التي انعكس���ت في أجندة السياسة الوطنية
وفي مختلف الخطط واالستراتيجيات القطاعية ،التي نصت على تطوير البيئة
القانونية والتش���ريعية بش���كل عام ،وفي هذا القطاع بشكل خاص ،وتمثلت
جليا في سعي الحكومة إلى خلق المناخ االستثماري المالئم لتطوير القطاعات
االقتصادية اإلنتاجية في دولة فلسطين.
وأش���ار إلى أنه ت���م إقرار قان���ون ضمان الحق ف���ي المال المنق���ول وإطالق
الس���جل اإللكتروني الذي ّ
سهل الحصول على تسهيالت مالية بنكية لتشجيع
االس���تثمار خاصة للش���ركات الصغيرة والمتوس���طة ،لتصبح فلسطين الدولة

األولى في منطقة الشرق األوسط التي تنشئ هذا السجل ،وما نجم عن ذلك من
حصول فلس���طين على المرتبة  114من أصل  190مقارنة بـ 140عن العام الماضي
في تقرير البنك الدولي (ممارس���ة أنشطة األعمال  ،)2018باإلضافة إلى تطوير
قانون التمليك واالستئجار وتحديث القوانين الناظمة لقطاع اإلسكان التي من
شأنها تطوير سوق العقارات المؤجرة ،والمساهمة في توفير وحدات سكنية.
بدوره ،قال رئيس اتحاد المس���تثمرين والمطوري���ن في القطاع العقاري نزار
ّ
الريماوي ،إن القطاع العقاري يش���كل رافع���ة لالقتصاد الوطني ،حيث يتقاطع
عمله مع العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة ،ويخلق فرص عمل مباشرة
وغير مباش���رة لآلالف ،مشيرا إلى أن هذا القطاع يمر في مرحلة حرجة حيث إنه
يعاني من العديد من الصعوبات والعقبات على جميع المس���تويات واألصعدة
في ظل ظروف اقتصادية وسياسية غاية في الصعوبة.
وس���لط الريماوي الضوء على المعيقات التي يفرضها االحتالل اإلس���رائيلي
بمصادرت���ه لألراض���ي واالنتهاكات المتواصلة بحق أبناء ش���عبنا ،الفتا إلى أن
االحتالل منع وصول العشرات من األخوة العرب الذين كان يفترض مشاركتهم
ضمن فعاليات المؤتمر.
ّ
مس���جلة ،قال رئيس جمعية المس���تثمرين في قطاع اإلس���كان
وف���ي كلمة
األردني المهن���دس زهير العمري ،إن إجراءات االحت�ل�ال حالت دون وصولهم
إلى فلس���طين للمش���اركة في المؤتمر ،الفتا إلى أن القطاع العقاري إلى جانب
ّ
اكتس���ابه أهمية اقتصادية واجتماعية ،فإنه في فلس���طين يش���كل مسيرة
صمود وكفاح لتشبث الش���عب الفلس���طيني بأرضه ومحاربته لالحتالل وغول
االستيطان.
وتخللت المؤتمر ورش���ة عمل ش���ارك فيها ممثلون عن وزارة الحكم المحلي
وس���لطة النقد ووزارة االقتصاد الوطني ،تناول���ت آليات التعاون والتكامل بين
المؤسسة الرسمية وقطاع المطورين العقاريين.
وأوصى المشاركون في المؤتمر في بيانهم الختامي باعتماد الحكومة التحاد
المطورين ف���ي القطاع العقاري كجهة حصرية تمثل المطورين العقاريين في
فلسطين وأال يتم استقبال أي معامالت في الهيئات المحلية إال بعد التأكد أن
مقدم المعاملة عضو في االتحاد .وطالبوا بمنح االتحاد الفرصة في المش���اركة
في تطوير أنظمة البناء ،الى جانب مطالبة س���لطة النقد الفلس���طينية بس���ن
قوانين إلبقاء الودائع في فلسطين بالكامل.

ً
صندوق النقد يدعو إلى إصالح األنظمة االقتصادية بدال من تقويضها

نوسا دوا (اندونيسيا) -أ ف ب :دعت
مديرة صندوق النقد الدولي كريستين
الغارد األربع���اء قادة العالم إلى إصالح
ً
األنظم���ة التجارية العالمي���ة بدال من
الس���عي إلى تقويضها ،ف���ي تصريح
هو بمثابة توبيخ للسياس���يين الذين
يعززون الرسوم الجمركية والحمائية.
ويأت���ي تصريحها ف���ي وقت يهدد
الخالف التجاري بين الصين والواليات
المتح���دة النمو االقتص���ادي العالمي
حيث حذر خبراء صندوق النقد الدولي
من "نقاط ضعف جدي���دة" في النظام
العالمي.
وقالت الغارد خ�ل�ال اجتماع صندوق
النقد الدول���ي والبنك الدولي في بالي
ف���ي اندونيس���يا" ،نحتاج إل���ى العمل
معا م���ن أج���ل تخفيف التوت���ر وحل
النزاعات التجارية الراهنة .نحتاج إلى
أن نتكات���ف إلصالح النظ���ام التجاري
الحالي وليس تدميره".
حض���ر حوال���ي  32ألفًا م���ن النخبة
المالي���ة العالمية إلى ه���ذا المنتجع
اإلندونيس���ي للمشاركة في أسبوع من
المناقشات التي خيمت عليها سياسة
ً
"أمي���ركا أوال الت���ي ينتهجها الرئيس
األميرك���ي دونالد ترام���ب الذي فرض
أو هدد بف���رض تعرفات جمركية أعلى
على السلع المستوردة ال سيما الصين
وكذل���ك م���ن حلف���اء تقليديين مثل
االتحاد األوروبي.
وأدى كذل���ك رف���ع أس���عار الفائدة
األميركية إلى خلق حالة من البلبلة في
عمالت األس���واق الناشئة حيث تجهد
الدول التي اقترض���ت بكثافة بالدوالر
لتسديد ديونها بسرعة.
ّ
وحذر المدير العام لمنظمة التجارة
العالمي���ة روبيرت���و أزيفي���دو م���ن أن
حص���ول "ح���رب تجاري���ة عل���ى نطاق
واس���ع ،قد ي���ؤدي إلى تراج���ع (حجم)
التجارة العالمية بنس���بة  "%17,5وقد
يتراج���ع إجمالي النات���ج المحلي "1,9
نقطة مئوية" بحس���ب دراسة أجرتها
المنظمة .وق���ال إن "الواليات المتحدة
والصي���ن تعانيان الكثي���ر" ،وبالمثل
الدول المندمجة في شبكات التجارية
العالمية.
وأشار إلى أن الدول األعضاء في هذه

المنظمة التي تنتقدها بشدة الواليات
المتحدة "تناقش إصالحا للمنظمة" قد
ً
يوفر سبيال للحل.
وأف���اد التقري���ر الص���ادر امس عن
صندوق النقد الدولي حول االس���تقرار
المال���ي العالمي أن النم���و العالمي قد
يكون في خطر إذا ش���هدت األس���واق
الناش���ئة مزي���دًا م���ن التده���ور أو
تصاعدت حدة التوترات التجارية.
وق���ال الصندوق ف���ي تقريره نصف
السنوي" ،ظهرت نقاط ضعف جديدة
ول���م يتم بع���د اختبار مرون���ة النظام
المالي العالمي".
ويب���دو المش���اركون ف���ي الس���وق
"مرتاحين" إزاء المخاطر المحتملة التي
قد تنجم ع���ن "زيادة مفاجئة في حدة
الظروف"  -مثل ارتفاع أس���عار الفائدة
أو انخف���اض إمكاني���ة الحص���ول على
الرساميل.
وح���ذر الصندوق م���ن أن فرض مزيد
م���ن التعرف���ات الجمركي���ة والتدابير
المض���ادة لها يمك���ن أن ت���ؤدي إلى
تش���ديد أكبر للظ���روف المالية مع ما
يترتب على ذلك من آثار س���لبية على
االقتصاد العالمي واالستقرار المالي.
وقال���ت الغارد خ�ل�ال االجتم���اع إن
الظ���روف العالمي���ة ال تبع���ث عل���ى
الشعور التام باالكتئاب .وقالت "يدفع
الوضع للش���عور ببعض االحباط لكنني
في الواق���ع متفائلة ألن هن���اك رغبة
فعلية في تحس���ين وتطوير العالقات
التجارية" العالمية.
ولك���ن الباح���ث األميرك���ي جيفري
ساكس تحدث بلهجة أقل دبلوماسية
في تقييم���ه إلدارة ترام���ب للعالقات
التجاري���ة األميركية ،منتق���دًا مزاعم
الرئيس المتكررة بأن العجز مع الصين
ودول أخ���رى يعن���ي أن األميركيي���ن
يتعرضون لالستغالل.
وقال س���اكس ،مدير مرك���ز التنمية
المستدامة في جامعة كولومبيا ،خالل
ندوة ف���ي بالي "إن العج���ز التجاري ال
يعن���ي بالضرورة وجود غ���ش من قبل
الطرف اآلخر  ...هذه يعني أن الواليات
المتح���دة تحاول وقف نم���و الصين -
إنها فكرة رهيبة".
وأضاف أن "كل االتهامات الموجهة

ض���د الصي���ن  ...مبالغ فيه���ا إلى حد
كبير".
م���ع ارتف���اع أس���عار الفائ���دة في
االقتص���ادات المتقدم���ة وإغ���راء
المس���تثمرين في تحوي���ل أموالهم
بحث���ًا عن عوائ���د أعلى ،ق���ال صندوق
النقد الدولي إن االقتصادات الناشئة
يجب أن تتخذ خطوات لحماية نفسها
من هجرة األموال.
واقترح على س���بيل المث���ال تعزيز
احتياطي���ات العم�ل�ات األجنبية التي
يمكن استخدامها في األزمات وكذلك
العمل مع أس���واق الس���ندات المحلية
ً
لبناء قاعدة مستثمرين محلية بدال من
االعتماد على التمويل من الخارج.

وأش���ار الصندوق أيضا إلى المخاطر
اآلتي���ة من ارتف���اع ديون الش���ركات
وكث���رة االقتراض الحكوم���ي وتبعات
إجراءات التحفيز المالي وخطط اإلنقاذ
الحكومي ف���ي أعقاب األزم���ة المالية
العالمية عام .2008
ومن���ذ تقرير االس���تقرار األخير في
نيسان ،أصبحت الظروف االقتصادية
العالمية أق���ل توازنًا مع زيادة الفروق
بين االقتصادات المتقدمة والناشئة.
وعل���ى الرغم من زي���ادة االحتياطي
الفدرالي األميركي سعر الفائدة ،فإن
الظ���روف المالية "ش���هدت مزيدًا من
التيسير" في الواليات المتحدة حيث
بقيت قيمة األسهم مرتفعة.

وقال التقري���ر إن الظروف في أوروبا
وغيرها م���ن االقتص���ادات المتقدمة
الرئيس���ية بقيت "س���هلة نس���بيا"،
على الرغم من أن المس���تثمرين قللوا
توقعاتهم بشأن قيام البنك المركزي
األوروبي بزيادة أسعار الفائدة.
وفي الصين ،ال يزال الوضع "مستقرًا
في اإلجمال" عل���ى الرغم من أن ديون
الش���ركات باتت أعلى من المستويات
التاريخية واالقتراض األسري من بين
األعلى على مستوى البلدان الناشئة.
وق���ال فيتور غاس���بار مدي���ر إدارة
الش���ؤون المالية في صن���دوق النقد
الدول���ي إن "الصين ت���درك ذلك جيدا
وتتخذ خطوات إلبطاء تراكم الديون".

"مسلماني هوم" تستضيف نقابة
المهندسين في معرضها بطولكرم
رام الله-اس����تضافت شركة مسلماني
ه����وم ف����رع نقاب����ة المهندس����ين في
معرضها بطولك����رم ،وتخل����ل الفعالية
جولة داخل المعرض وتعريف بخدمات
مس����لماني هوم وآخ����ر المنتجات التي
وصل����ت حديثا ل����دى الش����ركة ،إضافة
لمجموع����ة م����ن المس����ابقات وتوزي����ع
للهداي����ا والجوائ����ز ،وحض����ر الفعالية
منتسبي نقابة المهندسين وعائالتهم
بأجواء مليئة بالفرح والسعادة.
بدوره أفاد السيد بش����ير المسلماني
ُمدي����ر إدارة المبيع����ات أن الفعالي����ة
هدفت لتعزيز سبل التعاون والتواصل
م����ع أعضاء النقاب����ة ،وأن الفعالية القت
نجاح����ًا ورض����ا م����ن الحض����ور ،حيث أن
ش����ركة مس����لماني هوم تس����عى دائما
لتعزيز الش����راكة والتعاون مع ُمختلف
ُ
المؤسس����ات والنقاب����ات والجمعي����ات
الفلسطينية وتس����عى بشكل ُمتواصل
لتوطي����د العالق����ة معهم بما ينس����جم
مع ُرؤية الش����ركة ومس����ؤولياتها تجاه
ُ
المؤسسات الوطنية.
يذك����ر أن اتفاقي����ة تع����اون وقع����ت
مس����بقا بين نقابة المهندسين وشركة
مس����لماني ه����وم م����ن ش����أنها تقديم

مجموع����ة من المي����زات والتس����هيالت
المالي����ة للمهندس����ين ف����ي جمي����ع
فروعه����ا المنتش����رة بالضف����ة ،وتعتبر
شبكة معارض مس����لماني هوم امتدادا
ُ
لمجموع����ة مس����لماني كبرى الش����ركات
الفلس����طينية ف����ي مج����ال اس����تيراد
وتس����ويق أج����ود األجه����زة الكهربائية
وأفخ����م األدوات المنزلي����ة ،والحاصل����ة
على وكاالت لكبرى العالم����ات التجارية
العالمية ،وهي:

Samsung, Lofra, Ariston,
Whirlpool, Bompani, TurboAir,
Elica, Tefal, Moulinex, Babyliss,
Babyliss PRO, Rowenta, Krups,
Luminarc, Pyrex, Zwilling, Staub,
OXO, Tescoma, Ocean, Home
Market.
حيث تنتشر شبكة معارض مسلماني
هوم في كل من طولكرم ،نابلس ،الخليل،
والقدس.

