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الثانية
قرع األجراس... 

ُ
ال وقت للتساؤل لمن ت

بل إقرعوا جدران الخزان !

حول اليوم الوطني للمنتج الفلسطيني 

ب���ن إرن���س���ت ه��ي��م��ن��ج��واي وغ���س���ان ك��ن��ف��اين ال ي���ك���ون امل����ي إال ع���ى رؤوس األص����اب����ع ، 
وأستميح كالهما العذر عى اقتباس العنوان.

األن����ط����ب����اع ال���س���ائ���د يف وس����ائ����ل اإلع�������الم ، وت�����ؤك�����ده ت���ص���ري���ح���ات ال���ع���دي���د م����ن ال���ق���ي���ادي���ن 
الفلسطينين ، هو أن القيادة الفلسطينية ترتقب نتائج اإلنتخابات الرئاسية األمريكية 
وتأمل بفوز املرشح الديمقراطي جو بايدن عى افرتاض بأنه سيقوم بإلغاء صفقة القرن 
وتغيري السياسة األمريكية وإعادة صفة اإلحتالل اإلسرائييل لألرايض الفلسطينية بعد 
أن ألغتها إدارة ترمب وشطبت من قاموسها كلمة احتالل وأعطت الشرعية لإلستيطان 

والضم يف القدس والضفة والجوالن.
وب��ال��ط��ب��ع ل��ي��س��ت ه���ذه ه��ي امل����رة األوىل ال��ت��ي ي��ح��اول ب��ع��ض الفلسطينين خ��ل��ق حالة 
من الرتقب لنتائج االنتخابات األمريكية ، فأنا شخصيا ً شهدت هذا األمر منذ سنوات 
االح��ت��الل األوىل ح��ت��ى ال��ي��وم ، ويف ك��ل امل����رات ال��س��اب��ق��ة ثبتت م��ق��ول��ة أن ش��ه��اب ال��دي��ن " 
أسوأ " من أخيه... ومن ال تروق له كلمة أسوأ يستطيع أن يستخدم الكلمة األصلية 

لهذا املثل.
وثمة اٍسئلة كثرية تتبادر اىل الذهن، أولها وأهمها : ماذا لو فاز ترمب وأعيد انتخابه 
؟ وما هي االسرتاتيجية التي أعدتها القيادة الفلسطينية لذلك ؟ ثم إذا افرتضنا جداًل أن 
بايدن قد فاز فهل استمعت اىل مجمل أقواله وتصريحاته الداعمة إلسرائيل والتي لن 

تخرج عن خط السياسة التقليدية للحزب الديمقراطي الداعم الدائم إلسرائيل ؟ والتي وإن تطاهرت بالتوازن والتعقل لن تكون 
سوى غطاء لتمرير املزيد من االستيطان وتكريس االحتالل والضم كما فعلت سابقتها إدارة أوباما ؟

م��ن امل��ؤس��ف وامل���ؤل���م ح��ق��ا ً أن ن��ظ��ل ب��ع��د ك��ل ه���ذه ال��س��ن��ن ال��ط��وي��ل��ة ن����راوح يف ن��ف��س امل��ك��ان ون��س��ت��خ��دم ن��ف��س األس��ال��ي��ب واألدوات 
واألشخاص ونتوقع نتائج مختلفة. ومن املؤلم واملؤسف أيضاً  أن نظل نرتهن القضية الفلسطينية بالعوامل الخارجية سواء كانت 
إقليمية أم دولية. فالذي يعطي الدور للعوامل واملتغريات اإلقليمية والدولية هو غياب الدور الفلسطيني واملبادرة الفلسطينية. 
وال شد بأن وزننا ودورن��ا يف اإلقليم والعالم مرهون بذاتنا وبمقوماتنا الداخلية وبمدى قدرتنا عى بناء املكنون الذايت القادر عى 

التأثري يف اإلقايم والعالم.
فما الذي فعلناه وأعددناه لبناء قوتنا الذاتية لتفعيل دورنا اإلقليمي والدويل ؟

ال��ذي يتابع مسرية العمل الفلسطيني منذ الخروج من ب��ريوت يالحظ حالة اإلنتكاس والرتاجع املستمر عى كافة املستويات. 
فبعد أن رفعنا ومارسنا شعار استقاللية القرار الوطني الفلسطيني يف املجلس الوطني املنعقد بعمان عام 1984 ، ونحن يف مسار 

منحن ٍ يسري يف سمت معاكس ملا أعلناه.
فمنذ عام 1988 ونحن نلهث وراء الحل السيايس ونقدم التنازل تلو التنازل لقاء مجرد الجلوس عى مائدة التفاوض مع ممثل 
االحتالل الذي يجثم عى أرضنا وصدورنا ، وتنازلنا من أجل ذلك عن كل وسائل الضغط التي كانت بأيدينا والتي كان من املمكن 
أن ُتحسن وضعنا التفاويض وتجعله ُيحقق ننتائج مقبولة. ومن ثم ومن بعد أن حققنا ذلك الجلوس عى الطاولة ونحن أيضا 
نقدم التنازل تلو التنازل ونخفض سقفنا التفاويض وتوقعاتنا وبنفس الوقت نطلق العنان للتصريحات الجامحة التي ال صلة لها 

بواقع التفاوض رغم إدراكنا التام بأن كل ما يدور من حولنا هو عكس ما نردده يف تلك التصريحات من شعارات.
لقد أمىض الشهيد ياسر عرفات ليال طوال وهو يجادل اسحق رابن من أجل إلغاء فكرة " مجلس اإلدارة الذاتية " الذي كانت 
تصر عليه إسرائيل واملكون من خمسة وعشرين عضواً  يتم انتخابهم ويكونون هم الحكومة والسلطة التشريعية ، وانتزاع موافقة 
إسرائيلية عى الفصل بن الحكومة واملجلس التشريعي وقد نجح يف ذلك ويف رفع عدد أعضاء املجلس التشريعي من 25 اىل 88 
عضوا ، وكان يقول لنا " أريد دولة والدولة ال تكون إال بوجود سلطات ثالث والفصل بن هذه السلطات ". فأين هي السلطات 
الثالث اليوم ؟ ألم نعد بأنفسنا وبفعل أيدينا اىل مفهوم مجلس اإلدارة الذاتية بعد أن الغينا وج��ود املجلس التشريعي وأنطنا 

صالحية التشريع بالحكومة التي تحولت اىل مجلس حكم ذايت ؟!
البعض يتشدق بأننا دولة تحت االحتالل ! فأين هي الدولة ؟ فالدولة هي مؤسسات دستورية تتمثل بالسلطات الثالث التشريعية 
والقضائية والتنفيذية ونحن ولألسف لم نعد نملك ذلك ، والدولة هي دولة سيادة حكم القانون. ونحن ولألسف الشديد فشلنا 

يف تكريس سيادة حكم القانون.
وعلينا أن نعرتف بشجاعة أننا بدال ً من مأسسة دولة حكم القانون قمنا بمأسسة غياب حكم القانون وأصبح الوضع أشبه 
بغابة يأكل فيها القوي الضعيف ، وأصبحت القوة ملن له عشرية أو تنظيم يحميه ، وانتشر السالح يف أيدي القادرين عى امتالكه 
وأم��ا غري القادرين عى امتالكه فقد وج��د البعض منهم نفسه مضطرا ً ملنع امل��ال عن لقمة عيش أطفاله وتفضيل ش��راء السالح 
لحماية نفسه وأهله عى شراء الغذاء والدواء والتعليم ألبنائه. وما تكرار جرائم القتل واستخدام األسلحة النارية شبه اليومي 

إال دليل عى ذلك.
ويف حن فشلنا يف بناء دولة القانون فإننا سمحنا ألنفسنا أن ننزلق نحو الصراعات السياسية واالجتماعية داخل البلد الواحد. 
فلم يقف األم��ر عند اإلنقسام بن فتح وحماس وال��ذي وج��ه طعنة قاتلة لحلم الناس بالحرية والتحرر وأنما انزلق نحو انقسام 
داخل فتح نفسها بات هو األخر ي��زداد حدة ويأخذ منحى ً يدعو لقلق كل إنسان وطني غيور. وما املشكلة التي رافقت انتخابات 
إقليم فتح بمنطقة القدس وقرارات فصل عدد من القيادين الفتحاوين من مخيم األمعري بتهمة " التجنح " قبل أسبوع والشجار 
الذي استخدم فيه السالح يف مخيم بالطة أمس سوى مظاهر لتعمق الشرخ والصراع بن رفاق األمس أبناء التنظيم الواحد الذين 

تقاسموا الربش والعزل والزنانن حن كان العدو واحدا والهدف واحدا والقلب واحدا.
أش��ع��ر بالقلق وال��خ��وف وال��ح��زن مما ي��ج��ري وم��م��ا يمكن أن ي��ج��ري ، وأدع���و بكل إخ���الص اىل إن��ق��اذ الحلم وإن��ق��اذ ال��وط��ن وأخ��ذ 
زمام املبادرة وعدم الركون ألية عوامل خارجية مهما كانت. ألن الحل والخالص ال يمكن أن يأيت من خارج البيت بل من داخله. 
والشقاق واإلنقسام هو عملية لها ديناميكيتها الذاتية إذا ما ترك له الحبل عى الغارب وال بد من التصالح داخل البيت الفتحاوي 

ووضع حد لحالة االستقطاب القائمة.
املطلوب اآلن هو البدء فورا ً باستنهاض القوة والهمة الذاتية وإعادة األمل اىل قلوب الناس ، باإلصالح الدستوري )االنتخابات 
وتكريس مبدأ الفصل بن السلطات وإعادة بناء مؤسسات الدولة ( واإلداري )حكومة قادرة عى اتخاذ القرارات وتنفيذها ال حكومة 
تسيري أعمال( والقضايئ ) بوضع حد للخلل والفوىض الحالية وتشكيل مجلس قضاء أعى دائم وفقا للقانون من داخل الجسم 
القضايئ ( واألمني )من خالل إعادة التوصيف الوظيفي لألجهزة األمنية ووقف تدخلها فيما ال يعنيها سواء التدخل يف القضاء أو 

يف املجاالت املدنية التي هي من اإلختصاص الحصري للشرطة املدنية (. وهذا هو تحد أمام الجميع سواء القيادة أو الشعب.
وه��ذا يتطلب مصالحة مع ال��ذات وتالحما ً داخليا وال��ج��رأة يف اتخاذ ال��ق��رارات غري العادية التي تخرج الناس من حالة اليأس 
والفوىض والفلتان اىل حالة الثقة بالنفس واح��رتام القانون. وه��ذه ليست عملية سهلة بعد ما وصلنا اليه من مأسسة الفوىض 

املدنية والسياسية التي ال تستطيع أن تنمو وترتعرع إال يف مثل األجواء الحالية القائمة.
نحن باختصار شديد ، بحاجة اىل عملية تنفض عنا ما تراكم من غبار وتضمن إعادة بث الروح واإلرادة يف هذا الجسم املرتهل 

املشتت املتصارع.
ق��د ي��ق��ول ق��ائ��ل ب��أن��ن��ي أن��ف��خ يف ق��رب��ة م��خ��زوق��ة أو ي��ت��س��اءل مل��ن ُت��ق��رع األج�����راس. وأق����ول ب��أن��ن��ي س��أظ��ل أق����رع ج����دار ال���خ���زان أم���ال ً يف 

األوكسجن قبل أن تموت وردة الحلم ويذوي األمل.
وآمل أن يتم ذلك قبل فوات األوان.

abuzayyadz@gmail.com

يعد تطوير وتنمية املنتج الوطني محورا رئيسيا يف إسرتاتيجية الحكومة الفلسطينية 
ال��ه��ادف��ة إىل ت��ع��زي��ز االع��ت��م��اد ع��ى ال����ذات وال��ح��د م��ن ال��ت��ب��ع��ي��ة واالن��ف��ك��اك ال��ت��دري��ج��ي عن 
اق���ت���ص���اد االح�����ت�����الل اإلس����رائ����ي����يل، ب���اع���ت���ب���ار ذل�����ك م���س���ؤول���ي���ة ج���م���اع���ي���ة وم��ج��ت��م��ع��ي��ة ت��ت��ط��ل��ب 
تضافر الجهود من مختلف مكونات االقتصاد الوطني ومؤسسات القطاع الحكومي 

والقطاع الخاص.
وت���ع���م���ل ال���ح���ك���وم���ة وم�����ن خ�����الل إس���رتات���ي���ج���ي���ة ال��ت��ن��م��ي��ة ب��ال��ع��ن��اق��ي��د ع����ى ت���وظ���ي���ف ك��اف��ة 
اإلم��ك��ان��ي��ات امل���ادي���ة وال��ف��ن��ي��ة وت��خ��ص��ي��ص ال���ربام���ج وامل���ش���اري���ع ال��ت��ي م���ن ش��أن��ه��ا ت��ع��زي��ز امل��ي��زة 
التنافسية واالستغالل األمثل للفرص املتاحة يف مختلف املحافظات، ولذلك فقد أقرت 
ال��ح��ك��وم��ة األول م���ن ت��ش��ري��ن ال���ث���اين ي���وم���اً وط��ن��ي��اً ل��ل��م��ن��ت��ج ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي، ح��ي��ث أن تطوير 
ال��ص��ن��اع��ة وت��ع��زي��ز ال���ق���درة ال��ت��ن��اف��س��ي��ة ل��ل��م��ن��ت��ج��ات ال��وط��ن��ي��ة ي��ع��ت��م��د أس���اس���ا ع���ى م��ش��ارك��ة 
ووعي املواطن ومسؤوليته بأن يكون املنتج الوطني هو خياره األول يف مختلف املدخالت 
واالس���ت���خ���دام���ات، م��م��ا ي��ن��ع��ك��س اي��ج��اب��ي��ا يف ت��ع��زي��ز ف���رص ال��ت��ش��غ��ي��ل واإلن���ت���اج واالن��ف��ك��اك 

االقتصادي، و يساهم بالضرورة يف بناء أركان اقتصاد فلسطيني قوي. 
تنمية صادرات املنتجات الوطنية ...

تحظى املنتجات الفلسطينية بقدرة تنافسية مميزة، حيث تمكنت من اخرتاق األسواق 
ال��دول��ي��ة، يف مختلف القطاعات التصديرية، يف الصناعات ال��دوائ��ي��ة، الحجر وال��رخ��ام 

واألح��ذي��ة وال��ج��ل��ود وغ��ريه��ا م��ن قصص ال��ن��ج��اح الفلسطينية ع��ى ال��رغ��م م��ن ال��س��ي��اس��ات التقييدية وإج�����راءات االح��ت��الل اإلس��رائ��ي��يل 
وخ��اص��ة يف م��ن��ع اس��ت��رياد م��دخ��الت اإلن��ت��اج و التحكم وال��س��ي��ط��رة ع��ى امل��ع��اب��ر وح��رك��ة االس���ت���رياد وال��ت��ص��دي��ر. وق���د سجلت ال��ص��ادرات 

الفلسطينية محلية املنشأ خالل العام املنصرم ارتفاعاً بنسبة 9.0% مقارنة مع العام 2018.
مراجعة تدفق املنتجات االسرائيلية :

نشهد حاليا تنوعا يف اإلنتاج واملنتجات الفلسطينية القادرة عى تلبية احتياجات املستهلك الفلسطيني، وتتواءم مع متطلبات 
الجودة، خاصة يف الصناعات الدوائية، والبالستيك والحجر والرخام واألحذية والجلود والزراعة والصناعة السياحية، والصناعات 
الغذائية. ونجحت بعض الصناعات من شغل حصتها يف السوق الفلسطيني، ونعمل حاليا عى زيادة حصة هذه املنتجات بشكل 
أكرب من خالل تنفيذ مجموعة من السياسات والربامج لتوسيع القاعدة الصناعية وإحالل الواردات واملنتجات املحلية مع نظريتها 

األجنبية خاصة اإلسرائيلية منها.
وح��ال��ي��ا وب��ع��د دراس����ة وم��راج��ع��ة دق��ي��ق��ة ل��ت��دف��ق ال��س��ل��ع اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة ل��ل��س��وق الفلسطيني ت��ب��ن ب��أن��ه ل��دي��ن��ا إم��ك��ان��ي��ة االس��ت��غ��ن��اء عن  
مجموعة من السلع اإلسرائيلية التي يتوفر لها بديل وطني ذو ج��ودة ومواصفات عالية، ونعمل نعمل عى ترشيد تدفق هذه 

السلع بما يخدم االقتصاد الوطني.
تطوير البينية التحتية لتعزيز املنتج الوطني :

عملت وزارة االق��ت��ص��اد الوطني وب��ال��ت��ع��اون م��ع شركائها ع��ى  تطوير البنية التحتية لتعزيز وتحسن ملنتج ال��وط��ن��ي، م��ن خالل 
عدة تدخالت من أهمها: 

افتتاح املختربات الوطنية للفحص وامل��ع��اي��رة، التابعة ملؤسسة امل��واص��ف��ات واملقاييس، بقيمة أرب��ع��ة م��الي��ن ي���ورو. وت��م استالم 
معدات وتجهيزات مختربات الفحص واملعايرة من خالل مشروع االتحاد االوروبي. وهذا يساهم يف توطن هذه الخدمة، وحالياً 

يتوفر 4300 مواصفة 86 تعليم فني إلزامي.
وتم خالل جائحة كورونا)كوفيد-19( دعم تأسيس وإنشاء وتشغيل 53 منشأة صناعية تعمل يف مجال إنتاج الكمامات واللباس 
الواقي لغاية تلبية االحتياجات الناشئة عن هذه الجائحة سواء يف القطاع الحكومي أو الصحي من هذه املستلزمات، من خالل 
الفحص املستمر يف مختربات املواصفات واملقاييس لهذه املنتجات وتوفري املواصفات الالزمة لها من أجل تطوير هذه املستلزمات. 
منح عالمة ال��ج��ودة واإلش���راف الفلسطينية وع��الم��ة ال��ح��الل ل����)280( منشأة، ومنح )42( ش��ه��ادات ج��دي��دة يف مجال ال��ج��ودة، و 
تجديد )150( شهادة، و توقيع مذكرة تفاهم مع معهد املواصفات ال��رويس، وتطوير عناصر البنية التحتية للمؤسسة من خالل 

مشروع )Mena Star( ملنطقة الشرق االوسط.
وج��رى تشغيل مخترب لفحص األح��ذي��ة والجلود لغاية مواءمتها مع املتطلبات وأخ��ذ حصتها يف السوق املحيل وال��خ��ارج��ي، و 
اعتماد السياسة الوطنية للجودة ونعمل حاليا عى تنفيذ الخطة التنفيذية لتطوير التوصيف والقياس وتقييم املطابقة بما ينسجم 

مع املتطلبات الدولية.
وح��ال��ي��ا تعمل ال����وزارة ع��ى تجديد مخترب ال��ذه��ب ب��أج��ه��زة وم��ع��دات حديثة م��ن أج��ل تطوير ه��ذه الصناعة، وت��وف��ري بنية تحتية 

متطورة من أجل تعزيز قدرة القطاع الصناعي، من خالل إنشاء وتعزيز املناطق الصناعية.
وتقود برنامج االصالح الشامل لتحديث وتطوير البيئة القانونية التي من شأنها تسهيل البدء باألعمال واالستثمار وقريبا سيكون 
لدينا قانون عصري للشركات، وجاري العمل عى دراسة اعتماد قوانن املنافسة، ودعم حماية املنتج الوطني وامللكية الفكرية، 

وحاليا يوجد العديد من عقد الحوافز االستثمارية التي تشجع عى استخدام املدخالت الوطنية لالنتاج وتشجع عى التصدير.
برامج ومشاريع تطويرية :

يحظى املنتج الوطني بأولوية يف العطاءات واملشرتيات الحكومية وبفارق 15% عن تكلفة املستورد، عالوة عى فرض رسوم جمركية 
إضافية بقيمة 35% عى السلع والبضائع املستوردة، لدعم املنتج الوطني، وتم منح حوافز وتسهيالت ل� 50 مشروع بحجم استثمار 
يعادل نحو 64 مليون دوالر امرييك تحقق نحو 1,400 فرصة عمل مباشرة، عالوة عى انجازات الحكومة يف ملف الطاقة املتجددة 
التي من شانها خفض تكاليف اإلنتاج والتغلب عى أزمة الكهرباء وزيادة القدرة التنافسية للمنتج، حيث تم مؤخراً تشغيل محطة 

قلنديا 100-150 ميغاواط، وهي ثاين محطة يتم تشغيلها، بعد محطة صرة قرب نابلس، وقريباً سيتم افتتاح محطة بيت أوال.
ونعمل حاليا عى تنفيذ مشاريع إنتاجية بقيمة إجمالية تقدر ب�)62.5( مليون دوالر لدعم القطاع الخاص يف املجال الصناعي،  
وقد تم عى سبيل املثال استفادة نحو 71 منشأة وشركات ناشئة بما قيمته مليون دوالر بتمويل البنك ال��دويل تركزت يف ريادية 
االعمال مما يسهم يف خلق فرص تشغيل للشباب، ونحو 60 شركة يف املحافظات الشمالية والجنوبية استفادت من مشروع تحديث 
الصناعة الفلسطينية توزعت عى 5 قطاعات إنتاجية هي: "الصناعات الكيماوية، والصناعات الورقية، والصناعات البالستيكية، 

والصناعات املعدنية". عالوة عى املنحة الفرنسية التي تزود املصانع بآالت ومعدات تساهم يف زيادة عملية االنتاج.
ون��ش��ري هنا اىل اط���الق م��ش��روع لتطوير الصناعة الفلسطينية ب��االع��ت��م��اد ع��ى ال��ط��اق��ة البديلة امل��س��ت��دام��ة واف��ت��ت��اح امل��رك��ز االب��داع��ي 
لتصميم األزياء والخدمات املوجهة خصيصاً لكل من املصممن والريادين العاملن يف مجال املالبس واألزي��اء يف محاولة لتطوير 
سلسلة القيمة الصناعية يف فلسطن. واختتام مشروع تطوير سلسلة القيمة لصناعة االحذية يف الخليل الذي وفر أكرث من 400 

فرصة عمل وساهم يف تحسن كبري يف الجودة والقدرة التنافسية.  
ويف إط��ار ال��رتوي��ج للمنتج الوطني تم اط��الق جائزة أفضل منتج غ��ذايئ نسوي" ق��وت بيوتنا" التي استهدفت النساء العامالت 
يف مجال التصنيع الغذايئ وصاحبات املشاريع الفردية، وب��ازار "اص��رار لنواصل املشوار" لدعم املنتجات النسوية، وجائزة ُمصدر 

فلسطن.
اتفاقيات إلعفاء املنتجات الوطنية من الجمارك:

ويف اطار دعم املنتجات الوطنية وتسهيل دخولها عى األسواق اإلقليمية والدولية، فقد تم إبرام عدد من االتفاقيات ومذكرات 
التفاهم الثنائية، التي من شأنها توفري أفضليات جمركية لدخول تلك األسواق. 

وقد تم أيضا توقيع اتفاقيات تعاون مع عدد من االتحادات العربية التخصصية، لدعم قطاعات التمور، وتكنولوجيا املعلومات 
واالت��ص��االت، والصناعات الجلدية، وت��م توقيع مذكرة تفاهم مع منصة )السندباد( للرتويج الكرتونية للمنتجات الفلسطينيه، 
ب���م���ا ي��م��ك��ن م����ن ت���س���وي���ق امل���ن���ت���ج���ات يف االس���������واق ال���ع���رب���ي���ة واإلس����الم����ي����ة ك���م���ا ت����م ت���وق���ي���ع ات���ف���اق���ي���ة ت����ع����اون م����ع االت�����ح�����اد ال���ع���رب���ي ل��ألن��رتن��ت 

واالتصاالت)أريسبا( لدعم قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
ووفقا ملخرجات االجتماع الرابع للجنة الحكومية الفلسطينية الروسية املشرتكة للتعاون التجاري واالقتصادي، يف العاصمة 
الروسية موسكو، تم التوقيع عى بروتوكول تبادل الوثائق والبيانات حول القيمة الجمركية للبضائع التي يتم نقلها بن فلسطن 

وروسيا وامكانية االعرتاف املتبادل بشهادات الجودة واملطابقة للمنتجات بما فيها شهادات منتجات الحالل.
كما جرى خالل اجتماع اللجنة االقتصادية الرتكية الفلسطينية املشرتكة توقيع عدد من االتفاقيات الثنائية التي من شأنها زيادة 
التبادل التجاري بن البلدين وتعزيز التعاون االقتصادي وتقديم تسهيالت يف مجال إدخال املنتجات الفلسطينية الزراعية والزراعية 
املصنعة إىل ال��س��وق ال���رتيك بإعفاء ك��ام��ل، وح��ال��ي��اً بانتظار ال��ربمل��ان الحكومي ال���رتيك للموافقة ع��ى زي���ادة ك��وت��ا التمور الفلسطينية 

املصدرة إىل السوق الرتيك بإعفاء جمريك من ألف طن إىل 3 االف طن.
وجرى التوقيع مع االردن الشقيق عدد من املذكرات لزيادة حجم التبادل التجاري بسقف مليار دوالر سنوياً ، وتعزيز التعاون 

االقتصادي بن البلدين، وإنشاء الشركة الحرة االردنية الفلسطينية.
وحاليا ، نقود محادثات مشرتكة مع العديد من الدول، مثل دول االتحاد األوروبي، ودول االفتا، السيباد ملناقشة أفق التعاون 
املشرتك وتسهيل عملية التجارة. كما تم اطالق املفاوضات الرسمية حول امكانية ابرام اتفاقية التجارة الحرة بن فلسطن والصن 

بناء عى مخرجات دراسة الجدوى الخاصة باتفاقية التجارة الحرة. 
استجابة لتداعيات جائحة كورونا:

للتخفيف من تداعيات الجائحة الصحية، تم إنشاء برنامج استدامة بالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية بقيمة 210 مالين 
دوالر امرييك لتمويل املشاريع الصغرية واملتوسطة من خالل قروض ميسرة بنسبة فائدة متناقصة ال تتجاوز 3%، وفرتة سداد 36 
شهراً. وخاطبت وزارة االقتصاد الوطني مجتمع املانحن لتحويل قيمة الدعم املقدم لغاية االستجابة السريعة ملتضرري فريوس 
ك��وف��ي��د19، حيث ت��م إن��ش��اء ص��ن��دوق لدعم وتمكن النساء بقيمة 50 ال��ف دوالر بدعم كندي وب��ه��دف خلق ف��رص تشغيل للنساء 

املهمشة، وتحويل 9 مالين يورو بدعم من االتحاد األوروبي لدعم االستثمار يف املناطق الصناعية.
كما تم شراء مستلزمات الحماية والوقاية الصحية من فريوس كورونا بقيمة مليون يورو بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية 

واغلبها من انتاج املصانع الوطنية حيث تم تشغيل 19 مصنعاً إلنتاج هذه املستلزمات مما ساهم يف توفري فرص تشغليه.
واستفادت نحو 71 منشأة وشركات ناشئة من متضرري الجائحة تركز يف ريادية االعمال  بما قيمته مليون دوالر بتمويل البنك 

الدويل. عالوة عى برامج دعم املشاريع الصغرية واملتوسطة من قبل صندوق االستثمار والبنك االسالمي للتنمية
وقد تم اتخاذ العديد من االجراءات يف املجال الضريبي وتسهيل األعمال منها تمديد عقود الحوافز الخاصة بالطاقة املتجددة، 
وتكنولوجيا املعلومات واالت��ص��االت، وامل��ن��اط��ق الصناعية مل��دة ستة أش��ه��ر، وإط���الق نظام عقد ح��واف��ز جديد ملنطقة األغ����وار، ومنح 
األفضلية للمنتجات املحلية املتعلقة بمكافحة الفريوس مثل الكمامات واملعقمات واأللبسة الواقية ومنحها كامل األفضلية يف 

املشرتيات الحكومية، وإعفاء الشركات من رسوم التسجيل حتى نهاية العام.
واي��ض��ا ت��م اط��الق برنامج املنح ال��دراس��ي��ة لتشجيع الفتيات الناجحات يف الثانوية العامة ع��ى االلتحاق يف التخصصات التقنية 
واملهنية بدعم كندي والجهود مستمرة مع عدد من الجهات املانحة لتوفري قرض بقيمة 475 مليون دوالر بفوائد بسيطة من اجل 

توفريها للمنشات الصغرية واملتناهية الصغر.
توسيع القاعدة االنتاجية: 

ن��ع��م��ل ع���ى زي�����ادة م��س��اه��م��ة ال��ق��ط��اع ال��ص��ن��اع��ي يف ال��ن��ات��ج امل��ح��يل اإلج���م���ايل ال����ذي ي��ب��ل��غ ح��ال��ي��ا 13% م���ن خ���الل اس��رتات��ي��ج��ي��ة التنمية 
بالعناقيد، وق��د ت��م تطوير الخطة االسرتاتجية للتنمية بالعنقود الصناعي ملحافظتي الخليل ون��اب��ل��س، ويف ذات ال��س��ي��اق، وعى 
صعيد املدن الصناعية تم الشروع يف تنفيذ املرحلة الثانية من مشروع مدينة أريحا الصناعية الزراعية عى مساحة 100 دونم يف حن 
بلغ عدد املصانع العاملة 17 مصنعا وقد تم افتتاح أربعة مصانع بخطوط إنتاج جديدة،  كما تم بد تنفيذ املرحلة الثانية ملشروع 

مدينة بيت لحم الصناعية عى مساحة 41 دونم وجرى  توقيع 24 عقد ايجار منها 14 مصنع عامل 
وفيما يتعلق بمدينة ترقوميا الصناعية  تم االنتهاء من جميع الدراسات السوقية والجدوى باإلضافة لدراسات املخطط الهيكيل 
وت��م ان��ج��از اع��م��ال تسوية االرايض ل���الرايض املخططة الق��ام��ة املدينة الصناعية وم��ن املتوقع ان ي��ب��دأ العمل باملرحلة االوىل والبالغة 

مساحتها 370 دونم يف املنطقة قريبا.

بقلم: املحامي زياد أبو زياد

بقلم : خالد العسييل
وزير االقتصاد الوطني

الرئيس يعزي رئيس وزراء األحد... وكل يوم أحد
اليونان بضحايا الزلزال

رام الله -وفا- عزى الرئيس محمود عباس، رئيس وزراء اليونان كريياكوس 
ميتسوتاكيس، بضحايا الزلزال الذي ضرب بحر إيجه وأثر عى جزيرة ساموس 

وبعض املناطق املحيطة بها.
وق����ال ال��رئ��ي��س يف ب��رق��ي��ة ال��ت��ع��زي��ة "ن��ت��ق��دم ل��دول��ت��ك��م وم����ن خ��الل��ك��م للحكومة 
والشعب اليوناين الصديق، باسم دول��ة فلسطن وشعبها وباسمي شخصيا، 
بأحر التعازي القلبية، لوقوع العديد من الضحايا واملصابن من أبناء شعبكم 

الصديق، وملحقا أضرارا مادية، متمنن تجاوزكم لهذه املحنة".
ودعا الرئيس، بالرحمة للضحايا، وبالشفاء العاجل للمصابن، وأن يحفظ، 

املوىل، الجمهورية اليونانية الصديقة رئيسا وحكومة وشعبا من كل مكروه.

هنية يهاتف أردوغان 
معزيا بضحايا إزمير 

غزة: عالء املشهراوي- هاتف إسماعيل هنية، رئيس املكتب السيايس لحركة 
املقاومة اإلسالمية )ح��م��اس(، الرئيس ال��رتيك رج��ب طيب أردوغ���ان، مقدماً له 

وللشعب الرتيك، التعازي الحارة بضحايا زلزال إزمري.
وأك��د رئيس الحركة ع��ى التضامن األخ���وي م��ع تركيا، وال��وق��وف إىل جانبها 
يف هذه املحنة، وعرب عن مشاعر املواساة ألهايل ضحايا الزلزال، متمنياً الشفاء 
العاجل للجرحى، وتمكن األطقم املختصة بإنقاذ الذين تحت األنقاض، داعياً 
امل�����وىل أن ي���ك���ون���وا ع���ى ق��ي��د ال���ح���ي���اة، ب��ح��س��ب م���ا ج����اء ع���ى م���وق���ع ح���رك���ة ح��م��اس 

اإللكرتوين.
وأشار رئيس الحركة رئيس املكتب السيايس، إىل ثقته بأن تركيا، سوف تجتاز 
هذه املحنة، وتتخطاها بوحدتها وتماسكها، وقال: "إن ما جرى كان له صداه 
اإلنساين يف قلب الفلسطينين يف كل مكان، داعياً الله أن يحفظ تركيا وشعبها 

وقيادتها من كل مكروه".
م�����ن ج����ان����ب����ه، ع������ربرّ ال����رئ����ي����س ال���������رتيك، رج������ب ط���ي���ب أردوغ�������������ان، ع�����ن ش����ك����ره ل���ه���ذا 
االتصال، وهذه املشاعر الصادقة من الشعب الفلسطيني، مستعرضاً ما حدث 

وجهود تركيا يف التعامل معه عى مختلف الصعد.

العمادي: األربعاء صرف 
المنحة القطرية 100 دوالر 

لألسر الفقيرة بغزة
غزة / مكتب الوطن للصحافة- أعلن السفري محمد العمادي، رئيس اللجنة 
القطرية إلعادة إعمار غزة، عن موعد صرف املنحة القطرية بواقع 100 دوالر ل�100 

ألف أسرة مستورة ومتعففة يف قطاع غزة.
وأوضح السفري العمادي يف تصريح وصل "ے" نسخة عنه أن بدء صرف 
املنحة القطرية- بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية- سيكون يوم األربعاء املقبل 

. 2020/11/04
وق��ال العمادي إن عملية توزيع املنحة القطرية ستتم عرب ف��روع بنك الربيد 
يف م��ح��اف��ظ��ات ال���ق���ط���اع، ض��م��ن إج��������راءات ال���وق���اي���ة ال��ص��ح��ي��ة امل��ع��ت��م��دة م���ن وزارة 
الصحة ملواجهة تفي فريوس كورونا، "حفاظا عى سالمة املستفيدين ولضمان 

التزامهم بإجراءات الوقاية والتعقيم والتباعد االجتماعي".
وذك����ر أن عملية ص���رف ال������100 دوالر س��ت��ت��م ب���إش���راف ك��ام��ل م��ن ط��واق��م اللجنة 
القطرية، بالتعاون مع الجهات املعنية وع��ى رأسها وزارة التنمية االجتماعية 

ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات بغزة.
وأشار العمادي إىل أن عملية صرف املنحة القطرية ستكون "بشكٍل يضمن 
تحقيق أعى معايري األم��ان والسالمة التامة للمستفيدين والعاملن يف مراكز 

التوزيع، يف ظل تفي وانتشار فريوس "كورونا" يف قطاع غزة".
وت��ص��رف دول��ة قطر منحة مالية شهرية بمبلغ 100 دوالر لنحو 100 أل��ف أس��رة 
محتاجة يف القطاع، منذ أشهر، يف وقت ُيعاين فيه سكان الشريط الساحيل من 

واقع اقتصادي ومعيي غاية يف التعقيد بسبب الحصار اإلسرائييل املشدد.

بعد وفاته بالكورونا 

خطف جثمان شيخ درزي 
معروف من مشفى بصفد

ص��ف��د-أق��دم ال��ع��ش��رات م��ن أب��ن��اء الطائفة ال��درزي��ة، الليلة قبل امل��اض��ي��ة، عى 
خطف جثمان الشيخ أبو زين الدين حسن محمود الحلبي، من مستشفى زيف 

يف صفد، حيث فارق الحياة بعد اصابته بفريوس "كورونا".
ال��ب��ث اإلسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، ف��إن الشيخ أبو  وبحسب هيئة 

زين الدين يعد من أعالم الطائفة املعروفية.
ووق����ع����ت م����واج����ه����ات م����ع ال�����ح�����راس األم���ن���ي���ن يف امل���ش���ف���ى وأف���������راد م����ن ال��ش��رط��ة 

اإلسرائيلية الذين هرعوا اىل املكان.
ونقل جثمان الشيخ إىل قرية مجدل شمس، حيث أقيمت جنازة له بمشاركة 

آالف املشيعن خالًفا لتعليمات وزارة الصحة اإلسرائيلية.
وان�������ت�������ق�������دت غ�������دي�������ر ك�������م�������ال م�������ري�������ح م��������ن أع��������ض��������اء ال�����ك�����ن�����ي�����س�����ت ع��������ى ص����ف����ح����ت����ه����ا يف 
"ال���ف���ي���س���ب���وك"، ب���ش���دة ه����ذا ال����ح����ادث، ق��ائ��ل��ة :"ال ي��ل��ي��ق ب��ال��ط��ائ��ف��ة امل���ع���روف���ي���ة وال 

بمكانة الشيخ".
إال أن ردها هذا القى موجة تنديدات واستنكارات يف صفوف أبناء الطائفة.

ي��ش��ار إىل أن��ه ت��م أم��س االول ، تمديد االغ���الق الصحي امل��ف��روض ع��ى القرية 
حتى الخامس من الشهر املقبل بسبب تصاعد املنحنى الوبايئ فيها.

وزارة الثقافة تنعى 
التشكيلي عدنان جمعة طه

رام الله -وفا- نعت وزارة الثقافة ،الفنان الفلسطيني التشكييل عدنان جمعة 
طه املعروف ب�"عدنان يحيى"، ال��ذي ت��ويف عن عمر ناهز الستن عاما يف مدينة 

إربد األردنية، مساء الجمعة.
وقال وزير الثقافة عاطف أبو سيف، إنه وبرحيل الفنان التشكييل املبدع عدنان 
يحيى تخسر الحركة الوطنية الفنية التشكيلية، علما من أعالمها، ورمزا من 

رموز كفاح الثقافة الوطنية الفلسطينية.
وقال الوزير أبو سيف، إن الراحل من الفنانن الذين كرسوا ريشتهم دفاعا 
ع��ن القضية الفلسطينية وع��ن حكاية ون��ض��ال شعبنا، حيث خ��ل��دت رسوماته 

حكاية الكفاح والنضال الوطني الفلسطيني.
وتقدم إىل عائلة الفنان الفلسطيني الكبري وإىل زمالئه وتالميذه وإىل جموع 

املثقفن بالتعازي واملواساة.
يذكر أن الفنان عدنان يحيى من مواليد مدينة إربد العام 1960، وعمل يف حقل 
الفنون يف محطات أكاديمية مختلفة، ونظمت له العديد من املعارض املحلية 
والعربية، وحصل عى العديد من الجوائز، وآخرها جائزة دول��ة فلسطن يف 
اآلداب، والفنون، والعلوم اإلنسانية، يف حقل الفنون عن عمله الفني الكبري 

"شهيد" يف العام 2017

ج�����ن�����ن- "ال���������ق���������دس"- ك������ررّم������ت م����ؤس����س����ة س�����ي�����دة األرض ب����وس����ام 
ال���ع���ط���اء م����ن ال����درج����ة األوىل امل���ن���اض���ل ق������دري س����م����ودي )أب������و زي�����د(، 
م���ن ال��ي��ام��ون ب��م��ح��اف��ظ��ة ج��ن��ن، ال����ذي أس���س يف ق���رى غ���رب جنن 
م���راك���ز ط��ب��ي��ة ت���خ���دم أك����رث م���ن 80 أل����ف م���واط���ن ي��ق��ط��ن��ون م���ا ي��ق��ارب 

25 تجمعاً سكنياً.
وح��ض��ر ال��ت��ك��ري��م رئ��ي��س امل��ؤس��س��ة ك��م��ال ال��ح��س��ي��ن��ي، ووف����د من 
املؤسسة ض��مرّ األُس��ت��اذ جمال أب��و ع��رة واملستشار بسام صبيحات 
وع��������واد أب������و س��ن��ي��ن��ة وال���ن���اش���ط���ة رف����ي����ف ح�����م�����دان، ورؤس���������اء ب���ل���دي���ات 

اليامون وكفر ذان والسيلة الحارثية وشخصيات اعتبارية.
وقال الدكتور كمال الحسيني: هذا تكريٌم ملناضل منذ نعومة 
أظ����ف����اره، آم����ن ب��ال��ع��م��ل ال�������دؤوب ل��ت��ح��ق��ي��ق ال���ن���ج���اح وخ���دم���ة وط��ن��ه 

ومجتمعه، والفلسطيني إن كان مبدعاً فهو مناضل.
وأضاف الحسيني: األخ قدري سمودي استحق تكريمه بوسام 
العطاء من الدرجة األوىل، لتميُّزه وتفانيه يف عمله وخدمة أبناء 
ب�����ل�����ده، ول������م ي���س���م���ح ل���ل���ه���زي���م���ة وال�����ي�����أس ب���ال���ت���س���ل���ل إل�����ي�����ه، ف���س���ن���وات 

اعتقاله لم ُتحبطه، بل زادته إيماناً بعدالة قضيته، وإصراراً عى 
امليض قدماً بما يخدم القضية الوطنية وأبناء شعبه، وهذه فكرة 
مؤسسة سيدة األرض التي تؤمن بها، وهي ثقافة تثمن الجهود، 

وتكريم َمن له بصمة يف هذا الوطن املعطاء.
ُيذكر أن قدري سمودي اعتقلته سلطات االحتالل وعمره أربعة 
عشر عاماً يف العام 1989، وأُفرج عنه يف عام 1990، فيما تم اعتقاله 

للمرة الثانية عام 1992، وتم تحريره عام 1999.
وخ����رج س���م���ودي م���ن ال��س��ج��ن، وال��ت��ح��ق ب��ص��ف��وف ق����وات األم���ن 
ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي، وم�����������ارس م����ه����ام����ه ال����وط����ن����ي����ة ض����م����ن ت���ش���ك���ي���ل���ة االم������ن 

الفلسطيني ليضع بصماته املضيئة يف ذلك الحن.
أسس سمودي لشركة هي األُوىل من نوعها عى مستوى الوطن 
يف صناعة الجلود العازلة، كما أسس يف قرى غرب جنن مراكز 

طبية تخدم أكرث من 80 ألف مواطن.
آمن سمودي بأن النجاح ال يأيت إال بالعمل الدؤوب واإليمان 

باملبدأ، وال يعرف للمستحيل طريقاً.

أسس في قرى غرب جنين مراكز طبية تخدم أكثر من ٨0 ألف مواطن

كّرم قدري سمودي 
ُ
"سيدة األرض" ت

بوسام العطاء من الدرجة األولى
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