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 مركز دراسات التنمية
 

كبرنامج بحثي متخصص في الدراسات التنموية. ييدف المركز  1997تأسس المركز في عام 
الى تعميق مفاىيم التنمية وربطيا بسياقيا العممي من خالل تقديم أطر نظرية ومفاىيمية تتحرى 

دراسة التفاعالت بين العوامل االقتصادية واالجتماعية واقع التنمية في فمسطين. وىذا يشمل 
والسياسية لمتنمية. فضاًل عن دراسة بنى السمطة والسيطرة القائمة التي تحول دون تحقيق وتنمية 
مستدامة ارتباطا بالسياق الذي يفرضو االحتالل عمييا. فمنذ االحتالل اإلسرائيمي لألراضي 

ددة عمى حق المجتمع الفمسطيني بالتنمية. يرى مركز فرضت قيود مش 1967الفمسطينية عام 
نتاج  دراسات التنمية أن األكثر تعبيرَا عن التنمية في فمسطين ىي استراتيجيات الصمود والبقاء، وا 
بدائل محمية لبنى القوى المييمنة وباإلضافة الى ذلك فان المركز يسعى الى توفير إطار 

القضايا ذات الصمة بالتنمية وبحثيا ومناقشتيا وذلك  مؤسساتي يمكن من خاللو النظر في جميع
 بيدف توفير التوجيو والمساعدة العممية لصناع القرار.

 
يحاول مركز دراسات التنمية من خالل جمعو بين االبحاث االكاديمية والنشاطات المجتمعية أن 
يعزز الربط المحكم بين النظرية والممارسة التنموية اذ تشمل أنشطتو في ىذا المجال الندوات 
وورش العمل، والمسوح الميدانية والدراسات التقييمية، وتقييم االحتياجات. فمن ناحية يعمل 
المركز عمى عدد من المشاريع البحثية في شتى المجالت التنموية بالتعاون والتنسيق مع 
مؤسسات محمية ودولية. ومن ناحية أخرى ينفذ المركز عددا آخر من المشاريع المجتمعية التي 

 تيدف الى تمكين الفئات الميمشة ودمجيا في عممية التنمية.  
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 :يمدخل أول .1
 

التنمية في فمسطين المحتمة كمفيوم وممارسة تثير الكثير من الجدل والنقاش داخل المجتمع الفمسطيني ما زالت 
بمختمف فاعميو السياسيين واالقتصاديين والتنمويين، ويعود السبب األساسي لذلك أن فمسطين ما زالت تقبع تحت 

 في ظل سيطرة االحتالل عمى الموارد الطبيعية والمعابراالحتالل، وأن أي نقاش لعممية التنمية يبقى محدودًا 
بما االقتصادية لمنع نيوض واستنياض مقومات المجتمع  -، وقيامو الدائم بتجريف البنية االجتماعيةواألرض

  .يساىم في التخمص واالنعتاق منو

واتجاىاتيا أمرين السمطة الفمسطينية عمى إعداد خطط تنموية مختمفة، عكست في تباينيا بدورىا، عممت 
التنمية، عممية  أساسيين؛ األول تبني سياسات السوق الحر والميبرالية االقتصادية بشكل مطمق في التعاطي مع

الثاني الرضوخ الكامل إلمالءات وشروط الدول المانحة، التي سعت بشكل أساسي إلى تكييف البنية االجتماعية 
بق اء السمطة قادرة عمى تزويد بعض الخدمات لممجتمع من أجل تعزيز مع متطمبات "عممية السالم" من ناحية، وا 

تعزز ىذا بعض االنتفاضة الثانية حيث قامت الدول الغربية بإجراء عممية مراجعة عميقة آلليات وصول  .ىيمنتيا
ع األموال، وكيفية تنفيذ المشاريع، من أجل فرض المزيد من "االنضباط"، وتعديل "لممحتوى" في مواجية مجتم

منتفض، األمر الذي أدى إلى استدخال أنماط اقتصادية ليبرالية تسعى إلى "فردنة" عممية التنمية، وتحويميا إلى 
سمعة قابمة لمتداول بشكل حصري بين مجموعة نخب متنفذة داخل القطاع الخاص، مرتبطة بعالقات مع كبار 

 .مسؤولي السمطة، ومع قادة االحتالل

قامت المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وعدد من ضمن ىذا السياق والتوجو، 
سمطة النقد عمى إجراء مراجعات لمسياسات و وزارة المالية، و وزارة االقتصاد، من المؤسسات األوروبية، وبتشجيع 

لقطاع الخاص عمى المالية والنقدية، وسياسات اإلقراض، في سبيل الدعوة لتنشيط الدورة االقتصادية عبر تشجيع ا
 .اتخاذ المبادرات، وبما يخمق نمو اقتصادي، وأقيم ليذا الغرض عددًا من مؤتمرات االستثمار

عبر  حمايتوفي كتابو "االمبريالية الجديدة" عن النظام الرأسمالي ودور الدول في  1(2003)يتحدث ىارفي 
، إضافة لدور السياسات في المال وتركزه لدييمحيث تتيح السياسات لمرأسماليين جمع رأس  السيطرة عمى الموارد،

  .حيث يكون جني األرباح ىو المحفز الرئيسي في االقتصاد رافية جديدةغخمق فضاءات ج

 .نستطيع مالحظة توجيات البنوك بالتركيز عمى القروض االستيالكية في األراضي الفمسطينية كمثال عمى ذلك
 .2سبيل المثال ىي تذىب لالستيالك بنك فمسطين عمى درىايص% من القروض التي 68حيث كانت أكثر من 

مجتمع تحت االحتالل، تتعرض فيو البنى االنتاجية واالجتماعية لمسحق المستمر من أجل تقويض أي  ةوفي حال
قدرة صمود لدى المجتمع، فإن توجيو القروض نحو االستيالك سيقمل من قدرة تكيف المجتمع مع أي ىزات 

د كبير من الناس بديون لسنوات طويمة دون ضمانات حقيقية لقدرتيم عمى السداد، إضافة إلى كبرى، وسيربط عد

                                                           
1 Harvey, David. 2005. The New Imperialism. Oxford: Oxford UP. 

 . مقابمة خاصة بالدراسة.7/7/2014مقابمة شاكر الصفدي، بنك فمسطين.   2
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نتاج  توجيو دفق مالي كبير ال يعمل باألساس عمى تطوير البنى االنتاجية التي تستطيع بدورىا تشغيل الناس، وا 
 .قيمة مضافة

وجية نظر ىارفي، يشار في دراسة لمبنك ل ىناك وجيات نظر مختمفة حول السياسات المالية والقروض وخالفاً 
ثار االيجابية لفتح التمويل والقروض االستيالكية لذوي الدخل المحدود عمى النشاط االقتصادي، الدولي عن اآل

 إضافة لوجود عالقة بين الوصول لمتمويل والنمو والتقميل من الفقر، بحيث أن ىذا النوع من التمويل يقوم أيضاً 
يتم ىذا من خالل تعزيز  .3يدعم قطاعات انتاجية بشكل مباشري إضافي بالرغم من أنو ال تصادقبخمق نشاط ا

قدرة ذوي الدخل المحدود عمى االستيالك من خالل توفير سيولة مالية، بما يعزز من الدورة االقتصادية، ولكن 
  .فتح منشآت صغيرة ىذا يرتبط بتوجيو االستيالك أو جزء كبير منو نحو استيالك المنتجات المحمية و/أو

وتشمل سياسات االحتالل  ،ىناك أطراف عدة تؤثر في الواقع الفمسطيني، المحتمةبالنسبة لألراضي الفمسطينية 
فعمى سبيل المثال، في الضفة الغربية، نجحت  .وسياسات السمطة الفمسطينية ،والسياسات الدولية ،اإلسرائيمي

الحق في الوصول لمماء والموارد لممستوطنين بتحويل مناطق  القوانين اإلسرائيمية العنصرية التي تمنح
الحالة االستعمارية، ىنا،  .4المستوطنات لمناطق خصبة مقارنة بالمناطق التي تقع تحت السيطرة الفمسطينية

والمتجسدة بالسيطرة عمى األراضي والموارد توجو من أجل استثمار رأسمالي يتيح تراكم رأسمالي من خالل الموارد 
المنيوبة، والتي تعود من أجل تثبيت سيطرة االحتالل، أما في الجية األخرى فإن المزارع الفمسطيني يتعرض 
لعمميات سمب وسحق مستمرة، تقمل من قدرتو عمى الصمود من خالل اإلنتاج، وتقمل كذلك من مساىمتو 

ليبرالية التي تنظر إليو عمى أنو استثمار االقتصادية المباشرة، نتاج السياسات االستعمارية أواًل، والسياسات النيو 
 ."خاسر" كما سنوضح الحقاً 

البنك الدولي صندوقًا لممخاطر السياسية لإلقراض، بما يشجع البنوك األجنبية والعربية والمحمية العاممة أسس 
ذه القروض داخل الضفة الغربية وقطاع غزة عمى زيادة نسبة القروض من الودائع التي تستحوذ عمييا البنوك، ى

الخ(، وكذلك تشجيع التجار والشركات عمى ...توجيت باألساس إلى قروض فردية استيالكية )شراء بيت، سيارة
استخدام الجاري المدين، إضافة إلى عدد قميل من القروض توجيت من أجل المشاريع االقتصادية، وفي ىذه 

نوك عالية جدًا في حمائيتيا، واألىم أنيا توجيت الحالة كانت الفوائد والشروط التي توضع كضمانات من قبل الب
إلى توجيو القروض إلى مشاريع مضمونة، أو إلى أصحاب رؤوس األموال القادرين عمى السداد في حين ترك 
صغار المنتجين، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في معظم األحوال تواجو مصيرىا أمام االحتالل ومنتجاتو أواًل، 

 .فمسطينية الكبرى التي سعت إلعادة تشكيل خارطة االستحواذ واالحتكار ثانياً وأمام الشركات ال

وصواًل إلى ىذه المحظة عدة احتجاجات اجتماعية اقتصادية تركزت عمى موضوع  2012-2011شيدت أعوام 
وحتى  2011التي امتدت من عام  األجور، غالء األسعار، أسعار المحروقات، وغيرىا الكثير من المطالبات

عدا قدرة السائقين الفمسطينيين بالتأثير عمى الحكومة من خالل تعطيل حركة السير والمواصالت خالل  .اآلن

                                                           
3  Bruhn, M. & Love, I. 2009. The economic impact of banking the unbanked: evidence 

from Mexico. The World Bank. Available at: http://ideas.repec.org/p/wbk/wbrwps/4981.htm 

4 Wutich, Amber and Alexandra Brewis. “Food, Water, and Scarcity: Toward a Broader 

Anthropology of Resource Insecurity”. Current Anthropology, Vol. 55, No. 4 (August 

2014), pp. 444-468. 
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2012عام 
إلى الموجية ، مما أدى إلى استجابة الحكومة جزئيًا لمطالبيم، أما بقية المظاىرات واالعتصامات 5

لبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى ذانًا صاغية بسبب اعتماد سياساتيا عمى مشورة اآالسمطة لم تمق 
 .القوة المتزايدة لموبي كبار رجال األعمال الفمسطينيين

قصاء مجموعات سكانية ومناطق جغرافية بعينيا،  ة األغوار، تعتبر قفي منطىذا األمر أدى إلى زيادة التيميش وا 
موارد طبيعية، وتعتبرىا تحت سيطرتيا، % من ىذه األراضي بأنيا أراضي دولة، مناطق عسكرية، 87إسرائيل 

 .6عمما بأن األغوار ىي المناطق األكثر خصوبة في المناطق الفمسطينية

فإن  .االحتالل واالستعمار اإلسرائيمي والبنى التي يشكميا التنمية في فمسطين، يجب التعامل مع عند الحديث عن
ة اإلنتاج الفمسطيني من تأثير االحتالل واالقتصاد مع عمميات اإلنتاج وحماي مقاومة ىذه البنى ترتبط أيضاً 

 .7اإلسرائيميةمميار دوالر من البضائع والخدمات  4حيث يستورد الفمسطينيون ما قيمتو أكثر من  .اإلسرائيمي عميو

فة بعممية اإلنتاج والربح، بما يشمل عوامل مختم إن القطاع الزراعي، بطبيعتو، يواجو العديد من المخاطر ارتباطاً 
أيضا لقطاع  مثل الطقس، واألسعار، إال أنو من الميم أيضا دراسة المخاطر التي تشكميا السياسات المالية

 .فاق التنمية في ظل ىذا الواقعآودراسة  الزراعة

ثار القروض والسياسات المالية، إال أن ىذه الدراسة تعتمد نموذج ىارفي في ول آمع اختالف وجيات النظر ح
 بما يخمق مجتمع استيالكي ويؤثر سمباً  المالية في تكريس تركيز رأس المال ومراكمة رأس المالدور السياسات 

عمى التنمية، وال تراكم في القطاعات االقتصادية التي تعمل عمى تعزيز صمود الشعب الفمسطيني من خالل 
 .يةاإلنتاج، استبدال بضائع االحتالل، تشغيل األفراد، وخمق دخل لمعائالت الفمسطين

 :المنهجية .2

 :هدف الدراسة 1.1
تيدف الدراسة إلى تحميل وتفكيك سياسات اإلقراض في المناطق الفمسطينية المحتمة، في سياق التوجيات 
التنموية لمحكومات الفمسطينية، وكيف عممت عمى تثبيت الشركات الكبرى، وسحق الشركات الصغيرة والمتوسطة 

 .المنتشرة في الضفة الغربية

 :حاول الدراسة اإلجابة عمى أسئمة رئيسة منيات

 ما ىي سياسات اإلقراض في المناطق الفمسطينية؟ وكيف تطورت؟ 

 وأصحاب  والمؤسسات المالية من المستفيد األساسي من ىذه السياسات؟ والعالقات بين البنوك
 القروض؟

                                                           

يوسف الشايب، إضراب سائقي "العمومي" يشّل الحركة وتواصل االعتصامات االحتجاجية عمى الغالء. جريدة األيام.   5
 http://www.al-ayyam.com/article.aspx?did=199044&date=9/7/2012الرابط االلكتروني: 

6 Al-Botmeh,  Samia. “Implications of the Kerry Framework: The Jordan Valley”. Journal of 

Palestine Studies, Vol. 43, No. 3 (Spring 2014), pp. 49-5. 
7 Rabbani, Mouin. “It's Not Over until It's Over”. Journal of Palestine Studies, Vol. 43, No. 3 

(Spring 2014), pp. 51-55. 
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 سات إقراض تدعم اإلنتاج ىل استفاد أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمزارعين من سيا
  المحمي؟

  ما ىي آثار القروض التي حصل عمييا أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟ وىل سياسات البنوك
 تسعى إلى دعم المشاريع اإلنتاجية؟ ما ىي الشروط التي تفرض عمى المقترضين؟والمؤسسات المالية 

  فظة طولكرم عمى إنتاج البيض والدجاج الالحم في ( في محااتتبع نموذج بناء شركة كبرى )دواجن عزيز
 المنطقة، وكيف أثرت ىذه الشركة عمى األىالي؟

 :منهجية الدراسة 1.1
أسموب المقابالت المعمقة مع عدد من أصحاب المنشآت  مستخدمة .تعتمد الدراسة عمى منيج التحميل الكيفي

فة إلى مراجعة الوثائق واألدبيات والتقارير ذات ، باإلضااالصغيرة والمتوسطة والمزارعين، ومع شركة عزيز 
 .العالقة

الدراسة عمى مراجعة المفاىيم النظرية األساسية حول اإلقراض، بحيث تعمل عمى تحميل المدارس عممت 
ستؤسس المراجعة المفاىيمية  .االقتصادية والتنموية المختمفة التي تناولت اإلقراض كسياسة/ أداة مالية وتنموية

 .لمدراسة يتم من خاللو تناول سياسة اإلقراض الحالية، وتأثيراتيا التنموية مدخالً 

 

 مجتمع الدراسة: 2.2

يتمثل مجتمع الدراسة باألطراف المرتبطة بالمشاريع االنتاجية الكبيرة والصغيرة والقروض، حيث تتمثل المشاريع 
البنوك ، أما رة بالمنتجين الصغار مثل المزارعينوالمشاريع االنتاجية الصغي ،االنتاجية الكبيرة بالشركات المنتجة

 .عبر عن األطراف التي تعمل في نطاق اإلقراضتوالمؤسسات المالية 

ىناك فروق أساسية في أطر وأسس عمل كل من البنوك ومؤسسات اإلقراض، حيث تخضع البنوك لقانون 
صدرة ليا، فيما تخضع مؤسسات اإلقراض مختمف وإلشراف سمطة النقد الفمسطينية، إضافة إلى قوانين الدول الم

  .لقانون مختمف، وتحت رقابة ىيئة سوق رأس المال الفمسطيني

يعني أن آلية إعادة استثمار جزء من الودائع والنسب والطرق ىي جزء من النظام المصرفي، فيما  ،االختالف ىذا
دة استثمار وضخ جزء منيا في تعمل شركات اإلقراض ضمن آلية مختمفة ال تتضمن وجود الودائع، أو إعا

المجتمع، غير أن القاسم األساسي المشترك ىو التعاطي مع القروض كأداة مالية تحقق الربح، وبفوائد مرتفعة، 
وضمن ضمانات مشددة، كما أن البنوك ومؤسسات اإلقراض لدييما قدرة عالية عمى التأثير عمى االقتصاد 

 .المحمي

 العينة: 1.2
الدواجن في مناطق شمال الضفة، منطقة الكفريات وبالتحديد كفر جمال  موعة من مزارعية بمجتمثمت العين

 .مزارعين في ىذه المناطق 7وكفر عبوش وكفر صور، حيث تم مقابمة 
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 يربونمزارعين  3و ،دجاجة/ صوص 700-500ما بين  يربونمزارعين  4فتم لقاء  ،مزارعيناإلنتاج لم حجمأما 
 .دجاجة /صوص 4000و 1200ما بين 

لمدواجن ومقابمة مع بنك فمسطين لمبحث في موضوع االقراض لممشاريع  كما تم إجراء مقابمتين مع شركة عزيزا
 .االنتاجية

وزيارة المناطق لمبحث عن مزارعين  ،تم اختيار المزارعين عبر االعتماد عمى باحثين ميدانيين من منطقة البحث
 .ثانية جرى إجراء مقابالت مع مزارعين يعمموا بنطاق متوسط، وفي المرحمة الألولىاصغار في المرحمة 

 

 :سياسات اإلقراض .3
الحكومات الفمسطينية المتعاقبة عمى إعداد خطط تنمية وطنية تمتد لمدة ثالث سنوات، وتيدف الخطة كما عممت 

اإلطار العام سعت  ىو معمن إلى توجيو جيود الحكومة والمانحين نحو األولويات التنموية المختمفة، ولكنيا في
إلى تجنيد األموال كوثيقة أساسية متطمبة من قبل المانحين من أجل تمويل السمطة، وتمر الوثيقة في عممية 

من مفاوضات يحاول كل طرف من األطراف المشاركة فرض شروطو، لذلك تنتيي إلى كونيا سمة غير متجانسة 
  .المشاريع والبرامج واألولويات المتضاربة

عددًا من األولويات السياساتية، وتخاطب إحداىا رفع القدرة  2016 – 2014الحكومة التنموية لمفترة  تضم خطة
وتحدد الخطة أن استخدام  .اإلنتاجية والتنافسية لمقطاع الخاص الفمسطيني في عدة مجاالت ومنيا الزراعة

تحاول الحكومة من خالل  .8والنموالمناطق الغنية بالموارد مثل األغوار ىدفًا ليا من أجل تشجيع اإلنتاج 
االرتكاز عمى خطة كيري إطالق صندوق "شراكات" لالستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاعات 

، وحسب بعض رجال األعمال الفمسطينيين فقد بدء 9الصناعة والزراعة وتكنولوجيات المعمومات والصحة والتعميم
ريع إنتاجية قائمة وناجحة، بغرض توسيعيا، وتحديدًا في قطاع الصندوق بالفعل في شراء حصص في مشا

  .األغذية واأللبان

خطة التنمية العامة التي ترسم السياسات والتوجيات واألولويات التنمية في أربعة قطاعات، ومنيا قطاع التنمية 
اع نجد أن ىناك أولويتين تم االقتصادية والتشغيل الذي يتعامل مع السياسات العامة ذات العالقة، وبمراجعة القط

 :تصميميا في الخطة

وتوفير التسييالت ، تشجيع االستثمار في المشاريع الصغيرة المدرة لمدخل في كافة محافظات الوطن :األولى
 .االئتمانية ليا وضمانيا، والعمل عمى خمق الروابط الخمفية واألمامية فيما بينيا

ل حصول الشركات الفمسطينية، خاصة الصغيرة منيا واألفراد، عمى وضع اإلجراءات المناسبة لتسيي: الثانية
 .10التمويل

                                                           

 . متوفرة إلكترونيًا.2016 – 2014دولة فمسطين. خطة التنمية الوطنية   8
 /http://ar.sharakat.ps/wordpress/about-pifصندوق شراكات. الموقع االلكتروني:   9

 . متوفرة إلكترونيًا.2016 – 2014 دولة فمسطين. خطة التنمية الوطنية  10
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ىذه المقاربة التي اعتمدتيا الخطة، والتي اعتمدت في تنفيذ أحدىا عمى تأسيس صندوق شراكات مرتكزًا عمى 
لموارد تعتبر سياسات ونظم االئتمان واإلقراض سياسة حكومية وعامة استخدمت من أجل نقل اخطة كيري، فيما 

إلى فئة معينة من السكان، وقد تطور السياق العالمي لسياسات االئتمان واالقراض بشكل عام، وبشكل خاص 
التمويل الصغير من التقديم المباشر من قبل الحكومات إلى تطوير السياسات التي تعمل عمى خمق وتشجيع نمو 

 .11االقراض الصغير

لإلقراض، ال تركز عمى تقديم تفسير واضح لإلقراض واالئتمان،  الخطة الحكومية والسياسات العامة الموجية
وتوجييو لقطاعات معينة، فما عدا ذكر التركيز عمى المشاريع الصغيرة والمدرة لمدخل، ال يوجد توضيح حول 

الئتمان الفالحي أىمية كبيرة خاصة في قدرة المشاريع الزراعية عمى الحصول عمى القروض واالئتمان، رغم أن ا
لمجتمعات التي تعتمد عمي الفالحة كمورد أساسي ليا وىو في الغالب ائتمان قصير أو متوسط األجل وقميل منو ا

 ،ويكون اليدف منو تمويل المحصول واإلنتاج الفالحي الجاري واألبنية والتجمعات (1) ،مخصص لألجل الطويل
يؤدي في حالة حسن استخدامو  أنة، كما يمكن ( ويؤدي إلي زيادة اإلنتاج الفالحي والنيوض بالتنمية الفالحي2)
معيشة الفالحين وزيادة مساىمة الدخل الفالحي في تركيب الدخل الوطني والتقميل من درجة  ىرفع مستو  ىإل

 .12التبعية الغذائية والتخفيف من آثارىا السمبية عمي النشاط االقتصادي

ة الممارسة والسائدة، ىي دعم القروض الفردية نرى وجود مسارات مختمفة في فيم سياسات اإلقراض، السياس
واالستيالكية الموجية لشراء العقارات السكنية والسيارات، وممارسة أخرى تحاول توجيو اإلقراض لممشاريع، وغالبًا 

التسييالت االئتمانية، أما قطاع  من الكبرى ما تنال الشركات الكبيرة، وتحديدًا العاممة في قطاع الخدمات الحصة
زراعة فال توجد سياسة رسمية تعمل عمى دعمو من خالل القروض الموجية لإلنتاج والتشغيل، عدا بعض ال

يتمثل ىذا في السياسة الرسمية المتبعة من قبل السمطة الفمسطينية في  .المبادرات التي سنأتي عمى ذكرىا الحقاً 
لقطاع الخدمات، والقطاع المالي، أما  تشجيع االستثمار، وتحديدًا المشاريع الكبرى، والتي توجيت باألساس

القطاع اإلنتاجي فقد بقي غالبًا خارج ىذه التوجيات، حتى الخطة األخيرة، التي أعادت االعتبار لممنشآت 
 .الصغيرة والمتوسطة، دون تقديم حمول مالية وتنموية

 

 ثالث جهات إقراض واتفاقية باريس: 3.1
مالية، بحيث يتم التمويل من خالل أدوات مالية تتبع أما لمدولة  –ادية اإلقراض واالئتمان عدة نماذج اقتصيتبع 

أو مؤسساتيا أو بنوكيا العامة أو التي تساىم فييا بشكل كبير، أو من خالل القطاع المصرفي سواء المساىمة 

                                                           

11  CGAP الرابط االلكتروني: 19. موجز الجيات المانحة: رقم 2014. حزيران .
http://www.cgap.org/sites/default/files/CGAP-Donor-Brief-The-Role-of-Governments-in-

Microfinance-Jun-2004-Arabic.pdf 

دراسة  -مويل المصرفي لمقطاع الفالحي في ظل اإلصالحات االقتصادية. . "سياسة الت2006بن سمينة، عزيزة.   12
". في سياسات التمويل وأثرىا عمى االقتصاديات و المؤسسات. )وقائع الممتقى الدولي المنعقد في الفترة بين -حالة الجزائر

 .(. الجزائر: جامعة بسكرة21-22/11/2006
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راض، أو من العامة أو الممموك بالكامل لمخاص، النموذج الثالث )المختمط( يتبع شركات خاصة تقوم بعممية اإلق
  .خالل تعاونيات، مؤسسات أىمية

النمط السائد فمسطينيًا ىو سيطرة قطاع البنوك والمصارف عمى عممية اإلقراض، ورغم أن ىذه الدراسة تتناول 
اإلقراض في المجال اإلنتاجي، مع التركيز عمى القروض التي توجو لعمميات اإلنتاج الزراعية والحيوانية، إال أنيا 

 .دور الحكومة والشركات األخرى في تمويل ىذه العمميات اإلنتاجيةستشير إلى 

نسبيًا، حيث أن االحتالل  ةي الضفة الغربية وقطاع غزة حديثتعتبر البنوك الفمسطينية والعربية واألجنبية العاممة ف
ظم التي تتبعيا إضافة إلى اإلجراءات والن .تسبب في إغالق البنوك وبدأت معظميا بالعودة مع بداية التسعينيات

شراف سمطة النقد الفمسطينية التي تقوم بدور البنك  البنوك العاممة، فأنيا تخضع لمقوانين الفمسطينية ولمتابعة وا 
 .المركزي الفمسطيني، وفقًا التفاقية باريس االقتصادية التي تنظم العالقة بين السمطة الفمسطينية ودولة االحتالل

 .الصالحيات الكاممة إال أنيا تممك سمطة تنظيمية عمى البنوك العاممةورغم أن سمطة النقد ال تمارس 

الحقًا لعمل جاء  يياالمفارقة، في وجود الكثير من المؤسسات العامة، كما في تأسيس سمطة النقد أن تأسس
 البنوك، حيث استطاعت البنوك أن تعمل وتحقق األرباح دون وجود أي إطار تنظيمي عدا ذلك الذي يحكميا في

شكل ىذا قدرة البنوك عمى التأثير في  حدد .األردنية أو المصرية العاممة و وفقًا لمقوانينأأسست بيا، الدول التي ت
ية، وىو برتوكول باريس إضافة إلى وجود أرضية تنظم العالقات االقتصاد ،وقدرة سمطة النقد من البداية

تأثير في السياسات المالية، كمؤسسة "قاصرة" عن االقتصادي الذي قنن وحدد دور سمطة النقد وقدرتيا عمى ال
 .المحاق في ركب البنوك المركزية

المبنة االقتصادية األساسية الناشئة لنظام السمطة الوطنية الفمسطينية، وحددت مجموعة  اتفاقية باريسوضعت 
التابع لمسمطة بالنظام كبيرة من اإلجراءات والمسموحات والممنوعات، ولكنيا استتبعت إلحاق النظام االقتصادي 

وأماكن  ،والمواصفات والمقاييس المتبعة ،والجمارك ،، من حيث الضرائبمتطورالقوي وال "اإلسرائيمي"االقتصادي 
وأنواع المواد والمنتجات المسموح باستيرادىا وتصديرىا وتمك  ،االستيراد والشحن، ونسب الضرائب والجمارك

تفاقية باريس المواصفات األمريكية واألوروبية السائدة في السوق حددت ا ،باإلضافة إلى ىذا .الممنوعة
كما حددت النظام المالي المتاح ضمن ، 13اإلسرائيمية كأساس لمتعامل مع المنتجات المستوردة لمسوق الفمسطينية

جموعة من السوق الفمسطينية، وذلك بإنشاء "سمطة نقدية" أو سمطة النقد الحالية، وقد تم تحديد إطار عمميا في م
البنود الواردة في ىذه االتفاقية عمى أساس السوق الحرة والتعامالت المالية العالمية، كما سمحت لمبنوك 

داخل السوق الفمسطينية،  رئيسةً  كما ثبتت االتفاقية الشيكل عممةً  .14اإلسرائيمية بالعمل داخل مناطق السمطة
بنك "إسرائيل"  من ذلك أنيا أوكمتدائع، واألخطر وحددت نسب العمولة عمى الو  ،وربطت الودائع بالشيكل

وبالتالي سيتصرف كبنك مركزي لمشيكل داخل مناطق السمطة، عمى أساس  ،شيكلالإدارة الودائع بعممة  مسؤولية
  .15من قبل سمطة النقد الفمسطينية متواضعةإدارة 

                                                           

 .8-1. ص: 1994اتفاقية باريس االقتصادية.   13
 .9المصدر السابق، ص   14
 .11المصدر السابق، ص   15
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عن نسب الضريبة في إسرائيل، % 2-1 بسقف أقل ،ومنيا ضريبة القيمة المضافة ،حددت االتفاقية الضرائب
وأبقت االتفاقية عمى العمالة الفمسطينية داخل إسرائيل والمستوطنات مسموحة، وحددت نسب التحويل عمى 

كما حددت نسب االقتطاعات لصالح المؤسسات اإلسرائيمية عمى  ،الضرائب والتقاعد ومخصصات الضمان
والغريب أن ىذه االتفاقية تعاممت  .16ينيين داخل إسرائيلأساس تقديميا خدمات صحية أو إدارية لمعمال الفمسط

 .وعميو يسمح بجباية الضرائب عمى العمال الفمسطينيين لصالح السمطة فييا ،مع المستوطنات كمناطق قانونية

تراعي في عمميا اإلجراءات العالمية من أجل إتباع  ، والتي بدورىاسمطة النقداتفاقية باريس عممية تأسيس نظمت 
معايير "المقبولة" في إدارة المال وفقًا لمقابمة مع رئيس سمطة النقد جياد الوزير "أصدرت سمطة النقد، دليل ال

 ،القواعد والممارسات الفضمى لحوكمة البنوك في فمسطين بما يتوافق مع إصدارات لجنة بازل لمرقابة المصرفية
عندما  2006فمنذ العام  .في صندوق النقد العربيوما اعتمده مجمس المحافظين العرب في نياية العام الماضي 

 لكن وضعنا حموالً  ،مميون دوالر فقط 220مر الجياز المصرفي بوضع صعب حيث كان لديو احتياطي بقيمة 
 300يتجاوز المميار و نصبح احتياطي الجياز المصرفي الفمسطيني اآلفأزمة المالية السابقة وتعممنا من تمك األ

% 2.9ن ووصمت الى نسبة % لكنيا تقمصت اآل15 ،2006ت نسبة تعثر القروض في العام فكان .رمميون دوال
حضرنا جيازنا المصرفي لالزمات المالية في ظل المتغيرات التي نتجت عما يسمى  2011منذ بداية العام  .فقط

مرورا  2010ة العام وعممنا عمى مدار السنوات منذ نياي ،نفسنا لمتقمبات الجيوسياسيةأبالربيع العربي فجيزنا 
% من ارباحيا وذلك 15% فكل البنوك لم توزع 2% الى 1.5حيث رفعنا نسبة المخاطرة من  2013بالعام 

 .17لممزيد من التحوط المالي

أن نسبة االلتزام بسداد القروض قد ارتفعت نتيجة تجاوز مرحمة االنتفاضة الثانية التي  تصريح واضح، حيثىذا 
، نتاج وقوف الرواتب، وانييار الكثير من المؤسسات ن من السدادو يتمكن فيو المقترضأدت إلى نشوء وضع لم 

كما تم تفعيل النظام الشرطي والقضائي لمالحقة المتخمفين عن السداد، واألمر األخر الميم ىو أن البنوك قد 
جراءاتيا لمحصول عمى قرض، بحيث يمكن القول أنو لمحصول  عمى قرض شددت بشكل كبير من شروطيا وا 

الراتب فأنو يجب عميك إحضار كفيمين، إضافة إلى طابو الشقة أو رىن السيارة، إضافة إلى االلتزام بتحويل 
مقابل القروض الشخصية واالستيالكية ضمانات ك ما يقدموأضعاف  أربعة، أي أن البنك يأخذ وحجز المستحقات

 .من قبل البنوك والمصارفمقدمة ال معظم القروضىذا مآل الموجية لشراء السيارات والشقق، و 

 

 والبنوك والمصارف:النقد سمطة  1.1.3
أنشئت سمطة النقد الفمسطينية لتمارس بعض ميام البنك المركزي في ظل عدم وجود سيادة أو دولة، وتشرف 

ي "تأسست سمطة النقد الفمسطينية بموجب قرار رئاسي ف عمى القطاع المصرفي في مناطق سيادة السمطة الوطنية
وقد أنشئت  .1997عام الكمؤسسة مستقمة، وتم استبدال ىذا القرار بإصدار قانون سمطة النقد في  1995العام 

( لمعام 2لتحقيق العديد من الميام الواردة في بروتوكول باريس االقتصادي كما ورد في القانون رقم ) سمطة النقد
                                                           

 المصدر السابق.  16
وكالة معا اإلخبارية. الوزير لـ معا: الجياز المصرفي قادر عمى مواجية االزمات المالية. )تاريخ الدخول:   17
 .http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=694996(. الرابط االلكتروني: 1/7/2014
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عمى وجو الخصوص  تتحدد، يانك المركزي، وليس كمالميام المناطة بالب تمارس سمطة النقد عددًا منو  .1997
 .18واإلحصاء" ،واألبحاث في مراقبة المصارف، وخدمات المدفوعات،

نيا ممتزمة باتفاقية باريس االقتصادية التي تضع العديد من القيود عمى إف ،واضح من تعريف سمطة النقد كما ىو
مالية واالقتصادية داخل مناطق السمطة الوطنية، واألىم تطور سمطة النقد نفسيا، باإلضافة إلى تطور النواحي ال

 ،عمى التنسيق المستمر مع البنك المركزي "اإلسرائيمي" -باالرتكاز عمى االتفاقية-ىو إجبار سمطة النقد 
  .باإلضافة إلى قيود عمى احتياطات العمالت المختمفة وربطيا الدائم بالشيكل ،واستخدام عممة الشيكل

( 2قانون رقم ) ىي: ،نقد بإطار قانوني وتشريعي، ومن أىم محددات اإلطار القانوني ثالثة قوانينترتبط سمطة ال
 لضمان الفمسطينية المؤسسة بشأن 2013 لسنة( 7) رقم قانونبشأن سمطة النقد الفمسطينية،  1997معام ل

 ، قرار2007 لسنة( 9) رقم األموال غسل مكافحة بقانون قرار تعديل بشأن 2013 لسنة( 6) رقم انونقالودائع، 
 نظام بشأن 2011 لسنة( 62) رقم الوطني، قرار المدفوعات تسوية قانون بشأن 2012 لسنة( 17) رقم بقانون
الفمسطينية،  النقد لسمطة والمحاسبي المالي النظام بشأن 2011 لسنة( 108) رقم المصارف، قرار ترخيص رسوم
 رقم بقانون المتخصصة، قرار اإلقراض مؤسسات عمى والرقابة الترخيص بنظام 2011 لسنة( 132) رقم قرار

الصرافة،  مينة ورقابة ترخيص نظام بشأن 2008 لسنة( 13) رقم المصارف، مرسوم بشأن 2010 لسنة( 9)
 .19الفمسطينية النقد سمطة بشأن 1997 لسنة( 2) رقم قانون

ركات المصرفية المختمفة، باإلضافة إلى ىذه القوانين عمل سمطة النقد، وكذلك ترخيص المصارف والشتنظم 
ولتجفيف  ،"محاربة اإلرىاب"بـنتيجة ما سمي  قرار بقانون خاص بيا ي صدرتإجراءات مكافحة غسيل األموال، ال

، والذي أصبحت البنوك تستخدمو إلغالق حسابات بعض المنظمات أموال بعض األحزاب والمنظمات الفمسطينية
 .في القطاع الزراعي تحت مبررات مختمفة األىمية، ومنيا تمك العاممة

من بين و  .فرعًا ومكتباً  252 مىتممك شبكة تزيد ع ،مصرفًا وبنكاً  17يعمل ضمن نطاق اختصاص سمطة النقد 
من المصارف العاممة في  مصرفانكما أن  .وعشر مصرفًا أجنبياً  سبعة مصارف محمية،ىذا العدد ىناك 

صرافًا معتمدًا من قبل سمطة  256ل في الضفة الغربية وقطاع غزة كما يعم .فمسطين ىي مصارف إسالمية
وأكبر قيمة سوقية  ،مدرجة ضمن سوق فمسطين لألوراق المالية المحمية سبعة منياالبنوك بين ونجد من  .20النقد

مو بينما يعمل البنك العربي داخل السوق الفمسطينية وأسي .21مميون دوالر أمريكي 448ىي لبنك فمسطين بواقع 
 .التشغيل واألصول في فمسطين حيث وىو أكبر بنك من ،مدرجة ضمن السوق األردنية

بمقارنة إجمالي التسييالت مع الودائع، فقد بمغ إجمالي ودائع العمالء لدى البنوك العاممة في فمسطين، بحسب 
روض من الودائع يبمغ مميار دوالر أمريكي، أي أن إجمالي الق 8.5 2014 أرقام جمعية البنوك حتى نياية أيار

% من حجم الودائع في فمسطين، وكذلك الحال 55ويستحوذ بنكا العربي وفمسطين عمى أكثر من  .٪52قرابة 

                                                           

 . الموقع اإللكتروني.2014سمطة النقد الفمسطينية. أيمول   18
 المصدر السابق.  19
 .2014سمطة النقد الفمسطينية. أرقام وحقائق الربع الثالث   20
. الرابط االلكتروني: 31/8/2014 – 3/8بورصة فمسطين. تقرير التداول الدوري لمفترة ما بين   21

http://www.pex.ps/PSEWebSite/NASHRA/20140831.pdf  

http://www.pex.ps/PSEWebSite/NASHRA/20140831.pdf
http://www.pex.ps/PSEWebSite/NASHRA/20140831.pdf
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٪، بينما تتوزع النسبة المتبقية عمى بقية 60ينطبق عمى استحواذىما عمى التسييالت المصرفية بنسبة تبمغ 
15المصارف الـ 

22.  

حجم االقتصاد الفمسطيني،  صغر ومحدوديةما يبرره في ظل  ىناك يسنوك لوجود ىذا العدد الكبير من الب
مقارنة باالقتصاد الصيني الذي يصل فيو معدل البنوك لعدد السكان  ومسيطر عميو بنيويًا من قبل االحتالل،

 بنك لكل مائة ألف، وىي نفس 2.2، فيما تصل ىذه النسبة في فمسطين إلى 23لكل مائة ألف من السكان 0.02
كما يعني ىذا في حال تطبيق نفس نسبة البنوك في الصين إلى  النسبة في اقتصاد دولة متقدمة مثل الدنمارك،

 .حاجتنا إلى نصف بنك فقط ال غير
 

 جدول: يوضح نسبة البنوك في االقتصاديات المتقدمة مقابل عدد السكان

نسبة البنوك لكل مائة ألف من  الدولة
 السكان

 2.3 المانيا
 2.2 اركالدنم

 2.1 الواليات المتحدة األمريكية
 1.1 فرنسا

 0.5 بريطانيا
 2.2 فمسطين

 

من خالل توفير قروض بفوائد إنتاجية في قطاعات اقتصادية  كما أن البنوك ذاتيا ال تعمل عمى تعزيز االستثمار
)بدأت بعض  اإلنتاجيةمتوسطة، وقصيرة األمد، وذلك تحديدًا في مجال القروض و ميسرة عمى مستويات طويمة، 

، حيث تعطي البنوك القروض في مجال المحاوالت لتمويل تحت مسمى المنشآت الصغيرة والمتوسطة(
لقيمة القرض وانخفاض المخاطرة، غير أن  االستيالك، وشراء العقارات بما يعنيو ىذا من ضمان استرداد عال  
تاج، بينما القروض اإلنتاجية ال تقوم البنوك ىذه القروض بأكمميا تسجل ضمن نفقات االستيالك وليس اإلن

ىو من المخاطر وذلك بسبب ارتفاع مخاطر عدم التحصيل من وجية نظر البنوك، ولكن ىذا النوع  ،بإعطائيا
يعتمد في حركتو عمى األصول المودعة  ،وحتى كبير ،متوسطو الذي يعمل عمى تطوير قطاع إنتاجي صغير، 

                                                           

مميار دوالر إجمالي القروض الممنوحة في فمسطين. جريدة القدس. الرابط االلكتروني:  4.7عبد اهلل، محمد.   22
alquds.com/news/article/view/id/514260http://www.  

23 Raghavan, Pyaralal. India’s stunted banking sector: Number of banks per lakh population 

in Germany is 230 times higher than that of India. Link:  

http://blogs.timesofindia.indiatimes.com/minorityview/indias-stunted-banking-sector-number-

of-banks-per-lakh-population-in-germany-is-230-times-higher-than-that-of-india/ 

http://www.alquds.com/news/article/view/id/514260
http://www.alquds.com/news/article/view/id/514260
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لفمسطينيين، التي يقوم مواطنون فمسطينيون آخرون باستثمارىا بشكل إنتاجي في البنوك من قبل المواطنين ا
 .24لتوسيع دائرة اإلنتاج والتشغيل

تنظر البنوك لالقتصاد الفمسطيني عمى أنو مكان مناسب لمراكمة األرباح دون االضطرار إلى إرجاع جزء  ،نإذ
تاجية وصناعية، وتعمل السمطة موافقة عمى ىذا من خالل عممية إعادة استثمارىا في مشاريع إن األرباحمن ىذه 

النيج الفريد من نوعو، حيث تشترط معظم الدول عمى البنوك العاممة عمى أراضييا تخصيص نسبة معينة 
نتاجية قائمة لمقطاعات  2014خالل عام  البنك االحتياطي اليندي حيث وضع .الستخداميا كقروض صناعية وا 

، ويأتي عمى رأسيا قطاع الزراعة، ثم المشاريع الصغيرة ومتناىية الصغر، ثم ذات األولوية في مجال اإلقراض
 .25التعميم

عدة بين نسب االستثمار لمبنوك في فمسطين وفي دول عربية مجاورة، أن ىذه  عند مقارنة إحصائيات لدراسات
 1996عام البنوك في "قامت ال ، فقدالبنوك تستثمر القميل فقط من ودائعيا في فمسطين مقارنة باألردن ومصر

 أما نسبة التسييالت .% من مجمل ودائعيا عمى شكل أرصدة لدى البنوك في الخارج68بتوظيف حوالي 
 نسبة نجدىا (،2003-1996خالل الفترة  2000 العام %38ليا  معدل أعمى وصل الودائع )التي إلى االئتمانية

 المناطق في االقتصادية األنشطة تمويل في البنوك تواضع دور إلى يشير ما المحيطة، بالدول مقارنة متدنية

  .26الفمسطينية"

"أن نسبة استثمارات المصارف العاممة  حيث تشير إلى تساؤلنسب استثمار البنوك موضع دراسة أحدث تضع 
ىي األقل بشكل عام مقارنة بالدول  ،سواء من إجمالي ودائع العمالء أو من إجمالي الموجودات ؛في فمسطين

من حيث  ةالفمسطيني ةإلى ضعف السوق المالي -إضافة إلى ارتفاع المخاطرة السياسية- ذلك ىرة، ويعز المجاو 
واقتصارىا فقط عمى األسيم، ما يضعف قدرة المصارف عمى استثمار  ،تنوع األدوات االستثمارية كما سبق ذكره

 .دوات استثمارية أخرى خارج فمسطين"وتوجييا نحو االستثمار في أ ةالمحمي ةفوائضيا المالية في السوق المالي
ونسبة االستثمارات من إجمالي الموجودات تبمغ  ،%6.29ونرى أن نسبة االستثمار من إجمالي ودائع العمالء 

ما  ،27%18.78و ،%27.09في حين نرى أن ىذه النسب في مصر عمى التوالي  2008خالل عام  ،4.78%
لخارج لتحقيق األرباح، ى الإائع المجتمع الفمسطيني الموجودة لدييا ب األموال ووديعني أن البنوك باألساس تيرّ 

يرغب في رؤية  ،في كسر لمعالقة التبادلية بين الربح والمجتمع، حيث أن المودع الفمسطيني في أي بنك
 ىذه المالحظة التي قدمت من .االستثمار في الداخل، بما يعود عميو وعمى مجتمعو بالنفع االقتصادي والتنموي

مداخمة جياد الوزير محافظ سمطة النقد، الذي تقع عمى مسؤوليتو وسمطة النقد تنظيم عمل المصارف وموضوع 
                                                           

. خصخصة فمسطين. في وىم التنمية: في نقد الخطاب التنموي الفمسطيني. رام اهلل: مركز بيسان 2010 فراس جابر،  24
 لمبحوث واإلنماء.

25 Reserve Bank of India. Priority Sector Lending - Targets and Classification. Link: 

http://www.rbi.org.in/scripts/FAQView.aspx?Id=87 

. قطاع الخدمات الفمسطيني ودوره في عممية التنمية االقتصادية. رام اهلل: معيد 2003الجعفري ومكحول وآخرين.   26
 4أبحاث السياسات االقتصادية الفمسطيني )ماس(. ص 

. السياسات المصرفية الالزمة لتشجيع االستثمار في سوق رأس المال الفمسطيني. في وقائع 2008. جياد الوزير  27
. رام اهلل: سوق فمسطين لألوراق المالية. 27/12/2008عمان -الممتقى السنوي الثاني لسوق رأس المال الفمسطيني. رام اهلل

 69ص 
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إجبار المصارف عمى االستثمار في فمسطين، وتحديدًا في مجال عمى االستثمار، لكن سمطة النقد ال تعمل 
وباإلضافة إلى عدم  .ة وقطاع غزةاإلنتاج، وىذا يعني أن البنوك تفضل حماية األموال خارج الضفة الغربي

ذا ما أضيف إلى ذلك أن التسييالت  استثمار البنوك في الداخل، ىناك أيضًا االستثمارات البنكية في الخارج، وا 
االئتمانية ضعيفة، وما يتم منيا يوجو بالعادة نحو الشركات واألفراد القادرين عمى التسديد، أي دون وجود مخاطر 

 .28وعدم توظيف إال الجزء مضمون األرباحن قطاع البنوك يعمل ضمن قاعدة جني الربح عدم التسديد، نرى أ

والتي تشمل القروض لتسديد العجز في ميزانية الحكومة الفمسطينية الحصة األكبر  ،تشكل القروض االستيالكية
عمييا وتعتمد  2014،29خالل عام  %68ك حيث وصمت في بنك فمسطين ل من القروض التي تقدميا البنو 

  .البنوك لتحقيق األرباح

 :2013فيما يمي جدول توزيع القروض حسب القطاع كما ورد من سمطة النقد الفمسطينية لمعام 

                                                           

 جابر، مصدر سبق ذكره.فراس  28
 . مقابمة خاصة بالدراسة.7/7/2014اكر الصفدي، بنك فمسطين. مقابمة ش 29
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2102/  توزيع القروض حسب القطاع :جدول  

 القطاع
  

 723.2 السمطة الوطنية الفمسطينية

 0.3 السمطات المحمية الفمسطينية

 0.1 غير المالية  مؤسسات القطاع العام الفمسطينية

 2454.6 المقيمين االخرين

 957.2 قروض الشركات المقيمة

 167.7 القروض المضمونة بعقار

 32.1 االنشاء والتطوير

 38.9 تطوير االسر المعيشية

 96.7 اخرى

 755.3 ضمانات اخرى

 10.1 الزراعة/الصناعة الغذائية

 554.3 القروض التجارية/الصناعية

 26.3 يع الصغيرةاقراض المشار 

 4.0 تمويل التجارة الخارجية

 160.5 اخرى

 34.2 القروض المضمونة بالنقد

 3.1 الزراعة/الصناعة الغذائية

 24.3 القروض التجارية/الصناعية

 0.1 اقراض المشاريع الصغيرة

 0.0 تمويل التجارة الخارجية

 6.7 اخرى

 1435.3 قروض االشخاص المقيمين

 303.4 حة بضمان الرهن العقاري القروض الممنو 

 219.8 قروض المركبات الخاصة

 2.2 القروض بضمانة نقدية

 217.6 اخرى

 14.0 القروض التعميمية

 127.1 القروض االستهالكية

 80.0 قروض التقسيط
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 "خاسرة"تجارة  الزراعة والقروض: 1.3
ومن خالل تعاقب اليزائم وخسارة فمسطين، انتيت األرض إلى  كان االقتصاد الفمسطيني اقتصادًا زراعيًا بامتياز،

سيطرة االحتالل الكولونيالية الكاممة، وتحول مع الوقت نتاج السياسات االحتاللية المزارع الفمسطيني المتمسك 
 يلقب الفمسطيني، االقتصاد كان" .8726بأرضو إلى عامل في الورشات "اإلسرائيمية" داخل األراضي المحتمة عام 

 نحو فيو الزراعة تستوعب بو، ُمتاجراً  زراعياً  اقتصاداً  معظمو في غزة، وقطاع الغربية لمضفة" إسرائيل" احتالل
 الزراعي القطاع يكن لم 8771 سنة وبحمول .الميرة غير العمال من معظميا العاممة، اليد إجمالي من% 24

 االقتصاد إلى الفمسطينية العاممة اليد« ائضف» ُنقل حيث الفمسطينيين، العمال من% 04 من أقل سوى يوظف
 في الزراعة مساىمات بالتالي وانخفضت التسعينات، في وغزة الغربية الضفة إلى جزئياً  عاد لكنو ."اإلسرائيمي"

 االقتصاد تحول بينما .%84 من أقل إلى% 11.5 من 8778-8754 الفترة في المحمي الناتج إجمالي
 مصادر عمى ال منيا الطمب مصادر وعمى” إسرائيل“ مع التجارة عمى معتمد يخدمات اقتصاد إلى الفمسطيني

 األساسي، التجاري الشريك ىي” إسرائيل“ كانت 8778 – 8754 الفترة ففي، المحمية أو الدولية والعرض الطمب
 لدخولا حرية" اإلسرائيمية" لمسمع وكان .وارداتيما من% 74 ومزودة وغزة، الضفة صادرات من% 54 مستوعبة

 عانى بينما األمريكية، المتحدة الواليات بعد سوق أكبر ثاني إلييا بالنسبة مثل الذي الفمسطيني، االقتصاد إلى
 .30""اإلسرائيمية" السوق إلى بضاعتيم دخول أعاقت جمركية وغير جمركية قيوداً  الفمسطينيون

أسيس السمطة الوطنية الفمسطينية، حيث استمر ىذا الوضع االقتصادي الفمسطيني بالتبعية الكاممة حتى بعد ت
رسخت اتفاقية باريس ىذه التبعية في كافة المجاالت، فيما ساىمت سياسات السمطة في إفقار المزارع الفمسطيني 

 أساليب وظفت توسعية استعمارية بنية مواجية في الوقت، معظم وحيدًا، نفسو وجد ة،/المزارع ة/الفمسطيني"
 السمطة قدوم لو يحمل ولم .لإلنتاج وسائل أو خام ومواد وماء أرض من يحتاجو وما وعمم قوة الستالب ممنيجة

 ،"االحتالل تطبيع" إمكانيات من جمبتو بما وأرضو؛ عممو عن االغتراب من مزيداً  إال ومانحييا باتفاقياتيا
                                                           

 . زراعة في مواجية االقتالع. رام اهلل: مركز بيسان لمبحوث واإلنماء. 2011عدوان، لورا   30

 47.1 القروض االستيالكية االخرى

 771.1 اخرى

 47.0 بطاقات االئتمان

 19.7 قداً بطاقات االئتمان المضمونة ن

 27.4 اخرى

 15.0 مؤسسات خدمات االسر المعيشية غير الربحية

 50.9 مخصصات قروض المقيمين

 35.7 قروض غير المقيمين

 1.3 مخصصات قروض غير المقيمين

 3213.8 اجمالي القروض
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 عمى فكان .المستمرة واالقتالع االستالب حالة من لمخروج تكتيكات أية أو إنتاجية برامج توفير عن وبعجزىا
 بالرغم الزراعة اختار وىنا، .وعائمتو نفسو إنتاج بإعادة لو يسمح بما المتاحة الممكنات بين يختار أن الفمسطيني

نما وحدىا فمسطين في ليس اليوم، األشغال بين جاذبية األقل كونيا من  .31والرأسمالي النامي بجزأيو العالم في وا 

تكشف عن حالة االرتيان والتبعية واالنكشاف العالية التي سببتيا سياسات السمطة جاءت االنتفاضة الفمسطينية ل
الفمسطينية، من خالل تأسيس وزارات ومؤسسات عامة لم تراعي ظرف شعب تحت االحتالل، وفيما لم تساىم 

تمع صامد سياساتيا جديًا في تعزيز الصمود، أدت البنى االجتماعية وآليات التكيف دورىا في الحفاظ عمى مج
خالل فترة االنتفاضة الثانية، فقد كانت إحدى نتائجيا منع الفمسطينيين من العمل داخل الخط األخضر، وساىم 

 ىي كما االستالب، من مستمرة حالة في الزراعة إلى العودة إنىذا في عودة بعضيم إلى أعمال ىجروىا سابقًا "
 إنتاجيم وسائل عمى السيطرة ُأفقدوا الذين لممزارعين باألمان سواإلحسا االستقرار تحقيق في تساعد لم ىنا، الحالة

 ومجيء .أرادوه كما ووجودىم حياتيم ظروف إنتاج بإعادة التحكم عمى القدرة فقدوا وبالتالي ،(استالبيا تم حين)
نما االستالب، ظروف من شيئاً  يغير لم بيا، جاءت التي بالصيغة السمطة  فئة يمبأن المزارعين شعور من زاد وا 
 وعمميم إنتاجيم بوسائل التحكم عن المزارعين عجز: ىنا باالغتراب وأعني .اغترابيم عزز وبالتالي ميمشة،
 وجودىم إنتاج إعادة من يمنعيم بما أعاله، المذكورة والداخمية الخارجية القوى بتحالف مقدراتيم استالب نتيجة
 .32"االستالبي الشرط في ليم المحدد الشكل خارج

اإلنتاج في حالة مجتمع يعتمد عمى موارد محدودة تتم من خالل استخدام الزراعة والصناعة، والتبادل  إعادة
التجاري الصغير، والتركيز عمى المنشآت الصغيرة والمتوسطة ذات قدرة تشغيل عالية الكثافة، ولكن وجود عقبات 

 ىو الزراعة يخص باريس اتفاقية ًا فيجوىرية أضعفت من قدرة ىذه القطاعات واألدوات، حيث نجد بندًا خطير 
 ما ،33الجانبين بين جمارك أو ضرائب دون الزراعية لممنتجات حر بتبادل سمح حيث االتفاقية، في( 38) ب
 والمقامة لالحتالل، التابعة الكبيرة الزراعية اإلنتاجية الماكينة من الفمسطينية األسواق حماية من السمطة منع

 واستباحة ومنتجاتيم، الفمسطينيين لممزارعين حماية توفير عدم وبالتالي فمسطينية،ال األراضي عمى باألساس
 من ومنع والحيوي، الكبير القطاع ىذا عمى كبير بشكل أثر ما الزراعية، المنتجات قبل من الفمسطينية السوق
 سمعة أنيا عمى رضاأل إلى النظر ويمكن .فمسطينية بأخرى اإلسرائيمية المنتجات استبدال يخدم بما تطوره،

 شروط من كجزء إضعافيا األحوال بأفضل أو سياسية، كسمع والمياه األرض عن التنازل تم وبالتالي سياسية،
 العتماد وذلك الصمود، القتصاد كعماد يشكمو بما ضعيفاً  الفمسطيني الزراعي القطاع أصبح وعميو االحتالل،

 تطور ومنع أيضاً  عطَّل ما بأرضيم، وارتباطيم والحيواني اعيالزر  اإلنتاج عمى الفمسطينية األسر من كبير عدد
يضاف عمى ىذا السياسات الرسمية الفمسطينية التي سبق الحديث  .34وقوي منظم إنتاجي زراعي قطاع ونشوء

 .عنيا، التي تماىت مع السوق الحرة، دون أن تكون قادرة عمى التحكم في معبر واحد بشكل حر!

التراجع المستمر في الزراعة وقطاع الثروة الحيوانية نتاج ممارسات االحتالل المباشرة وغير المباشرة، إضافة إلى 
وغياب أي دعم أو رعاية من  ،السياسات االقتصادية الميبرالية التي انتيجتيا السمطة بالتركيز عمى الخصخصة

                                                           
 عدوان، المصدر السابق.لورا   31
 المصدر السابق.  32
 .19اتفاقية باريس، ص   33

 جابر، مصدر سبق ذكره.فراس   34
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ى ىذا بأن ميزانية وزارة الزراعة لم تتجاوز في أحسن قبل مؤسسات السمطة لمقطاعات الميمة، ويمكن التدليل عم
مميون دوالر عمى  206.5وجاءت الخطة التنموية األخيرة لتخصص  .% من الميزانية العامة لمسمطة1أحواليا 

مميون دوالر نفقات تشغيمية )أي ترصد  83.5مدى ثالث سنوات من ميزانية السمطة لقطاع الزراعة، منيم 
%، فيما تبمغ قيمة النفقات التطويرية )أي التي توجو 40.5ذات العالقة( وبنسبة تبمغ  لممؤسسات الحكومية

% من مجمل مخصصات ىذا القطاع، أي أن 59.5مميون دوالر، ما نسبتو  123لممشاريع المباشرة بالقطاع( 
، وىي قيمة 35وانيةمميون دوالر لمشاريع تطويرية في قطاع الزراعة والثروة الحي 41السمطة خصصت مبمغًا قيمتو 

 بالتأكيد تستحق أن تناقش باستضافة!

 الزراعة عمى القائمة الريفية التنمية تدمير في ميماً  دوراً التي لعبت  العوامل من العديدىذه المبالغ يجب أن تواجو 
 المستوطنات بناء لصالح الزراعية األراضي ومصادرة فمسطين في الحال كما العسكري باالحتالل بدءاً 
 من الكثير أصبحت حيث الريف، أىممت التي الحكومية السياسات استقاللية عدم الى إضافة الجدد، تعمرينلممس
 جدار بفعل العالم عن الريفية والقرى التجمعات مئات عزل إلى إضافة المتعاقبة، التنمية خطط خارج القرى

 من اآلالف عشرات أيضا صادر والذي الغربية، الضفة في االحتالل سمطات تقيمو الذي العنصري، الفصل
 أصبحت وقد التنمية، أىداف عن تماماً  بعيدة القرى تمك وأصبحت الفمسطينيين، المزارعين أراضي من الدونمات

 .36الميمشة بالمناطق الحقاً  تعرف التجمعات ىذه

 

 هل هناك إقراض؟ 2.2

لبية األنشطة الزراعية ضمنو والذي تعتبر غا، 37وكذلك القطاع االقتصادي غير المنظم ،المنشآت الصغيرة
حيث  ،تكيف ضمن المجتمع الفمسطيني، وىذا ما برز خالل فترة االنتفاضة الثانية استراتيجيةوفق  نيعمال

وتشير  ،تعطمت المنشآت االقتصادية الكبيرة والشركات الخدمية دون أن تستطيع أن تنقذ جزءًا من االقتصاد
مميون دوالر  218.1قيمة إجمالي اإلنتاج في ىذا القطاع بمغت حوالي بيانات الجياز المركزي لإلحصاء إلى أن 
%، ولكن نفس المسح يشير إلى تراجع في عدد المشاريع في 70.2أمريكي، ساىم اإلنتاج الزراعي بما نسبتو 

2008% خالل مسح 20.8القطاع غير المنظم بنسبة 
توفير فرص العمل والتخفيف يعمل ىذا القطاع عمى  .38

% في 40.6عامل/ة، منيم  192، حيث يعمل في ىذا القطاع حوالي الة والتخفيف من حدة الفقرمن البط
تظير النسب الكبيرة لألنشطة المنظمة خارج المنشآت، التي تأسست بعد اندالع انتفاضة و  ،39القطاع الزراعي

                                                           

 .86ة الوطنية، ص خطة التنمي  35
ياد الرياحي. المرأة والتنمية الريفية. دراسة غير منشورة.  مؤسسة كوثر.كتاب  أيمين  36  ، وا 
يعرف الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني، اعتمادًا عمى توصية منظمة العمل الدولية، القطاع غير المنظم عمى   37
 أنو: 

ألسرية )ليس منشأة أو مؤسسة(، العاممون بأجر في منشأة/ مشروع غير المشاريع األسرية غير التضامنية، المشاريع ا
 مسجل في الضريبة.

. مسح القطاع غير المنظم والعمالة غير المنظمة: النتائج األساسية. 2014الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني.   38
 http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1760.pdfالرابط االلكتروني/ 

 المصدر السابق.  39
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ه األنشطة كواحدة من األقصى بفعل اإلغالق اإلسرائيمي، وصعوبة األوضاع االجتماعية واالقتصادية، دور ىذ
خاصة في فترات األزمات، بو  ،التي تستخدميا األسر الفمسطينية لمتأقمم مع الظروف الصعبة االستراتيجيات

فانتشار ىذه األنشطة خالل االنتفاضة جاء في إطار محاولة األسر التكيف مع األوضاع الصعبة التي تعيشيا، 
 .40تغطية ولو جزء قميل من احتياجاتياومن أجل توفير الحد األدنى من الدخل لألسر ل

واجيت ىذه المنشآت صعوبة الحقة في التكيف مع ضراوة "السوق" المفتوح لممنافسة، فيناك المزارع اإلسرائيمي 
الذي يتمقى الدعم من حكومتو، إضافة إلى قدرتو عمى استباحة السوق الفمسطينية دون حسيب أو رقيب، ومن 

من خالل عدة تبين  .ل لمموارد في قطاع الخدمات والبنوك وشركات االتصاالتناحية أخرى فيناك توجيو ىائ
ممثمين عن الغرف التجارية، البمديات، جمعيات ، عقدت بحضور 41ورش في محافظات طوباس وجنين وقمقيمية

نوك ألي نوع من االقراض الزراعي من قبل البنوك، ألن الب ا، أجمع الممثمون أن ىناك غيابتعاونية، مزارعين
تتعامل مع السمع والمنتج الزراعي والحيواني كمخاطر عالية، وال يوجد ضمانات عمى التسديد، وفي بعض 

كبيرة ( وىو خطر لإلقراض، فيما أن تقديم قرض لشركة لكائنات الحيةن أنيا مشاريع تعمل في مجال )ااألحيا
وك حول وجود مخاطرة عالية في وىذا ما أكدتو مقابالت البن .تقدم خدمات يمكن أن يكون أسرع وأسيل

القطاعات الزراعية، والتركيز في دراسة المشاريع عمى نسبة الربح المتحققة، وىذا ما يقصي ىذه المشاريع من 
 .دائرة االقتراض

يبين الشكل التالي حجم القروض التي تمقتيا القطاعات االقتصادية المختمفة من خالل برنامج ضمان القروض 
 التابع لصندوق االستثمار الفمسطيني: 42ندوق شراكاتالمنفذ من قبل ص

                                                           

. القطاع االقتصادي غير المنظم في الضفة الغربية وقطاع غزة: 2004المالكي، ياسر شمبي وآخرين. مجدي   40
 79الخصائص االجتماعية االقتصادية العامة. رام اهلل: معيد أبحاث السياسات االقتصادية الفمسطيني )ماس(. ص 

 .2014يات االقتصادية. شير أيمول/ محاضر ورشات عمل لتخطيط األولو   41
 /http://ar.sharakat.ps/wordpress/loan-guarantee-facilityصندوق شراكات. الرابط االلكتروني:   42
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%، وال نجد أي أرقام تفصيمية تشير إلى أي نوع من المشاريع الزراعية 9نرى أن حصة القطاع الزراعي ىي 
  .المشار إلييا، أو حصص المزارعين الصغار والمتوسطين من ىذه القروض

شركات التي تعمل بدورىا مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة طريقة عمل ىذا الصندوق من خالل االستثمار في ال
 قروض شكل عمى الفمسطينيات لمنساء يقدم تمويل في أصالة شركة في شراكات صندوق استثمار توظيف "وسيتم
 القروض تمك استخدام وسيتم أمريكي، دوالر 150000 – 500 بين ما الواحد لمقرض التمويل قيمة يتراوح صغيرة

 التركيز مع االقتصادية، القطاعات مختمف في جديدة مشاريع إنشاء في الفمسطينيات النساء ياجاتاحت تمبية في
 43".قائمة مشاريع وتطوير توسيع عمى أو المنتجة، المشاريع عمى

االستثمار من خالل أصالة وغيرىا من المؤسسات/ الشركات يعني إعادة إنتاج نفس أساليب العمل التي تقوم 
 ائتمانيةالصندوق نفسو لم ينتج أداة مالية/  .لصغار المزارعين، وربات البيوت بفوائد عالية عمى بيع القروض

نما استثمر في مشاريع ناجحة بالفعل، ولكن نجاحيا ال يعني  جديدة تعمل عمى تطوير وتنمية القطاع الزراعي وا 
 في االستثمارية لمشؤون التنفيذي الرئيس نائب مرعي، ضرغام الدكتور بالضرورة نجاح المشاريع المقترضة "قال

 شركات 7 في أمريكي دوالر مميون 10 عن يزيد ما شراكات صندوق استثمر الفمسطيني االستثمار صندوق
 في عاممة ومشاريع شركات عمى االستثمارات ىذه توزعت وقد ،2013 عام بداية في إطالقو منذ فمسطينية
 أىمية وتنبع .وغيرىا المعمومات وتكنولوجيا والصناعة عةوالزرا والسياحة الصغر متناىي التمويل قطاعات

                                                           

دنيا الوطن. صندوق شراكات يستثمر في شركة أصالة لمتنمية واإلقراض بيدف تمويل قروض لمنساء العامالت في   43
 رابط االلكتروني: المناطق الميمشة في فمسطين. ال

http://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/591635.html 
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 عمى القادرين غير شعبنا أبناء من واسعة شريحة يدعم أنو في الصغر، متناىي التمويل قطاع عمى التركيز
 تمويل تقديم عمى السابق في شراكات عمل حيث األخرى، التمويل مؤسسات أو البنوك من تمويل عمى الحصول

 والمناطق الزراعة قطاعي في عاممة مشاريع تمويل استيدف فاتن لمؤسسة قرض شكل عمى دوالر مميون 3 بقيمة
 في اإلقراض لمحفظة التمويمي الحجم زيادة في يساىم اليوم أنو حين في العنصري، الفصل جدار من المتضررة

 44".أصالة شركة

بنوك والمصارف بدورىا ال تتوجو مرعي في سياق حديثو عن حجم استثمارات الصندوق يوضح بشكل جمي أن ال
إلقراض شريحة واسعة من الشعب الفمسطيني، ومن ضمنيم صغار المزارعين الذي يعممون في المناطق 

 .الميمشة

الحصول عمى القروض ليس شرطًا أو متطمبًا من أجل نجاح واستمرار المشروع الزراعي/ الحيواني، ولكن وجود 
اجية يخضع التجاىين، األول مرتبط بالبنوك العاممة في األراضي القروض في حالة ىذه المشاريع اإلنت

الفمسطينية المحتمة والتي تضع شروطًا تجعل من الصعب عمى مالك المشاريع االنتاجية الصغيرة، وتحديدًا 
ييا، واالتجاه الثاني مرتبط بالحصول عمى قرض من المؤسسات األىمية، بالعاممة في القطاع الزراعي أن تم

أو فشل  انيياركات التي تمول المشاريع الصغيرة، والتي تضع بدورىا جممة شروط وحجم فوائد تجعل من والشر 
 المشروع يحمل األسرة دينًا إضافيًا، ألن حجم الفائدة عالي، وقسط السداد ارتباطًا بدخل ىذه األسر كبير نسبيًا:

 أخذنا التي المؤسسة لكن الدواجن، تربية في خبرة لي يكن لم إنا الدواجن، لتربية قرضا أخذت لقد"
 لكن الدواجن، مشروع زوجي فيو وعمل باسمي القرض فأخذت لمنساء، فقط تعطي القرض منيا
 45دوالرا شيرياً" 75 بقيمة لمقرض شيري قسط عمينا وأصبح المشروع، خسر

متاح، مما يترك الخيار الوحيد ىذا يعني تكبيل األسرة المنتجة المزيد من االلتزامات والديون نتاج نظام اإلقراض ال
ىذه المشاريع موجية باألساس من أجل التعامل  .ىو المشاريع اإلنتاجية المختمفة التي تقدميا المؤسسات األىمية

مع الفقر وتخفيف آثاره من خالل تسييل لممزارعين والمنتجين الحصول عمى بعض المساعدات والمنح المتفاوتة 
الخ(، وتسعى إلى ذلك ...جات، تسويق، المساعدة في شراء بعض الوسائل اإلنتاجية)تدريب، استشارات، شراء منت

من خالل فكرة تعزيز صمود المنتجين واألسر التي تتعاطى باإلنتاج الزراعي والحيواني، وغالبًا ما تواجو ىذه 
الناتج عن ىذه التدخالت اإلنتاجية مشاكل متفاوتة، من عدم قدرة اكتفاء األسرة معيشيًا من خالل الدخل 

المشاريع، أو عدم قدرتيا عمى الدخول إلى السوق، وبيع المنتجات بسعر مربح، أو بيع المشروع من البداية من 
 .أجل تحويمو إلى سيولة مالية

عممت بدورىا عدة مؤسسات وجمعيات زراعية وتعاونيات عمى تأسيس شركة خاصة لمتمويل واإلقراض الزراعي، 
استيداف خاص لممزارعين ومربي الثروة الحيوانية من خالل استيداف المناطق الريفية عممت ىذه الشركة عمى 

 وحتى 2008 العام الثاني كانون مطمع منذ الشركة تمويالت حجم أن دلو، أبو محمد الشركة عام مدير "بين
 الضفة في قرض 2800 عن يزيد ما تقديم خالل من دوالر امريكي، مميون 19 بمغت الماضي، الشير نياية

 من% 100 تركز التي الوحيدة المالية المؤسسة انيا ىو الشركة، بو تتميز ما أبرز أحد .غزة وقطاع الغربية
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 فقط العينية القروض منح في ولىاأل المالية المؤسسة انيا إلى باإلضافة الفمسطينية، الريفية المناطق في عمميا
 46".االقتصادية القطاعات شتى استيدافيا عند

، تقدم 1025، وبعدد مشاريع بمغ 2012مميون دوالر لتمويل القطاع الزراعي حتى نياية  6.9لشركة قدمت ا
 بالستيكية وبيوت واشتال بذور زراعية معدات أو اولية مواد من احتياجاتيم تغطي عينية تمويالت الشركة

 لضمان دوري بشكل ابعتيممت عن ناىيك الزراعي، االنتاج مدخالت من الخ وابقار، واغنام واعالف، ودواجن،
 الكبيرة المخاطر من الرغم عمى% 6 من اقل الى السداد في التعثر نسبة انخفاض إلى أدى ما المشروع، نجاح
 إلى وصوال واستغالليا، الفمسطينية االرض فالحة تشجيع عمى تقوم الشركة رؤية تقوم .بالزراعة تحيط التي

 يسعى مزارع لكل الالزمة التمويالت لتقديم ومستعدة معنية فإنيا ذال أرضو، عمى لمشعب الذاتية الكفاءة تحقيق
 47.الزراعة في أرضو استغالل إلى

المزارع والمنتج ال يواجو فقط صعوبة في الحصول عمى تمويل من أجل االستمرار في عممو، ولكن ىناك 
 لمتطوير التعاونية شعبو  كفر جمعية صعوبات تتعمق بسعر البيع وسعر مدخالت اإلنتاج، كما يبين رئيس

 الزراعي"

 ممكن ولي البيع عند الدجاج سعر يرتفع لما وخاصة السمطة قبل من الدجاج سعر تحديد شي "اول
 الدجاج كيمو سعر شيكل 13 إلى 12 الدجاج سعر يوصل انو مرة العمر في غير ىاي تحصل ما

 انا ...اعمى كحد الكيمو سعر كلشي 10 نعممو الزم بصير ما ال الزراعة وزارة بتدخل( مباشرة) رأساً 
 المستيمك ىو ما مثل لكن محمي يكون انو المستيمك حق من حدد الحكي ىذا في السمطة مع

 السوق تخمي ليش أنا سعر حددلي برضو سعر حددت أنت محمي أكون كمزارع أنا يجب محمي
 تعالي فينا متتحك التي ىي والعمف بالصوص تزودنا التي المؤسسات أو الشركات أو فيو يمعب
 وسعر, السعر بترفع مزاجيا عمى تتحكم التي ىي الشركة تخمي ليش العمف سعر حددي كوزارة

 48وبنزلوا" برفعوا التجار كيفيم عمى الصغير الصوص
اإلشارة إلى وجود شركات كبرى تعمل في مجال إنتاج وتسويق العمف والصيصان، وتتحكم بشكل كبير في 

ع ىامش ربح يساعده في تطوير عممو، ومن ناحية أخرى فإن نفس ىذه الشركات السوق، مما ال يترك لممزار 
الكبرى تعمل عمى بيع الدواجن، أي أنيا تنافس المزارع الصغير بقدرات ىائمة عمى نفس المساحة، وىي في ذلك 

 .تربح مرتين، األولى من البيع لممزارع بسعر احتكار، والثانية عند بيع الدواجن في السوق

  إلقراض الزراعي: الكبار ضد الصغار:ا 3.2

قع غالبية الفقراء والشرائح االجتماعية الفقيرة، المزارعين وأصحاب المنشآت الصغيرة خارج دائرة الزبائن ي
راء المحتممين لمبنوك من حيث القروض، حيث تعتمد البنوك باألساس عمى تقديم القروض االستيالكية لش

ن إجمالي أيرت بيانات وأرقام صادرة عن جمعية البنوك في فمسطين، مؤخرًا، أظالمنازل، السيارات، األثاث "
مميار دوالر أمريكي، حتى نياية  4.7التسييالت والقروض التي قدمتيا المصارف العاممة في فمسطين، بمغت 
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 مميار دوالر 1.35حصة ديون الحكومة من إجمالي القروض والتسييالت لصالح البنوك، بمغت  .2014أيار 
مميار دوالر" موزعة عمى القطاع الخاص )أفراد وشركات(، وتتصدر القروض  3.4أمريكي، فيما النسبة المتبقية "

 49".مميون دوالر 890االستيالكية بقيمة بمغت 

عزو دراسة تتقع ىذه الفكرة في صمب استراتيجية البنوك والمصارف العاممة في الضفة الغربية وقطاع غزة، و 
أن االقتصاد الفمسطيني يقوم باألساس عمى التوظيف بالقطاع العام من نسبة التوظيف لمعيد ماس السبب 

% من إجمالي العاممين في األراضي الفمسطينية، لذلك يعتبروا الزبائن المحتممين 23والتشغيل، وتبمغ نسبتيم 
 94والي ح 2012لمحصول عمى القروض، وبمغ عدد الموظفين العموميين الحاصمين عمى قروض حتى عام 

ألف موظف حكومي، أي أن ىناك عالقة مباشرة بين الموازنة العامة لمسمطة، ومحفظة القروض والقروض 
 50.االستيالكية بشكل خاص"

ما بين القروض المضمونة، أي تمك الموجية لمشركات التي لدييا الموارد والقدرات والعالقات لمنفاذ إلى القروض، 
 .موجية لمموظفين في الحكومة، يتبقى لممنتجين، وتحديدًا المزارعين فتات الفتاتوالقروض االستيالكية اليائمة ال

طرأ تغير عمى ىذا التوجو، نتيجة عدد من تقارير المؤسسات الدولية )االتحاد األوروبي، البنك الدولي( الذين 
تأثر شرعية  حددا بشكل خاص مناطق التي تسمى "ج"، كمناطق اقتصادية مستيدفة، نتيجة وجود مخاوف عمى

السمطة الفمسطينية، وقدم وزير الخارجية كيري دعمًا من أجل تقديم القروض لممنشآت الصغيرة والمتوسطة، وشرع 
بنك فمسطين من خالل دائرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تقديم القروض، ويحدد مدير الدائرة في بنك 

 نشجع زراعية، صناعية، خدماتية،: القطاعات بجميع المشاريع بتمويل فمسطين المشاريع التي تقترض "نقوم
 زراعة تخص وطوباس أريحا في زراعية مشاريع يوجد .معين لقطاع أكبر حصة يوجد ال لكن الصناعية المشاريع
 األكثرية أن إال معينة، مناطق عمى تمييز دون والحم، بياض دجاج أغنام، مزارع كذلك .والخضراوات التمور

 .51وقمقيمية" نابمس وقرى اهلل رام قرى( الدجاج)

مميون دوالر كقروض لممشاريع الصغيرة والمتوسطة خالل الخمس  300البنك يخطط لمتوسع وصواًل إلى تقديم 
 سنوات القادمة، ولكن نفس البنك يتبع نفس اإلجراءات والمحاذير في ىذا اإلقراض:

 منح ويتم دوالر 15000 إلى 10000 من وتبدأ الصغر متناىية قروض نوعين، ىناك قروض طمب يستطيع
 المشاريع من أقل الصغر متناىية المشاريع ضمانات .مرحمة كل انتياء بعد القرض ويستمم مراحل عمى القرض
 .والشيكات الشخصية الكفاالت عمى االعتماد ممكن والمتوسطة، الصغيرة

 أما .مميون 2.1 إلى ردوال 15000 من وتبدأ والمتوسطة الصغيرة المشاريع وىي SME ال قروض ىناك
 52.متوفرة ليا الضمانات أيضا فتكون أوسع ومناطقيا أكبر فألنيا والمتوسطة الصغيرة المشاريع

                                                           

٪ حصة قروض الزراعة من إجمالي التسييالت البنكية بفمسطين. العربي الجديد. الرابط 0.8خبيصة، محمد   49
 االلكتروني: 

http://www.alaraby.co.uk/economy/404217fc-3587-40a7-858a-c62a0b517a5a 
 . اآلثار االجتماعية واالقتصادية والمخاطر المترتبة عمى القروض.2003معيد ماس.   50
 مقابمة شاكر الصفدي، سبق ذكرىا.  51
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تقديم الشيكات، الكفاالت الشخصية، ممكية األرض، سيارات ىي ضمانات القروض متناىية الصغار، أما 
ا ما يجعل حصول المزارعين عمى القروض القروض األكبر حجمًا فتتبع إلجراءات وضمانات أكثر صعوبة، وىذ

 .أمرًا ليس يسيرًا، ويجعميم يحجمون عن التقدم

لم افكر بأخذ قروض، ولماذا ألن المشروع غير مضمون )نسبة المخاطرة عالية في مشاريع االنتاج "
الحيواني( ، عمى سبيل المثال لو كان السعر ثابت ومحدد لفكر الواحد في موضوع االقتراض ووسع 

صوص,  20000صوص إلى حوالي  4000لمزرعة ورفع أعداد الصيصان في دورة التربية بدل ا
 53."لكن أن اربي واخسر, ال يوجد ىناك من يحمي ظيري

أظيرت البيانات الشيرية الدورية الصادرة عن سمطة النقد الفمسطينية أن إجمالي قيمة القروض الزراعية التي 
 .2013مميون دوالر، حتى نياية العام الماضي  24لممقترضين، بمغ نحو قدمتيا البنوك العاممة في فمسطين 

وتشكل نسبة القروض الزراعية، من إجمالي التسييالت التي حصل عمييا القطاع الخاص الفمسطيني )مؤسسات 
مميار  3.1%، من أصل إجمالي قيمة القروض المقدمة، والبالغة 0.8، أقل من 2013وأفراد( حتى نياية العام 

مميار دوالر العام الماضي، وتشمل  4.4وبمغ إجمالي القروض المصرفية، في السوق الفمسطينية نحو  .والرد
ومقارنة مع بيانات العام  .مميار دوالر 1.37أيضًا القروض المصرفية المستحقة عمى القطاع الحكومي والبالغة 

مميون دوالر، وبانخفاض  5.6ضي بنحو ، فقد ارتفع حجم القروض الموجية لمقطاع الزراعي العام الما2012
ووفقًا  .مميون دوالر 30ماليين دوالر، حيث بمغ إجمالي القروض الزراعية آنذاك  7، بنحو 2010عن العام 

في رام اهلل نياية العام الماضي، فإن حصة  ماس -لبيانات صادرة عن معيد األبحاث والسياسات االقتصادية 
فيما أشار وزير الزراعة في الحكومة الفمسطينية  2013خالل العام  %4.8تجاوز الزراعة من الناتج المحمي لن ت
 54.%5.8وليد عساف، أن النسبة ستبمغ 

% لن تشكل فرقًا كبيرًا، مقارنة بأرقام الزراعة التي 1الخالف حول حصة الزراعة من الناتج المحمي بقيمة 
ًا لمعائالت الفمسطينية المنتشرة في المناطق الريفية، % سابقًا، وحقيقية أنيا تشكل رافدًا ميم48-35وصمت بين 

 .والتي تشكل معظم مساحة األرض المحتمة

الحصول عمى قرض لمشركات الكبيرة، مثل شركة عزيزا التي تعمل في عدة قطاعات أمر سيل كما يحدثنا مدير 
 دائماً  ولكن المساىمين قبل من كبير مال رأس لدييا الشركة كانت البداية دائرة كبار العمالء في الشركة "في

 بنك أي من القروض ىذه عمى الحصول سيل وكان البنوك في االستعانة من بد ال والحديثة الجديدة المشاريع
 .مميون دينار حسب بورصة فمسطين 59وتبمغ اآلن القيمة السوقية لشركة دواجن فمسطين )عزيزا(  55".البنوك من

رم، وقريب من مصنع شركة عزيزا يتحدث عن أسباب عدم تقدمو ألي مزارع من قرية كفر جمال قضاء طولك
 مشان البنك ع ينزل راتب بدك والعسكريين، ينالموظف بعطوا البنوك تعممنا، راح البنوك ايش قرض، قائاًل "

 .56قرض" يعطوك
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حالة التي عقل أبو قرع، الخبير الزراعي، إن أرقام التسييالت التي حصل عمييا القطاع الزراعي، تختصر ال
تعيشيا الزراعة الفمسطينية خالل الفترة الماضية، والتي تسجل تراجعًا مستمرًا منذ توقيع اتفاقية أوسمو عام 

أن فتح باب الوظائف في مؤسسات السمطة، واالعتماد عمى المنتجات الزراعية القادمة من الكيان ، و 1993
% من إجمالي الناتج 30، نحو 1992ن يشكل عام ، شكمت بداية انييار القطاع الزراعي الذي كاالصييوني

لقد أدى فتح مؤسسات السمطة، واستقبال الوظائف، إلى ىجرة اآلالف من المزارعين باتجاه ، المحمي لفمسطين
 57.المدن، بينما كان لممحاصيل الزراعية اإلسرائيمية ذات الجودة العالية، دور في تراجع نسبة الزراعة والمزارعين"

ير العادلة، من خالل االحتكار أضرت كثيرًا بصغار ومتوسطي المزارعين، حيث أغمق الكثير منيم المنافسة غ
 30 حوالي ىناك كان المثال سبيل عمى عبوش كفر في كثير مزارعيم نتاج ىذه المنافسة والتحكم باألسعار "نعم

 وكفر توقفوا كميم مزرعة وال فييا يوجد ال زيباد ، وكفر30 أصل من 6 فييا الموجود كل حاليا أما دواجن، مربي
 58أثنين" مربين صور وكفر قميل عدد جمال

أكد أن الزراعة الفمسطينية يتحدث عن واقع الزراعة، حيث  مازن سنقرطوزير االقتصاد السابق ورجل األعمال 
ي تقدم لنا تحظى بتسييالت غير متوافرة في العديد من الدول المتطورة، "وأقصد بذلك أن دول االتحاد األوروب

الدعم الرسمي الحكومي  لكن .إعفاًء جمركيا كاماًل عمى كافة المحاصيل الصادرة باتجاىيا، ميما كان حجميا
لمزراعة والمزارعين يكاد يكون معدومًا، الفمسطيني تاريخيًا يممك مينة واحدة وىي الزراعة، والبيئة الفمسطينية 

م الحكومة بالقطاعات األخرى االستيالكية، وضعيا في حالة تراجع مناسبة لمزراعة الصيفية والشتوية، لكن اىتما
وأوضح سنقرط إن البنوك العاممة في  .فت بالمحاصيل القادمة من إسرائيلفي اعتمادىا عمى ذاتيا زراعيًا، واكت

فمسطين تبحث عن تقديم تمويالت ذات مخاطر متدنية، وىو أمر غير موجود في القطاع الزراعي، الذي إن لم 
 ، يتعرض لمخاطر طبيعية، فإنو قد يتعرض إلى مخاطر مصدرىا إسرائيل، من خالل تجريف أو مصادرة أراض 

 59.كما يحدث منذ سنوات في مناطق األغوار، التي تعد سمة غذاء الفمسطينيين

ي تجعل ىذه األسباب من الزراعة واإلنتاج الحيواني في سمم ترتيب القطاعات االقتصادية من حيث مساىمتو ف
تبين من خالل  .الناتج المحمي اإلجمالي، ويعاني المزارعين األمرين من أجل المحافظة عمى أراضييم مزارعيم

تحميل حالة القروض عدم مراعاة الوضع الخاص لممزارعين من حيث طمب منيم تقديم ضمانات مبالغ فييا، وىذا 
 .يعني خروجيم من قائمة المؤىمين الستالم أي قروض
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 :خالصات .2
 

السياسات االقتصادية لمسمطة الفمسطينية التي تترافق مع تدمير واستيداف األراضي الفمسطينية من قبل احتالل 
 .ال يتورع عن استخدام كافة الوسائل، والزراعية منيا بما أنيا األكثر تقدمًا في مواجية المشروع االستيطاني

المدعوم من حكومتو، وتواجو تجريفًا ومصادرة وتدميرًا من تواجو الزراعة منافسة كبيرة من المنتج "اإلسرائيمي" 
تفتقد ألي نوع من الرعاية الحكومية الفمسطينية، بل ىناك انحياز واضح يتمثل  .قوات االحتالل ومن المستوطنين

من خالل السياسات االقتصادية والمالية التي تركز عمى مفيوم االستثمار في قطاعات خدمية، وتصب بالنياية 
، وىم أنفسيم يعممون عمى منافسة المزارع الفمسطيني البسيط عمى قوتو من خالل مصمحة كبار الرأسماليين في

إنشاء الشركات والمنشآت في أكثر المواقع كثافة لمزراعة، كما في حالة شركة دواجن فمسطين التي قامت بمنافسة 
تكتف بذلك بل تتحكم بأسعار األعالف  المزارعين في منطقة حيوية ومشيورة بتربية الدواجن، ولكنيا لم

 .والصيصان، وتقوم ببيع المنتجات الحيوانية بالسوق بما ال يدع أي مجال أو شك أن المزارع ىو الخاسر

عممية تمويل/ واإلقراض لممشاريع الصغيرة ال تخمو بدورىا من المشاكل، حيث أن اعتماد إجراءات البنوك في 
 ممكن التي اإلشكاليات من العديد إغفالية لدى كثير من المقترضين الصغار "اإلقراض سينتج حالة من المديون

 أحيانا أو نفسيا، الصغيرة المشروعات انييار وأىميا صغيرة، تنموية مشروعات تمويل عممية خالل تتولد إن
 لسداد استخدامو أو سابقة، ديون لتمويل بل إنتاجي، مشروع لتمويل يكون أن دون قرض عمى الحصول

 إن لذا بقرض، ومديون فقير إلى فقير من المقترض يحول أن الممكن من ذلك الفقيرة، لألسر اليومية الحتياجاتا
 سواء المنتجات تسويق عمى والمقدرة النجاح فرص وقياس التنفيذ، عممية ومواكبة لممشروع، االقتصادية الجدوى

 الجمعية او المؤسسة قبل من .تجاىميا يمكن ال أساسية مسائل ىي، الخارج السوق أو المحمي السوق في
 60".الممولة

دعم المشاريع اإلنتاجية، وتحديدًا الزراعية لو العديد من األثار الميمة عمى المستويات االقتصادية واالجتماعية 
والوطنية، وأن وجود عممية تنمية تستند في مضمونيا عمى ثقافة تحررية تعني أن تكون األرض واإلنسان محورًا 

من الميم أيضا إدراك أىمية المشاريع اإلنتاجية في عممية التنمية ، وىذا يتمثل بأوضح صوره في الزراعة "ليا
فإن القطاع الزراعي ىو قطاع  .فمسطينيوباألخص في ظل االحتالل الذي يدمر البنية االنتاجية في المجتمع ال

كومة والبنوك في العمل عمى تنمية وتطوير أساسي في المجتمع الفمسطيني تاريخيا، ولذلك فيناك دور ىام لمح
كانت حصة قطاع الزراعة من الناتج  1994يعزز من صمود المواطن الفمسطيني، ففي العام ىذا القطاع بما 
 61".2013% في العام 508% مقارنة ب 18القومي المحمي 

قروض لمزراعة، كما أتضح من التي يشار إلييا كثيرًا، والتي تعني بالنياية عدم تقديم ال بالرغم من المخاطر
تقارير سمطة النقد، جمعية البنوك، والمقابالت التي أجريت مع البنوك، التي ال تخصص قروضًا حسب 

                                                           

 ، مصدر سبق ذكره.كتاب أيمين  60
ي فمسطين. العربي الجديد. الرابط االلكتروني: مخاوف البنوك تُقّيد القروض الزراعية ف محمد خبيصة،  61

http://www.alaraby.co.uk/economy/7f79e5c5-ce9f-4f24-a75b-f1c9784a5f4b 
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أن يتم تخصيص حصة معينة من القروض لممشاريع الزراعية، وأىميا  –إن تم  –القطاعات، والتي تعني 
 .الغربية وقطاع غزة المزارع الفمسطيني البسيط الذي ينتشر في أنحاء الضفة

بعين االعتبار التسييالت التي تمقاىا ىائمة لمربح، إذا ما أخذنا االستثمار في القروض الزراعية فيو فرص 
، وكذلك تنامي استيالك ية بما يشمل اإلعفاءات الجمركيةالمنتجات الفمسطينية الزراعية في األسواق األوروب

ذا ما أضف نا االتجاىات المتزايدة لمقاطعة بضائع االحتالل، فإن ىذا يعني القدرة السوق الفمسطينية الداخمية، وا 
ية تنمية تحررية تسعى باألساس إلى تطوير ما ىو قائم وأصيل، والبناء عميو من أجل تخفيف عمى النيوض بعمم

واالحتكار  حدة التبعية واالرتيان لالحتالل من ناحية، والفكاك من السياسات االقتصادية القائمة عمى الخصخصة
 .وضرب القطاعات المنتجة
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