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 مركز دراسات التنمية
 

كبرنامج بحثي متخصص في الدراسات التنموية. ييدؼ المركز الى تعميؽ  1997تأسس المركز في عاـ 
تتحرى واقع التنمية في  مفاىيـ التنمية وربطيا بسياقيا العممي مف خبلؿ تقديـ أطر نظرية ومفاىيمية

فمسطيف. وىذا يشمؿ دراسة التفاعبلت بيف العوامؿ االقتصادية واالجتماعية والسياسية لمتنمية. فضبًل عف 
دراسة بنى السمطة والسيطرة القائمة التي تحوؿ دوف تحقيؽ وتنمية مستدامة ارتباطا بالسياؽ الذي يفرضو 

فرضت قيود مشددة عمى حؽ  1967لؤلراضي الفمسطينية عاـ  االحتبلؿ عمييا. فمنذ االحتبلؿ اإلسرائيمي
المجتمع الفمسطيني بالتنمية. يرى مركز دراسات التنمية أف األكثر تعبيرَا عف التنمية في فمسطيف ىي 
نتاج بدائؿ محمية لبنى القوى المييمنة وباإلضافة الى ذلؾ فاف المركز  استراتيجيات الصمود والبقاء، وا 

إطار مؤسساتي يمكف مف خبللو النظر في جميع القضايا ذات الصمة بالتنمية وبحثيا  يسعى الى توفير
 ومناقشتيا وذلؾ بيدؼ توفير التوجيو والمساعدة العممية لصناع القرار.

 
يحاوؿ مركز دراسات التنمية مف خبلؿ جمعو بيف االبحاث االكاديمية والنشاطات المجتمعية أف يعزز 

ة والممارسة التنموية اذ تشمؿ أنشطتو في ىذا المجاؿ الندوات وورش العمؿ، الربط المحكـ بيف النظري
والمسوح الميدانية والدراسات التقييمية، وتقييـ االحتياجات. فمف ناحية يعمؿ المركز عمى عدد مف 
المشاريع البحثية في شتى المجبلت التنموية بالتعاوف والتنسيؽ مع مؤسسات محمية ودولية. ومف ناحية 

رى ينفذ المركز عددا آخر مف المشاريع المجتمعية التي تيدؼ الى تمكيف الفئات الميمشة ودمجيا في أخ
 عممية التنمية.  
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 تنفيذيممخص 
جراءات في النظاـ المصرفي  2007عاـ  نيايةأعمنت سمطة النقد الفمسطينية  عف سمسة إصبلحات وا 

وتعميؽ الروابط مع االقتصاد الحقيقي عبر تخفيض حجـ التوظيفات  ،تعزيز منح االئتماف المحمي ،أىميا
وازدىرت الحمبلت الترويجية التي تشجع  ،اإلقراضالسياسة المتحفظة عمى  وبذلؾ تراجعت الخارجية.

وذلؾ لمتغمب عمى فائض السيولة  ،الناس عمى التوجو لمبنوؾ لمحصوؿ عمى قروض ميسرة وطويمة األمد
الى خبلؿ سنوات قميمة  ىذه السياسة أدت التي أصبح مطموبا مف البنوؾ تصريفيا في السوؽ المحمي.

بينما كانت  ،مريكي(أدوالر  مميار 3أكثر مف قياسية ) رتفاع مديونيات األسر واألفراد الى معدالتا
 .مميوف دوالر 70 ال تتجاوز اؿ اإلقراضمديونيات األسر واألفراد قبؿ االنفتاح عمى 

تـ توجيو تمؾ القروض لشراء  غالباو  ،طابع إستيبلكيذات القروض التي منحت لمناس ىي قروض 
بنوؾ رئيسية  ةف في ثبلثو وسابق فيو ف حالو تنفيذيف ولو شار مسؤ أطار وفي ىذا اإل ،منتجات مستوردة

سياسات  الى خطورة ،ضافة الى بعض الخبراء االقتصادييفإ ،راضي الفمسطينية المحتمةتعمؿ في األ
فيي  ،وال تفيد في تطوير االقتصاد ،القروض تذىب لبلستيبلؾغالبية إذ أف  ،القائمة حاليا اإلقراض

 ءوبالتالي تتحوؿ لعب ،ليعاد ضخيا ثانية في االقتصاد المحمي ستثمارىا بشكؿ صحيحامواؿ ال يتـ أ
، الى تمويؿ المشاريع االستثمارية اإلقراضالى ضرورة االنتقاؿ مف ىذا النمط مف  وأشارواعمى الناس. 

 .التي تساىـ في خمؽ فرص العمؿ

ف أحد األمور التي تحدث عند أحيث  ،لمحرماف والتجريد داةض االستيبلكية الحقا ألرو وقد تتحوؿ الق
أماـ نسبة فائدة ة أفج ليجدوا أنفسيـ ،ىو أف الناس سرعاف ما يراكموف الديوف اإلقراضالدخوؿ في عالـ 

األخيرة. وىذا ما حدث  ىذه فتنخفض قيمة ،فيشيروف إفبلسيـ ويضطروف لبيع األصوؿ ،آخذة باالرتفاع
 يكوف ىؤالء ىـ أضعؼ الفئات في المجتمع.في سوؽ العقار في الواليات المتحدة. وعادة ما 

الحصوؿ عمى التمويؿ وسيولة الوصوؿ اليو خذنا بعيف االعتبار أف أإذا ما  اكبير  اإلقراضويصبح حجـ  
سواء عمى مستوى  ،عمى األخيرىناؾ قيودا مشددة  تشير أف بيف الضفة الغربية وقطاع غزةحسب توزيع 

 دوالرنصؼ مميار  عفلقطاع غزة  حجـ التسييبلت االئتمانية تزد حيث لـ ،فرادأو األ ،الحكومة المقالة
 .مريكي فقطأ

مميار في العاـ  1.374الى ، 2008في العاـ  دوالر أمريكي مميوف 534.2الديوف الحكومية مف  رتفعتإ
في العاـ  مميوف 21.9رتفعت مف إف الديوف أي أ. سنوات فقطخمس % خبلؿ 275بنسبة  ،2013
ف بنوؾ أضافة الى إ .%6274 ي بنسبة زيادة تقدرأ 2013مميار في العاـ  1.374الى  1996

خارجية وىيئات كالتقاعد قد استدانت السمطة منيا. وتبمغ ديوف السمطة الفمسطينية حتى نياية النصؼ 
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ومؤسسات وبنوؾ  لصالح البنوؾ والقطاع الخاص ،مميار دوالر 4.3األوؿ مف العاـ الجاري أكثر مف 
 دولية. 

 ،عمى مف القروضأوبيع نسبة  ،جؿ كسب المزيد مف العمبلءأ مفو  ،بيف البنوؾة طار المنافسإ فيو 
قروض البطاقات  ،أنواع معينة مف القروض االستيبلكية والفرديةلبيع القوانيف  المصارؼ تخالؼ

 قروض التعميـ..الخ ،قروض السيارات ،قروض السكف ،القروض الشخصية ،االئتمانية
المحافظة  ،أىميا ةعديد يمف نواح ثيرأالى أنو مف المنطقي أف يكوف لمديوف الفردية ت ،وتشير الدراسة 

خوؼ اكثر  أبرز ىذه الفئات، يفاء بالتزماتيـفرص عمؿ تمكف ىؤالء اإل الذي يوفر ،عمى النظاـ القائـ
مميف في قطاع اضافة الى العا ،الؼ موظؼ في القطاع العاـ وعائبلتيـ مف أي تغير 140مف 

اضافة الى  ،شيرا18المنظمات غير الحكومية وىو ناتج عف خبرة الحصار المالي التي امتدت لمدة 
معظـ مف تـ مقابمتيـ مف مختصيف أو بنوؾ يعتبروف القروض اإلستيبلكية  االنكفاء نحو اليـ الذاتي.

ف كانت وا   .ف العاـأفي مقابؿ تراجع االىتماـ بالش ،عززت الفردية واالنشغاؿ باليـ الخاص سرلؤلفراد واأل
 في مجتمع تصؿ فيو نسبة الفقراء ،ة تمؾالبنوؾ ال تستطيع ربط كؿ الناس في دائرة القروض االستيبلكي

لكف خمؽ حاجات دائمة لطبقة أساسية في المجتمع يشكؿ القدرة عمى سداد  .%27والمعطميف عف العمؿ 
  افتراض منطقي. شكاليا ىوأالقروض واحدة مف 

لبلرتفاع  ةفيذه الديوف مرشح ،جياؿ القادمةنيا تمس بحقوؽ األأضافة الى إ ،ثير الديوف الحكوميةتأأما 
ناتجة عف  ،وىذا ما سيخمؼ أعباء مالية جديدة عمى السمطة الفمسطينية ،مع غياب القدرة عمى التسديد

حيث درجت العادة أف الدوؿ التي تعجز عف سداد  ،السياسية آثارىاعدا عف  غرامات التاخير والفوائد.
 كثر عرضو لبلبتزاز السياسي.أديونيا الخارجية تصبح 

ضرورة اقامة توازف بيف القروض االستيبلكية والقروض المخصصة لمقطاعات بوتوصي الدراسة 
االقتصاد  ىو ما يفيدو  ،ولد فرص عمؿيمواؿ في مشاريع استثمارية أتجنيد ف، االنتاجية واالستثمارية

عمى أفرض قيود بسمطة النقد يقتضي أف تقـو االستيبلكية  بمساوئ القروض والحياة واالقرار .الفمسطيني
لذا البدء بتطبيؽ سياسات جديدة  مع قطاعات اخرى. اتوازن وعمى األقؿ اف تخمؽ ،عمى ىذه السياسة

قر. وىذا بالضرورة يدعونا إلى وىو ما يخمؽ فرص العمؿ ويقمؿ مف نسبة الف لبلقراض ىو ما يجب فعمو.
سواء مف "اسرائيؿ" أو بقية العالـ. كما يدعونا لمراجعة سياسات السمطة الواردة  ،مراجعة سياسة االستيراد

والفردية عمى حساب العمؿ  ،والتي تشجع التنافسية عمى حساب دعـ االنتاج المحمي ،في خطط التنمية
آليات جديدة اليصاؿ الموارد المطموبة إلى  عبر ،سمالية لمنظاـوعمينا اف نتجاوز البنية الرأ .المجتمعي

والى مؤسسات تقوـ عمى تقديـ السكف وبناء المدف باسموب يضع في  ،الناس مف أجؿ إعادة اإلنتاج
 .االعتبار احتياجات الناس ال رأس الماؿ
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االكثر  وال يجعميا الجية ،وىيمنتيا ،مف سمطة البنوؾ لؤلشكاؿ االقتصادية القديمة يقمؿعادة االعتبار إف إ
  التجارية. وتعامبلتنا أىمية في حياتنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة: 
 الديوفعمى  ،نييارهمف اوؼ امخالو  ،عدالتوالية كشا  و  ،فاؽ االقتصادآحوؿ اليوـ  العالمي النقاشيركز 

ضافة الى سياسات إ ،النظاـ االقتصادي ثرىا عمىأو  اتسر والحكومالمفرط لؤل اإلقراضالناتجة عف 
في  ىذا ينتج ،اإلقراضرتفاع الفوائد عمى ا  و  رتفاع غبلء المعيشةإمع مبلئمة غير الو  جور المتبعةاأل

 وحيد حؿكاالقتراض  ليـالذيف صور  ،لجميور واسع مف المقترضيفًا افقار  وبشكؿ ممحوظ تطبيقاتو
 .لمشكبلتيـ المالية

 ىذا افتراض ف يكفا  و  ،مف المحتجيف امشتت اً يضا جميور أقد ينتج ىذه السياسات  تخمفوالذي  فقاراإل
 عمى ىذا االفتراض قائمة ىدالشوا ال أف العديد مفإ ،مستقببل عمؽمف الت وبحاجة الى كثير ،االف اواسع

 عبراالقتصادي  خسارة مبلييف الناس لبيوتيـ لـ تخمؽ حالة تتخطى النظاـف أحيث  ،في السياؽ العالمي
 .سماليأمناىضة لمنظاـ الر  جديدة جتماعيةإحركات بدايات جيدة ل بلؽطنإ بالرغـ مف ،كثر عدالةأبدائؿ 
سياسيف بعض المف قبؿ  يجري تصنيفيا سرواأل فرادلؤل اإلقراضف سياسة إف المحميالسياؽ  أما في
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السياسية  واحدة مف المشكبلت نياأعمى  ىذه الدراسة ( إعداد يف )تـ مقابمتيـ لغرضيمصرفالو  الباحثيفو 
تكف  وبالتالي لـ ،لمكثير منيـعي عبر خمؽ ىموـ فردية ابعدت الناس عف دائرة الفعؿ الجمأحيث  ،يضاأ

شكمت واحدة مف  شاعيا النظاـ المصرفي بقدر ماأ سياسة االنفتاح عمى القروض مجرد حالة فوضى
شعار ربط المصارؼ باإلقتصاد تحت  تمريرىا والتي تـ .االمدروسة والمخطط لياستراتيجيات السيطرة 

  المحمي.

وتؤدي دورا كبيرًا جدًا في كيفية التعبير عف القوة ، س الماؿ مف السمات الجوىرية لميبرالية الجديدةأنمو ر ف
ثر أسرة ويكوف ليذه االشكاؿ مف الديف االستيبلكي لمفرد واأل ،راضي الفمسطينية المحتمةوالسمطة في األ
نيـ يتفاعموف إوبشكؿ خاص ف ،كيفية نظر الناس لقدرتيـ عمى مواجية الصراع االجتماعيعميؽ عمى 

ف الحموؿ لمشكبلتيـ ىي حموؿ فردية بطبيعتيا أفراد مف خبلؿ الترويج لفكرة ليغيروا طرؽ سموؾ األ
وىذا ينسجـ تقريبا مع تراجع في تقديـ الخدمات االجتماعية الذي يندرج تحت ىذه  وليست جماعية.
وباتت البنوؾ  ،معدالت كبيرة خبلؿ السنوات الماضية اإلقراضاالنفتاح عمى وصؿ  .1الميبرالية الجديدة

برز تحوؿ لدى الفمسطينيف باستخداـ التمويؿ الخاص لتمبية و  ،سر الفمسطينيةفراد واألواجية األ
 .2ساسية التي كاف يمكف توفيرىا خارج نطاؽ السوؽاالحتياجات األ

كما ىي في  ،وتعزيز اليموـ الفردية لمسيطرةداة أف ليس ىدفو الوحيد خمؽ إ ،ؽ االفراد بالديواغر إف إ
مور التي تحدث عند الدخوؿ في حد األأ فإ"،والتجريد لمحرماف داةأ أيضا كوفيقد بؿ  ،حالتنا الفمسطينية

فيشيروف  ،رتفعتإف نسبة الفائدة أة أويجدوف فج ،ف الناس سرعاف ما يراكموف الديوفأىو  اإلقراضعالـ 
خيرة. وىذا ما حدث في سوؽ العقار في الواليات فتنخفض قيمة األ ،صوؿفبلسيـ ويضطروف لبيع األإ

عمف في ووؿ أ 2008في عاـ  ،ضعؼ الفئات في المجتمع. مثاؿأالمتحدة. وعادة ما يكوف ىؤالء ىـ 
بميوف  38وقد وصمت الى  ،ركات كبرىستريت عف معدؿ العبلوات التي منحت لرؤساء تنفيذييف لش

سرة قد فقدت منازليا. لذا حيف ما نجمع ىذيف الحدثيف أوفي ىذه االثناء كاف ما يقارب مميوني  ،دوالر
لكف في الحالة الفمسطينية ال تميؿ  .3"شبو بمصادرة ممتمكات الفقراء ومنحيا لؤلغنياءأف ىذا أنرى ب

وجعمو  اإلقراضفيي تمجأ الى تخفيض  ،نظرا لمظروؼ السياسية صوؿالبنوؾ سريعا الى خيار تجريد األ
 اجزءتقتطع زمة عامة كانقطاع الرواتب فيي أفي حدوده الدنيا كما في قطاع غزة. وعندما تكوف ىناؾ 

 والتجريد يتـ لحاالت فردية متعثرة دوف ،الراتب الذي يتـ تحويمو لمموظفيف حتى ال تثير السخط عمييا مف
ت أبد ،اإلقراضزمة أنو في الوقت الذي بدأ العالـ يعاني أ إال أف المفارقة ىنا، ،ة عامةتحويميا لظاىر 

 في الضفة الغربية. بالتوسع في منحو لمقروضالبنوؾ 
                                                           

 . 2012، جامعة بيرزيت -آدـ ىنية، التنمية كأداة لمنضاؿ: مواجية واقع الييمنة في فمسطيف، مركز دراسات التنمية 1
 .المصدر السابؽ 2
 ، منشور عمى الموقع االلكتروني:2009، حوار مع مجمة االداب، ديفيد ىارفي 3

http://adabmag.com/sites/default/files/7_8-09/11-david_harvi.pdf 
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االيجابية لفتح التمويؿ والقروض االستيبلكية لذوي الدخؿ المحدود عمى  ثارلآلالدولي  البنؾ ويروج
بحيث أف ىذا  ،إضافة لوجود عبلقة بيف الوصوؿ لمتمويؿ والنمو والتقميؿ مف الفقر ،النشاط االقتصادي

عـ قطاعات انتاجية بشكؿ تصادي إضافي بالرغـ مف أنو ال يدقالنوع مف التمويؿ يقـو أيضا بخمؽ نشاط ا
موجو في  ف النشاط االقتصادي الناتج عف التمويؿالتدقيؽ أل المزيد مف بحاجة الى ذلؾلكف  .4مباشر

ف التمويؿ أكما  ،ولـ يساعد كثيرا في دعـ اإلنتاج المحمي ،جنبيةستيراد السمع األإحالتنا الفمسطينية الى 
حيث يعطى  ،زمات االقتصاديةضعؼ في مواجية األأسر يجعؿ تمؾ العائبلت فراد واألاالستيبلكي لؤل

 .دائماولوية الدائنوف األ

ف أىـ أالمعترؼ بو مف قبؿ جميع المراقبيف فمف  ،قراضلئل واالجتماعية السياسيةثار آلوبعيدا عف ا
كاف االقتراض المنزلي المفرط في  ،مسبب لؤلزمة المالية التي ال تزاؿ تتفاعؿ وتيدد بركود عالمي جديد

وبموغ المديونية الخاصة مستويات غير قابمة  ،الواليات المتحدة وأوروبا وخاصة في المجاؿ العقاري
االنخفاض النسبي كما أف  .20085 نفجار "الفقاعة" مرة واحدة في عاـإتمرار. وىذا أدى بدوره إلى لبلس

وىو  ،يعاني عجزًا في "الطمب الفعاؿ" ،سمالي عمى المستوى العالميأجعؿ النظاـ الر  ،جورفي معدؿ األ
 ،ونتيجة لذلؾ انحدر مستوى الطمب بشكؿ عاـ ،المنتجات التي يصنعونيا نفسيـ عمى شراءأقدرة العماؿ 

التي سببتيا  ،ىذه الفجوة رباح.مر الذي يعني انخفاضًا في األاأل ،مع بقاء العدد نفسو مف الرأسمالييف
تمت تغطيتيا بشكؿ متسارع عبر زيادة  ،خرىأالزيادة في االنتاج مف جية وضعؼ الطمب مف جية 

سمالية المتقدمة ما أنظمة الر خصوصًا في األ ،سر الصغيرةمعدالت المديونيات الشخصية ومديونيات األ
ف ىذا إف ،ومعدالت الديوف العامة في ارتفاع ،صبل متدنية( ثابتاً أجور العامة )التي ىي داـ معدؿ األ

ونحف  ،ساس آجبًل أـ عاجبلً ينيار االقتصاد القائـ عمى ذلؾ األ فأوال بد  ،االستمرار والوضع ال يمكن
نجد أف وبالتالي  ،جور والديوفما بيف األ متوازنةاليوـ في وضع انييار عاـ سببو ىذه المعادلة غير ال

 .6كؿ الدوؿ التي تبنت ىذه السياساتاألزمة تتركز اليـو في 

وال يتـ  ،خذ بالتصاعد منذ سنواتآ وجور نفسكؿ األآفت يا،مشاب اوضعف اآلالعمالة الفمسطينية وتواجو 
قؿ منذ سياسة فعمى األ ،و الخدماتأو الطاقة أسواء لممواد الغذائية  سعاررتفاع األإبصورة تبلئـ  وتعويض

االحتجاجات واالضرابات مف وىذا ما كاف محؿ لكثير  ،كمت رواتب العامميفآت اإلقراضالتوسع في 
ف أالتي تطالب النقابات  حتساب غبلء المعيشةإزدياد التشكيؾ حوؿ طريقة إمع  التي ترافقت النقابية

سعمة رئيسية  950حصاء المركزي عمى حتسابيا مف قبؿ اإلإبينما يتـ  ،ساسيةتكوف عمى السمع األ
                                                           
4 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 

. منشور عمى الموقع االلكتروني جدلية: 2012. رية واألمولةاألزمة المعيشية الفمسطينية بيف اإلستيبلؾ والمديونية األسرجا الخالدي،  5
http://www.jadaliyya.com/pages/index/4505 

 ىارفي، مصدر سبؽ ذكره. 6

http://www.jadaliyya.com/pages/index/4505/الأزمة-المعيشية-الفلسطينية-بين-الإستهلاك-والمديوني
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لذا تعتبر النقابات والباحثيف أف نسبة تآكؿ رواتب الموظفيف بالنسبة لمغبلء الحاصؿ وصمت إلى  ،وثانوية
حتساب غبلء المعيشة مف قبؿ إساسيا ألكف الحقا جرى تعديؿ الطريقة السابقة التي يتـ عمى  .40%7

ما بيف الكماليات  تدمج بصورة واسعةوالتي كانت  ،والغاء الطريقة السابقة ،جياز االحصاء المركزي
 650صبح الرقـ القياسي ألسعار المستيمؾ ما يقارب أو  ،ساسية التي يستيمكيا الناسحتياجات األاإلو 

 .8سمعة

 2008ت الييا البنوؾ المحمية مطمع العاـ أالواسعة التي لج اإلقراضتأتي ىذه الدراسة مع تزايد عمميات 
الكثير مف  القت الفمسطينية بتوجيو مف سمطة النقدو  المصارؼ نتيجتياإ ىذه السياسة التي ،فلغاية اآلو 

 ناىزتالتي  ،التسييبلت االئتمانيةىذا الحجـ اليائؿ مف  والحكومة االنتقادات حوؿ اليدؼ مف منح الناس
يتجاوز عدد سكانيا التي ال  ،والتي تركزت في الغالب في الضفة الغربية ،دوالر امريكي اتمميار  أربعة

لشريحة واسعة مف  منخفضوفي ظؿ دخؿ  في ظؿ مخاطر اقتصادية وسياسية عالية جدا. ،نسمةمميوني 
ىذا الى جانب السياؽ الزمني القصير نسبيا لتطور عمؿ البنوؾ الفمسطينية والجياز  ،المقترضيف

صوات الناقدة لسياسات الديوف التي تتبعيا الحكومة مع تراجع رتفاع األإء ومع بد .9المصرفي بشكؿ عاـ
 حجـ التمويؿ الخارجي. 

ت عمى حجـ االستيبلؾ في كؿ مف قطاعي السيارات أوتيدؼ الدراسة الى رصد التغيرات التي طر 
وبالجانب  ،طار رفاىية متخيمةإنماط استيبلكية وضعت الناس في أوتقاطع ذلؾ مع تطوير  ،والعقارات

و أجابة عمى تساؤؿ حوؿ السيناريوىات المتخيمة لدى البنوؾ في حاؿ انييار تحاوؿ الورقة اإل ،اسيالسي
عمى الديوف في الضفة  يضا لعدد كبير مف البنوؾ. يركز التقريرأحؿ السمطة الفمسطينية التي ىي مديونة 

 2006/2007/2008أف األعواـ  ةمع مبلحظ .وذلؾ نظرا لمتسييبلت المنخفضة في القطاع ،الغربية
عمى تعزيز  اإلقراضثير أوتناقش الدراسة ت شيدت ارتفاعًا ممحوظًا في نسبة المساعدات الخارجية.

  .النزعات الفردية لمفمسطينيف

ليف و واعتمدت الدراسة منيج التحميؿ الكيفي مستندة عمى العديد مف المقاببلت مع خبراء اقتصادييف ومسؤ 
ضافة الى تحميؿ البيانات الكمية الصادرة عف سمطة إ كبرى تعمؿ في مدينة راـ اهلل.تنفيذيف في بنوؾ 

كما ساىمت التقارير  راضي الفمسطينية المحتمة.في األ اإلقراضوالمتعمقة بحجـ وتوزيع  ،النقد الفمسطينية
عطاء صورة واضحة عف الوضع المالي لمبنوؾ في إالصادرة عف جمعية البنوؾ في فمسطيف في 

 فمسطيف.

                                                           
 : 17/01/2011منشور عمى وكالة معا بتاريخ  ،زكارنة يشكؾ بطريقة احتساب غبلء المعيشة 7

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=351853 
  ، مقابمة خاصة بالبحث.2014، جياز االحصاء المركزي، راـ اهلل 8
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معدتك مادة كيمائية تتسب  رزتف ،ما تممك من المال ة أضعافحين تجني عشر                        
 ...دمانفي اال

 وليام برودر

 

 البنوك العاممة في فمسطين
 

وبفعؿ  ،عشر بنكا يثنإ 1967بمغ عدد البنوؾ العاممة في الضفة الغربية عشية االحتبلؿ اإلسرائيمي سنة 
حكاـ السيطرة عميو، وتـ العمؿ المصرفي حجـاإلجراءات العسكرية لسمطة االحتبلؿ  الى أف  ،تقيده وا 

وحولت جميع أرصدتيا الى حساب خاص في البنؾ المركزي  ،1967أغمقت جميع فروع البنوؾ عاـ 
في العاـ لتعود . لمحتمةاألراضي الفمسطينية احتكرت البنوؾ اإلسرائيمية العمؿ المصرفي في ااإلسرائيمي. و 

عادة فتح بنؾ القاىرة ،بإعادة فتح بنؾ فمسطيف في قطاع غزة بالسماح 1981 عماف في الضفة -وا 
  .198610الغربية عاـ 

تزايدا ممحوظا لنشاط البنوؾ وافتتاح بنوؾ جديدة فروع  1994منذ العاـ  شيدت الضفة الغربية وقطاع غزة
لي في األماكف صرافات السحب اآلجانب  فرع في نفس المدينة. إلىحيانا أكثر مف أو  ،ليا في مدف أخرى

وبنؾ  ،بنوؾ عربية 9و ،بنوؾ محمية 8منيا  ،بنكا 18العامة. يعمؿ في الضفة الغربية وقطاع غزة 
في – موزعة عمى مناطؽ مختمفة بينما اقترب عدد الموظفيف 226وتبمغ الفروع والمكاتب  ،أجنبي واحد
  .االؼ موظؼ تشغؿ البنوؾ المحمية نصفيـ 5000 مف -ىذه البنوؾ

 11وصرافا اليا لكؿ  ،ألؼ مواطف 19ف ىناؾ فرعا لكؿ أتشير التقديرات الصادرة عف جمعية البنوؾ 
 .11مميار دوالر أمريكي 9كثر أالى  2012وتطورت موجودات البنوؾ العاممة منتصؼ عاـ  .ؼ مواطفأل

 1997وثبلثة وعشروف مميوف دوالر منذ عاـ  اأرباحا قيمتيا مميار البنوؾ العاممة في فمسطيف حققت 
في حيف بمغت األرباح التي حققتيا ىذه البنوؾ خبلؿ السنوات الثبلث األخيرة  .2013وحتى نياية عاـ 

فقط  ،ضرارقؿ األأزمة المالية العالمية بواستطاعت البنوؾ الفمسطينية تخطي األ. 12مميوف دوالر 398
سجؿ خسائر متتالية طواؿ  الشرؽ األوسط المحدود الذي يعمؿ في األراضي الفمسطينية HSBCبنؾ 

                                                           

  .2004، 23مجمة جامعة بيت لحـ، العدد  ،اآلثار المحتممة لمتطورات المحمية عمى البنوؾ الفمسطينية في الضفة الغربية طارؽ الحاج،10 
 .جمعية البنوؾ راـ اهلل– 2012المالي لمبنوؾ الوضع 11 
 :،مقابمة صحافية جريدة الحياة2014الوزير،جياد  12

http://www.alhayat-j.com/newsite/details.php?opt=7&id=235918&cid=3305 
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مريكي. ويتضح أف البنؾ لـ أنصؼ مميوف دوالر  2012األعواـ الماضية حيث بمغت خسارة البنؾ عاـ 
 .يمجأ الى التسييبلت االئتمانية التي تحقؽ أرباح كبيرة لمبنوؾ في األراضي الفمسطينية

زمة المالية العالمية عمى تأثيرات األ فاف ،ليا ايداعات في الخارج بعض البنوؾ الفمسطينية التيباستثناء 
متتالية  ارباح عمى بنوؾوطواؿ السنوات السابقة حافظت ال .13الجياز المصرفي الفمسطيني محدودة جدا

 53حققت البنوؾ أكثر مف  2013نياية العاـ  و فيوتشير بيانات جمعية البنوؾ ان ،كؿ عاـ ةومتزايد
 مميوف دوالر كأرباح.

 

 14رباح البنوك قبل اقتطاع الضريبةأ :(1رسم بياني رقم )

 
 

 ،اإلقراضرباح المتأتية في غالبيا مف العموالت والفوائد عمى الحكومة الفمسطينية مف ىذه األتستفيد و 
 2013حقؽ أرباحا في نياية العاـ  البنؾعماف في راـ اهلل أف -فمثبل تشير البيانات المالية لبنؾ القاىرة 

. 15منيا بحدود خمسة مبلييفواقتطعت الحكومة ضرائب  ،مريكيأعشر مميوف دوالر  يثنإكثر مف أبمغت 
وكاف ليذه األرباح أف تتضاعؼ لوال القيود  ،رباح ىي إجمالي نشاطات البنوؾ في الضفة الغربيةىذه األ

ف حجـ الضرائب التي تجبيو الحكومة مف البنوؾ أكما  التي فرضت عمى العمؿ المصرفي في قطاع غزة.
 .يشكؿ حافزا الستمرار سياسة القروض االستيبلكية

 

                                                           

  .2013، )المرصد(مرصد السياسات االجتماعية واالقتصادية إياد الرياحي، التنمية والتمويؿ في فمسطيف، راـ اهلل: 13 
فمسطيف منشور عمى الموقع االلكتروني: –جمعية البنوؾ  2013الوضع المالي لمبنوؾ 14 

http://www.abp.ps/files/server/Financial%20Position%202013.pdf 
 .المصدر السابؽ 15
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 التميز في التسييالت االئتمانية:، الضفة الغربية وقطاع غزة .1
في قطاع غزة عمى  اإلقراضف ىناؾ قيودا مشددة فرضت عمى إئتمانية فحسب توزيع التسييبلت اال

أف  ،ف قمناإوليس افتراءا  ،مقارنة مع ما تـ منحة في الضفة الغربية ،فراد والعائبلتمستوى الحكومة واأل
عميو جزء مف تسديد تمؾ  )الناس في قطاع غزة( )الحكومة في الضفة الغربية( يقترض والثاني: األوؿ:
بغض  ،الشعب الفمسطيني عامة عمى تحديدا فيما يتعمؽ باالقتراض الحكومي والتي تعتبر ديوف ،الديوف

عطاء تسييبلت ائتمانية إجماال اتجيت المصارؼ الى إو مف يقود النظاـ السياسي. أالنظر عف طبيعة 
تفعت في العاـ وار  ،مميوف دوالر امريكي 296.6 حوالي 1996واسعة لمضفة الغرببيو بمغت في العاـ 

دوالر  مميوف 3986.4إلى  2013ووصؿ حجـ التسييبلت في العاـ  ،مميوف 1411.1إلى  2007
 .16أمريكي

 

 

 

 

 حجم التسييالت االئتمانية في الضفة الغربية :(2) رسم بياني رقم

 

 
و الحكومة المقالة نفس الفرصة في أبينما بدت البنوؾ متحفظة جدا عمى منح سكاف قطاع غزة 

لكف ىناؾ ايضا  ،وىذا ال يمكف فقط تصنيفو بالمخاطرة االئتمانية العالية فقط ،التسييبلت االئتمانية
                                                           

 .2013تقارير مختمفة لسمطة النقد الفمسطينية، 16 
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 2013ف حجـ التسييبلت في العاـ إمع ذلؾ ف ،جوانب سياسية تحكمت في حجـ القروض في القطاع
 دوالر أمريكي.التي منحت لقطاع غزة ىي أقؿ مف نصؼ مميار 

 حجم التسييالت االئتمانية في قطاع غزة :(3) رسم بياني رقم

 
 

ف كانت االنتقادات الموجية الى سمطة النقد والبنوؾ في الضفة الغربية تتعمؽ بحجـ التسييبلت التي وا  
وذلؾ نتاج رفض البنوؾ المحمية  ،نيا في قطاع غزة تواجو انتقادات مختمفةأغرقت الناس بالديوف اال أ

الت المالية التي تذىب لمحكومة المقالة في قطاع غزة. واحيانًا رفض حواالت داخمية مف ااستبلـ الحو 
غبلقيا وتحطيـ محتويات إىذا ما دفع الناس الى الضفة الغربية او مف الخارج لمواطنيف في قطاع غزة. 

الوزارات  كزتتر التركيز عمى عمى مدينة راـ اهلل حيث  ال بد مف ،بعضيا أكثر مف مرة. وفي ىذا السياؽ
رجاء أمف كافة  مف الناس في انتقاؿ مجموعات كبيرةمما ساىـ ، غير الحكوميةوكافة المنظمات 

واصبح تركز الماؿ واالعماؿ وكافة مظاىر التمدف والتنمية جمية في  ،المحافظات الفمسطينية الى راـ اهلل
ويمقي ىذا  ،نيا "العاصمة الفمسطينية"أصبحت كأو  ،وىذا ما تمتاز بو عف باقي المدف الفمسطينيية المدينة.

الواجية في مجمؿ انحاء  التوسع في االسواؽ المالية الضوء عمى اف الكثير مف التنمية التي تظير في
وىذا ينعكس في التحوؿ الشكمي الكبير  ،وبخاصة في راـ اهلل ىي تنمية وقودىا الديف ،لضفة الغربيةا

واالنتشار الواسع لميافطات الكبيرة التي تروج لممصارؼ  ،مة الماضيةمدينة راـ اهلل في خبلؿ السنوات القمي
  .17االقتراضئع مف خبلؿ اولمقدرة عمى شراء اغراض مثؿ المنازؿ والسيارات وغيرىا مف البض

ي أ ،18الجديد ؿ البلندسكيبيتحدث ىارفي عف تحقيؽ التنمية البلمتوازنة وتشكي ،يضاأوفي ىذا السياؽ 
وفي الوقت ذاتو  ،واالعماؿ في مدينة راـ اهلل عمؿ عمى تجاىؿ وافقار المدف االخرىاف تركز االمواؿ 

جعؿ مف مدينة راـ اهلل نموذجا لمدينة حديثة ذات اسعار غالية الثمف. لكف لـ تكف وحدىا المصارؼ ىي 
ات باالضافة الى تركز المؤسس ،أو كوف راـ اهلل عمى ما ىي عميو اليوـ ،لة عف ىذه الحالةو المسؤ 

                                                           
  ىنية، مصدر سبؽ ذكره. 17
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 ،ف عوامؿ أخرى جعمت مف ىذه المدينة مدينة اإلقتصاد الخدماتي بامتيازأوالوزرات الحكومية إال 
تجنبا لمتنقؿ  ياجعؿ العديد مف الناس يبحثوف عف اإلستقرار في 2001غبلؽ المدف الفمسطينية منذ العاـ إف

الفمسطينية واالجنبية حكومية الكما أف وجود كـ ىائؿ مف المنظمات غير ، عمى الحواجز العسكرية
اقامة الرئيس الفمسطيني( تعتبر  مقر) ف المقاطعةأوممثميات العديد مف البمداف االوروبية اضافة الى 

حوليا الى مدينة ساىـ كؿ ذلؾ في تطوير اقتصاد خدماتي يمبي  ،مركز النشاط السياسي الدبموماسي
     .الوسطىبناء الطبقة أو  ،غنياءاحتياجات مجموعات كبيرة مف األ

   

 ديون الحكومة والناس  .2
تخفيض حجـ اإلستثمارات  عبر ،المحمي صادتكثر باالقأوربطو  ،بدأ األمر كأنو إصبلح لمنظاـ المصرفي

سر الى د واألافر عمى األإرتفعت الديوف سرعاف ما  فلك ،باإلقتصاد مباشرة الخارجية وربط المصارؼ
 قتربتاحيث ، نقساـ الفمسطينيأي بعد اال ،2007العاـ  بعد بشكؿ ممموس جانب الحكومة الفمسطينية

قد  حمية وغيرىاملمبنوؾ ال بينما ديوف الحكومة ،مميار دوالر عمى الناس 4 مف حدود اؿ تمؾ الديوف
مع التزاـ الحكومة  ،قطاع غزةالمخصصة لقتطاع جزء كبير مف الميزانية ابالرغـ مف  ،تجاوزت ىذا الرقـ

 لغزةالجارية المخصصة  إال أف النفقات ،في القطاع معاشات الموظفيف السابقيفبدفع  راـ اهلل في
مشاريع  و، أالمساعدات االجتماعية و، أأو األمف ،التعميـأو  ،إنخفضت بشكؿ كبير سواء في الصحة

 . ةالبنى التحتي

ة وصمت ديونيا مف البنوؾ المحمي ،السمطة الفمسطينية ةأمف نش (2005-1994عاـ ) 11خبلؿ 
مميوف في العاـ  21ومف المبلحظ اف الديوف قفزت مف  ،دوالر أمريكي مميوف 421والخارجية الى 

ربع أ% في 1800الديوف زادت نسبتيا بمعدؿ  ، أي أف2000مميوف في العاـ  416.7الى ، 1996
 سنوات. 

 200719-1996القروض الممنوحة من البنوك لمحكومة الفمسطينية  :(1) جدول رقم

 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 السنة

القطاع 
 العاـ

21.9 62.9 85.7 98.0 416.7 363.6 139.6 248.6 414.1 592.2 486.0 421.5 

 

                                                           

 تقارير سمطة النقد الفمسطينية،راـ اهلل 19 
2013http://www.pma.ps/ar-eg/home.aspx 
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اخذ  مرتفعة وتشير الى توجو حكومي ، فيي أيضا2007الى االقتراض في سنوات ما بعد  وبالنظر
وتحديدا مع اندالع  ،ف تكوف ساىمت فيو العديد مف الظروؼأمكف مو ، 2000باالزدياد مف مطمع العاـ 

واؿ مسمطات االحتبلؿ أل واحتجاز ،نذاؾآ وضعؼ الجباية الضريبية ،االنتفاضة الفمسطينية الثانية
اضافة  ،زدياد نسبة البطالة والفقرإالطوارئ الناتجة مع  برامج ىالضرائب التي تجنييا وزيادة االنفاؽ عم

رت الحقا مع أقيضا لو عبلقة بالسياسة المصرفية التي أة الفمسطينية و مطالى تراجع التمويؿ الخارجي لمس
يقارب  الزاـ البنوؾ باستخداـ ما 
تسييبلت  نصؼ ودائعيا عمى شكؿ 

 .ائتمانية

 

 

 

 

 

 

مميار في  1.374الى  2008مميوف في العاـ  534.2مف الديوف  ارتفعت 20وكما يبيف الرسـ البياني
في العاـ  مميوف 21.9اي اف الديوف ارتفعت مف . سنوات فقطخمس % خبلؿ 275بنسبة  2013العاـ 
ضافة الى اف بنوؾ إ .%6274 ي بنسبة زيادة تقدرأ 2013مميار في العاـ  1.374الى  1996

استدانت السمطة منيا. وتبمغ ديوف السمطة الفمسطينية حتى نياية النصؼ خارجية وىيئات كالتقاعد قد 
وبعض الدوؿ  ،لصالح البنوؾ والقطاع الخاص ،مميار دوالر 4.3األوؿ مف العاـ الجاري أكثر مف 

ف عف عجز لنياية ىذا العاـ و ف الحكومو لو ويتحدث المسؤ  .21األجنبية والمؤسسات المالية العابرة لمقارات
 خمسةمريكي. وىذا ما سيرفع الديف الحكومي العاـ الى حدود أمميوف دوالر  600نو يقدر بػفي المواز 

في مقابمة مع صحيفة  اذا عجزت الحكومة عف الحصوؿ عمى مساعدات خارجية.دوالر أمريكي  اتمميار 
 ،الديوفىناؾ تعثر في سداد  شار نائب رئيس الوزراء لمشئوف االقتصادية محمد مصطفى الى أفأمحمية 

خدمات الديف المتعثرة  .22مميوف دوالر 100الفمسطينية غرامات تأخير بقيمة  ةوىو ما يفرض عمى السمط

                                                           
 2013البيانات الورادة في الرسـ البياني معتمدة عمى تقارير لسمطة النقد الفمسطينية عاـ  20
 :جريدة القدسلمنشور عمى الموقع االلكتروني ، 2013 مف ينتشؿ السمطة الفمسطينية مف أزمتيا المالية؟ ،وليد العوض21 

http://www.alquds.com/news/article/view/id/458567 
 http://www.alquds.co.uk/?p=53181موقع الكتروني:  22

 2013-208القروض الممنوحة للحكومة  :(4رسم بياني رقم )

http://www.alquds.co.uk/?p=53181
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الخشية أف يتـ تعويض ذلؾ بالمزيد مف  ستصبح عبئا جديدا يضاؼ الى العجز القائـ في الموازنو العامة.
ؿ ىذا عندما تصبح لخدمات يحص .التقميصات في الخدمات اإلجتماعية في قطاعات كالصحة والتعميـ

 .23حيث كاف يجب أف تكوف تمؾ في المرتبة الثانية بعد التنمية ،ولوية عند الدائنيفالديف األ
 

 

 

 تضخيم الناتج المحمي لمحصول عمى قروض أكبر .3
ثينا أسمطات االدعاء في  حولت ،فبلسأثناء االزمة االقتصادية في اليوناف التي ىددت الببلد باإل

أما التيمة فكانت أنو عدؿ نسبة عجز  ،حصاء الرسمي لمقضاءجيورجيو رئيس الجياز اإل آندرياس
الموازنة مف الناتج المحمي اإلجمالي بعد أف أعمف أف حسابات الناتج المحمي اإلجمالي لميوناف كانت 

إف  ،دالوافد مف صندوؽ النق ،مضخمة ومبالغ فييا بأكثر مف قيمتيا بالربع عمى األقؿ. قاؿ جيورجيو
  ."24ميمتو كانت فقط تطبيؽ المعايير األوروبية في تقدير وضع االقتصاد

أعمف رئيس الوزراء الفمسطيني  ،وبنفس الوتيرة ولمبلئمة اإلقتراض مع الناتج المحمي ،فمسطيف أيضافي 
مميار  10ف الناتج المحمي وصؿ لحوالي أفي واحدة مف جمسات المساءلة لمنظمات المجتمع المدني 

 ،المقترضة وىي نسب أقؿ مف نسب دوؿ اإلقميـ ،% منو38ونسبة الديف العاـ منو وصمت إلى  ،دوالر
وبيذا  ،% مف الناتج المحمي60ففي أوروبا يجب أال يزيد عف  ،ودوليا ىناؾ معايير متعارؼ عمييا

الناتج  ةقالتضخيـ لحقي ىذا .25الحالي ليس سيئا كما يشاع أف الوضع المعنى إعتبر رئيس الوزراء
والذي حسب تقرير االونكتاد إرتكز عمى  ،والمحمي إستند عمى الترويج لبلرتفاع الحاصؿ في غزة في حين

لكف مع الوضع  2009ئيمي عمى قطاع غزة في العاـ عقبت العدواف االسراأعمار التي عادة اإلإأنشطة 
مع ارتفاع نسبة الفقر والحاجة والبطالة التي ترافقت مع الحرب  فالصورة مغايرة تماما في القطاع الحالي

 .لذا الحديث عف ىذا االرتفاع ىو تضخيـ لحقيقة الناتج المحمي نفسو .2014االخيرة عمى غزة صيؼ 
وال: أ ،بحاجة الى مراجعة مف جانبيف يءكما أف التعثر بسداد خدمات الديوف وليس الديوف ىو مؤشر س

نفاؽ ىذه إوثانيا: مجاالت  .سداد الديوفوتخفيض نسبة التعثر في  ةالقائم راضاإلقسياسة وشروط 
القروض والتي ىي خارج أي مساءلة سواء برلمانية أو مجتمعية. وبالغالب تذىب تمؾ القروض لسداد 

 العجز في قضايا تتعمؽ باالنفاؽ عمى الرواتب.
                                                           

 قبلع العولمة )عف صندوؽ النقد الدولي والبنؾ الدولي والمقارضيف(المركز القومي لمترجمو 2010 وودرز،نيرى 23
المراجعات االقتصادية الكبرى.. االختراع االقتصادي األخطر في القرف العشريف: الناتج المحمي االجمالي الموقع االلكتروني 2014وائؿ جماؿ  24

 http://www.aswatmasriya.com/analysis/view.aspx?id=986c3ce9-d54a-45cb-8fc3-027adb8881f0اصوات مصرية 
25 http://www.wafa.ps/arabic/printnews.php?id=150652 
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% مف الناتج 60تبمغ لـ  أف الديوف ستدانو طالمابالمقوالت االقتصادية المتعقمة بالقدرة عمى اإل المجادلة
 را الثارىا السياسية واالجتماعيةف ىذه المقولة ما زالت بحاجة الى التحميؿ والنقد نظأالمحمي وبقدر ما 

بالضروة أف تنطبؽ عمى االقتصاد الفمسطيني الذي ما زاؿ تحت  ليس ،وفالدي لتسديد خدمات ىذا المرافقة
أضؼ الى ذلؾ الوضع الكارثي مف نواحي  ،لى حد كبير عمى المساعدات الخارجيةويعتمد ا ،االحتبلؿ

ف تصاعد الديف العاـ بيذه الطريقة سيتجاوز الناتج االجمالي أكما  ،في قطاع غزة ةنسانيا  و  ةقتصاديإ
صبحت السمطة تحمؿ لقب أ فاؽ جديدة لمديوف حيثآمع فتح القادمة.  القميموفي السنوات  والمحمي نفس

بوابا جديدة لبلقتراض مف ىيئات دولية أف يفتح ليا ذلؾ ممكف أ ،مـ المتحدةغير عضو في األ ةدول
 نيا ليست دولة.قراضيا كصندؽ النقد الدولي نظرا ألإتحفظت سابقا عمى 

  ديون الناس .4
ت دوائر أوبد ،يضا عمى الناسأ ؾطبؽ ذلنإالفمسطينية بؿ الحكومة رتفاع الديوف لـ تكف فقط حكرا عمى إ

الذيف عيدوا الى البنوؾ بحؿ  ،ماـ جميور كبير مف المقترضيفأالتسييبلت االئتمانية في البنوؾ تتوسع 
 مشكميـ المالية.

مف أجؿ استقطاب الزبائف  ،المصارؼ تخالؼ القوانيف في سياؽ المنافسة بيف بعضيا بعضاصبحت أ"
 ،القروض الشخصية ،عمى أنواع معينة مف القروض االستيبلكية والفردية: قروض البطاقات االئتمانية

وكؿ القروض لغير الشركات. لكؿ نوع مف أنواع  قروض التعميـ... ،قروض السيارات ،قروض السكف
فعمى سبيؿ  ،ة مف قبؿ مصرؼ لبنافىذه القروض طرؽ في االحتياؿ عمى األنظمة واإلجراءات المفروض

فيسمح ليـ باالستدانة بما يفوؽ  ،عدد كبير مف المصارؼ يقّدـ تسييبلت إدارية إلى الزبائف ،المثاؿ
وربما يساعدىـ عمى تخميف عقاراتيـ السكنية باكثر مف قيميا السوقية لمحصوؿ عمى  ،مجموع مداخيميـ
البطاقات االئتمانية مف ضمف القروض... فضبًل وبعض المصارؼ ال تحتسب قروض  ،مبمغ قرض أكبر

غراء وكبلء البيع بعموالت « تتقاتؿ»عف أف المصارؼ تكاد  مع بعضيا بعضا عمى قروض السيارات وا 
بؿ كؿ ما يأممو ىو أف يحصؿ  ،الذي ال يعمـ عف ىذا الواقع شيئاً  ،مرتفعة... كمو عمى حساب الزبوف

يضا في سياؽ المنافسة التي ال تراعي أوىذا . 26ة عمى السداد"عمى القرض بغض النظر عف قدرتو الفعمي
لذا اذا  ،المنافسة العالية فيما بيف البنوؾ والتي تحد التدخؿ نتيجةاحياننا الجدارة االئتمانية لممقترضيف 

ىذا الوضع القائـ في سياؽ  .27قرر البنؾ اال يقرض شخصًا فيو سيمقى العديد مف البنوؾ القراضو
ضافة الى الرغبة في تحقيؽ إو في سياؽ قدرة البنؾ عمى تصريؼ النسبة المحددة أبيف البنوؾ  المنافسة

 يشكؿ واحدة مف أسباب االنييار مستقببل. ،باح سريعة ال يقـو عمى اساس الجدارة االئتمانية لممقترضأر 

                                                           
 7http://al-akhbar.com/node/20891موقع إلكتروني:  26
 2014بالدراسة:  خاصة مقابمة 27
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 2013-2008حجم القروض االستيالكية لالفراد  :(2) جدول رقم

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 ةالسن /الغرض من القرض

 130.5 113.8 118.7 85.7 57.0 39.7 تمويل السيارات والمركبات

 885.4 783.0 417.0 144.3 76.6 70.0 القروض االستيالكية

 52.5 50.5 41.3 33.7 30.4 20.4 بطاقات االئتمان

 833.0 732.6 375.6 110.7 46.3 49.6 أخرى

 650.4 589.5 406.4 331.6 221.5 188.2 واإلنشاءاتالعقارات 

 168.0 151.0 147.0 101.6 63.5 49.8 اإلنشاءات

 403.3 351.3 209.1 184.9 119.5 124.9 عقارات سكنية

عقارات ألغراض التجارة 
 واالستثمار

13.5 38.5 45.2 50.3 87.1 79.2 

 57.1 41.7 22.9 76.7 44.7 34.5 تطوير األراضي

 55.2 37.7 14.4 51.7 20.7 25.0 لالستخدام الشخصي

 3314.6      المجموع ليذه القطاعات

 

وىذا مؤشر عمى ارتفاع نسبة الديوف والتي عمى سبيؿ المثاؿ كاف القروض الممنوحة لتمويؿ السيارات 
واخذت باالرتفاع سنويا حيث بمغت في العاـ ، 2008في عاـ  دوالر مميوف 40والمركبات بحدود الػ

 دوالر. مميوف 130 كثر مفأ 2013

لتبمغ في  دوالر،مميوف 70االنفتاح عمى التسييبلت االئتمانية  يةي كانت مع بداتالقروض االستيبلكية وال
 سمطة النقد قامت بتصنيفيا: مع أف التصنيفات الواردة في بيانات دوالر، مميوف 885.4 2013العاـ 

وأخرى كما في الجدوؿ ، إستخداـ شخصي ،عقارات ،بطاقات ائتماف ،ستيبلكيةإقروض  ،)تمويؿ سيارات
مميار وثبلثمائة مميوف  3مف  كثرأتصؿ الى  نيا تندرج في اطار القروض االستيبلكيةأاال  ,عبله(أ



  
 

20 
 

ؾ في دعـ االنتاج لذا لـ يساعد ذل ،دوالر. غالبا ما تـ إستخداـ ىذه القروض لشراء منتجات غير محمية
 المحمي.

 
 28كل خوفا من االختناقن نمتنع عن األ أال ينبغي 

 

 29في السياق الفمسطيني تطوراتيا :ستيالكيةالقروض اإل .5
 

مكانية الوصوؿ لوسائؿ إ دوالر 10000في الواليات المتحدة لـ يكف لمعائبلت الفقيرة التي دخميا اقؿ مف 
تغير ىذا الوضع, واصبح مف السيؿ الحصوؿ عمى البطاقات  , اال انو في فترة الثمانينياتاالئتماف

الغنية وساىـ بزيادة البلمساواة االجتماعية مف مف الفجوة بيف الطبقة الفقيرة و  االئتمانية والقروض, مما زاد
ىميا توزيع دخميا أ ،وعرضتيـ لمشاكؿ لـ يواجيوىا مف قبؿ ،حيث الحصوؿ عمى فرص التوظيؼ وغيرىا

وتحويؿ دخميا  ،استحقاقات الديوف المترتبة عميياو  ،المصاريؼ اليومية الضرورية لبقائيا المتاح ما بيف
 .30مف االستيبلؾ والتوفير الى دفع الديوف

جراءات في النظاـ المصرفي أىميا  2007عاـ  أعمنت سمطة النقد الفمسطينية عف سمسة إصبلحات وا 
االقتصاد الحقيقي عبر تخفيض حجـ التوظيفات تعزيز منح االئتماف المحمي وتعميؽ الروابط مع 

التي وازدىرت الحمبلت الترويجية  ،اإلقراضالسياسة المتحفظة عمى  . منذ ذلؾ تراجعت31الخارجية
صبح ألمتغمب عمى فائض السيولة التي  جؿ الحصوؿ عمى قرضأتشجع الناس عمى التوجو لمبنوؾ مف 

 .مطموبا مف البنوؾ تصريفيا في السوؽ المحمي

إف إجمالي القروض االستيبلكية التي  ،أظيرت البيانات الربعية الصادرة عف سمطة النقد الفمسطينية
و 2014حتى نياية الربع الثاني مف العاـ  ،مميوف دوالر أمريكي 938قدمتيا المصارؼ لمعمبلء بمغت 

٪ مف 26.5 نحو ،شكمت القروض االستيبلكية مف إجمالي قروض القطاع الخاص )األفراد والشركات(
بينما بمغ إجمالي القروض بما فييا  ،مميار دوالر أمريكي 3.520إجمالي القروض والتسييبلت البالغة 

                                                           
 عقيدة الصدمة،نعومي كبليف 28

29
 أين المرجع؟؟  

30 Laura M. Tach ,saraGreene 2014 ”: Economic and Cultural Explanations for How Lower-IncomeFamilies 
Manage Debt. 
http://www.jstor.org/discover/10.1525/sp.2013.11262?uid=3738872&uid=2&uid=4&sid=21105242592703 

 ة، عمى الرابط اإللكتروني:،مقابمة صحافية جريدة الحيا2014جياد الوزير  31
http://www.alhayat-j.com/newsite/details.php?opt=7&id=235918&cid=3305 

http://www.jstor.org/discover/10.1525/sp.2013.11262?uid=3738872&uid=2&uid=4&sid=21105242592703
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كؿ مف القروض العقارية  ،ويستثنى مف القروض االستيبلكية مميار دوالر. 4.9قروض الحكومة نحو 
وقروض شراء  ،ر أمريكيمميوف دوال 447.6البالغ قيمتيا حتى نياية الربع الثاني  ،ألغراض السكف
فإف  ،2013مميوف دوالر أمريكي. ومقارنة مع الربع الثاني مف العاـ الماضي  130.5السيارات البالغة 

 ،مميوف دوالر أمريكي 880بينما ارتفعت بنحو  ،القروض االستيبلكية ارتفعت بنحو مميار دوالر أمريكي
 ،2008أقرت نياية العاـ  ،ة النقد الفمسطينيةيذكر أف سمط .2009مقارنة مع الربع الثاني مف العاـ 

ليظير بحسب البيانات إف نسبة  ،٪50٪ إلى 24تعميمات تقضي برفع نسبة التسييبلت إلى الودائع مف 
وبمغت قيمة القروض  والقروض العقارية. ،توزيعات القروض تركزت عمى القروض االستيبلكية

حتى نياية الربع الثاني  ،لمحكومة الفمسطينية ،سطيفوالتسييبلت التي قدمتيا البنوؾ العاممة في فم
التقرير  .32مميار دوالر خبلؿ الفترة المناظرة مف العاـ الماضي 1.337مقارنة مع  ،مميار دوالر 1.382

 ارتفاع ديوف الحكومة وارتفاع ديوف الناس. ىيشير الى قضيتيف ميمتيف االول

خذ البنؾ أ)عدا تمؾ المتعمقة ب صبحت في حدودىا الدنياأ اإلقراضقرت سابقا عمى عممية أالتي  ضوابطال
وىذه يتـ  ،الضوابط التي فرضت ىي عمى نسبة الدفعات مف الدخؿو  ،لضمانات كافية مف العميؿ(

عمى سبيؿ التي يمجأ الييا الناس.  ساسية ىي بطبيعة ىذه القروضلكف المشكمة األ ،ااحيان التحايؿ عمييا
 ،بنؾ فمسطيف ىي بالواقع قروض تذىب لبلستيبلؾ خرجياأالتي  القروض% مف 68المثاؿ اكثر مف 

تعمؿ في  وىو وضع مشابو في بنوؾ اخرى لسداد عجز موازنتيا الفمسطينية دينو الحكومةتتس وجزء منيا
حيث اف ارتفاع القروض االستيبلكية وقروض الحكومة ىي ما يطغى عمى  ،االراضي الفمسطينية المحتمة

 ،االرباح الرئيسية لمبنوؾ تشكؿ ىيو . حجـ التسييبلت االئتمانية التي تقدميا البنوؾ في فمسطيف المحتمة
لتصؿ الى  ،%14.5بنسبة  2013وارتفعت في العاـ  ،أكثر مف مئة مميوف دوالر 2012التي بمغت عاـ 

)مع االخذ بعيف االعتبار اف غالبية القروض  وبمقارنة بعدد السكاف .33دوالر أمريكي مميوف 122 حدود 
 وحجـ الودائع مع دوؿ مجاورة ،مميوف نسمة( 2ػ تصرؼ في الضفة الغربية التي ال يتجاوز سكانيا ال

 .وسريعة تحققيا البنوؾ مف خبلؿ قروض استيبلكية طويمة وقصيرة المدى تعتبر تمؾ ارباحا مرتفعة
كما يصؼ ذلؾ رئيس مجمس ادارة البنؾ  وتبدو البنوؾ راضية عف ىذه االرباح مقارنة بدوؿ الجوار

االسبلمي في مقابمة مع وكالة معا االخبارية "وضع البنوؾ في األراضي الفمسطينية ممتاز وأفضؿ بكثير 
وأفضؿ محفظة ائتمانية في الوطف العربي  ،ورة و ال يوجد بنوؾ تحقؽ عوائد ربح مثؿ عندنامف دوؿ مجا

                                                           
 تقرير منشور عمى الموقع االلكتروني لجريدة القدسمميوف دوالر إجمالي القروض االستيبلكية في فمسطيف  2014938عبداهلل محمد 32

http://www.alquds.com/news/article/view/id/526470 
الوضع المالي لمبنوؾ  جمعية البنوؾ في فمسطيف: 33

http://www.abp.ps/folder.php?id=N5DOQ9KT0La970971Ao5hcTrUChu&ms_id=QF5Pm8GBvqa6657AiDRHs2
TZZS&mn_id=25 

http://www.alquds.com/news/article/view/id/526470
http://www.alquds.com/news/article/view/id/526470
http://www.abp.ps/folder.php?id=N5DOQ9KT0La970971Ao5hcTrUChu&ms_id=QF5Pm8GBvqa6657AiDRHs2TZZS&mn_id=25
http://www.abp.ps/folder.php?id=N5DOQ9KT0La970971Ao5hcTrUChu&ms_id=QF5Pm8GBvqa6657AiDRHs2TZZS&mn_id=25
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 ،وأكثر بنوؾ انضباطا في قواعد الحوكمة والمعايير الدولية ىي البنوؾ الفمسطينية ،موجودة في فمسطيف
 34."اما ىنا فالسوؽ ناشئ ونشيط ،في ببلد أخرى البنوؾ لدييا سيولة فائضة وتريد زبائف

 

 

 

 
 201435 نسبة توزيع القروض في بنك فمسطين :(5) رسم بياني رقم

 
 

 بنوؾ رئيسية تعمؿ في االراضي الفمسطينية المحتمة ةفي ثبلثف و ف وسابقو حالي فو ف تنفيذيولو مسؤ شار أ
يشير ىؤالء الى اف و ، القائمة حاليا اإلقراضالى خطورة سياسات  فيضافة الى بعض الخبراء االقتصاديإ

بشكؿ صحيح مواؿ ال يتـ استثمارىا أفيي  ،ال تفيد في تطوير االقتصادو  تذىب لبلستيبلؾ القروضتمؾ 
 االنتقاؿضرورة إلى أشاروا و  .عمى الناس ءعبلبالتالي تتحوؿ و  ،المحمي في االقتصاد ثانية يعاد ضخيال

 الى تمويؿ المشاريع االستثمارية والتي تساىـ في خمؽ فرص العمؿ. اإلقراضمف ىذا النمط مف 

كجزء مف معالجة الخمؿ في عدـ عمى خططيا التطويرية لمسنوات القادمة ىذا بعض البنوؾ وتضع 
والرغبة في  ،. لكف ىذه السياسية ما بيف المخاطرة مف جيةالتوازف بيف القطاعات االستيبلكية واالنتاجية

ما زالت تفضمو  مف جية ثانية، مدستيبلكية وطويمة األإلسريع والمضموف عبر قروض تحقيؽ الربح ا
 ،أي ال تستثمر وال يدر منيا دخؿ ،ستيبلكيةإف القروض معظميا أبما  ،ءوىذا سي الكثير مف البنوؾ.

ثرىا عمى الدائرة االقتصادية لمبمد سمبي بحيث ال يوجد ال انتاج وال ألي التاوب ،وال تولد فرص عمؿ
                                                           

 التنمية والتمويؿ في فمسطيف  2013الرياحي،اياد ة )المرصد( راـ الميمرصد السياسات االجتماعية واالقتصادي34
 2014بنؾ فمسطيف: مقابمة خاصة بالبحث  35
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القروض االستيبلكية لمبنؾ ليا مزاياىا لكف  ،مى الصعيد الفردي والجماعي سيئةلذا ىي ع ،ستثمارا
 ،عمىأف مدتيا أل ،عمىأوفي نفس الوقت الفوائد  ،المقترض يلذا فيي تغر  ،نيا طويمة األمدأل ،التسويقية

ساس ال تتماشى مع ىذا الغبلء ف الرواتب باألأو أ) خد زيادة سنوية عمى راتبوأفي المقابؿ المقترض ال ي
باالضافة  ،او ىي زيادة ال تذكر مقابؿ الفوائد الموجودة عمى القرض ،صبًل(أطبيعي وىي متدنية الغير 

وعند الحديث عف القروض  (2014مقابمة خاصة بالبحث  :)الحصريالى االلتزاـ طويؿ األمد. 
وليس صناعات  ،يتـ استيرادىا مف الخارج نيا تذىب بالغالب لتمويؿ شراء صناعات اجنبيةإاالستيبلكية ف

 ،2013والقروض المرتبطة بيا في العاـ  فعمى سبيؿ المثاؿ ارتفعت نسبة استيبلؾ السيارات .وطنية
فغالبية  ف كنا نتحدث عف العقاراتا  و  ،غيؿ كفايةالشركات التي تشيد مبيعاتيا ازدىارا ال تولد فرص تشو 

لذا فاف مردودىا يقتصر فقط  .36رادىا مف الخارجياستخداميا باستثناء الحجر يجري استيتـ المواد التي 
رباح الكبيرة األتشكؿ  سر الفقيرةبينما المديونيات الشخصية ومديونيات األ .ةعمى خمؽ فرص عمؿ مؤقت

عندما تحالؼ الشركات  الطمب عمى شراء السيارات الحديثة والشقؽ السكنيةزيادة في  وخمقت ،لمبنوؾ
 العقارية والسيارات مع البنوؾ.

  

                                                           
  .2014، راـ اهلل ،مقابمة خاصة بالبحثة، ميند ابو رجيم 36
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 ..العقارات ازدىار سوق

 األسعار تورفع زادت الطمباإلستيالكية القروض 

أصدرت سمطة النقد تعميماتيا الجديدة اليادفة الى تنظيـ قروض اإلسكاف والرىف خرة أفي خطوة مت
بما يساىـ ذلؾ في تخفيض مخاطر  ،العقاري بشكؿ يتوائـ مع قدرات المقترضيف ومبلئتيـ االئتمانية

حيث تـ ربط شروط منح قروض اإلسكاف والرىف العقاري بدرجة تصنيؼ  ،محفظة القروض العقارية
الئتمانية التي تستند الى مجموعة مف العناصر أىميا مدى التزامو حاليًا وتاريخيًا في سداد المقترضيف ا

مما يعني انو كمما ارتفعت درجة التصنيؼ االئتماني لممقترض ، أقساط التسييبلت في مواعيدىا المحددة
أو ربح كمما زادت أمامو الفرص لبلقتراض بشكؿ أوسع وعمى فترات زمنية أطوؿ وبأسعار فائدة 

تناقش المخاطر  غراؽ الناس بالديوف لكنيا لـإ. اضافة الى اف ىذه التعميمات صدرت بعد 37معقولة
ولويات أثرت عمى أغراؽ العامميف بمزيد مف الديوف وال بمراجعة السياسة القائمة حاليا وكيؼ إالناجمة عف 

يضا تشجيعا أف التعميمات تحمؿ أبؿ  ،تمبية احتياجاتيـ وحتى في التُاثير عمى قدرة ىؤالء عمى ،الناس
ولـ تشر  ،ستمرار في ىذه السياسة بمزيد مف الحوافز وبعض القيود عمى مف تعثروا في السدادعمى اإل

انتاجية  القروض المخصصة لمشاريع بيف اإلقراضفي سياسات توازف  ضرورة فرضالسياسة الجديدة 
ىذا الموروث القصير نسبيا مف ناحية زمنية والمثقؿ بقروض االستيبلؾ كاف  ،ةستيبلكياإلالقروض و 

والحكومة التي تجني ضرائب اكثر مف االرباح التي تجنييا  نو مربح لمبنوؾأل ستمرارها  مطموب تقويتو و 
 .البنوؾ

مف خبلؿ شراء مظاىر  امواؿ سيمة لممقترضيف الذيف استطاعو أالقروض التي تبيعيا البنوؾ أصبحت 
جؿ اؿ صحاب القروض طويمة األأ مواؿ سريعة ورفاىية سريعة حيث يقضيأ ،الرفاىية وامتبلؾ العقارات

سنوات االولى مف عمر القرض في دفع الفوائد المترتبو عميو. لقد ساىـ توفير الماؿ ليس فقط في  -5-7
االرض في بعض ز سعر متر و حيث يتجا، توفير القدرة الشرائية بؿ ايضا في ارتفاع فارغ لبلسعار

فيما اف سعر المتربع المربع لمشؽ السكنية يتجاوز  ،دوالر أمريكي 2000المناطؽ في مدينة راـ اهلل اؿ 
ىذه االرتفاع في مدينة ما  .38عمى مف باريس وسنغافورة وطوكيو وروما ومومبايأوىو  1200 احياننا اؿ

كيؼ حصؿ . غبلء في العالـزالت ال تممؾ شبكة تصريؼ صحي يضعيا في تصنيؼ المدف االكثر 
 ومنيا: ،؟ ىناؾ العديد مف االسباب التي ساىمت بشكؿ مباشر في ىذا االرتفاعذلؾ

زدياد الطمب حيث وفر ذلؾ فرصو لذووي الدخؿ إتوفر تسييبلت ائتمانية لمعقارات ساىـ في  .1
 .سعاروظ في األحدى بدوره الى ارتفاع ممأالمحدود لتمويؿ شراء عقارات ومساكف والذي 

                                                           

 http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/04/08/519751.html#ixzz39PCYtzKWدنيا الوطف.. 37 
 http://arabic.people.com.cn/32959/6878257.html : انظر الى عشر اغمى مدف سكنية في العالـ 38

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/04/08/519751.html#ixzz39PCYtzKW


  
 

25 
 

خرى كتضيؽ مساحة أف عوامؿ أبؿ  ،سعار لـ تسيـ فيو البنوؾ لوحدىااالرتفاع الحاد في األ .2
اف  ،االراضي والمخططات التنظيمية لممدف الفمسطينية التي ما زالت تخضع لسمطة االحتبلؿ

بينما حصؿ  ،لمفمسطينيف بمغت واحد وتسعوف تصريحا 2008عدد تصاريح البناء الصادرة عاـ 
بالتالي يتـ التركيز عمى البناء في . و 39الؼ واربعمائة تصريح 18اكثر مف  ف عمىالمستوطنو 

يح بناء لمفمسطيني جعميـ يركزوف مشاريع البناء ر مناطؽ محددة حيث اف التضيؽ باعطاء تصا
 في مناطؽ ال تحتاج الى موافقة سمطات االحتبلؿ.

 القيمة الحقيقة لتمؾ العقارات.سعار بشكؿ مبالغ فيو وال يعكس مواؿ ساىـ برفع األتبيض األ .3
 001000لـ يكف سعرىا يتجاوز  إذ ،خبلؿ فترة زمنية قصيرة بعض العقارات تضاعؼ سعرىا

لذا تحولت االرض مف قيمة انتاجية مريكي. أ حاجز المميوني دوالرسنوات  5تعدى في دوالر، لي
ومكاتب العقارات الذيف وتحتؿ اىتماـ عدد كبير مف السماسرة  معروضة لمبيع مجرد عقاراتالى 
 . ومف ناحية اخرى تمركز الحكومة والمنظمات االستيبلكيةاعدادىـ مع طفرة القروض  تكثر 

حكومية ومقاراتيا الرئيسية في مدينة واحدة ومع تقطع اوصاؿ الضفة الغربية جعؿ عشرات الغير 
 .مب عمى شراء البيوتاالالؼ العامميف والموظفيف الحكوميف يتمركزوف في راـ اهلل مما زاد الط

جعميـ يفضموف شراء بيت عمى استئجاره. دوف أف  الناس فتح باب التسييبلت االئتمانية اماـ .4
% مف قيمة العقار وذلؾ برفع سعر 20 البنؾ وىي يضطر الى دفع النسبة التي يشترطيا البنؾ

والبنؾ يعمـ ذلؾ وال مشكمة  .لغياب القدرة عمى دفع ىذا المبمغ الشقة باالتفاؽ مع صاحب العقار
لديو طالما اف ذلؾ قد مر وفؽ اجراءاتو. عدا عف اجراءات التحايؿ ذاتيا في اثبات معامبلت 

 الدخؿ لتجاوز القوانيف المتعمقة بنسبة الدفعات الشيرية لمقرض مف الدخؿ العاـ لممقترض. 

وثبلثمائة  مميار 2013 التسييبلت االئتمانية الخاصة بالعقارات واالنشاءات بمغت في العاـ .5
رورة تخصيص الجزء االكبر مف ىذه ضوثماني وخمسوف مميوف دوالر وىذا استثمار كبير وبال

الجدوؿ ادناه يبيف حجـ التسييبلت  .االمواؿ في مدينة واحدة سيزيد مف االستثمار في ىذا القطاع
بؿ  ،ليس فقط الناس سنوات السابقة: وىذا ساعدخمس االئتمانية التي وفرتيا البنوؾ خبلؿ ال

 البنوؾ ايضا فمف خبلؿ تطوير سوؽ العقارات استطاعت االخيرة تصريؼ الفائض مف الودائع. 
 2013-2008لالفراد في مجال العقارات واالنشاءات حجم القروض  :(3) جدول رقم

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 ةالسن /الغرض من القرض

                                                           
 : مناطؽ ج ومعضمة اصدار تراخيص بناء لمفمسطينييف القاطنيف ىناؾ، مركز ابحاث االراضي حموؿ  39
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 650.4 589.5 406.4 331.6 221.5 188.2 العقارات واإلنشاءات

 168.0 151.0 147.0 101.6 63.5 49.8 اإلنشاءات

 403.3 351.3 209.1 184.9 119.5 124.9 عقارات سكنية

عقارات ألغراض التجارة 
 واالستثمار

13.5 38.5 45.2 50.3 87.1 79.2 

 57.1 41.7 22.9 76.7 44.7 34.5 تطوير األراضي

 1358$      المجموع 

 

ت في آعدد المباني والمنش عمى سبيؿ المثاؿ تضاعؼ ،بشكؿ كبير عمى تزايد نسبة المباني ىذا نعكسإ
وتشير بيانات بمدية راـ اهلل ادناه الى  كثر تأثرا بطفرة القروض االستيبلكية.اهلل والتي تعتبر األ راـ مدينة

تـ  2010فعمى سبيؿ المثاؿ في العاـ  .اف حركة العمراف قد ازدىرت بشكؿ كبير خبلؿ السنوات السابقة
 273الى  2011وارتفعت ىذه النسبة بشكؿ كبير في العاـ  ،الؼ متر مربع جديد في راـ اهلل 75بناء 
 .الؼ متر مربع 330فبمغ  2014في العاـ  ما تـ بناءه عاما مجمو  متر مربع،الؼ 

 

 40حجم البناء الجديد في رام اهلل باالمتار :(4جدول رقم )

 
 

 ىذه التحوالت واالتجاه الجديد سواء في العبلقة مع االرض او االقتراض العالي موجودة فعميا او باالحرى
ىي حقيقة قائمة واختبلؼ التفسيرات او التحميبلت التي ارتبطت بيذه الظاىرة ال يقمؿ مف اىمية حدوثيا 
                                                           

 البيانات الورادة في الرسـ البياني مف مقابمة خاصة بالبحث مع بمدية راـ اهلل 40
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واحياننا الغت شكؿ التعامبلت االقتصادية والذي كاف قائما لوقت قريب بيف  .البلحقة او اثارىا
 والمقصود ىنا شكؿ العبلقات االقتصادية المباشرة بدوف وساطة البنوؾ. .الناس

 

 رتفاع مبيعات السيارات مؤشر عمى ارتفاع القروض االستيالكيةإ
بل ألنيا تعكس المال المدفوع فييا  ،"السيارة الفارىة ال يقتنييا الرجل ألنيا توفر لو سبل الراحة فقط

 ديفيد ىارفي                              وبالتالي تعكس الطبقة التي ينتمي ليا الفرد"

 

 ،س الماؿ الفائض عمى شكؿ تسييبلت ائتمانيةأالمحمية أف تجتيد كثيرا في تصريؼ ر  البنوؾكاف عمى 
بدءا مف  ،عبلمية لترويج ىذا الفائضإف تدفع مجتمعة مبلييف الشواقؿ عمى شكؿ حمبلت أوكاف ليا 

التسييبلت اضافة الى  .)قسط صغير وسيارة كبيرة( الضفة الغربية ت بيا شوارععبلنات التي امتؤلاإل
ضعؼ  30عاما والقدرة عمى الحصوؿ عمى  20لمدة تصؿ الى  واىميا فترة السداد ،عمى العقارات

الذي س الماؿ أولكي ال تختنؽ البنوؾ نتيجة الفائض في ر  .الراتب لبعض الموظفيف في مرافؽ معينة
 ،قيمة القروض والأ ،عممت عمى تخفيض شروطيا مف ناحيتيف ،محمياصبحت ممزمة قانونيا بتصريفو أ

 .ي موظؼ عمى قرضأوثانيا التخفيض مف المعايير التي تحد مف حصوؿ 

التي اضطر بعضيا  وال مف خبلؿ التعاقد مع شركات ووكاالت السياراتألذا كاف تصريؼ تمؾ األمواؿ  
 الى دفع جزء مف في سوؽ صغير نسبيا مؤخرا ونتيجة المنافسة العالية بيف وكاالت السيارات المختمفة
وبالتالي بعض الشركات تراجعت حصة  ،االرباح لمبنوؾ مقابؿ تمويؿ عمميات البيع ببل فوائد لمزبائف

وؿ سست فرعيا األأمبيعاتيا في السوؽ نتيجة تزايد عدد الوكاالت كشركة ىونداي عمى سبيؿ المثاؿ التي 
ثرت ليس أالشركة ت مبيعات. 41وتدريجيا انخفضت مبيعاتيا مع وجود وكاالت اخرى 96في فمسطيف عاـ 

حيث  أماميـ أوسع.صبحت أنتيجة عزوؼ المواطنيف عف اقتناء سيارات جديدة بؿ اف الخيارات التي 
ىذا عدا عف وجود تزايد ممحوظ  ،رتفع مجمؿ مبيعات السيارات الجديدة في األراضي الفمسطينية المحتمةا

 لمعارض السيارات التي تستورد العديد مف الماركات المستعممة مف الخارج واعادة بيعيا في فمسطيف.
نتيجة التعاقد مع البنوؾ ىي شركة بيجو  واحدة مف الشركات التي ارتفعت مبيعاتيا بشكؿ غير مسبوؽ

 1480الى  2009سيارة في العاـ  20يا ارتفعت مف وتظير البيانات الخاصة بمبيعات الشركة اف مبيعات
 . كما يبينيا الجدوؿ ادناه 2013سيارة في العاـ 

 :2014-2009 ،مبيعات شركة بيجو في السوق الفمسطيني نسبة: (4) جدول رقم
                                                           

 2014بالبحث شركة ىونداي راـ اهلل مقابمة خاصة 41
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 عدد السيارات المباعة  العام 

 سيارة 20 2009

 سيارة 880 2010

 سيارة 998 2011

 سيارة 1200 2012

 سيارة 1480 2013

 سيارة 780   2014النصف االول من 

 

وكنتيجة التباع ىذه السياسة تـ  ،05/2010ونيجة اطبلؽ الحممة ما بيف البنؾ العربي وشركة بيجو في 
وصمت  وسيارة كبيرة( ومف المبلحظ ارتفاع حجـ القروض المرتبطة بالسياراتصغيرة بيع الكثير )دفعة 

مف ناحية اقتصادية  اوىذا لـ يكف مفيد حسب بيانات سمطة النقد. 2013عاـ  دوالر مميوف 150الى 
والتي ترافؽ  ،في مصر عمى سبيؿ المثاؿ لـ يترافؽ مع صناعات مرتبطة بيذا المجاؿ كما حدث والن

في تصنيع المعدات األصمية وقطع الغيار ومكونات ما بعد البيع. وقد أنشأ  االستيبلؾ مع دور محمي
جنراؿ  ،بي اـ دبميو ،)مرسيدس و مصانع السيارات العالمية منيا عمى سبيؿ المثاؿ عدد مف الشركات

وبيجو(. وقد نمت صناعة السيارات بالتوازي مع  ،كيا ،دايو ،سيترويف ،سوزوكي ،اية اـ سي ،موتورز
مصر مجموعة مف قطع الغيار االصمية والمكونات التي تطابؽ المعايير تنتج واليـو  ،صناعة التجميع

والتوصيبلت  ،زجاج األماف ،بما في ذلؾ اإلطارات واألنابيب الداخمية ،في األسواؽ األوروبية الدولية
لتنامي سوؽ السيارات ة لذا بقيت الجدوى االقتصادي .42وأنظمة العادـ ،الكيربائية فبلتر الزيت واليواء

 .محدودة القتصارىا عمى عممية االستيراد والبيع

                                                           

components-and-assembly-http://sezone.gov.eg/ar/index.php?page=automotive42 
 الموقع االلكتروني لمييئة العامة لممنطقة االقتصادية،مصر 

http://sezone.gov.eg/ar/index.php?page=automotive-assembly-and-components
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 السياسية:ل عن ىذه ومن المسؤ 

 ضحيتيا! يقع من المالم،االغراء اشكال كل استخدام في الحق ليا البنوك

قروض ىميا أاالقتصادية و  جرى بشكؿ كبير العمؿ عمى العديد مف السياساتالخيرة ا في السنوات السبع
فة اضإ ،في الضفة الغربيةوضاع االقتصادية تحسف األبالتي تعطي انطباعا سريعا و  ،االستيبلؾ لبلفراد

بالرغـ مف اعتباره ناتج عف بعض التسييبلت التي قدمتيا  ،الحاصؿ الى الترويج لمنمو االقتصادي
وبالرغـ مف  ،نو ليس بالضرورة قد خدـ المجتمع بشكؿ عاـوأل ،وانو غير مستداـ ،سمطات االحتبلؿ

واحدة مف  هتصوير اال انو جرى  ،جوانبو عمى تدفؽ المساعدات الخارجية العديد اعتماد ىذا النمو في
 ج لمسياسة الحكومية المتسمة بالشفافية ومحاربة الفساد.انتائج عممية البناء لمدولة المستقبمية ونت

وسياسات حكومة حدث بناءًا عمى تغير في سياسات سمطة النقد  اإلقراضنفتاح وببل ضوابط عمى اإل"
وعدـ ضبط الحكومة  ،القوانيفصدار إوبعد  ،ف تقترضأ لـ يكف بمقدروىا 2008الناس قبؿ  ،فياض

 ،صؿ فقراءف الناس باألأل ،خذ قرض ليقترضألجأ كؿ مف ىو قادر عمى  ،اإلقراضلبلنفتاح عمى 
ىنا الحكومة تتحمؿ جزء كبير مف سياسة  ،المالية ووجدوا بيا حبل لمشاكميـ ،لقروضا ليذه وبحاجة

اال اف  ،بعض الحكومات تأخذ مثؿ ىذه القرارات لتحسيف قطاع معيف ،ىذه اإلقراضاالنفتاح عمى 
أي انو اصبح ىناؾ حركة استيبلؾ ونمو  ،كوسيمة لتفعيؿ االستيبلؾ اإلقراضالسمطة استخدمت 

وحركة اقتصادية اعمى عمى صعيد دورة  وبالتالي ،انعاش لبلستيبلؾ والوضع اصبح افضؿ ،اقتصادي
التصرؼ باالمواؿ التي  االذيف لـ يحسنو  يجادؿ اخريناف ىذا ىو خطأ المقترضيف بينما 43."البيع والشراء
ما يحدث حاليا ىو ال تتحمؿ مسؤليتو " و سمطة النقدأوليس خطأ السياسات سواء لمبنوؾ  ،حصمو عمييا

بؿ ىي عممت عمى رفع  ،فقار المقترضيف والناس بشكؿ عاـإسيمت في أف البنوؾ أال اتوقع  البنوؾ"
 والمشكمة تكمف في الشخص المقترض بكيفية اساءتو الدارة اموالو.  ـمستوى معيشتيـ ورفاىيتي

 ،الجماعية وبالطبع ىذه القروض اثرت عمى االىتمامات السياسية واليـ الجماعي وتوجيات الشعب
لكف طبعا  .44شغاليـ باليمـو الذاتيةوانشغؿ الناس بامورىـ اليومية اكثر مف العامة وتسديد التزاماتيـ وان

تشكؿ أداة مف أدوات النظاـ الرأسمالي لنيب  والتي المعمنةىذا منافي لمنطؽ وفكرة القروض االستيبلكية 
حيث  ،المزيد مف فائض القيمة لدى العامؿ والفبلح والموظؼ وعموـ الكادحيف ذوي الدخؿ المحدود

تتمثؿ في جمود األجور وتدنييا حيث ترحؿ فوائض قيـ  النار األولى ،يصبح ىؤالء بيف ثبلث نيراف
النار الثانية ىي غبلء األسعار والتي  ،األجور نحو الرأسمالييف وذوي النفوذ والتي ترفع مف ثرواتيـ

تتكالب االحتكارات الرأسمالية واألجيزة الدولتية الراعية ليا عمى استنزاؼ القدرة الشرائية لمعماؿ والفبلحيف 
تتمثؿ في توفير القروض  ،النار الثالثة ،ستنزاؼ جيوب الفقراءإومراكمة األرباح عبر  والموظفيف

                                                           
 يرزيت مقابمة خاصة بالبحث راـ اهللجامعة ب 104سامية بطمة:43
 2014مقابمة خاصة بالبحث ،ؾ فمسطيفبن شاكر الصفدي، 44
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. 45االستيبلكية بشروط ميسرة ظاىريا لكنيا ذات مفعوؿ استنزافي لمقدرة الشرائية لذوي الدخؿ المحدود
ف ذلؾ أل ،سوءا عندما يقدـ الناس عمى االقتراض الستيبلؾ ما يتـ استيراده مف الخارج كثرأوتصبحة 

 عمى يحفز الطمب عمى االنتاج الممحي وبالتالي زيادة نسبة مبيعات وارتفاع قدرتو عمى التشغيؿ..الخ

عمى حساب  فسيكوف ،ف كانت تحؿ بعض المشكبلت لممقترضيفوا  ف تمؾ القروض ألكف ما يحدث 
تقوـ العائبلت الفقيرة بتوزيع دخميا المتاح بيف المصاريؼ اليومية  حيث ،خرى بالنسبة لمعائبلتأولويات أ

دفع مصاريفيا اليومية التي  باستبداؿ, بحيث عادة ما تقـو العائمة بيف استحقاقات الديوف)الحياتية( و 
, و تعتمد العائبلت بالتعامؿ مع الديوف عمى استحقاقات الديوف المترتبة عميياتضمف بقائيا عمى دفع 

أو اىماؿ الديوف  ،أو دفع كامؿ الديوف ،ىي التوفيؽ بالدفع بيف الديوف المستحقةاستراتيجيات و  ثبلث
 46.(احياناف تعتمد كؿ عائمة اكثر مف استراتيجية )ولو بشكؿ متناقض أوعدـ دفعيا و مف الممكف 

 ،بيف اولوياتيا ءمةاما خمقتو القروض االستيبلكية ليس فقط استراتيجيات جديدة لمعائبلت والمو و 
طابعيا  ،فرادلمعائبلت واأل جديدة جتماعيةاقتصادية و انماطا أ في تطبيقاتو خمؽالواسع  اإلقراضف

والبحث عف طرؽ سريعة لحؿ مشكمة ، الستيبلؾ العاليوا ،الناس الى الكمالياتء االساسي سرعة لجو 
تمبية لـ يكف المجوء الى القروض و  .خذ قرض لسداد قرض اخر متعثر(أ)البعض ي التزامات مالية سابقة.

جديدة وضعيا الناس ضمف  الحتياجات تصورات يضاأخمؽ  ف توفر الماؿأبؿ  ،فقط جات القائمةالمح
وير صية الموجية لتايضا مع كـ ىائؿ مف االعبلـ والدعأوىذا لـ يكف ليحدث لوال ترافقو  ،ىتماماتيـا

حد البنوؾ مف خبلؿ التوجو أل وسريع وتمبيتيا سيؿ اساسية حتياجاتإنيا أعمى  العديد مف المنتجات
 .لمحصوؿ عمى قرض

كثير مف  ،مات الدفعات الشيريةايضا لبلختناؽ بالتز أكؿ عف طريؽ البنوؾ دفع العائبلت الفمسطينية األ
ا، ثثاأوليس فقط  ,حيانا في دفع التزمات ماليةأو  العائبلت تولت الى االعتماد عمى القروض االستيبلكية

 ف الرفاىية الناتجة عنو والسعي خمفيا يعزز سمطة الماؿ حيث حسب ىارفي عندماأكما  .سكف وأوسيارة 
يتحوؿ الماؿ مف كونو الرمز األرفع لمسمطة االجتماعية في المجتمع الرأسمالي إلى موضوع لمجشع 

األوؿ أف الماؿ يمنح صاحبو الفرصة لممارسة السمطة  ،وىنا نحف أماـ معنييف اثنيف ،والطمع والرغبة
ستغبلليـ في عبلقات سيطرة منظمة اعمى اآلخريف إذ بوسعو شراء أعماليـ والخدمات التي يقدمونيا بؿ و 

ال السمعة المنتجة ” الميـ“واألمر اآلخر أف الماؿ يكوف ىـ  .وكؿ ذلؾ مف خبلؿ سمطة الماؿ فحسب
ال يقتنييا في الحقيقة الرجؿ ألنيا توفر لو سبؿ الراحة فقط بؿ ألنيا تعكس ” السيارة الفارىة“بمعنى أف 

ولذلؾ لو حدث وأف عرضت عميو  ،وبالتالي تعكس الطبقة التي ينتمي ليا الفرد ،”الماؿ المدفوع فييا“
فات الشكمية فييا فيو لف وتغيير بعض المواص” الشعار“سيارة بمثؿ ىذه المواصفات تماما ولكف برفع 

                                                           
45 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=162510 

 .)تاؾ وغريف مصدر سبؽ ذكره(46
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ورغـ أف الماؿ ىو  ., وتتزايد القوى السحرية لمماؿ عندما يعمؽ المالكوف عمى سمعيـ بطاقة التسعيريقتنييا
الماؿ أىـ مف ” لداؿا“عمى قيمة العمؿ االجتماعي فالخطر الذي يموح دائما ىو أف يصبح ” الداؿ“

 . 47, بالوسيط وليس بالمضموف بالرموز وليس باألشياءالمدلوؿ إليو

لعبت  تعج باحدث ماركات السيارات التي التي بط ما جعؿ شوارع بعض المدف الضفة الغربيةىذا بالض
وامتبلؾ سيارة حديثة ومف المعرض مباشرة ال  ،البنوؾ دورا كبيرا في تمويميا بمئات مبلييف الدوالرات

فارىة تدفع  وبيذا تكوف قد امتمكت سيارة .اياـ ىي اجراءات الترخيص ومعاممة القرضثبلثة يتطمب سوى 
لمدة تصؿ الى سبعة سنوات. دعايات الحصوؿ عمى قرض مؤلت  أصبل قسطيا مف الدخؿ المتدني

لتسييؿ  وربطت معارض السيارات معاممتيا التجارية في العديد مف البنوؾ ،شوارع الضفة الغربية
بيع السيارة بعد فترة مف الزمف لذات الشركة مقابؿ الحصوؿ عمى  ةعادإف أكما  المعامبلت عمى زبائنيا.

وبالتالي دائرة غير منتييو مف القروض  سيارة احدث ادخؿ الناس في دائرة غير منتيية مف االستيبلؾ.
وضواحي جديدة زاد الطمب عمى القروض االستيبلكية  نشاء مدفإو ما يعرؼ بجدولة القروض. ومع أ

تبلشي الشكؿ  تدريجيا. قد مع البنوؾ لتسييؿ القروض لمزبائفاحديدا لجوء المالكيف لمتعت ،المتعمقة بالسكف
اصبحت البنوؾ و  العبلقة المباشرة بيف الشاري والبائع القديـ لمعبلقات االقتصادية المستند اساس عمى

 الوسيط االساسي بيف الطرفيف.

 من يخدم من:

 
ال سيما في المصارف  ،كبيرة من أصحاب المصالح الريعيةعندما تمتقي مجموعة 

قتصاد ال يمت بصمة الى الناس. أصاًل ىم إيبدأ الحديث عن  ،والعقارات والسياحة
بل الى  ،قتصاد من النوع الذي ال يحتاج الى شعب أو مجتمعإيتحدثون عن 

 48مضاربين وسياح ومستثمرين باحثين عن أعمى ىوامش األرباح
وتوفير بيئة مناسبة  ،أمنية وبناءىا كاف شرطا ضروريا لتطوير النظاـ االقتصاديتوفر قوة 
مني مع سمطات االحتبلؿ منية مف ناحية التنسيؽ األجيزة األتيامات لؤلولـ تكف اإل ،لبلستثمار

ىذه القوة يفترض بيا حماية النظاـ االقتصادي وخمؽ  .مبالغا فييا بقدر ما كانت ناقصة
ترافؽ ذلؾ مع تطوير نماذج  ،لمكثير مف الشركات ومف ضمنيا البنوؾ الظروؼ المناسبة

                                                           
 لمترجمة المنظمةالعربية مركز دراسات الوحدة العربية، حالة ما بعد الحداثة: بحث في أصوؿ التغيير الثقافي" ،ىارفي47
 
 
منشور عمى الموقع االلكتروني لجريدة االخبار  ،أصحاب المصالح الريعّية المصارؼ مظمومة وتصحيح األجور غيػػػر محؽّ  فراس أبو مصمح، 48

 http://al-akhbar.com/node/209002: المبنانية عمى الموقع االلكتروني
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ماـ العديد مف المؤسسات والشركات االقتصادية أمنية الخاصة. التي تجد مندوبييا الشركات األ
عمى نظرية تغييب القطاع  عتمد منذ البدايةإ ،ذو الطابع الخدماتي ىذا االقتصادُ ، في راـ اهلل

لة مف دولة خدماٍت إلى دولة أمنّية. وفي ىذه الدولة ُيترؾ المواطنوف لرعاية وتحويِؿ الدو  ،العاـّ 
بينما تنيمؾ تمؾ الدولُة أواًل في تييئة المناخ لجذب االستثمارات األجنبّية ػ أْي تسييؿ  ،أنفسيـ

عممّيات النيب؛ وفي تييئة الموارد البشرّية لمعمؿ عند المسثمريف ثانًيا في المحافظة عمى 
المترافِؽ عادًة مع فتح  ،ف" وقمِع أّي اعتراض عمى الظمـ الناجـ عف ذلؾ النيب"األم

في التوجيات االقتصادية العامة كما تقؿ  . وتغيب فيو قدرة الحكومة عف التاثير49األسواؽ
ف أل ،"البنؾ ىو مف يفرض سياساتو وبرامجو عمى الحكومة سمطتيا الفعمية عمى المصارؼ

وىي ال تدعـ وال يوجد عندىا مخصصات لدعـ المشاريع  ،البنؾالحكومة مقترضة مف 
وليس مف الحكومة الفمسطينية) أي انيا تموؿ  ،ف الضمانات موجودة مف المموليفإالصغيرة. 

ضمف المنطؽ اإلشرافية سمطة الحكومة تكوف في ىذه العبلقة . 50تنفيذ مشاريع وبرامج("
ومصالح  ةو اقرار تشريعات متناقضأ ،تطبيؽ القوانيف فيوغير فاعمة  ةالميبرالي ىي سمطة ىش

 .الشركات والبنوؾ
 

 نيارت الحكومةإماذا يحدث لو  .6
و في كؿ مرة تتعثر فييا )التعثر ومف ثـ البدء مف جديد ىي سمة التفاوض القائمة أمع تعثر المفاوضات 
نفسيـ مجبريف أفي كؿ مرة يجد الفمسطينيوف  ،كثر مف عشريف عاماأسرائيميف "طواؿ بيف الفمسطينيف و"اإل

و النيو أوبالرغـ مف التشكيؾ بالجدية  .تطمؽ المطالبات بحؿ السمطة الفمسطينية وؿ(لمعودة لممربع األ
عادة إو القدرة عمى أ ،و مف حيث جدواىا السياسيةأقداـ الرئيس الفمسطيني عمى ىذه الخطوة الفعمية إل

 باالحتبلؿ كبديؿ لخطاب حؿ السمطة.وعبلقتيا  تعريؼ دورىا

ف البنوؾ وىي أوالواضح  ،رتباؾ في عمؿ تمؾ المصارؼإي أقؿ ىذه التصريحات لـ تخمؽ لكف عمى األ
لـ تعقد اجتماعا واحدا سواء عمى  في االراضي الفمسطينية ىميةأكثر واحدة مف المؤسسات االقتصادية األ
يناقش ىذا السيناريو وتبعاتو  اجتماعا داخميا لمدراء الفروعو حتى أ ،مستوى جمعية البنوؾ والمصارؼ

لناس أو الحكومة. وعمى سبيؿ عمى االمحتممة عمى عمميا وقدرتيا المستقبمية عمى تحصيؿ ديونيا سواء 
وكانت بعض  ،ساسي لمبنوؾأالمثاؿ أصبح موظفو القطاع العاـ في فترة االنفتاح عمى القروض ىدؼ 

كثر مف أوفي الوقت الذي زاد عدد المقترضيف  .بؽ وجود موظؼ حكومي ككفيؿالبنوؾ تشترط في السا
مف قبؿ ىؤالء الخبراء  الؼ موظؼ كاف البنؾ الدولي وعبر خطط االصبلح االقتصادي ينظر الييـ 70

                                                           
49

 Harvey,david. 5002. A Brief History of Neoliberalism Oxford: Oxford University Press. 

  .مقابمة ،ابراىيـ الحصري50 
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كبير عمى الموازنة  ءوىـ عب ،كؿ الرواتبآبالرغـ مف ت ،وفاتورة رواتبيـ عالية، عداد زائدةأنيـ أعمى 
وبالتالي ترشيؽ القطاع العاـ  ،عبر احالتيـ الى التقاعد المبكر ثمثيـ،وباالمكاف االستغناء عف  ،العامة

 نتاجية!إكثر أليصبح أقؿ كمفة و 

سعار فيذا لـ عمى األ -عمى سبيؿ المثاؿ-خرى وانعكاسيا أما عمى صعيد التأثيرات االقتصادية األ
ؾ وضعت لماـ ذأو  االستثمارات نتيجة ىذا االعبلف.ي تقرير رسمي يتناوؿ تراجع أكما لـ يصدر  ،يحدث

نييار السمطة بالضرورة إي ؤدلف ي اليزمة وبالتباستطاعتيا تحمؿ األ ف البنوؾأ وؿاأل ،البنوؾ سيناريوىيف
  الى سقوط النظاـ المصرفي: 

وتـ اخذ دروسًا منيا. بالرغـ  ،ازمة انقطاع الرواتب 2006حيث حدثت في عاـ  ،"البنوؾ لف تغمؽ ابوابيا
% 50ومف اف موظفي القطاع يقترضوف. بحيث اف البنؾ ال يقرض اكثر مف  ،مف اف الحكومة تقترض

تعطي قروضا كبيرة لموظفي القطاع  وىي تتحفظ وال ،والبنؾ جاىز لمثؿ ىذا الوضع المالي ،مف ودائعو
وىي  ،ف المخاطرة اقؿ بسبب الرواتب العاليةوتفضؿ التوجو اكثر لبلقراض نحو القطاع الخاص ال ،العاـ

ىذا ويطمب البنؾ موظفيف مف القطاع الخاص ليكونوا كفبلء لمقترضيف موظفيف  ،مانا وظيفياأكثر أ
سوا أالى خسارة نصؼ الودائع ىذا  نو يؤدي بشكؿ مباشرإفف حدث بشكؿ كامؿ إاالنييار  ،"51حكومييف
 ف يحدث حاليا.أما يمكف 

 زمات السياسية التي تؤخروضاع السياسة تمجأ الينوؾ المحمية الى اليات تكيؼ جديدة مع األاأل ـزأفي ت
وبالتالي وجود رقابة تمعب فييا النقابات دورا واضحا في الدفاع عف أعضائيا  ،و تقمؿ قيمة الدفوعاتأ

نو في عمميات أ ضافة الى التاكيدإ ،المقترضيف تحد مف عمميات المصادرة لمبيوت والممتمكات المرىونو
مثاؿ عمى  اعادة الجدولة لمقروض او الشيكات المرتجعو اف ال يتـ اضافة عمبلت وفوائد جديدة عمييا.

  2014ذلؾ بعد حرب غزة حزيراف تموز 

 ،الطمب مف كافة إدارات المصارؼ تأجيؿ أقساط القروض المستحقة/ قد تستحؽ عمى المقترضيف )أفراد
 ،2014وحتى نياية العاـ الحالي  7/2014لعدواف اإلسرائيمي في شير مؤسسات وشركات( منذ بداية ا

وفي حاؿ عدـ التمكف مف  ،عمى أف يكوف التأجيؿ بناًء عمى طمب المقترض وموافقتو الخطية عمى ذلؾ
مع عدـ احتساب  ،الحصوؿ عمى موافقة الكفيؿ الخطية يجب أاّل يعيؽ ذلؾ الموافقة عمى طمب العميؿ

منوىًا إلى أف ىذه التعميمات ال  ،د إضافية عمى األقساط التي ستخضع لعممية التأجيؿأية عموالت/ فوائ
. ىذه واحدة مف 52تسري عمى العمبلء المتعثريف خبلؿ الفترات السابقة لمعدواف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة

                                                           

 
 .مصدر سبؽ ذكره ،الحصري51 
: الموقع االكتروني لوكالة معا، تأجيؿ اقساط قروض المواطنيف مف البنوؾ في قطاع غزة :سمطة النقد 52

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=724467 

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=724467
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سمطة النقد ومف ناحية أخرى فاف  .بيا الصداـ المباشر مع المجتمعالمخاطر التي تتحمميا البنوؾ وتجن
عمى  % مف صافي أرباحيا سنويا والذي يسمى )إحتياطي التقمبات الدورية(15تمـز المصارؼ باقتطاع 

وذلؾ لزيادة قدرتيا عمى  ،% مف رأس الماؿ المدفع لممصرؼ20أف يستمر االقتطاع السنوي ليصؿ 
 .53كوؾ في تحصيمياتحمؿ المخاطر اإلئتمانية والسوقية ولمواجية مشكمة الديوف المتعثرة أو المش

 

 :تصاعد النزعات الفردية المجتمع في مواجية نفسو 

نتشار النزعات إف تشير الى يمف االبحاث والدراسات والمقاالت لكتاب وباحثيف فمسطين صبحت العديدأ
حيث أف تحوؿ  وىو ما سيكوف لو تأثير مباشر عمى قضيتيـ الوطنية. ،الفردية في المجتمع الفمسطيني

وتزايد  ،استخداـ التمويؿ الخاص لتمبية االحتياجات االساسية التي كاف يمكف توفيرىا خارج نطاؽ السوؽ
 –يتـ تعميـ االفراد اف يمبوا احتياجاتيـ مف خبلؿ السوؽ  ،تضييؽ الخناؽ داخؿ شبكة العبلقات المالية

وىكذا  ،جؿ الحصوؿ عمى حقوؽ اجتماعيةأبدال مف الصراع الجماعي مف  -غالبا عبر استدانة االمواؿ
التي لـ تعد تقاس مف خبلؿ التضامف مع المجتمع او الصراع  ،يتحوؿ الحس الفردي بالقيمة الذاتية

لمالية لمديف تتحوؿ طبيعة عبلقتنا اومع انشاء تمؾ العبلقة  ،بؿ مف خبلؿ الممتمكات الفردية ،الجماعي
حيث يبدأ  -ثير عميؽ حافظ لممشروع السياسي االوسعأت ويكوف ليا  . الفردويةبالمجتمع الى الطبيعة 

 .54ويجتث بذلؾ امكانية النضاؿ الجماعي - الديفوالقدرة عمى تسديد  الناس االىتماـ باالستقرار

مصالحيـ وشواغميـ الشخصية  حسب جميؿ ىبلؿ أف عدًدا متزايًدا مف الفمسطينييف باتوا يشرعنوفو 
ويحمونيا وُيعمونيا عمى المصالح الجماعية والجمعية والشواغؿ المجتمعية. وىذا الوضع ناجـٌ عف عوامؿ 

النيج بدعـ الجيات  ىذا وحظي ،الذي تبنتو السمطة الفمسطينية النظاـ االقتصادي النيوليبرالي ىمياأعدة. 
المانحة الرئيسية لمسمطة الفمسطينية وصار الموظفوف في قطاعيا العاـ المتضخـ يحسبوف ألؼ حساب 
ألي تغيير يمكف أف ييدد مصدر رزقيـ. وكذلؾ تنامي دور العديد مف المنظمات غير الحكومية 

نيوليبرالي الواضح وأولوياتيـ الرامية حيازىا السياسي النوا، الفمسطينية المعتِمدة عمى المساعدات الخارجية
لمحفاظ عمى استمرار "عممية السبلـ" المنبثقة مف أوسمو بأي ثمف. أضؼ الى ذلؾ تراجع نفوذ المنظمات 

سواء في االقتصاد والحوكمة  السياؽ الميبرالي ف فيي. وضع الفمسطيني55واألحزاب السياسية ومصداقيتيا
في جعؿ الصراع عممية مكمفة  ةف ىناؾ رغبة معمنأبؿ كاف واضحا ، لـ يكف كافيا جندة حقوؽ االنسافأو 

                                                                                                                                                                                     

 
 .2013، معيد ماسراـ اهلل:  االثار االقتصادية واالجتماعية ومخاطر التوسع في القروض االستيبلكية، ،ميند أبو رجيمة، وفتحي سرور53 
 .مصدر سبؽ ذكره ،ىنية 54
 www.alshabaka.orgالمعيؽ الندالع انتفاضة ثالثة؟ منشور عمى الموقع االلكتروني لشبكة السياسات الفمسطينية:  جميؿ ىبلؿ، ما 55
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فعمى سبيؿ  ،"حيث أصبحت المبادرات االقتصادية وسيمة أداة عصرية لحؿ النزاعات المسمحة، الثمف
المثاؿ مف الدارج حاليا السماع في دوائر السياسة إذا أعطي الناس "مصالح اقتصادية في المستقبؿ" فإف 

إلى العنؼ ستكوف كبيرة بحيث يصبح العنؼ نادر الحدوث. بشكؿ عاـ يعتقد  ةاد أو العودتكاليؼ االبتع
 ،المساعدات ،الكثيروف بأف المبادرات االقتصادية )عمى نطاؽ واسع العقوبات أو التيديد بفرض العقوبات

خمي عف الترتيبات التجارية المناسبة أو الوعود بيا( يمكف أف توفر حوافز فعالة لمت ،االستثمار
ستخداـ تمؾ الحوافز لتخمي الفمسطينيف عف " الكف ىذا ما يحدث مف طرؼ واحد فيما يجري  ".56""العنؼ

ومصادرة اراضي  نيبكدولة احتبلؿ تيديدا باي نوع مف العقوبات نتيجة  "اسرائيؿ"العنؼ" لـ تواجو 
صحاب تمؾ النظريات وفروا بشكؿ دائـ الغطاء السياسي لبلعماؿ أبؿ اف  ،وممتمكات الفمسطينيف

صبح مقصودا بيا الثمف أف رفع تكمفة الصراع أو  ،عبر سني االحتبلؿ الطويمة العدوانية لسمطة االحتبلؿ
  .الحقا الباىظ الذي مف الممكف اف يدفعو الفمسطينيف

ة سياسي عوامؿ تـ ايعازه الى الذي الفمسطينيف(والخمؿ القائـ )تعزز النزعات الفردية لجميور واسع مف 
قروض مصرفية شممت بمف سياؽ الربط عمى أوتأثيره  اوسع وىو خمؿ ،ىميا تراجع الحزب السياسيأ

 يجري بشكؿ منطقي ربطيا الديوف عمى االفراد والعائبلت والحكومة لكف ،سرفراد واألاألؼ عشرات اآل
ينا في أىذه نظرية ترتبط بالدوؿ كما ر  ف كانتا وة.حتجاج قادمإة ي موجرفع التكمفة بالنسبة أل بمحاوالت

وبمغت كمفة خدمات ىذا  ،ترليوف دوالر 2.5معظـ بمداف العالـ الثالث التي ازداد دينيا الى أكثر مف 
 ،أي أكثر مما ينفقو "العالـ الثالث" كمو عمى الصحة والتعميـ)مميار دوالر في السنة  375اكثر مف  الديف

. حيث غالبا ما تتخمؼ الدوؿ الفقيرة 57(الدوؿ النامية مف مساعدات خارجية ضعؼ ما تتمقاه 20ويساوي 
 ،مـ المتحدةويكوف الثمف حسب بركنز السيطرة عمى التصويت في األ ،عف سداد الديف نتيجة غياب القدرة

خرى قد أوبذلؾ تكوف دولة  ،و الوصوؿ الى مصادر طبيعية ثمينة كالنفطأ ،قامة قواعد عسكريةإو أ
ميا أى ةثيرا مف نواحي عديدأف يكوف لمديوف الفردية تأ. مف المنطقي 58مبراطوريتنا العالميةإنضمت الى إ

كما  برز ىذه الفئاتأ ،فرص عمؿ تمكف ىؤالء االيفاء بالتزماتيـ الذي يوفر ،المحافظة عمى النظاـ القائـ
اضافة  ،موظؼ في القطاع العاـ وعائبلتيـ مف أي تغيرالؼ  140ذكرىا جميؿ ىبلؿ خوؼ اكثر مف 

وىو ناتج عف خبرة الحصار المالي التي امتدت لمدة الى العامميف في قطاع المنظمات غير الحكومية 
سر فراد واألف القروض االستيبلكية لؤلأو بنوؾ يعتبروف أمعظـ مف تـ مقابمتيـ مف مختصيف  شيرا. 18

ف كانت البنوؾ ال ا  و  .ف العاـأليـ الخاص في مقابؿ التراجع باالىتماـ بالشعززت الفردية واالنشغاؿ با
المعطميف عف الفقراء و  في مجتمع تصؿ فيو نسبة ،ةتستطيع ربط كؿ الناس في دائرة القروض االستيبلكي

                                                           
56
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ساسية في المجتمع يشكؿ القدرة عمى سداد القروض واحدة ألكف خمؽ حاجات دائمة لطبقة  .%27العمؿ 
 كاليا ىو افتراض منطقي.شأمف 

 

 خاتمة:
  الدين قابال لمتسديد ال يجعل اإلقراضتكرار 

بالسياسات المحددة مف قبؿ سمطة  أـ ؟ـ في طريقة عممياأىو في وجود تمؾ المصارؼ؟  ىؿالخطأ؟ يف أ
مكاف الناس البدء بتجنب القروض إوىؿ ب؟ فضؿأف تعمؿ تمؾ البنوؾ بطريقة أوىؿ باالمكاف  ؟النقد

ويحدث في  ،ىذا ممكف ؟والبحث عف تمويؿ عممياتيـ التجارية بعيدا عف وساطة البنوؾ ،االستيبلكية
الكثير مف  في موجود وىو. بعيدا عف البنوؾبطريقة مباشرة التي تتـ  العديد مف المعامبلت التجارية

 .بيف الناسالمعامبلت التجارية 

لحؿ المشكبلت المالية يراكـ العجز ويجعؿ الناس  لية سيمةآف التعامؿ مع الديوف واالقتراض كأ اكم
نو يتزايد دوف أف الى جعؿ الديف قاببل لمتسديد أل اإلقراضحيث ال يؤدي تكرار  ،بيا ةوالحكومة مختنق

وبالتالي  .59عمى غرقت أكثر بالديفأالبمداف التي تمقت قروضا  .تصبح الببلد قادرة عمى خدمة قروضيا
 ،وىو سرعة تراكم في الديفالغرؽ بوالمقصود  ومستقبميا لعجز الموزانو. ريالـ يشكؿ االقتراض حبل جوى

بينما كانت  ،نيا المدخؿ الوحيد لمتنميةأىذه الديوف كاف يجري تصويرىا عمى  دوف القدرة عمى التسديد.
في تمؾ الدوؿ التي  .ىي مزيد مف الفقر والفقراء حسب االحصائيات الرسمية المخرجات ليذه العممية

النماذج وتشكؿ فمسطيف واحدة مف ىذه  .والمانحيف ف الدائنيفياسي مالس صبحت اكثر عرضو لبلبتزازأ
غياب فعالية المساعدات  او مف ناحية ،سي عبر التمويؿ المشروطياالس االبتزازمف ناحية  سواء

 ،دوالراً  391.8كاف نصيب الفرد مف تمؾ المساعدات  2006عمى سبيؿ المثاؿ في العاـ  .الخارجية
دوالرًا أمريكيًا.  685.5ما قيمتو  2008بينما بمغ في العاـ  ،488.6إلى  2007ووصؿ في العاـ 

% في 100وبالرغـ مف االرتفاع غير المسبوؽ لممساعدات الخارجية إال الديف العاـ العاـ ارتفع بنسبة 
الديوف تراكمت  ه. ىذ60ألعماؿمميار دوالر فقط في عيد حكومة تسيير ا 2تمؾ الفترة وذلؾ مف مميار إلى 

 التالية.عواـ بنفس السرعة في األ

وبما يشمؿ الحصوؿ عمى قرض  ،ضرو توفر البنوؾ ما يعرؼ بخدمة جدولة الق ،فرادوعمى صعيد األ
و أجدولة القرض  ،ىذا جعؿ الناس معتمدة عمى البنوؾ في تمويؿ التزاماتيا ،كبر لتغطية قروض سابقةأ
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زمة أي أيجعؿ الناس اكثر ىشاشة وضعؼ في الحصوؿ عمى قرض لتغطية التزامات مالية سابقة 
 الوفاء باالحتياجات االساسية.حتى  و أقتصادية إ

ىو ما يفيد و ستثمارية تولد فرص عمؿ امواؿ في مشاريع أتجنيد  اإلقراضالتوازف في سياسات يقتضي 
يقتضي بسمطة النقد فرض قيود  ،ض والحياة االستيبلكيةرو القئ و بمسا واالقرار ،االقتصاد الفمسطيني

لذا البدء بتطبيؽ سياسات جديدة  قؿ توازنيا مع قطاعات اخرى.عمى عمى ىذه السياسة وعمى األأ
وىذا بالضرورة يدعونا إلى  وىو ما يخمؽ فرص العمؿ ويقمؿ مف نسبة الفقر. لبلقراض ىو ما يجب فعمو.

أو بقية العالـ. كما يدعونا لمراجعة سياسات السمطة والواردة  "اسرائيؿ"سواء مف  ،مراجعة سياسة االستيراد
والفردية عمى حساب العمؿ  ،والتي تشجع التنافسية عمى حساب دعـ االنتاج المحمي ،في خطط التنمية

الموارد المطموبة إلى  آليات جديدة اليصاؿ عبر ،اف نتجاوز البنية الرأسمالية لمنظاـ عميناو المجتمعي 
والى مؤسسات تقوـ عمى تقديـ السكف وبناء المدف باسموب يضع في  ،الناس مف أجؿ إعادة اإلنتاج

التي تغرؽ  ،ولوية في سياسات حكومتناالبنوؾ تحتؿ األ .61االعتبار احتياجات الناس ال رأس الماؿ
زالت تحت االحتبلؿ وتعيش عمى التمويؿ )التي ما ومتنابديونيا شيئا فشيئا وبفعؿ ىذه السياسة دفعت حك

 ير امنيةابمع البنوؾ وتمتـز ،وغرامات تأخير ،ت كفوائد وخدمات ديفاف الدوالر يمئات مبليالخارجي( 
عمى الذي تديره البنوؾ ىو ف االستثمار األأدىى واأل ،المالية جراء التحويبلتا  في فتح الحسابات و  صارمة

مواؿ أف البنوؾ تمنحنا أىو  بصورة مبسطة ثدما يح ،ةوبفوائد عالي كيؼ منحنا قروضا اكثر وأكبر
نيا تعيد أي أبفوائد مرتفعة  قروض شكؿعمى وتعيدىا لنا  ،الوادائع التني نحتفظ بيا في حساباتنا البنكية

ف تعيد التوازف في سياسات أوعمى سمطة النقد  ،ف يتغيرأىذا الوضع بالضرورة يجب  .موالنا لناأبيع 
 ة.وتقييد القروض االستيبلكي اإلقراض

وال شئ يتـ بمعزؿ عف وساطتيا  ،بيف الناس شكاؿ المعامبلت التجاريةأعمى مختمؼ  البنوؾدخمت  مؤخرا
االكثر  الجيةوال يجعميا  ،وىيمنتيا ،يقمؿ مف سمطة البنوؾ االقتصادية القديمةشكاؿ عادة االعتبار لؤلإف
 ،تدخؿ البنؾ ىذا ليس مبالغة بامكانؾ شراء بيت بشكؿ مباشر بدوف ،التجارية ناتعامبلتو حياتنا  ىمية فيأ

 وفي بعض المناطؽ ويحدث جزئيا ،ىذا ما كاف يحدث في السابؽ .في التعامبلت االقتصادية وال تخمؼ
ف أوال ضير  ،نوؾالى شكؿ رئيسي حيف يبدأ الناس برفض التوجو لمب وتحويمو مكاف تعزيزه.وباإل ،فاآل

 حاممي أسيميا وبعض ،دراتياإعضاء مجالس أرباح أفنحف نراكـ  بيذه السياسات. يارباحأتضررت 
 .الكبار

 
 جدول بأسماء المقابالت

                                                           
 .مصدر سبؽ ذكره، ىارفي 61
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