
 

 

 الدين في فلسطين: ملخص سياسة

 الملخص التنفيذي

لم يؤد إلى النمو  ات. ولكن توفير تلك االعتماد2008مستويات الدين في فلسطين بنحو ثالثة أضعاف منذ العام  تزايدت

االقتصادي. بل إن األموال المقترضة استخدمت أساسا لغايات االستهالك عوضا عن االستثمار، وما لذلك من عواقب 

وخيمة على المستويين الفردي والمجتمعي. حالة الدين هي في الوقت ذاته سبب ونتيجة أزمة أعمق يعانيها االقتصاد 

الظلم  ويعمقمالي النكما  يرفع مستوى االلدين يزيد من فقر معظم المقترضين، ووالمجتمع الفلسطيني. فتواصل نمو ا

 التشرذم المجتمعي. يسببتفاقم أزمة اإلسكان ما ، كما يؤدي إلى االجتماعي

استجابات السياسة ما الت ضعيفة وغير منسقة. وللتعامل مع المشاكل المعقدة التي يطرحها نمو الدين في فلسطين، ينبغي  

 :، وهيكز عملية صنع السياسات على أربعة أمورأن تر

i) ؛مشكلة غالء المعيشةأكثر جاذبية ومعالجة  جة لالقتراض، من خالل جعل االدخارتقليل الحا 
ii)  هو المسئول ، حيث إن االحتالل اإلسرائيلي ضد االستعمار النضالوضع سياسات اقتصادية تعزز من

 طيني؛المساس باالقتصاد والمجتمع الفلس الرئيسي عن
iii)  نشر ثقافة في عملية صنع السياسات تعزز الحلول الجمعية للمشاكل الجماعية، بدال من تحويل كلفة األزمة

 المعيشية للمصارف، التي توفر حلوال فردوية وعلى أساس الوضع في السوق؛
iv) ية ذات تنسيق صنع السياسات بين وزراء السلطة الفلسطينية والمجتمع المدني الفلسطيني واألطراف الدول

 العالقة.
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 نمو الدين في فلسطين

. وتشير إحصاءات سلطة النقد الفلسطينية إلى أن 2008ارتفعت مستويات اإلقراض البنكي بوتيرة سريعة في فلسطين منذ العام 

 2008مليون دوالر أ/ريكي في الفترة بين  5,420أمريكي إلى مليون دوالر  1,828حجم األموال المدانة للبنوك قد ارتفعت من 

مليون دوالر، في حين بلغت حصة المقترضين األفراد  1,159الرقم األخير  . وتبلغ حصة السلطة الفلسطينية من هذا2015وأيلول 

نه مؤخرا استمر لثالث سنوات على يد مليون دوالر )بينما شكل غير المقيمين النسبة القليلة الباقية(. في بحث تم االنتهاء م 4,246

باحثين من جامعة درهام )المملكة المتحدة( تبين أن المبالغ المالية التي يدين بها المواطنون الفلسطينيون للمقرضين اآلخرين، بمن 

تبر صدفة، حيث إن وهذا ال يع 1فيهم األصدقاء والعائلة وأرباب العمل والتجار والمقاولين العقاريين قد زادت بشكل كبير أيضا.

الناس غالبا ما تقترض األموال من مصادر أخرى عندما يكون جزء كبير من دخلهم مرصود على ذمة تسديد قروض البنك. وتدخل 

البلديات في هذه الحلقة من أزمة الدين. فمن جهة، هي مدينة للسلطة الفلسطينية لقاء المرافق العامة، ومن جهة أخرى لديها ديون 

نين الذين ال يقومون بتسديد ضرائبهم. على المستوى الجغرافي، معظم األموال مقترضة لدى بنوك في محافظة رام هللا. على المواط

 –البيرة  –وهذا يرجع جزئيا ألن مؤسسات السلطة الفلسطينية متركزة هناك وأيضا بسب بارتفاع كلفة المعيشة في تجمع رام هللا 

 بيتونيا.

ستثمار، يمكن أن يكون ارتفاع مستوى الدين منتجا من الناحية االقتصادية. مع ذلك فإن إجمالي الناتج عندما تستخدم القروض لال

المحلي قد انخفض في فلسطين. يتم اقتراض األموال لغايات استهالكية بدال من استثمارها. أي بعبارة أخرى، هي منتجة اجتماعيا 

نوعي المعمق أن أخذ االعتمادات يضر األفراد والمجتمعات على حد سواء أكثر ولكنها ليست مجدية اقتصاديا. كذلك، بين البحث ال

 2مما ينفعها.

 

 أسباب نمو الدين

االختناق االقتصادي والتغيرات السياسية واالجتماعية التي رفعت مستويات غالء المعيشة.  عننجم الطلب على الدين في فلسطين 

ئيسية عن هشاشة وضعف االقتصاد الفلسطيني المتزايد. أنشأ بروتوكول العالقات ويتحمل االحتالل اإلسرائيلي المسئولية الر

سوقا حرا مكنت إسرائيل من الهيمنة على قطاعات اإلنتاج والتوزيع والتجزئة  1994االقتصادية )"بروتوكول باريس"( الموقع عام 

تائج وخيمة على السوق الفلسطيني، كما أن الحكومة الفلسطينية. وكان للقيود التي فرضتها السلطات اإلسرائيلية على الحركة ن

اإلسرائيلية كثيرا ما احتجزت عائدات الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية. وأدى الركود السياسي واالقتصادي إلى 

 .3كيتحوالت في المجتمع الفلسطيني، حيث تحولت أعداد متزايدة من المواطنين إلى أسلوب الحياة االستهال

 

أما على المستوى الجغرافي، فقد كان هناك شعور أعمق بهذه التغيرات في رام هللا، بعد مستوى الهجرة الداخلية العالي إلى وسط 

الضفة الغربية خالل االنتفاضة الثانية وبعدها. وأدى هذا إلى ارتفاع الطلب على المساكن والخدمات، ما صعد بدوره من أسعار 

وقد تفجرت هذه التغيرات أيضا بفعل الزيادة الهائلة في المساعدات الدولية التي دخلت إلى فلسطين بعد أن  األراضي والعقاراتز

، ونمو القطاع المصرفي. تطوير نظام االعتمادات اإللكتروني والحدود المفروض 2007أصبح سالم فياض رئيسا للوزراء عام 

، مكنت المصارف في فلسطين من التوسع سريعا في 2008لمالية عالمية عام على االستثمارات األجنبية التي أدخلت بعد األزمة ا

 منحها لالعتمادات.

  

                                                           
1 Harker, C. 2014. Debt and Obligation in Contemporary Ramallah. Jadaliyya. 

http://www.jadaliyya.com/pages/index/19665/debt-and-obligation-in-contemporary-ramallah 
 نفس المصدر السابق  2

3 Taraki, L. 2008. Urban Modernity on the Periphery. Social Text 26: 61-81. 



 

 

 تبعات السياسة

 لنمو الدين عدد من اآلثار السلبية، وهي تتزايد فقط مع مرور الوقت حيث ترتفع مستويات المديونية. يواجه صناع السياسات ما يلي:

 س الذين يلجئون للدين ألسباب استهالكية بدال من االستثمار، وعليه ال ارتفاع مستويات الفقر بين غالبية النا
 يكون لديهم موارد اقتصادية للسداد.

  ها زيادة في الدفعات غالء المعيشة ولكنهم يواجهون بعداالنكما  االقتصادي، حيث إن الناس يقترضون لتحمل
 ألن عليهم سداد الفائدة باإلضافة لقيمة القرض.

  ال يعود الناس قادرين على تحمل تكلفة المسكن، ويضطرون للعي  في منازل األسرة المكتظة. أزمة سكن حيث
 وهذا بدوره يولد صراعا اجتماعيا داخل العائالت.

 االجتماعي نظرا ألن األقلية الغنية تستطيع شراء األصول، وبخاصة األراضي والعقارات،  مزيادة الظل
ويقومون بتأجيرها لتحقيق الربح للغالبية المفقرة التي ال تستطيع تحمل أكثر من اإليجار وال تقوى على الشراء. 

 وهذا بدوره يزيد في الفجوة في الدخل.

 إنها تؤدي إلى الشرذمة االجتماعية، والتي بدورها تقوض المقاومة إذا جمعت تلك العمليات السابقة معا ف
في السعي  واالحتجاجالسياسية المنظمة المناهضة لالحتالل اإلسرائيلي. واالحتمال أن تقوم أشكال المقاومة 

 بقدر ما هي تناهض قوى االحتالل.الفلسطينية لتقويض السلطة 
 

 إطار السياسة القائمة

تأمين مستويات معيشة كريمة للفلسطينيين. ومن خالل هذا ’تلتزم السلطة الفلسطينية ب ، 2016-2014في خطة التنمية الوطنية 

األمر، تأخذ بالحسبان مختلف احتياجات وظروف معيشة شعبنا. وسوف نسعى دائما للحد من الفقر والبطالة وتعزيز المساواة 

حقيق هذه األهداف من خالل تطوير البنية التحتية االقتصادية واالجتماعية ودعمها بالحكم ( وسيتم ت4)ص. والعدالة االجتماعية

الرشيد. مع ذلك، فإن الزعزعة المتأصلة في الحياة تحت االحتالل واالعتماد المفرط على تمويل الجهات الخارجية المانحة أفرغ 

ا اقترض مالدخل بيناستمرار حصولها طة الفلسطينية لتضمن عملية التخطيط االستراتيجي هذه من محتواها. فقد اقترضت السل

 المواطنون األفراد ليتمكنوا من دفع مصاريفهم في مواجهة غالء المعيشة.

تفرضها سلطة النقد الفلسطينية. حيث يطلب من المؤسسات المالية أن تقيم  مشددةويخضع قطاع المصارف والتمويل الصغيرة لنظم 

قترضين قبل بيعهم أي دين، وينبغي عليها هيكلة برامج السداد بحيث ال تتخطى أقساط سداد الدين للمقترض الظروف االقتصادية للم

% من دخله الشهري. يجب على المصارف أن تحافظ على تنوع محفظتها االئتمانية، التي ال يمكن أن يتخطى تمويلها ألي قطاع 50

 % من قيمتها.20 على حدا

 محددات اإلطار الحالي

محددات الرئيسية إلطار السياسات الحالي هو غياب أي سياسة مصممة صراحة لدعم المواطنين الفلسطينيين وهم يتخذون قراراتهم ال

بأخذ اعتمادات أو التعامل مع المشكالت االقتصادية واالجتماعية التي تظهر عندما يصبحون مديونين. بينما تضع سلطة النقد 

 ال يقومون بتنظيم المستهلكين إال بشكل غير مباشر. ملبنوك، فإنهالفلسطينية نظما فعالة لقطاع ا

كذلك، فإن المشاكل التي يتسبب بها نمو الدين تصبح أعمق من خيارات االستهالك لدى األفراد والممارسات التي تطبقها المصارف 

ماعية والعالقة بين الحيز الحضري والريفي. في أدائها لعملها. فهي تشمل اإلسكان والتوظيف واإلصالح القانون وااللتزامات االجت

وهي أيضا لها جذور في ممارسات االحتالل االستعماري، والخيارات السياسية واالقتصادية التي تتم في هذه الظروف المقيدة 

ية في ثر انضباطا وتشاركالمشكالت، هناك ضرورة لمقاربة أك والتغيرات االجتماعية في المجتمع الفلسطيني. لمعالجة هذه

 السياسات.

  



 

 

 التوصيات

لمعالجة هذه المشاكل المعقدة التي يسببها نمو الدين في فلسطين، ينبغي أن تتمحور ممارسات صنع السياسات حول أربعة مبادئ 

 عمومية:

 التقليل من الحاجة ألخذ دين وفي مقابل ذلك تسهيل الفرص الدخار األموال. ( أ
التحول من مبادئ اقتصاد السوق الحر، وهي غير مناسبة ومضرة  دعم الصراع لمقاومة االستعمار من خالل ( ب

 بالمجتمع الواقع تحت االحتالل.
تطوير حلول جماعية للمشاكل الجماعية بدال من تحميل أزمة غالء المعيشة على البنوك التي تقدم حلوال فردية  ( ت

 ومستندة للسوق.
ين مختلف وزارات السلطة الفلسطينية والمجتمع تطوير أشكال جديدة من ممارسات صنع السياسة يتم تنسيقها ب ( ث

 المدني الفلسطيني واألطراف الدوليين ذوي العالقة.
 

 يجب تطبيق هذه المبادئ األربعة من خالل الحلول العملية اآلتية، التي تتطرق ألسباب ونتائج الدين الضار.

% إلى 50على أقساط السداد من النظم المالية: تقليل النسبة القصوى من راتب الشخص التي يمكن صرفها  .1
ة التي تسمح %. الحد من االقتراض الفردي لحماية إيرادات الفرد وجعل فلسطين على خط المعايير اإلقليمي30

 الناس وتوسيع سوق االئتمان بطريقة مستدامة. نبر مللبنوك بإقراض عدد أك
مكن للمواطنين الفلسطينيين المساهمة فيه. رأس البنية التحتية المالية: تطوير برنامج وطني لالستثمار واالدخار ي .2

المال الذي يتم جمعه من خالل هذا البرنامج يمكن أ، يستخدم في المشاريع التنموية في المناطق ج، وهي مناطق 
يقل احتمال تدخل القطاع الخاص فيها بسبب ارتفاع مستوى المخاطرة. يجب دعم االستثمارات في الزراعة من 

مخصصات موازنة السلطة الفلسطينية لزيادة ائتمانها في المشاريع، ويجب أن يتمكن خالل إعادة رصد 
 المواطنون من دعم مشاريع محددة.

التوظيف: تغيير )وزيادة( الحد األدنى في األجور وتحويله بما يتناسب مع مستوى المعيشة، والذي يحتسب  .3
يحدد النسبة القصوى بين الحدين األقصى واألدنى  حسب تكلفة الحياة. لتعزيز المساواة في الدخل، إصدار قانون

 للراتب في المؤسسة الواحدة.
اإلسكان: وضع قوانين تقسيم عمراني جديدة تضع في أولياتها بناء وحدات سكنية أصغر حجما حيث إن هناك  .4

دة البيع حاجة ملحة لإلسكان. وضع أنظمة جديدة تسمح لكافة مشاريع تطوير اإلسكان أن تبنى أساسا بغرض إعا
 لتشمل وحدات لمحدودي الدخل.

الضرائب: فرض ضرائب على كافة األراضي غير القابلة للزراعة وغير المستخدمة، على أساس نسبة مئوية  .5
منم قيمتها، وهذا سيسهم في تراجع أسعار األراضي، واستخدام األراضي غير القابلة للزيارة. زيادة ضرائب 

 الضرائب على األمالك، وخاصة من القادرين عليها.األمالك ووضع تدابير تعزز جباية 
البلديات: منح صالحيات أكبر للحكومات المحلية في مجال جابية الضرائب مع رفع مستوى الشفافية للتشجيع  .6

 على دفع الضرائب
اإلعفاء من الديون وإغالقها لدعم المواطنين القوانين: تنفيذ عملية إصالح قانوني متعلقة بتسديد الدين و .7

 الفلسطينيين والنظام المصرفي.
التوعية المجتمعية: إنشاء هيئة استشارية تقدم مشورة مالية مستقلة للمواطنين الفلسطينيين. ينبغي أن تعزز هذه  .8

 الهيئة المبادئ األربعة التي بيناها سابقا.
بوضع ع توصية السياسة االجتماعية: لتحديد الحاجة للحصول على قرض، يجب على السلطة الفلسطينية أن تض .9

 مهور وحق العروس وأن تأخذ بالحسبان الفروق الجغرافية واالجتماعية. نطاق معقول لتحديد
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