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اعدت هذه الورقة بتمويل من صندوق االستثمار الفلسطيني

إن اآلراء والتفسيرات واالستنتاجات الواردة في هذه الورقة هي أراء المؤلفين وال تعبر بالضرورة عن آراء صندوق االستثمار الفلسطيني
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يعقــد معهــد أبحــاث السياســات االقتصاديــة الفلســطيني (مــاس) سلســلة جلســات الطاولــة المســتديرة للتباحــث الجماعــي حــول
تحديــات وإشــكاليات سياســاتية ذات أولويــة عامــة وفــي أجنــدة العمــل االقتصــادي ،والخــروج بتوصيــات تســتند لألدلــة العلميــة
والمنهــج السياســاتي الســليم ،بمشــاركة خبــراء وممثليــن عــن جميــع القطاعــات الوطنيــة المعنيــة والدوليــة الشــريكة .كثيــرا مــا
تكشــف هــذه الجلســات عــن الحاجــة للمزيــد مــن الجهــد البحثــي أو التشــاوري .فــي هــذا الســياق وانســجاماً مــع متابعــة المعهــد
للقضايــا االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي تعــزز مــن الشــمول المالــي وتضمــن توفــر الخدمــات الماليــة للفئــات المهمشــة أو التــي ال
تســتطيع الوصــول للخدمــات الماليــة مــن القطــاع المالــي التقليــدي كالبنــوك ،ســتتطرق هــذه الورقــة إلــى دور بنــوك البريــد فــي
توفيــر الخدمــات الماليــة خــارج النظــام المصرفــي التجــاري خاصــة مــع اإلشــكالية التــي واجههــا األســرى الفلســطينيون فــي فتــح
حســابات بنكيــة واالســتفادة مــن الخدمــات المصرفيــة للبنــوك التقليديــة الفلســطينية ،بســبب خشــية البنــوك الفلســطينية مــن
العقوبــات التــي ســيفرضها عليهــم االحتــال اإلســرائيلي.
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 .1مقدمة
إن فكــرة بنــك البريــد أو تقديــم الخدمــات الماليــة عبــر البريــد ليســت جديــدة حــول العالــم بــل تعــود إلــى بدايــات القــرن الماضــي.
مــع نهايــة القــرن التاســع عشــر وبدايــة القــرن العشــرين ،أصبحــت مكاتــب البريــد تســاهم فــي تعزيــز ثقافــة االدخــار فــي العديــد
مــن الــدول خاصــة فــي أوروبــا ،ومــن ثــم توســعت هــذه الظاهــرة فــي نهايــة القــرن العشــرين لتشــمل أغلــب دول العالــم (Anson
 .)and Clotteau, 2011علــى ســبيل المثــال ،فــي العــام  ،1861أسســت المملكــة المتحــدة بنــوك ادخــار فــي مكاتــب البريــد ،ومــع
نهايــة القــرن التاســع عشــر كان هنــاك حوالــي  11ألــف مكتــب بريــد تقــدم خدمــات بنكيــة فــي مختلــف أنحــاء المملكــة المتحــدة،
وهــو مــا ألهــم تجــارب شــبيهة فــي كل مــن النمســا ،هولنــدا ،فرنســا ،ودول عديــدة أخــرى (((.فــي العــام  1871أوصــى رئيــس
البريــد األمريكــي بتأســيس نظــام ادخــار فــي مكاتــب البريــد فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة (،)Postal Savings System
مــن أجــل حشــد المدخــرات وتعزيــز النمــو االقتصــادي ،خاصــة أن البنــوك التجاريــة فــي حينــه لــم تكــن تلبــي احتياجــات العمــال
العادييــن بســبب وجودهــا فــي أماكــن غيــر مالئمــة لهــم وعملهــا لســاعات عمــل محــدودة .وصلــت قيمــة الموجــودات فــي نظــام
االدخــار البريــدي فــي الواليــات المتحــدة حوالــي  3.4مليــار دوالر فــي العــام  ،1947وهــو مــا يعــادل حوالــي  %10مــن إجمالــي
(((
الموجــودات فــي البنــوك التجاريــة فــي حينــه.
يلعــب قطــاع البريــد دوراً رائــداً فــي تعزيــز الشــمول المالــي نظــراً لوجــوده علــى نطــاق واســع فــي المناطــق الريفيــة والفقيــرة،
ويعتبــر ثانــي أكبــر مســاهم في الشــمول المالــي على مســتوى العالــم ( .)UPU, 2017في ظل التطــورات والتغيــرات التكنولوجية،
تعــدى دور قطــاع البريــد فــي تقديــم الخدمــات التقليديــة مثــل توصيــل الطــرود والرســائل وتحويــل األمــوال وتحصيــل الفواتيــر
وإيــداع رواتــب الموظفيــن إلــى تقديــم خدمــات ماليــة ومصرفيــة أكثــر تطــوراً مــن خــال إنشــاء بنــوك البريــد التــي تتيــح الفرصــة
لفتــح حســابات مصرفيــة لجميــع األفــراد ومنــح القــروض ،وســحب وإيــداع األمــوال ،واســتخدام الشــيكات البريديــة ،وخدمــات
التمويــل المختلفــة .يســعى مشــغلو البريــد فــي مختلــف أنحــاء العالــم إلــى تضميــن بعــض نمــاذج األعمــال التــي صنفهــا االتحــاد
البريــدي العالمــي فــي ســياق تعزيــز الشــمول المالــي ،فمنهــم مــن يعمــل كتاجــر نقــدي للمعامــات الماليــة أو مؤجــر للعقــار ليتــم
اســتخدامه مــن قبــل مــزودي الخدمــات الماليــة أو وكيــل لمؤسســة ماليــة ،ومنهــم مــن يســعى إلنشــاء بنــك بريــد كامــل األهليــة
لتقديــم الخدمــات الماليــة البريديــة المرخصــة (.)Berthaud and Davico, 2013
بعــد توقيــع اتفاقيــة أوســلو وتولــي الســلطة الوطنيــة الفلســطينية مســؤوليتها فــي الترخيــص واإلشــراف علــى القطــاع المالــي
بكافــة فروعــه ،شــهد القطــاع المالــي المصرفــي وغيــر المصرفــي تطــورات جوهريــة وغيــر مســبوقة فــي توســع وتنــوع المنتجات
والخدمــات الماليــة وطــرق تقديمهــا لألفــراد والمؤسســات برغــم التحديــات والمعيقــات التــي يمارســها االحتــال اإلســرائيلي فــي
محاولــة التضييــق سياســياً واقتصاديـاً وماليـاً علــى أبنــاء الشــعب الفلســطيني ككل ،ووضــع العراقيــل أمــام الجهــات الفاعلــة فــي
القطــاع المالــي للحــد مــن ممارســة عملهــا علــى أكمــل وجــه .علــى الرغــم مــن هــذا التطــور الملحــوظ فــي القطــاع المالــي فــي
فلســطين ،إال أنهــا مــا زالــت تعانــي مــن انخفـــاض معــدالت الوصـــول إلـــى المنتجــات والخدمــات الماليــة ،حيـــث ال تــزال شــــريحة
واســــعة مــــن األفــراد البالغيــن فــي المجتمــع الفلســــطيني ،تشــــكل النســــاء نســــبة مرتفعــــة منها ،مقصاه ومســــتبعدة مــــن
النظــــام المالــي الرســــمي الفلســــطيني مــا يعيــق مــن النمـــو االقتصــادي وتمكيــن المــرأة وتقليــل مســتويات الفقــر والتهميــش.
لقــد تســلمت الســلطة الوطنيــة الفلســطينية البريــد مــن االحتــال اإلســرائيلي فــي العــام  1994كبقيــة المرافــق األخــرى ،ببنيــة
تحتيــة ضعيفــة ووضــع مهلهــل ،كمــا بقيــت إســرائيل تفــرض العديــد مــن المعوقــات علــى هــذا القطــاع المهــم ،تمثلــت بإعاقــة
انضمــام البريــد الفلســطيني إلــى عضويــة االتحــاد العالمــي للبريــد ،وفــرض قيــود علــى مواصفــات الطوابــع مــن ناحيــة النــص
ونــوع العملــة ،وإجــراءات التفتيــش والتأخيــر وحجــز الطــرود البريديــة لفتــرة طويلــة قــد تصــل لســنوات (((.علــى الرغــم مــن ذلــك،
اتخــذت إدارة البريــد الفلســطيني العديــد مــن الخطــوات مــن أجــل تطويــر هــذا القطــاع ،وتحســين نوعيــة الخدمــات البريديــة،
مثــل تطويــر وتحســين الخدمــات كمــا ونوعــا واعتمــاد شــعار ســيادي ،واعتمــاد البريــد مركــزا لتقديــم الخدمــات الحكوميــة
وناقــل للبريــد الحكومــي ،وتوســيع خدمــات البريــد لتشــمل معظــم المناطــق فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،وإضافــة خدمــات
بريديــة جديــدة تلبــي بعــض احتياجــات المواطنيــن ،وإدخــال الــروح التجاريــة والتنافســية فــي الخدمــات البريديــة بترخيــص 51
شــركة ووكالــة بريديــة ،وإطــاق بعــض الخدمــات الحكوميــة المتعــددة مــن بعــض مكاتــب البريــد (النوافــذ الموحــدة) ،ودخــول

(1) https//:naps.org/Branch/Legislative-Issues-Brief
(2) http//:www.campaignforpostalbanking.org/know-the-facts/
(3) https://www.mtit.gov.ps/index.php/c_home/showMangemnt/1092
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فلســطين إلــى قائمــة الــدول التــي تتمتــع برمــز بريــدي دولــي ،واســتحداث خدمــة «التوصيــل والتحصيــل» التــي تشــجع التجــارة
اإللكترونيــة ،وإصــدار تعرفــة بريديــة جديــدة للعــام  2020تســتند إلــى المعاييــر والمواثيــق الدوليــة ،وتهتــم بالزبائــن والعمــاء،
وتشــجع التجــارة اإللكترونيــة الداخليــة والخارجيــة .يعــد البريــد الفلســطيني أحــد إدارات وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات
التــي تنظــم وتشــرف علــى مكاتــب البريــد المختلفــة .يحظــى البريــد الفلســطيني باهتمــام كبيــر ضمــن إســتراتيجية وخطــة
عمــل الــوزارة ،فقــد تـــم افتتــاح  40مكتــب بريــد ،وأصبــح عــدد المكاتــب الرئيســية ســتة عشــر مكتبـاً ،فــي كل محافظــة مكتــب،
ويتبــع لــه مكاتــب فرعيــة .وعــدد المكاتــب الفرعيـــة ( )91مكتــب بريــد (وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات.)2016 ،
فــي اآلونــة األخيــرة ،قامــت حكومــة االحتــال بخصــم قيمــة المســاعدات التــي تقدمهــا الحكومــة الفلســطينية لعوائــل الشــهداء
والجرحــى واألســرى مــن أمــوال المقاصــة ،كمــا وأصــدرت فــي العــام  2020أمــراً عســكرياً بمنــع البنــوك الفلســطينية مــن التعامــل
مــع مثــل هــذه المســاعدات والرواتــب المقدمــة لهــم ،مــا أدى ألخــذ البنــوك قــراراً بإغــاق حســابات األســرى البنكيــة .علــى الرغــم
مــن كل الضغوطــات والتهديــدات التــي مارســها االحتــال فــي محاولــة منــه لزعزعــة االســتقرار االقتصــادي والتضييــق ماليـاً علــى
هــذه الفئــة مــن األســر ،وقفــت الحكومــة الفلســطينية موقف ـاً ثابت ـاً إزاء هــذه القضيــة ،حيــث لجــأت إلــى دفــع رواتــب األســرى
والجرحــى وذوي الشــهداء بشــكل كامــل مــن خــال البريــد الفلســطيني الــذي يعتبــر خــارج نطــاق التهديــدات اإلســرائيلية للبنــوك
المحليــة العاملــة فــي فلســطين ،وقامــت وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات بتجهيــز  20صراف ـاً آلي ـاً خــال فتــرة زمنيــة
قصيــرة فــي مختلــف محافظــات الوطــن ويســتفيد كل مــن لــه حســاب بنكــي مــن الخدمــات الماليــة مثــل الســحب واإليــداع التــي
توفرهــا هــذه الصرافــات.
فتحــت هــذه المبــادرة مــن قبــل الــوزارة لفتــح حســابات بنكيــة لألســرى والجرحــى وذوي الشــهداء البــاب أمــام توســيع الخدمــات
التــي يقدمهــا البريــد الفلســطيني لتشــمل تقديــم الخدمــات الماليــة إلــى جانــب الخدمــات التقليديــة العديــدة التــي يقدمهــا البريــد
الفلســطيني .مــن هنــا جــاءت فكــرة هــذه الورقــة لتســلط الضــوء علــى الــدور الــذي مــن الممكــن أن يلعبــه بنــك البريد في فلســطين
فــي توفيــر الخدمــات الماليــة خــارج النظــام المصرفــي والــدور الــذي مــن الممكــن أن يلعبــه ذلــك فــي تعزيــز الشــمول المالــي
وتحقيــق االســتدامة الماليــة للبريــد الفلســطيني ليصبــح قــادراً علــى تحســين بنيتــه التحتيــة وتوســيع نطــاق خدماتــه بمــا يشــمل
إطــاق بنــك البريــد بشــكل رســمي ليصبــح أحــد البنــوك التــي تســاهم فــي تقديــم مجموعــة واســعة مــن الخدمــات المصرفيــة.
أيضــا ستســلط الورقــة الضــوء علــى جــدوى إقامــة بنــك البريــد والمعيقــات القانونيــة واللوجســتية التــي مــن الممكــن أن تواجهــه.

 .2ما هو بنك البريد؟ وما هي مبررات وجوده ودوره في تعزيز الشمول المالي وتحقيق أهداف
التنمية المستدامة؟
تعــرف بنــوك البريــد ببســاطة علــى أنهــا عمليــة تزويــد الخدمــات الماليــة مــن خــال خدمــة البريــد (((.يعلــل المناصــرون لتجربــة
بنــك البريــد وجودهــا بالتكلفــة المنخفضــة ،وإمكانيــة تقديــم خدمــات ومنتجــات ماليــة موجهــة مــن قبــل المســتهلكين .لعبــت
دوائــر البريــد فــي العديــد مــن دول العالــم خاصــة فــي الــدول الناميــة دورا محوريــا فــي تعزيــز الخدمــات الماليــة والشــمول المالــي
خاصــة للفئــات الفقيــرة والمهمشــة التــي ال تســتطيع الوصــول للخدمــات الماليــة مــن البنــوك التقليديــة ومؤسســات اإلقــراض
المختلفــة ( .)World Bank, 2012تســتهدف بنــوك البريــد فــي العــادة الفئــات التــي ال تســتطيع الوصــول للبنــوك التقليديــة إمــا
بســبب ارتفــاع تكاليــف الخدمــات البنكيــة التقليديــة أو لعــدم امتالكهــا الضمانــات الكافيــة للحصــول علــى مثــل هــذه الخدمــات،
أو الفئــات التــي تبحــث عــن خدمــات بنكيــة أكثــر شــمولية وبأســعار معقولــة ضمــن القطــاع العــام .لذلــك تعــزز بنــوك البريــد
مــن الشــمول المالــي للفئــات المهمشــة والتــي ال تســتطيع الوصــول للخدمــات الماليــة ضمــن المصــارف التقليديــة (تجاريــة أو
إســامية) .تتنــوع الخدمــات الماليــة التــي تقدمهــا بنــوك البريــد حــول العالــم ،فبعــض البنــوك تقــدم خدمــات ماليــة موســعة
(حســابات التوفيــر واالدخــار ،الخدمــات الماليــة اإللكترونيــة ،بطاقــات االئتمــان ،خدمــة الصــراف اآللــي ،بطاقــات مســبقة الدفــع،
تحويــل األمــوال ،بوليصيــات التأميــن بمختلــف أشــكالها ،القــروض الشــخصية وقــروض الرهــن العقــاري ،المنتجــات االســتثمارية،
صــرف العمــات ،االستشــارات الماليــة ... ،الــخ) ،وبعضهــا يقتصــر عملــه علــى نطــاق ضيــق مــن خــال أشــكال محــدودة مــن
الخدمــات الماليــة (علــى ســبيل المثــال ،دفــع الفواتيــر ،صــرف العمــات ،وصــرف الشــيكات).
أشــارت دراســة التحــاد البريــد العالمــي ( )UPU, 2017إلــى الــدور الهــام الــذي تلعبــه الشــبكة البريديــة فــي مختلــف أنحــاء
العالــم فــي ضمــان حــق االتصــال والتواصــل للمواطنيــن مــن خــال تبــادل الرســائل ،ونقــل الطــرود البريديــة ،وخدمــات التجــارة
(4) http//:www.campaignforpostalbanking.org/know-the-facts/
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اإللكترونيــة ،والتحويــات الماليــة ،وتقديــم التســهيالت التجاريــة للشــركات متناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة .أشــارت
الدراســة أيض ـاً أنــه فــي العــام  ،2017اســتفاد أكثــر مــن  1.5مليــار شــخص حــول العالــم مــن الخدمــات الماليــة التــي يقدمهــا
البريــد (إرســال األمــوال ،دفــع الفواتيــر ،اســتالم التحويــات الماليــة االجتماعيــة ... ،الــخ) ،كمــا تقــدم  %91مــن مراكــز البريــد
حــول العالــم خدمــات ماليــة إمــا بشــكل مباشــر أو بالشــراكة مــع المؤسســات الماليــة األخــرى ،ممــا يجعــل البريــد ثانــي أكبــر
العــب فــي تعزيــز الشــمول المالــي حــول العالــم بعــد البنــوك التقليديــة.
إن ظهــور أنمــاط مختلفــة مــن الخدمــات الماليــة التــي تتيــح إمكانيــات جديــدة للفقــراء والمســتبعدين مــن النظــام المصرفــي تســاهم
فــي تحقيــق العدالــة االجتماعيــة ومكافحــة الفقــر وتحســين مســتوى المعيشــة وتعزيــز النمــو االقتصــادي ،وال تقتصــر هــذه الخدمــات
علــى البنــوك فقــط ،بــل تشــمل شــركات التأميــن ،والمنظمــات غيــر الحكوميــة ،والجمعيــات التعاونيــة ،ومؤسســات اإلقــراض
المتخصصــة ،ومؤسســات التمويــل التأجيــري ،ومختلــف المؤسســات المــزودة للخدمــات للماليــة مثــل مكاتــب البريــد .كمــا ،يعتبــر
تطويــر الشــبكة البريديــة ذا أهميــة بالغــة باعتبارهــا بنيــة تحتيــة أساســية لبنــاء اقتصــاد شــامل وفعــال تســاهم فــي تحقيــق أهــداف
التنميــة المســتدامة مــن خــال قدرتهــا علــى تقليــل مســتويات الفقــر والحرمــان للفئــات األقــل حظــا ،وتعزيــز دخــل الفــرد ،وتمكيــن
المــرأة وتعزيــز المســاواة بيــن الجنســين فــي الوصــول إلــى الخدمــات الماليــة .أشــارت دراســة أجراهــا اتحــاد البريــدي العالمــي وجامعــة
كامبــردج العــام  )Hristova at el, 2016( 2016لتحليــل التدفقــات البريديــة لـــ  184دولــة علــى مــدار أربــع ســنوات عــن وجــود عالقــة
قويــة بيــن الوصــول للخدمــات البريديــة وارتفــاع نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي وانخفــاض معــدالت الفقــر.
أظهــرت دراســة أخــرى أجراهــا البنــك الدولــي ( )Anson et al, 2013بــأن قطــاع البريــد يقــدم الخدمــات الماليــة بشــكل أفضــل
مــن البنــوك التقليديــة بالنســبة لألشــخاص المســتبعدين مــن القطــاع المصرفــي وخاصــة الذيــن يعيشــون فــي المناطــق الريفيــة
ويعانــون مــن أوضــاع اقتصاديــة غيــر مســتقرة .ال يقتصــر تقديــم الخدمــات الماليــة علــى هــذه الفئــة مــن األشــخاص فحســب،
بــل تشــمل الشــركات متناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة وجميــع الفئــات المجتمعيــة مــن الرجــال والنســاء .كمــا أظهــرت
دراسـ�ة أجراهـ�ا االتحـ�اد البريـ�دي العالمـ�ي بالتعـ�اون مـ�ع هيئـ�ة األمـ�م المتحـ�دة للمـ�رأة للعـ�ا م UPU and UN Wom�( 2015
 )en, 2015الطبيعــة غيــر التمييزيــة فــي تقديــم الخدمــات الماليــة وتكــون هــذه الظاهــرة أكثــر وضوح ـاً فــي المناطــق الريفيــة
للبلــدان الناميــة ،فيبلــغ عــدد العمــاء مــن النســاء المســتفيدات مــن الخدمــات الماليــة البريديــة ضعــف عــدد النســاء المســتفيدات
مــن المؤسســات الماليــة األخــرى.

 .3التجارب الدولية في بنوك البريد
تنتشــر خدمــات البريــد فــي أغلــب دول العامــل ويقــدم معظمهــا أشــكال مختلفــة مــن الخدمــات الماليــة .تتبايــن التجــارب الدوليــة
الخاصــة ببنــك البريــد مــن حيــث حجــم ونــوع الخدمــات الماليــة التــي تقدمهــا لزبائنهــا؛ فقــد يتمثــل دورهــا فقــط بالعمــل كوكيــل
للبنــوك التجاريــة كمــا هــو الحــال فــي كل مــن إســبانيا وســلوفينيا والتشــيك ،فــي حيــن يحمــل العديــد منهــا تراخيــص مصرفيــة
عالميــة وتنافــس القطــاع الخــاص المصرفــي فــي عــدد كبيــر مــن الخدمــات كمــا هــو الحــال فــي كل مــن الصيــن وفرنســا واليابان.
هنــا سنســلط الضــوء علــى بعــض التجــارب الدوليــة فــي بنــك البريد/تقديــم الخدمــات الماليــة مــن خــال مكاتــب البريــد:
 1.3بنك البريد في فرنسا ()La Banque Postale
منــذ منتصــف القــرن الماضــي ،بــدأ البريــد الفرنســي بتقديــم العديــد مــن الخدمــات الماليــة مثــل القــروض ،إصــدار الشــيكات،
حســابات االدخــار ،والتأميــن علــى الحيــاة ،وشــبكات الصــراف اآللــي ،وقــروض الرهــن العقــاري .فــي العــام  ،2006تــم تأســيس
بنــك البريــد الفرنســي كأحــد األذرع القويــة للبريــد الفرنســي ،وهــو المخــول بتقديــم الخدمــات الماليــة عبــر البريــد الفرنســي،
حيــث يمتلــك أكبــر شــبكة فــروع بنكيــة فــي فرنســا مــن خــال امتالكــه ألكثــر مــن  17ألــف نقطــة اتصــال بمــا فيهــا  7,700مكتــب
بريــد فــي أنحــاء فرنســا ( .)Le Groupe La Poste and La Banque Postale, 2020تعــود ملكيــة البنــك للقطــاع العــام ،موزعــة
بيــن  %73.68لمجموعــة البريــد ( )Le Groupe La Posteو %26.32لصنــدوق الودائــع (.)Caisse de Dépôt
يتمتــع البنــك بمصداقيــة عاليــة ويتميــز بموقــع فريــد فــي الســوق الفرنســي ،حيــث يقــدم الخدمــات الماليــة ألكثــر مــن  10.8مليــون
مــن المســتهلكين األفــراد ،وأكثــر مــن  400ألــف مــن منشــآت األعمــال والمؤسســات االجتماعيــة ومؤسســات القطــاع العام (((.يســتهدف

(5) “CIVIC-MINDED BANK”. La Banque Postale. Retrieved 2022-06-25.
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البنــك بخدماتــه بشــكل رئيســي الفئــات الفقيــرة والمهمشــة ،حيــث يقــدم خدماتــه الماليــة ألكثــر مــن  1.6مليــون شــخص ممــن
دخولهــم أقــل مــن مســتوى خــط الفقــر ،أو المثقلــون بالديــون الذيــن ال يســتطيعون الوصــول إلــى الخدمــات الماليــة التــي تقدمهــا
البنــوك التجاريــة أو المصنفــون علــى أنهــم يمتلكــون هشاشــة ماليــة ( .)La Banque Postale, 2018يوفــر لهــم البنــك الدعــم الــازم
والخدمــات الماليــة ،وبرســوم محســوبة بشــكل دقيــق لكــي تتناســب مــع أوضاعهــم واحتياجاتهــم .يقــدم البنــك أيضــا خدماتــه لقطــاع
األعمــال ،والمجتمعــات المحليــة ،والقطــاع العــام (المقــرض الرئيســي للســلطات المحليــة) ،وباقــي شــرائح المجتمــع .حقــق البنــك
(((
أربــاح تشــغيلية بلغــت حوالــي  3.43مليــار يــورو عــام  2021مقارنــة بحوالــي  3.15مليــار فــي العــام .2020
 2.3تجريه البريد اإلسباني ()Correo Group
تقــوم مكاتــب البريــد فــي إســبانيا بتقديــم الخدمــات الماليــة للمواطنيــن بالنيابــة عــن البنــوك والمؤسســات الماليــة الخاصــة (مثــل
شــركات الدفــع) ،أي أن مكاتــب البريــد تعمــل كوكيــل للبنــوك التجاريــة مقابــل الحصــول علــى عمولــة محــددة عــن كل معاملــة تتــم
معالجتهــا ( .)American Banker, 2014تتــم معالجــة المعامــات الماليــة فــي مكاتــب البريــد مــن خــال ربطهــا إلكترونيــا بأنظمــة
البنــوك الخاصــة .فــي العــادة ال يســتطيع الزبائــن فتــح حســابات بنكيــة فــي مكاتــب البريــد ،لكــن باســتطاعتهم القيــام بالعمليــات
الروتينيــة مثــل ســحب وإيــداع األمــوال ودفــع الفواتيــر .تســتخدم فــي العــادة البنــوك التجاريــة مكاتــب البريــد مــن أجــل الوصــول إلــى
المناطــق الريفيــة النائيــة التــي ال تحتــوي علــى أي فــروع بنكيــة مــن خــال توفيــر خدمــة الصــراف اآللــي (.)Think SPAIN Team, 2021
 3.3تجربة ألمانيا في خصخصة بنك البريد
يعــود تقديــم الخدمــات الماليــة عبــر البريــد األلمانــي إلــى بدايــة القــرن الماضــي ( (((.)1909تأســس بنــك البريــد األلمانــي
فــي العــام  ،1990حيــث تــم تقســيم خدمــة البريــد األلمانــي إلــى  3شــركات وهــي البريــد األلمانــي ( ،)Deutsche Postشــركة
االتصــاالت األلمانيــة ( ،)Deutsche Telekomوبنــك البريــد ( (((.)Post Bankخــال العقديــن الماضييــن تــم خصخصــة جــزء كبيــر
مــن بنــك البريــد األلمانــي ،حيــث تــم طرحــه لالكتتــاب العــام فــي العــام  ،2004حيــث بــات يمتلــك البنــك األلمانــي (Deutsche
 )Bankحوالــي  %90مــن أســهم بنــك البريــد .يقــدم بنــك البريــد خدماتــه مــن خــال أكثــر مــن  4,500فــرع لمكاتــب البريــد
باإلضافــة إلــى امتالكــه أكثــر مــن  1,100فــرع مســتقل (.)American Banker, 2014
 4.3تجربة بنوك البريد في الدول العربية
علــى الرغــم مــن انتشــار الشــبكات البريديــة علــى نطــاق واســع فــي مختلــف الــدول العربيــة وتعــدد فروعهــا لتصــل العديــد مــن
المناطــق الريفيــة ،إال أن مــدى مســاهمة هــذه الشــبكات فــي تقديــم الخدمــات الماليــة وتعزيــز الشــمول المالــي تتفــاوت مــن
مــكان إلــى آخــر فــي مختلــف أنحــاء العالــم العربــي .تســعى العديــد مــن الــدول العربيــة إلــى إصــاح شــبكاتها البريديــة التــي
تحــاول جاهــداً تقديــم أكبــر عــدد ممكــن مــن عــروض الخدمــات الماليــة لتشــمل الحســابات الجاريــة والتوفيــر وخدمــات تحويــل
(((
األمــوال والتأميــن ودفــع الرواتــب مثــل الجزائــر ومصــر واألردن والمغــرب وتونــس واليمــن.
تختلــف نمــاذج األعمــال المتبعــة مــن قبــل مشــغلي البريــد فــي الــدول العربيــة فــي ســبيل تعزيــز الشــمول المالــي اعتمــاداً علــى
قدرتهــم علــى تحديــث أنظمــة المعلومــات اإلداريــة والبنيــة التحتيــة والوقــت والخبــرة الالزمــة لتنفيــذ ذلــك ،فمنهــم مــن يعمــل
كوكيــل لمؤسســات ماليــة لديهــا منتجــات ماليــة ذات عالمــة تجاريــة ،فمثــ ً
ا يتيــح بريــد مصــر خدمــة فتــح حســابات جاريــة
لصالــح بنــك مصــر المملــوك للدولــة ،ومنهــم مــن يقــدم خدمــات ماليــة خاصــة لصالــح البريــد نفســه مثــل التحويــات الماليــة
المحليــة والدوليــة التــي تتــم عبــر األنظمــة الخاصــة بالبريــد بالتعــاون مــع الجهــات المختلفــة لقطــاع البريــد ،ولكــن هنــاك القلــة
القليلــة ممــن يتخــذ بنــك البريــد كنمــوذج عمــل خــاص بــه.
تعــد تجربــة المغــرب فــي توســيع النفــاذ للخدمــات الماليــة مــن خــال الشــبكة البريديــة مــن التجــارب الناجحــة عالمي ـاً ،حيــث بــدأ
بنــك البريــد فــي المغــرب فــي العمــل كمؤسســة مســتقلة فــي العــام  2010بعــد حصولــه علــى ترخيــص بممارســة كافــة األنشــطة

(6) https//:www.lapostegroupe.com/en/financial-key-figures
(7) http//:www.commercialbanksguide.com/postbank/
(8) http//:www.commercialbanksguide.com/postbank/
(9) https//:www.cgap.org/sites/default/files/CGAP-Brief-Can-Postal-Networks-Advance-Financial-Inclusion-in-the-Arab-World-May.2012-pdf
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المصرفيــة مــن البنــك المركــزي المغربــي .منــذ ذلــك الحيــن يلتــزم بنــك البريــد بتقديــم أفضــل عــروض الخدمــات الماليــة المتاحــة
للجميــع دون اســتثناء ،باإلضافــة إلــى ســعيه لتســهيل وصــول الفئــات ذات الدخــل المحــدود لجميــع الخدمــات الماليــة وخاصــة غيــر
القادريــن علــى الوصــول إلــى القطــاع المصرفــي .يقــدم البنــك العديــد مــن الخدمــات البنكيــة مثــل فتــح حســابات بنكيــة ،القــروض،
تحويــل األمــوال ،خدمــة الصــراف اآللــي والعديــد مــن خدمــات االئتمــان األخــرى .عــدا عــن ذلــك ،يعــد بنــك البريــد المغربــي أول بنــك
فــي المغــرب يقــدم عروضــه الماليــة رقميـاً بنســبة مئــة بالمئــة مــن خــال تطبيــق خــاص عبــر الهاتــف المحمــول منــذ العــام .2014
ســاهم بنــك البريــد فــي المغــرب بمضاعفــة الوصــول إلــى الخدمــات المصرفيــة فــي  4ســنوات فقــط ،فقــد ارتفعــت نســبة وصــول
البالغيــن إلــى الخدمــات البنكيــة مــن  %34العــام  2011إلــى  %62العــام  ،2015حيــث يضيــف بنــك البريــد مــا بيــن  500-400ألــف
حســاب بنكــي ســنويا ((1(.ســاهم البنــك بشــكل كبيــر فــي تعزيــز الشــمول المالــي فــي المناطــق الريفيــة مــن خــال شــبكة مكاتــب
البريــد المنتشــرة هنــاك ،حيــث بــات يمتلــك حصــة فــي المناطــق الريفيــة أعلــى بـــ  %66مــن أي بنــك آخــر.
إلــى اآلن لــم تتمكــن العديــد مــن الــدول العربيــة مــن إنشــاء بنــك بريــد إمــا بســبب ضعــف البنيــة التحتيــة والخبــرات المصرفيــة
لديهــا ،أو بســبب التعقيــدات التنظيميــة والقانونيــة مثــل إجــراءات الترخيــص والموافقــة مــن قبــل البنــك المركــزي .علــى الرغــم
مــن ذلــك ،باتــت مكاتــب البريــد تقــدم العديــد مــن الخدمــات الماليــة التــي كانــت مقتصــرة فقــط علــى البنــوك التقليديــة .علــى
ســبيل المثــال ،فــي العــام  ،2019قدمــت إدارة البريــد التونســي طلب ـاً للبنــك المركــزي للحصــول علــى رخصــة تحويــل البريــد
التونســي إلــى بنــك بريــد إال أنهــا لــم تحصــل عليــه إلــى اآلن .علــى الرغــم مــن ذلــك ،ومــع وجــود عــدد مــن المخاطــر التــي تعيــق
تطويــر الخدمــات الماليــة للبريــد خاصــة عــدم االســتقرار السياســي ،تبــذل إدارة البريــد التونســية قصــارى جهدهــا فــي تطويــر
بنيتهــا التحتيــة وأنظمــة العمــل داخلهــا حتــى تتوســع فــي خدماتهــا الماليــة وخاصــة القــدرة علــى تقديــم الخدمــات االئتمانية .في
األردن ،تمتلــك شــركة البريــد األردنــي أكثــر مــن  310فــروع بريــد فــي مختلــف المناطــق تغطــي بشــكل كبيــر المناطــق الريفيــة
التــي ال تصلهــا البنــوك التقليديــة وشــركات التمويــل الصغيــر ،لذلــك هنــاك اهتمــام كبيــر مــن قبــل الحكومــة الســتخدام هــذه
الشــبكة الواســعة للبريــد لتعزيــز الشــمول المالــي خاصــة فــي المناطــق الريفيــة ( .)USAID, 2019فــي هــذا الســياق ،اســتحدث
(((1
صنــدوق البريــد األردنــي خدمــة حســابات التوفيــر البريديــة باإلضافــة إلــى خدمــات ماليــة متوافقــة مــع الشــريعة اإلســامية.
أمــا بالنســبة للبريــد اليمنــي الــذي تســعى إدارتــه لتحويلــه إلــى بنــك بريــد ،يقــدم حاليـاً خدمــات ماليــة متنوعــة لمختلــف الفئــات
مثــل خدمــات دفــع الفواتيــر وفتــح الحســابات الجاريــة والتوفيــر والحــواالت الماليــة ودفــع الرواتــب.

 .4مبررات وجود بنك البريد في فلسطين
ال شــك فــي أن الســؤال الــذي يتبــادر إلــى األذهــان عنــد الحديــث عــن بنــك للبريــد فــي فلســطين هــو مــدى الحاجــة إلــى مثــل
هــذا البنــك فــي ظــل االنتشــار الواســع للبنــوك التجاريــة التقليديــة ومؤسســات التمويــل الصغيــر فــي مختلــف أنحــاء الضفــة
الغربيــة وقطــاع غــزة .علــى ســبيل المثــال ،بلــغ معــدل فــروع البنــوك التجاريــة لــكل  100ألــف بالــغ حوالــي  13.2فــي العــام 2020
مقارنــة بـــ  12.2فــي الــدول العربيــة و 8.8فــي البلــدان منخفضــة ومتوســطة الدخــل ((1(.أيضــا ،يعتبــر البريــد الفلســطيني حديــث
العهــد ،فقــد تســلمت الســلطة الوطنيــة الفلســطينية البريــد مــن االحتــال اإلســرائيلي فــي العــام  1994ببنيــة تحتيــة ضعيفــة
ووضــع مهلهــل ،هــذا باإلضافــة إلــى المعيقــات اإلســرائيلية التــي تحــد مــن تطويــر البريــد الفلســطيني وتوســيع أعمالــه .إذا مــا
أخذنــا بعيــن االعتبــار محدوديــة العنصــر البشــري؛  370موظفـاً فقــط يعملــون فــي  82مكتبـاً بريديـاً فــي الضفــة الغربيــة (مــرار
والخالــدي ،)2021 ،والــذي فــي غالبــه يفتقــد للمعرفــة والخبــرة فــي العمــل المصرفــي ،فهنــاك تســاؤل كبيــر عــن مــدى توفــر
البنيــة التحتيــة واإلمكانــات الماديــة والفنيــة لــدى البريــد الفلســطيني إلطــاق خدمــات بنــك البريــد أو حتــى بعــض الخدمــات
الماليــة التــي تقدمهــا مكاتــب البريــد فــي الــدول العربيــة.
 1.4توفير الخدمات المالية لألسرى والجرحى وعوائل الشهداء
وصــل إجمالــي عــدد األســرى فــي ســجون االحتــال حتــى نهاية تشــرين األول مــن العــام  2021نحــو  ،4,650بينهــم  34أســيرة و160
قاصــراً ونحــو  500معتقــل إداري وحوالــي  600أســير مريــض ،وفــق مؤسســات مختصة((1( .تعتبــر قضيــة األســرى مــن القضايــا
التــي تحظــى بإجمــاع وطنــي واســع علــى المســتوى الرســمي والشــعبي .فــي هــذا الســياق قــام المجلــس التشــريعي الفلســطيني

(10) https//:apolitical.co/solution-articles/en/morocco-uses-postal-service-double-level-banking-access
(11) https//:jordanpost.com.jo/en/more-services
(12) https://data.worldbank.org/indicator/FB.CBK.BRCH.P5
الدول-العربية/فلسطين-تنفي-اعتزامها-وقف-مستحقات-األسرى-بسجون-إسرائيل(13) https://www.aa.com.tr/ ar/.2424220/
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باعتمــاد قانــون األســرى والمحرريــن رقــم ( )19لســنة  ((1(،2004والــذي ينــص فــي مادتــه الثانيــة علــى أن « األســرى واألســرى
المحــررون شــريحة مناضلــة وجــزء ال يتجــزأ مــن نســيج المجتمــع العربــي الفلســطيني ،وتكفــل أحــكام هــذا القانــون حيــاة كريمــة
لهــم وألســرهم» .حســب القانــون ،فــإن كل أســير محــرر أمضــى فــي ســجون االحتــال مــدة ال تقــل عــن خمــس ســنوات وكل أســيرة
أمضــت مــدة ال تقــل عــن ثــاث ســنوات يتــم إعفاؤهــم ممــا يلــي :أ .رســوم التعليــم المدرســي والجامعــي الحكومــي .ب .رســوم
التأميــن الصحــي .ت .رســوم أي دورة تأهيليــة فــي نطــاق البرامــج التــي تنظمهــا الجهــات الرســمية المختصــة .باإلضافــة إلــى ذلــك،
تصــرف الســلطة الوطنيــة لــكل أســير راتبــا شــهريا يحــدده النظــام ،ويكــون مربوطــا بجــدول غــاء المعيشــة ،كمــا يصــرف ألفــراد
عائلــة األســير جــزء مــن راتبــه طبقــا لمعاييــر النفقــة القانونيــة المعمــول بهــا .أمــا المــادة الثامنــة مــن القانــون فنصــت علــى
احتســاب ســنوات األســر لــكل موظــف مــن األســرى المحرريــن وفقــا ألحــكام المــادة ( )107مــن قانــون الخدمــة المدنيــة رقــم ()4
لســنة  1998واللوائــح الصــادرة بهــذا الشــأن ،كمــا تلتــزم الســلطة الوطنيــة بدفــع أقســاط التأميــن والمعاشــات لصنــدوق التأميــن
والمعاشــات لألســير الموظــف عــن ســنوات األســر.
فــي العــام  ،2013صــدر قــرار بقانــون رقــم ( )1لســنة  2013بشــأن تعديــل قانــون األســرى والمحرريــن رقــم ( )19لســنة ،2004
والــذي أضــاف مــادة جديــدة إلــى القانــون األصلــي علــى النحــو اآلتــي .1 :تعمــل الدولــة علــى تأميــن الوظائــف لألســرى المحرريــن
وفق ـاً لمعاييــر تأخــذ بعيــن االعتبــار الســنوات التــي أمضاهــا األســير فــي األســر ،وتحصيلــه العلمــي ،والمقــدرة علــى اســتيعابهم فــي
التوظيــف .2 .يمنــح األســير المحــرر أولويــة فــي التعيينــات الســنوية فــي كافــة مؤسســات الدولــة وفقـاً للتشــريعات النافــذة .3 .فــي حــال
لــم تســتطع الدولــة تأميــن الوظائــف لألســرى طبق ـاً للفقــرة الســابقة ،فإنهــا تلتــزم باآلتــي :أ .صــرف مبلــغ مالــي شــهري لــكل أســير
محــرر أمضــى فــي األســر خمــس ســنوات حتــى عشــر ســنوات ،واألســيرة المحــررة مــن ســنتين حتــى خمــس ســنوات .ب .فــي حــال وفــاة
األســير المحــرر أو األســيرة المحــررة المنصــوص عليهــم فــي البنــد (أ) مــن هــذه الفقــرة ،تلتــزم الدولــة برعايــة أســرهم وفقـاً للنظــام
الصــادر بمقتضــى أحــكام هــذا القــرار بقانــون .ج .ينطبــق البنــدان (أ) و (ب) مــن هــذه الفقــرة علــى كل أســير معــاق لديــه عجــز دائــم
بنســبة ( )%50أو أكثــر فــي حــال أمضــى ســنتين ونصــف فــي األســر واألســيرة التــي أمضــت ســنة فــي األســر .د .األســير الــذي أمضــى
عشــر ســنوات فأكثــر واألســيرة التــي أمضــت خمــس ســنوات فأكثــر يتــم توظيفهــم مالي ـاً فــي مؤسســات الدولــة دون إغفــال الحقــوق
المكتســبة لألســرى المحرريــن الموظفيــن .4 .األســير الــذي أمضــى مــن ســنة وحتــى خمــس ســنوات ولــم يســتفد مــن أحــكام الفقــرات
الســابقة يتــم منحــه بــدل بطالــة لمــدة تســاوي المــدة التــي قضاهــا فــي األســر .5 .كل أســير أمضــى فــي األســر مــدة ســنة فأكثــر يمنــح
عنــد تحــرره منحــة إفــراج لمــرة واحــدة .6 .تنظــم أحــكام هــذه المــادة وفق ـاً للنظــام الصــادر بمقتضــى أحــكام هــذا القانــون.
(((1

بنــاء علــى قانــون األســرى والمحرريــن رقــم ( )19للعــام  2004تصــرف الحكومــة الفلســطينية رواتــب ألكثــر مــن  11ألــف أســير
(((1
ومحــرر ((1(،بمــا يعــادل  52مليــون شــيكال.
يســتهدف االحتــال اإلســرائيلي األســرى الفلســطينيين داخــل الســجون وخارجهــا ،فاإلضافــة إلــى التضييق على األســرى داخل الســجون
مــن خــال العــزل االنفــرادي والحرمــان مــن الزيــارة ،وتقليــص المســتلزمات والمــواد الغذائيــة وعشــرات األصنــاف مــن «الكنتينــا»
(مقصــف الســجون) ،يســتهدف االحتــال أيضــا مخصصــات األســرى الماليــة فــي القوانيــن واإلجــراءات التعســفية التــي يصدرهــا.
خــال األعــوام ( ،)2017-2015أقــر الكنيســت اإلســرائيلي عشــرة قوانيــن تتعلــق باألســرى ،وتشــدد العقوبــات عليهــم ((1(.مــن
أخطــر هــذه القوانيــن واإلجــراءات التعســفية قانــون «احتجــاز جــزء مــن المســتحقات الماليــة للســلطة الفلســطينية» فــي العــام
( ،2017((1والــذي احتجــزت إســرائيل علــى أثــره بدايــة العــام  2019مبلــغ  138مليــون دوالر مــن تحويــات الضرائــب المســتحقة
للســلطة الفلســطينية بســبب دفعهــا مخصصــات ماليــة إلــى عائــات األســرى الفلســطينيين فــي الســجون اإلســرائيلية ((2(.علــى
أثــر ذلــك ،رفضــت الحكومــة الفلســطينية اســتالم أمــوال المقاصــة ،وقامــت بصــرف رواتــب األســرى كاملــة.
=.األسرى20%واألسرى20%المحررون20%شريحة20%مناضلة,تحرير20%األسرى20%من20%سجون20%االحتالل(14) http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14777#:~:text
=(15) http//:muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id16458
( ((1قوانين عنصرية تعسفية بحق األسرى ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا):

bit.ly/3gmebvT

 .الشيخ-ينفي-إمكانية-توقف-السلطة-عن-دفع-رواتب-األسرى(17) https://www.alhadath.ps/article/
( ((1ندوة خاصة الستعراض تقريره الثاني حول :القوانين العنصرية والمناهضة لحل الصراع والداعمة لالحتالل واالستيطان ،المركز الفلسطيني للدراسات
اإلسرائيلية (مدار):2017/4/23 ،
bit.ly/3g0ry4H
( ((1قوانين عنصرية تعسفية بحق األسرى ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا):
( ((2إسرائيل تحتجز  138مليون دوالر من أموال الفلسطينيين احتجاجًا على تلقي عائالت األسرى مخصصات مالية ،صحيفة القدس العربي:2019/7/2 ،

bit.ly/3gmebvT
bit.ly/2LFUbGs
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بتاريــخ  ،2020/2/9أصــدر قائــد جيــش االحتــال اإلســرائيلي بينــي غانتــس ،أمــراً عســكرياً يحمــل رقــم  ،1827مــع اعتبــاره ســاري
المفعــول بعــد ثالثــة أشــهر ،والــذي يحظــر علــى البنــوك الفلســطينية االحتفــاظ بحســابات األســرى ،وإال فإنهــا تُعتبــر وموظفيهــا
شــركاء فــي «الجريمــة» ،وأن ذلــك تنطــوي عليــه عقوبــة قــد تصــل إلــى ســبع ســنوات فــي الســجن لمــدراء وموظفــي البنــوك
وغرامــة باهظــة ((2(.نتيجــة للقــرار ،وفــي حــال اســتجابة البنــوك الفلســطينية ،فإنــه لــن يكــون باســتطاعة نحــو  13ألــف أســير
(((2
ومحــرر فلســطيني منــذ بدايــة العــام  ،2021صــرف مخصصاتهــم مــن البنــوك الفلســطينية أو فتــح حســابات فــي هــذه البنــوك.
علــى الرغــم مــن هــذا القــرار الجائــر ،قامــت الســلطة الفلســطينية بصــرف مخصصــات األســرى بشــكل اعتيــادي لشــهري آذار
ونيســان مــن العــام  .2020لكــن علــى إثــر القــرار اإلســرائيلي ،قامــت البنــوك الفلســطينية بإغــاق مئــات الحســابات البنكيــة
ألســرى فلســطينيين ((2(،بســبب تخوفهــا مــن اقتحــام قــوات االحتــال اإلســرائيلي لمقارهــا ومصــادرة األمــوال مــن داخلهــا كمــا
حــدث فــي العــام  2004حيــن قامــت قــوات االحتــال اإلســرائيلي باقتحــام البنــك العربــي وبنــك القاهــرة عمان فــي مدينــة رام اهلل
(((2
ومصــادرة حوالــي  9-7مليــون دوالر نقــدا لـــ ( )400مــن األفــراد والجمعيــات ،بحجــة أنهــا أمــوال مــن أجــل «تمويــل اإلرهــاب».
أثــارت خطــوة البنــوك اســتياء كبيــرا بيــن األســرى والمؤسســات الحقوقيــة وعــددا كبيــر مــن شــرائح المجتمــع ،مــا دفــع الحكومــة
الفلســطينية ،بتاريــخ  ،2020/5/7إلــى تشــكيل لجنــة برئاســة محافــظ ســلطة النقــد ،وعضويــة كل مــن :رئيــس اتحــاد البنــوك
الفلســطينية ،ووزيــر الماليــة ،ورئيــس هيئــة شــؤون األســرى والمحرريــن ،مــن أجــل دراســة القــرارات اإلســرائيلية وكيفيــة إيجــاد
حلــول عمليــة لتحويــل مســتحقات األســرى مــع إغــاق العديــد مــن البنــوك الفلســطينية لحســاباتهم ((2(.تــم التوافــق علــى
اســتمرار البنــوك فــي صــرف مخصصــات األســرى وذوي الشــهداء إلــى حيــن االنتهــاء مــن تطويــر آليــة خاصــة بتحويــل األمــوال.
نتيجــة لرفــض القــرار اإلســرائيلي علــى المســتوى الرســمي والشــعبي واســتمرار الحكومــة بصــرف مســتحقاتهم وامتناعهــا عــن
اســتقبال أمــوال المقاصــة منقوصــة ،قامــت ســلطات االحتــال اإلســرائيلي بتجميــد القــرار علــى أن يصبــح ســاريا مــع بدايــة
العــام  .2021خــال هــذه الفتــرة كان هنــاك العديــد مــن المبــادرات مــن الجانــب الفلســطيني مــن أجــل حــل إشــكالية تحويــل
مخصصــات األســرى إلــى البنــوك وإيجــاد آليــة فعالــة تضمــن حقــوق األســرى .بتاريــخ  ،2020/6/1عقــد اجتمــاع ضــم كل مــن:
الرئاســة ،ورئيــس الــوزراء ،ووزارة الماليــة ،وهيئــة األســرى والمحرريــن ،وســلطة النقــد ،وممثليــن عــن البنــوك ،وتــم التوافــق
علــى اســتمرار البنــوك فــي صــرف مخصصــات األســرى وذوي الشــهداء إلــى حيــن االنتهــاء مــن تطويــر المؤسســة المصرفيــة
لإلقــراض التابعــة لمنظمــة التحريــر لتصبــح بنــكا خاصــا بهــم ((2(.تــم أيضــا مناقشــة خيــارات أخــرى ومنهــا إنشــاء بنــك حكومــي
فلســطيني مــن أجــل تحويــل حســابات األســرى عليــه ،لكــن فشــلت هــذه المبــادرة بســبب الخشــية مــن تعــرض البنــك لعقوبــات
إســرائيلية ورفــع االحتــال اإلســرائيلي قضايــا أمــام المحاكــم الدوليــة علــى البنــك مثلمــا حصــل مــع البنــك العربــي فــي العــام
 2019حيــن تــم تقديــم دعــوى قضائيــة غيــر مســبوقة مــن قبــل  1132إســرائيليا ،تطالــب البنــك العربــي الــذي يتخــذ مــن األردن
مقــرا رئيســيا لــه ،بدفــع تعويضــات تبلــغ أكثــر مــن  20مليــار شــيكل ( 6مليــار دوالر) .تــم أيضــا طــرح فكــرة دمــج األســرى فــي
مؤسســات الســلطة الفلســطينية األمنيــة والمدنيــة ،وهــو مــا لــم يتــم البــت بــه إلــى اآلن.
تفادي ـاً للقــرار اإلســرائيلي الــذي يحظــر علــى البنــوك الفلســطينية صــرف مخصصــات األســرى منــذ بدايــة العــام  2021ولحيــن
االنتهــاء مــن الترتيبــات الخاصــة بمخصصــات األســرى وإيجــاد آليــة جديــدة لصرفهــا لهــم بعيــداً عــن البنــوك الفلســطينية ،قامــت
الحكومــة الفلســطينية نهايــة العــام  2021بصــرف مخصصــات األســرى عــن ثالثــة أشــهر ،منهــا شــهران مقدمــا عــن العــام .2022
مــع إغــاق كافــة البنــوك الفلســطينية لحســابات كافــة األســرى (حوالــي  35ألــف أســير) لديهــا مــع بدايــة العــام  ،2021قــررت
الحكومــة الفلســطينية فــي أواخــر شــهر آذار مــن العــام  2021صــرف رواتــب األســرى الفلســطينيين عبــر مكاتــب البريــد المنتشــرة
فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،حيــث تــم صــرف أول راتــب بتاريــخ ( ،2021/4/6((2مــن خــال  20صراف ـاً آلي ـاً فــي مختلــف
محافظــات الوطــن تــم تجهيزهــا فــي مكاتــب البريــد مــن قبــل وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات.

الرواتب-األخيرة-لألسرى-الفلسطينيين-عبر-البنوك-قبل-الحظر-اإلسرائيلي(21) https://www.alaraby.co.uk/politics/
( ((2نفس المرجع السابق
.إسرائيل-بنوك-حسابات-فلسطين-االحتالل(23) https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/5/6/
( ((2قريع يطالب إسرائيل بإعادة األموال المسروقة ،ميدل إيست أونالين:26/2/2004 ،

bit.ly/2XvR0Xk

( ((2لجنة فلسطينية مُرتقبة للردّ على ضغوط االحتالل لوقف رواتب األسرى ،عرب :7/5/2020 ،48
bit.ly/2WTZVRY
( ((2أبو بكر :البنوك مستمرة بصرف رواتب األسرى وذوي الشهداء إلى حين تطوير مؤسسة مصرفية خاصة بهم ،وكالة وفا:2020/6/1 ،
bit.ly/2ZZ89eW
صرف-رواتب-األسرى-الفلسطينيين-عبر-البريد-بعد-إغالق-35-ألف-حساب-بنكي(27) https://www.alaraby.co.uk/economy/
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أشــار رئيــس نــادي األســير قــدورة فــارس فــي حديثــة لمعهــد «مــاس» إلــى أن األســرى الفلســطينيين هــم شــريحة مهمــة وحيويــة
مــن شــرائح المجتمــع لمــا قدمــوه مــن تضحيــات كبيــرة ومعانــاة فــي ســجون االحتــال ،وأنــه علــى الرغــم مــن اآلليــة الجديــدة
التــي ابتكرتهــا الحكومــة مــن أجــل اســتمرار صــرف رواتبهــم عبــر مكاتــب البريــد ،إال أنهــم يعانــون مــن انعــدام الخدمــات الماليــة
المتاحــة لهــم بعــد إغــاق حســاباتهم البنكيــة ورفــض أي مــن المؤسســات الماليــة المصرفيــة وغيــر المصرفيــة التعامــل معهــم.
لذلــك تعتبــر فكــرة وجــود بنــك للبريــد أمــرا ذا أهميــة بالغــة لألســرى والجرحــى وأســر الشــهداء ،مــن أجــل شــمولهم ماليــا
وليتمتعــوا كمــا باقــي فئــات المجتمــع بالخدمــات الماليــة المختلفــة (فتــح حســابات ،تحويــل األمــوال ،اإليــداع واالقتــراض... ،
الــخ) .فــي ذات الســياق ،أكــد المســؤولون فــي البريــد الفلســطيني خــال مقابلــة أجراهــا معهــم معــدوا هــذه الورقــة ،أن وزارة
االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات تولــي أهميــة بالغــة لتطويــر الخدمــات الماليــة التــي يمكــن لألســرى وباقــي شــرائح المجتمــع
االســتفادة منهــا ،وأنهــا علــى ســلم أولويــات الــوزارة لألعــوام القادمــة.
 2.4دور بنك البريد في تعزيز الشمول المالي في فلسطين
تســعى العديــد مــن الــدول الناميــة والمتقدمــة لتطويــر اســتراتيجيات وطنيــة للشــمول المالــي بالتعــاون مع كافــة الجهــات الفاعلة
والرائــدة فــي مجــال تقديــم الخدمــات الماليــة ،وبــرزت أهميتهــا بعــد انتهــاء األزمــة الماليــة العالميــة فــي العــام  ،2008حيــث
التزمــت العديــد مــن الحكومــات بتحقيــق الشــمول المالــي مــن خــال تعزيــز وتســهيل وصــول كافــة أفــراد المجتمــع إلــى الخدمــات
الماليــة واســتخدمها بالشــكل الصحيــح ،وحــث مــزودي الخدمــات الماليــة علــى توفيــر مجموعــة متنوعــة مــن الخدمــات المبتكــرة
بتكلفــة منخفضــة ،وصياغــة السياســات والتشــريعات العادلــة التــي تضمــن حقــوق مســتهلكي الخدمــات الماليــة مــن المخاطــر
المرتبطــة بهــا .تعــرف منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة ( )OECDوالشــبكة الدوليــة للتثقيــف المالــي ( )INFEالشــمول
المالــي بأنــه« :العمليــة التــي يتــم مــن خاللهــا تعزيــز الوصــول إلــى مجموعــة واســعة مــن الخدمــات والمنتجــات الماليــة الرســمية
والخاضعــة للرقابــة فــي الوقــت والســعر المعقوليــن وبالشــكل الكافــي ،وتوســيع نطــاق اســتخدام هــذه الخدمــات والمنتجــات مــن
قبــل شــرائح المجتمــع المختلفــة ،مــن خــال تطبيــق مناهــج مبتكــرة ،تشــمل التوعيــة والتثقيــف المالــي ،وذلــك بهــدف تعزيــز
الرفــاه المالــي واالندمــاج االجتماعــي واالقتصادي»(معهــد أبحــاث السياســات االقتصاديــة الفلســطينية. )2016 ،
الواقــع فــي فلســطين يشــير إلــى أنــه علــى الرغــم مــن الجهــود المبذولــة مــن قبــل ســلطة النقــد الفلســطينية والجهــات األخــرى
ذات العالقــة إال أن هنــاك انخفــاض فــي مســتويات الشــمول المالــي( ((2خاصــة لــدى الفئــات المهمشــة كالفقراء/والعاطليــن عــن
العمــل ،والشــباب ،والنســاء ،والشــركات متناهيــة الصغــر والصغيــرة.
أشــارت دراســة الشــمول المالــي الوحيــدة فــي فلســطين التــي نفذهــا معهــد أبحــاث السياســات االقتصاديــة الفلســطيني (مــاس)
(مــاس )2016 ،إلــى أن نســبة الشــمول المالــي للســكان البالغيــن بلغــت  %36.4فقــط العــام  .2015تظهــر األرقــام الصــادرة عــن
ســلطة النقــد الفلســطينية للعــام  ،2021أن  %46فقــط مــن األفــراد البالغيــن فــي فلســطين لديهــم علــى األقــل حســاب بنكــي
واحــد ،و %7لديهــم علــى األقــل قــرض بنكــي واحــد ((2(.فيمــا بلــغ معــدل أجهــزة الصــراف اآللــي لــكل  100ألــف بالــغ حوالــي 23.74
فــي العــام  2020مقارنــة بـــ  32.2فــي الــدول العربيــة و 27.39فــي البلــدان منخفضــة ومتوســطة الدخــل ((3(.باإلضافــة إلــى تــردي
الوضــع السياســي الناتــج عــن االحتــال اإلســرائيلي وسياســاته العقابيــة تجــاه الســكان واالقتصــاد ،يعتبــر الفقـــر والبطالـــة مــن
أهـــم المعوقــات الرئيســـة التـــي تمنــع وصـــول األفــراد إلـــى النظـــام المالي الرســـمي .هــذا باإلضافة إلى ارتفـــاع تكلفـــة الحصول
علـــى الخدمات المالية ،وضعـــف البيئـــة القانونيـــة التـــي تجد المؤسسات المالية نفسـها مجبــرة للعمــل فيهــــا ،وعـدم توافـر عدد
كبيــر مــن الخدمــات والمنتجــات الماليــة واإلجــراءات المعقــدة للوصـــول لهــا خاصــة للفئــات الفقيــرة والمهمشــة مثــل ذوي الدخـــل
المحــدود ،واألســرى ،والنســـاء غيـــر المتعلمــات ،وصغـــار الفالحيــن ،والمنشــآت متناهيـــة الصغـــر .لذلك مــن الممكــن أن يلعب بنك
البريــد فــي فلســطين دورا رئيســيا فــي تعزيــز الشــمول المالــي ،فمكاتــب البريــد أكثــر وصــو ً
ال للفئــات المهمشــة مثــل الفقــراء
والنســاء واألشــخاص خــارج القــوة العاملــة والعاطليــن عــن العمــل والســكان فــي المناطــق «ج» ،مــن خــال عملهــا كمــزود للخدمــات
الماليــة المتنوعــة مثــل خدمــات تحويــل األمــوال ،ودفــع الفواتيــر ،وخدمــات االدخــار والتأميــن.

( ((2الشمول المالي هو تعزيـــز وصـــول واســـتخدام كافـــة فئـــات المجتمع للخدمـــات والمنتجات المالية مـــن القنـــوات الرســـمية ،التـــي تتناســـب مـــع احتياجاتهـــا بالتكلفة والوقت المعقولين،
وحمايــة حقوقهـــا وتعزيـــز معرفتهـــا الماليــة بمــا يمكنهــا مـــن اتخـــاذ القـــرار المالــي المناســب (ســلطة النقــد الفلســطينية.)2018 ،
الشمول-المالي/بيانات-ومؤشرات-الشمول-المالي(29) https://www.pma.ps/ar/
(30) https://data.worldbank.org/indicator/FB.ATM.TOTL.P5
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 3.4تعزيز مصادر الدخل للبريد الفلسطيني
كمــا أشــرنا ســابقا ،شــهد العقــدان الماضيــان وبخاصــة الســنوات األخيــرة تقدمــا ملحوظا فــي الخدمــات البريدية وتحســنا مضطردا
فــي البنيــة التحتيــة البريديــة .إال أن هــذا القطــاع مــا زال يواجــه العديــد مــن الصعوبــات أو العقبــات التــي تعيــق تطــوره ،وتؤثــر
ســلباً علــى مســتوى الخدمــات التــي يوفرهــا ،وعلــى مســتوى ثقــة المواطنيــن فــي قدرتــه علــى تلبيــة احتياجاتهــم المتزايــدة مــن
خدمــات النقــل والتوصيــل ،وبخاصــة تلــك المتعلقــة بالتجــارة اإللكترونيــة ،مــا يدفــع العديــد مــن المواطنيــن إلــى اللجــوء إلــى
خدمــات النقــل التــي توفرهــا الشــركات الخاصــة المنتشــرة فــي فلســطين (علــى ســبيل المثــال ،شــركة أرامكــس وشــركة واصــل)
أو إلــى البريــد اإلســرائيلي الــذي يوفــر خدماتــه للمناطــق الفلســطينية فــي القــدس (مــرار والخالــدي.)2021 ،
كان لالحتــال اإلســرائيلي األثــر الســلبي الكبيــر علــى االرتقــاء بواقــع البنيــة التحتيــة للبريــد الفلســطيني وقــدرة الجهــات
الفلســطينية علــى االرتقــاء بالخدمــات مــن خــال العديــد مــن المعيقــات واإلجــراءات العقابيــة أســوة بباقــي القطاعــات والخدمــات
اللوجســتية الفلســطينية .علــى ســبيل المثــال ،قــام االحتــال اإلســرائيلي باحتجــاز الطــرود البريديــة الفلســطينية لفتــرات
طويلــة تصــل إلــى ســنوات ،مــا تســبب فــي تلــف جــزء كبيــر مــن هــذه الطــرود وضيــاع العناويــن والمعلومــات األساســية ،األمــر
الــذي تســبب بخســائر كبيــرة للمواطنيــن وللبريــد الفلســطيني الــذي اضطــر إلــى توظيــف عــدد كبيــر مــن الموظفيــن مــن أجــل
فــرز الكــم الهائــل مــن البريــد الفلســطيني المحتجــز ((3(.فــي العــام  ،2016تــم توقيــع اتفاقيــة البريــد المباشــر لــأردن مــع
إســرائيل ،وبرعايــة اتحــاد البريــد العالمــي ،إال أن ســلطات االحتــال اإلســرائيلي ،لــم تلتــزم بتطبيــق هــذا االتفــاق ،ومــا زالــت ال
تســمح بتصديــر اإلرســاليات البريديــة مباشــرة عبــر األردن ((3(.تفــرض ســلطات االحتــال اإلســرائيلي أيضــا رقابــة مشــددة علــى
حركــة الطــرود الصــادرة والــواردة ،كمــا تقــوم بتأخيــر فحــص البريــد الصــادر ،وحجــز الطــرود البريديــة لفتــرات طويلــة وفــرض
الجمــارك العاليــة عليهــا ،كمــا تقــوم بفتــح اإلرســاليات الفلســطينية الــواردة باســم البريــد الفلســطيني ،وإرســالها ضمــن البريــد
المكشــوف ،مــا يترتــب عليــه آثــار تتعلــق بثقــة المواطــن بالبريــد الفلســطيني ،وبسالســة تدفــق الطــرود البريديــة .بحكــم دخــول
البريــد الفلســطيني باســم إســرائيل ،فهــي تقــوم باالســتحواذ علــى تلــك األمــوال بشــكل تعســفي ،وحســب تقديــرات البريــد
الفلســطيني ،قامــت ســلطات االحتــال باالســتحواذ علــى  43مليــون دوالر منــذ العــام  ،2005وهــي تصــر علــى رفــض تحويلهــا
للبريــد الفلســطيني ،مــا يعيــق ،بشــكل كبيــر ،قدرتــه علــى تحســين مســتوى الخدمــات التــي يقدمهــا (مــرار والخالــدي.)2021 ،
يعانــي المســؤولون فــي البريــد الفلســطيني مــن العديــد مــن عناصــر القصــور الذاتيــة .خــال العــام  2019لوحــده ،تــم اســتقبال
أكثــر مــن  900ألــف مــادة بريديــة مــن الخــارج وبنمــو مقــداره  %44عــن العــام  ((3(،2018هــذا باإلضافــة إلــى عشــرات آالف الطــرود
المحليــة .هــذا يتطلــب نمــوا كبيــرا فــي البنيــة التحتيــة واإلمكانــات اللوجســتية والبشــرية ،إال أن ضعــف اإليــرادات واألزمــة الماليــة
التــي تعانــي منهــا الحكومــة الفلســطينية منــذ ســنوات تحــول دون توفــر الميزانيــات الكافيــة .علــى ســبيل المثــال ،هنــاك نقــص
كبيــر فــي الــكادر البشــري وضعــف البنيــة التحتيــة اللوجســتية الخاصــة بالفــرز والنقــل؛ فعــدد الموظفيــن غيــر كافٍ لمتابعــة
فــرز وتوزيــع البريــد ســواء الداخلــي أو الخارجــي ،حيــث إن هنــاك  370موظفـاً فقــط يعملــون فــي  82مكتبـاً بريديـاً فــي الضفــة
الغربيــة ،مــا يضــع أعبــاء كبيــرة علــى الموظفيــن حســب إفــادة المســؤولين فــي البريــد الفلســطيني .كمــا يوجــد هنــاك فقــط
موظفــان اثنــان للجمــارك لمتابعــة مئــات اآلالف مــن الطــرود البريديــة ســنوياً ،واتخــاذ اإلجــراءات الضريبيــة المناســبة ،وهــو مــا
ينعكــس ســلباً علــى قــدرة وزارة الماليــة الفلســطينية فــي رصــد أنشــطة التجــارة اإللكترونيــة ،وتحصيــل العوائــد الضريبيــة
المســتحقة علــى المواطنيــن والتجــار علــى حــد ســواء .هنــاك أيضــا قصــور فــي اســتخدام وســائل التكنولوجيــا الحديثــة بشــكل
أكبــر فــي عمليــات إرســال واســتقبال ومســح البضائــع وتســجيل البيانــات الخاصــة بهــا ،مثــل االســتفادة مــن نظــام التصريــح
(((3
الجمركــي اإللكترونــي الصــادر عــن االتحــاد العالمــي للبريــد.

(31) http://wafa.ps/ar_page.aspx?id=0rmcboa827451202941a0rmcbo
( ((3المصدر السابق.
(33) https://www.maannews.net/news/999316.html
( ((3قــام مركــز تكنولوجيــا البريــد التابــع لالتحــاد العالمــي للبريــد ( )UPU’s Postal Technology Centreبتطويــر «نظــام التصريــح الجمركــي اإللكترونــي» (Customs Declaration
 )System CDSالــذي يســمح بتبــادل المعلومــات بيــن مراكــز البريــد والجمــارك حــول العالــم ،واحتســاب الضرائــب والرســوم المفروضــة وفــق نظــام إلكترونــي محوســب ،يربــط بيــن
دوائــر البريــد فــي مختلــف دول العالــم .فعلــى ســبيل المثــال ،حســب النظــام الجديــد ،فــي حــال الطــرود المرســلة ،تتطلــب أنظمــة وقواعــد االتحــاد العالمــي لالتصــاالت أن تقــوم مراكز
البريــد بتبــادل المعلومــات عــن المرســل ،ومحتوىالطــرد ،وقيمتــه مــع ســلطات الجمــارك فــي الــدول المرســل إليهــا ،مــن خــال مــا يعــرف بتبــادل البيانــات الرقميــة (Electronic Data
 )Interchangeالــذي يتــم مــن خــال رســالة إلكترونيــة ترســل قبــل وصــول الطــرد إلــى البلــد المرســل إليــه ،علمـاً بــأن هــذه العمليــة كانــت تتــم عــادة مــن خــال ورقــة تحتــوي علــى
المعلومــات األساســية تتــم طباعتهــا علــى الطــرد البريــدي المرســل .إن عمليــة أتمتــه المعلومــات هــذه تســاعد الدوائــر الضريبيــة والجمركيــة حــول العالــم علــى اختصــار الوقــت
الــازم لعالجــه الطــرود الــواردة ضريبيـاً.
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فــي العديــد مــن دول العالــم ،شــهدت مكاتــب البريــد انخفاضــا فــي أعــداد الطــرود البريديــة التقليديــة (Canadian Union of
 ،)Postal Workers, 2016مــا ســاهم فــي انخفــاض إيراداتهــا ،ودفعهــا إلــى التوســع فــي الخدمــات الماليــة مــن أجــل خلــق
مصــادر إيــراد جديــدة وتحســين خدماتهــا .ســاهم بنــك البريــد أو الخدمــات الماليــة التــي يقدمهــا البريــد فــي تعزيــز إيــرادات
البريــد بشــكل كبيــر فــي العديــد مــن دول العالــم ،والتــي مــن خاللهــا اســتطاع البريــد تحقيــق االســتدامة الماليــة التــي ســاهمت
فــي تطويــر البنيــة التحتيــة اللوجســتية والخدمــات الماليــة والوصــول إلــى المناطــق الريفيــة والنائيــة .علــى ســبيل المثــال،
حققــت شــركة البريــد اإلســرائيلي التــي تعتبــر أكبــر شــركة خدمــات لوجســتية فــي إســرائيل والتــي تديــر خدمــات بنــك البريــد
إيــرادات تقــدر بـــ  1.82مليــار شــيكل فــي العــام  .)Solomon, 2020( 2019فــي اليابــان حقــق بنــك البريد إيــرادات تقدر بـــ 17.32
مليــار دوالر فــي العــام  2021مقارنــة ب  13.77مليــار دوالر العــام  ((3(.2020فــي مصــر ،حقــق البريــد إجمالــي إيــرادات بحوالــي 27
مليــار جنيــه مصــري ( 1.6مليــار دوالر) فــي العــام  2019بزيــادة مقدارهــا  1.8مليــار جنيــه عــن العــام  ((3(.2018نســبة كبيــرة مــن
هــذه اإليــرادات يتأتــى مــن خــال الخدمــات الماليــة التــي يقدمهــا البريــد ،ففــي العــام  2019بلــغ عــدد التحويــات النقديــة 1.5
مليــون عمليــة قــدرت قيمتهــا بحوالــي مليــار جنيــه .فــي المملكــة العربيــة الســعودية ((3(،قامــت مؤسســة البريــد الســعودي ،للحــد
مــن انخفــاض إيــرادات البريــد التــي بلغــت  1.1مليــار ريــال ســعودي فــي العــام  ،2018بتطويــر اســتراتيجية جديــدة لألعــوام
 2023-2019مــن أجــل تعزيــز نمــو اإليــرادات بمقــدار  4.3( %400مليــار ريــال) مــع نهايــة العــام  .2023وضــع البريــد الســعودي
تطويــر الخدمــات الماليــة التــي يقدمهــا البريــد علــى ســلم أولوياتــه مــن أجــل تعزيــز اإليــرادات.
يتــداول البريــد الفلســطيني مــا يقــارب مليــار شــيكل ســنوياً مــن خــال تحصيلــه لمختلــف مصــادر اإليــرادات والتــي تتمثــل بشــكل
رئيســي بالتعرفــة البريديــة التــي يفرضهــا قانــون االتصــاالت علــى الشــركات المرخصــة لتقديــم خدمــات البريــد ،والتعرفــة
البريديــة المفروضــة علــى منتجــات التجــارة اإللكترونيــة والشــركات التــي تعمــل فــي هــذا المجــال والتــي تبلــغ نســبتها حوالــي ،%15
باإلضافــة إلــى الرســوم والتعرفــة البريديــة التــي تفــرض علــى جميــع معامــات الرخــص فــي مختلــف الــوزارات الحكوميــة وشــركات
االتصــاالت ((3(.إن المنافســة الشــديدة مــن شــركات النقــل والتوزيــع الخاصــة والبريــد اإلســرائيلي ،تقتضــي أن يقــوم البريــد
الفلســطيني بإصــاح إطــاره التنظيمــي وتطويــره بقصــد الرفــع مــن مردوديتــه مــا يتطلــب تنويــع خدماتــه المصرفيــة الماليــة التــي
تحقــق هــذا المســعى ،ال ســيما منــح القــروض بكافــة أنواعهــا .كمــا أن التوفيــق بيــن الخدمــة العموميــة البريديــة ومقتضيــات قانــون
النقــد والقــرض ،يقتضــي بالضــرورة البحــث عــن تصــور قانونــي يمكــن معــه اســتحداث مؤسســة ائتمانيــة جديــة ،ينــاط بهــا القيــام
بالعمليــات المصرفيــة األساســية والتبعيــة علــى الســواء .فــي هــذا الســياق ،ينظــر المســؤولون فــي البريــد الفلســطيني إلــى توفيــر
الخدمــات الماليــة كفرصــة كبيــرة مــن أجــل تعزيــز اإليــرادات الماليــة والتــي مــن شــأنها أن توفــر الميزانيــات الالزمــة لتطويــر البنيــة
التحتيــة البريديــة واالنتشــار فــي مختلــف المناطــق ،باإلضافــة إلــى توفيــر الكــوادر البشــرية المؤهلــة والقــادرة علــى التعامــل مــع
النمــو المتســارع فــي الطلــب علــى الخدمــات البريديــة وأيضــا الخبــرات والكفــاءات فــي مجــال الخدمــات المصرفيــة.

 .5مدى إمكانية استحداث بنك البريد الفلسطيني والتحديات المرتبطة بذلك
نصــت المــادة التاســعة والعشــرون «الخدمــات البريديــة» فــي الملحــق الثالــث مــن اتفاقيــة أوســلو علــى التالــي« :يتضمــن هــذا
المجــال ،فيمــا يتضمــن ،التخطيــط ،ووضــع السياســات وتنفيذهــا ،إضافــة إلــى إدارة ومراقبــة مكاتــب البريــد والخدمــات البريديــة
وجميــع المعامــات واألنشــطة الماليــة فــي الوحــدات البريديــة المعروفــة عموم ـاً باســم بنــك البريد»((3(.علــى الرغــم مــن إقــرار
اتفاقيــة أوســلو بإمكانيــة إنشــاء بنــك للبريــد بــرأس مــال مقــداره  50مليــون شــيكل( ((4ليقــوم بجميــع المعامــات واألنشــطة الماليــة
فــي الوحــدات البريديــة ،إال أن الظــروف السياســة وعــدم اســتقرار األوضــاع الماليــة للســلطة الفلســطينية حالــت دون إنشــائه.
طرحــت فكــرة إنشــاء بنــك البريــد عــدة مــرات بيــن األعــوام  ،2004-2001وخــال فتــرة حكومــة حمــاس العاشــرة حيــن لجــأت
الحكومــة الفلســطينية إلــى تحويــل رواتــب موظفــي الســلطة الوطنيــة الفلســطينية إلــى مكاتــب البريــد الفلســطيني .منــذ بدايــة

(35) https//:companiesmarketcap.com/japan-post-bank/revenue:~:#/text=According20%to20%Japan20%Post20%Bank,sale20%of20%goods20%
or20%services.
(36) https//:dailynewsegypt.com/2019/12/01/egypt-posts-unutilised-assets-reach-egp243-bn-in-fy19-chairperson:~:#/text=What20%are20%
the20%total20%annual,bn20%from20%the20%previous20%year.
(37) https//:maaal.com/archives/201908/127328/
( ((3مقابلة مع الجهات ذات العالقة في وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية.
(39) http//:www.mideastweb.org/intanx3.htm#app36( ((4مقابلة خاصة مع الجهات ذات العالقة في وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.

13

العــام  ،2017دفــع النمــو الكبيــر قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات وتوســع األنشــطة والخدمــات الرقميــة الحكومــة الفلســطينية إلــى
إعــادة التفكيــر فــي إنشــاء بنــك البريــد مــرة أخــرى ،وقامــت وحــدة المصادقــات آنــذاك بإعــداد مســودة حــول ضــرورة إنشــاء بنــك
البريــد وقدمتهــا للحكومــة الفلســطينية وســلطة النقــد ،إال أن الفكــرة لــم يتــم اعتمادهــا وتطبيقهــا علــى أرض الواقــع بســبب
العديــد مــن التحديــات التنظيميــة واللوجســتية والماليــة .عــاد موضــوع إنشــاء بنــك البريــد إلــى الواجهــة مــرة أخــرى وبقــوة بعــد
تفاقــم أزمــة تحويــل رواتــب األســرى مــن البنــوك الفلســطينية فــي العــام  ،2020مــا دفــع الحكومــة الفلســطينية إلــى دفــع
مســتحقات األســرى ،واألســرى المحرريــن ،والجرحــى ،وذوي الشــهداء عبــر صرافــات آليــة منتشــرة فــي مكاتــب البريــد الفلســطيني،
ويتــم إدارتهــا مــن قبــل موظفيــن فــي وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات .تقــوم وزارة الماليــة الفلســطينية بتحويــل قيمــة
المخصصــات الماليــة لعوائــل الشــهداء واألســرى والجرحــى إلــى وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات تجنبـاً لتعرضها للمســاءلة
القانونيــة مــن قبــل الجانــب اإلســرائيلي بتهمــة تمويــل اإلرهــاب ،ويتــم تحويلهــا إلــى قطــاع غــزة مــن خــال وكيــل (شــركة
خاصــة) .تصــرف هــذه المخصصــات مــن قبــل البريــد باعتبــاره دائــرة مغطــاة قانوني ـاً وفق ـاً التحــاد البريــد العالمــي الــذي يحكــم
آليــة عمــل البريــد فــي مختلــف أنحــاء العالــم .اعتبــرت هــذه أولــى الخدمــات الماليــة التــي يقدمهــا البريــد الفلســطيني ،والنــواة
األولــى لفكــرة إنشــاء بنــك البريــد .لكــن هــذا ال يعنــي بــكل األحــوال أن قــرارا قــد أتخــذ بالفعــل إلنشــاء بنــك البريــد الفلســطيني
كجســم منظــم ومســتقل عــن الخدمــات البريديــة األخــرى ،ويتمتــع بصقــة اعتباريــة كمــا فــي التجــارب الدوليــة األخــرى.
علــى الرغــم مــن الحاجــة الكبيــرة إلنشــاء بنــك البريــد الفلســطيني وتوفــر المبــررات العمليــة لضــرورة اتخــاذ خطــوات عمليــة
فــي هــذا االتجــاه ،إال أن هنــاك العديــد مــن التحديــات أو الخطــوات الواجــب اتخاذهــا أو أخذهــا بعيــن االعتبــار مــن قبــل الجهــات
التنظيميــة واإلشــرافية.
علــى الرغــم مــن تشــريع اتفاقيــة أوســلو إلنشــاء بنــك البريــد ومنحــه الصفــة القانونيــة مــن قبــل اتحــاد البريــد العالمــي ،إال
أن إنشــاء بنــك بريــد رســمي بترخيــص وتحــت إشــراف ســلطة النقــد كباقــي البنــوك التجاريــة األخــرى يعتبــر غيــر عملــي وغيــر
مطــروح علــى طاولــة صنــاع القــرار فــي فلســطين اآلن ،وذلــك بســبب التبعــات السياســية وإمكانيــة تعــرض البنــك وســلطة
النقــد الفلســطينية إلــى إجــراءات عقابيــة مــن قبــل االحتــال اإلســرائيلي بموجــب األمــر العســكري رقــم  ،1827والــذي يحظــر
علــى البنــوك الفلســطينية االحتفــاظ بحســابات األســرى ،خاصــة وأن طــرح فكــرة البنــك جــاءت مــن أجــل تســهيل تحويــل رواتــب
األســرى .فــي خطــوة اســتباقية مــن الحكومــة الفلســطينية ،ولتجنــب العقوبــات اإلســرائيلية ولتعزيــز شــرعية البريــد فــي صــرف
رواتــب األســرى والجرحــى وعوائــل الشــهداء ،صنــف النظــام المالــي الحكومــي الفلســطيني بنــك البريــد كدائــرة صــرف مالــي
تتبــع لــوزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات وليــس كجهــة مســتقلة.
إن ســلطة النقــد الفلســطينية هــي الجهــة الوحيــدة المخولــة برســم ووضــع السياســة النقديــة واإلشــراف علــى تنفذيهــا مثــل منــح
التراخيــص الالزمــة للمصــارف بأنواعهــا والرقابــة واإلشــراف عليهــا بهــدف الحفــاظ علــى النظــام المالــي والجهــاز المصرفــي بشــكل
مســتقر ومتيــن مبنــي علــى التنافــس الســوقي المهنــي المنضبــط ،وحمايــة حقــوق المودعيــن والمســاهمين (ســلطة النقد الفلســطينية،
 .)2014تعتمــد ســلطة النقــد الفلســطينية فــي منــح التراخيــص الالزمــة للمصــارف لمزاولــة عملهــا علــى امتثــال لجنــة المؤسســين
للقوانيــن واألنظمــة والتعليمــات الصــادرة بمقتضــاه والتشــريعات ذات العالقــة النافــذة فــي فلســطين مثــل قــرارات لجنــة بــازل التــي
تســعى ســلطة النقــد الفلســطينية لتطبيقهــا علــى جميــع المصــارف العاملــة فــي فلســطين ،ومالئمــة رأس المــال المقتــرح لطبيعــة
وحجــم النشــاط المطلــوب الــذي يجــب أن ال يقــل بــأي حــال مــن األحــوال عــن الحــد األدنــى المقــرر مــن ســلطة النقــد والــذي يبلــغ 75
مليــون دوالر ،ومالئمــة الهيــكل التنظيمــي والسياســات واإلجــراءات المقترحــة إلدارة المخاطــر والرقابــة الداخليــة واالمتثــال لممارســة
العمليــات واألنشــطة المختلفــة وغيرهــا مــن المتطلبــات والشــروط ذات العالقــة( .((4لذلــك فــإن فكــرة إنشــاء مؤسســة ائتمانيــة جديــة
تحــت مســمى بنــك البريــد تحظــى بإشــراف الجهــات الرقابيــة مثــل ســلطة النقــد يتطلــب اتخــاذ البريــد الفلســطيني ووزارة االتصــاالت
وتكنولوجيــا المعلومــات العديــد مــن الخطــوات الجــادة علــى صعيــد تعزيــز البنيــة التحتيــة البريديــة الخاصــة بالخدمــات الماليــة وتعزيــز
الــكادر البشــري بالخبــرات والكفــاءات فــي مجــال العمــل المصرفــي ،ومالئمــة الهيــكل التنظيمــي والسياســات واإلجــراءات المقترحــة فــي
البنــك إلدارة المخاطــر والرقابــة الداخليــة ،وهــو مــا ال يتوفــر علــى األقــل فــي المــدى المنظــور بســبب عــدم توفــر الميزانيــات الالزمــة
واألزمــة الماليــة التــي تعانــي منهــا الحكومــة الفلســطينية.

(41) https://www.pma.ps/Portals/0/Users/002/02/2/Legislation/Laws/Presidential_Decree_No_9_of_2010_on_Banking_Law.pdf
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 .6خالصة وأسئلة للنقاش
أســوة بالتجــارب العالميــة والعربيــة ،مــن المتوقــع أن يســاهم تعزيــز الخدمــات الماليــة التــي يقدمهــا البريــد الفلســطيني فــي
تعزيــز الشــمول المالــي فــي فلســطين مــن خــال قدرتــه علــى الوصــول إلــى الفئــات التــي ال تســتطيع الوصــول إلــى البنــوك
التقليديــة بســبب جملــة مــن اإلجــراءات والمتطلبــات .كمــا مــن شــأن البنــك أن يوفــر الخدمــات الماليــة لشــريحة مهمــة وكبيــرة
وذات بعــد اجتماعــي ووطنــي كبيــر ،وهــم األســرى والجرحــى وذوي الشــهداء ،والتــي بســبب إجــراءات االحتــال العقابيــة ضــد
البنــوك الفلســطينية ،ال تســتطيع التعامــل مــع البنــوك التقليديــة.
إن إنشــاء بنــك بريــد رســمي بترخيــص وإشــراف ســلطة النقــد كباقــي البنــوك التجاريــة األخــرى يعتبــر غيــر عملــي وغيــر
مطــروح علــى طاولــة صنــاع القــرار فــي فلســطين اآلن ،وذلــك بســبب التبعــات السياســية وإمكانيــة تعــرض البنــك وســلطة
النقــد الفلســطينية إلــى إجــراءات عقابيــة مــن قبــل االحتــال اإلســرائيلي بموجــب األمــر العســكري رقــم  ،1827والــذي يحظــر
علــى البنــوك الفلســطينية االحتفــاظ بحســابات األســرى ،خاصــة وأن طــرح فكــرة البنــك جــاءت مــن أجــل تســهيل تحويــل رواتــب
األســرى .لذلــك ،فــان الحــل األمثــل فــي الحالــة الفلســطينية يكمــن فــي تعزيــز وتوســيع الخدمــات الماليــة التــي يقدمهــا البريــد
الفلســطيني مــن أجــل توفيــر الخدمــات الماليــة لألســرى والجرحــى وذوي الشــهداء ،والوصــول إلــى شــرائح جديــدة فــي المجتمــع
مــن الفئــات التــي ال تســتطيع الوصــول إلــى الخدمــات الماليــة التــي تقدمهــا البنــوك التقليديــة.
في ضوء كل ذلك ،تطرح الورقة التساؤالت التالية كمحاور للنقاش خالل الجلسة:
1.هــل فكــرة إنشــاء بنــك مســتقل تحــت مســمى بنــك البريــد تعتبــر عمليــة فــي ظــل الظــروف السياســية الحاليــة
والقوانيــن اإلســرائيلية العقابيــة ضــد القطــاع البنكــي؟
2.ما هو الشكل القانوني األنسب لفكرة بنك البريد؟
3.هــل البريــد الفلســطيني بواقعــه الحالــي قــادر علــى إدارة خدمــات ماليــة متطــورة كتلــك التــي تقدمهــا البنــوك
التقليديــة؟ مــا هــي اإلجــراءات المطلوبــة؟
4.هــل قامــت الحكومــة بالــدور المطلــوب منهــا فــي اســتمرارية رواتــب األســرى والجرحــى والشــهداء مــن خــال
تحويلهــا للبريــد الفلســطيني؟ مــا هــو المطلــوب؟
5.ما هي أهمية تعزيز الخدمات المالية التي قدمها البريد الفلسطيني لتعزيز الشمول المالي؟
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