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الخلفية

إن فكــرة بنــك البريــد أو تقديــم الخدمــات الماليــة عبــر البريــد ليســت جديــدة بــل تعــود الــى بدايــات القــرن الماضــي حيــن بــدأ 
ــة  ــا دورًا رائــدًا فــي تعزيــز الشــمول المالــي نظــرًا لوجــوده علــى نطــاق واســع فــي المناطــق الريفي يلعــب قطــاع البريــد عالمي

والفقيــرة، ويعتبــر ثانــي أكبــر مســاهم فــي الشــمول المالــي علــى مســتوى العالــم. 

تختلــف نمــاذج األعمــال المتبعــة مــن قبــل مشــغلي البريــد فــي الــدول العربيــة فــي ســبيل تعزيــز الشــمول المالــي اعتمــادًا علــى 
قدرتهــم علــى تحديــث أنظمــة المعلومــات اإلداريــة والبنيــة التحتيــة والوقــت والخبــرة الالزمــان لتنفيــذ ذلــك. منهــم مــن يعمــل 
ــة  ــابات جاري ــح حس ــد مصــر خدمــة فت ــح بري ــاًل يتي ــة، فمث ــة تجاري ــة ذات عالم ــا منتجــات مالي ــة لديه ــل لمؤسســات مالي كوكي
لصالــح بنــك مصــر المملــوك للدولــة، ومنهــم مــن يقــدم خدمــات ماليــة خاصــة لصالــح البريــد نفســه مثــل التحويــالت الماليــة 

المحليــة والدوليــة التــي تتــم عبــر األنظمــة الخاصــة بالبريــد بالتعــاون مــع الجهــات المختلفــة لقطــاع البريــد. 

فــي اآلونــة األخيــرة، قامــت حكومــة االحتــالل بخصــم قيمة المســاعدات التــي تقدمهــا الحكومة الفلســطينية لعوائــل الشــهداء والجرحى 
واألســرى مــن أمــوال المقاصــة، كمــا وأصــدر قائــد جيــش االحتــالل اإلســرائيلي بتاريــخ 9/2/2020، أمــرًا عســكريًا يحمــل رقــم 1827، 
والــذي يحظــر علــى البنــوك الفلســطينية االحتفــاظ بحســابات األســرى، وإال فإنهــا تُعتبــر وموظفيهــا شــركاء فــي “الجريمــة” وأن ذلــك 
ينطــوي عليــه عقوبــة قــد تصــل إلــى ســبع ســنوات فــي الســجن لمــدراء وموظفــي البنــوك وغرامــة باهظــة. علــى أثــر ذلــك، اتخــذت 
البنــوك قــرارًا بإغــالق حســابات األســرى البنكيــة تجنبــا لمالحقتهــا مــن قبــل االحتــالل اإلســرائيلي. علــى الرغــم مــن كل الضغوطــات 
والتهديــدات التــي مارســها االحتــالل فــي محاولــة منــه لزعزعــة االســتقرار االقتصــادي والتضييــق ماليــًا علــى هــذه الفئــة مــن األســر، 
وقفــت الحكومــة الفلســطينية موقفــًا ثابتــًا إزاء هــذه القضيــة. حيــث لجــأت إلــى دفــع رواتــب األســرى والجرحــى وذوي الشــهداء بشــكل 
ــة فــي فلســطين،  ــة العامل ــوك المحلي ــدات اإلســرائيلية للبن ــر خــارج نطــاق التهدي ــذي يعتب ــد الفلســطيني ال كامــل مــن خــالل البري
وقامــت وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات بتجهيــز 20 صرافــًا آليــًا خــالل فتــرة زمنيــة قصيــرة فــي مختلــف محافظــات الوطــن، 

ويســتفيد كل مــن لــه حســاب بريــدي مــن الخدمــات الماليــة مثــل الســحب واإليــداع التــي توفرهــا هــذه الصرافــات. 

الواقــع فــي فلســطين يشــير إلــى أنــه علــى الرغــم مــن الجهــود المبذولــة مــن قبــل ســلطة النقــد الفلســطينية والجهــات األخــرى 
ذات العالقــة إال أن هنــاك انخفاضــا فــي مســتويات الشــمول المالــي خاصــة لــدى الفئــات المهمشــة كالفقراء/والعاطليــن عــن العمل، 
والشــباب، والنســاء، والشــركات متناهيــة الصغــر والصغيــرة. لذلــك مــن الممكــن أن تكــون مكاتــب البريــد الحاليــة أكثــر وصــواًل 
للفئــات المهمشــة مثــل الفقــراء والنســاء واألشــخاص خــارج القــوة العاملــة والعاطليــن عــن العمــل والســكان فــي المناطــق “ج”، 
مــن خــالل عملهــا كمــزود للخدمــات الماليــة المتنوعــة مثــل خدمــات تحويــل األمــوال، ودفــع الفواتيــر، وخدمــات االدخــار والتأميــن. 

أمــا فــي قضيــة األســرى والجرحــى وأســر الشــهداء، فعلــى الرغــم مــن اآلليــة الجديــدة التــي ابتكرتهــا الحكومــة مــن أجــل اســتمرار 
ــاباتهم  ــالق حس ــد إغ ــم بع ــة له ــة المتاح ــات المالي ــدام الخدم ــن انع ــون م ــم يعان ــد، إال أنه ــب البري ــر مكات ــم عب ــرف رواتبه ص
البنكيــة وإحجــام المؤسســات الماليــة المصرفيــة وغيــر المصرفيــة عــن التعامــل معهــم. لذلــك تعتبــر فكــرة وجــود بنــك للبريــد 
أمــر ذا أهميــة بالغــة لألســرى والجرحــى وأســر الشــهداء، مــن أجــل شــمولهم ماليــا وليتمتعــوا كمــا باقــي فئــات المجتمــع بالخدمات 
الماليــة المختلفــة )فتــح حســابات، تحويــل األمــوال، واإليــداع واالقتــراض، الــخ(. أيضــا، يعتبــر البريــد الفلســطيني حديــث العهــد، 
فقــد تســلمت الســلطة الوطنيــة الفلســطينية البريــد مــن االحتــالل اإلســرائيلي فــي العــام 1994 ببنيــة تحتيــة ضعيفــة ووضــع 
مهلهــل، هــذا باإلضافــة إلــى المعيقــات اإلســرائيلية التــي تحــد مــن تطويــر البريــد الفلســطيني وتوســيع أعمالــه. لذلــك، ينظــر 
المســؤولين فــي البريــد الفلســطيني إلــى توفيــر الخدمــات الماليــة فرصــة 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 الخدامــات البريديــة وأيضــا الخبــرات 

والكفــاءات فــي مجــال الخدمــات المصرفيــة. 
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التحدي األساسي

علــى الرغــم مــن الحاجــة 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.

بينمــا تضمــن اتفاقيــة أوســلو إنشــاء بنــك البريــد ومنحــه الصفــة القانونيــة مــن قبــل اتحــاد البريــد العالمــي، إال أن إنشــاء بنــك 
بريــد رســمي بترخيــص وإشــراف مــن قبــل 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 االحتــالل اإلســرائيلي، 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. 

ــل  ــا مث ــى تنفذيه ــراف عل ــة واإلش ــة النقدي ــع السياس ــم ووض ــة برس ــدة المخول ــة الوحي ــي الجه ــطينية ه ــد الفلس ــلطة النق إن س
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 النقــد 
الفلســطينية، 2014(. تعتمــد ســلطة النقــد الفلســطينية فــي منــح التراخيــص الالزمــة للمصــارف لمزاولــة عملهــا اعتمــادًا علــى 
امتثــال لجنــة المؤسســين للقوانيــن واألنظمــة والتعليمــات الصــادرة بمقتضــاه والتشــريعات ذات العالقــة النافــذة فــي فلســطين. 
لذلــك فــإن فكــرة إنشــاء مؤسســة ائتمانيــة جديــة تحــت مســمى بنــك البريــد تحظــى بإشــراف الجهــات الرقابيــة مثــل ســلطة النقــد، 
ــا المعلومــات العديــد مــن الخطــوات الجــادة فــي تعزيــز البنيــة  يتطلــب اتخــاذ البريــد الفلســطيني ووزارة االتصــاالت وتكنولوجي
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. 

إذا مــا أخذنــا بعيــن االعتبــار محدوديــة العنصــر البشــري؛ 370 موظفــًا فقــط يعملــون فــي 82 مكتبــًا بريديــًا فــي الضفــة الغربيــة، 
ــة  ــة التحتي ــر البني ــدى توف ــن م ــر ع ــاؤل كبي ــاك تس ــي، فهن ــل المصرف ــي العم ــرة ف ــة والخب ــد المعرف ــه يفتق ــي غالب ــذي ف وال
ــي  ــة الت ــات المالي ــض الخدم ــى بع ــد أو حت ــك البري ــات بن ــالق خدم ــطيني إلط ــد الفلس ــدى البري ــة ل ــة والفني ــات المادي واإلمكان

ــدول العربيــة. تقدمهــا مكاتــب البريــد فــي ال

السياسات والتدخالت المطلوبة 

إن تعزيــز دور البريــد فــي تقديــم الخدمــات الماليــة عبــر فروعــه المنتشــرة فــي مختلــف أرجــاء الوطــن، بحاجــة الــى مجموعــة مــن 
السياســات والتدخــالت مــن قبــل الجهــات ذات العالقــة بســبب جملــة التحديــات السياســية واالقتصاديــة واإلداريــة التــي تحيــط 

بفكــرة إنشــاء بنــك للبريــد، أبرزهــا:

أن إنشــاء بنــك بريــد رســمي بترخيــص وإشــراف مــن قبــل ســلطة النقــد كباقــي البنــوك التجاريــة األخــرى يعتبــر غيــر عملــي . 1
وغيــر مطــروح علــى طاولــة صنــاع القــرار فــي فلســطين اآلن، وذلــك بســبب التبعــات السياســية وإمكانيــة تعــرض البنــك 

وســلطة النقــد الفلســطينية إلــى إجــراءات عقابيــة مــن قبــل االحتــالل اإلســرائيلي. 
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لذلــك، فــان الحــل األمثــل بالنســبة للقائميــن علــى البريــد الفلســطيني ليــس اســتحداث بنــك للبريــد، بل تعزيــز وتوســيع الخدمات . 2
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.
مــن الضــروري أن يقــوم البريــد الفلســطيني بتطويــر أنظمتــه وبنيتــه التحتيــة ليكــون قــادرا علــى تقديــم الخدمــات المالية . 3

ــر مكاتبه.  عب
ــلطة . 4 ــع س ــيق م ــطيني التنس ــد الفلس ــى البري ــن عل ــن القائمي ــب م ــد، يتطل ــالل البري ــن خ ــة م ــات مالي ــم أي خدم إن تقدي

النقــد وهيئــة ســوق رأس المــال وهــي الجهــات المنــوط بهــا ترخيــص الخدمــات الماليــة )المصرفيــة وغيــر المصرفيــة( فــي 
ــطين. فلس

مــن الضــروري قيــام ســلطة النقــد باإلشــراف علــى عمليــة تقديــم أي خدمــات ماليــة مــن خــالل البريــد ومســاعدة البريــد . 	
ــدى كادر البريــد. ــة ل ــرة الماليــة والمصرفي ــا بســبب نقــص الخب الفلســطيني فني

مــن المهــم أن يــدرك كافــة األطــراف ذات العالقــة أن فكــرة بنــك البريــد أو تقديــم الخدمــات الماليــة عبــر البريــد ال تهــدف إلــى . 	
مزاحمــة البنــوك التجاريــة بــل مــن أجــل خدمــة الفئــات خــارج النظــام المصرفــي الحالــي والتــي تعتبــر نســبتها كبيــرة فــي 

فلســطين، وهــو مــا مــن شــأنه أن يعــزز مــن الشــمول المالــي ويخــدم المصلحــة الوطنيــة.
مــن الضــروري أن يعتمــد البريــد علــى التكنولوجيــا لتســهيل الوصــول للخدمــات الماليــة بأقــل وقــت وجهــد ممكــن، أســوة . 7

بتجــارب مكاتــب البريــد حــول العالــم.
يجــب أن يكــون للحكومــة الفلســطينية دور فعــال فــي صياغــة األهــداف والسياســات الخاصــة بالــدور الــذي مــن الممكــن أن . 8

يلعبــه البريــد فــي تعزيــز الشــمول المالــي، وتحديــد الفئــات التــي يســتهدفها، وعالقتــه مــع باقــي أطــراف القطــاع المالــي 
فــي فلســطين الخاصــة والعامــة.


