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يضطر فلسطينيو الداخل المحتل إلى الحصول على قروض من السوق السوداء، بفوائد مركبة، في ظل تمييز مالي 
إسرائيلي يضعهم تحت رحمة عصابات الجريمة المنظمة والتي تضاعف قيمة ديونهم عند التعثر

السياسات المالية اإلسرائيلية 
تدعم اقتصاد اإلجرام

قروض 
السوق السوداء

القدس المحتلة ـ مجد علي

الفلسطيني  الــخــمــســيــنــي  اضـــطـــر 
مــحــمــد مــحــمــود، مـــن بــلــدة عــرعــرة 
في الــداخــل املحتل، القــتــراض 300 
ألف شيقل )90 ألف دوالر( من إحدى عائالت 
اإلجــــــرام، )تــعــريــف تــعــتــمــده شــرطــة االحــتــالل 
ألسر متورطة بكثافة في القضايا الجنائية(، 
مرتجعة خالل  نتيجة شيكات  ديـــون  لــســداد 
عــام 2016 وصل  نهاية  لكن ومــع  عــام 2010، 
مجموع ما ترتب عليه من قــروض ألكثر من 
عائلة إلى 9 ماليني شيقل )2.7 مليون دوالر(، 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  كــمــا يــؤكــد فـــي إفـــادتـــه لـــ
مشيرًا إلى أنه كان يراهن على سداد القرض 
األول خالل أشهر قليلة، لكنه وجد نفسه في 

دائرة مفرغة لم يستطع الخروج منها. 
 
ً
كـــان الـــقـــرض بــالــنــســبــة ملــحــمــود حــــّدًا فــاصــال
الثانية  فــي  فــي حياته، اضــطــر  بــني مرحلتني 
ــي عـــن مــصــنــع الــخــيــاطــة الــــذي يملكه، 

ّ
لــلــتــخــل

عائلته  تجد  ولــم  املرتفع.  معيشته  ومستوى 
املمتدة خيارًا لتخليصه من األزمــة، التي كاد 
املبلغ  لــهــا، ســـوى تقسيم  يــدفــع حــيــاتــه ثمنًا 
اإلجمالي على أفرادها، الذين يدفعون مبالغ 
شهرية منذ خمس سنوات لجهات عدة، وفق 
إفادة ابن عمه لؤي، والذي تعّهد بدفع مليون 
ونــصــف مــلــيــون شــيــقــل. ويــطــلــق عــلــى ظــاهــرة 
»تــجــارة الــربــا« واســعــة االنــتــشــار فــي الــداخــل 
املــحــتــل مــســّمــيــات عــــدة، بــحــســب ولــيــد حـــداد، 
املحاضر في علم الجريمة بجامعة تل أبيب، 
»العربي الجديد« إلى  الذي أشار في إفادته لـ
املحتل هي  الــداخــل  فــي  الشائعة  التسمية  أن 
ــّد مـــن أهــم  ــــوداء«، وتـــعـ ــسـ ــ ــــروض الـــســـوق الـ »قــ
ــرام  املـــــوارد املــالــيــة لــعــصــابــات وعـــائـــالت اإلجــ

والتي تطلق عليها القروض غير البنكية«.
وتتزايد قيمة املبالغ املستحقة على املقترضني 
من عائالت اإلجرام بسبب دفع املقترض فائدة 
املبلغ  على  و%15   %10 بــني  تــتــراوح  شهرية 
»الــعــربــي الــجــديــد«  اإلجــمــالــي، كــمــا يــوضــح لـــ
األكاديمي وائل كرّيم أستاذ االقتصاد السابق 
في جامعة تل أبيب، وهذا على عكس البنوك 
 إذا 

ً
الـــتـــي تـــأخـــذ فـــوائـــد ســنــويــة فـــقـــط، فــمــثــال

اقترض شخص 1000 شيقل فإنه يضطر إلى 

إلـــى جانبه،  الــوقــوف  وبــســبــب رفـــض عائلته 
نظرًا إلى أنه هذا يهّدد حياة أفــرادهــا، حاول 
االنــتــحــار بــتــنــاول 10 حــبــات دواء مــنــّوم، كما 
يــتــضــح فــــي إفــــادتــــه لـــصـــالـــح مــــشــــروع بــحــث 
»الــعــنــف والــجــريــمــة بـــني الــشــبــاب الـــعـــرب في 
ــده 8  ــ ــذي أعـ ــ ــل« غــيــر املـــنـــشـــور بــعــد والــ ــداخــ الــ

باحثني من »جمعية الشباب العرب - بلدنا«.

السياسات اإلسرائيلية 
تشّجع اقتصاد اإلجرام 

املالية غير املصرفية  املعامالت  »يصل نطاق 
إلــى مئات املاليني من الـــدوالرات في ظل عدم 
وجـــــود تــنــظــيــم مــنــاســب لـــلـــظـــاهـــرة، وهــــو ما 
يشّجع أحد أنماط عمل املنظمات والعائالت 
اإلجـــرامـــيـــة املــتــمــثــل بــتــقــديــم قــــروض بــفــوائــد 
عالية تتجاوز في الغالب ما يسمح به القانون، 
العنف والتهديد في تحصيلها«،  واستخدام 
العام لدولة االحتالل في  املراقب  كما يوضح 
دراسة صدرت بتاريخ 11 يوليو/ تموز 2015 
عن مركز البحوث واملعلومات، قسم اإلشراف 
عــلــى املــيــزانــيــة فــي الــكــنــيــســت، وجــــاءت تحت 
عــنــوان »وصــف وتحليل ســوق الــقــروض غير 
املــصــرفــيــة«، وتــضــمــنــت كــذلــك تــقــريــرًا صـــادرًا 
عن شرطة االحتالل تعترف فيه بأن »قروض 
تــغــذي بشكل كبير اقتصاد  الــســوداء  الــســوق 
الجريمة«. ويؤكد األمني العام لحزب التجمع 
الكنيست  فــي  املــالــيــة  الــوطــنــي وعــضــو لجنة 
ســـابـــقـــًا، امـــطـــانـــس شــــحــــادة، أن الــتــبــايــن في 
ــات املـــالـــيـــة بــــني اإلســرائــيــلــيــني  ــدمـ حـــجـــم الـــخـ
والفلسطينيني في دولة االحتالل هو العامل 
األهــــــم الــــــذي يــضــطــر كـــثـــيـــريـــن لـــلـــتـــوجـــه إلـــى 
ــوداء، ويــتــضــح ذلــــك في  ــســ قــــروض الـــســـوق الــ
ــام 2017  ــيـــل« عــ ــة نــشــرهــا »بـــنـــك إســـرائـ ــ دراســ
أن نسبة فلسطينيي  والتي تبنّي من خاللها 
الــداخــل الــحــاصــلــني عــلــى قـــروض إســكــان %2 
فــقــط مــن إجــمــالــي قـــروض اإلســكــان فــي دولــة 
االحــــتــــالل، وهــــي قــيــم مــالــيــة ضــئــيــلــة مــقــارنــة 

بنسبتهم لعدد السكان، والتي تبلغ %21.4.
ــاد كــــرّيــــم أن هــنــاك  ــتــــصــ ويــــبــــنّي أســــتــــاذ االقــ
صعوبة في حصول فلسطينيي الداخل على 
الجهاز  ألن  باإلسرائيليني،  مقارنة  القروض 
البنكي اإلسرائيلي يتعامل بحذر وشّك تجاه 
الفلسطينيني،  مــن  املــقــدمــة  الــقــروض  طلبات 
وهذا من شأنه إطالة مدة إجراءات الحصول 
عليه، وهناك  املــوافــقــة  تمت  إن  الــقــرض  على 
من يحتاج إلــى املــال بشكل مستعجل إلنقاذ 
تجارته، فيلجأ إلى »قروض السوق السوداء« 
كما جرى مع رجل األعمال الخمسيني موسى، 
الكشف عن  املثلث، والـــذي رفــض  مــن منطقة 
كان  إذ  الشخصي،  أمنه  على  حفاظًا  هويته 
يملك شركة ناجحة بتعامالت مالية 3 ماليني 
شــيــقــل شــهــريــًا بــنــســبــة ربـــح 10% )300 ألــف 
شــيــقــل(، قــبــل أن يصبح مــالحــقــًا مــن عــائــالت 
اإلجرام، كما يفيد في إفادته بالدراسة املشار 

إليها سابقًا.
وبــدأت مأساة موسى قبل ثالث سنوات بعد 
قرضًا  منحه  اإلسرائيلية  البنوك  رفضت  أن 
ــة مـــالـــيـــة، فـــاقـــتـــرض مــــن إحــــدى  ــ ملــعــالــجــة أزمــ
عائالت اإلجــرام مبلغ 200 ألف شيقل بفائدة 
شــهــريــة 8%، وبــســبــب تــأخــره فــي الــســداد في 
بلغ بأن املبلغ األساسي املطلوب 

ُ
إحدى املرات أ

أصبح 216 ألف شيقل والفائدة الشهرية %9، 
وقــد اضــطــر فــي وقــت الحــق القــتــراض مليون 
بنسبة فائدة شهرية 27%، و500 ألف شيقل 
بنسبة فائدة شهرية 6%، وفي النهاية أشار 

عليه املحاسب الرئيسي في شركته بضرورة 
بــيــع نــصــف الــشــركــة، وهـــو مــا حـــدث بالفعل، 
بعد رفض البنوك اإلسرائيلية منحه قروضًا 

للخروج من أزمته. 
ويكشف تقرير رسمي عرض على لجنة الرفاه 
أيار  مايو/   13 بتاريخ  الكنيست  في  والعمل 
2020 أن نصيب الشركات العربية في الداخل 
الحكومة  منحتها  التي  الــقــروض  مــن  املحتل 
مع بدء أزمة كورونا كان 4% فقط، والنتيجة 
»دخــول عائالت ومنظمات اإلجــرام على خط 
األزمة، وغمر املناطق العربية بقروض السوق 
للكنيست  املقدمة  للبيانات  الــســوداء«. ووفقًا 
فــإن 4% فقط من  إبــريــل/ نيسان،  بحلول 19 
ــق عــلــيــهــا صـــنـــدوق قــرض  الــطــلــبــات الــتــي وافــ
ضمان الدولة كانت من بلدات عربية، رغم أن 
نسبة الطلبات املقدمة من العرب كانت 15% من 
إجمالي الطلبات. كما ال توجد تنافسية بني 
البنوك اإلسرائيلية في البلدات الفلسطينية 
بــالــداخــل املــحــتــل، بحسب األكــاديــمــي كــرّيــم، 
وهـــو مــا يــرفــع مــن قيمة وشــــروط الــخــدمــات 
املــصــرفــيــة املـــقـــدمـــة لــهــم ويــدفــعــهــم لــلــســوق 
ــا  ــراهـ ــا أكــــدتــــه دراســـــــة أجـ ــو مــ ــ الـــــســـــوداء، وهـ
ــادي فـــي مـــركـــز املــعــلــومــات  ــتـــصـ الــخــبــيــر االقـ
واإلشــراف بالكنيست نعوم بوتوش، إذ بلغ 
ــروع املــصــرفــيــة فـــي دولــــة االحــتــالل  ــفـ عــــدد الـ
1046 فــرعــًا حــتــى نــهــايــة نــوفــمــبــر/ تــشــريــن 
التجمعات  فــي  منها   %60 املــاضــي،  الــثــانــي 
املختلطة  التجمعات  فــي  و%30  الــيــهــوديــة، 

و1% فقط في التجمعات الفلسطينية.

األسباب المشجعة على الظاهرة
ــلـــيـــة، فــإنــه  ــيـ بـــاإلضـــافـــة لــلــســيــاســات اإلســـرائـ
مــن الـــضـــروري تفكيك األســـبـــاب املــوضــوعــيــة 
املــشــجــعــة عــلــى الــظــاهــرة، كــمــا يــقــول الــبــاحــث 
فــي الــعــنــف والــجــريــمــة بجمعية بــلــدنــا، وئــام 
ر من الثقافة االستهالكية 

ّ
بلعوم، والذي يحذ

كثيرين  تدفع  والتي  الــداخــل  فلسطينيي  بني 
إلى محاولة مجاراة أنماط معيشية مرتفعة، 

حتى لو كان ذلك من خالل القروض. 
ويؤكد بلعوم أن تنامي الثقافة الفردانية في 
الداخل املحتل على حساب االنتماء املجتمعي 
الــهــويــة،  وطــمــس  التجهيل  ســيــاســات  نتيجة 
ســاهــم فــي اتــجــاه شــبــاب نحو تحقيق ذاتهم 
اقتصاديًا حتى لو كان ذلك من خالل السوق 
الــقــروض  يمكن حصر  ال  وبالتالي  الــســوداء، 
بــعــائــالت اإلجــــــرام، بـــل إن أشــخــاصــًا عــاديــني 
وشـــبـــانـــًا فــــي مــقــتــبــل الـــعـــمـــر قــــد يــصــبــحــون 
الشخصية  املنافع  أجــل تحقيق  مقرضني من 
وتــقــديــمــهــا عــلــى املــصــلــحــة الـــعـــامـــة، والـــفـــرق 
للضغط  أدوات  لــديــهــا  اإلجـــــــرام  عـــائـــالت  أن 

والتأثير واالبتزاز. 
كــرّيــم أن فلسطينيي  ويــرى أســتــاذ االقتصاد 
الداخل ال يثقون بالجهاز البنكي اإلسرائيلي 
منذ نشأته، ولذلك اعتادوا على عدم التعامل 
ــو مــا  ــ مـــعـــه والـــلـــجـــوء لــلــتــعــامــل الـــنـــقـــدي، وهـ
الــســوداء، فالذين  يوفر أرضــًا خصبة للسوق 

يملكون النقد يقرضون املحتاجني إليه. 
وخالل إعداد التحقيق تراجع معظم ضحايا 
قـــروض الــســوق الـــســـوداء الــذيــن قابلهم معد 
التحقيق عــن إفــاداتــهــم، وهــو أمــر مــبــرر، وفق 
ــر  ــال: »األمــ ــ ــذي قـ ــ الـــبـــاحـــث املـــيـــدانـــي بــلــعــوم الـ
شــديــد الــخــطــورة، إبــراهــيــم الـــذي قــابــلــه فريق 
الــبــحــث املــيــدانــي فــي جمعية بــلــدنــا ال يجرؤ 
على إنــارة الضوء في بيته، حتى ال تكتشف 

عائلة اإلجرام وجوده فيه«.

دفــع 100 شيقل شهريًا، بمعنى 1200 شيقل 
فــوائــد شهرية خــالل عـــام، بــاإلضــافــة إلــى أنه 
إلــى دفــع قيمة القرض األصلية عقب  مضطر 
انتهاء مــدة االتــفــاق، وهــو مــا ال تستطيع أي 
مــصــلــحــة تـــجـــاريـــة أن تــتــكــّيــف مـــعـــه، فــتــدخــل 
فــي دوامـــة مــن الــقــروض تحت تأثير االبــتــزاز 

وتهديد السالح.

فرد يخطئ وعائلة تجني الرصاص
في شهر يناير/ كانون الثاني املاضي، أطلق 
مــســلــحــون الـــنـــار عــلــى مـــنـــازل تـــعـــود لــعــائــلــة 
الــهــنــدي فــي مدينة الــلــد شــمــال غــرب الــقــدس، 
قضايا  فــي  املعتقل  ابنها  أن  اكتشفت  والــتــي 
جــنــائــيــة فـــي الــســجــون اإلســرائــيــلــيــة كــــان قد 
ــــدى »عــــائــــالت اإلجـــــــــرام« فــي  اقــــتــــرض مــــن إحــ
املدينة مبلغ مليوني شيقل في يناير/ كانون 
الـــثـــانـــي 2020، تــضــاعــف خــــالل عــــام إلــــى 10 
العشائري  الوجه  كما يوضح  ماليني شيقل، 
أبــــو عــلــي والـــــذي يــنــتــمــي إلــــى نــفــس الــعــائــلــة 
املقرضة، وهو من الذين تدخلوا لحل املشكلة، 
مبديًا رغبته في عدم الكشف عن كامل اسمه 

خوفًا من عرقلة جهود الوساطة.
»العربي الجديد«  ويقول أبو علي في إفادته لـ
ــن هـــجـــمـــات  ــ ــــت مــ ــانـ ــ ــة املــــقــــتــــرض عـ ــلــ ــائــ إن عــ
اليدوية  القنابل  استخدموا  الذين  املقرضني 
والرشاشات من أجل الضغط عليهم لتسديد 
منازل  ثــالثــة  عليهم  فعرضت  املــذكــور،  املبلغ 
للقرض  إيجاد تسوية  مقابل   تجاريًا 

ً
ومحال

االبــن املعتقل، وهــو مــا رفضه  املستحق على 
املقرضون باستثناء فكرة السيطرة على املحل 
التجاري، وطالبوا بسداد باقي القرض نقدًا، 
فاضطر اثنان من إخوة املقترض للدخول في 

 القضية.
ّ

دوامة اقتراض أخرى من أجل حل
لكن بعض العائالت تجد صعوبة في الوقوف 
الثالثيني  كما حــدث مع  أبنائها،  إلــى جانب 
إبــراهــيــم مــن مــديــنــة الــنــاصــرة، والــــذي اضطر 
للحصول على قرض بقيمة 5000 شيقل خالل 
الــعــام املـــاضـــي، بــعــد تــعــرضــه لــوعــكــة صحية 

منعته من االستمرار في العمل. 
بعد  اإلجـــرام  لعائلة  إبــراهــيــم مطلوبًا  أصبح 
)الفائدة(  الدفعات  إحــدى  فــي تسديد  تــأخــره 
املبلغ األســاســي،  مــن قيمة  والــتــي تبلغ %20 

الجهاز البنكي 
اإلسرائيلي يمارس 

التمييز في حق 
فلسطينيي 48

فوائد شهرية 
تتراوح بين %10 

و15% على إجمالي 
مبالغ القروض
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