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 :تمهيد

عندما ال تملك المال الكافً للدفع مقابل شراء سلعة أو خدمة ما فً لحظة ما، وعندما تكون بحاجة لهذه 

انت فً هذه الحالة تكون قد تعهدت بدفع . السلعة او الخدمة، فإن ما تقوم به هو إصدار وعد بالدفع للبائع

هذا تدبٌر عادي ومألوف، وٌمكن لألفراد والشركات . الدٌن فً فترة تكون فٌها امتلكت المال الكافً

 . والحكومات اللجوء إلٌه فً حاالت نقص السٌولة والعجز

جاءت لإلٌفاء بهذه المهمة، وهً ( أنا مدٌن لك)والتً تعنً حرفٌاً  (IOUs)األوراق المالٌة المعروفة ب 

، وحتى ٌكون (الدائن والمدٌن: قٌمته، والعملة المستخدمة لسداده وطرفً الدٌن)مهمة االعتراف بالدٌن 

التعهد بالدفع رسمٌاً وموثقاً فإنه سٌكون على شكل ورقة مالٌة توثق هذا االعتراف وعلى نحو ال ٌقبل 

فً أنها غٌر  (Promissory Note)وهً تختلف من حٌث بعض الصفات عن السند اإلذنً . التزوٌر

قابلة للتفاوض كونها ال تحمل موعداً معٌنا بالدفع مما ٌجعل قبولها غالبا ما ٌتم مع خصم على قٌمتها 

 .هذا فً حٌن أن السند اإلذنً ٌالقً قبوالً أكبر كوسٌلة لتسوٌة المدفوعات المؤجلة بسبب إلزامٌته. األصلٌة

 :أمل"كيفية عمل 

 وبٌن ما هو معروف بالسند اإلذنً IOUبشكل ٌجمع ما بٌن ورقة " أمل"تعمل الورقة المالٌة 

Promissory Note  فً آن واحد، فهً ورقة مالٌة تستعمل لتسوٌة الدٌن والدفع المؤجل بحٌث ٌتم 

تحدٌد قٌمة الدٌن، والعملة سقف الدٌن، وهوٌة الدائن والمدٌن، هذا باإلضافة لنص قانونً ٌعزز من ثقة 

بالعادة، عندما ٌتحلى المدٌن بسمعة . الدائن فً قدرته على تحصٌل الدٌن بدون انتقاص وذلك غب الطلب

، فإن من المألوف أن ٌستعمل الدائن  Creditworthiness  والثقة Solvencyجٌدة من حٌث اإلٌفائٌة 

ورقة التعهد بالدفع لتسوٌة مدفوعات أخرى لدى دائنٌن آخرٌن الذٌن سٌقبلونها لهذا الغرض وسٌستعملونها 

 .فً معامالتهم المالٌة األخرى، مما ٌجعل هذه األوراق أوراقاً سائلة تؤدي بعضاً من وظائف النقود



 :الواقع الفلسطيني

تشٌر مؤشرات المالٌة العامة فً فلسطٌن الى اعتماد المالٌة الفلسطٌنٌة لحد كبٌر على تحوٌالت المقاصة 

االسرائٌلٌة، وهذا ٌجعل قدرة مالٌة السلطة على اإلٌفاء بإلتزاماتها محدودة ورهنا لإلبتزاز االسرائٌلً، 

وبالطبع، ٌعتبر هذا من أكبر المخاطر االستراتٌجٌة التً ٌنبغً أن تجد السلطة لها حالً بطرٌقة خالقة، ألن 

وقف انسٌاب أموال المقاصة بشكل سلس ٌهدد قدرة السلطة على اإلٌفاء بدفع رواتب الموظفٌن وكذلك الوفاء 

ببقٌة االلتزامات المالٌة علٌها للموردٌن ولكافة المستفٌدٌن من بند النفقات الحكومٌة، وهذا أمر ال ٌمكن 

 . لإلقتصاد الفلسطٌنً احتماله

أو ٌزٌد عن نصف هذه االلتزامات بمعزل عن / فً نفس الوقت، ٌمكن للمالٌة الفلسطٌنٌة ان تفً بما ٌقارب

تحوٌالت المقاصة؛ وفً المعدل فإن االٌرادات المحلٌة المتكونة من تحصٌالت ضرائب الدخل والقٌمة 

لماذا ٌترتب على : ٌبقى السؤال. المضافة وغٌرها قادرة على سد ما ٌزٌد عن نصف هذه االلتزامات

االقتصاد الفلسطٌنً ان ٌعٌش حالة انكماش وتراجع فً كل مرة تنشأ فٌها أزمة المقاصة مع المحتل 

االسرائٌلً؟ هذا علماً أننا على ٌقٌن أن أموال المقاصة ستعود للخزٌنة الفلسطٌنٌة بعد انقضاء األزمة، 

 . وطالما أن هناك اعتراف اسرائٌلً بهذه األموال

ٌمكن للخزٌنة الفلسطٌنٌة أن تستمر فً دفع نصف الراتب نقدا كما تفعل اآلن، وبنفس : ما الذي يمكننا عمله
لتغطٌة النصف االخر من الراتب، اي بنفس قٌمة الدٌن " أمل"الوقت تقوم بإصدار أوراق مالٌة تحمل إسم 

نصفه  )القائم والمستحق على الخزٌنة االسرائٌلٌة، بحٌث تقوم الخزٌنة بصرف كامل راتب الموظف العام 
وٌتم تداول هذه االوراق بالسوق الفلسطٌنٌة ("امل"نقدا بالشٌكل كما تفعل اآلن ونصفه إلكترونٌا بوحدات 

فً حال " أمل"وقبولها ألغراض التبادل التجاري، وستقوم الحكومة الفلسطٌنٌة باإلعالن عن قبولها ألوراق 
 .قرر دافعً الضرائب استخدامها لتسوٌة المستحقات علٌهم

فً البداٌة، أي قبل أن تتمكن الحكومة الفلسطٌنٌة من طباعة هذه األوراق وتأمٌنها على النحو المطلوب، 
ٌمكن اعتماد حساب رقمً لدى البنوك الفلسطٌنٌة لهذا الغرض، وبناء على ذلك تقوم البنوك بإصدار كروت 

ا ، وبهذا ٌمكن لكل موظف استعمال هذا الكرت /فً حسابه" أمل"ممغنطة لكل زبون وٌتم ترصٌد وحدات 
لدفع مشترٌاته بشكل الكترونً وبنفس آلٌة عمل الكروت الممغنطة بحٌث ٌتم خصم قٌمة المشترٌات من 

 .رصٌد المشتري وترصٌد هذه القٌمة لصالح البائع

:سيكون من المفهوم أن تعزيز الثقة بهذه األوراق يتم من خالل   

 
قبولها من قبل الحكومة كوسٌلة لدفع الضرائب: أوال  
ستكون دائما مساوٌة بالقٌمة لدٌن المقاصة وال تزٌد عنه مما ٌولد االنطباع " أمل"أن كمٌة وحدات : ثانٌا

بوجود التغطٌة النقدٌة الكاملة لها، وهذا بدوره سٌعزز قبول قٌمتها بنفس القٌمة المصدرة وٌمنع تداولها بقٌمة 
 .أقل من قٌمتها الحقٌقٌة

والحالة هذه، سٌبقى المستفٌدون من الرواتب والنفقات الحكومٌة ٌتقاضون جزءاً من رواتبهم ومستحقاتهم 
بالشٌكل االسرائٌلً، وهنا تقوم أوراق أمل بسد الفارق لتجنب إشكالٌات نقص السٌولة وتجنب آثارها 

اإلنكماشٌة الكبٌرة على االقتصاد الفلسطٌنً وتحافظ على نفس مستوى السٌولة المطلوب لإلقتصاد لٌعمل بال 
.تشوٌش وكالمعتاد  

 



:أهمية الفكرة  

 

لٌس فقط ألغراض ضخ السٌولة، وإنما تخدم كوسٌلة لبدٌل نقدي على المدٌٌن المتوسط والبعٌد، حٌث ٌمكن 
حتى بعد استعادة أموال المقاصة، وهنا ٌمكن استعمال هذه األوراق لعمل " أمل"االستمرار بإصدار أوراق 

إحالل نقدي مقابل الشٌكل االسرائٌلً ، وهذا سٌحقق لخزٌنة السلطة الفلسطٌنٌة دخال كبٌراً لطالما حرمت 
 .منه جراء استعمال الشٌكل كعملة رسمٌة فً السوق الفلسطٌنً على شكل ما ٌعرف بالسٌنٌورٌج

فً حالة وقوع السٌنارٌو األسوأ، أي فً حالة استمرار حجز مستحقات المقاصة، فسٌكون من المفٌد التفكٌر 
، وذلك من (بمعنى قابلٌتها االستبدال بأوراق نقد اجنبٌة)خاصٌة التحوٌل لعملة أجنبٌة " أمل"بإكساب أوراق 

بحٌث تتعهد الجهة الضامنة  (أو كالهما)خالل السعً لتأمٌن غطاء من إحدى الجهات الدولٌة أو العربٌة 
وهذا بحد ذاته سٌكون فرصة وتحدٌاً كبٌرٌن. للتحوٌل لعملة أجنبٌة غب الطلب" أمل"بضمان قابلٌة  . 

:خالصة   
أن تسد العجز لدى خزٌنة السلطة جراء حبس أموال المقاصة، وٌمكن أن " أمل"ٌمكن لألوراق المالٌة 

كما أنها فكرة قابلة للتطبٌق وال ٌمكن اعتبارها . تتسبب فً در دخل إضافً لها إذا ما أُحسن استخدامها
عملة قام الطرف الفلسطٌنً بإصدارها من طرف واحد بمخالفة االتفاقات االقتصادٌة المعقودة مع دولة "

هو حل عملً لٌس " امل"ان استعمال اوراق . ، ألنها ستحمل صفة أوراق تعهد بدفع الدٌن" االحتالل
لفلسطٌن فحسب، بل لجمٌع البلدان والسلطات االي تعانً أزمات سٌولة وعجز مالٌٌن، وهو خطوة أولى 

على طرٌق إعادة فائض الشٌكل اإلسرائٌلً للخزٌنة اإلسرائٌلٌة التً ترفض استعادته بعد أن قامت بتزوٌد 
ملٌارات " اطفاء"السوق الفلسطٌنً به مقابل عمالت صعبة من الفلسطٌنٌٌن، مما ٌجبر هذه الخزٌنة على 

الشواكل بطرٌقة تفوت علٌها االستمرار بجنً المنافع الناجمة عن إجبار السوق الفلسطٌنً على طلب الشٌكل 
الفلسطٌنٌون بالعمالت الصعبة التً تستقر فً بنك إسرائٌل المركزي دون أن " ٌشترٌها"اإلسرائٌلً كعملة 

.ٌكلفها شٌئا  

. 
 -انتهى-

 

 

 

 

 


