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ملخص:

هتدف دراستنا للحديث على التجربة األشهر يف جمال مكافحة الفقر  ،واليت كانت يف أواخر السبعينات من القرن املاضى ،وحتديدا يف عام  ،1979حيث استطاع

رجل االقتصاد الدكتور حممد يونس إنشاء بنك جرامني يف بنغالديش ملساعدة الفقراء من النساء يف بالده ،يف ظل معاانة أهإل بنغالديش من ظروف معيشية صعبة ،وتتمحور
اشكاليتنا حول كيفية جناح هذه التجربة وهل ميكن االستفادة منها يف وطننا العريب  ،ولالجابة على هذه االشكالية استخدمنا املنهج الوصفي والتحليلي لوصف الظاهرة وحتليل
كل جوانبها وتطوراهتا مستعينني ب كل االدوات من كتب ومواقع انرتنت واطروحات وجداول احصائية وبياانت اتبعة للبنك  ،وكنتيجة ميكن االستفادة منها هي ما قاله رئيس
البنك الدويل جيم يونغ كيم "إن جهود بنغالديش يف احلد من الفقر ميكن أن متأل كتااب :من التحويالت النقدية املشروطة إلحلاق الفتيات ابملدارس ،إل القروض الصغرى،
فالتنظيم الناجح لألسرة ،فتمكني املرأة من أجل اقتحام سوق العمل واملساعدة على تنمية االقتصاد" ،وتظل هناك حتدايت منها احلاجة إل مواجهة التوسع العمراين السريع،
وختفيض معدالت التقزم بني األطفال ،وتوصيل الكهرابء للجميع .وقال وزير املالية البنغالديشي أبو املال عبد املغيث "الفقر قابل للزوال إذا أخلصت النية ،وإذا هامجته من
جبهات عديدة ،وإذا التزمت بذلك .اإللتزام هو أهم شيء  -اإللتزام ابلقضاء على الفقر .وحنن لدينا ذلك".
الكلمات املفتاحية  :فقر  ،بنغالديش  ،قروض صغرى .
تصنيف F34 : JEL؛ C19
Abstract:
Our study aims to talk about the most famous experience in the field of combating poverty, which was in
the late seventies of the last century, specifically in 1979, where economist Dr. Muhammad Yunus
established a Grameen Bank in Bangladesh to help the poor women in his country, in light of the suffering
of the people Bangladesh is facing difficult living conditions, and our problems revolve around how this
experiment works and whether it can be used in our Arab world. The Bank's data, as a useful outcome, is
what World Bank President Jim Yong Kim said: “Bangladesh's efforts to reduce poverty can fill a book:
from conditional cash transfers to girls' enrollment to microcredit, successful family planning, empowering
women for Challenges remain, including the need to cope with rapid urbanization, reduce stunting among
children and bring electricity to all. "Poverty can be eradicated if it is faithful, if it is attacked from many
fronts and if it is committed to it. Commitment is the most important thing - the commitment to eradicate
poverty. We have it," said Bangladesh Finance Minister Abul Mal
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Jel Classification Codes: C19 ; F34
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- Iمقدمة
. 1-Iمدخل  :تعاين الدول النامية العديد من املشاكل االقتصادية واالجتماعية  ،من ارتفاع ملعدالت الوالدات والوفيات واخنفاض
مستوى العمر وارتفاع نسب االمية  ،كما تعيش هذه الدول يف حلقات مفرغة من الفقر ومن ضعف االدخار إل ضعف االستثمار
وافتقار القوى العاملة إل املواصفات الالزمة لتأدية شىت االعمال  ،ومن مث تكون اجورها ضعيفة فال تقوى على االدخار وتعود احللقة إل
البداية  ،ورغم هذا اال ان الكثري من الدول قامت جبهود ملكافحة هذه الظاهرة وكللت ابلنجاح سواء على املستوى احمللي او الدويل ونذكر
من بينها جتربة بنغالديش  ،وتتجه اغلب نظرايت التنمية يف حتقيق التنمية االقتصادية لدول العامل الثالث يف منحى واحد وهو التعويل
على الشرائح االجتماعية العليا من خالل متكني هذه الشرحية من الكمية املقبولة من االموال  ،وتزويدهم ابلضماانت واالعفاءات
والتسهيالت الالزمة لتوفري مناخ مشجع هلم ،وهذا يسبب ايضا مشكل التفاوت السريع واحلاد يف الدخول والثروات ومن مث انتشار الفقر ،
غري ان جتربة مصرف الفقراء يف بنغالديش جاءت لتقلب املوازين يف التنمية رأسا على عقب وتقدم ابرز النماذج التنموية الناجحة  ،من
خالل التأثري املباشر على نسبة الفقر على املستوى الوطين وخاصة عند النساء ،
وقد حضيت جتربة بنك الفقراء يف بنغالديش بنجاح وتقدير اهليئات واملؤسسات املالية والدولية  ،وملا تركته من أتثري على الفقر
وعلى عدد الفقراء  ،وسوف نقسم مداخلتنا ابالجابة على االشكالية التالية :
إىل اي مدى كانت جتربة الفقراء يف بنغالديش انجحة  ،وهل ميكن االستفادة من هذه التجربة يف وطننا ؟
 2-Iامهية الدراسة  :حينما نستعرض جتربة من أهم التجارب ملكافحة الفقر فان العنصر األهم هي االستفادة من اجيابيات التجربة
وتفادي الوقوع يف سلبياهتا  ،وتعد هذه التجربة مهمة جدا نظرا الن بنغالديش من الدول اليت تعرضت إل معدالت عالية من الفقر  ،ومن
خالل جتربتها ملكافحة الفقر يتنبأ مسؤوليها بتخطي الفقر يف حدود  ، 2024فقد قال ظل الرمحن مؤسس مركز حبوث القوة واملشاركة
أن"عهد عن بنغالديش أهنا أرض األبقار واحملاريث .اآلن ،جتد اجلرارات الزراعية متواجدة حىت يف القرى النائية .وأصبح املزارعون األميون
يستخدمون التكنولوجيا -بفضل تطلعاهتم .وقرر املزارعون أهنم إذا كانوا قد ولدوا فقراء ،فال ينبغي أن يكون أطفاهلم كذلك" ،من كل هذا
أصبحت هذه الدراسة تكتسي أمهية ابلغة الننا حباجة إل مثل هذه التجارب لكون وطننا يسخر بكل املقومات الصناعية واالقتصادية
وينتظر منا فقط جتسيد األفكار  ،واألخذ مبقومات هذه التجارب .
 3-Iاهداف الدراسة  :لدراستنا عدة اهداف منها اهداف علمية موضوعية متمثلة ابعطاء الباحثني نظرة شاملة عن اهم جتارب العامل
ملكافحة الفقر واستخراج اهم النتائج املتوصل اليها واليت جعلت بنغالديش تتخطى اشواطا كبرية يف حماربة الفقر  ،ومن مثة استخالص العرب
والدروس وحماولة اسقاطها على الوطن ولعلها تكون ارضية لتجارب حملية ملكافحة الفقر  ،ومن بني األهداف أيضا تعريف الباحثني
ابالقتصاد البنغالديشي وكيف تطور وانتقل من بلد فقري جدا إل بلد يريد إال يكون به فقريا واحد حبلول  2024كما يتوقع اقتصاديوه .
 4-Iتقسيمات الدراسة  :من خالل كل ما سبق وحىت يتاح لنا اإلجابة على اإلشكالية الرئيسية وربط كل متغريات الدراسة ببعضها رأينا
انه ميكن تقسيم الدراسة إل ثالث حماور رئيسية كاأليت :
احملور األول  :حملة عن االقتصاد البنغالديشي

احملور الثان  :أهم برامج مكافحة الفقر يف بنغالديش

احملور الثالث  :مؤشرات جناح بنك غرامي يف مكافحة الفقر يف بنغالديش .
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 -IIاالقتصاد البنغالديشي :
بنغالديش دولة انمية حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل حوايل  4.200دوالر أمريكي سنواي اعتبارا من عام
 2017ومع ذلك ينمو االقتصاد بسرعة مبعدل منو سنوي يبلغ حنو  ٪6من عام  2005حىت عام .2017
وعلى الرغم من تزايد أمهية التصنيع واخلدمات إال أن نصف العمال البنغالديشيني يعملون يف الزراعة فمعظم املصانع والشركات
مملوكة للحكومة ومتيل إل أن تكون غري فعالة .وأحد مصادر الدخل اهلامة لبنغالديش كان حتويالت العمال من دول اخلليج الغنية ابلنفط
مثل اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة.
قبل التعرف أكثر على االقتصاد البنغالديشي جيب معرفة املوقع اجلغرايف و اتريخ هذا االقتصاد
 1-IIاملوقع واملساحة  :بنغالديش دولة تقع يف جنوب شرق قارة آسيا .حتدها اهلند من كل اجلهات ما عدا جهة أقصى اجلنوب
الشرقي واليت حتدها منها بورما (ميامنار) وحىت أقصى جنوب شرق القارة وحيدها من اجلنوب ساحل البنغال .تشكل بنغالديش مع الوالية
اهلندية يف غرب البنغال منطقة البنغال العرقية متعددة اللغات .يشري اسم بنغالديش إل "دولة البنغال "ابللغة البنغالية الرمسية [.]01
أسست احلدود احلالية لدولة بنغالديش مع تقسيم البنغال واهلند يف عام  ،1947عندما أصبحت اإلقليم الشرقي
لدولة ابكستان حديثة التأسيس وكان يعرف ابسم ابكستان الشرقية  .وكانت اهلند تفصل هذا اإلقليم عن الشطر الغريب لباكستان والذي
كان يعرف ابسم ابكستان الغربية مبسافة ألف وستمائة كيلومرت تقريبا (حوايل ألف ميل)  .أدى اإلمهال االقتصادي والتمييز السياسي
واللغوي إل ثورة شعبية ضد غرب ابكستان ،األمر الذي أدى إل قيام حرب االستقالل يف عام  1971وانفصال ابكستان الشرقية وقيام
دولة بنغالديش .بعد استقالل الدولة اجلديدة ،استمرت هبا اجملاعات والكوارث الطبيعية وانتشر يف أحنائها الفقر واالضطراابت
السياسية واالنقالابت العسكرية .شهدت البالد استقرارا نسبيا وتقدما اقتصاداي منذ عام  1991عقب عودة النظام الدميقراطي يف البالد
وتُعد دولة بنغالديش الدولة السابعة يف العامل من حيث التعداد السكاين وتدخل أيضا ضمن الدول شديدة الكثافة السكانية وتبلغ
مساحة دولة بنغالديش حوايل  144.000كيلو مرت مربع وهي الدولة رقم  94على مستوى العامل من حيث املساحة ،األمر الذي جيعل
الكثافة السكانية شيئا جدير ابملالحظة ]02[ ،واليت ترتفع هبا معدالت الفقر .على الرغم من ذلك ،فإن الناتج اإلمجايل احمللي للفرد
للسعر املعدل يف ضوء نسبة التضخم قد زاد إل أكثر من الضعف منذ عام  1975وقلت معدالت الفقر يف الدولة إل  %20منذ بداية
التسعينيات  .وقد وضعت بنغالديش يف قائمة الدول اإلحدى عشر املتوقع تفوقها اقتصاداي [.]03
 2-IIحملة عن اتريخ االقتصاد البنغايل  :يعد اقتصاد بنغالديش القائم على السوق أحد أسرع االقتصادايت منوا يف العامل .إهنا أكرب
 39دولة يف العامل من حيث القيمة االمسية  ،بينما حتتل املرتبة  29من حيث تكافؤ القوة الشرائية ؛ وهي مصنفة ضمن االقتصادايت
ذات الدخل املتوسط لألسواق الناشئة يف املرحلة احلادية عشر القادمة وسوق احلدود  .وفقا لصندوق النقد الدويل  ،يعد االقتصاد
البنغالديشي اثين أسرع االقتصادايت منوا يف عام  ، 2016مبعدل  ]04[ .٪7.1تعترب مدينيت دكا و شيتاغونغ هي املراكز املالية
الرئيسية يف البالد ،وتعترب بورصة شيتاجونج يف القطاع املايل ببنغالديش هي اثين أكرب سوق يف شبه القارة اهلندية]05[ .
يف عام  2004بلغ متوسط منو الناتج احمللي اإلمجايل ببنغالديش  ،٪6.5وذلك بفضل صادراهتا من املالبس
جاهزة  ،والتحويالت من القطاع الزراعي  .مع اتباع البالد التصنيع املوجه للتصدير  ،وتشمل القطاعات الرئيسية يف تصدير املنسوجات  ،وبناء
السفن  ،األمساك و املأكوالت البحرية  ،و السلع اجللدية  .كما حققت بنغالديش االكتفاء الذايت يف الصناعات الدوائية و الصناعات
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الغذائية .و شهدت صناعة االتصاالت يف بنغالديش منوا سريعا على مر السنني  ،حيث تلقت استثمارات عالية من الشركات األجنبية .و متتلك
بنغالديش أيضا احتياطيات كبرية من الغاز الطبيعي وهي سابع أكرب منتج للغاز يف آسيا .تتزايد أنشطة االستكشاف البحرية يف أراضيها البحرية
يف خليج البنغال .كما أن لديها رواسب كبرية من احلجر اجلريي ]06[ .وتعمل احلكومة على الرتويج ملخطط بنغالديش الرقمي كجزء من
جهودها لتطوير قطاع تكنولوجيا املعلومات املتنامي يف البالد.
تعترب بنغالديش ذات أمهية اسرتاتيجية ابلنسبة القتصادات مشال شرق اهلند ونيبال وبواتن  ،حيث توفر املوانئ البحرية البنغالديشية
وصوال حبراي إل هذه املناطق والبلدان غري الساحلية ]07[ .كما تعترب الصني بنغالديش مبثابة بوابة حمتملة جلنوب غرهبا غري الساحلي  ،مبا
يف ذلك التبت وسيتشوان ويوننان.
واعتبارا من عام  ، 2019يُقدر الدخل الفردي للناتج احمللي اإلمجايل يف بنغالديش وفقا لبياانت صندوق النقد الدويل مببلغ 992
دوالرا أمريكيا (تعادل القوة الشرائية) و  1،888دوالرا أمريكيا (االمسية) ]08[ .بنغالديش عضو يف منظمة  D-8للتعاون االقتصادي ،
ورابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي  ،وصندوق النقد الدويل  ،والبنك الدويل  ،ومنظمة التجارة العاملية  ،والبنك اآلسيوي لالستثمار يف
البنية التحتية .يواجه االقتصاد حتدايت اختناقات البنية التحتية  ،وعدم كفاية إمدادات الطاقة والغاز  ،والفساد البريوقراطي  ،وعدم
االستقرار السياسي  ،والكوارث الطبيعية  ،ونقص العمال املهرة[.]08
 1-2-IIالقطاعات الرئيسية :

ميكن تقسيم اهليكل االقتصادي يف بنغالديش إل القطاعات التالية [:]09

أ /القطاع األول  :الزراعة  :الزراعة هي أكرب قطاع للتوظيف يف بنغالديش ويعد أداء هذا القطاع له أتثري كبري على أهداف االقتصاد
الكلي الرئيسية مثل توليد فرص العمل وختفيف حدة الفقر وتنمية املوارد البشرية واألمن الغذائي .ويعد األرز واجلوت مها احملصوالن
الرئيسيان ولكن القمح حيمل أمهية أكرب ويزرع الشاي يف الشمال الشرقي وبسبب تربة بنغالديش اخلصبة وإمدادات املياه الكافية .وميكن
زراعة األرز وحصده ثالث مرات يف السنة يف العديد من املناطق وقد حققت الزراعة الكثيفة العمالة يف بنغالديش زايدات اثبتة يف إنتاج
احلبوب الغذائية على الرغم من الظروف املناخية غري املواتية ويشمل ذلك حتسني السيطرة على الفيضاانت والري واالستخدام األكثر كفاءة
لألمسدة وإنشاء شبكات توزيع وائتمان ريفية أفضل[.]10
بنغالديش لديها اقتصاد زراعي يف املقام األول .الزراعة هي القطاع األكرب املنتجة لالقتصاد نظرا ألنه يضم حوايل  ٪ 30من
الناتج احمللي اإلمجايل يف البالد وتوظف حنو  ٪ 60من إمجايل القوى العاملة .أداء هذا القطاع له أتثري ساحق على األهداف االقتصادية
الكلية الرئيسية مثل توليد العمالة وختفيف حدة الفقر وتنمية املوارد البشرية واألمن الغذائي]11[ .
ب /القطاع الثان  :املؤسسات الصغرية  :ت إنشاء العديد من الوظائف اجلديدة  -معظمها للنساء  -من خالل صناعة املالبس
اجلاهزة الديناميكية اخلاصة يف البالد  ،واليت منت مبعدالت مضاعفة خالل معظم عام  1990حبلول أواخر التسعينيات  ،كان حوايل
 1.5مليون شخص  ،معظمهم من النساء  ،يعملون يف قطاع املالبس وكذلك املنتجات اجللدية خاصة األحذية (وحدة صناعة األحذية).
خالل الفرتة  ، 2002-2001بلغت عائدات التصدير من املالبس اجلاهزة  3،125مليون دوالر  ،متثل  ٪52من إمجايل صادرات
بنغالديش .لقد جتاوزت بنغالديش اهلند يف صادراهتا من املالبس يف عام  ، 2009وبلغت صادراهتا  2.66مليار دوالر أمريكي ،
متجاوزة  2.27مليار دوالر أمريكي  ،ويف عام  2014ارتفعت الصادرات إل  3.12مليار دوالر شهراي .يف السنة املالية ، 2018
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متكنت بنغالديش من احلصول على  36.67مليار دوالر أمريكي من عائدات التصدير من خالل تصدير السلع املصنعة  ،واليت جاء
منها  83.49يف املائة من قطاع تصنيع املالبس ]12[.
اشتهرت البنغال الشرقية أبقمشتها املصنوعة من الشاش واحلرير قبل الفرتة الربيطانية كانت األصباغ والغزل والقماش موضع حسد
معظم العامل القدي .لقد ارتديت الطبقة األرستقراطية يف آسيا وأورواب الباشلني والشاش واحلرير والديباج .كان إدخال املنسوجات املصنوعة
آليا من إجنلرتا يف أواخر القرن الثامن عشر هو السبب يف عملية تلوح يف األيدي ابهظة الثمن وتستغرق وقتا طويال .تويف منو القطن يف
البنغال الشرقية  ،وأصبحت صناعة النسيج معتمدة على الغزول املستوردة .وأُجرب الذين كسبوا رزقهم يف صناعة النسيج على االعتماد
بشكل كامل على الزراعة .جنا فقط من بقااي أصغر صناعة كوخ مرة واحدة مزدهرة.
تشمل الصناعات األخرى اليت أظهرت منوا قواي صناعة األدوية  ،صناعة السفن  ،تكنولوجيا املعلومات  ،صناعة اجللود  ،صناعة
الصلب  ،وصناعات اهلندسة اخلفيفة [.]13
ج  /القطاع الثالث اخلدمات  :يشمل هذا القطاع على  %25من القوة العاملة يف البالد (تقديرات  )2008وساهم هذا القطاع
بـنسبة  %53يف الناتج احمللي اإلمجايل لسنة .]14[ 2011
 - IIIأهم برامج مكافحة الفقر يف بنغالديش :
سوف نعتمد يف دراستنا هذه على بنك الفقراء ملا حضيت به هذه التجربة من جناح ،وتقدير لدى اهليئات واملؤسسات الدولية،
وملا تركته من أتثري على الفقر وعلى عدد الفقراء.
 –1 -IIIنشأة وتعريف بنك الفقراء :
حملة اترخيية على بنك الفقراء  : Grameen Bankيرجع انشاء بنك الفقراء إل سنة  ،1976عندما كان
1-1 -III
حممد يونس رئيس برانمج التنمية الريفية يف جامعة "شيتاغونغ"  ، chittagongحيث أطلق مشروع حبث لدراسة إمكانية تصميم نظام
تقدي االئتمان ،لتوفري اخلدمات املصرفية اليت تستهدف الفقراء يف املناطق الريفية ،شهدت بنغالديش يف هذه الفرتة جماعة قاسية ،خاصة
يف املناطق الريفية ألن معظم سكان هذه املناطق يعتمدون على قروض التجار املربيني ،ونتيجة لذلك هدف البنك إل حتقيق النتائج
التالية [:]15
 تقدي تسهيالت بنكية إل الفقراء رجال ونساء
 القضاء على استغالل الفقراء من طرف مقرضي املال .
 خلق فرص العمل احلر لكثري من العاطلني عن العمل يف املناطق الريفية يف بنغالديش .
 جلب احملرومني ومعظمهم من األسر األكثر فقرا ،وإعطائهم فرصة احلصول على قروض إلخراجهم من دائرة الفقر.
 نقل الفقراء من دائرة " االدخار والدخل واالستثمار املنخفض إل حلقة تنتهي إل املزيد من الدخل ،املزيد من املدخرات ،
املزيد من االستثمارات أكثر فأكثر.
طبقت هذه العملية يف مدينة جوبرا ( jobraمدينة جامعة شيتاغون) ،ويف املدن اجملاورة هلذه املدينة خالل الفرتة -1976
 1979حتت رعاية بنك بنغالديش ،وبنك التجارة الدولية ،هذا املشروع امتد كذلك إل اتنغيل ( tangailيف سنة )1979مشال
داهاكا عاصمة بنغالديش (سنة  ،)1979ومع جناحه يف  tangailامتد إل املدن األخرى ،ويف أكتوبر  1983حتول املشروع إل
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مصرف مستقل ابسم بنك غرامني  ، grameen bankسامهت احلكومة فيه بنسبة  %60من رأس املال املدفوع ،بينما كانت
 %40الباقية مملوكه للفقراء من املقرتضني ،واليوم ميلك الفقراء من املقرتضني  %90من رأس املال البنك ونسبة  %10مملوكه للحكومة
 2-1 -IIIتعريف بنك الفقراء  :هو ذلك املصرف الذي أسسه الربوفيسور "حممد يونس" يف سبتمرب من عام 1983م حتت
اسم مصرف جرامني( Grameen Bank :وتعين ابلبنغالية مصرف القرية)؛ ليكون بذلك أول مصرف يف العامل يقوم بتوفري رؤوس
املدرة للدخل ،وذلك أتسيسا على
األموال للفقراء فقط ،يف صورة قروض بدون ضماانت مالية؛ ليقوموا بتأسيس مشاريعهم اخلاصة ّ
الضمان اجلماعي املنتظم يف صورة جمموعات مكونة من مخسة أفراد ،ومراكز مكونة من ست إل مثاين جمموعات ، .ويتميز هذا البنك
بعدة خصائص أمهها:
أ -مملوك للفقراء  :ولد مشروع ينك غرامني يف قرية جوبرا  jobraببنغالديش عام  ،1976ويف عام  1983ت حتويله إل بنك رمسي
مبوجب قانون خاص ،وهو اآلن مملوك من قبل املقرتضني الفقراء معظمهم من النساء ،ال ضماانت ،ال أدوات قانونية،ال جمموعات ضامنة
أو املسؤولية املشرتكة ،بنك غرامني ال يتطلب أي ضماانت مقابل القروض الصغرى هلا ،ويف حال عدم القدرة على السداد ال تتخذ أية
إجراءات قانونية ضد املقرتض ألهنا ال تتطلب توقيع أي وثيقة قانونية من املقرتضني ،كما جيب أن ينتمي املقرتض إل جمموعة مكونة من
مخسة أعضاء ال تطلب منهم أي ضماانت للحصول على القرض ،إال أهنم جيب أن يتصرفوا بطريقة مسؤولة.
ب  -املقرتض املودع شعارهم مواصلة النمو  :يعمل بنك غرامني على بناء القوة املالية للنساء الفقريات من خالل تشجيعهن على
مجع أكرب مبلغ لالدخار ،كما أن املقرتض يعترب عنصرا هاما يف بنك غرامني %42 ،من الفروع متتلك ودائع املقرتض بنسبة . %74
 3-1 -IIIطريقة عمل بنك غرامي  :هناك عدة مميزات يتميز هبا عمل بنك غرامني وهي:
أ /التصريح ابلربح :منذ أن ظهر بنك غرامني إل الوجود وهو يصرح ابرابحه السنوية ماعدا سنوات  1992 ،1991 -1983وهو
يعمل على نشر ميزانيته العمومية كل عام ،حبيث يتم تدفيق هذه امليزانية من قبل شركات التدفيق العاملية املرموقة يف البالد ،كما تنشر بعض
هذه التقارير على املوقع الرمسي للبنك.
ب /اخنفاض أسعار الفائدة :حددت حكومة بنغالديش متوسط أسعار الفائدة يف حدود  %11على القروض الصغرية ،بينما جند أن
معدل الفائدة الفعلي يف املنظمات غري احلكومية ،ومؤسسات التمويل على القروض الصغرية ترتاوح مابني  %33 - % 25مع فرض
شروط ،هذا عكس بنك غرامني حيث أن أعلى نسبة فائدة فيه ال تتجاوز  ، %20وهناك ثالث فوائد على القروض هي %20 :
فائدة على القروض املدرة للدخل %8 - %5 ،لقروض الطالب( %0،بدون فائدة) لقروض املتسولني.
 2 -IIIإجراءات احلصول على القروض  :من بني أهم املشاكل اليت تعاين منها الفقراء يف كل بقاع العامل ،هي مشكلة احلصول على
القروض من البنوك التجارية ،نظرا الن معظم هذه البنوك تفرض شروطا تعجيزية وقاسية عليهم ،مما مينعهم من احلصول على قروض ،لكن
جند أن بنك غرامني غري هذه البنوك ،ال يشرتط أية شروط وتتمثل أهم هذه القروض اليت يوفرها هذا البنك يف التايل:
 1-2 -IIIالقرض العام :وهو النوع األساسي يف البنك ،ويستخدم يف مجيع أغراض االستثمار الفردي ،وميكن ألي عضو يف البنك
أن حيصل عليه ،واحلد األقصى هلذا القرض هو  10000اتكا.
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 2- 2 -IIIقرض األسرة  :وتتحصل عليه األسرة عن طريق املرأة ،هي املسؤولة عليه قانونيا ،ويشرتط للحصول على هذا القرض أن
تكون املرأة سبق هلا االقرتاض أربع مرات ،ويبلغ احلد األقصى هلذا القرض  30000اتكا ،على إقساط أسبوعية خالل عام.
 3-2 -IIIالقرض املومسي :وهو نوعان :فردي يبلغ احلد األقصى هلذا القرض  3000اتكا ويكون عادة يف مواسم احلصاد وملدة
ستة أشهر ،وقرض مجاعي ويبلغ احلد األقصى هلذا القرض  10000اتكا للمجموعة و  135000اتكا للمركز ،والغرض منه دعم
الزراعات املومسية.
وتتمثل إجراءات احلصول على هذا القرض ما يلي:

• أن يكون العضو (الفقري) من أفقر الطبقات واملعايري اليت يتم احلكم هبا ،هي أال ميلك أرض زراعية كحد أدن ،ونصف
فدان من األرض كحد أقصى.
• جيب أن ينتمي املقرتض إل جمموعة صغرية ومتجانسة.
• القروض اخلاصة املوجهة للفقراء تتميز مبا يلي:

• من شروط االهلية للحصول على قرض اثين ،هو االعتماد على القدرة على سداد القرض االول.
• يكون االشراف الدقيق على االئتمان من قبل اجملموعة ،ابالضافة إل اشراف موظفي البنك.
• تقليل املخاطر من خالل املدخرات االلزامية والطوعية.
 -IVمؤشرات جناح بنك غرامي يف مكافحة الفقر يف بنغالديش:
 .1- IVمسات جتربة املصرف  :يتميز مصرف جرامني بعدد من السمات اليت متيزه عن غريه من البنوك وهي:
اقتصاداي هذه حقيقة ال حتتاج إل
 -1-1- IVالسمة األوىل :مشروع اقتصادي ذو أهداف اجتماعية مائة ابملائة .وكونه مشروعا
ا
برهان ،فهو مصرف ذو رأمسال يقارب  500مليون تكا؛ أي حوايل  12,5مليون دوالر ،يقوم ابستثمارها يف إقراض العمالء لتمويل
مشروعاهتم االستثمارية الفردية ،ولتمويل مستوايت خمتلفة ومتصاعدة من االستثمارات املشرتكة ،بداية مبستوى اجملموعة وانتهاء ابستثمار
املصرف يف عدد من املؤسسات على املستوى القومي.
أما األهداف االجتماعية فتتضح مما يلي[:]16
أ /الفئة املستهدفة :فاملصرف متجرد للتعامل فقط مع فئة أفقر الفقراء of the poor Poorest :اليت وضع هلا حمددان اثنان ،مها:

-

أن يكونوا ال ميتلكون أراضي زراعية كحد أدن ،أو تقل حيازهتم عن نصف فدان من األرض كحد أقصى.

أن قيمة ما لديهم من ممتلكات لو بيعت ملا اشرتي بقيمتها فدان واحد .وهذا األمر مناقض متاما لسياسة سائر البنوك
اليت ال تتعامل مع الفقراء ،ألهنم ال ميلكون الضماانت املالية اليت تشرتطها البنوك عادة.

ب /تعامل املصرف مع عمالئه :عمالء املصرف من املقرتضني من فئة أفقر الفقراء ميتلكون اآلن  % 92من أسهم املصرف ،وهم
كذلك أعضاء يف جملس إدارة املصرف ( 9من 13عضوا بنسبة  %69تقريبا) ،وهم بذلك املستحقون ألرابح املصرف عن استثماراته،
وهم بذلك أيضا مشاركون وبقوة وعلى أعلى مستوى يف صنع القرار داخل املصرف.

ج /القرارات الستة عشرة :وهي تلك القرارات اليت اختذت يف ورشة العمل القومية واليت حضرها مائة من النساء من رؤساء املراكز
واليت عقدت يف جويدفبور  Joydevpurاليت تقع على مسافة  40كم إل الشمال من العاصمة دكا) يف مارس من عام 1984م،
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وهذه القرارات تعد وحبق دستور التنمية االجتماعية داخل املصرف ،حيث يطلب من كل عضو (أي عميل) يف املصرف أن حيفظها
ويطبقها .وتتضمن القرارات تعهدا مببادئ عامة مثل :االنضباط ،والوحدة ،والشجاعة ،والدأب ،ورفض الظلم للنفس ،أو لآلخرين،
والتعاون ،وخباصة يف أوقات الشدة .كما حتض القرارات على احلرص على االلتزام بنظافة البيئة واألطفال ،واحلرص على مبادئ الصحة
العامة؛ ابستعمال املياه النظيفة أو تطهري املياه املتوفرة ،وكذا استعمال املراحيض الصحية ،واحلرص على الطعام الصحي املتمثل يف
اخلضراوات ،إضافة إل إدخال التمرينات الرايضية يف اجتماعات املراكز ،كما حتض على تعليم األبناء وتكوين أسرة صغرية ،وإصالح
املسكن اخلرب والسعي لبناء مسكن جديد ،وتتضمن القرارات كذلك حثا على تنمية املوارد من خالل الزراعة واالستثمارات املشرتكة،
وعلى تقليل النفقات ،وتتضمن القرارات كذلك هنيا عن عادة اجتماعية مرذولة وهي ما يعرف ابلدوري  ،Dowryوهو مبلغ من املال
تدفعه املرأة يف بنغالديش للرجل الذي سيتزوجها فيما يشبه املهر .وكل تلك األمور السابق ذكرها ليست من شأن ما تعارف الناس عليه
من بنوك ،بل هو من صميم عمل املؤسسات واحلركات االجتماعية.
 2-1- IVالسمة الثانية :التركيز الشديد على قضية الفقر :ويتجلى هذا التركيز في مستويين:

 -1-2-1املستوى النظري :ويتضح االهتمام النظري مما تقوم به مؤسسة جرامني ترست ( Grameen Trustوهي
إحدى مؤسسات املصرف اليت سنتحدث عنها الحقا) من جهود لنشر الفكرة والتبشري هبا حمليا وعامليا؛ من خالل البحوث والدراسات،
واملؤمترات احلوارية السنوية ،ومن خالل النشرة الدورية  ،Grameen Dialogueومن خالل نشر الكتب اليت حتوي خربات التجربة
وأفكار مؤسس املصرف أبكثر من لغة .وهذا يقتضي ضمنا التعرض للمحات من فكر الربوفيسور حممد يونس .ويف هذا اإلطار نعرض
ألهم املفاهيم:
مفاهيم مغلوطة :يرى الربوفيسور يونس أن الفقري إمنا هو يف احلقيقة مفقر من خالل منظومة من الرؤى واملمارسات اجملتمعية اليت
تؤدي الستمرار حالة الفقر ،أول هذه الرؤى واملفاهيم :النظرة السلبية للفقري على أنه شخص يفتقر إل املهارات املهنية اخلاصة ،وأهنم ال
ميتلكون إال اجلهد البدين ،وأهنم بدون اكتساب مهارات لن يكون هلم قيمة يف سوق العمل ،ويف هذا مغالطة كبرية؛ حيث إن األثرايء من
أصحاب هذه النظرة هم أول من يستفيد من جهود ومهارات الفقراء ،بل إن جزءا كبريا من الدخل القومي أييت من خالل جمهوداهتم،
اثين تلك املفاهيم :غموض تعريف وحتديد معىن الفقري؛ مما يؤدي إل أن تضل برامج مكافحة الفقر طريقها ،ويرى أنه من األسلم حتديد
فئات الفقراء على أساس معيار الدخل  -املمتلكات  ، Income-Asset Criterionوميكن طبقا هلذا املعيار حتديد عدد من
الشرائح أو من املستوايت املختلفة من الفقراء.
األوضاع واملمارسات :أول تلك األوضاع ما سبق وقلناه من إحجام البنوك عن إعطاء الفقراء قروضا؛ وذلك بوضعها شروطا
تعجيزية ،وهو ضرورة توفر ضماانت مالية  ،collateralومن املعلوم دور القروض يف تسهيل التعامالت املالية والتجارية والصناعية ،ومن
مث يرى أن االئتمان  Creditهو حق أساسي من حقوق اإلنسان  Fundamental Human Rightمتاما كاملطعم وامللبس
واملأوى والتعليم والرعاية الصحية .اثين تلك املمارسات الربط الدائم بني مكافحة الفقر وخلق فرص وظيفية للفقراء على اعتبار أنه احلل
األمثل ،على الرغم من أن الوظيفة قد تكون وسيلة لتخليد الفقر ،وذلك إذا كان دخل الفقري ال حيقق له فائضا ،وهو األغلب األعم يف
وظائف الفقراء ،أضف إل ذلك أن تلك الوظائف غالبا ما حتجب عن النساء الريفيات الفقريات ،ويرى بدال من ذلك ضرورة استثمار
الوظائف التقليدية اليت ميارسها الشعب كوسيلة للحياة يف برامج للتوظيف الذايت  Self-Employmentحتول األعمال املنزلية
البسيطة إل موجة من املد الكبري للتنمية االقتصادية واالجتماعية.
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أ /املستوى العملي :منذ أن كان املصرف مشروعا عام 1976م كانت األهداف واضحة وحمددة كالتايل:
• مد التسهيالت املصرفية للفقراء من الرجال والنساء.
• القضاء على استغالل املرابني للفقراء.

• خلق فرص للتوظيف الذايت للقطاع العريض غري املستخدم أو حمدود االستخدام من مصادر الطاقة البشرية.
• دمج القطاع املهمش من اجملتمع يف طيات منوذج مؤسسي ،يستطيعون استيعابه والتعامل معه ويستمدون منه القوة
االجتماعية-السياسية ..واالجتماعية-االقتصادية ..من خالل تعاون ودعم متبادل.
• إدارة دفة احللقة املفرغة القدمية :دخل قليل  -مدخرات قليلة  -استثمار قليل  -دخل قليل ،لتصبح نسقا متصاعدا من:
دخل منخفض – ائتمان – استثمار  -دخل أكرب  -ائتمان أكرب  -مزيد من االستثمار  -فمزيد من الدخل .وقد سلك
املصرف طريقا ذا معلمني أساسيني:

املعلم األول :املشاركة أو مساعدة الفقراء كي يساعدوا أنفسهم.

املعلم الثان :العمل للقادر عليه من الفقراء بديال عن اإلحسان والصدقة أو من اليد السفلي إل يد حيبها هللا ورسوله.
-3-1- IVالسمة الثالثة  :الرتكيز على النساء كقوة للعمل :حيث ميثل النساء من عمالء املصرف نسبة  % 94وابلتايل فهم ميثلون
نفس النسبة من مالكي أسهم املصرف ،كما أهنم ميثلون كما قلنا  % 69من عضوية جملس اإلدارة ،وهلذا الرتكيز الواضح مربراته وهي:
• نظرة املصرف لألعمال املنزلية للنساء الريفيات الفقريات كمورد اقتصادي غري مستثمر أو حمدود االستثمار ،ومن مث وجب
تصحيح الوضع ابستثماره ملصلحة الفقراء.
• تعرض هؤالء النسوة لقهر اجتماعي مزدوج ،أوال :ألهنن فقريات ،واثنيا :ألهنن نساء ،ومن مث يتعرضن لتحمل العبء
األكرب ملشكلة الفقر داخل األسرة.

• خربة املصرف :حيث كانت نسبة العمالء من النساء يف البداية  % 50مث لوحظ أن األسرة الفقرية حتقق فائدة فورية إذا
كان التحسن يف دخلها عن طريق املرأة ،بينما ال حيدث نفس التحسن أو على األقل ال حيدث التحسن يف نفس النسبة
من األسر اليت يزيد فيها دخل الرجل ،فاملرأة تضع أسرهتا وأوالدها يف قمة سلم أولوايهتا بينما الرجل لديه سلم خمتلف
لألولوايت.

 .4-1- IVالسمة الرابعة  :جتربة إبداعية تدعم اإلبداع :اإلبداع والتجديد مها قاطرة النهضة يف أي أمة ،ومن مث كانت أمهية هذه

السمة يف جتربة مصرف جرامني .إبداع منذ النشأة :وعالقة املصرف ابإلبداع قائمة منذ النشأة ،فاملصرف فريد يف عمالئه ويف تعامله
معهم كما قلنا ،وهو أيضا فريد يف أسلوب معاجلته لقضية الفقر ،وهو فوق ذلك فريد يف نظامه القائم على ضمان اجملموعة واملركز.
اإلبداع كروح وآلية :واإلبداع أيضا هو روح تسري يف املؤسسة ،وآلية ذات خطوات ،على النحو التايل:
أ /اخلطوة األوىل :غرس الرؤية النقدية منذ اللحظة األوىل :أول ما يطلب من املتدربني من املوظفني اجلدد أن يبدوا مالحظاهتم
واقرتاحاهتم للتجديد يف إجراءات املصرف ،حىت من قبل أن تتاح هلم الفرصة ليعرفوا ماذا يفعل املصرف وكيف؟ وهو ما جيعل عقوهلم
وحواسهم يف قمة يقظتها.
ب /اخلطوة الثانية :عقلية حتل املشكالت :حيرص املصرف على خلق عقلية حل املشكالت بني املتدربني واملوظفني ،ومن مث ترتدد كثريا
كلمات مثل :لكل مشكلة حل بسيط ،واملشكلة وحلها وجهان لعملة واحدة ،ومثال :إذا مل جتد حال ملشكلتك فسبب ذلك أنك ال
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تفهم املشكلة ،وأن عليك االنغماس متاما يف املشكلة حىت تستطيع إجياد احلل ،ومثال :أن لكل مشكلة دائما أكثر من حل ،لكن دائما
هناك حل هو األفضل ،وعليك أن جتتهد يف البحث عنه.
ج /اخلطوة الثالثة :بي األهداف واإلجراءات :يتم التشديد دائما على أن أهداف مصرف جرامني أهم بكثري من النظم واإلجراءات،
ويستطيع كل واحد أن يقرتح تعديالت كربى يف نظم وإجراءات املصرف طاملا أهنا ال حتدث انقالاب يف األهداف.
د /اخلطوة الرابعة :بي القولبة والتمايز :يتجنب برانمج التدريب يف املصرف دائما صب املوظفني يف قالب واحد ،ينظرون ويفكرون
ويتفاعلون بطريقة متماثلة ،وحياول أن يبقي على التمايزات ،ففي أوقات األزمات تتعرض املؤسسات لالهنيار إذا كان تفكري وأفعال
اجلميع مصبوبة يف قالب واحد ،بينما تقل احتماالت االهنيار حيثما تكثر اآلراء وتستطيع العقول أن تتفاعل.
هــ /اخلطوة اخلامسة :مناخ مالئم لإلبداع :خللق جو من اإلبداع ُُي ررب كل واحد من العاملني يف املصرف أبنه يستطيع أن يكتب إل
رئيس جملس اإلدارة مباشرة إذا كان يريد أن يوصل فكرة جديدة ،إذ يقال :إن األفكار اجلديدة أكثر أمهية من أن ترتك لتمر ابلقنوات
املعتادة ،وتلعب الصحيفة الداخلية ّأدوج ( Uddogوتعين املبادرة) دورا مهما يف نشر جو اإلبداع ،حيث يكتب كل أصحاب األفكار
والتجارب اجلديدة عن أفكارهم وجتارهبم.
و /اخلطوة السادسة :حرية تطبيق األفكار اجلديدة :يشجع املصرف مديري القطاعات على أن يطبقوا براجمهم التجديدية بدون أي
معوقات ،لكنهم ين صحون ابلتجريب يف فرعني يف وقت واحد؛ لتقليل أمهية العوامل الشخصية واحمللية ،وال يطلب منهم أن يبدوا مربرات
مسبقة لتجارهبم ،وال يكتبون تقارير يف هذا الشأن للمكتب الرئيسي إال عندما يشعرون أن التجربة قد جنحت ،وإذا فشلت رمبا ُيتارون
عدم الكتابة مطلقا.
 -5-1- IVالسمة اخلامسة :تجربة مؤسسية قائمة على الشورى :وهذه السمة تتضمن عنصرين [:]21
أ /العنصر األول :عنصر املؤسسية :واملؤسسية عندما تعين  Institutionalizationفإهنا تعين حتول الفكرة إل مؤسسة ،أو حتول
احللم إل حقيقة واقعة أتخذ شكل املؤسسة .أما عندما تعين  institutionalityفهي تعين البناء املؤسسي التنظيمي ووحداته وشكل
العالقة بينها ،ويف هذا اإلطار نقول :تعترب اجملموعة  Groupهي أصغر وحدة بنائية يف مصرف جرامني ،وكل جمموعة تتكون من مخسة
أفراد ،والوحدة التالية هي املركز  Centerويتكون من  8-6جمموعات ،وهااتن الوحداتن مها وحدات لألعضاء  membersأو
عرب عن مقرتضني
املقرتضني  borrowersفقط ،والوحدة التالية هي الفرع  ،Branchوبداية من هذه الوحدة جند أن الوحدات تُ ّ
وموظفني ،فالفرع مثال يتكون من  60مركزا أي من  360إل  480جمموعة ،أي من  1800إل  2400عميل ،ويعمل يف فرع
املصرف عدد  9موظفني منهم  6ميدانيني  Bank Workersومدير فرع  Branch Managerومساعد له ومرسال
 Messengerويشرف كل موظف ميداين على عدد  10مراكز ،بواقع مركزين يف كل يوم من أايم العمل امليداين من خالل ما يعرف
ابجتماعات املراكز  Center Meetingواليت تعقد فيما يعرف بدور املراكز  ،Center Houseومن مث فإن املركز هو نقطة
التماس بني موظفي املصرف واملقرتضني ،ومن هنا تنبع أمهية املركز كوحدة بنائية مماسية ،على الرغم من أن اجملموعة هي الوحدة أو اللبنة
األساسية يف بناء تنظيم األعضاء املقرتضني ،بينما الفرع هو الوحدة البنائية األساسية يف تنظيم املوظفني ألهنا وحدة التعامل املباشر مع
العمالء  ،والوحدة التالية لذلك هي مكتب املنطقة  Area Officeويعمل مبكتب املنطقة  6موظفني ويشرف على سري العمل يف
عشرة فروع و الوحدة التالية هي مكتب القطاع  Zone Officeويعمل به  35موظفا ويشرف على متوسط  9مناطق ،والوحدة
التالية واألخرية هي املكتب الرئيسي  Head Officeويشرف املكتب حاليا على  11قطاعا .أما من حيث العالقة بني تلك
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الوحدات فهي عالقة فيدرالية بني وحدات ذات استقالل ذايت .وذلك ينطبق على الوحدات من الفرع إل القطاع .ويقتصر دور
الوحدات املشرفة على توجيه وإرشاد الوحدات اليت تشرف عليها فقط ،وال حيدث التدخل إال يف حاالت الطوارئ فقط ،عندما حيتاج
مسئولو تلك الوحدات إل معونة اجلهة املشرفة وتدخلها املباشر .واملسئوليات يف ذلك واضحة وحمددة؛ فإذا حدث إجناز يف أحد الفروع؛
فإن التهنئة تذهب ملدير الفرع دون مدير املنطقة املشرفة ،بينما إذا حدث أمر سيئ يف الفرع؛ ينزل اللوم على رأس مدير املنطقة دون مدير
الفرع.
والشكل اآلخر م ن أشكال العالقة بني تلك الوحدات هو عالقة ضبط جودة األداء من الوحدات األكرب إل الوحدات األصغر.
ويقابل هذه العالقة عالقة اخرى تقوم على تدفق واثئق املعلومات املالية واإلدارية من الوحدات األصغر إل الوحدات األكرب.
ب /العنصر الثان  :الشورى  /أو املشاركة يف صنع القرار :وأتخذ تلك العملية مسارين أساسيني [:]22
املسار األول :املسودات الدوارة  :Circulating Draftsفعندما تعتزم إدارة املصرف وضع أطر لسياسات وقواعد

وتنظيمات جديدة ختتص ابإلدارة فإهنا تقوم إبعداد مسودة هلا ،مث تقوم إبرساهلا إل رؤساء األقسام ابملكتب الرئيسي وإل مديري
القطاعات ،فإذا كان املوضوع ذا أمهية قصوى ترسل نسخ من املسودة إل مديري املناطق ،ورمبا يرى هؤالء أن يرسلوا تعليقاهتم كتابة أو
رمبا يعقد كل منهم لقاءات مع مرءوسيه ملناقشة املوضوع ،ومن مث يرسلون بردود أفعاهلم اليت تتلقاها جلنة املسودات Drafting
 ، Committeeوتطالعها مث تقوم إبعداد مسودة أخرى مترر مرة أخرى ،فإذا القت املسودة الثانية رضا صدر قرار مبحتواها وإال
تكررت العملية ،وإذا مل حتظ املسودة ابلرضا يف عدة دورات يتم عرض املوضوع على مؤمتر مديري القطاعات والذي يعقد ثالث مرات
سنواي
املسار الثان :املؤمترات :ويعد مؤمتر مديري القطاعات من أهم تلك املؤمترات ملا له من دور يف عملية صنع القرار ويف اإلدارة
العامة ابملصرف ،ويعقد املؤمتر ملدة يومني أو ثالثة ،ويتم التحضري للمؤمتر قبله بشهرين ،حيث يعد املكتب الرئيسي تقريرا له يشتمل على
نشاطات األقسام وخططها املستقبلية ،ويقدم مديرو القطاعات تقريرا أيضا عن النشاطات السابقة واخلطط املستقبلية ،وخالل املؤمتر ال
يسمح ملمثلي املكتب الرئيسي ابنتقاد ما قام به مديرو القطاعات وال حىت إببداء عدم الرضا عن أي فشل ،فقد جعل املؤمتر ليتحدث فيه
مديرو القطاعات ويبدوا شكاواهم من املكتب الرئيسي ،ولتتم مناقشة أسباب وعالج أي قصور يف أي من القطاعات على سبيل النصح
ال األمر .وتدعو النتائج الناجحة للمؤمتر مديري القطاعات لعقد مؤمترات ملديري املناطق متتبعني فيه نفس النهج.
هذه هي املسارات اليت يتبعها املصرف للمشاركة يف صنع القرار وهو ما يزيل الكثري من التوتر وسوء الفهم يف املؤسسة ،حيث
يتاح لكل واحد أن يعرف ما هي القرارات؟ ..وملاذا أخذت؟ ..مما ُيلق دعما هلذه القرارات.
 -6-1- IVالسمة السادسة :جتربة تنموية :متتلك جتربة مصرف جرامني عددا من املقارابت (طرق التناول واملعاجلة) التنموية تقرهبا
من املعىن املتكامل للتنمية تشكلت فيما يلي :
أ -قروض االستثمار الفردي :إذا كان معيار التنمية كما يرى الربوفيسور "يونس" هو ما حيدث من حتسن يف حياة الـ  % 50اليت
تقع يف قاع اجملتمع ،فإننا ال بد أن نعرف ما أحدثه املصرف يف حياة ذلك القطاع من فقراء بنغالديش .ولكي نعرف ذلك فال بد لنا أن
نقرأ عشرات القصص اليت حفل هبا كتاب  ،Of Poverty Jorimon And Others: Facesوالذي صدر عام 1982م
ابللغة البنغالية ،وعام 1984م ابإلجنليزية ،وصدرت طبعته اإلجنليزية الثالثة عام 1996م.
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وميكننا أن نستعرض موجزا إلحدى تلك القصص كنموذج :وهي قصة "جورميون "Jorimon ..اليت ولدت عام 1952م يف
إحدى قرى بنغالديش ألب فقري ،ال أيبه كثريا اللتزاماته األسرية ،فعانت حياة البؤس منذ صغرها ،حيث كان عليها أن تعمل منذ صغرها
يف احلقول ،وكان على األسرة كي تستمر أن تتلقى الصدقات ،مث تزوجت يف العاشرة من عمرها من شاب فقري كان يعمل أجريا لدى
أحد األثرايء ،وكان عليها كزوجة له أن تعمل كخادمة لدى ذلك الثري ،ويف عام 1980م حصلت على أول قرض هلا من مصرف
جرامني عملت به على تقشري األرز وبيعه ،واستطاعت أن تدخر بعض األموال نتيجة لعملها ،مث حصلت على القرض الثاين يف العام
التايل الذي امتلكت به بقرة ألول مرة يف حياهتا ،كما استمرت يف تقشري األرز ،ووفرت مبلغا آخر من املال ،وصار أوالدها يذهبون
للتعليم للخروج من دائرة الفقر ،ومل تعد تعاين من اجلوع مرة أخرى .تقول جورميون :لقد فتح هللا لنا طريقا إل السعادة بفضل قروض
املصرف .ولنعلم حجم ما أحدثه املصرف من تنمية علينا أن نعلم أن عدد املقرتضني من املصرف بلغ أكثر من  2مليون مقرتض مقسمني
على  1079فرعا تعمل يف أكثر من  36ألف قرية حصلوا على أكثر من  1961مليون دوالر قروض [.]23
ب-صناديق االدخار املختلفة :وهي الصورة الثانية من صور التنمية االقتصادية ،وأهم هذه الصناديق صندوق ادخار اجملموعة:
 صندوق ادخار اجملموعة :وهو صندوق ادخار إجباري يلزم به كل عضو من أعضاء اجملموعة ،ويبدأ السداد فيه من أسبوعالتدريب الذي يسبق اعتماد اجملموعة ويستمر مع سداد األقساط األسبوعية مبقدار  2تكا  Takaيف األسبوع ،وتتجمع تلك املدخرات
يف حساب خاص ،وتدار ما فيه من أموال بواسطة اجملموعة مببدأ اإلمجاع ،ويضاف إل املدخرات ما يسمى بضريبة اجملموعة Group
 Taxوهي نسبة  % 5من القروض الفردية ،إضافة إل التعزيرات اليت تفرض على من ُيرق إحدى النظم املتبعة ،وحيق لكل عضو يف
اجملموعة أن يقرتض من الصندوق ألي غرض استهالكي أو استثماري بشرط موافقة ابقي األعضاء ،وإذا بلغت قيمة مدخرات الفرد يف
الصندوق  100تكا يُشرتى له به سهم واحد من أسهم املصرف ،يستحق عليه نسبة من األرابح السنوية للمصرف ،وقد بلغت كمية
املدخرات يف صناديق ادخار اجملموعات حسب تقرير أبريل عام 1997م أكثر من  143مليون دوالر .
 صندوق الطوارئ  :Emergency Fundوهو نوع من الغطاء التأميين حلاالت التخلف عن السداد والوفاة والعجز وغريها مناحلوادث ،وتتكون موارد الصندوق من الرسم اإلجباري الذي يدفعه املستفيد بنسبة  5يف األلف من القروض اليت تزيد عن ألف تكا،
وحيدد مقدار ما حيصل عليه العضو من الصندوق بعدد مرات حصول العضو على قروض من املصرف ،فالعضو الذي حصل على قرض
واحد تستطيع أسرته احلصول على  500تكا ،بينما من اقرتض سبعة قروض حتصل أسرته على مبلغ  5000تكا وهو احلد األقصى.
 صناديق أخرى :إل جانب صندوقي اجملموعة والطوارئ هناك صناديق أخرى مثل صندوق املدخرات اخلاصة Special ، Saving Fundوصندوق رفاهة األطفال  ، Children’s Welfare Fundوسيأيت احلديث عنها الحقا .وإضافة لتلك
الصناديق اليت تعتمد على املدخرات اجلماعية ،يشجع املصرف األعضاء على االدخار الفردي االختياري من فوائض دخوهلم يف حساب
للمدخرات الشخصية.
ومن املفيد هنا أن نتحدث عن صندوق املدخرات اخلاصة  Special Savings Fundوهو صندوق ادخار اختياري على
مستوى املركز يساهم فيه العضو مببلغ من  1إل  5تكا أسبوعيا حسبما يقرر أعضاء املركز ،وذلك يف حالة رغبة األعضاء يف عمل
استثمار مشرتك ،وميد املصرف الصندوق بقرض ال يتعدى  10أمثال املدخرات ،ويقوم األعضاء بسداد أنصبة متساوية من تلك
القروض .ويعتقد الربوفيسور "يونس" أنه مبرور الوقت ومع ازدايد اخلربة سوف تصبح هذه االستثمارات املكون األكرب يف حياة األعضاء
االقتصادية.
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ج  -املدخل الصحي :وذلك من خالل برانمج جرامني الصحي( )Grameen Health Program GHPوالذي تقوم عليه
مؤسسة جرامني ترست ،والذي يهدف ملد الرعاية الصحية للفقراء احملرومني منها ،وكذلك رفع مستوى الوعي الصحي هلم ،ويركز الربانمج
على الوقاية وحتسني الصحة ،ويف إطار الربانمج أنشئت تسعة مراكز صحية يف نطاق عمل قطاعات دكا  Dhakaوانراايجنانج
 Narayangangواتجنيل  Tangailلتتعامل أساسا مع املقرتضني وأسرهم مع إمكانية عالج غري األعضاء ،ويتكون املركز من ثالثة
مراكز فرعية  ،Sub-centersويشرف عليه طبيب كمدير للمركز إضافة ملدير إداري ،ويعمل به اثنان من الفنيني ،ويعمل يف كل من
املراكز الفرعية ثالثة من أعضاء املهن الطبية املعاونة ،وقد بدأ املشروع عام 1993م ،وحىت يناير 1997م كان يغطي  % 47من
تكلفته املتكررة .Recurrent Cost
د  -املدخل التعليمي :ويتم ذلك من خالل صندوق رفاهة األطفال  Children’s Welfare Fundالذي يصبح إجباراي من
القرض الثاين ،ويساهم العضو فيه مببلغ تكا واحدة أسبوعيا ،وتستخدم موارد الصندوق يف بناء أو جتهيز فصل متوسط احلجم أو مدرسة
ذات فصل واحد لتعليم األطفال يف كل مركز يوجد حىت اآلن ما يقرب من  17ألف مدرسة مركز  Center Schoolوكذلك لدفع
أجر مدرس أو شراء الكتب بسعر التكلفة من املصرف ،وميكن االقرتاض من الصندوق ألغراض خاصة بعمل أنشطة صغرية مدرة للدخل
وحتصل أقساط هذه القروض أسبوعيا كاملعتاد.
بني األطفال ملساعدهتم على مواصلة التعليمّ ،
املشاركة ،ومزيد من التدريب على القيادة.
- Vخامتة
اخالص حممد يونس البناء بلده واقتناعه النشاء بنك للفقراء وثقته التامه ادت ايل جناح الفكرة واليت مبدأها اعطاء الفقري القرض
ليبدأ عمله او مشروعه والضمان ان يرجع االموال فيأخذ مبلغ اكرب وكان اغلب زابئنه من النساء الذين يعيلون اسرهم وابنائهم وهذه
القروض تساعدهم على بناء دخل مناسب  ،وتعليم ابنائهم  ،واحلصول علي حياة كرميه  ،ومل تكن البدايه سهله بل صاحبتها الكثري من ،
منها ان الفقراء ال يعرفون معين كلمة بنك وما هو دوره  ،وكيف يتواصلون معه ابالخص ان الغالبيه من النساء ولذلك كان التحصيل من
خالل املندوبني الذين يذهبون ايل البيوت لتحصيل االموال  ..واخلالصه ان حممد يونس جنح جناحا ابهرا يف بنكه جرامني او بنك الفقراء
ويوجد حاليا  218.000بنك جلرامني يف بنغالديش ،يتعامل معه اكثر من  8مليون من سكان بنغالديش ومجيع فروع البنك توجد يف
القري حيث يتواجد الفقراء وليس املدن الرئيسيه واالن استطاع ان يقضي علي نسبة  50%من الفقر يف بلده وهو يتوقع ان يقضي علي
الفقر متاما يف بنغالديش عام  ، 2030وكما وصف سوف نضع متحف للفقر يف بنغالديش .
لقد حتدي حممد يونس االقتصاديني على ان جناح بنك الفقراء يصلح لبنغالديش ويصلح جلميع البلدان ،اليت ال شك ان هناك
فئه كبرية ال ختدمها البنوك وهي حباجه ايل القروض احلسنه لتبدأ مشاريعها  ،ولذلك بدأ التحدي العاملي ابن فتح فرعا يف نيويورك ام
الرأمسالية العاملية  ،وكان قد تعرض للسخريه حول قدرته علي النجاح ،ولكن مره اخري يثبت حممد يونس على جناح نظريته االقتصادية
وأسلوب بنك جرامني علي النجاح والقائم علي حتفيز ودعم احملتاج لبدء مشروعه الصغري من غري استغالل البنوك الفاحش له ابلفوائد
والضماانت الكبريه ،فكان ان ايت أبفضل موضفيه من بنغالديش ايل نيويورك بعد ان حصل علي الرخصه  ،وجنح جناحا كبريا وحاليا لديه
 8بنوك يف نيويورك و 18بنك يف الوالايت املتحده االمريكيه ،وانطلق منها ايل العامليه ويوجد لديه  8بنوك يف الدول العربيه  ..والدروس
املستفادة من جتربة حممد يونس أن الفقر ليس دائم وميكن القضاء عليه من خالل إعطاء الفرصة للفقري للعمل ،وبناء مشروعه التجاري
الصغري وتوفري العيش الكري له  ،وان الراب والفوائد هي ام املشاكل العاملية  ،وميت ت التخلص منها سنقضي علي الفوارق الطبقيه ونتيح
الفرصه للجميع للعمل والعيش الكري  ،كما ثبت ان أسلوب هذا البنك يصلح للتطبيق يف مجيع دول العامل كما جنح يف اكرب دوله رأمساليه
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يف أمريكا  ،وان الدول مل يعد لديها حجه ابنتشار الفقر والبطاله يف بلدها  ،وان اسلوب بنك الفقراء سيقضي علي الفقر ويوفر العمل
للجميع وهي ان كانت تعمل يف بيوهتا  ،وان االسالم ومبادئه االقتصاديه هي االقوي واالجدر ابلتطبيق ولو طال الزمان فهي قواعد عامه
تصلح للتطبيق يف كل زمان ومكان فهل نتعظ ونطبق ديننا احلنيف.
 1- Vاهم التوصيات املستوحاة من التجربة  :وتتمثل يف العناصر األساسية التالية:
• الرتكيز الشديد على الفقراء وحدهم.

• شروط وإجراءات قروض مالئمة تسمح للفقراء مبمارسة أعمال مدرة للدخل.
• أنشطة فردية خمتارة من قبل الشخص لتدر دخال عليه.
• قروض صغرية وسداد أسبوعي ،وإمكانية لتلقي قروض جديدة يف حالة سداد األول.
• نظام قروض صارم وإشراف لصيق.
• شفقة بال صدقات.
• تشجيع االدخار الفردي.

• تدريب طاقم العاملني على اإلدارة العملية الصارمة.
• محاية لصندوق القروض من التضخم.

• إدارة مؤسسية انجحة تضمن استقرار السياسات بعيدا عن تقلبات اإلدارة الفردية.
• مرونة تسمح بتغيري بعض األساليب واإلجراءات مبا يتالءم مع الظروف احمللية لبلد التطبيق يف إطار من االلتزام بنمط جرامني.
 اهلوامش واملراجع :1" -South Asia - Bangladesh: Strategy for Sustained Growth".web.worldbank.org .
 .مؤرشف من األصل في 2" -South Asia - Bangladesh: Strategy for Sustained Growth".web.worldbank.org 29
فبراير .2016
3"http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/SOUTHASIAEXT/0,,contentMDK:21421907~p
agePK:146736~piPK:146830~theSitePK:223547,00.html
4" Bangladesh world's 2nd most pro-free market country". Dhaka Tribune. 1 November 2014. Archived
from the original on 6 July 2016.
5 "Devnath, Arun. "Record Exports Seen Rising as Bangladesh Woos U.S. Consumers". Bloomberg.
(3" -Countries of the World (by highest population density)". An article published on the internet page
WorldAtlus.com. 2006). Browse the site 12/09/2019 , 12.10h
6" --Largest limestone reserve discovered".An article published on the internet page ( The Daily Star. 4
June 2012.) . Browse the site 12/09/2019 , 12.00h
7" -Sub-regional connectivity in South Asia: Prospects and challenges". An article published on the
internet page( The Financial Express. 13 July 2013). ). Browse the site 13/09/2019 , 16.10h
8 -Op cit
9 -Bangladesh: Facts and History An article published on the internet page
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10" site web |url=https://2009-2017.state.gov/r/pa/ei/bgn/3452.htm |title=Background Note: Bangladesh
|date=March 2008 |website=[[Bureau of South and Central Asian Affairs |access-date=11 June 2008}} This
article incorporates text from this source, which is in the public domain.
: على الموقع2012  ممارسة أنشط األعمال في بنغالديش لعام، تقرير البنك الدولي-

11

/http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/bangladesh
12" -Bangladesh looks to diversify". Dhaka Courier. 21 July 2012. Archived from the original on 3
September 2014. Retrieved 22 August 2013.
13" -Idem 14 A short history of gramcçn bank. June 2011. www.grameen –info.org/ indx.php 7optio. Last update
10/09/2019 .
: تجربة بنك الفقراء على الرابط- 15
http://www.islamonline.net/arabic/contemporary/Economy/2001/article6.shtml
16 .-Dhaka Courier. 21 July 2012. OP CIT.
17-Ipid them.
.  نفس المرجع السابق،  تجربة بنك الفقراء-18
.  المرجع نفسه-19
: مقال منشور على صفحة االنترنت على الرابط التالي،  بنك بنغالديش-20
/https://www.aljazeera.net/knowledgegate/books/2007/4/15
.  المرجع نفسه-21
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