
بالنظر إىل استمرار االحتالل اإلرسائييل لفلسطني وتخلُّف االقتصاد الفلسطيني، يعتقد الكثرُي من الفلسطينيني بأن النمو يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يُعدُّ وسيلًة ممكنة 

لتحقيق االزدهار االقتصادي وتقرير املصري الوطني. ومع ذلك، فإن ديناميات القوة التي تحدد معامل هذا القطاع، واملتمثلة يف الدولة اإلرسائيلية ومجتمع املانحني الدويل 

والسلطة الفلسطينية والرأسامليني الفلسطينيني املغرتبني، تقيُِّد قدرَته عىل التنمية وإحداث تغيريٍ اقتصادي مستدام يف حياة الفلسطينيني. 

يتناول هذا املوجز الصعوبات التي يواجهها الفلسطينيون القاطنون يف الضفة الغربية – حيث تنطلق معظم مبادرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت – يف تطوير هذا 

القطاع بسبب االحتالل اإلرسائييل العسكري والرقمي املستمر. ويتحرى مبادرات السلطة الفلسطينية وجهوَدها يف سبيل تطوير هذا القطاع يف فلسطني من خالل تعاونها مع 

الرأسامليني الفلسطينيني املغرتبني كوسيلة للتغلب، ولو جزئيًا، عىل القيود اإلرسائيلية املكبِّلة.

ومع أن قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الفلسطيني لن يزدهر طاملا واصلت إرسائيُل احتاللَها العسكري والرقمي للفلسطينيني، فإن هذا املوجز السياسايت يقرتُح عىل 

السلطة الفلسطينية توصياٍت حول ُسبل تعزيز املكتسبات املاضية ومتكني االستثامرات االسرتاتيجية يف القدرات اإلنتاجية.

حلَّت فلسطني يف املرتبة 123 من أصل 174عامليًا، واملرتبة 14 من أصل 19 إقليميًا عىل مؤرش تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الخاص باالتحاد الدويل لالتصاالت للعام 

2017، وبفارق كبري عن لبنان )املرتبة 64( واألردن )املرتبة 70(. يُعزى التطور الحاصل يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الفلسطيني إىل البنية التحتية لالتصاالت 

السلكية والالسلكية التي أُنشئت منذ إبرام اتفاقات أوسلو يف 1993. ويف العام 1997، ُمنحت رشكة االتصاالت الفلسطينية، التي أصبحت اآلن جزًءا من مجموعة االتصاالت 

الفلسطينية، تراخيص حرصية مدتها 5 و10 سنوات إلنشاء وتشغيل نُظم االتصاالت السلكية والالسلكية واتصاالت الهاتف املحمول. وباتت خدمات مجموعة االتصاالت 

الفلسطينية تصل اليوم إىل ما يزيد عىل 98% من الفلسطينيني القاطنني يف املنطقتني )أ( و)ب( من خالل مشغل الهاتف املحمول، جوال، التابع لها مقارنًة بـ 2% فقط يف 

العام 1997 عند انطالقها.

غري أنّه ال ينبغي لهذا النجاح يف إنشاء البنية التحتية األساسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن يطغى عىل حقيقة أن الفلسطينيني يعانون التدين الشديد يف معدالت نقل 

البيانات، وطول زمن االنتقال عرب الشبكة، وارتفاع رسوم االشرتاك، وتقادم التكنولوجيا املستخدمة، حيث بلَغ متوسط رسعات التنزيل والتحميل الخلوية 7.7 و2.2 ميجابت يف 

الثانية يف العام 2021، وهي ثالث أبطأ رسعة عىل مؤرش رسعة اإلنرتنت العاملي.

يُعزى تخلف البنية التحتية لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الفلسطيني، برغم املنشآت األخرية، إىل الحظر اإلرسائييل املفروض عىل مّد األلياف الضوئية ملنازل 

الفلسطينيني، وتقييد االستخدام الخلوي لرتددات الجيل الثاين يف غزة والجيل الثالث يف الضفة الغربية. أي أن إرسائيل حريصٌة عىل أن تكون وظيفة خطوط االتصاالت 

الفلسطينية املنشأة مؤخرًا مبثابة امتداد للشبكات الرئيسية اإلرسائيلية التي تجوب الضفة الغربية لربط املستوطنات اإلرسائيلية غري القانونية. 

تتوىل وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات املسؤولية عن تنظيم السوق، ولكنها ال تستطيع مامرسة صالحياتها التنفيذية والترشيعية التي أُنشئت ألجلها يف 2008 ألنها 

تفتقر بشدة إىل التمويل وإىل املوظفني وتعاين االنقسام الجغرايف بني غزة والضفة الغربية. ونتيجًة لذلك، ال تتلقى الرشكات الفلسطينية الدعَم املؤسيس الالزم لبناء قدراتها 

التنظيمية والتسويقية التنافسية ليك تنجح يف ظل ضغوط السوق الدولية. 

عىل الرغم من ضعف املوقف التفاويض للسلطة الفلسطينية إزاء إرسائيل، إال أنها يف أواخر التسعينات وعندما مل تتمكن من فرض حقوق امللكية أو توفري االستقرار الالزم 

لتدفق رأس املال من القطاع الخاص إىل فلسطني استجابت لدعوة من الفلسطينيني املقيمني يف بلدان الخليج الذين تعهدوا، يف البداية، مبامرسة دور فعال يف تشييد البنية 

التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الفلسطينية. ومبوجب االتفاق، ُمنح الرأسامليون الفلسطينيون املغرتبون الحقَّ املرشوط يف الريوع االحتكارية الحرصية )أي، 

الرتاخيص( مقابل استثامرات طويلة األجل يف تنمية القدرة اإلنتاجية.

ل/ي الورقة كاملًة اقرأ /ي أو حمِّ

Contact@Al-Shabaka.org www.Al-Shabaka.org2022 يناير 1

ملخص تنفيذي من الشبكة

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف فلسطني: تحدي قيود وديناميات القوة

ديفيد مصلح

https://eeas.europa.eu/sites/default/files/npa_english_final_approved_20_2_2017_printed.pdf
https://eprints.soas.ac.uk/9844/1/State_Formation_under_the_PNA2.pdf
https://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2017/index.html#idi2017economycard-tab&PSE
https://www.mas.ps/files/server/20182111113835-1.pdf
http://pcbs.gov.ps/Downloads/book2530.pdf
http://pcbs.gov.ps/Downloads/book2530.pdf
https://www.speedtest.net/global-index/palestine#fixed
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/arab-digital-development-report-2019-english_0.pdf
https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780203448250-11/monopolies-pna-mohamed-nasr
https://al-shabaka.org/wp-content/uploads/2022/01/Musleh_PolicyBrief_Ara_Jan2022.pdf
https://al-shabaka.org/briefs/%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d9%81%d9%84/
mailto:Contact%40Al-Shabaka.org?subject=
http://www.Al-Shabaka.org
https://al-shabaka.org/ar/author/david-musleh/


عىل عكس شبكات التنفيع التقليدية، ال ميلك الرأسامليون الفلسطينيون املغرتبون ما يدفعهم لتجاوز السلطة الفلسطينية، واالنخراط مبارشة مع إرسائيل طمًعا يف الحصول 

عىل ريع أعىل. وبالنسبة إىل إرسائيل، فإن تعاونها مع الرأسامليني الفلسطينيني املغرتبني ضمن لها النفوذ والسيطرة عىل التنمية يف مجال االتصاالت السلكية والالسلكية 

الفلسطينية. ونتيجًة لذلك، يتم الرتويج لخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الحكومية بطريقة ال تشكل أي تهديد مبارش لتدفقات الريع الكبرية التي تنتفع منها 

إرسائيل.

بالرغم من محدودية قدرة السلطة الفلسطينية عىل تعزيز تطوير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واالستثامر فيها، إال أنه ينبغي لها:

مواصلة الضغط السيايس عىل إرسائيل ليك تُخفِّف قيود االسترياد، وال سيام املفروضة عىل تكنولوجيا الجيلني الرابع والخامس.	 

إنشاء منصة مُتكِّن أصحاب املصلحة من التواصل ومواءمة جهودهم يف تطوير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وتحقيًقا لذلك، ينبغي للسلطة الفلسطينية أن تُكلِّف 	 

جهة مستقلة بإجراء دراسات لتقييم السوق يك تضمن اتخاذ قرارات مبنية عىل األدلة. 

تحديث وتوطيد السياسات التعليمية لتعزيز املعارف املتصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 	 

تركيز سياساتها التنموية عىل مأسسة قنوات توزيع التمويل، بحيث تكون االستثامرات يف مرافق التعليم العايل أكرث كفاءة وشفافية. وينبغي أن تستحدث هيئًة مسؤولة 	 

عن تنسيق هذه التدفقات املالية. 

تعزيز العالقات مع الرشكاء اإلقليميني والعامليني لالرتقاء بتبادل املعرفة وصادرات خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.	 
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