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يعكف أصحاب املصلحة يف فلسطني منذ عقدين من الزمن عىل ترويج 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الجديدة ونرشها بهدف استحداث 

الفرص االقتصادية. ومبفهومها الواسع، تنطوي هذه التكنولوجيا الجديدة 

عىل استخدام املعالجة الرقمية واالتصاالت السلكية والالسلكية  — مثل 

شبكات البيانات واإلنرتنت وأجهزة الحاسوب والهواتف الذكية واملحمولة 

واألقامر الصناعية والتقنيات الالسلكية األخرى — يف جمع املعلومات 

وإنشائها وتحليلها وتخزينها ومعالجتها وإرسالها.

بالنظر إىل استمرار االحتالل اإلرسائييل لفلسطني وتخلُّف االقتصاد 

الفلسطيني، بات الكثرُي من الفلسطينيني مقتنعني بأن النمو املدفوع 

بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هو وسيلٌة ممكنة لتحقيق االزدهار 

االقتصادي، وبالتايل تحقيق تقرير املصري الوطني. ومع ذلك، فإن ديناميات 

القوة التي تحدد معامل هذا القطاع، واملتمثلة يف الدولة اإلرسائيلية 

ومجتمع املانحني الدويل والسلطة الفلسطينية والرأسامليني الفلسطينيني 

املغرتبني، تُقيُِّد قدرَته عىل التنمية وإحداث تغيريٍ اقتصادي مستدام يف 

حياة الفلسطينيني.

تتناول هذه الرقة السياساتية الصعوبات التي يواجهها الفلسطينيون يف 

تطوير قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بسبب االحتالل اإلرسائييل 

العسكري والرقمي املستمر. ويف حني يوِجز بعض التحديات التي يواجهها 

الفلسطينيون يف غزة، إال أنه يركز باألساس عىل الضفة الغربية الخاضعة 

للسلطة الفلسطينية، حيث إن معظم مبادرات تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت الفلسطينية تنطلق من هناك. ويتحرى مبادرات السلطة 

الفلسطينية وجهوَدها يف سبيل تطوير قطاع تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت 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 هذه 

الورقة السياساتية تقرتُح عىل السلطة الفلسطينية توصياٍت من أجل 

تعزيز املكتسبات املاضية ومتكني االستثامرات االسرتاتيجية يف القدرات 

اإلنتاجية. 

معاناة قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف فلسطني

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(. وبحسب الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

كان قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الفلسطيني يف العام 2018 

يضم 677 رشكة مسجلة يعمل فيها 8815 موظًفا، أي أقل من %1 من 

ل يف 2017  القوى العاملة و %4 من الناتج املحيل اإلجاميل االسمي، وسجَّ

عجزًا تجاريًا تراكميًا بلَغ 200 مليون دوالر.

يُعزى ُجّل التطور الحاصل يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

الفلسطيني إىل البنية التحتية لالتصاالت السلكية والالسلكية التي أُنشئت 

منذ إبرام اتفاقات أوسلو يف 1993. ُمنحت رشكة االتصاالت الفلسطينية، 

التي أصبحت اآلن جزًءا من مجموعة االتصاالت الفلسطينية )بالتل(، 

تراخيص حرصية مدتها 5 و10 سنوات يف العام 1997 إلنشاء وتشغيل 

نُظم االتصاالت السلكية والالسلكية واتصاالت الهاتف املحمول، واستمرت 

حتى دخول منافستها أوريدو فلسطني )املعروفة سابًقا باسم الوطنية( 

سوَق الهواتف الخلوية عام 2009. وباتت خدمات مجموعة االتصاالت 

الفلسطينية تصل اليوم لاِم 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. ويُعّد الهاتف املحمول 

املحرَك الرئييس، حيث فاق عدد االشرتاكات النشطة 4 ماليني اشرتاك، 

بزيادة قدرها %66 مقارنًة بعام 2010.

تستأثر مجموعة االتصاالت الفلسطينية، مبعية أوريدو فلسطني والرشكات 

املتعاقدة لتزويد الخدمة، بنسبة %87 من القيمة اإلجاملية لصناعة 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وتوظِّف %55 من القوى العاملة يف 

هذه الصناعة )انظر الجدول 1(. وهي الرشكة األكرث ربحية يف فلسطني 

ل ما ال يقل عن 3000  وأكرب جهة توظيف يف القطاع الخاص، حيث تُشغِّ

موظف، وفًقا ملوقعها اإللكرتوين. وتستأثر مبا ال يقل عن %20.5 من سوق 

األوراق املالية الفلسطينية، حيث بلَغ رأساملها السوقي 705 مليون دوالر 

يف 2020، وهي الرشكة األعىل قيمة من بني جميع الرشكات املتداولة يف 

بورصة فلسطني.
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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 و 2.2 ميجابت يف الثانية يف العام 2021، 
وهي ثالث أبطأ رسعة عىل مؤرش رسعة اإلنرتنت العاملي. وباملقارنة، تبلغ 

رسعة اإلنرتنت عرب الهاتف املحمول يف األردن 25.1 و17.3 ميجابت يف 
الثانية عىل التوايل.

حلَّ أداء إنرتنت الخط الثابت عريض النطاق يف فلسطني يف املرتبة 130 
عامليًا يف العام 2021 مبتوسط رسعة تنزيل وتحميل 22 و10.4 ميجابت 

يف الثانية عىل التوايل. يف العام 2018، كان 40% من املشرتكني يعتمدون 
عىل رسعة تنزيل تبلغ 8 ميجابت يف الثانية أو أقل. وبسبب ارتفاع األسعار 

وتدين الجودة، استقر معدل انتشار انرتنت الخط الثابت عريض النطاق 
عند %6.9 يف العام 2019، بينام كانت 69% من األرس املتصلة باإلنرتنت يف 
الضفة الغربية و%12 يف غزة تعتمد عىل شبكات املحمول بدالً من الخط 

الثابت.

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. 

وبالرغم من التقارير األوىل الواردة يف 31 آب/أغسطس 2021 حول إمكانية 
طرح ترددات الجيل الرابع يف فلسطني، إال أّن عملية تهيئة البنية التحتية 

املطلوبة ستستغرق حتى سنة، وسيظل الفلسطينيون متخلفني عن إرسائيل 
التي توفر ترددات الجيل الخامس.

إّن التقدم الحقيقي عىل صعيد انتشار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
الفلسطينية متوقٌف عىل إرسائيل، حيث ال تزال الحكومة اإلرسائيلية، 

بوصفها سلطة احتالل، متارس سيطرتها الكاملة عىل املجال الكهرومغناطييس 
لفلسطني، بالرغم من اعرتافها الرسمي بحق الشعب الفلسطيني يف امتالك 

نُظم اتصاالت مستقلة مبوجب املادة 36 من امللحق الثالث التفاقات أوسلو 
لعام 1995.

أّما عىل أرض الواقع، تحرص إرسائيل عىل أن تكون وظيفة خطوط 
االتصاالت الفلسطينية املنشأة مؤخرًا مبثابة امتداد للشبكات الرئيسية 

اإلرسائيلية التي تجوب الضفة الغربية لربط املستوطنات اإلرسائيلية غري 
القانونية. فمكاملات الخطوط األرضية داخل فلسطني املحتلة والصادرة منها، 

عىل سبيل املثال، متر عرب إرسائيل، وال ميلك الفلسطينيون مفتاح إنرتنت 
مستقل، وال بوابة اتصاالت دولية مستقلة.

تتذرع إرسائيل باملخاوف األمنية ملنع التجار الفلسطينيني من استرياد 
معدات متطورة لالستخدام التجاري. ويف الوقت نفسه، تضمن بأن 

الفلسطينيني ال يشرتون املعدات التكنولوجية إال من املوردين اإلرسائيليني. 
بل إن وزارة االتصاالت اإلرسائيلية تُنظِّم السوق ملجموعة االتصاالت 

الفلسطينية وأوريدو فلسطني، بحيث يتوجب عىل هذه الرشكات 
الفلسطينية أن تتقدم بطلب إىل الوزارة من أجل الحصول عىل نطاقات 

عريضة أوسع وموجات خلوية أطول.
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“تحرص إرسائيل عىل أن تكون وظيفة خطوط 
االتصاالت الفلسطينية املنشأة مؤخًرا مبثابة 

امتداد للشبكات الرئيسية اإلرسائيلية التي ... 
تربط املستوطنات اإلرسائيلية غري القانونية.”

الجدول )1(: مؤرشات قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الفلسطيني لعام 2018
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ر البنك الدويل أن سوق االتصاالت الخلوية الفلسطينية تكبَّدت خسائر يف األعوام 2015-2013 ترتاوح بني 436 و1150 مليون دوالر كنتيجة  يُقدِّ
مبارشة للقيود اإلرسائيلية. وباإلضافة إىل ذلك، تتقاىض رشكة االتصاالت اإلرسائيلية اململوكة للدولة سابًقا، بيزك، رسوم التوصيل والقطع من رشكة 

حضارة، مزود خدمة اإلنرتنت اململوك ملجموعة االتصاالت الفلسطينية، وذلك مقابل استخدام شبكاتها األساسية، بينام تُضطر رشكتا جوال وأوريدو 
فلسطني إىل رشاء ترددات محدودة من نظرياتهام اإلرسائيلية عرب وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات الفلسطينية، حال املوافقة عليها من وزارة 

االتصاالت اإلرسائيلية.

تعاين رشكتا جوال وأوريدو فلسطني منافسًة شديدة من الرشكات اإلرسائيلية التي كانت تستحوذ عىل ما ال يقل عن 20% من حصة السوق يف العام 
2020 ألنها قادرٌة عىل طرح حزٍم أرخص وبرسعات أعىل بفضل أبراج البث غري القانونية املنترشة يف جميع أنحاء الضفة الغربية لخدمة املستوطنات 

اإلرسائيلية غري الرشعية. وباإلضافة إىل ذلك، يدفع ما ال يقل عن 40% من الفلسطينيني الحاصلني عىل تصاريح عمل إرسائيلية مقابل اشرتاكات 
إرسائيلية لضامن عدم انقطاع االتصال أثناء تنقالتهم اليومية.

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 حكومة األمر الواقع يف غزة وحكومة فتح يف الضفة 

الغربية. ونتيجًة لذلك، ال تتلقى الرشكات الفلسطينية، بخالف منافسيها اإلقليميني، الدعَم املؤسيس الالزم لبناء قدراتها التنظيمية والتسويقية 
التنافسية ليك تنجح يف ظل ضغوط السوق الدويل.
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أّما من حيث االبتكار، فإن الوضع السيايس الراهن يثني صانعي 
السياسات الفلسطينيني عن إطالق برامج البحث والتطوير التي من 
شأنها أن تساعد يف إدماج قدرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
الفلسطينية يف سالسل القيمة الرقمية. وسيكون لهذا دوٌر حاسٌم يف 

نهاية املطاف يف التوسع يف االبتكار واالنتقال به من إطار االحتياجات 
املحلية إىل عمليات التحول العاملية. وال تزال الجامعات أيًضا عاجزًة 

عن تأهيل خريجيها يف املجاالت املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت نظرًا الفتقارها إىل املوارد املالية وأساليب التدريس الالزمة 

لتزويد الطالب باملهارات التي تبحث عنها الرشكات.

بلغ معدل البطالة عند هؤالء الخريجني — البالغ عددهم 2545 
يف 2021 )4% فقط من إجاميل الخريجني يف فلسطني( — حوايل 

30% عىل الصعيد الوطني يف 2020. ومل يكن بوسع الرشكات الناشئة 
الناجحة يف فلسطني إال أن تبني عىل النامذج التجارية القامئة من خالل 
استنساخها وتكييفها لتالئم العامل العريب، وبعد ذلك اضطرت الرشكات 

الفلسطينية إىل البحث عن رشكاء يف الخارج لضامن التأمني القانوين 
عىل عملياتها، أو لجأت ببساطة إىل بيع منتجاتها.

التعاون مع الرأسامليني الفلسطينيني املغرتبني للتخفيف من 
وطأة االحتالل 

عىل الرغم من ضعف املوقف التفاويض للسلطة الفلسطينية إزاء 
إرسائيل، إال أنها عكفت طوال العقدين املاضيني عىل اتباع اسرتاتيجية 

تنموية إلقامة صناعة تكنولوجيا معلومات واتصاالت فلسطينية من 
خالل االنخراط يف النمو اإلنتاجي وتوسيع قدراتها يف إدارة الريوع لاِم 
لها من أهمية خاصة لقدرة السلطة الفلسطينية عىل تغيري ديناميات 

القوة من أجل اكتساب حرية اقتصادية أكرب، ألن الدخل الريعي 
اإلضايف سيمنُح القيادَة الفلسطينية فسحًة رضورية لحامية احتكارها 
السيايس من خالل تغذية قنواتها غري الرسمية للتوزيع املايل، ولتنفيذ 

اسرتاتيجيتها أيًضا )انظر الشكل 1 أدناه(.

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/24019/104263.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://www.mtit.pna.ps/
https://al-shabaka.org/briefs/%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%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/
https://documents1.worldbank.org/curated/en/844141590600764047/pdf/Economic-Monitoring-Report-to-the-Ad-Hoc-Liaison-Committee.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/844141590600764047/pdf/Economic-Monitoring-Report-to-the-Ad-Hoc-Liaison-Committee.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/844141590600764047/pdf/Economic-Monitoring-Report-to-the-Ad-Hoc-Liaison-Committee.pdf
https://pcbs.gov.ps/Downloads/book2520.pdf
https://pcbs.gov.ps/Downloads/book2520.pdf
https://www.mohe.pna.ps/Portals/0/MOHEResources/Docs/Statistics/الدليل2020.pdf?ver=LAoFEa-Mn5FZ8SmLNVOf4Q==
https://www.mohe.pna.ps/Portals/0/MOHEResources/Docs/Statistics/الدليل2020.pdf?ver=LAoFEa-Mn5FZ8SmLNVOf4Q==
https://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2562.pdf
https://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2562.pdf


عملت السلطة الفلسطينية جاهدًة من أجل استحداث طبقة رأساملية 
وطنية ستبني الحًقا صناعة تكنولوجيا معلومات واتصاالت قامئة عىل 

السوق. ولكن عندما مل تتمكن السلطة الفلسطينية، بحلول أواخر 
التسعينات، من فرض حقوق امللكية أو توفري االستقرار الالزم لتدفق رأس 

املال من القطاع الخاص إىل فلسطني، استجاب مسؤولو السلطة 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 

سوا رشكة االتصاالت الفلسطينية، الحقَّ املرشوط يف الريوع  - الذين أسَّ
االحتكارية الحرصية )أي، الرتاخيص( مقابل استثامرات طويلة األجل يف 

تنمية القدرة اإلنتاجية، مبا فيها تعزيز التعلم التكنولوجي واستحداث فرص 
عمل ُمجزية.

لقد كان احتكار قطاع االتصاالت، من املنظور التنموي، حتميًا نظرًا 
لصغر حجم االقتصاد الفلسطيني واملنافسة الشديدة من جانب الرشكات 

اإلرسائيلية. ومع ذلك، تُعّد املرشوطية عاماًل أساسيًا، ولذا قامت النخبة 
داخل السلطة الفلسطينية — يف ظل غياب املؤسسات الرسمية املتمكنة 
القادرة عىل فرض القانون — ببناء مؤسساتهم بحيث ترتكز قدرات إدارة 

الريوع يف رأس الهرم. وهكذا ضمن صانعو السياسات عدم انسحاب هؤالء 
الرأسامليون من دورهم كرشكاء صغار، مثاًل من خالل إقامة تحالفات بديلة 

لكسب ريوع أعىل ولكن ُمخلَّة بالوضع القائم. 

تتقاىض السلطة الفلسطينية جزًءا يسريًا من ريع االتصاالت السلكية 
والالسلكية ليك تتمكن من توسيع قدراتها املؤسسية التي تضم مؤسسات 

رسمية وغري رسمية عىل حد سواء. متتلك السلطة الفلسطينية حصًة يف 
مجموعة االتصاالت الفلسطينية )6.7%( وأوريدو فلسطني )34.7%( من 
خالل صندوق االستثامر الفلسطيني التابع للسلطة الفلسطينية. وتحصل 

أيًضا عىل نسبة 7% من اإليرادات السنوية ملجموعة االتصاالت الفلسطينية 
كجزء من االتفاق األول بشأن تقاسم الريع املربم يف العام 1997. 

ويبلغ مقدار هذه النسبة، باإلضافة إىل رضيبة الدخل ورضيبة القيمة 
املضافة، نحو 15.5 مليون دوالر كإيرادات شهرية تذهب ملوازنة السلطة 

الفلسطينية.

وكمثاٍل آخر أكرث وضوًحا يُبني قدرة السلطة الفلسطينية املستمرة عىل 
ضبط رشكائها الصغار، وافقت مجموعة االتصاالت الفلسطينية أثناء 

الجولة األخرية من املفاوضات يف 2016 عىل دفع 290 مليون دوالر، فضاًل 
عىل التزاماتها الحالية، مقابل متديد 20 عاًما لرتاخيص الهاتف الخلوي 

والخطوط الثابتة للرشكة. وعالوًة عىل ذلك، تستفيد السلطة الفلسطينية 
استفادًة غري مبارشة من استثامرات الرأسامليني الفلسطينيني املغرتبني التي 

تستحدث فرص عمل تؤدي يف نهاية املطاف إىل تقليل االعتامد عىل القطاع 
العام. وهكذا فإن النخبة السياسية يف فلسطني ال تستغني عن الرأسامليني 

الفلسطينيني املغرتبني، وال سيام أنهم ميتلكون القدرات التنظيمية والتنموية 
لرتجمة أهداف السياسات إىل واقع اقتصادي. أي أن اتفاقية تقاسم الريع 
مع السلطة الفلسطينية تُبرشِّ بهوامش ربح مرتفعة لالستثامرات يف بناء 

القدرات اإلنتاجية يف مجال االتصاالت السلكية والالسلكية.

1. نظام التنفيع باإلنجليزية هو “Patron-Client System” و”patron-clientelism”، له مسميات أخرى مثل نظام الزبائنية، ونظام الراعي-الزبون.

عىل عكس شبكات التنفيع1 التقليدية، ال ميلك الرأسامليون الفلسطينيون 
املغرتبون ما يدفعهم لتجاوز السلطة الفلسطينية، واالنخراط مبارشة مع 

إرسائيل طمًعا يف الحصول عىل ريع أعىل، ولكن ُمخّل بالوضع القائم، ألن 
هؤالء الرأسامليني ليسوا مجرد باحثني عن الريع، فالعديد منهم لديهم 

طموحات وتطلعات سياسية لفلسطني أيًضا. فهم، يف املقام األول، ملتزمون 
بضامن استمرار الحركة الوطنية الفلسطينية ونجاحها، وبالتايل استمرار 

السلطة الفلسطينية وترتيباتها.

سعى الرأسامليون الفلسطينيون املغرتبون إىل تفادي االنتقادات العامة 
تجاه تعاونهم مع إرسائيل وتشجيعهم عليه، ولهذا غلب الطابع غري الرسمي 

عىل تحالفاتهم مع إرسائيل )انظر الشكل 1 أعاله(. غري أن سري العمل يف 
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يترضر بسبب ذلك ألنها تسمح 

للرأسامليني الفلسطينيني املغرتبني بالتعامل مع إرسائيل مبارشًة فيام يتعلق 
باستفساراتهم املتصلة بعملهم التجاري، ما يؤثر سلبًا يف دور الوزارة كنقطة 
اتصال مركزية ووحيدة بني كال الطرفني. وبالنسبة إىل إرسائيل، فإن تعاونها 

مع الرأسامليني الفلسطينيني املغرتبني يضمن لها النفوذ والسيطرة عىل 
التنمية يف مجال االتصاالت السلكية والالسلكية الفلسطينية.

تسيطر إرسائيُل سيطرًة كاملة عىل استحداث مكاسب التكنولوجيا 
الفلسطينية وتوزيعها، وتضمن هيمنَة شبكات االتصاالت اإلرسائيلية، 
مبا فيها نُظم املراقبة. ولهذا آثار بعيدة املدى عىل تطوير تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت الفلسطينية. ال تزال السلطة الفلسطينية غري راغبة 
يف تهيئة ظروف اإلطار التنظيمي، ومل تسَع إىل تعزيز دور وزارة االتصاالت 

وتكنولوجيا املعلومات، وهذا يُسهم يف نهاية املطاف يف تنفيذ سياسات 
وزارة االتصاالت اإلرسائيلية يف ظل التسوية السياسية الحالية. يعني هذا 

الواقع أيًضا بأن السلطة الفلسطينية مل تعزز سياسات ريادة األعامل؛ وكل 
ما متكنت من تحقيقه هو تقدٌم عىل املدى القريب واملتوسط يف تنمية 

قطاع االتصاالت السلكية والالسلكية بهدف جني ريع أعىل.

ليس من املستغرب أيًضا أن تتلكأ السلطة الفلسطينية يف االستجابة إىل 
دعوات مجتمع املانحني الدويل أو دعوات منظامت املجتمع املدين املحلية 
مثل االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان( من أجل النهوض بتطبيق 
خدمات الحكومة اإللكرتونية أو حامية البيانات التي تعزز الشفافية، ألن 

ذلك سيؤدي إىل تقييد قدرة السلطة الفلسطينية عىل إدارة الريوع بحرية، 
وبالتايل الحفاظ عىل اتفاقية تقاسم الريع. ونتيجًة لذلك، يتم الرتويج 

لخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الحكومية بطريقة ال تشكل 
أي تهديد مبارش لتدفق الريع عىل نطاق واسع.ومع ذلك، متكنت السلطة 

الفلسطينية من إحراز بعض التقدم. 
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“يدفع ما ال يقل عن 40% من الفلسطينيني 
الحاصلني عىل تصاريح عمل إرسائيلية مقابل 

اشرتاكات إرسائيلية لضامن عدم انقطاع 
االتصال أثناء تنقالتهم اليومية.”

https://eprints.soas.ac.uk/3654/1/Evaluating_the_Emerging_Palestinian_State.pdf
https://eprints.soas.ac.uk/3654/1/Evaluating_the_Emerging_Palestinian_State.pdf
https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780203448250-11/monopolies-pna-mohamed-nasr
https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780203448250-11/monopolies-pna-mohamed-nasr
https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780203418796-10/new-political-economy-corruption-mush-ta-khan-mushtaq-khan
https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780203418796-10/new-political-economy-corruption-mush-ta-khan-mushtaq-khan
https://www.ooredoo.ps/data/itemfiles/c03fe707d2e9870af0f381db0e2a4f24.pdf
https://www.paltelgroup.ps/uploads/FCTSH_2020_(2).pdf
http://www.pif.ps/Home/
https://www.mas.ps/files/server/20182111113835-1.pdf
https://www.mas.ps/files/server/20182111113835-1.pdf
https://www.reuters.com/article/paltel-license-idUKL5N1EN1LU
https://www.reuters.com/article/paltel-license-idUKL5N1EN1LU
https://al-shabaka.org/briefs/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a3%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9/
https://online.ucpress.edu/jps/article-abstract/24/3/31/52554/The-Dynamics-of-Palestinian-Elite-Formation
https://www.aman-palestine.org/cached_uploads/download/2021/04/28/corruptionrpteng2021-ex-final-1619567481.pdf
https://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2021/08/ISPs-Palestine-EN.pdf
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ومثة مؤرشات تدل عىل فاعلية اتفاقية تقاسم الريع، ومنها أن الريوع 
االحتكارية تبقى، إىل حٍد ما، داخل فلسطني. فقد استحدثت مجموعة 

االتصاالت الفلسطينية وأوريدو فلسطني وظائف منتجة يف مجال االتصاالت 
لقرابة 4500 موظف يتقاضون رواتب أعىل من العاملني يف أي قطاع آخر، 

مبا يف ذلك القطاع العام. وأسهمتا بذلك يف تخفيف الضغط الواقع عىل 
كاهل السلطة الفلسطينية إليجاد فرص عمل ألبناء الطبقة العاملة املتعرثة. 

وباإلضافة إىل االستثامر يف البنية التحتية، طالبت السلطة الفلسطينية 
الرأسامليني الفلسطينيني املغرتبني بتخصيص نصيب متزايد من األرباح 

لتمويل القدرة عىل االبتكار، مبا يف ذلك التعليم يف مجال تكنولوجيا 
املعلومات ومتويل املشاريع الريادية وتوجيهها.

ويف إطار ذلك، انخرطت مجموعة االتصاالت الفلسطينية، وبدرجة أقل 
أوريدو فلسطني، يف إعادة تصميم برامج التشجيع عىل ريادة األعامل، والتي 

ذ عىل نحو شبه حرصي من خالل رأسامل املانحني الدوليني. أي  كانت تُنفَّ
أن الجهات املانحة والرأسامليني الفلسطينيني املغرتبني باتوا، من ناحية، 

يتنافسون عىل التأثري يف قطاع خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 
ومن ناحية أخرى، يتعاونون عندما يعود تعاونهم بالفائدة عىل كال الطرفني. 
وعىل سبيل املثال، أطلقت مجموعة االتصاالت الفلسطينية حاضنة األعامل 
فكرة يف العام 2018 لدعم رواد األعامل يف تطوير تطبيقات اإلنرتنت وذلك 
من خالل توفري التوجيه واإلرشاد، ونُظم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

املستخدمة يف رشكة جوال، والتمويل للمشاريع الناشئة الواعدة مقابل حصة 
فيها. غري أن مدى تطوير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بفضل التفاعالت 

بني الجهات املانحة والرأسامليني الفلسطينيني املغرتبني يتوقف يف نهاية 
املطاف عىل االحتالل اإلرسائييل املستمر، وعىل قدرتهم ورغبتهم يف مواءمة 

اسرتاتيجياتهم )انظر الشكل 1 أعاله(.

متلك النخبة السياسية الفلسطينية، وال سيام يف ظل غياب التمويل 
الحكومي، مصلحة مرشوعة يف مسعى الرأسامليني الفلسطينيني املغرتبني 
لتأسيس نظام وطني لالبتكار ألنه سيقلل من تدخل املانحني يف عمليات 

صنع القرار االقتصادي الحاسمة. ويف حني أن هؤالء املستثمرين قد 
يكسبون عىل املدى املتوسط بفضل حصتهم يف ريوع االبتكار، فإن السلطة 

الفلسطينية وأصحاب املصلحة يف القطاع الخاص سيستفيدون استفادًة كبرية 
عىل املدى البعيد. ومن منظور السياسات، يوفر نظام االبتكار املحيل حيزًا 

أكرب لتنفيذ االسرتاتيجيات التي تعالج القضايا امللحة، مثل ظروف العمل غري 
املواتية لرواد األعامل وأصحاب األعامل الحرة، ويسمح بالنمو وفًقا ملعايري 

السوق.

توصيات

نستكشف من استثامرات السلطة الفلسطينية طوال العقدين املاضيني يف 
تطوير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت دروًسا قيمة حول ُسبل تعزيز دور 
هذه التكنولوجيا يف االقتصاد الفلسطيني، عىل الرغم من استمرار االحتالل 

اإلرسائييل. وبينام للرأسامليني الفلسطينيني املغرتبني دور مهم يف تطوير 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف فلسطني، فهم رشكاء صغار. فالسلطة 

الفلسطينية، وإن كانت شبه حكومة محدودة يف قدرتها عىل تعزيز القدرات 
اإلنتاجية واالستثامر يف فلسطني، هي التي تقود االسرتاتيجية التنموية. 

ولذلك ينبغي لها:

مواصلة الضغط السيايس عىل إرسائيل حتى تُخفِّف قيود االسترياد، وال 	 
سيام املفروضة عىل تكنولوجيا الجيلني الرابع والخامس. وبالنظر إىل 
عدم قدرة السلطة الفلسطينية عىل التأثري يف اللوائح التنظيمية التي 
تضعها وزارة االتصاالت اإلرسائيلية، فإن من األهمية مبكان أن تَعرض 

هذه املسألة عىل أصحاب املصلحة املحليني والدوليني املعنيني القادرين 
عىل مامرسة الضغوط السياسية واالقتصادية عىل إرسائيل.

إنشاء منصة مُتكِّن أصحاب املصلحة من التواصل ومواءمة جهودهم 	 
يف تطوير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، حيث سيسمح لهم ذلك 

بتحديد مسار واضح نحو التخصص املستقبيل يف سالسل القيمة الرقمية 
املحتملة. 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. فالرأسامليون الفلسطينيون 
املغرتبون ومجتمع املانحني الدوليني حريصون عىل االستثامر يف 

التعليم يف مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألن نجاحهم عىل 
املدى البعيد يف إدرار الريع سيعتمد عىل زيادة انتشار املعرفة بهذه 

التكنولوجيا. وينبغي للسلطة الفلسطينية أن تنتهز هذه الفرصة.

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، مثل األردن وتونس، 	 
وكذلك نيجرييا وكينيا وجنوب إفريقيا، لالرتقاء بتبادل املعرفة 

وصادرات خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، حيث ستكتسب 
السلطة الفلسطينية من تعزيز العالقات بالحكومات اإلقليمية 

والعاملية خربًة قيّمة يف تطوير قدراتها يف مجال تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت، وال سيام فيام يتعلق بسياسات التعليم الفعالة وغري 
املكلفة، والطرق املبتكرة للتغلب عىل أوجه القصور يف التسويق.

“سعى الرأسامليون الفلسطينيون املغرتبون 
إىل تفادي انتقادات العامة تجاه تعاونهم مع 

إرسائيل وتشجيعهم عليه.”

https://pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/comm_annual1_2018e.html
https://pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/comm_annual1_2018e.html
https://paltelfoundation.ps/posts/view/8911/Code_for_Palestine&lang=1
https://www.menacatalyst.ps/main-events/5051.html
https://paltelfoundation.ps/posts/view/8911/Code_for_Palestine&lang=1
https://www.fikra.ps/
https://www.fikra.ps/
https://www.prnewswire.com/news-releases/palestinian-authority-issues-a-stark-warning-of-digital-economy-tardiness-because-of-deprivation-of-4g-and-5g-spectrum-for-palestine-301217679.html


6

ديفيد مصلح مستشار اقتصادي فلسطيني أملاين. حاصل عىل درجة ماجستري يف 

السياسات والحوكمة االقتصادية العاملية من كلية الدراسات الرشقية واإلفريقية 

بجامعة لندن، حيث أجرى أبحاثًا حول التنمية االقتصادية الفلسطينية وإدماج 

اقتصادات غرب آسيا يف سالسل القيمة العاملية.

»شبكة السياسات الفلسطينية« شبكة مستقلة غري حزبية وغري ربحية، 

مهمتها نرش وتعزيز ثقافة النقاش العام حول الحقوق االنسانية 

للفلسطينيني وحقهم يف تقرير املصري، وذلك ضمن إطار القانون الدويل 

وحقوق اإلنسان. يلتزم األعضاء واملحللون السياسيون يف الشبكة املناقشة 

الجدية للقضايا املطروحة.ميكن اعادة نرش وتوزيع هذه امللخصات 

السياسية رشط ان يتم االشارة بوضوح اىل »الشبكة«، »شبكة السياسات 

الفلسطينية«، كمصدر اسايس لتلك املواد.

www. :ملزيد من املعلومات عن »الشبكة«، زوروا املوقع االلكرتوين التايل

contact@ :او اتصلوا بنا عىل الربيد االلكرتوين التايل al-shabaka.org

al-shabaka.org األراء الفردية ألعضاء الشبكة ال تعرب بالرضورة عن رأي 

املنظمة ككل.

https://al-shabaka.org/ar/author/david-musleh/

