
نظرة عامة

إن انتشار العمالت الرقمية واملشفرة عامليًا قادٌر عىل تغيري شكل املقاومة السياسية 

واالقتصادية الفلسطينية إىل حٍد كبري داخل فلسطني املحتلة وخارجها. فكيف ميكن 

ذلك، وما مدى قابليته للتطبيق؟ ما هي الجوانب التكنولوجية للعمالت الرقمية 

واملشفرة التي ميكن للفلسطينيني استخدامها يف كفاحهم من أجل التحرير؟ وما هي 

التعقيدات التي قد يواجهونها هم وحلفاؤهم عند توظيف هذه التقنيات، وكيف 

ميكنهم التغلب عليها؟

يشارك محلال السياسات يف الشبكة، طارق دعنا وإبراهيم الشقاقي، يف هذه املناقشة 

للحديث عن جدوى العمالت الرقمية واملشفرة وإمكانية استخدامها يف السياق 

الفلسطيني.

هل ميكن استخدام العمالت الرقمية واملشفرة كبدائل للعملة الوطنية 

الفلسطينية؟

 طارق دعنا: 

استُحِدثت العمالت املشفرة كبديل لألنظمة املالية الرسمية املركزية حول العامل. 

ويُعد عنرص “الالمركزية” أساسيًا يف فهم فائدة العمالت املشفرة، ألنها ال تخضع 

لسيطرة أي سلطة، سواء حكومات أو بنوك مركزية. وعادًة ما تتم املعامالت بأمان 

من خالل الخوارزميات والتوافق بني شبكات الحواسيب املعقدة حول العامل. تنطوي 

العمالت املشفرة أيًضا عىل ميزات مهمة أخرى، مثل إخفاء هوية املستخدمني واألمان 

والخصوصية والرسعة يف إمتام املعامالت عرب الحدود دون عوائق توقفها. هذا يعني أن 

العمالت املشفرة محصنة من االحتيال والسيطرة السياسية.

أنا أرى العديد من الفوائد التي ميكن أن نجنيها من استخدام بعض العمالت املشفرة، 

وال سيام البيتكوين، إذا جرى تبنيها مؤسسيًا ضمن اسرتاتيجية فلسطينية. وأنا أستخدم 

مصطلح “اسرتاتيجية” لإلشارة إىل إعادة بناء الحركة الوطنية الفلسطينية التي طال 

انتظارها، والتي تتطلب بالرضورة تطوير وسائل اقتصادية ومالية جديدة للمقاومة. 

وهذا يتضمن أمرين: أوالً، ال ينبغي لنا أن نتبنى منظوًرا دوالنيًا غري متوافق مع واقعنا 

ليك نحل مشاكلنا. فمثاًل، ال ينفعنا التفكري يف عملة وطنية مبعناها التقليدي، وإمنا 

كمقاربة مالية مبتكرة لتعزيز النضال ضد االستعامر. ثانيًا، نحتاج إىل إعادة التفكري يف 

مؤسساتنا وأنشطتنا املالية التقليدية الخاضعة بالكامل للسيطرة اإلرسائيلية. باستخدام 

العمالت املشفرة الالمركزية، ميكن للفلسطينيني من االلتفاف عىل هذه العراقيل.

يُعد محو األمية املالية والتكنولوجية أمرًا مهاًم لوضع اسرتاتيجية للعمالت املشفرة. 

وبالرغم من وجود بعض العيوب يف أسواق العمالت املشفرة، مثل التقلبات السعرية 

واملضاربة واالحتيال، إال أن هناك طرقًا لتفاديها. 

والفكرة من محو األمية ليست إقحام الفلسطينيني يف ظروف السوق هذه، وإمنا 

تعريفهم بطرق توظيف تكنولوجيا العمالت املشفرة لتحدي الهيمنة املالية اإلرسائيلية. 

فمثاًل، ميكن للفلسطينيني استحداث عمالت مستقرة مصممة خصيًصا الستخدام 

الفلسطينيني واستخدامها يف املعامالت العابرة للحدود، مبا فيها تلك التي تنفذها 

شبكات التضامن العاملية والرشكات املنارصة لفلسطني. فالعمالت املستقرة ثابتة 

القيمة، ومبنية عىل تقنية سلسلة الكتل )blockchain(، وهي أساسية يف التمويل 

الالمركزي، وهي أداة مالية ثورية ال تتطلب تدخل سلطة مركزية.

تُظهر البيانات املتعلقة باستخدام العمالت املشفرة تشابًها مع استخدام اإلنرتنت 

يف عقد التسعينات، والذي كان يقترص عىل 1% فقط من سكان العامل. فكام أصبح 

اإلنرتنت اليوم جزًءا ال يتجزأ من حياة الناس، يُتوقع أن مسألة تبني العمالت املشفرة 

عىل نطاق واسع هي مسألة وقت فقط. ورمبا تؤدي األزمات االقتصادية واملالية 

املستمرة يف العامل إىل ترسيع هذه العملية، وال بد أن يكون الفلسطينيون مستعدين 

للمشاركة يف هذا التحول العاملي.

إبراهيم الشقاقي:

العمالت املشفرة ليست عملة وطنية قابلة للتطبيق، ال يف فلسطني وال أي مكان آخر. 

علينا أوالً أن نفرِّق بني العمالت الرقمية والعمالت املشفرة. العمالت الرقمية، التي 

تصدرها الحكومات والبنوك املركزية، ستصبح بالتأكيد جزًءا من املستقبل. فمنذ بداية 

العام 2022 وحده، اجتمعت ثالث لجان رئيسية ملناقشة مستقبل العملة الرقمية يف 

االحتياطي الفيدرايل األمرييك، والبنك املركزي األورويب، والبنك املركزي الهندي.

أّما العمالت املشفرة، كام يشري طارق، فال تستند إىل سلطة ُمصِدرة أو تنظيمية 

مركزية. ومع أن اسمها يتضمن كلمة “عملة”، إال أنها ال تؤدي الدور ذاته للعملة. أوالً، 

ال يزال هناك تركيز كبري ألصحاب العمالت املشفرة - وليس فقط عند مقارنة البلدان 

املتقدمة بالبلدان النامية. وعىل سبيل املثال، يتحكم 0.01% من ماليك البيتكوين يف 

27% من عمالت البيتكوين املتداولة. واألهم من ذلك، أن أكرث من 90% من العمالت 

املشفرة ال تُستخدم يف املعامالت لرشاء األشياء. أي أن العمالت املشفرة ليست عملًة 

بقدر ما هي أصل للمضاربة - مثل األسهم، ولكنها أكرث تقلبًا بكثري.

تتفاقم يف فلسطني مشكلة قبول العمالت املشفرة وتقلب أسعارها، حيث يستورد 

الفلسطينيون ما قيمته نحو 6.5 مليار دوالر سنويًا، أو حوايل 40% من إجاميل الناتج 

املحيل. وهذا يعني أن عىل املصدرين إىل فلسطني أن يقبلوا العمالت املشفرة كوسيلة 

للدفع. ويف حني أن العمالت املشفرة آمنة بالفعل، إذا جرى التعامل معها بشكل 

صحيح، إال أن املستثمرين فيها يتعرضون لالحتيال ويخرسون مليارات الدوالرات - 

أكرث من 14 مليار دوالر العام املايض وحده. وبالنظر إىل تدين املعرفة الرقمية نسبيًا 

يف فلسطني، وافتقارها إىل هيئة تنظيمية فعالة تحول دون وقوع حاالت االحتيال عىل 

شبكة اإلنرتنت، فإن التعامل مع العمالت املشفرة يف فلسطني يف الوقت الحايل ميكن 

أن يحتمَل أخطاًرا جاّم.
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شارك فيها طارق دعنا و إبراهيم الشقاقي
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 بغض النظر عن مدى قابليتها للتطبيق، هل من جوانب تكنولوجية أخرى 

للعمالت املشفرة ميكن االستفادة منها يف السياق الفلسطيني؟

 طارق دعنا: 

العمالت املشفرة مبنية عىل تكنولوجيا سلسلة الكتل، والتي تتيح مجموعة من 

االستخدامات. وعىل وجه التحديد، توفر سلسلة الكتل إمكانية ربط الفلسطينيني حول 

العامل من خالل املنظامت املستقلة الالمركزية )DAOs( التي يتم إنشاؤها للربط بني 

األشخاص املتوافقني عىل االلتزام بقواعد معينة لغايات التنسيق والحكم الذايت تحقيًقا 

لهدف مشرتك من خالل نظام تصويت آمن وغري ُمظهر لهوية املصوتني. ميكن ألنظمة 

التصويت املستخدمة يف املنظامت املستقلة الالمركزية أن تُدخل العملية الدميقراطية 

إىل مجاالت مختلفة، مثل السياسة والتعليم واالقتصاد وغريها من املجاالت ذات 

االهتامم العام. واألهم من ذلك أن لديها إمكانات كبرية لتجاوز التشتت الجغرايف الذي 

يعيشه الفلسطينيون من خالل استخدام الشبكات االفرتاضية لصنع القرار الجامعي 

والتشاريك.

هناك تطبيقات أخرى أيًضا ميكنها أن تسهِّل الرتتيبات بني األعامل التجارية يف السوق 

الفلسطيني. فعىل سبيل املثال، ميكن أن تقدم سلسلة الكتل العقود الذكية، وهي 

اتفاقات ذاتية التنفيذ، لزيادة مستوى الثقة يف املعامالت االقتصادية. فقد أثارت 

الشيكات املرتجعة يف الضفة الغربية وغزة مشاكل خطرية يف السنوات األخرية، وبلغت 

قيمة الخسائر املرتتبة عليها مليارات الدوالرات. ولهذا آثاٌر بعيدة املدى ال تقترص عىل 

العالقات بني الرشكات، بل تطال العالقات االجتامعية أيًضا. وميكن استخدام تكنولوجيا 

العقود الذكية يف مواقف معينة لتأمني تعهدات الدفع.

غري أن الحلول القامئة عىل سلسلة الكتل لبعض املشاكل يف فلسطني يجب أن تكون 

جزًءا من اسرتاتيجيات شاملة، وليس كحلول سياساتية. وهذا يعني أن علينا أن 

نستهدَف إحداَث تغيري جذري بالتزامن مع تفادي مقاربة سياسات اإلصالح التي 

خ الوضع القمعي الراهن. انتهجتها الجهات املانحة يف مرحلة ما بعد أوسلو والتي تُرسِّ

إبراهيم الشقاقي:

ال تستند قيمة العمالت املشفرة إىل أي أساٍس اقتصادي أو مايل باملعنى التقليدي، 

ولذلك فإن العمالت املشفرة ستظل عرضًة للمضاربة والتقلبات السعرية، وقد ُشبِّهت 

مؤخرًا بسلسلة بونزي أو “اللعبة ذات الحصيلة السلبية”. ومن ناحية أخرى، فإن 

تكنولوجيا سلسلة الكتل املستخدمة يف العمالت املشفرة سوف تُحدث ثورًة بالتأكيد 

يف تسجيل املعامالت عرب اإلنرتنت، والتوثق، واألمن السيرباين. فهذه التكنولوجيا التي 

اهتدى إليها صاحب االسم املستعار “أتويش ناكاموتو” يف ورقته البحثية توفُر عدًدا ال 

يُحىص من التطبيقات املمكن استخدامها يف السياق الفلسطيني.

ميكن أن يكون استخدام سلسلة الكتل كنظام المركزي للدفع عرب اإلنرتنت مفيًدا 

يف فلسطني، وال سيام مع ظهور عمالت مستقرة جديدة أكرث ثباتًا ومربوطة بالنقود 

الورقية مثل الدوالر، أو السلع املستقرة مثل الذهب. وميكن للمدفوعات الواردة من 

الخارج أن تتجاوز القيود اإلرسائيلية، كام يفعل األفغانيون لتفادي العقوبات األمريكية 

وحركة طالبان؛ ومن األمثلة األخرى خدمة “شور رمييت”، التي تحظى بشعبية كبرية 

يف التحويالت املالية يف أوساط املغرتبني األفارقة. حتى املدفوعات داخل فلسطني 

ميكن أن تستخدم هذه الطريقة، مثل الدفعات التي ترصفها وزارة الشؤون االجتامعية 

لعائالت السجناء السياسيني وغريهم من املحتاجني، حيث تستهدف إرسائيل بعض تلك 

املدفوعات.

غري أن باعتقادي أن استخدام هذه التكنولوجيا لالقرتاع يف االنتخابات مستقباًل ميكن أن 

يكون أجدى يف السياق الفلسطيني. ومع أن استخدام سلسلة الكتل ألغراض التصويت 

ال يزال يف بداياته، إال أن من املرجح أن يغدو هذا التطبيق، بعد بذل املزيد من البحث 

والعمل، مستقبَل التصويت يف العقد أو العقدين املقبلني، ألن سلسلَة الكتل توفر 

بالضبط ما تتطلبه االنتخابات: نتائج ال تظهر أسامء املقرتعني ولكنها قابلة للتدقيق. ويف 

حالة فلسطني، تستطيع هذه الطريقة أن تعالج اإلشكاالت التي أُثريت يف االنتخابات 

املزمعة األخرية، مثل متكني الفلسطينيني يف القدس من التصويت. وميكن استخدامها 

أيًضا يف الجهود األوسع نطاقًا إلرشاك الفلسطينيني حول العامل يف عملية صنع القرار 

السيايس، عىل غرار الجهود املبذولة إلرشاك الفلسطينيني كافة يف انتخابات املجلس 

الوطني الفلسطيني والتي اكتسبت زخاًم يف العام 2011.

هل ستسمح إرسائيل بهذا النوع من التطور التكنولوجي؟ وكيف للفلسطينيني 

أن يتغلبوا عىل القيود اإلرسائيلية املفروضة عىل استخدامهم التقنيات املختلفة؟

 طارق دعنا: 

ال شك يف أن إرسائيل ستمنع أي توجه لتطوير التقنيات الفلسطينية، حيث إنها تسيطر 

عىل البنية التحتية التكنولوجية لفلسطني، مام يفرض قيوًدا مختلفة عىل االقتصاد 

الرقمي الفلسطيني. فعىل سبيل املثال، أتاحت إرسائيل للفلسطينيني إمكانية استخدام 

الجيل الثالث )3G( فقط من إنرتنت الهاتف املحمول يف العام 2018، وتُعدُّ رسعة 

اإلنرتنت يف الضفة الغربية وغزة من أبطأ الرسعات يف العامل. وبالرغم من هذه الظروف 

الرقمية املُجحفة، ما انفكت أهمية اإلنرتنت تزداد يف حياة الفلسطينيني، حيث فاقت 

نسبة األرس الفلسطينية املتصلة باإلنرتنت 80% يف عام 2019، مقارنة بـ 52% يف 2017 

وهذه داللة مهمة عىل زيادة االتصال بني الفلسطينيني داخل فلسطني وخارجها.

هناك دامئًا طرق لاللتفاف عىل القيود اإلرسائيلية، وال سيام أن تقنية سلسلة الكتل 

ال تعرتف بالحدود، وتوفر مساحات مفتوحة لالبتكار املستمر، وتولُِّد فرًصا جديدة 

الستحداث البدائل. وليك ينجح الفلسطينيون يف االلتفاف عىل القيود، ال بد من أن 

يتحول مسعى املقاومة التكنولوجية إىل اسرتاتيجية ذات رؤية تعطي األولوية للمشاركة 

عرب الحدود. أي أنه ينبغي تصميم تقنية سلسلة الكتل وتطويرها خارج الحدود 

الجغرافية لفلسطني، ولكن مبشاركة الفلسطينيني يف فلسطني والشتات. 2
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“بالنظر إىل تدين املعرفة الرقمية نسبيًا يف فلسطني، 
وافتقارها إىل هيئة تنظيمية فعالة تحول دون 
وقوع حاالت االحتيال عىل شبكة اإلنرتنت، فإن 

التعامل مع العمالت املشفرة يف فلسطني يف الوقت 
الحايل ميكن أن يحتمَل أخطاًرا جاّم.”

“ميكن للفلسطينيني استحداث عمالت مستقرة 
مصممة خصيًصا الستخدام الفلسطينيني 

واستخدامها يف املعامالت العابرة للحدود، مبا 
فيها تلك التي تنفذها شبكات التضامن العاملية 

والرشكات املنارصة لفلسطني.”

https://time.com/nextadvisor/investing/cryptocurrency/what-is-blockchain/
https://www.econstor.eu/bitstream/10419/235960/1/1764253469.pdf
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2022/04/education-is-democratized-through-daos.html
https://www.ibm.com/topics/smart-contracts
https://ramallah.news/post/177039/2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-2020
https://www.ft.com/content/83a14261-598d-4601-87fc-5dde528b33d0
https://jacobinmag.com/2022/01/cryptocurrency-scam-blockchain-bitcoin-economy-decentralization
https://www.debr.io/article/21260.pdf
https://theintercept.com/2022/01/19/crypto-afghanistan-sanctions-taliban/
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/12/07/why-the-discourse-about-palestinian-payments-to-prisoners-families-is-distorted-and-misleading/
https://blogs.lse.ac.uk/usappblog/2020/09/25/long-read-how-blockchain-can-make-electronic-voting-more-secure/
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/80371F5E-6AFC-445A-81A5-2DB9EAFC6184/130303/sectionA.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/80371F5E-6AFC-445A-81A5-2DB9EAFC6184/130303/sectionA.pdf
https://www.aljazeera.com/opinions/2011/8/23/its-time-for-all-palestinians-to-be-heard
https://www.aljazeera.com/opinions/2011/8/23/its-time-for-all-palestinians-to-be-heard
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/
https://www.al-monitor.com/originals/2022/02/world-bank-report-notes-improvement-palestinian-digital-economy


حلقة نقاشية

وبعبارة أخرى، ال ينبغي أن تكون فلسطني مركز االستثامر التكنولوجي، ألنها 

ستخاطر بالوقوع تحت السيطرة اإلرسائيلية املبارشة. وعوًضا عن ذلك، ينبغي أن 

يضطلع الفلسطينيون واملطورون املنارصون لفلسطني يف الخارج بدوٍر رئييس يف 

إعداد البنية التحتية التكنولوجية، وبناء التطبيقات لخدمة القضية الفلسطينية، 

وربط الفلسطينيني ببعضهم حول العامل. ورغم بطء رسعة اإلنرتنت وضعف البنية 

التحتية التكنولوجية نسبيًا يف الضفة الغربية وغزة، إال أنها ستكون كافية الستخدام 

تلك التطبيقات.

إبراهيم الشقاقي:

دأبت إرسائيل عىل اتخاذ تدابري استباقية للحيلولة دون وصول الفلسطينيني إىل 

تقنيات االتصال املتطورة. وتجىل ذلك يف عام 2018 حني حظرت إدخاَل األبراج 

واملعدات الالزمة التصاالت الجيل الثالث إىل غزة. وبينام تُشيد املؤسسات املالية 

الدولية بقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بوصفه ُمخلِّص االقتصاد الفلسطيني، 

إال أنها ال تتصدى لقبضة إرسائيل الصارمة عىل كل جانب من جوانب هذا القطاع.

لن تأُل إرسائيُل جهًدا يف منع استخدام هذه التقنيات املتطورة يف فلسطني. وفيام 

يتعلق بتقنيات سلسلة الكتل أو أنواع معينة من العمالت املشفرة، فإنها قد تُصدر 

أوامَر عسكريًة تحظر عىل املؤسسات املالية، مبا فيها البنوك ومكاتب الرصافة، 

التعامَل بالعمالت املشفرة. وميكنها أيًضا أن تفرض حظرًا غري مبارش. لكن حتى لو 

فُرَضت رقابًة صارمة عىل اإلنرتنت، سيظل بوسع املستخدمني الوصول إىل محافظ 

العمالت املشفرة وإمتام املعامالت باستخدام أدوات مبتكرة، مثل األقامر الصناعية 

التابعة لرشكة بلوك سرتيم، التي تعمل عىل إنتاج وبيع أدوات غري باهظة الثمن 

تتيح لألفراد إمكانية الوصول إىل الربامج الالزمة دون الحاجة إىل اإلنرتنت.

رَشعت إرسائيل بالفعل يف مسعاها لوقف استخدام العمالت املشفرة، حيث زعمت 

يف 2021 أنها متكَّنت بفضل “اخرتاق تشغييل” من التعرف إىل محافظ عمالت 

مشفرة متلكها أحزاب سياسية فلسطينية واالستيالء عليها. ويف أواخر شباط/فرباير 

2022، زعمت إرسائيل أنها استولت عىل 30 محفظة عمالت مشفرة أخرى. وسواء 

تسنى االستيالء عىل تلك املحافظ بفضل اخرتاق فعيل أو طريقة تقليدية، فال شك يف 

أن إرسائيل متتلك أحد أكرث قطاعات التجسس واملراقبة تقدًما يف العامل، وهو ما تجىل 

مؤخرًا من خالل فضيحة برامج القرصنة التي أنتجتها مجموعة “أن يس أو”.

غري أن السياسات اإلرسائيلية مل تُفلح قط يف إيقاف جهود التعبئة والتنمية 

الفلسطينية، سواء كانت مقاومًة سياسية أو اقتصادية. ومع ظهور العمالت الرقمية، 

يتعني عىل الفلسطينيني أن يكونوا أكرث إبداًعا، وأن يركزوا عىل التعليم والتدريب 

السيرباين.

كيف ميكن للفلسطينيني أن يوظفوا التقنيات واالتصاالت الحديثة 

لخدمة حركة التضامن العاملي املتنامي مع فلسطني واملقاومة االقتصادية 

الفلسطينية؟

 طارق دعنا: 

باتت التكنولوجيا جزًءا ال غنى عنه يف نضاالت العدالة االجتامعية، حيث يواصل 

النظام اإلرسائييل توظيف التكنولوجيا كعنرص أسايس يف أجندته االستعامرية 

االستيطانية، وبدأ الفلسطينيون يستخدمونها كوسيلة بارزة للمقاومة، بل وقاموا هم 

وحلفاؤهم بالتوسع يف استخدام اإلنرتنت كوسيلة للمقاومة والتعبئة عىل مستوى 

العامل، وفضح الجرائم اإلرسائيلية أمام العامل، وبيان أساليب املقاومة الفلسطينية. 

وقد ساهم هذا الِحراك اإللكرتوين بتحصيل دعم الرأي العام العاملي لصالح النضال 

الفلسطيني من أجل الحرية والعدالة.

تشري األبحاث أيًضا إىل أن الشابات الفلسطينيات قد نجحن يف استخدام األدوات 

التكنولوجية للمقاومة اإللكرتونية ملواجهة التجزئة الجغرافية واالحتالل العسكري 

اإلرسائييل القمعي يف القدس. فضاًل عىل الهجامت اإللكرتونية التي تشنها الحركات 

املؤيدة لفلسطني ضد أهداف دعائية إرسائيلية.

“مع ظهور العمالت الرقمية، يتعني عىل 

الفلسطينيني أن يكونوا أكرث إبداًعا، وأن يركزوا 

عىل التعليم والتدريب السيرباين.”

غري أنَّ َمن يضطلع بهذه الجهود هم أفراد ومجموعات صغرية ومتفرقة، ألن القيادة 

الفلسطينية غائبة إىل حٍد كبري عن مواقع النضال التكنولوجي بسبب عجزها عن 

التكيف مع التغيري. لذا فإن الطريقة الوحيدة إلدماج التكنولوجيا عىل نحو فعال يف 

دة. وما  النضال الفلسطيني هي من خالل رؤية اسرتاتيجية تضعها حركة وطنية مجدَّ

نحتاجه هو بناء شبيك منظم وتعبئة منهجية لرأس املال البرشي واملايل ليك نستوعب 

التكنولوجيا يف سياق النضال الفلسطيني.

ال توجد إجابة مبارشة وواضحة بشأن الُسبل التي يستطيع الفلسطينيون من خاللها 

روا التكنولوجيا لخدمة تحررهم ومقاومتهم، إال أن الخطوَة األوىل عىل درب  أن يُسخِّ

وضع اسرتاتيجية تكنولوجية ال بد وأن تبدأ بأبحاث جادة وشاملة. فبناء املعرفة 

القوية يُشكل األساس الستحداث األدوات التكنولوجية وتطبيقها وتعزيز القدرات 

التكنولوجية يف الحركة الوطنية.

إبراهيم الشقاقي:

يتمتع الفلسطينيون، سواء داخل فلسطني املستعمرة أو يف الشتات، بإمكانات كبرية 

كمستخدمني للفضاءات واملنصات االفرتاضية لغايات الِحراك السيايس الجامعي 

والتنسيق. الغالبية العظمى من الفلسطينيني )96%( يعرفون القراءة والكتابة، 

ومعدالت الترسب من املدارس الثانوية منخفضة نسبيًا )حوايل 2%(. غري أن االفتقار 

إىل التمويل والبنية التحتية يف قطاع التعليم يعني أن هذه املؤرشات اإليجابية ال 

ترُتجم إىل معرفة رقمية، ولكن مؤسسات هذه املعرفة وأُسسها موجودة بالفعل. 
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“غري أن الحلول القامئة عىل سلسلة الكتل 

لبعض املشاكل يف فلسطني يجب أن تكون 

جزًءا من اسرتاتيجيات شاملة، وليس كحلول 

سياساتية تكنولوجية.”

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/472671640152521943/pdf/Palestinian-Digital-Economy-Assessment.pdf
https://www.apc.org/sites/default/files/Report_7amleh_English_final.pdf
https://blockstream.com/satellite/
https://www.aljazeera.com/news/2021/7/9/israel-says-it-is-targeting-hamas-cryptocurrency-accounts
https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/defense-ministry-seizes-cryptocurrency-digital-wallets-allegedly-intended-to-fund-hamas/
https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/defense-ministry-seizes-cryptocurrency-digital-wallets-allegedly-intended-to-fund-hamas/
https://www.theguardian.com/world/2021/dec/03/us-state-department-officials-iphones-hacked-nso-group-spyware
https://www.middleeasteye.net/opinion/israel-palestine-surveillance-tech-dystopia
https://digital.lib.washington.edu/researchworks/handle/1773/40280
https://al-shabaka.org/podcasts/palestinian-resistance-and-shifting-the-media-narrative-with-marwa-fatafta/
https://www.nytimes.com/2021/05/18/world/middleeast/palestinians-social-media.html
https://al-shabaka.org/podcasts/palestinian-resistance-and-shifting-the-media-narrative-with-marwa-fatafta/
https://www.jstor.org/stable/44173471?seq=1
https://www.jstor.org/stable/44173471?seq=1
https://www.aljazeera.com/news/2022/3/15/israel-says-government-sites-targeted-by-cyberattack-2
https://al-shabaka.org/circles/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%a8%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84/
https://al-shabaka.org/circles/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%a8%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84/
https://www.middleeasteye.net/news/spread-word-palestine-has-one-worlds-highest-literacy-rates
https://www.middleeasteye.net/news/spread-word-palestine-has-one-worlds-highest-literacy-rates
https://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_En_childDay2020E.pdf
https://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_En_childDay2020E.pdf


وعند املقارنة بالبلدان النامية األخرى، برغم السياسات اإلرسائيلية املقيِّدة، فإن نسبة 

الفلسطينيني يف الضفة الغربية وغزة الذين ميلكون “اتصااًل بشبكة اإلنرتنت” تبلغ نحو 

70%، وهناك 75% من األرس لديها هاتف محمول واحد عىل األقل، وغالبيتها هواتف 

ذكية.

ال تنفك إرسائيل تسيطر عىل قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الفلسطيني، مبا 

فيه العديد من الرشكات التي تعكس ديناميات القوة الدارجة: رأس املال إرسائييل واليد 

العاملة الرخيصة فلسطينية. وهذه الدينامية تعيد تدوير القيمة املضافة داخل السوق 

اإلرسائييل وال تنعكس داخل االقتصاد الفلسطيني. ومع ذلك، مثة إمكانات هائلة عىل 

شكل ركيزتني. أوالً، هناك إمكانات هائلة للتعاون السيايس بني الفلسطينيني حول العامل. 

وقد كانت هناك بالفعل عدة محاوالت إلقامة هذا التعاون، مبا يف ذلك حملة انتخاب 

املجلس الوطني الفلسطيني، وحركة املقاطعة، وشبكة الجالية الفلسطينية يف الواليات 

املتحدة، وقمة بناء فلسطني املنعقدة يف اآلونة األخرية.

الركيزة الثانية هي التعاون االقتصادي الجمعي بني رأس املال الفلسطيني يف الضفة 

الغربية وغزة، واألرايض املحتلة سنة 1948، والشتات، بهدف النهوض بالقطاعات التي 

قد ال تكون عرضة للسيطرة اإلرسائيلية املادية، مبا فيها القطاعات الفرعية املختلفة 

لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وهذا ال يعني تحويل املوارد من قطاعات مهمة كثيفة 

العاملة مثل الزراعة والتصنيع، ولكن كمكمل لها. إن هذا النوع من التعاون يستلزم 

إنشاء “اقتصاد عريب” جمعي يتحىل بقدرة كبرية عىل املقاومة االقتصادية.

بغض النظر عن مستقبل العمالت املشفرة كأدوات استثامرية، فإن تقنية سلسلة الكتل 

ستغري العامل بال شك يف السنوات القادمة. وينبغي للفلسطينيني أن يفكروا يف طرق مفيدة 

لتسخري إمكانات هذه التكنولوجيا، وال سيام ملجابهة القيود اإلرسائيلية املشددة عىل 

الحركة والقيود املالية. وهذا يتطلب تعاون أصحاب املصلحة كافة، وليس فقط القطاع 

الخاص. وينبغي للسلطة الفلسطينية أن تبادر بالبحث عن مجاالت محتملة لتطبيق هذه 

التكنولوجيا وأن تتشاور مع الخرباء املحليني بشأن االسرتاتيجيات املستقبلية.
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طارق دعنا هو أستاذ مساعد يف دراسات النزاع واإلنسانية يف معهد الدوحة للدراسات 

العليا، ومحارض مساعد يف جامعة نورث وسرتن يف قطر. عمل يف منصب مدير مركز 

دراسات التنمية يف جامعة بريزيت وكبري زمالء باحثني يف معهد إبراهيم أبو لغد 

للدراسات الدولية، واملعهد العايل للدراسات الدولية واإلمنائية يف جنيف، وكلية 

الدراسات الرشقية واألفريقية.

 )Trinity College( إبراهيم الشقاقي هو أستاذ مساعد يف دائرة االقتصاد بجامعة

 The New School( يف والية كونيتيكت. حصل عىل شهادة الدكتوراه من جامعة

for Social Research - NSSR( يف نيويورك. عمل إبراهيم كأستاذ زائر يف جامعات 

بريزيت والقدس يف فلسطني، وجامعة تورينو يف إيطاليا و NSSR يف نيويورك. كام 

عمل كباحث اقتصادي يف معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس( يف 

رام الله ومركز القانون الدويل يف مؤسسة دياكونيا بالقدس الرشقية.

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

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

األراء الفردية ألعضاء الشبكة ال تعرب بالرضورة عن رأي املنظمة ككل.

https://palestine.unfpa.org/en/news/pcbs-unfpa-joint-press-release-occasion-world-population-day#:~:text=While%20the%20percentage%20of%20individuals,compared%20to%2069%25%20for%20females.
https://buildpalestine.com/summit/
https://assafirarabi.com/en/38166/2021/05/30/the-resurgent-arab-economy-of-palestine/
https://al-shabaka.org/ar/author/TariqDana/
https://al-shabaka.org/en/author/IbrahimShikaki/

