
 1 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

اتفاقية أوسلو وتأثيرها على مدى استخدام تكنولوجيا المعلومات 
 في بناء الدولة الفلسطينية

 
مقدمة من 

 
سامح رشيد فايز القبج 

 
فمسطين  / القدس المفتوحة : أنظمة المعمومات الحاسوبية من جامعة: بكالوريوس

 
 

/ قدمت ىذه الرسالة استكمااًل لمتطمبات درجة الماجستير في الدراسات اإلقميمية 
  دراسات عربية معاصرة

 

 2004/ حزيراف 
 

 

 

 

 

 



 2 

الفصل األول  

 

خلفية الدراسة وأهميتها 

 المقدمة

 
 التعبير الذم كصؼ بو المختصكف النمك “انفجار المعمكمات “شيد الربع األخير مف القرف العشريف ظاىرة 

المذىؿ في حجـ المعمكمات المتداكلة، مما سمح بمضاعفة المخزكف الفكرم المعرفي اإلنساني خالؿ فترات زمنية 

كنتيجة لذلؾ االنفجار المعرفي الضخـ كتضاعؼ اإلنتاج الفكرم في مختمؼ  . قصيرة كما ذكر  قانكف مكر

المجاالت، ظيرت الحاجة الى تحقيؽ أقصى سيطرة ممكنة عمى فيض المعمكمات المتدفقة في أسرع كقت كبأقؿ 

. جيد كذلؾ عف طريؽ إتقاف التعامؿ مع الحكاسيب كأنظمة االتصاالت المتطكرة

 التي ساعدت عمى بركز ف أىـ ما يميز ىذه المرحمة عممية التفجر المعرفي كثكرة االتصاالت كالمعمكماتية،ـك

  .دكر تكنكلكجيا المعمكمات كأىميتيا في العالـ

كفي فمسطيف كاف لمتغيرات السياسية الدكلية، كعقد االتفاقيات التي رسمت قياـ السمطة الكطنية الفمسطينية عمى 

، 1993أجزاء مف أراضي فمسطيف الجغرافية، كالتي مف أىميا اتفاؽ اكسمك إلعالف المبادمء المبـر في عاـ 

 االتصاالت في فمسطيف حقؿ األثر الكبير عمى قطاع تكنكلكجيا المعمكمات ، كظير ذلؾ مف خالؿ تطكر قدرة 

 .   لخدمات االتصاالت دعمى تمبية احتياج المجتمع الفمسطيني المتزام

 ىاجسا أمنيا فمجأت إلى تقييده بمجمكعة مف األكامر ك القيكد العسكرية الحقؿك كانت إسرائيؿ تعتبر نمك ىذا 

فقط  % 3.14قطاع غزة   تتجاكز كثافة تكفر الياتؼ الثابت في الضفة الغربية كلـ ك ، طكاؿ فترة االحتالؿ

                                                 
 25 ، ص اٌّؼٍىِبث بٍٓ إٌظرٌت واٌخطبٍك انشفبػٙ، ػجذ انًجٛذ ،  

 شٓش ، ٔثزنك ًٚكُُب أٌ َزُجؤ يغزمجم انذبعٕة ثبالػزًبد ػهٗ ػذد 18  ُٚض لبٌَٕ يٕس أٌ لذسح انذبعٕة رزضبػف يشح كم  

. االشٓش 
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  عاما10-15 بينما استغرؽ الحصكؿ عمى خط ىاتؼ آنذاؾ مدة زمنية ال تقؿ عف ، في إسرائيؿ %30بمقابؿ 

.   حظر في بعض األحياف استخداـ جياز الفاكس ك أجيزة االتصاؿ األخرلكما

ك قد ساىـ انعداـ تكفير الخدمات اإلسرائيمية في فمسطيف ك غياب االىتماـ بتطكير شبكة االتصاالت ببقاء 

. الكضع عمى حالتو البدائية

فكر إنشائيا خطة طارئة دفة الحكـ في الضفة الغربية كقطاع غزة، كضعت الفمسطينية كمع استالـ السمطة 

 مف خالؿ بناء كتجييز نظاـ جديد لالتصاالت يشمؿ ، كذلؾلمتكسع كالخركج مف الكضع المتردم الذم كرثتو

 .تطكير البنية التحتية ك تأىيؿ شبكات االتصاؿ

كقد أكلت السمطة الكطنية الفمسطينية اىتماما بالغا بالدكر االستراتيجي لقطاع االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات  

 جاءت كالدة شركة االتصاالت الفمسطينية ؼكتطكيره، كاتخذت قرارىا ببناء كخصخصة قطاع االتصاالت، 

PALTEL  ، بإعادة قامت ؼ  .1997التي حصمت عمى امتياز تقديـ خدمات الياتؼ الثابت كالجكاؿ في العاـ

 نسبة االنتشار  تجاكزتكقد أعادت اتصاؿ فمسطيف مع العالـ ، بناء البنية التحتية كتجييز شبكة رقمية متطكرة

 .مف األراضي الفمسطينية% 90غطت خدماتيا حكالي بينما % 10

كالتي ارتفع عدد مستخدمي " Jawwalجكاؿ " إطالؽ أكؿ شركة اتصاالت خمكية فمسطينية  1999 عاـ كما تـ

. 2003في سنة   مستخدـ265000ما يقرب الياتؼ النقاؿ مف خالليا إلى 

 االحتياجات المحمية فيما يتعمؽ لتمبيةذك قدرات كمية كنكعية كافية     إف قطاع تكنكلكجيا المعمكمات الفمسطيني 

ألداء دكر بارز ، بمنتجات كخدمات تكنكلكجيا المعمكمات، إال أنو ال يزاؿ غير قادر عمى جسر اليكة الالزمة

أف تكجيو ىذا القطاع نحك السكؽ الخارجي يتطمب إجراء ب عممان . مجاؿىذا اؿعمى المستكييف اإلقميمي كالدكلي في 
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ت إنشاء مشاريع مشتركة مع إمكانياتحسينات كبيرة في مجاؿ الكفاءة التقنية جنبان إلى جنب مع استكشاؼ 

 .شركات إقميمية كعالمية عمى صعيد التسكيؽ كالتصنيع الثنائي

 محور وأىمية البحث

 
بما أف فمسطيف تعيش حتى اليـك في ظركؼ أمنية كعسكرية مفركضة عمييا مف قبؿ االحتالؿ الذم يقيد 

باغالقاتو ك إجراءاتو التعسفية االقتصاد الفمسطيني ك يعيؽ إتماـ عممية التكامؿ، ك نظران لشحة المكارد الخاـ 

المتكفرة لدل السمطة الكطنية الفمسطينية، كنظران لككف اإلغالؽ بيف المدف الفمسطينية مستمرا منذ ما يزيد عف 

الثالث سنكات، قمت بيذا البحث لدراسة إمكانية حكسبة الكزارات كمؤسسات السمطة، كربطيا معان بيدؼ 

الحصكؿ عمى حككمة الكتركنية ، تساعد المكاطف عمى إنجاز معامالتو في دكائر السمطة الفمسطينية دكف 

. الحاجة دائمُا الى التنقؿ بيف المدف ك اجتياز الحكاجز كغيرىا مف المعكقات اإلسرائيمية

كعميو سيتـ التركيز عمى قدرة المجتمع الفمسطيني عمى تحقيؽ ىذه الفكرة بالتعاكف بيف القطاعات الثالث 

. الحككمي كالخاص كالمنظمات األىمية
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 ىدف البحث
 

، كفي عصر القرية العالمية الكاحدة ، أصبحت  في ظؿ الكاقع السياسي كالجغرافي الذم تعيشو فمسطيف اليـك

االتصاالت كالحكاسيب  لغة ىذا العصر،  فمف أتقنيا  كجد لو مكاف  متقدمان  في العالـ،  كمف جيميا  استمر  

كعمى فمسطيف التي عانت الكثير كمازالت تعاني أف تنظر إلى تكنكلكجيا المعمكمات . في عداد الدكؿ النامية 

كمدخؿ لمرقي كالتقدـ كالمنافسة، خاصة أف شحة المصادر الطبيعية الصناعية في فمسطيف، يمكف أف تشكؿ 

حافزان لمتكجو الى حقؿ تكنكلكجيا المعمكمات كلتييئة المجتمع الفمسطيني لتشكؿ أدمغتو بديالن عف قمة المصادر أم 

كلنأخذ دركس مف الياباف كاليند كماليزيا، فالياباف فقدت في الحرب .  تطكير اإلنساف ليعمؿ عمى تطكير الدكلة

الككنية الثانية كؿ شيء كلكنو بالعمـ ك التكنكلكجيا أصبحت قكة اقتصادية مؤثرة، كالماليزييف الذيف استطاعكا أف 

.  يغيركا المقكلة الشائعة عنيـ بأنيـ أكسؿ شعب، حيث أصبحكا قكة اقتصادية تكنكلكجية مؤثرة

كتيدؼ ىذه الدراسة إلى تحميؿ الكاقع الفمسطيني لتكنكلكجيا المعمكمات، كاألسمكب األفضؿ لتكطيف تكنكلكجيا 

 الكاقع ليصبح قكة مؤثرة، عممان بأف نقؿ التكنكلكجيا بشكؿ غير صحيح قد يعكد االمعمكمات ككيفية تطكير ىذ

 تطكير قطاع كاليدؼ االستراتيجي ىك .باألثر السمبي كيجعمنا تابعيف لممزكد كمجرد مستيمكيف لمتكنكلكجيا

االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات في فمسطيف، كجعمو رافدان مف ركافد االقتصاد الكطني، لزيادة معدالت النمك 

. كالتنمية كتحقيؽ االزدىار في المجتمع، كصكالن إلى مجتمع معمكمات فمسطيني متطكر
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منيجية البحث  

ىذه تمثمت كقد تعتمد الدراسة عمى أسمكب التحميؿ الكصفي لمبيانات التي تـ جمعيا مف مصادر مختمفة، 

جياز أصدرىا بيانات اخدت مف إحصائيات كالمصادر بمقابالت مع مجمكعة مف ذكم الخبرة كذكم اإلطالع، 

بيانات اتحاد شركات كذلؾ  ك، ككزارة التربية كالتعميـ، ككزارة االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات،اإلحصاء المركزم

ىذه  كبعض األدبيات كالدراسات المنشكرة ذات العالقة بمكضكع البحث الذم تغطيو ،تكنكلكجيا المعمكمات

.  الدراسة

معوقات إمكانية استكمال البحث 

  
أىـ المعكقات التي كاجيت عممية استكماؿ البحث ىي ندرة المراجع المكثقة المتعمقة بيدؼ الدراسة لذلؾ تككنت 

أكراؽ عمؿ مقدمة في مؤتمرات عالمية محمية تناقش بعض الجكانب التي تطرقت مقابالت ك معظـ المراجع مف 

  .ليا في البحث

 ما ىي تكنولوجيا المعمومات 
 

 

  عمى نطاؽ كاسع في   Information Technology  (IT)يستخدـ تعبير تكنكلكجيا المعمكمات 

الدراسات العممية كاألبحاث، ك قد تـ تعريب كممة تكنكلكجيا مف قبؿ المجامع المغكية العربية الى كممة 

ىي "كالمعمكمات لغة . تقنية كمف ثـ تـ إدخاؿ الكممة نفسيا لمتعامؿ معيا بعد أف شاع استخداميا عالميا

كىي تمثؿ منظكمة المعارؼ المنتمية الى سائر أنكاع الحقائؽ في ". أحدى المفردات المشتقة من ع ل م

بأنيا اندماج " كيمكف تعريؼ تكنكلكجيا المعمكمات بشكؿ بسيط . الطبيعة كالمجتمع كفي التجييزات التقنية
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التطكرات اليائمة لتقنيات الحاسكب مع تقنيات االتصاالت كالتحكؿ الى التقنية الرقمية بشكؿ مكثؼ مما 

 ".جعميا عمما تطبيقيا

                                                 
 1، ص  (يجزًغ يب ثؼذ انظُبػخ ٔيجزًغ انًؼهٕيبد) اٌّؼٍىِبحٍت واٌّجخّغ انُمش٘ ، يؼٍ ،  
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 روافد تكنولوجيا المعمومات

 
: ما ىي روافد تكنولوجيا المعمومات

 
تعتمد تكنكلكجيا المعمكمات عمى ثالث ركافد رئيسية تشكؿ معان مجتمعة ما يعرؼ بقطاع تكنكلكجيا المعمكمات 

في ىذه . كالركافد ىي الحاسكب بشقية  المادم كالذىني ، االتصاالت، كاإلعالـ بكسائؿ المرئية كالمسمكعة

. الدراسة أتطرؽ لرافديف فقط ىما الحاسكب كاالتصاالت

 
 الحاسوب بشقية المادي والذىني 

 

لمحاسوب  الشق المادي 

 يكمنا الحالي، كيمكف تمخيص العناصر لى المكجكدة االحاسكبيرجع الفضؿ لجكف فكف نيكماف بكضع معمارية 

: الرئيسية لمككنات الحاسكب بما يمي

 ممحقات اإلدخاؿ كاإلخراج  كسائؿ تخزيف البيانات ، كحدة الذاكرة ، ، كحدة المعالجة المركزية

 البيانات مف خالؿ كحدات اإلدخاؿ لتحتؿ مكضعيا في ذاكرة الحاسكب الى كالحاسكب يقـك باستقباؿ 

خزف المعمكمات تأف يتـ معالجتيا مف قبؿ كحدة المعالجة المركزية التي تشبو عمؿ المخ باإلنساف، تـ 

نتاج عممية المعالجة في كحدات التخزيف كيخرج المعمكمات النيائية عمى كحدات اإلخراج الطرفية، 

 . كالشكؿ التالي يبف مككنات الحاسكب المادية
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 1 اٌشىً اٌخىضٍحً

 

 الحاسوب بعدة أجيال عممت عمى تطوير مكوناتو  ىيكميةوقد مرت 

  استخداـ الصماـ االلكتركني ككحدة بناء رئيسية:  أىـ مالمحو (1948)الجيؿ األكؿ .

  حمكؿ الترانزيستكر مكاف الصماـ االلكتركني: قأىـ مالمح (1958)الجيؿ الثاني .

  استخداـ الدارات المتكاممة : قأىـ مالمح (1964)الجيؿ الثالث(IC )  عمى شكؿ شريحة

. سيمككف كاحدة بدؿ العديد مف الترانزستكرات

  لـ يحدث تغير عمى الكحدة الرئيسية بؿ تـ تطكيرىا لتشتمؿ عمى : (1982)الجيؿ الرابع

(  VLSI )خمسيف ألؼ كحدة عمى الشريحة الكاحدة كسميت الدارات المتكاممة الكبيرة جدا 

الذاكرة الرئيسية 

 

 

 

 

 

 

وحدة المعالجة المركزية 

ي
خب

إلد
ث ا

حذا
و
 

ج
خرا

إل
ث ا

حذا
و
 

 وضبئً اٌخخسٌٓ

وحذة اٌحطبة 

 وإٌّطك

 وحذة اٌخحىُ

 شىً ٌىضح ِىىٔبث اٌحبضىة اٌّبدٌت
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  أطمقت الياباف مشركعان تـ خاللو التخمص مف الفجكة  (1992 – 1982)الجيؿ الخامس

 مكاف Softwareتبكأت فيو البرمجيات اليائمة بيف المككنات المادية كالبرمجيات حيث 

  أداة لتحقيقيا كليس العنصر الحاكـ الذم  Hardwareالصدارة ليصبح العتاد المادم 

.   يفرض قيكده عمييا

 

كقد تمى الجيؿ الخامس التقاء ثالثة مشاريع يسعى كؿ منيا الى الحفاظ عمى األمف المعمكماتي كتطكير تكنكلكجيا 

: المعمكمات كالمشاريع ىي

 المشركع الياباني لحكسبة العالـ الكاقعي  .

  كاتصاالت عالية األداءحاسكب المشركع األمريكي لتطكير نظـ . 

  المشركع األكركبي كتمثمو المرحمة الثانية لبرنامج البحكث االستراتيجي في مجاؿ تكنكلكجيا

 ." المعمكمات

يالحظ أف المشاريع الثالث جاءت لدمج ركافد تكنكلكجيا المعمكمات معان في كحدة متكاممة تتميع فييا 

الحدكد الفاصمة بيف المككنات المادية كالبرمجيات كبيف نظـ االتصاالت كنظـ الحكاسيب،  كتيدؼ الى 

 . أف تسييؿ العالقة بيف اإلنساف كاآللة ليصبح الحكار بينيما طبيعيا متناغما

 : (البرمجيات  )لمحاسوبالشق الذىني 

 رذذد أعهٕة يغزٕٚبد ْٕ دهمخ انٕطم ثٍٛ اإلَغبٌ ٔانًكَٕبد انًبدٚخ نهذبعٕة، ٔٚشزًم ػهٗ ثالثخ 

:  ْٙ ٔانًغزٕٚبد ػًم انذبعٕة كؤداح نؼت أٔ جٓبص إداس٘  ، 

                                                 

 78 ، ص وػصر اٌّؼٍىِبثػهٙ،َجٛم، انؼشة   
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ىدفيا السيطرة عمى نظاـ الحاسكب كشبكات نقؿ المعمكمات ، كىي برامج  : برمجيات نظم التشغيل

عمى تحميؿ نظاـ التشغيؿ كيشرؼ . تنتقؿ الى الذاكرة كتتكلى إعادة الحياة الى أجزاء الحاسكب 

البرامج التطبيقية كينظـ العالقة بيف اآللة كمستخدميا ، أما بالنسبة لمشبكات فنظاـ التشغيؿ يسيطر 

عمى حركة الرسائؿ المتبادلة عبر مساراتيا المختمفة ، كيعمؿ كحمقة كصؿ بيف أعضاء الشبكة ، 

أم أنو العْبء اإلدارم الذم يجب تحميمو كي  نسيطر عمى مكارد .  "كيكصي بكيفية التعامؿ معيا 

 " .الحاسكب كالمالـز لجميع التطبيقات العاممة تحت رعايتو 

ىي كؿ التطبيقات كالبرمجيات الجاىزة العاممة تحت رعاية نظاـ التشغيؿ مثؿ  : البرامج التطبيقية

.  برامج األجكر كالتأمينات  كحجكزات الطيراف ، كبرامج محررات النصكص 

ذات مكقع كسيط بيف التطبيقات كنظـ التشغيؿ تعمؿ عمى زيادة إنتاجية المستخدـ  : برامج األدوات

ـ النظاـ ، أىميا نظـ قكاعد البيانات التي تساعد المستخدـ عمى بناء ممفات بياناتو  ـكمص

.  كتحديثيا 

.  لغات يتـ مف خالليا كتابة التطبيقات العاممة عمى الحاسكب : لغات البرمجو 

عتبر أكسع مساىماتنا كاىـ بطاقاتنا لمحاؽ بقطار التكنكلكجيا مصناعة البرمجيات العربية ؿالمنظكر العربي 

كمف ابرز التجارب   المتسارع ، مع األخذ بعيف االعتبار تخمفنا في حقؿ صناعة المككنات المادية ،

 في الككيت كالسعكدية لتطكير كمبيكتر شخصي عربي " صخر –  الشركة العالمية " بوتالعربية ما قاـ

قامة كحدة لتطكير البرامج العربية، كقد قامت الشركة بتعريب عدة نظـ تشغيؿ كتطكير  (MSXصخر ) كا 

                                                 
 126ػهٙ، َجٛم ، يظذس عجك ركشِ، ص 
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. لغات برمجية عربية مثؿ لغة بيسؾ كلغة لكغك في منتصؼ الثمانينات كالعديد مف البرامج التعميمية

:- كيمكننا اغناء المكتبة العربية لمبرامج بكاحدة مف الطرؽ الثالث

 إنتاج برامج عربية مف قبؿ شركات عربية بالمغة العربية .

  ، مثؿ ما قامت بو "تعريب برامج أصميا أجنبية ، كيتـ تعريبيا بما ال يتضارب مع ثقافتنا كتراثنا

شركة سعكدم سكفت مف تعريب لبعض برامج شركة مايكركسكفت العالمية كمثاؿ عمييا تعريب 

 "."كصاؿ تـر" كبرنامج " دكس"نظاـ التشغيؿ 

 تكجيو الشركات األجنبية الى اعتماد المغة العربية في البرامج التي تسكقيا لممستخدـ العربي. 

 

 كقد أنشأ برنامج األمـ المتحدة لمتنمية، بالتعاكف مع الصندكؽ العربي لمتنمية االقتصادية، مركزا إقميميا 

 كصناعة البرمجيات في الكطف العربي بحيث تصبح صناعة عمى  في مصر، لتكنكلكجيا المعمكمات

 عمى التنافس دكليا لتؤازر اإلسراع في عممية التنمية االجتماعية االقتصادية، كمف ةمستكل عالمي، قادر

 .أىداؼ المركز أيضا إحياء التعاكف اإلقميمي كتنمية االخصائيف، كتطكير كتنمية سكؽ برمجيات عربية

كقد عمدت بعض الشركات العربية الى تركيج برامجيا باالتفاؽ مع الشركات المسكقة ألجيزة الحاسكب 

 كما في االتفاقية بيف “بأف ترفؽ مع كؿ جياز جديد مجمكعة مف البرامج العربية عمى سبيؿ اليدية، 

كشركة صخر العربية باف ترفؽ ايسر مجمكعة مف البرامج المنزلية العربية التي تصدرىا  Acerشركة 

". صخر مع كؿ جياز منزلي تسكقو في المنطقة العربية 

                                                 
. 12/1997،اٌطبؼت اٌؼربٍت :  PC Magazine، "اٌخؼبوْ بٍٓ صٕبػت اٌبرِجٍبث اٌؼربٍت واٌؼبٌٍّت" انكبيهٙ،ػجذ انمبدس ، 

( 79-74) ، صاٌخمٍٕبث اٌحذٌثت وأؼىبضبحهب االلخصبدٌت واالجخّبػٍت وإٌفطٍت واٌبٍئٍت انمضبِ،خبنذ، 

.  انكبيهٙ،ػجذ انمبدس ، يظذس عبثك  
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عمى الرغـ مف التقييـ االيجابي العاـ لمبرمجيات العربية، ال يجب أف نغمض العيف عف نقاط ضعفيا، " 

التي تتظاىر بعدة أعراض كاليركب لألماـ ، كالخكؼ مف التقييـ كالمقارنة ، كالتزاحـ عمى المكضكع 

  حيث ."الكاحد، كالنظرة التجارية الضيقة ، كفقداف المعايير ، عدـ متابعة النسخ بالتعديالت كالتحديثات 

 نصمميا إذا عمدنا إلى إنيائيا بالشكؿ الذم التي بإمكاننا منافسة العاـ المتقدـ بمستكل البرمجيات قأف

. يكسبيا المظير الجيد كالذم يساعد المستخدـ بسيكلتو عمى التعرؼ عمى عممو

: تكنولوجيا االتصاالت

الرافد الثاني لتكنكلكجيا المعمكمات، كالساعي ألف يأخذ دكر الشريؾ الكامؿ لتكنكلكجيا الحاسكب بعد أف 

 االتصاالت تديف لمكمبيكتر كااللكتركنيات الدقيقة بارتقائيا التكنكلكجي، كيديف .كاف عنصرا مكمال ليا

الكمبيكتر لتكنكلكجيا االتصاالت بدكره الخطير الذم يمعبو حاليا عمى مستكل العالـ، حيث حررت 

االتصاالت الكمبيكتر مف سجف المعامؿ كالصاالت لتخرج بو الى الشارع كالمتجر كالمنزؿ كتنشر خدماتو 

 . بشبكات المعمومات العالمية مشكال ما يعرؼ ."عبر القارات كالفضاء الخارجي

المنظكر العربي الى الشؽ المادم لتكنكلكجيا المعمكمات ىك أننا مستيمككف ال منتجكف لتكنكلكجيا متقدمو 

لمغاية ، كيجب أف نسقط مف حسابنا إمكانية تصنيع العناصر اإللكتركنية مف الصفر كتركيز جيكدنا في 

كالمدني ، ككما ىك معركؼ كمما ارتقت ,تأميف مكارد اقتنائيا سكاء ألغراض التشغيؿ اك التصنيع الحربي 

التكنكلكجيا تكسعت اليكة بيف منتجيا كمستيمكيا  كبالتالي يجب السعي لمفكاؾ مف التكجيات التي تفد 

العمؿ عمى كضع خطط الستغالؿ . "إلينا مف دكؿ اإلنتاج المتقدمة كالتي تختمؼ قضاياىا عف قضايانا 

                                                 
. 2/1999 ، اٌطبؼت اٌؼربٍت: PC Magazine، " وٌحذثىٔه ػٓ اٌبرِجٍبث "  انجُٛذ٘ ، يبْش ،  

. 101 ػهٙ،َجٛم ، يظذس عجك ركشِ ،ص 
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ىذه التقنيات كتطكيرىا إف أمكف مستفيديف مف تجربة الكياف اإلسرائيمي معيا، الذم استطاع أف يخرج مف 

دائرة االستيالؾ الى دائرة التطكير كالتصنيع لممككنات المادية كذلؾ بتسخير صناعتو العسكرية بإمكانيتيا 

 .  "لخدمة الصناعة المدنية كتطكيرىا

كقد كانت ىناؾ عدة مبادرات إلنشاء صناعات الكتركنية عربية في البمداف العربية مثؿ مصر كسكريا 

: كالجزائر منيا  

.  الييئة العربية لمتصنيع الحربي بحمكافأقامتومصنع االلكتركنيات الذم  .ٔ

. مصنع االلكتركنيات الجزائرم بالقرب مف كىراف .ٕ

. مصنع االلكتركنيات السكرم الذم أقيـ بمعاكنة إحدل الشركات البريطانية .ٖ

. مصنع االلكتركنيات الذم أقامو العراؽ بمعاكنة شركة طكمسكف الفرنسية بالقرب مف المكصؿ .ٗ

 .مصنع االلكتركنيات االستيالكية بدار السالـ بمصر  .٘

عمى الرغـ مف تجميعيا لبعض مككنات الحاسكب كما في العراؽ كالجزائر، كتصنيع األلكاح االلكتركنية 

 ،إال إف القاعدة الصناعية العربية لـ تصؿ الى الحد الذم يؤىميا لمدخكؿ في كما في األردف كمصر

تصنيع كامؿ لمككنات الكمبيكتر المادية ، كيتعذر عمى ىذه الشركات منفردة اك مجتمعو مكاجية 

االستثمارات الضخمة أك مالحقة التطكرات السريعة في ظؿ االتجاه المتزايد لمتكامؿ الرأسي في صناعة 

. مككنات الحاسكب 

: معايير مجتمع المعموماتية  

                                                 
 200 ، ص رمذو يٍ دٌٔ رغٛش:انؼشة ٔرذذٚبد انؼهى ٔانثمبفخ  صدالٌ ، اَطٕاٌ ،  

 219 ،صِصذر ضبك رورٖ ػهٙ،َجٛم ،  

، 14 ، واٌّجٍت اٌؼربٍت ٌإلدارة،  " خٍبر اضخٍراد أَ خٍبر حصٍٕغ: ٔمً حىٕىٌىجٍب اٌحبضىة اٌى االردْ "  َٕٚظ ، ػجذ انشاصق ،  

 1990، 2ع،
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: استنادا الى عدة دراسات حكؿ مجتمع المعمكماتية، استخمص كيمياـ مارتيف ،خمسة معايير ىي 

 تصبح بو تكنكلكجيا المعمكمات مصدر القكة األساسية النتشار تطبيقاتيا : المعيار التكنكلكجي

. في المكاتب كالمصانع كالتعميـ كالمنزؿ

 يتأكد دكر المعمكمات ككسيمة لالرتقاء بمستكل المعيشة كنشر كعي : المعيار االجتماعي

. يتاح لمعامة كالخاصة معمكمات عمى مستكل عاؿ مف الجكدة الحاسكب كالمعمكمات ك

 تبرز المعمكمات كعامؿ اقتصادم أساسي، سكاء كمكرد اقتصادم أك : المعيار االقتصادم

. كخدمة أك سمعة ككمصدر لمقيمة المضافة كلخمؽ فرص جديدة لمعمالة

 تؤدم حرية المعمكمات إلى تطكير كبمكرة العممية السياسية كذلؾ مف خالؿ : المعيار السياسي

 الرأم كمشاركتو في رسـ سياسة التطكير الخاصة بالدكؿ، إجماعمشاركة الجماىير كزيادة معدؿ 

 تعمؿ عمى تقميص احتكار السمطة السياسية مكالمعركؼ أف زيادة الكعي التكنكلكجي كالمعرؼ

.  لعممية فرض القرارات كالتعتميـ بخصكص مستقبؿ الدكؿ

 احتراـ الممكية الذىنية، كالحرص عمى  )االعتراؼ بالقيـ الثقافية لممعمكمات : المعيار الثقافي

. (حرمة البيانات الشخصية، كاألمانة العممية 

بمقارنة بسيطة لممعايير السابقة مع مجتمعنا العربي نتكصؿ الى نقاط التخمؼ القائمة في المجتمع العربي 

:- في كقتنا الحالي كتجمؿ بالنقاط بالتالية

 مما ينعكس عمى المظاىر االجتماعية مثؿ انعداـ الثقة بالبحث العممي، : غياب الركح العممية

. كجدكل الحمكؿ العممية كعدـ احتراـ االختصاص

 كذلؾ بسيطرة إنصاؼ المكىكبيف عمى المراكز الحساسة المتحكمة:  قتؿ الركح االبتكارية. 
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 عدـ كجكد االىتماـ الجدم بالتشريعات التي تحمي حقكؽ الممكية الذىنية . 

 االعتماد عمى الخبرة األجنبية في كثير مف مشاريع نظـ المعمكمات العربية. 

 تحكؿ العديد مف عممائنا العرب مف صناع عمـ الى ركاة لو فقط . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(  279-276) ػهٙ،َجٛم ، يظذس عجك ركشِ ،ثزظشف   
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الفصل الثاني 
 
 
 
 

 وتأثرىا باتفاق اوسمو (االتصاالت والحاسوب  )تكنولوجيا المعمومات في فمسطين 
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الفصل الثاني 
 

 

  (قبل أوسمو  ) 1994قبل عام 

 في األراضي الفمسطينية خالؿ فترة الحكـ االسرائيمي ظركفان صعبة، االقتصادمكاجو القطاع 

كتدىكران مستمران بسبب الكثير مف المشكالت كالعراقيؿ كالمعكقات التي كضعيا االحتالؿ، كحالت دكف 

تطكير ىذا القطاع الحيكم، الياـ كنمكه، كأدت بالتالي إلى زيادة ارتباطو بعجمة االقتصاد اإلسرائيمي 

 .كتعميؽ تبعيتو لو

خالؿ فترة االحتالؿ اإلسرائيمي حتى عكدة االقتصادم كتصنؼ المعكقات التي كاجيت القطاع 

 :ـ إلى نكعيف ىما1994السمطة الكطنية الفمسطينية إلى األراضي الفمسطينية عاـ 

 .المعوقات الناجمة عن سياسة الحكم اإلسرائيمي: أكالن 

 .(الذاتية)المعوقات الداخمية : ثانيان 

 :-المعوقات الناجمة عن سياسة االحتالل اإلسرائيمي : أوالً 

بؿ ، االقتصادملـ تكف السمطات اإلسرائيمية معنية بأم شكؿ مف إشكاؿ التطكير ك النمك لمقطاع 

ك بالتالي منع تطكير ، كانت إجراءاتو كميا تيدؼ إلى إلحاؽ االقتصاد الفمسطيني باالقتصاد اإلسرائيمي

 . أمر عسكرم900أكثر مف أصدرت ك لتحقيؽ ذلؾ كالتجارم القطاع الصناعي 

 :-كلعؿ مف تمؾ اإلجراءات ك األساليب ما يمي
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  فرض الضرائب الباىظة عمى المنتجات الفمسطينية، مثؿ ضريبة القيمة المضافة

إضافة إلى الرسـك الجمركية المفركضة عمى ، كضريبة اإلنتاج كضريبة الدخؿ

المكاد الخاـ كاآلالت المستكردة مف إسرائيؿ أك الخارج األمر الذم أدل إلى ارتفاع 

تكاليؼ اإلنتاج كتدني األرباح، ك بالتالي عدـ قدرة الكثير مف المصانع عمى 

  .االستمرار مما اضطرىا إلغالؽ أبكابيا

  إغراؽ السكؽ المحمية بالمنتجات اإلسرائيمية دكف أية قيكد خاصة في ظؿ عدـ

كجكد سمطة كطنية في األراضي الفمسطينية قادرة عمى حماية الصناعات الكطنية 

الكليدة، ك بالتالي كضع الصناعات الفمسطينية أماـ منافسة غير متكافئة مع 

 .المنتجات ك السمع اإلسرائيمية

 صعكبات لقطاع الصناعة في استيراد المكاد الخاـ الالزمة مباشرة سكاء كانت كضع 

أكلية أك تصنيعية مما يضطر أصحاب المصانع  إلى االستيراد عبر ككالء 

 تأخير استالـ المكاد الخاـ في زيادة التكاليؼ كاألمر الذم ترتب عميو ، إسرائيمييف

 . أعاؽ العممية اإلنتاجيةأحيانا مماأكقاتيا 

  كبناء البنية التحتية الالزمة لمصناعة في األراضي تطكير منع سمطات االحتالؿ

 .الفمسطينية كالطرؽ كشبكات الكيرباء أك إنشاء مناطؽ صناعية

                                                 
 1999 ، َذٔح جبيؼخ انُجبح  االلخصبد اٌفٍططًٍٕ فً ظً االحخالي ػٕسربَٙ ، ْشبو ،  
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  إغالؽ المصارؼ كالبنكؾ كالمؤسسات المالية التي كانت قائمة في الضفة كالقطاع

قبؿ احتالؿ إسرائيؿ ليا، كبالتالي إنياء دكر النشاط المصرفي الذم كاف ضركريا 

نشاء الصناعات الكطنية مف خالؿ تقديـ القركض ليا  .لدعـ كتطكير كا 

  كضع الكثير مف القيكد كالعقبات اإلدارية كالقانكنية إلقامة المصانع في األراضي

 .الفمسطينية كمنع إعطاء التراخيص الالزمة إلنشائيا

  فقداف األسكاؽ الخارجية كيرجع ذلؾ لمعراقيؿ التي كانت تضعيا إسرائيؿ أثناء

عممية تسكيؽ المنتجات الفمسطينية في الخارج، إضافة إلى المقاطعة العربية 

لى المنتجات القادمة مف داخؿ األراضي الفمسطينية، مما ترتب عميو في  إلسرائيؿ كا 

 .كثير مف األحياف فقداف المنتج الفمسطيني لألسكاؽ الخارجية العربية كالدكلية

 " :-الذاتية " المعوقات الداخمية : ثانيا  

لعؿ معظـ المعكقات الذاتية قد نجمت عف الكضع السياسي لألراضي الفمسطينية مف جانب، 

ستراتيجية تصنيع مناسبة تتالءـ مع  باإلضافة إلى غياب سمطة كطنية قادرة عمى كضع برنامج تنمكم كا 

كلعؿ أىـ تمؾ المعكقات النقص في التمكيؿ كمشاكؿ ، احتياجات القطاع الصناعي  مف جانب أخر

  .العمميةالعممية كالتسكيؽ كقمة الخبرة 

                                                 
 1999 ، دبنخ دساعٛخ حطىر اٌمطبع اٌّبًٌ فً ظً اٌطٍطت اٌفٍططٍٍٕت عهطخ انُمذ انفهغطُٛٙ ،  
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 نقص التمويل-: 

كاجيت الصناعة الفمسطينية بشكؿ أساسي مشاكؿ كثيرة نتيجة لغياب جياز مصرفي قادر عمى تمكيؿ إقامة 

صناعات جديدة أك تطكير صناعات قائمة خالؿ سنكات االحتالؿ ما حـر القطاع الصناعي مف مصدر 

كما قامت السمطات اإلسرائيمية بمنع دخكؿ األمكاؿ إلى األراضي الفمسطينية أك  .ىاـ ك رئيسي لتنميتو

حتى المعكنات الخارجية مف الكاليات المتحدة أك بعض الدكؿ األكركبية كانت ، كضع العراقيؿ أماـ دخكليا

كنتيجة لذلؾ اعتمدت المنشات الصناعية ، تشترط إسرائيؿ دخكؿ البضائع عف طريقيا لألراضي الفمسطينية

في المنشات الصغيرة التي تشغؿ أقؿ % 98.6الفمسطينية عمى التمكيؿ الذاتي حيث شكؿ التمكيؿ الذاتي 

مما عرقؿ عممية ، عماؿ" 8"ل يعمؿ بيا أكثر مف التلممنشات الصناعية % 93.8عماؿ كنسبة " 8"مف 

 .نمك تمؾ الصناعات، كاستمرارىا بشكميا الحالي الصغير الحجـ

 مشاكل التسويق-: 

يعتبر التسكيؽ مف أىـ المعكقات التي كاجيت القطاع الصناعي أثناء فترة االحتالؿ اإلسرائيمي لمضفة 

يعاني مف مشاكؿ التسكيؽ حتى بعد تكقيع اتفاؽ اكسمك الصناعي كما زاؿ القطاع ، الغربية ك قطاع غزة

كاتفاقية باريس االقتصادية  كعكدة السمطة الكطنية الفمسطينية بسبب سيطرة إسرائيؿ عمى كؿ المعابر 

 :-كأىـ تمؾ المعكقات المرتبطة بالتسكيؽ ما يمي ، التي مف خالليا يمكف تصدير المنتجات المصنعة

 تدىكر كضع عـ، صغر حجـ السكؽ المحمية ك عجزىا عف استيعاب اإلنتاج الصناعي المحمى .أ

حيث أضر ذلؾ بكثير مف الصناعات، ، المستيمكيف تحت االحتالؿ ك انخفاض القكة الشرائية لدييـ
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خاصة نتيجة إغالؽ منافذ التسكيؽ الداخمية مف قبؿ قكات االحتالؿ اإلسرائيمي بيف المدف الفمسطينية أك 

كترتب عمى ىذا الكضع أف عددان محدكدان مف الصناعات ، بيف الضفة كقطاع غزة كاألسكاؽ الخارجية

% 50مف مصانع قطاع غزة كانت تعمؿ بأقؿ مف % 20كانت تعمؿ بكامؿ طاقتيا اإلنتاجية، حيث أف 

مف طاقتيا اإلنتاجية ال تزيد نسبتيا % 90أما الصناعات التي كانت تعمؿ بنسبة ، مف طاقتيا اإلنتاجية

 .فقط% 5عف 

، المنافسة غير العادلة كغير المتكافئة بيف منتجات الصناعة المحمية ك منتجات الصناعة اإلسرائيمية. ب

حيث فتحت إسرائيؿ أسكاؽ الضفة كالقطاع عمى مصراعييا لمسمع كالمنتجات اإلسرائيمية كىذا كاضح مف 

 .ـ1987مميكف دكالر عاـ 960خالؿ حجـ صادرات إسرائيؿ لألراضي الفمسطينية التي بمغت حكالي 

نظران لصغر السكؽ المحمية كحرماف المنتجات الكطنية مف األسكاؽ ، المنافسة بيف الصناعات المحمية. ج

غراؽ السكؽ المحمي بالمنتجات اإلسرائيمية اشتدت المنافسة بيف الصناعات المحمية نفسيا ، الخارجية كا 

حيث تبيف مف خالؿ مسح ميداني لقطاع ، مما ترتب عميو تكبد الصناعات المحمية الكثير مف األضرار

مف الصناعات تعاني منافسة كبيرة مف المؤسسات المحمية % 46ـ أف 1993الصناعة في غزة عاـ 

 .األخرل

 الموازم و التجييزات الصناعية-:  

                                                 
  .1993واقع الصناعة فً قطاع غزة، نتائج المسح المٌدانً، اتحاد الصناعٌٌن،   

 

  .نفس المصدر السابق  
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في الكاقع مف الصعب أف تقـك صناعة ناجحة كمتطكرة دكف تكفر المكاـز الصناعية كالتجييزات 

كمف أىـ معكقات القطاع الصناعي في األراضي الفمسطينية كخاصة قطاع غزة ، الضركرية لقياميا

خالؿ سنكات االحتالؿ افتقارىا إلى المكاـز كالتجييزات الصناعية كالمكاد الخاـ كالمعدات كاآلالت 

 .كالطاقة

  :-المواد الخام     .أ 

لذلؾ تمجأ معظـ فركع الصناعة إلى ،  تفتقر األراضي الفمسطينية إلى المكاد الخاـ الالزمة لمصناعة 

حيث تقدر نسبة المكاد الخاـ ، االعتماد عمى األسكاؽ اإلسرائيمية كاألجنبية في استيراد ىذه المكاد 

أما نسبة المكاد الخاـ المستكردة مف دكؿ أجنبية % 87.67المستكردة مف إسرائيؿ لقطاع غزة مثال بػ 

إضافة إلى ما تكاجيو المنشات الصناعية الفمسطينية مف مشاكؿ في الحصكؿ عمى % 3.14فتقدر بػ 

المكاد الخاـ كارتفاع أسعارىا كالتأخير المستمر في استالميا بسبب الفحص األمني اإلسرائيمي عمى 

 .المعابر مف إسرائيؿ إلى القطاع 

 :-و اآلالت المعدات.   ب

كارتفاع تكمفة اإلنتاج مف ، يكاجو القطاع الصناعي انخفاضا في نسبة الكفاءة كاإلنتاجية مف جانب

الف معظـ اآلالت ك المعدات المستخدمة في المصانع أما قديمة أك متخمفة تكنكلكجيان، مما ، جانب أخر

باإلضافة إلى ما تكاجيو المنشات ، يترتب عميو تعطميا في الكثير مف األحياف ككمفة صيانتيا العالية

الصناعية مف معكقات مف استيراد اآلالت ك المعدات الحديثة بسبب القيكد اإلسرائيمية مف فرض رسـك 
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جراءات الترخيص كالفحص األمني ما يبيف مدل معاناة القطاع الصناعي في ىذا ، جمركية عمييا كا 

 .المجاؿ كالذم حاؿ دكف تطكيره كنمكه كزيادة كفاءتو اإلنتاجية

  :الطاقة . ج

 في مصادر الطاقة مف كيرباء ككقكد كبالتالي أصبحت كؿ المنشآت الصناعية ت إسرائيؿ تحكـ

، الفمسطينية تحت سيطرة شركة الكيرباء اإلسرائيمية حيث عانت مف انقطاع التيار المستمر مف جانب

كما يترتب عمى ذلؾ مف أضرار كخسائر تمحؽ بالقطاع ، كارتفاع كمفة الكيرباء مف جانب آخر

مف المصانع في القطاع % 15حيث تبيف مف المسح الميداني لمصناعة في قطاع غزة أف ، الصناعي

تعتمد عمى إسرائيؿ في الحصكؿ عمى الطاقة الالزمة لتشغيؿ % 85تممؾ مكلدات كيربائية كأف نسبة 

اآلالت كالمعدات كالتي تتحكـ فييا سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي كتشكؿ ىذه النسبة الجزء األكبر مف 

 .المنشآت الصناعة 

 الخبرة الفنية ك غياب التنظيـ كالتخطيط لمقطاع الصناعي -: 

مف الكاضح أف الخبرة الفنية ك التقدـ التقني ضركرم لمكاكبة مدل التقدـ الذم يحدث في مجاالت اإلنتاج، 

إال أف إسرائيؿ كانت كمازالت تضع ، كالتي تمكف مف خالؿ استيراد كنقؿ التكنكلكجيا زيادة الطاقة اإلنتاجية

إضافة إلى النقص الكاضح في مجاؿ  الخبرة ، المعكقات كالحكاجز لمنع استيراد التكنكلكجيا أك إعاقة كصكليا

الفنية كالتقنية الناجمة عف نقص مؤسسات التعميـ الفني كالتقني، حيث عرقمت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي 

                                                 
 2000 يؤرًش انطبلخ فٙ فهغطٍٛ ، جبيؼخ انُجبح ،  
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إنشاء تمؾ المؤسسات ك المعاىد الفنية المتخصصة التي يمكف االعتماد عمييا في تخريج العمالة المدربة 

يضاؼ إلى ما سبؽ ذكره غياب التنسيؽ ، الالزمة لمكاكبة التقدـ التقني كالفني لتطكير القطاع الصناعي

كالتنظيـ كالتخطيط لمقطاع الصناعي، كالذم يعتبر األساس إلعادة ىيكمة ىذا القطاع كزيادة التنسيؽ كالتعاكف 

 .بيف المؤسسات الصناعية

بتجارب مفصمية خالؿ كغيره مف القطاعات المرتبطة باالقتصاد الفمسطيني مر  قطاع االتصاالت في فمسطيف ك

إذ خضع ك لفترة طكيمة لمسيطرة اإلسرائيمية التي سبقت كالدة السمطة  1994- 1967فترة الحكـ اإلسرائيمي مف 

ك كانت إسرائيؿ تعتبر نمك ىذا القطاع . 1993الكطنية الفمسطينية إثر تكقيع اتفاؽ أكسمك إلعالف المبادئ عاـ 

. ىاجسا أمنيا فمجأت إلى تقييده بمجمكعة مف األكامر ك القيكد العسكرية طكاؿ فترة االحتالؿ

ك قد ساىـ انعداـ تكفير الخدمات اإلسرائيمية في فمسطيف ك غياب االىتماـ بتطكير شبكة االتصاالت ببقاء 

 كقد اشرؼ البنؾ الدكلي عمى دراسة مسحية لقطاع االتصاالت في فمسطيف كمنطقة .الكضع عمى حالتو البدائية

تبيف نسبة تكفر خدمة الياتؼ الى نسبة عدد السكاف في كيمكمتر مربع كاحد ، 1992الشرؽ األكسط أجريت عاـ 

  .في بعض مناطؽ الشرؽ األكسط

 
 
خدمة الياتؼ السكاف المنطقة 

 
عدد اليكاتؼ  2كثافة السكاف في الكـعدد الكيمكمترات 

نسبة اليكاتؼ لمسكاف في 
 2كـ

 4.54 50 210 1.051الضفة الغربية 
 2.7 23 1988 716قطاع غزة 
  73  1.767فمسطيف 

                                                 
20

  Tarazi, Marwan, Status and Future Telecommunications and Data Networks in Palestine , 1997 
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 3.97 2173 54.7 54.804مصر 
 6.49 278 48.1 4.290األردف 
 9.26 350 383.5 3.780لبناف 
 3.96 513 70.0 12.960سكريا 

 1 جذٔل

 
مف الجدكؿ السابؽ نستطيع التعرؼ الى عدـ اىتماـ السمطات اإلسرائيمية بتكفير خدمة االتصاالت الياتفية 

لتغطي كافة األراضي الفمسطينية المحتمة حيث تكاجد في سجالت ىيئة البريد كاالتصاالت اإلسرائيمية عند 

 طمب ىاتؼ جديد لمكاطنيف في محافظات قطاع غزة ك 44000تسميميا الممفات الى السمطة الكطنية الفمسطينية 

كفي ظؿ سنكات االحتالؿ اإلسرائيمي لـ يتـ السماح .  طمب لمكاطنيف في محافظات الضفة الغربية50000

. باستخداـ خدمة الفاكس إال الى عدد محدد مف المكاتب المرخص ليا باستخداـ ىذه الخدمة

فقد تـ تكفيرىا مف خالؿ شركات إسرائيمية تنافست فيما بينيا عمى السكؽ  أما خدمة االتصاؿ لألجيزة الخمكية

ىذا التنافس الذم سمح لبعض المكاطنيف في  (052)كشركة سيمكـك  (050)المحمي الفمسطيني شركة بميفكف 

. المناطؽ الريفية مف شراء أجيزة خمكية في مناطؽ لـ تصميا خدمة االتصاالت الياتفية العادية
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. التعامل مع أجيزة الحاسوب والشبكات

، كعممية رفض منح 1992 -1967في ظؿ ظركؼ االحتالؿ اإلسرائيمي لألراضي الفمسطيينة خالؿ فترة 

التراخيص الستيراد معدات الحاسكب مف الخارج مباشرة كانت عممية شراء أجيزة الحاسكب كمعداتيا تتـ مف 

خالؿ الشركات اإلسرائيمية فقط التي كانت تتحكـ بسعر البيع، لذلؾ كاف مف الصعكبة عمى معظـ األفراد شراء 

أجيزة حاسكب خاصة بيـ إال لمف تطمب عمميـ كجكد جياز لتسييؿ عمميـ ، ككاف تكفر الحاسكب  في 

 عمى االمؤسسات التجارية الكبيرة كالبنكؾ ك الجامعات كالمعاىد كالبمديات كبعض المكاتب الذم اعتمد عممو

استخداـ الحاسكب   في فترة منتصؼ الثمانينات كبداية التسعينات ككاف التركيز بالتعامؿ مع  برامج معالجة 

التي  (جدعكف  ) ككانت الشركة الرائدة في ىذا المجاؿ الشركة العربية لمحاسبات االلكتركنية . النصكص 

كمع . ، كشركة تادرس لمحاسبات (1990- 1984)تكلت حكسبة البمديات الفمسطينية كالجامعات في الفترة 

انتشار الحاسبات الشخصية في منتصؼ الثمانينات دخمت بعض الشركات الكليدة سكؽ بيع كتجميع األجيزة 

 كالتي ابتدأت نشاطيا في مجاؿ االلكتركنيات 1980ككاف مف الشركات السباقة شركة سامكك في نابمس عاـ 

ككاف لتخريج الفكج . كشركة تكني ككمب في راـ اهلل. كأجيزة اإلنذار ثـ تحكلت لتدخؿ سكؽ الحاسبات الشخصية

قسـ برمجة الحاسكب األثر األكبر في نشر ثقافة - األكؿ مف طمبة كمية العمـك في جامعة القدس أبك ديس 

. الحاسكب ك تكليد العديد مف الشركات الصغيرة العاممة في مجاؿ بيع مستمزمات الحاسكب

تكفرت البرمجيات الجاىزة التي  (PC)بعد انتشار الحكاسيب الشخصية  (البرمجيات  )كفي تطكر الشؽ الذىني 

تساعد المستخدميف عمى أنجاز عمميـ ككانت باككرة الشركات الفمسطينية العاممة في مجاؿ البرمجة شركة 

، كمف ثـ كانت شركة 1987جدعكف في مدينة راـ اهلل حيث عمدت الى إنتاج برنامج خاص بالبمديات سنة 

                                                 
 2003،  انششكخ انٕطُٛخ  نهذبعجبد ،  ِمببٍت  اثٕ ػظت ، يؤٚذ ،  
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أما شركة دار الكمبيكتر .  1988بيساف السباقة بإنتاج أكؿ نظاـ محاسبة محكسب لمشركات الصغيرة سنة 

 كأنتجت الشركتيف برنامج معالجة نصكص 1999 فقد تجزئت الى شركتيف جديدتيف عاـ 1986التي تككنت عاـ 

حيث سكقت كؿ  (الناشر/ الكاتب السحرم  )ثالثي المغة ككاف األكؿ مف نكعو في العالـ العربي كحمؿ اسـ 

.  شركة البرنامج باالسـ الخاص بيا عممان بأنو نفس البرنامج 

 CompuServe كذلؾ مف خالؿ شراء كرت اتصاؿ بشبكة 1993دخمت فمسطيف عالـ االنترنت سنة 

األمريكية الشييرة، كالتي أكجدت ليا ككيال في إسرائيؿ كلكف اإلقباؿ عمى ىذه الخدمة ظؿ قاصران عمى الجامعات 

 BBS – Bulletin بإنشاء أكؿ UNDP ساىـ مشركع األمـ المتحدة اإلنمائي1993الرئيسية كفي العاـ 

Board System   (  مجمكعة حكار)  بيدؼ ربط أساتذة الجامعات الفمسطينية بأقرانيـ في الجامعات العالمية

 أم بعد دخكؿ السمطة الفمسطينية كبدعـ مف مشركع األمـ 1995كفي عاـ . (بركة  )ككاف اسـ المشركع 

 تـ إنشاء أكؿ مزكد خدمة انترنت فمسطيني باسـ الشبكة األكاديمية الفمسطينية UNDPالمتحدة اإلنمائي 

Planet كالتي كفرت خدمة الربط بشبكة االنترنت لكؿ الجامعات كمؤسسات البحث العممي في فمسطيف بسعر 

    .زىيد كفي بعض األحياف كفرت الخدمة مجانا

كقد بادر القطاع الخاص الى خكض تجربة مزكدم خدمة االنترنت في فمسطيف ككاف السباؽ في ىذا المجاؿ 

.  بيدؼ تزكيد المستخدميف بقدرة الربط مع شبكة االنترنت1994 التي تـ إنشائيا عاـ Palnetشركة 

                                                 
22

  Palestine IT Directory 2004 

 . ٔفص اٌّصذر اٌطببك اثٕ ػظت ، يؤٚذ ،  
24

  http://www.planet.edu/about.php  
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  (بعد اوسمو  ) 1994بعد عام 

 

:- اتفاق أوسمو ونشأة السمطة الوطنية الفمسطينية

عندما قرر المجمس المركزم الفمسطيني،  إنشاء السمطة الكطنية الفمسطينية في قطاع غزة كمنطقة أريحا بعد 

انسحاب الجيش اإلسرائيمي منيما، كاف المجمس يتمسؾ بفيـ ركح اتفاؽ إعالف مبادئ بعد إف تـ التكقيع عميو مف 

 لمسالـ، دقبؿ منظمة التحرير الفمسطينية، كحككمة دكلة إسرائيؿ، جنبا الى جنب مع تكقيع راعيي مؤتمر مدرم

" إسرائيؿ" عاديا بالنسبة لكفد مكضكع كجكد كياف فمسطيفكلـ يكف . الكاليات المتحدة األمريكية كركسيا االتحادية

، (يؤيؿ زنجر)فقد عبر عضك الكفد . الى محادثات االنسحاب مف قطاع غزة كمنطقة أريحا المنعقدة في طابا

الذم كاف قد شارؾ بفعالية خاصة في محادثات اكسمك السرية، أف إعالف تشكيؿ السمطة الكطنية الفمسطينية ال 

 .يجكز أف يتـ دكف االتفاؽ كالتفاىـ معيـ، فالمكضكع جديد بالنسبة التفاؽ إعالف المبادئ كما يراه اإلسرائيميكف

 فقد كاف كاضحا اف القراءة الفمسطينية لالتفاؽ كالمنسجمة مع ككف لمفمسطينييف، لـ يكف ذلؾ المكقؼ مفاجئا 

كليس ىذا . منظمة التحرير الفمسطينية ىي التي كقعت االتفاؽ لـ تترسخ بعد في المنظكر اإلسرائيمي لالتفاؽ

مفاجئا ايضا، ما داـ بعض المسئكليف الفمسطينييف كالعرب كغيرىـ لـ يدرككا حقيقة التغيير الذم طرا تمقائيا عمى 

نصكص االتفاقية الجامدة كالغامضة نتيجة لإلضافة اليامة التي طرأت في المحظات األخيرة التي سبقت التكقيع 

في صدر االتفاؽ كطرؼ متكافئ مع " منظمة التحرير الفمسطينية"عمى االتفاؽ في البيت األبيض، حيث أضيفت 

.  حككمة اسرائيؿ كما اضيفت في نيايتو حيث التكقيع كممثؿ لمشعب الفمسطيني
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 http:// www. fatah.net / public/newbook/ch2.htm 
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يجب أف يفيـ جيدا كيؼ نقرا نصكص االتفاؽ المتعمقة بالشؤكف كاف كليتحقؽ ىذا االستقالؿ السياسي 

ما نصو  (2)االقتصادية، فقد جاء في الفصؿ السادس المتعمؽ بالنقؿ التمييدم لمسمطات كالمسؤكليات بند رقـ 

مباشرة بعد دخكؿ إعالف المبادئ حيز التنفيذ كاالنسحاب مف قطاع غزة كمنطقة أريحا، كمف اجؿ النيكض 

بالتنمية االقتصادية في الضفة الغربية كقطاع غزة، يتـ نقؿ السمطة حسب قراءتنا الفمسطينية، في القطاعات 

كما جاء في الفصؿ . التربية كالثقافة، الصحة، الشؤكف االجتماعية، فرض الضرائب المباشرة كالسياحة: التالية

ما نصو مف اجؿ تمكيف المجمس السمطة الكطنية الفمسطينية مف  (4)السابع حكؿ االتفاؽ االنتقالي البند 

بالخصكص إنشاء سمطة " السمطة الكطنية الفمسطينية"النيكض بالنمك االقتصادم أثناء تنصيبو يتكلى المجمس 

فمسطينية لمكيرباء، كسمطة لممالحة البحرية في غزة، كبنؾ فمسطيف لمتنمية، كمكتب فمسطيني لتنمية الصادرات،  

كسمطة عقارية فمسطينية، كسمطة فمسطينية لممياه، ككؿ ىيكؿ تـ االتفاؽ عميو سابقا كفقا لالتفاؽ االنتقالي الذم 

اإلسرائيمي في مجاؿ - كما نص الفصؿ الحادم عشر حكؿ التنسيؽ الفمسطيني. سيحدد السمطات كالمسؤكليات

سرائيؿ منذ ):االقتصاد عمى ما يمي بالنظر لمفكائد المشتركة لمتنسيؽ حكؿ تطكير الضفة الغربية كقطاع غزة كا 

إسرائيمية لمتنسيؽ االقتصادم كذلؾ لتطكير - دخكؿ ىذا اإلعالف المبدئي حيز التنفيذ سيقع إنشاء لجنة فمسطينية

، كىذه المجنة سكؼ تبدأ اجتماعاتيا يـك (كتنفيذ مشترؾ لمبرامج المطركحة في البركتكككؿ بالممحقيف الثالث كالرابع

كقد جاء في الممحؽ الثاني، حكؿ انسحاب القكات اإلسرائيمية مف قطاع غزة كمنطقة . في باريس (16/11/93)

 االقتصادم تتضمف أرصدة عاجمة لمتشجيع عمى رخطة لمتطكير كاالستقرا: "ما نصو (3)أريحا، البند 

االستثمارات الخارجية كالدعـ المالي كاالقتصادم، كيقيـ الطرفاف تعاكنا كتنسيقا مكحدا مع الجيات اإلقميمية 

".  كالدكلية مف اجؿ بمكغ ىذه اإلطراؼ
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فمسطينية لمتعاكف - يتفؽ الطرفاف عمى إقامة لجنة متابعة إسرائيمية" كفي الممحؽ الثالث يصبح النص 

الماء، الكيرباء، : كيسرد الممحؽ الثالث احد عشر مجاال لمتعاكف ىي". االقتصادم تعكؼ عمى المسائؿ التالية

الطاقة، الماؿ، النقؿ كاالتصاالت، التجارة، الصناعة، العالقات االجتماعية، المكارد البشرية، الحماية كالمحيط، 

  .إضافة الى كؿ برنامج آخر لو فكائد مشتركة.. الصحافة كاالتصاؿ

لقد كضعت صيغة المالحؽ االقتصادية، كغيرىا مف النصكص، بحيث تفرض خيارا كاحدا لالقتصاد الفمسطيني 

تكماس شيمنج، الحائز عمى جائزة .. كىك ارتباطو باالقتصاد اإلسرائيمي، كقد عبر االقتصادم األمريكي الكبير

صيانة السالـ في الشرؽ "نكبؿ كالمشارؾ في رئاسة لجنة التكجيو التي أعدت تقرير جامعة ىارفرد حكؿ 

، عف عدـ اإلنصاؼ في فرض خيار كاحد عمى الفمسطينييف يتمثؿ بربط "مشركع لالنتقاؿ االقتصادم.. األكسط

فيك يعتقد اف مف حؽ الفمسطينييف االختيار بيف االرتباط باالقتصاد اإلسرائيمي، . اقتصادىـ باالقتصاد اإلسرائيمي

بحيث يضمنكف بعد عشر سنكات تقاربا بيف كضعيـ ككضع اإلسرائيمييف الذم سيتفكؽ كثيرا عمى جيرانيـ مف 

الدكؿ العربية، كلكف ىذا االرتباط سيحرميـ مف االستقالؿ السياسي كاليكية الكطنية المستقمة أما الخيار اآلخر 

كىك االرتباط بمحيطيـ العربي فيك كاف كاف سيجعميـ بعد عشر سنكات في كضع اقتصادم اقؿ مف اإلسرائيمييف 

 .فاف كضعيـ سيككف أحسف مف جيرانيـ العرب كلكنو سيمكنيـ مف تحقيؽ استقالليـ السياسي

                                                 
 1996  ، ثزظشف ، وثٍمت إػالْ اٌّببديء  يُظًخ انزذشٚش انفهغطُٛٛخ ،  
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 : في مجال االتصاالتنالحقوق الممنوحة لمفمسطينيي

تحكـ السمطة الكطنية الفمسطينية فقط أجزاء مقطعو كمحدكدة مف أرض فمسطيف، مما أدل الى صعكبة 

إجراء النشاط التجارم كالخدمات كصعكبة القدرة عمى تطكير شامؿ لمبنية التحتية، في ظؿ ىذه 

الظركؼ برزت تكنكلكجيا االتصاالت كأىـ كسيمة تصؿ المناطؽ الفمسطينية مع بعضيا البعض  كمع 

العالـ ككنيا  كسيمة النقؿ األسرع كاألكفأ ، كربما الكحيدة في بعض األحياف لتبادؿ المعمكمات 

كالمنتجات بيف المنتجيف كالمستيمكيف لذا أصبح كجكد  شبكة اتصاالت حديثة مف المتطمبات األساسية 

. لمدكلة الفمسطينية 

 كاالتفاقيات الالحقػة 13/9/1993كعمى ضكء إعالف المبادئ الفمسطيني اإلسرائيمي في النركيج في 

ليا استممت السمطػة الكطنية الفمسطينية مسؤكلية الخدمات البريدية كخدمات االتصاالت مف اإلدارة 

كباقي الخدمات في مناطؽ الضفة الغربية في  (17/5/1994غزة كأريحا أكالن في )اإلسرائيمية 

9/12/1995. 

لـ تكف خدمات االتصاالت أك خدمات البريد عند تسمميا مف الطرؼ اإلسرائيمي بالمستكل المطمكب، 

حيث كرثت السمطة عف االحتالؿ أجزاء مبعثرة مف شبكات االتصاؿ بعضيا ميترئة تمامان في حيف أف 

البعض األخر مصمـ ليجعؿ مف تمؾ األجزاء متممة لشبكة بيزؾ اإلسرائيمية، بؿ كانت خدمات متدنية 

ال ترقى الى تمبية احتياجات الشعب الفمسطيني، كما أنيا خدمات غير قادرة عمى تكفير إمكانية تحقيؽ 

                                                 
  2003/ ٔسلخ  فٙ يؤرًش اعكٕ فٙ ثٛشٔد شجبط  " ِجخّغ اٌّؼٍىِبث فً االراضً اٌفٍططٍٍٕت"  عشطبٔ٘ ، ثذٚغ ،  



 33 

كذلؾ بسبب اعتماد شبكة االتصاالت عمى شبكة شركة بيزؾ اإلسرائيمية، كاعتماد . األىداؼ الكطنية

 .الخدمات البريدية عمى نظاـ الحاسكب اإلسرائيمي أيضان، كبالتالػي انقطاع ىذه التسييالت جميعيا

كحيث أنو مف المتعارؼ عميػو بشكؿ عػاـ أف لالتصاالت أىميػة كبيرة في التطػكر االقتصادم 

كاالجتماعي كالسياسي ألم دكلة، كأنػو إذا أريد لقطاع االتصاالت التطػكر الحقيقي لتحقيؽ 

أىداؼ  األمة، فانو البد  أف يعمؿ عمى أسس تجارية كتحرير قطاع االتصاالت ضمف خطة تدريجية 

 مدركسة

حدد اتفاؽ إعالف المبادمء نطاؽ الترددات المسمكح لمسمطة الفمسطينية أف تستغميا في عممية تكسعة 

شبكة االتصاالت الخمكية أك كسائؿ األعالـ المرئية كالمسمكعة، حتى قنكات االتصاؿ الخاص بأجيزة 

األمف الفمسطيني حددت مسبقان كال يمكف لمسمطة الفمسطينية أف تعمد الى تغييرىا بدكف مكافقة الحككمة 

اإلسرائيمية، مما أعاؽ كثيرا حركة ىيكمة شبكة االتصاالت الفمسطينية كلكف ميما يكف فإف فمسطيف 

اآلف عمى اتصاؿ مع العالـ عمى الرغـ إف االتصاؿ الدكلي مازاؿ يمر عبر شركات االتصاؿ 

عممية االتصاؿ بحد ذاتيا تحتـ عمى . اإلسرائيمية كال يكجد خط مباشر مف خالؿ مصر أك األردف 

الفمسطينييف النظر بعناية لمدكر االستراتيجي لقطاع االتصاالت في بناء اقتصاد تكنكلكجيا المعمكمات 

  كمع نشأة السمطة الفمسطينية اتخذت السمطة الفمسطينية قراران جريئان ببناء قطاع .الفمسطيني 

 65 قاـ مستثمركف فمسطينيكف في الكطف كالخارج باستثمار 1996كفي عاـ . االتصاالت كتخصيصو

 التي قامت ببناء شبكة اتصاالت رقمية PalTelمميكف دكالر لبناء شركة االتصاالت الفمسطينية 

                                                 
28

  http://www.mtit.gov.ps/default.asp?page=molkhs2 
 

  2 ، ص ِجخّغ اٌّؼٍىِبث فً األراضً اٌفٍططٍٍٕت انغشطبٔ٘ ، ثذٚغ ،  
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 ككاف ىذا العمؿ بمثابة النقمة النكعية كالكمية الستخداـ   .متطكرة في الضفة الغربية كقطاع غزة 

كقد غطت خدمات الشركة خاصة . االنترنت كالتكاصؿ ككضع فمسطيف عمى بداية طريؽ البناء التقني

كبعد دخكؿ السمطة الفمسطينية الى أراضي الضفة . تكفير خطكط الياتؼ معظـ المناطؽ الفمسطينية

كالقطاع سعت كتسابقت الشركات الفمسطينية كالعالمية لخمؽ سكؽ لمحاسكب كلكازمو مف خالؿ 

الحصكؿ عمى تراخيص استيراد مباشرة دكف الحاجة لكجكد ككيؿ إسرائيمي كمف ىذه الشركات شركة 

 التي مقرىا الرئيسي في العاصمة األردنية كالتي افتتحت فرعيا في CCSأنظمة الحاسبات كاالتصاالت 

 بيدؼ تزكيد مؤسسات السمطة بأجيزة الحاسكب المستكردة مباشره عبر ككالتيا 1994فمسطيف عاـ 

 مف قبؿ 1994كالتي تأسست عاـ  (ATS) كالشركة العربية لمتقنيات   .الممنكحة ليا في األردف 

مجمكعة مف الشباب الفمسطينييف الذيف عممكا في مجاؿ البرمجيات في األردف كالدكؿ العربية كقدمت 

مجمكعة مف البرامج المميزة لمؤسسات السمطة الفمسطينية لتحؿ بدؿ األنظمة المحكسبة السابقة التي 

  .تعامؿ معيا الجانب اإلسرائيمي دكف فقداف البيانات المستخدمة
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 2004 ، ِمببٍت، ATS يذٚش ػبو ششكخ   لبعى ، دغٍ ، 
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الفصل الثالث  

 

  جوانب تأثير تكنولوجيا المعمومات في المجتمع الفمسطيني
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الفصؿ الثالث يبحث في األبعاد المعرفية كالتكنكلكجية في مجتمع المعمكمات بشكؿ عاـ كتأثير ىذه 

 األركاف فكرة (Bell) كقد صاغ عالـ االجتماع بيؿ. األبعاد في المجتمع الفمسطيني بشكؿ خاص

 تفسر األطر االجتماعية كتدرس تماسؾ المجتمع مف خالؿ كضع مفيـك يكضح تنظيـ التياإلحداثية 

 : إلى ثالثة كيانات"مجتمع المعمكمات" الصناعي ما بعد فقاـ بتصنيؼ المجتمعالمجتمع، 

 عمى االجتماعيويشتمل الكيان . اجتماعية، سياسية، ثقافية" 

 االقتصادية والتكنولوجية ونظم العمل، أما الكيان النواحي

 ييتم الثقافي فيو المعنى بتوزيع السمطات والكيان السياسي

فعمى سبيل .  والرموز وىذه الكيانات تحكميا محاوربالمعاني

 بينما يحكم االقتصادي  المحوراالجتماعيالمثال يحكم البناء 

 فيحكمو إبراز الثقافي محور المشاركة أما الكيان السياسيالكيان 

  " .الذات واليوية

نجد أف مجتمع المعمكمات تحدث بو التغيرات  Bellبيؿالتي أشار إلييا كيانات كالمحاكر اؿكفى ضكء 

  :التالية

  بركز التخصص في العمؿ بيف أفراد المجتمع بيدؼ الكصكؿ الى غايات محددة، مما ساعد

 . مع حالة المجتمع الجديد كالعكامؿ المعرفية السائدةسمككية تتالئـعمى ظيكر أنماط 
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 كذلؾ ألف مجتمع المعمكمات قائـ السياسي كالكياف االجتماعي عالقة تنافسية بيف البناء نشكء 

عمى تطكر البناء االجتماعي كظيكر الجكانب المعرفية كاألىمية المعمكماتية مما يسحب البساط 

 . مف تحت أرجؿ النخبة السياسية الحاكمة

  التي حياة أفراد المجتمع عمى درجة المعرفة النظرية كاإلدراكية في يعتمد ظيكر أنماط جديدة 

.  ترتبط بجكانب الثقافة المجتمعية، مما قد يؤدل إلى ظيكر النزعة الفردية

لب تككينو عممية المعرفة المكجو لعمميات يككف  رئيسي محكريعتمد عمى  مجتمع المعمكمات ك

كيتمركز .  تعمؿ عمى نشأة عالقات كىياكؿ مجتمعية جديدةالتيكاإلبداع كالتجديد كالتغيير 

 المعنى باإلنتاج كالخدمات كتقسيـ فئات االقتصادممفيـك ىذا المجتمع الجديد حكؿ القطاع 

 العمؿ

  مجتمع المعموماتفياألبعاد المعرفية والتكنولوجية   :

 في تحديده لمجتمع بعديفعمى  (Bell)كقد اعتمد بيؿ  معرفياؿمجتمع باؿ ةالصناعما بعد يسمى مجتمع 

  :المعرفي ىما

تنامي مصادر التجديد كاالختراعات القائمة عمى البحث كالتطكير كازدياد العالقة الكثيقة بيف العمـ - أ

 .كالتكنكلكجيا كذلؾ بسبب مركزية المعرفة النظرية

 كنكع العمؿ قائمة بصفة كبيرة عمى الحقؿ المعرفي، كيتجمى ذلؾ القكميككف مؤشرات معدؿ الناتج - ب

 .  تركز عمى الخدمات المعمكماتيةالتي طبيعة تقسيـ الميف فيبكضكح 
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 مجتمع المعمكمات، فاجتماعيما في ىناؾ عالقة طردية بيف األبعاد المعرفية كالتكنكلكجية :القكؿ كيمكف 

 المستقبمي ىذا القرف كيتضح ذلؾ مف اتجاه المجتمعات اآلف إلى التخطيط فيمعا يمثؿ سمة األلفية 

كيرتبط كؿ .  لمتطمبات الغد كتنمية ركح التجديد كاالبتكارالفردم كالكعي العمميالدائـ كالقائـ عمى البحث 

 تنقسـ إلى تقنية معمكماتية مف حيث استخداـ الكمبيكتر التيذلؾ باألخذ بأسباب التكنكلكجيا الحديثة 

 الحسباف عممية نقؿ التكنكلكجيا، في البد أف تضع التقني، لذا فأبعاد استشراؼ المستقبؿ اتصاليةكتقنية 

 كالمحرؾ األساسي، معالجة العكائؽ كاالىتماـ بالعنصر البشرل ألنو العامؿ التقنيمتابعة خطكات النمك 

 . لتطكر المجتمع كتحكلو إلى مجتمع المعمكمات

ك الفمسطيني فانو كغيره مف عالقة الحاسكب كتكنكلكجيا المعمكمات بالمجتمع العربي أما بالنسبة ؿ

. (البعد التقني، البعد التنظيمي، البعد الثقافي األخالقي  ) مبثالث أمكر ق مقيدالمجتمعات 

، ككننا مستيمكيف لتكنكلكجيا الحاسكب ال منتجيف ليا، فاف قدرتنا عمى تكجيو المتغير البعد التقني 

كعمى صعيد . التكنكلكجي ضئيمة لمغاية كمساحة المناكرة المتاحة لمخيار التكنكلكجي ضيقة الى حد كبير

يسعى الكثيركف مف الداخؿ كالخارج لفرض الحتمية التنظيمية ممثمة في الكصفة الغربية البعد التنظيمي 

، كنممس ذلؾ بالضغكط التي " الحر دثالكث الرأسمالية، الديمقراطية، كاالقتصا" لمتنمية االجتماعية 

 يحاكؿ البعض البعد الثقافي األخالقيكعمى صعيد  .تمارس عمينا حاليا إلدخالنا تحت مظمة العكلمة 
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فرض كصاية عمى العقؿ العربي، بادعائيـ امتالؾ الحقيقة المطمقة كالقدرة عمى اإلجابة الشافية لكؿ 

 .المشاكؿ الراىنة 

الجانب االجتماعي  

  مشاركة القطاع النسكم

عمؿ المرأة بشكؿ عاـ كاف كما يزاؿ مرفكضان تمامان، كمكضع انتقاد كبير مف جانب شريحة كبيرة مف الناس، 

كتزداد االنتقادات في حالة عمؿ . بحجة أف العمؿ يبعد المرأة عف بيتيا كعف أطفاليا كيحرميـ مف الرعاية الالزمة

المرأة في قطاعات معينة أكثر منيا في قطاعات أخرل كعمميا في قطاع تكنكلكجيا المعمكمات، ألف طبيعة 

العمؿ في ىذا المجاؿ تختمؼ عنيا في مجاالت أخرل مف حيث عدد ساعات الدكاـ كتميزه بالدقة كالجدية أكثر 

 أككؿ لممرأه األعماؿ الركتينية كمدخمة بيانات أك أعماؿ السكرتاريا، كلكف ثحي. مف غيره مف التخصصات

الحاسكب مكف المرأه مف مزاكلة عمميا مف داخؿ المنزؿ، مما يمكنيا مف الجمع بيف كاجباتيا األسرية كالمينية 

كلممرأه دكر أساسي في نشأه أبنائيا كتدريبيـ عمى التعامؿ . خاصة لمعامالت في مجاؿ البرمجة كتطكير النظـ

كمع افتتاح قطاع االتصاالت الفمسطينية .  كمتابعة استخداميـ لشبكة االنترنت.مع الحكاسيب منذ الطفكلة

كخمقت السمطة الفمسطينية منياج تعميمي جديد .  كظيفة لممرأة العاممة2000كفرت شركة االتصاالت ما يقرب 

في مدارسيا يعتمد عمى تدريس الحاسكب مف خالؿ مساؽ التكنكلكجيا مما أكجد فرص عمؿ لمعديد مف خريجات 

 .الجامعات الفمسطينية الحاصالت عمى شيادات في تخصصات تكنكلكجيا المعمكمات

  التواصل األسري
                                                 

( 257-255) ػهٙ،َجٛم ، يظذس عجك ركشِ ،ثزظشف  

 2004، سثٛغ 7  ، ع  إٔخرٔج،" انًشأح  فٙ لطبع انزكُٕنٕجٛب انفهغطُٛٙ غٛبة أو رغٛت ؟ " 

( 14..12)،ص29،ع5،وآفبق ػٍٍّت، "اٌّرأٖ واٌحبضىة"  ػجذ هللا،غغبٌ،  
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منذ حصكؿ شركة االتصاالت الفمسطينية عمى امتياز خدمات الياتؼ الثابت كالجكاؿ في الضفة القطاع في 

 حدث تطكر كبير عمى أعداد الياتؼ الثابت كالجدكؿ التالي يبيف الفرؽ الحادث في نسبة 1997كانكف ثاني 

 . مف السكاف % 96التكزيع عمما أف شركة االتصاالت نجحت بإيصاؿ خدمة الياتؼ الثابت الى 

 
 100متوسط لكل  2000   1997نوع الياتف 

شخص 
 8.6 272212 83621الياتف الثابت 
 17.6 285000 25000الياتف الجوال 

 2 جذٔل

مع تكفر ىذه الخدمة أصبح بامكاف كؿ المكاطنيف في األراضي الفمسطينية التكمـ بحرية مع أىالييـ في داخؿ 

الكطف كخارجو بسيكلة كيسر، رغـ أف تكمفة المكالمات مازالت مرتفعو نسبيا عف الدكؿ العربية المجاكرة لكف 

كمع انتشار استخداـ االنترنت صار باالمكاف االستغناء عف . تكفر الخدمة بالجكدة الحالية يغطي عمى ذلؾ

كمع تكفر خدمات . الرسائؿ العادية مف خالؿ استخداـ البريد االلكتركني ك برامج المحادثة عبر شبكة االنترنت

االتصاؿ بيف كافة أنحاء مدف كريؼ فمسطيف جسرت اليكة بيف المدينة كالريؼ كأصبح بامكاف الطالب القاطف في 

إحدل قرل شماؿ فمسطيف الربط عمى شبكة االنترنت مف منزلو أك مف مدرستو بعد تكفر خدمة خط االتصاؿ 

 التي قدمتيا شركة االتصاالت الفمسطينية خدمة الربط ةأساس عممية الربط بشبكة االنترنت كمف الخدمات الجديد

مزكد خدمة االنترنت كذلؾ مف خالؿ االتصاؿ برقـ مجاني يسمح  بشبكة االنترنت دكف الحاجة الى كسيط أك

 .لممستخدـ الربط بشبكة االنترنت 

                                                 
 2002 ، اٌخمرٌر اٌطٕىي ششكخ االرظبالد انفهغطُٛٛخ ،  

 2004 ٔسلخ يمذيخ يٍ ششكخ االرظبالد انفهغطُٛٛخ، ِشروع االٔخرٔج بذوْ اشخران،  



 41 

الجانب االقتصادي  

يعيش معظـ سكاف الضفة الغربية كقطاع غزة، تحت خط الفقر، كتحديدان الكضع في قطاع غزة أكثر حيث تصؿ 

، كصمت (2003تمكز )حسب المعطيات التي نشرىا البنؾ الدكلي في تقريره السنكم %. 75نسبة الفقر الى 

 .في قطاع غزة% 60في الضفة الغربية ك% 53البطالة الى مستكل يتراكح بيف 

في ىذا المجاؿ يجدر االنتباه الى حقيقة ىامة ىي التكاثر السكاني الكبير الذم شيدتو المناطؽ الفمسطينية خالؿ 

السنكات العشر األخيرة، إذ تشير اإلحصائيات إلى ارتفاع كبير في عدد السكاف خالؿ التسعينات خاصة بعد 

حرب الخميج التي أدت إلى تيجير مئات اآلالؼ مف العماؿ الفمسطينييف مف دكؿ الخميج ،كعكدتيـ إلى األراضي 

  .الفمسطينية

 لتفكؽ 99عاـ % 180 ألؼ عامؿ، ارتفعت بنسبة 350 الى 1992قكة العمؿ الفمسطينية التي كصمت عاـ 

تراجع  (حتى اندالع االنتفاضة) 2000-1997النمك االقتصادم العاـ الذم تحقؽ بيف األعكاـ .  ألفا630اؿ

 في سكؽ العمؿ اإلسرائيمي حكالي ف حيث كاف عدد العماؿ الفمسطينيي.عمى ضكء تراجع النمك االقتصادم لمفرد

اندالع انتفاضة األقصى كلكف بعد اندالع االنتفاضة تناقص عدد العامميف في إسرائيؿ الى  ألؼ عامؿ قبؿ 120

 عامؿ فقط مما يعني قطع ىذا الشرياف الحيكم، كبقيت األغمبية الساحقة مف السكاف  ألؼ 20إف بمغ حكالي 

تقرير البنؾ العالمي الى انو باستثناء ثمث السكاف الذيف يتقاضكف ركاتبيـ مف السمطة  كرد في . دكف مصدر رزؽ

كحده العمؿ في إسرائيؿ يعتبر . الفمسطينية، ليس ىناؾ أم مصدر حقيقي لتشغيؿ العماؿ في القطاع اإلنتاجي

                                                 

 2002، مجمة الشرؽ الجديد "في االقتصاد الفمسطيني قبؿ اتفاؽ اكسمك كبعدهميكؿ   "فينكمر، اكف ،    
43

  Dow Jones Newswires, Economists Call For Modernization Of Palestinian Economy, 

27 Jan 2004  
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مصدر رزؽ إضافي، كلكف ذلؾ مكجكد فقط عندما تكافؽ إسرائيؿ عمى فتح المعابر كمنح العماؿ تأشيرات 

 .الدخكؿ

ىذا الكاقع جعؿ قضية إيجاد أماكف عمؿ جديدة لمكمية الكبيرة مف العاطميف عف العمؿ كلألجياؿ الجديدة التي 

. تدخؿ سكؽ العمؿ سنكيا، القضية الرئيسية، كدكنيا سيبقى الكياف الفمسطيني رىينة لمقرارات كالمصالح اإلسرائيمية

ىؿ استغمت السمطة الفمسطينية السنكات التي سبقت االنتفاضة لبناء دعائـ االقتصاد : كيبقى السؤاؿ األساسي

المستقؿ؟ كالى ام مدل كانت ىناؾ سياسة مبرمجة مف قبؿ السمطة نحك خمؽ أماكف عمؿ جديدة كتخفيض نسبة 

 االرتباط بإسرائيؿ؟

 مميكف دكالر 80األمر الكحيد الذم يحكؿ دكف االنييار الكامؿ كالمجاعة ىك الدعـ الخارجي، الذم يصؿ الى 

 مميكف شيريا عمى شكؿ ركاتب مف السمطة الفمسطينية، تصؿ عمى 50كينفؽ . شيريا، اك مميار دكالر سنكيا

 مميكف دكالر الباقية لممنظمات األىمية 30كتصؿ اؿ.  ألؼ مكظؼ كشرطي في جيازىا140شكؿ أجكر ؿ

 .كاإلسالمية

بيا مف حيث في مجاالت جديدة مثؿ صناعة البرمجيات كالمنافسة لمعمؿ تأىيؿ العمالة إعادة كاألمؿ الكحيد ىك 

 كثكرة االتصاالت التي شيدتيا .مقابؿ الدكؿ المتقدمة مستفيديف مف نجاح اليند كسنغافكرة بذلؾتدني التكمفة 

األراضي الفمسطينية خمقت فرص عمؿ لمعديد مف العمالة السابقة في تمديد كصيانة شبكات االتصاالت الجديدة 

. المركبة

                                                 
44

   The World Bank, Middle East and North Africa Region, Report 
45

   World Bank Report,  Middle East  Economic , 2003 

 ، اٌخمٍٕبث اٌحذٌثت وأؼىبضبحهب االلخصبدٌت واالجخّبػٍت وإٌفطٍت واٌبٍئٍت انمضبِ،خبنذ، 
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ن السمطة إ"الباحثة اإلسرائيمية، تسيكنيت فتائؿ ككبركاسر، تستخمص في بحث أجرتو حكؿ المكضكع، 

  االنتقاد الذم تكجيو الباحثة لمسمطة ."1994الفمسطينية لم تيتم إطالقا بخمق أماكن عمل منذ نشوئيا عام 

لم يتم بناء مناطق صناعية او تجييز البنية : "الفمسطينية يتعمؽ بغياب استراتيجية كاضحة لخمؽ أماكف عمؿ

بذل "بدل كل ذلك، يضيف البحث، ".التحتية لتنظيم قوة العمل، كما لم تتخذ الخطوات الالزمة لجذب االستثمارات

المسؤولون في السمطة الفمسطينية مجيودا كبيرا في سبيل ضمان االحتكارات االقتصادية، التي سيطرت عمى 

وأدخمت ىذه االحتكارات لجيوب المسؤولين . استيراد الوقود والطحين والسكر والسجائر واالسمنت والفوالذ

كما انصب اىتمام السمطة في بناء مشاريع ذات طابع سيادي مظيري، مثل . والمقربين منيم أمواال طائمة

أما ". المطار ومحطة توليد الكيرباء وميناء غزة، األمر الذي رسخ ارتباط سوق العمل الفمسطينية بإسرائيل

بخصكص قطاع االتصاالت الفمسطيني فأف شركة االتصاالت حصمت عمى امتياز احتكارم لعدة سنكات إلدارة 

شؤكف شبكة االتصاالت الفمسطينية دكف كجكد منافس ليا، مما جعميا تعتمد تعرفة اتصاؿ أعمى مف تعرفة 

االتصاؿ في الدكؿ العربية المجاكرة كسبب ذلؾ غياب دكر كزارة االتصاالت في تنظيـ قطاع االتصاالت 

الفمسطيني، كعدـ كجكد اطر تنظيمية كقانكنية تخدـ نمك ىذا القطاع في سنكات منح االمتياز لشركة االتصاالت 

كلكف الجانب المشرؽ لدعـ تكنكلكجيا المعمكمات لالقتصاد الفمسطيني ىي عقكد تصميـ البرامج التي . الفمسطينية

  .2002كقعتيا شركات البرمجة المختصة مع الدكؿ العربية في معرض جيتكس في اإلمارات عاـ 

                                                 
 2002 شجبط 8، ْآسرظ ،  " االلخصبد اٌفٍططًٍٕ"   كٕثشٔاعش،رغَٕٛذ ،    

 2002 ، ِمببٍت PITA اثٕ دلخ ، يشٕٓس ، انًذٚش انزُفٛذ٘ ،  
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 E-Commerceالتجارة االلكترونية 

التجارة اإللكتركنية يجب أف نعرؼ أف مفيـك التجارة اإللكتركنية يتككف مف اإلسراع نحك تعريؼ قبؿ             

:- مقطعيف

 معركؼ لدينا كيتـ مف خاللو كاقتصادم كىذا المقطع يعبر عف نشاط تجارل "Commerceالتجارة  " :األول

. تداكؿ السمع كالخدمات كفقا لقكاعد كنظـ متبعة كمتفؽ عمييا

   باستخداـ "مالتجار" االقتصادم كالمقصكد بو ىك القياـ بأداء النشاط  "Electronicاإللكتركنية " : الثانى

كمـ سبؽ يمكف اف نعرؼ  .اإللكتركنية كالشبكات كاألساليباالنترنيت شبكة الحديثة مثؿ تصاالت تكنكلكجية اال

  ةالتجارة االلكتركني

برام العقود ثم الىى " شراء عمميات اإلعالن والتعريف لمبضائع والخدمات ثم تنفيذ عمميات عقد الصفقات وا 

أو  االنترنيت ثم سداد القيمة الشرائية عبر شبكات االتصال المختمفة سواء البضائع والخدمات لتمك بيع الو

  . " تربط بين المشتري والبائعيغيرىا من الشبكات الت

 Categories of Electronic Commerceاإللكترونية  أنماط التجارة

           لمتجارة االلكتركنية مجمكعة مف األنماط التي تدكر حكليا كالشكؿ التالي يبيف بعض تمؾ األنماط حيث 

 مف نمط أكثريمكف النظر إلي التجارة اإللكتركنية عمي أنيا مفيـك متعدد األبعاد يمكف تطبيقو كاستخدامو في 

 :- كشكؿ كما يمي 

                                                 
49

 Curtin, Caitlin , E-COMMERCE Reality,  2003 , P 12 
50

  Curtin, Caitlin , E-COMMERCE Reality,  2003 , P 23 
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 2 انشكم انزٕضٛذٙ

 أعمال      مؤسسة-  أعمال مؤسسة .1

كىذا النمط يتـ بيف مؤسسات األعماؿ بعضيا البعض مف خالؿ شبكات االتصاالت كتكنكلكجيا 

تماـ عمميات كالعارضيف، كذلؾ لتقديـ طمبات الشراء لممكرديف المعمكمات،  كىذا النمط الدفع، كتسميـ الفكاتير كا 

   .الخاصةمف التجارة اإللكتركنية مكجكد مف سنكات عديدة خاصة في تبادؿ البيانات إلكتركنيا مف خالؿ الشبكات 

 مستيمك  –مؤسسة أعمال  .2

ىذا النكع قد تكسع  ك،في التبادؿ التجارم العادممثؿ البيع بالتجزئة مىذا النمط مف التجارة اإللكتركنية 

 خدماتيا مف خالؿ لمتسكؽ تقدـ فيناؾ اآلف ما يسمي بالمراكز التجارية اإلنترنت،بشكؿ كبير مع ظيكر شبكة 

عمميات الشراء كالبيع مف الصفقات التجارية مف حيث تنفيذ ، لصالح المؤسسات كتقـك بعرض السمع كالخدمات

 كيتـ الدفع بطرؽ مختمفة أكثرىا شيكعان بطاقات االئتماف أك الشيكات اإللكتركنية أك نقدان ،خالؿ شبكات اإلنترنت

 الرائدة في تكفير خدمة االنترنت خطكة مكفقة عند Palnet كفي فمسطيف خطت شركة بالنت .التسميـعند 

 أعمال مؤسسة
 

مستيمك  إدارة حكومية 

مؤسسة أعمال 
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 ،  كركز القائمكف 2002 كأكؿ مشركع تجارم الكتركني فمسطيني في سبتمبر PalTimeإطالقيا مشركع 

عمى ىذا  المشركع بتسكيؽ منتجات يتـ تصنيعيا في فمسطيف فقط  مثؿ المطرزات ك أعماؿ السيراميؾ ك 

. المأككالت الشعبية  

 إدارة حكومية  –مؤسسة أعمال  .3

 الكاليات فيفعمى سبيؿ المثاؿ، .  يغطى كؿ المعامالت بيف الشركات كالييئات الحككميةمطىذا الف

المتحدة يتـ اإلعالف عف المشتريات الحككمية مف خالؿ شبكة االنترنيت كيمكف لمشركات أف تتبادؿ الردكد معيا 

 كبيرة إذا قامت الحككمات بسرعة ق سكؼ يتكسع مرحمو كليده، لكففيكحاليا يعتبر ىذا النمط . إليكتركنيا

 . التجارة اإللكتركنيةبأسمكبباستخداـ عممياتيا 

  حكومية إدارة –مستيمك  .ٗ

جديد نسبيا كبعض الدكؿ العربية تسعى بشكؿ حثيث لترسيخ استخدامو ، حيث يسمح لممكاطف أك ىذا النمط 

المستيمؾ مف طمب خدمات أك تجييز معامالت مف خالؿ االنترنت بحيث تككف جاىزة عند مراجعتو لمدكائر 

المختصة ،ككانت اإلمارات كمصر كاألردف كقطر مف الدكؿ السباقة بعممية تطبيقو، كفي ظؿ الظركؼ األمنية 

 ، يككف ربط مؤسسات ك كزارت السمطة فكاالغالقات التي يمارسيا الجيش اإلسرائيمي ضد المكاطنيف الفمسطينيي

الفمسطينية  مف خالؿ شبكة االنترنت  كسيمة لمتسييؿ عمى المكاطنيف مف اجؿ إنجاز أعماليـ المرتبطة 

 .بمؤسسات السمطة دكف التعرض لصعكبات التنقؿ بيف المدف الفمسطينية المغمقة كالمحاصرة عمكمان 

                                                 
51

  http://www.paltime.com /index.htm  

 4/4/2004ألظش انطشق ناليشكضٚخ ، َذٔح فٙ جبيؼخ ثٛشصٚذ ، :  اثٕ دلخ ، يشٕٓس ، انذكٕيخ االنكزشَٔٛخ  
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  تأثير التجارة اإللكترونية

 تتـ اآلف بصكرة فيي.  كما كاف في القرف الماضياألحالـ المستقبميةلـ تعد التجارة االلكتركنية مف  

 ليذه الرائدة ىي الياباف كأكربا المتحدة،حيث تعتبر كؿ مف الكاليات كخاصة في الدكؿ المتقدمة تكنكلكجيا، ناجحة 

في خاصة مع ازدياد االستثمارات المباشرة لدييـ  تتطكر بصكرة سريعة فيي.  مفيكميا كتحقيقيافيالتجارة، 

 بعد أف كانت قاصرة عمى ىيئة لعامة الناس تبعد إتاحة االنترفك .تكنكلكجيا االتصاالت كتقنية المعمكمات

التي ستككف في  ،التجارة اإللكتركنية سيؤثر بدكره عمى درجة فاعمية  السريع لالنترنيتحككمية كاحدة فقط كالنمك

حيث ستحاكؿ   التجارم في المجتمعات ككؿ سكاء كانت عربية اك غير عربية،عالمستقبؿ السمة السائدة لممجتـ

 فيالعمميات التجارية تقدـ ، مما سيؤدم بدكره الى  التجارة اإللكتركنيةم كؿ إمكانيتيا ؼاستغالؿ الشركات

تحديد السكؽ أك خمؽ أسكاؽ ك تعريؼ مف حيث  كالمستيمكيف، العمالء تفكؽ كؿ تكقعاتبصكرة مجتمعات العالـ 

 كعمى األسكاؽ،  فيتتجاىؿ التكنكلكجيا الحديثة سكؼ تتأثر بيذه التغيرات التي فكؿ الشركات . جديدة بأكمميا

حد سكاء فإف أعضاء المجتمع سكؼ يككنكا ظاىريف بصكرة جيدة لشراء السمع كالكصكؿ لممعمكمات كالخدمات 

فاالختيار سكؼ يككف ممتد بصكرة كبيرة كسكؼ تستبعد القيكد كالجغرافية . كالتفاعؿ مع الييئات الحككمية

 خالؿ  كسكؼ يككف ممحكظا، عمى أسمكب الحياة سكؼ يشمؿ كؿ أمكر الحياةاإلجمالي فالتأثير –كالزمنية 

  :  كلمتجارة االلكتركنية تأثير عمى عدد كبير مف األنشطة التجارية نذكر منيا مايمي.األعكاـ القميمة القادمة

 لتسكيؽ، المبيعات كتركيج المبيعاتا .

 خدمة ما قبؿ البيع، العقكد التي مف الباطف. 

 التمكيؿ كالتأميف .
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 الطمب ، التكزيع ، الدفع: المعامالت التجارية .

 خدمة كصيانة المنتج .

 استخداـ الخدمات العامة كالخاصة .

 النقؿ .

عمى شكؿ األسكاؽ كلمسمع  مالتنافسعمى الشكؿ كسريعا فمف المتكقع أف تؤثر التجارة اإللكتركنية تأثيرا كبيرا 

. كشكؿ حركة األفراد في األسكاؽ التقميدية لمسمع

 السمات المميزة لمتجارة اإللكترونية  

 جديد نسبيا في القامكس التجارم خالؿ السبعينيات بعدة سمات ظيرت كمفيـكتتصؼ التجارة اإللكتركنية كالتي 

  :منيا

 . ػذو ٔجٕد ػاللخ يجبششح ثٍٛ طشفٙ انؼًهٛخ انزجبسٚخ .أ 

ػذو ٔجٕد أ٘ ٔثبئك ٔسلٛخ يزجبدنخ ػُذ إجشاء ٔرُفٛز انًؼبيالد دٛث أٌ كبفخ ػًهٛبد انزفبػم ثٍٛ  .ب 

 .طشفٙ انًؼبيهخ رزى إنكزشَٔٛبًا 

. ػٙ أٔ انًزٕاص٘ أٔ ثًؼُٙ آخش إيكبَٛخ انزفبػم يغ أكثش يٍ يظذس فٙ انٕلذ َفغّاانزفبػم انجى .ج 

.   انشجكخٖإيكبَٛخ رُفٛز كم يكَٕبد انؼًهٛخ انزجبسٚخ ثًب فٛٓب رغهٛى انغهغ غٛش انًبدٚخ ػم

                                                 

 2002، رششٍٚ ثبَٙ،  اٌذوي اٌؼربٍتٍّْٔت وحٍطٍر اٌخجبرة االٌىخرؤٍت بًي ثاٌؼربٍت فدور جبِؼت اٌذوي  سأفذ، غُٛى،  
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تطور حجم التجارة اإللكترونية 

فاؽ كؿ تكقعات الدراسات كالبحكث تطكران اإلنترنت عبر شبكة تطكر حجـ التجارة اإللكتركنية 

 أف ىناؾ تفاكت كبير بيف األرقاـ الصادرة أك المنشكرة مف جيات كدراسات مختمفة عف ، حيث لكحظكالتنبؤات

حجـ التجارة اإللكتركنية خالؿ الفترة الزمنية الحالية، كقد أدل ىذا التفاكت في األرقاـ الصادرة إلي عدـ كجكد رقـ 

محدد لحجـ ىذه التجارة سكاء كاف في الماضي أك الحاضر أك المستقبؿ، كتشير التقديرات إلي أف حجـ ىده 

بينما أشارت التقديرات الصادرة مف االتحاد األكربي أف  .2000  بميكف  دكالر في عاـ 350 كصؿ الى التجارة 

العممة )، ECU بميكف ايكك 7 بحكالي تحجـ التجارة بيف مؤسسات األعماؿ التي تمت خالؿ شبكة اإلنترنت قدر

 قيمة تجارة السمع تلغب 2002 عاـ فيكأشارت التقديرات انو  ،( Euroاألكربية المكحدة قبؿ استبداليا باليكرك

  .Ecu بميكف ايكك 300 بيف الشركات نحك الكتركنياكالخدمات 

 242 مستكم العالـ قدر بنحك ل اإلنترنت عؿمستخدمي شبكة اإلنترنت أف عدد أخرل عمىأشارت تقديرات كما 

كفيما . 2005 مميكف مستخدـ نياية عاـ 765، كمف المتكقع أف يبمغ ىذا العدد زيادة عف 2000 يناير فيمميكف 

 طبقا 2002 ،1998 عامي دكؿ مستخدمة لالنترنت عمى مستكل العالـ خالؿ 10 يبيف أىـ كأكبر جدكؿ يمي

 . International Data Corporation لمبيانات الدكليلبيانات االتحاد 
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 1998 2002 

عدد المستخدميف الدكلة عدد المستخدميف الدكلة  الترتيب
 154.6الكاليات المتحدة   70.1الكاليات المتحدة   .ٔ
 32.9 ألمانيا 10.3 ألمانيا  .ٕ
 23.3الياباف  8.9المممكة المتحدة   .ٖ
 23.0المممكة المتحدة  8,8الياباف   .ٗ
 23.0فرنسا  4.0فرنسا   .٘
 13.2ايطاليا  4.0كندا   .ٙ
 12.3كندا  3.4استراليا   .ٚ
 9.4الصيف  3.1ايطاليا   .ٛ
 7.6ىكلندا  2.5السكيد   .ٜ

 5.8استراليا  2.5ىكلندا   .ٓٔ

 3 جذٔل

ينا  كمف ىنا كاف لزاما عؿ،كمف الكاضح أف التطكر في التجارة االلكتركنية عمى مستكل العالـ كبير جدا

مف القادريف عمى التعامؿ % 92أف ىناؾ نحك كاإلحصائيات تشير الى  ،بأسرع ما يمكفالمحاؽ بيذا الركب 

التجارة لذا يجب أف نسعى عبر .  عبر شبكة االنترنتالتجارم االلكتركني يستخدمكف مكاقع غير عربية 

الفمسطينية كالسياحة في ربكع فمسطيف، كتعريؼ العالـ بفمسطيف مجتمعا كثقافة االلكتركنية لمتعريؼ بالسمع 

 كما انو تكجد حاجة ممحة أيضا الى إدراؾ أف التجارة االلكتركنية لـ تعد خيارا نقبؿ كمنتجات زراعية كصناعية،

نما أصبح،بو اك نرفضو  ضركرة حتمية تفرض كجكدىا عمى جميع االقتصادييف كأصحاب األعماؿ في ت كا 

ك تشارؾ فمسطيف مع اربعة عشر دكلة عربية في تطبيؽ اتفاؽ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرل الذم  .العالـ

                                                 
  9  ص ِصذر ضبك رورٖ غُٛى ، سأفذ ،  
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ييدؼ الى التخفيض التدريجي لمرسـك الجمركية كالرسـك كالضرائب ذات األثر المماثؿ عمى مدار عشر سنكات 

 .(2007 حتى 1998مف)

: الجانب الثقافي واألبحاث العممية

أدت تقنيات االتصاؿ الحديثة إلى خمؽ نكع جديد مف المجتمعات، يطمؽ عمييا أسماء عديدة مختمفة، 

فرص غير مسبكقة، كالتي أدت الى . المجتمع الذكي، أك المجتمع الحاذؽ، أك المجتمع االفتراضي: منيا

كأىـ ىذه التقنيات تأثيران .  في أماكف متفرقة مف العالـالمنتشركفلمتبادؿ الثقافي، بيف األفراد كالمجتمعات، 

البريد اإللكتركني، كشبكات االتصاؿ، كقكاعد البيانات الضخمة، : اإلرساؿ التميفزيكني، ككسائؿ أخرم، مثؿ

 تؿدخكشبكات الياتؼ الخمكم؛ ما أصبح يحتاج إلى قدرات عقمية خاصة، الستيعاب األكضاع الجديدة، التي 

.   كعادات كتقاليد مختمفة، ترد إليو مف الخارجاتالمجتمع، نتيجة لثقاؼإلى 

 أسمكب البحث العممي، كالكسائؿ التي يتعاكف مف خالليا  غيرت ثكرة المعمكمات كاالتصاالتكما أف

فاألبحاث التي كانت تستغرؽ، أشيران طكيمة، يمكف إنجازىا، حاليان، . العمماء، أثناء جميع مراحؿ أبحاثيـ

كما يمكف، مف خالؿ شبكة اإلنترنت، الحصكؿ عمى أحدث البحكث العممية الدكلية، . خالؿ ساعات قميمة

كالمساىمة فييا، كاالشتراؾ في حمقات النقاش الدائرة أثناء إجرائيا، كتبادؿ اآلراء كالكثائؽ العممية؛ إضافة إلى 

. تنفيذ العمؿ المشترؾ، كاإلطالع عمى أحدث نتائج التجارب العممية كالمعممية

أتاحت ثكرة االتصاالت، متمثمة في شبكة اإلنترنت العممية، فرصة دخكؿ العمماء إلى قكاعد البيانات 

الرئيسية، في الجامعات كالمراكز البحثية العالمية، لمحصكؿ عمى ما يحتاجو الباحث مف معمكمات كمراجع، كما 

                                                 
 11 ، ص ٔفص اٌّصذر اٌطببك  غُٛى ، سأفذ ،  
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أف ىناؾ العديد مف المكاقع عمى ىذه الشبكة، تعرض أحدث الكتب كالمراجع العممية عرضان ييسر لمباحث، مف 

مف مميزات ثكرة . دكف التحرؾ مف مكانو، تقدير حاجتو إلى تمؾ المراجع المكجكدة في أّم مكاف في العالـ

االتصاالت كذلؾ، أف أتاحت لمباحثيف دراسة أحدث النشرات العممية، في يـك صدكرىا نفسو، كىك ما لـ يكف 

كأتاحت كذلؾ الفرصة لتجّنب ازدكاج الجيات التي . متاحان قبؿ ذلؾ؛ بؿ كاف يمثؿ إحدل العقبات التي تكاجييـ

تضطمع بالبحث في المجاؿ نفسو؛ بؿ إف تكحيد الجيكد كالتعاكف، كتجّنب الجيد كالكقت كالماؿ الضائع، أصبحا 

. سمة األبحاث الحديثة في عصر ثكرة االتصاالت

كأحد المظاىر الميمة لمتقنيات الحديثة، أنيا ساعدت عمى نمك عالقات ثقافية جديدة، لـ يكف النظاـ 

. القديـ قادران عمى إنشائيا، كىي العالقات الثقافية التي ميدت لمجتمع القرية العالمية

أثر الحاسكب عمى الثقافة يكاد يشمؿ جميع عناصر عناصرىا مف إدارة ثقافية، الطباعة، المكسيقى، األدب، ك

 عمى صعيد الثقافة العربية أسيمت المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك .الكثيرالمغة كمحك األمية كغيرىا 

بكضع خطة شاممة لمثقافة العربية أعطت الحاسكب كالمعمكمات فييا ما يستحقانو مف اىتماـ، كلكف ىذه الخطة 

كلكي يدرؾ المثقؼ العربي المغزل مف . بحاجة الى تطكير كتحديث لتكاكب معطيات التكنكلكجيا الحديثة

 . تكنكلكجيا المعمكمات يجب اف يككف نفسو مستخدما لمحاسكب كتكنكلكجيا المعمكمات

كبدراسة تأثير الكمبيكتر عمى النشر العربي نجد أف النشر العربي نجح الى حد كبير في استغالؿ إمكانيات 

الحاسكب اليائمة في النشر كالطباعة كاإلخراج، كأف الصحافة العربية قدمت منتجات متميزة بفضؿ استعماؿ 

التقنيات الحديثة ، كلكف الكضع لـ ينطبؽ عمى الكتاب العربي بنفس السرعة كمع كجكد محاكالت الستبداؿ 

                                                 
" اضخراحٍجٍت حطىٌر اٌؼٍىَ واٌخمبٔت فً اٌىطٓ اٌؼربً"انًُظًخ انؼشثٛخ نهزشثٛخ ٔانثمبفخ ٔانؼهٕو، يشكض دساعبد انٕدذح انؼشثٛخ        

 .1989أغغطظ /يشكض دساعبد انٕدذح انؼشثٛخ، آة
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الكتاب العربي بكسط تخزيف جديد قد يككف قرص ضكئي اك شريط حاسكبي ، اال اف التخكؼ يبقى قائـ ككف 

 ، كلكف الكتاب  مقركء بمغة كاحدة يمكف لمعربي بالكتاب اقرب كاقدر لمخمكد مف الكسائط التخزينية في الحاسك

 كيمكف المجكء الى بالبسيط غير المتعمـ لمغات اف يقرأه اما القرص فمقراءتو يجب تحميمو عمى ذاكرة الحاسك

بعض المفردات مف أكامر الحاسكب بمغات اخرل  ، كعميو فأف  حمكؿ الحاسكب كبديؿ لمكتاب ليس مستحيال  

كلكف  قد تككف بطيئة ككف طبيعة البرمجيات العامؿ بيا الحاسكب حاليا بحاجة الى تعريب كاعتماد كمي عمى 

  .المغة العربية 

، كيكاد التعميـ كالتدريب، يككناف مقياس قابمية  ك تكنكلكجيا المعمكمات كقد تأثر التعميـ بثكرة االتصاالت

فقد نصت الفقرة السادسة عشرة، مف خطة عمؿ مؤتمر قمة العمؿ . البشرية كاالقتصادية: الدكؿ لمتنمية

تقكية ُنُظـ التعميـ عمى المستكيات كافة؛ إضافة إلى كّؿ كسائؿ اكتساب "، عمى 1995االجتماعي العالمي، عاـ 

الميارات كالمعمكمات؛ كالضماف العالمي لمحصكؿ عمى التعميـ األساسي، كفرص التعميـ المتكافئة؛ مع إزالة 

 ". الثقافية كاالجتماعية، التي تعكؽ تطبيؽ التعميـ المالئـ كممارستو: الحكاجز

كقد أمست كسائؿ التعميـ التقميدية كطرائقو، غير قادرة عمى مكاجية المطالب المتزايدة لمعممية التعميمية، 

 لذلؾ، فقد كفرت ثكرة االتصاالت. ككذلؾ المناىج الطامحة إلى القضاء عمى األمية، في عالـ سريع التغير

تسخير اإلذاعة كالتميفزيكف كشبكة اإلنترنت، في مف خالؿ  بعد، عفإمكانية التعميـ كتكنكلكجيا المعمكمات 

صكرة مكممة لمتعميـ التقميدم المدرسي، أك مستقمة عنو؛ فتمؾ الكسائؿ تتيح كصكؿ الخدمة التعميمية إلى 

. المناطؽ النائية كالمنعزلة، ككذلؾ إلى المجتمعات الفقيرة، التي ال تستطيع تحمؿ تكاليؼ التعميـ

                                                 
 1997، 465، ع اٌؼربً، " اٌىخبة اٌؼربً واٌىّبٍىحر "  انجٕاد٘ ، يذًذ ،   

يجهخ " اٌبؼذ اٌجذٌذ ٌٕظبَ اإلبذاع اٌىطًٕ وِٕظىِت اٌؼٍُ واٌخمبٔت فً ػٍٍّت اٌخٍّٕت فً اٌمرْ اٌحبدي واٌؼشرٌٓ"يذًذ يشٚبرٙ   

 .1999دٚغًجش / انؼهٕو، االعكٕا، رَٕظ، كبٌَٕ األٔل
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كتعيدت الحككمات، حديثان، حممة لمقضاء عمى األمية، . بدأ العديد مف الدكؿ النامية بتطكير برامج التعميـ

كما أطمقت دكؿ مناىج مكثفة الستخداـ إمكانيات شبكة . معتمدة عمى التأثير البالغ لمكسائط المتعددة

اإلنترنت في العممية التعميمية؛ كاستيدفت تحسيف ُنُظـ التعميـ، باستخداـ تقنية ثكرة االتصاالت، كخاصة في 

إف تسخير تقنيات ثكرة االتصاالت، لتطكير العممية التعميمية، ال يتأتى بنقؿ . مناىج التعميـ التكنكلكجي

نما بمتابعة تمؾ العممية كتخطيطيا كاإلشراؼ عمييا، كتكفير الظركؼ  المعمكمات كتمقينيا لمدارسيف فقط؛ كا 

 خبرات المجتمعات كالدكؿ المتقدمة في ىذا  مفالمالئمة لتأىيؿ المعمميف كتدريبيـ، فضالن عف االستفادة

 . المجاؿ
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الفصل الرابع 
 
 
 

 فمسطين والتحرك نحو الحكومة االلكترونية 
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: دور القطاع الحكومي

 يمر بيا أم كياف، كربما تعد الحركب كالنزاعات كاالنتفاضات ةطارئثمة مجكعة مف التأثيرات لكؿ حالة 

كمف ناحية  .التي تمر بيا الشعكب مف أكثر األحداث التي ُتحدث التأثيرات الكبرل بمستكيييا اإليجابي كالسمبي

ثانية، فإف مستكل ىذه التغيرات يتفاكت مف حيث التأثر كالتأثير بيذه الحكادث، فيما يبقى القطاع االقتصادم ىك 

كبٌ دخٕل أسٚئم شبسٌٔ انٗ عبدخ األلظٗ انششاسح انزٙ أشؼهذ  وقد  .أىـ القطاعات تأثران بمثؿ ىذه األحداث

 ككاف ،َبس اَزفبضخ جذٚذح فٙ األساضٙ انفهغطُٛٛخ، يبصانذ يغزًشح انٗ ٕٚيُب ػشفذ ػبنًٛب ثبَزفبضخ األلظٗ

ليذه االنتفاضة األثر الكبير في حياة المجتمع الفمسطيني، حيث مارست السمطات اإلسرائيمية أساليب متنكعة 

:-   بيدؼ كقؼ االنتفاضة مثؿفضد الفمسطينيي

  إغالؽ كافة الحدكد كالمعابر كالمنافذ الخارجية التي تربط المناطؽ الفمسطينية مع العالـ الخارجي

 .بما فييا إسرائيؿ

 تجزئة المناطؽ كالمدف كالقرم الفمسطينية كعزليا عف بعضيا البعض. 

  منع عشرات اآلالؼ مف العماؿ الفمسطينييف مف الكصكؿ إلى أماكف عمميـ في إسرائيؿ

 .كاالعتداء عمى بعضيـ

  منع العامميف في القرل كالمخيمات مف الكصكؿ إلى أماكف عمميـ في المدف الفمسطينية، مما

 .جعميـ يمتحقكف بصفكؼ العاطميف عف العمؿ جزئيان أك كميان 
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 لى األراضي الفمسطينية  .فرض قيكد مشددة عمى الصادرات كالكاردات مف كا 

 رفض تحكيؿ مستحقات السمطة الكطنية مف إيرادات المقاصة . 

  تدمير مرافؽ البنية التحتية الفمسطينية، كقصؼ المصانع كتجريؼ المزارع كتدمير المنازؿ، كقتؿ

إذ بمغ ما تـ تدميره تدميران كميان . كجرح اآلالؼ مف الفمسطينييف كتدمير المرافؽ العامة كالخاصة

 منزؿ أصيبت بأضرار جزئية باإلضافة إلى 50200 منزؿ كأكثر مف 4100مف المنازؿ 

ممارسة سياسة القتؿ كاالغتياالت خارج نطاؽ القانكف كاحتالؿ المدف كالقرل الفمسطينية منذ 

 37100 مكاطنان كجرح ما يزيد عف 2735 كالتي أسفرت عف استشياد 2002شير إبريؿ عاـ 

  . شخص

كقد كشفت انتفاضة األقصى كاألحداث السياسية التي مرت عمى األراضي الفمسطينية منذ شير تمكز 

 ملموسة بالمعنى اإلٌجابً فً البٌئة  تطكرات جكىريةأم ، إف السمطة الفمسطينية لـ تحدث 2000

 دون إقرار مرجعٌة قانونٌة الفلسطٌنٌة التشرٌعٌة االقتصادٌة، وتواصل النشاط االقتصادي للسلطة 

تصاد االقموحدة ومتكاملة تنظم عمل القطاع الحكومً والعام ومجاالته وآلٌاته، مما ساهم فً معاناة 

حالة االنكشاف المستمر، والهشاشة والضعف خاصة وأن هذا االنكشاف تزاٌد مع خالل الفلسطٌنً من 

، األمر الذي أدى استمرار الحصار والعدوان اإلسرائٌلً عموماًا، وقٌود بروتوكول بارٌس خصوصاًا 

إلى تعمٌق تبعٌة اقتصادنا لالقتصاد اإلسرائٌلً، ضمن إطار الغالف الجمركً، والسٌاسات والمواصفات 

اإلسرائٌلٌة، إلى جانب اآلثار الضارة والمرٌرة، الناجمة عن توحد أسعار السلع بٌننا وبٌن السوق 

اإلسرائٌلً دون األخذ بعٌن االعتبار ذلك الفرق الهائل فً الدخل الفردي السنوي فً إسرائٌل الذي وصل 

 ألف دوالر عام 16 ألف دوالر وهبط بفعل وتأثٌر االنتفاضة إلى حوالً 19 إلى 2000/ 1999عام 
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 دوالر فً األراضً الفلسطٌنٌة 952، فً حٌن أن هذا الدخل الفردي السنوي هبط إلى أقل من 2001

 .2002نهاٌة عام 

 القطاعات اإلنتاجية عمكمان كالزراعة بصكرة خاصة، حيث لـ تتجاكز مساىمتيا في الناتج المحمي تتراجع

، حسب بيانات الجياز المركزم لإلحصاء 2002 حتى نياية 1999منذ % 8ػ%6.4اإلجمالي 

، كما تراجع قطاع الصناعة إلى نسبة 2002الفمسطيني، كمعيد ماس، كتقرير التنمية الفمسطيني لعاـ 

 تزايد محدكدية سكؽ العمؿ الفمسطيني  %.16.0 إلى 1999 بعد أف كصؿ عاـ 2001عاـ % 12.6

عمى خمؽ فرص عمؿ جديدة حيث لـ يستطع ىذا السكؽ في سنكات ما قبؿ االنتفاضة أف يكفر أكثر مف 

مف إجمالي فرص العمؿ الجديدة خالؿ تمؾ السنكات، جزء ىاـ منيا في القطاع العاـ، فيما كفر % 37

مف فرص العمؿ الجديدة، لترتفع بذلؾ األىمية % 63سكؽ العمؿ اإلسرائيمي كالمستعمرات االستيطانية 

في % 22.9 إلى 1998في نياية عاـ % 21.7النسبية لمعمالة الفمسطينية في سكؽ العمؿ اإلسرائيمي مف 

 بسبب عكامؿ الحصار كاإلغالؽ 2002عاـ % 7.3 كانخفضت ىذه النسبة إلى 1999نياية عاـ 

 .المتكررة

 لتطكرات التجارة الخارجية الفمسطينية، فما زالت إسرائيؿ تييمف عمى ىذه التجارة حيث أف نسبة بالنسبةأما 

مف باقي بمداف % 25.4فقط مف الدكؿ العربية، ك% 1.6مقابؿ % 73 تصؿ إلى الكاردات الفمسطينية

، ىذه األرقاـ %92العالـ، كال يختمؼ األمر بالنسبة لمصادرات التي تصؿ حصة إسرائيؿ فييا أكثر مف 

تجعؿ االىتماـ بتطكير العالقة التجارية مع البمداف العربية باتجاه تكسيع قاعدة المصالح المشتركة كتعزيز 

تنامي االتجاه النخفاض العكف الدكلي . فرص نمك ىذا التعاكف مف األكلكيات الضركرية في ىذا الجانب
                                                 

 2003 ، يبط، انؼذد انزبعغ ، ٘ انًشالت االلزظبد 
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التي تكقفت عف الدعـ ػ منذ منتصؼ عاـ " الشقيقة"لمشعب الفمسطيني، كتراجع المعكنات مف الدكؿ العربية 

 .إذف خاص مف كاشنطف إذا حصمت عمى  إال2002

عاـ % 29.6ف  ع استمرار محدكدية حجـ االئتماف المصرفي حيث لـ تزد نسبة القركض لمكدائع

 رغـ ظركؼ االنتفاضة كمعاناة شعبنا كتضحياتو، التي تستكجب مف البنكؾ، أف تقـك بدكرىا 2002

الكطني في إطار خطة كطنية، تقـك بالدرجة األكلى عمى تشغيؿ الجزء األكبر مف الكدائع التي تزيد عف 

تقدر الخسائر  ك. مميار دكالر في القطاعات اإلنتاجية الفمسطينية عمكمان، كالصناعة كالزراعة خصكصان 2.7

مميار  (12)، بحكالي  الفمسطينيشعباؿ كتدميره لمقدرات اإلسرائيمياالقتصادية الشاممة بسبب العدكاف 

 .2004 الى بداية عاـ 2000منذ عاـ دكالر خالؿ 

 كنتيجة لالنتفاضة كما تبعيا مف تأثيرات عمى الساحة المحمية كالدكلية، بادرت الكاليات المتحدة مدعكمة بالقكل 

العالمية بطرح مبادرة خارطة الطريؽ، التي كبكؿ الثغرات المكجكدة بيا تعترؼ كألكؿ مرة بحؽ الفمسطينييف بدكلة 

 إجراء إصالحات في ف كقد اشترطت عمى الفمسطينيي2005، يمكف أف تقاـ عاـ 1967مستقمة عمى أراضي 

كقد تدارست السمطة .نظاـ الحكـ كتشريع قكانييف جديدة، حسب ما ىك مطمكب منيـ في بنكد خارطة الطريؽ

 (ابك مازف  )الفمسطينية الكضع كخرجت بمكافقة الرئيس ياسر عرفات عمى منح الثقة لمسيد محمكد عباس 

  .3/4/2003ليككف أكؿ رئيس كزراء فمسطيني في خطاب صدر بتاريخ 

                                                 

 مصدر سبؽ ذكرهالمراقب االقتصادم ػ   
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كفي تشكيؿ . كقد تعممت السمطة الفمسطينية مف أحداث انتفاضة األقصى كأثرىا عمى المجتمع الفمسطيني

الحككمة الجديدة أعمف أف كزارة البريد كاالتصاالت تغير أسميا الى كزارة االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات، 

كألحؽ بيا مركز الحاسكب الحككمي، الذم كاف يتبع كزارة التخطيط، كالذم ييدؼ إلى بناء الحككمة االلكتركنية 

كيعمؿ مركز الحاسكب الحككمي عمى ربط الشبكة الحككمية المحكسبة . كتدريب ككادر المؤسسات الحككمية 

بيف كافة مؤسسات السمطة الفمسطينية، كما يعمؿ بتمكيؿ مف البنؾ الدكلي عمى كضع خطو فمسطينية لتكنكلكجيا 

المعمكمات تشمؿ التدريب كالبنية التحتية كالبيئة القانكنية كصناعة البرمجيات، كقد كاجيت الخطة صعكبات 

. أعاقت عمميا

ككاف في بنكد تعريؼ عمؿ كزارة االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات،  بنكد جديدة تمغي األخطاء السابقة التي 

كقعت بيا السمطة مف حصر قطاع االتصاالت الفمسطيني في شركة كاحدة مف القطاع الخاص، كذلؾ حسب 

.  " تشجيع المنافسة واالستثمار في قطاع االتصاالت والعمل عمى منع االحتكار في ىذا القطاع" النص 

 الى تفيـ ضركرة كجكد ىيئة مستقمة تشرؼ عمى تنظيـ قطاع االتصاالت ةكقد عمدت السمطة الفمسطيني

الفمسطيني،  فبادرت الى إنشاء ىيئة تنظيـ قطاع االتصاالت كحدد عمميا بضماف تكفر خدمات اتصاالت 

متقدمة ذات جكدة عالية لكافة المستفيديف بأسعار عادلة كمقبكلة كفي متناكؿ الجميع، مف خالؿ العمؿ مع كافة 

الجيات ذات العالقة لتحرير قطاع االتصاالت، باستقاللية كانفتاح كشفافية إليجاد بيئة تنظيمية عادلة تشجع 

شكمت السمطة . كككف أم مشركع كي يقاـ يجب أف يمنح امتيازت كتسييالت إلقامتو. التنافسية كاالستثمار

الفمسطينية ىيئة مستقمة بقطاع االستثمار في فمسطيف ميمتيا متابعة ممفات االستثمار في فمسطيف كتشجيع 

استكماؿ إعداد اإلطار القانكني كدرست السمطة كالمجمس التشريعي . المستثمريف مف خالؿ تسييؿ أمكرىـ
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 (7) ، َمطخ (  7 )يبدح ، يٓبو ٔأْذاف ٔصاسح االرظبالد ٔركُٕنٕجٛب انًؼهٕيبد  
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استكماؿ إنشاء شبكة مراكز الحاسكب الحككمي في  ك.كالتشريعي لمتطبيقات المختمفة لتكنكلكجيا المعمكمات

 . كتحكيؿ جميع البيانات كالمعمكمات الحككمية إلى إلكتركنية،أتمتة مؤسسات الدكلةبيدؼ مختمؼ المحافظات 

تحدد جميع التعامالت بيف المكاطنيف ككؿ مؤسسة حككمية كتحكيميا إلى مكحدة قاعدة بيانات لمحصكؿ عمى 

 . تعامالت إلكتركنية

الحككمييف نشر كتشجيع ثقافة التعامؿ مع اإلنترنت كتكسيع التدريب في مراكز الحاسكب ليشمؿ كافة المكظفيف 

 كزيادة عددىا بمختمؼ المحافظات، كىي مراكز تعنى (CTC)تفعيؿ مراكز تقنية المعمكمات  .بالدكلةالعامميف 

تخفيض األسعار كتأميف النفاذ المباشر كالشامؿ بحيث تصؿ نسبة المتعامميف قبؿ نياية  .بتدريب الشبيبة كالفتياف

مف مجمكع % 31إلى  ( الخماسية المقدمة مف الكزارة عند تشكيميااإلطار الزمني لمخطة )الخمس سنكات 

كاليدؼ األساسي مف ذلؾ ليس تحكيؿ كؿ . المكاطنيف بحيث يصبحكا قادريف عمى استخداـ اإلنترنت مف منازليـ

نما أف يتكفر لدل جميكر المتعامميف مع اإلنترنت كتكنكلكجيا المعمكمات قدران  أفراد الشعب إلى متخصصيف كا 

مناسبان مف الكعي كالحماس لمتعامؿ مع الحككمة اإللكتركنية، ككذلؾ قدران مناسبان مف الميارات البسيطة حكؿ 

كيفية التعامؿ مع الحاسكب كشبكة االتصاؿ كاإلنترنت لكي يستطيع الجميكر أف ينجز معامالتو مع الجيات 

 .الحككمية عف طريؽ الحاسكب، كتعزيز كتنمية ثقافتو في مجاؿ المعمكماتية

مكاكبة التدريب في الكزارات المعنية ككزارة التربية كالتعميـ العالي كمراكز التدريب بالقطاع الخاص لمحك أمية 

 .الحاسكب لدل المكاطنيف
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 كبدكرىا خطت كزارة التربية كالتعميـ العالي خطكات رائدة في كضع منياج تعميمية لتدريس مادة التكنكلكجيا 

كالتي تشمؿ تدريس الحاسكب لذلؾ عمدت كزارة التربية كالتعميـ العالي الى تكفير الحاسكب في اكبر عدد مف 

 مدارس المحافظات حيث يكضح الجدكؿ التالي نسبة تكزيع أجيزة الحاسكب في مدارس فمسطيف الحككمية

 جذوي حىزٌغ ِخخبراث اٌحبضىة ػٍى اٌّذٌرٌبث

 إٌطبت اٌّئىٌت ِخخبراث اٌحبضىة ػذد اٌّذارش اٌّذٌرٌت

 %35.87 33 92 جٍُٛ

 %40.66 37 91 لجبطٛخ

 %32.98 31 94 طٕنكشو

 %33.88 62 183 َبثهظ

 %42.62 26 61 لهمٛهٛخ

 %39.22 20 51 عهفٛذ

 %73.33 11 15 اسٚذب

 %42.86 60 140 ساو هللا

 %39.58 19 48 ضٕادٙ انمذط

 %58.06 18 31 انمذط

 %40.96 34 83 ثٛذ نذى

 %33.87 63 186 انخهٛم

 %33.57 47 140 جُٕة انخهٛم

 %53.33 32 60 شًبل غضح 

 %60.68 71 117 غضح

 %48.75 39 80 خبٌ َٕٚظ

 %56.00 14 25 سفخ

 %41.22 617 1497 اٌّجّىع

 4 جذٔل

:- حماية وتنظيم التكنولوجيا الفمسطينية

السمطة الفمسطينية تحتاج إلى مجمكعة مف القكانيف التي تنظـ تعامالتيا كىذه المجمكعة تربك عمى األربعة 

 :-عشر قانكنان ، ىناؾ ثالثة منيا جاىزة عمى ىيئة مشركع قانكف، كىي

 حاليا تسعى لسف .قانكف التجارة اإللكتركنية .قانكف التكقيعات اإللكتركنية .قانكف اإلنترنت كالمعمكماتية 

تشريع جديد يجيز استخداـ التكقيع االلكتركني بيدؼ تكجيو االستثمار الفمسطيني لمدخكؿ في حركة التجارة 

. االلكتركنية الدكلية كالمشركع قيد الدراسة في المجمس التشريعي

                                                 
 2003 إدظبئٛبد  يٍ ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انؼبنٙ،  آراس ،   
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 كالسمطة الفمسطينية بمراجعتيا إلحصائيات مركز اإلحصاء الفمسطيني الخاصة بالتعداد السكاني لمكاطني 

 بالمئة مف السكاف ىـ دكف سف الخامسة عشر، كلندرة المكارد الخاـ التي يمكف 65فمسطيف كجدت أف 

استغالليا لدعـ االقتصاد الفمسطيني كضعت الحككمة خطة تستثمر بيا المصادر البشرية المكجكد في 

  .فمسطيف مف خالؿ تدريبيـ عمى استخداـ الحاسكب لممشاركة في تطكير مستقبؿ فمسطيف 

  
عداد ىذه المجمكعة مف مشاريع القكانيف لتأخذ إجراءات اقرارىا كعمى  كتنكم كزارة االتصاالت استكماؿ صياغة كا 

رأسيا قانكف الحككمة اإللكتركنية خالؿ الفترة المقبمة 

 
:- القطاع األىمي

 
.  أحد أىـ القطاعات الداعمة النتشار المعمكماتية ك تعزيزىا في المجتمع الفمسطينياألىمييعد القطاع 

تميز عمؿ ىذا القطاع بمؤسساتو ك ىيئاتو بالتركيز عمى مشركعات المعمكماتية ذات البعد التنمكم ال مك

 يقـك القطاع األىمي عبر مؤسساتو غير الربحية باستقطاب التمكيؿ الالـز . المرتبطة منيا بالتعميـتمؾسيما 

يكفر القطاع األىمي عددان مف مراكز   .لتنفيذ برامج تدريبية متنكعة لمكظفي ىذا القطاع أك لممكاطنيف

يستطيع ىذا القطاع أف يكفر فرصان تدريبية ممكلة بما ال   .التدريب الممكلة، لتنفيذ برامج تدريبية مستمرة

:  ك مف ىذه المؤسساتيقؿ عف عشرة آالؼ متدرب سنكيان 

 :الجامعات

 
 الفمسطينية في البدء منذ سنكات طكيمة بإدخاؿ المعمكماتية لمجامعاتيعكد الفضؿ الرئيسي 

االنطالؽ نحك المشركعات النكعية ك تـ  مف ثـ .إلى التعميـ حسب اإلمكانيات المتاحة

 إضافة إلى اىتماـ ،المتميزة ك التي بدأت تحظى منذ مدة باىتماـ المانحيف ك دعميـ
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ك . الشركات العالمية التي كقعت مع بعض الجامعات اتفاقيات تعميمية ك تدريبية متنكعة

ك مشركعات التعميـ  تشمؿ المشركعات النكعية مشركعات مراكز المعمكماتية لإلبداع

إضافة إلى مشركعات التدريب الميني ك  المعرفة،اإللكتركني ك البكابات التعميمية ك مراكز 

ك مع مركر الكقت فإف دكر . برامج التعميـ المستمر ك تأىيؿ الكفاءات الحككمية ك غيرىـ

 العممي في مجاالت المعمكماتية برامج البحثالجامعات في تطكير البرامج المتخصصة ك 

 كمف أىـ ىذه البرامج التي أنجزتيا جامعة بيرزيت برنامج قاعدة بيانات .يزداد اتساعا كعمقا

 العثماني فالبريطاني فالمصرم كاألردني كاإلسرائيمي الحكـالقكانيف المكجكدة في فمسطيف منذ 

ف فإليذا .  ( Al-Muqtafi) ك يعرؼ ىذا البرنامج بالمقتفي. كأخيران الفمسطيني

 كبرنامج نظاـ .الجامعات الفمسطينية تكفر مجاالن مناسبان لتعزيز ازدىار المعمكماتية محميا

الذم يسيؿ عمى الطمبة تسجيؿ المكاد كالشعب  (  ريتاج) ةالتسجيؿ الخاص بطالب الجامع

 .مف خالؿ شبكة االنترنت

  :ISOC-PS))مجتمع اإلنترنت المحمي 

 
  ك الذم ييتـ بنشر ثقافة اإلنترنت في المجتمع الفمسطيني ك حماية المستخدميف ك المساىمة في 

بالمعمكماتية، كالذم يمثؿ فمسطيف في االتحاد الدكلي لالنترنت كقد أطمؽ  في صياغة القكانيف الخاصة 

حيث يككف ثمف " حاسكب لكؿ طفؿ فمسطيني"خاصة تحت اسـ  حممة 2003كانكف أكؿ مف عاـ 
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 زىيد كبنظاـ التقسيط الميسر  بالتعاكف مع شركات الحاسكب بالقطاع الخاص كبدعـ مف الحاسكب 

 .  العالمية لمحاسبات  hpشركة 

 

 
 :Welfare Association مؤسسة التعاون

 
بتدريب كتأىيؿ العديد مف الفئات العمرية ضمف مشاريعيا  مشركعاتياتساىـ   ك التي 

الذم يختص بتثقيؼ  المستقبؿأطفاؿ المشتركة مع المؤسسات العالمية مثؿ مشركع 

 سنة عمى مختمؼ برامج الحاسكب بأسمكب عممي 17 سنكات الى 5الطالب مف سف 

 كاليادؼ الى تنمية 2003 الذم افتتح صيؼ أنتؿنادم ك. مناسب لمفئات العمرية المشاركة

الميارات التكنكلكجية لدل األطفاؿ مف خالؿ تكفير المعدات كالبرامج الجاىزة التي تساعد 

كمف المشاريع التي ترعاىا مؤسسة التعاكف  .الطالب عمى إنتاج لعبة اك مشركع عممي

 مدرسة في قرل شماؿ 11مشركع تكنكلكجيا المعمكمات لمشباب الذم كجيتو لتدريب طمبة 

في المناطؽ فمسطيف بالتعاكف مع كزارة التربية كالتعميـ بيدؼ نشر كعي تكنكلكجيا المعمكمات 

، باإلضافة الى جيكدىا الحثيثة بتكفير  العديد مف أجيزة النائية ك الميمشة ك المعدمة 

 إضافة إلى الجامعات ك المدارس ك التجمعات .الحاسكب الى مدارس تمؾ المناطؽ النائية 

 . النسكية

 :PDG لمتنمية ةالبوابة الفمسطيني
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تشكؿ البكابة القناة الفمسطينية االلكتركنية الرئيسية عمى شبكة االنترنت العالمية، كىي ممكلو مف 

 إضافة الى شركاء محمييف كدكلييف ، كالبكابة جزء مف برنامج البكابة العالمية التي UNDPبرنامج 

يشرؼ عمييا البنؾ الدكلي ، كييدؼ المشركع الى جسر اليكة بيف فمسطيف كالدكؿ االكثر تقدمان ، األمر 

الذم يمكف الفمسطييف  مف االنخراط في االقتصاد العالمي بشكؿ عاـ كالتكنكلكجيا العالمية بشكؿ 

. خاص 

 

  :(UNDP)برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

 

إف ليذه المؤسسة الفضؿ في إدخاؿ االنترنت إلى فمسطيف ككانت أكلى اشتراكات الدخكؿ 

 في إنشاء أكؿ شبكة إلييا الفضؿ كما يعكد ، UNDPإلى شبكة االنترنت تمر مف مكقع 

يكفر ىذا البرنامج قائمة طكيمة مف المشركعات . انترنت الستعماؿ الجامعات الفمسطينية

  .ما في قطاعي التعميـ ك الصحةمالخاصة بتطكير المعمكماتية في فمسطيف ال س
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 :(USAID)الوكالة األمريكية لممساعدات 
تقدـ ىذه الككالة حزمة كبيرة مف المنح الخاصة بدعـ المعمكماتية مف خالؿ مجمكعة مف المؤسسات 

 RAFIDرفيد ك TAMKEEN  ك تمكيفAMIDEAST ك أميديستANERAاألمريكية كمؤسسة أنيرا 

كما . DAI/ MAP ك برنامج  CATHOLIC RELIEF اإلغاثة الكاثكليكيةك  MARAMمراـ ك 

تقـك بتمكيؿ مجمكعة كبيرة مف مشركعات المؤسسات المحمية اليادفة إلى تعزيز انتشار المعمكماتية ك 

 .  تكظيفيا في عممية التنمية المحمية ال سيما في قطاعات التدريب ك التأىيؿ ك التعميـ ك الصحة

 :EUMEDISالمجموعة األوروبية لمشراكة الشرق أوسطية 

 

 حظيت مجمكعة مف المشركعات الفمسطينية بدعـ كاضح مف قبؿ المجمكعة األكركبية مف 

 . خالؿ ىذا المشركع ال سيما حكسبة بعض المكتبات ك الجامعة االفتراضية

 
 :ITUاالتحاد الدولي لالتصاالت 

 

 حيث قدـ العديد مف االستشارات كالخبراء كالتدريب كالمساعدة التقنية كالتطبيقية كعدد مف 

. ، كخاصة لمكظفي السمطة العامميف في مجاؿ االتصاالتالمشاريع كاألجيزة

 
  :World Bank البنك الدولي

 
، كالذم يعتبر الذم يكفر دعما مستمرا لعدة مشركعات محمية بما فييا مشركعات المعمكماتية

 .الراعي لمعظـ النشاطات كالمعارض العممية في فمسطيف 

  :المعيد الوطني لمتكنولوجيا 
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تـ إنشاء المعيد الكطني لمتكنكلكجيا المعمكمات مف قبؿ المجمس الفمسطيني لمتنمية كاالعمار  

كقد . بيدؼ كضع برامج تدريب متكاممة تناسب شرائح مختمفة مف الشباب الفمسطيني (بكدار)

، كذلؾ بيدؼ إيجاد األيدم العاممة المدربة كالقادرة عمى التأقمـ 2001تأسس المعيد في عاـ 

كيتمخص اليدؼ العاـ لممعيد في االنتقاؿ . مع المتغيرات المحيطة كالمستجدات العالمية

بتكنكلكجيا المعمكمات مف قطاع خدماتي الى قطاع صناعي رائد في عممية التنمية 

 .االقتصادية كاالجتماعية

 :المجموعة العربية

 

لكف قائمة الداعميف   إف فمسطيف تشارؾ كعضك كامؿ في كافة الفعاليات اإلقميمية كالتعاكف اإلقميمي كالتبادؿ

 كمنيا  الجيات األخرلالعديد مف المعمكماتية ال تتكقؼ عند ىذا الحد بؿ تتعداه لتشمؿ لمشركعاتلمقطاع األىمي 

مؤسسة فكرد كاالتحاد األكركبي ك المركز الثقافي بنؾ التنمية اإلسالمي ك عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر 

البريطاني ك المركز الثقافي الفرنسي كالدكؿ األكركبية منفردة كالياباف ككندا كاستراليا كجنكب أفريقيا كاألرجنتيف 

الييئات كغيرىا مف  األسبانيةك الككالة  GTZ كمنيا برنامج مساعدات الشعب النركيجي ك برامج الدعـ األلمانيةك

  .كالمؤسسات الدكلية 

 التابعة لمقطاع األىمي كالتي تتظافر جيكدىا مع جيكد القطاع الخاص كالحككمي بغية تكىناؾ بعض الجمعيا

: إنجاز عمميا مثؿ
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 :(PNINA)الييئة الوطنية لمسميات اإلنترنت 
 

كتتمثؿ .  التي تعد تجسيدان لمشراكة الحقيقية بيف مختمؼ القطاعات الفاعمة في مجاؿ اإلنترنت في فمسطيف

إضافة إلى القياـ باألعماؿ كافة المتعمقة ، رسالتيا األساسية في كضع األسس كالقكاعد كالمكائح الخاصة بعمميا

 كتشرؼ عمى االستخدامات Palestine Domain Nameبإدارة أك تسجيؿ النطاقات ضمف المجاؿ الفمسطيني 

كما تيدؼ الييئة إلى دعـ التعاكف بيف مختمؼ قطاعات االقتصاد ذات . المحمية لمشبكة الدكلية لمككمبيكتر

ضافة .الصمة مع المعمكماتية عمى النطاقات " الييئة الفمسطينية لمسميات اإلنترنت"تشرؼ ،  النطاؽأسماء إلىكا 

كتكفر خدمتي الدعـ ، كتحث عمى طرح أسعار تشجيعية كمنافسة لتسجيؿ النطاقات. gov.ps كedu.psالفرعية 

مصنفة بحسب ، كتدير تكفير بكابة شبكية تشمؿ جميع المؤسسات المسجمة لدييا، الفني كالمساعدة التقنية

 رفع الكعي االجتماعي بدكر إلىكتيتـ بإطالؽ المبادرات التثقيفية التي تيدؼ . التخصص كطبيعة العمؿ

 . .الككمبيكتر كاالنترنت

 :Paltrade مركز التجارة الفمسطيني
 

 ك ىما تعزيز مفيـك االنتشار األكسع فرئيسيي تتركز مجيكدات ىذا المركز في مجاؿ المعمكماتية في اتجاىيف 

إضافة إلى االتجاه  ( IT Diffusion)لممعمكماتية في القطاعات كافة أك ما يعرؼ بمشركع تعميـ التكنكلكجيا 

 المعمكماتية الفمسطينية مف خالؿ المعارض الدكلية أك مف خالؿ الخطط عمى تسكيؽالثاني ك الذم يركز 

 . االستراتيجية الميمة ك المرتبطة بقطاع المعمكماتية

 :(ITSIG)مجموعة الميتمين بتكنولوجيا المعمومات  
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ت أف تحكلت إلى ث بدأت ىذه المجمكعة االفتراضية نشاطيا منذ سنكات عدة بفضؿ جامعة بيرزيت إال أنيا ما لب

 اإللكتركني األكؿ لتبادؿ األفكار ك اآلراء ك المنبرف في مجاؿ المعمكماتية ك مممتقى مركزم لممختصيف الفمسطيني

 . بمكرة المكاقؼ ك حتى مراجعة مشركعات قكانيف المعمكماتية
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 :مشروع مدينة خضوري لتكنولوجيا المعمومات

 
الفكرة األساسية لمدينة خضكرم لتكنكلكجيا المعمكمات ىي العمؿ عمى إمكانية نقؿ تكنكلكجيا 

ىذه الفكرة ، كتـ رصد مبمغ  (USAID)المعمكمات الى فمسطيف ، حيث تبنت ككالة التنمية األمريكية 

كتـ اختيار منطقة خضكرم في مدينة .  مميكف دكالر أمريكي لتجييز البنية التحتية 15-10يتراكح بيف 

بيف طكلكـر لتككف مكقعان لممدينة التكنكلكجية كذلؾ بناء عمى عدة معايير أىميا أف المنطقة حدكدية 

سرائيؿ كتـ االنتياء مف المخططات اليندسية كتقرر البدء في التنفيذ عاـ . المناطؽ الفمسطينية كا 

 إال إف األمر تكقؼ،  كذلؾ بسبب احتالؿ الجيش اإلسرائيمي لمنطقة خضكرم بالكامؿ 2001

كاإلعالف عنيا منطقة عسكرية يحظر دخكليا، كتبمغ مساحة مدينة خضكرم لتكنكلكجيا المعمكمات 

 عامؿ كمختص في 2000 دكنـ، كمف المتكقع أف تستكعب  ىذه المدينة ما يقارب مف 200حكالي 

كىنالؾ مجمكعو مف األىداؼ يمكف تحقيقيا مف خالؿ إنشاء ىذه المدينة .  المعمكمات امجاؿ تكنكلكجي

كمنيا تشغيؿ كاستيعاب األيدم العاممة المتخصصة في مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات، كنقؿ تكنكلكجيا 

كذلؾ لالستثمار في . المعمكمات الى فمسطيف كتييئة مناخ استثمارم جيد لممستثمريف المحميف كاألجانب

 .ىذه المنطقة كاالستفادة مف خدماتيا المتقدمة بشكؿ خاص، كاالستثمار في فمسطيف بشكؿ عاـ
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 3 انشكم انزٕضٛذٙ

 

 
 

 :القطاع الخاص

 
يبدم القطاع الخاص اىتمامان كبيرا بتكنكلكجيا المعمكمات، كىذا ىك العامؿ الحاسـ في تقرير تنمية 

كىذا سكؽ يعتمد عمى . القطاع كبخاصة في المصادر البشرية كبيئة االستثمار كالقكانيف ذات العالقة

عكامؿ الجذب االقتصادية لتكنكلكجيا المعمكمات التي تعزز بتبني سياسة السكؽ المفتكح المحمي 

:- كمف اىـ مؤسسات القطاع الخاص العاممة في فرع تكنكلكجيا المعمكمات . بقكانيف االستثمار
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 :(PITA)إتحاد شركات أنظمة المعمومات 

 
ك يكفر ىذا االتحاد أرضية صمبة . ك يضـ في عضكيتو خمس ك سبعكف شركة فمسطينية

ك ليذا . لعمؿ قطاع المعمكماتية في فمسطيف سكاء مف خالؿ التدريب أك التأىيؿ أك التسكيؽ

االتحاد مكتبو التجارم في مدينة دبي لإلنترنت ك الذم يتكلى ميمة تشجيع انفتاح سكؽ 

 .المعمكماتية الفمسطيني عمى دكؿ الخميج

 

% النسبة العدد مقر الشركة 
 61 48راـ اهلل كالبيرة 

 10 7نابمس 
 4 2بيت لحـ 
 4 2القدس 
 21 16غزة 
   

 100 75المجمكع 

 5 جذٔل

 

  (PICTI) الفمسطينية لتكنولوجيا المعمومات ةالحاضن

". الحاضنة الفمسطينية لتكنكلكجيا المعمكمات"ما ُعِرَؼ باسـ " PITA "أنشأت، 2003مف العاـ  (مارس)في آذار 
 الى قرض مف الككالة األميركية لمتنمية الدكلية إضافة، كحصمت عمى تمكيؿ محمي.  مف نكعيااألكلىككانت 

"USAID ."تعتبر الحاضنة . كيتكلى مكتب في دبي التسكيؽ ليا في الخميج العربي، تممؾ مقران في راـ اهللك
ز محؼتكتحاكؿ الحاضنة .  انو مزيج مف تقنيات المعمكماتية مع الصناعة في صكرتيا التقميديةأم، "ىجينان "نمكذجان 

.  المتكرر لمبنى التحتية كافةاإلسرائيميفي ظؿ ظركؼ غير عادية ليس اقميا التدمير ، النمك الصناعي
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 أىداؼ الحاضنة في تسييؿ التنمية االقتصادية عبر دعـ الشركات ذات القدرة عمى تحقيؽ النمك أكلىكتتمثؿ 
كتحسيف ميارات ،  فرص عمؿ جديدةخمؽك، كتحسيف أداء مؤسسات تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت، المرتفع

. العمؿ التكنكلكجي كغيرىا

 كافؽ عمى تقديـ معكنة Global Development (GDA) Association" اتحاد التطكير العالمي"ككاف 
.  مميكف دكالر2,1لمحاضنة بقيمة 

:  ىـالىثالثة شركاءكتستند الحاضنة 

 "الفمسطينية تكنكلكجيا المعمكمات اتحاد شركات PITA في راـ اهلل كمنظمة 1999 تأسست عاـ التي 

كتعمؿ معظـ تمؾ الشركات في تكزيع . كتجمع تحت رايتيا جميع الشركات المحمية في المعمكماتية

كاالستشارات ، كتقديـ خدمات اإلنترنت كاالتصاالت، كتكزيع األقراص الصمبة، كتطكير البرامج، األجيزة

. التكنكلكجية كالتدريب كغيرىا

 "باؿ تريد" "مركز التجارة الفمسطيني"paltrade.كتسعى الى تكفير .  المتخصصة في العركض التجارية

كتحاكؿ . بما فييا نشر المعرفة التجارية" كتتبنى ممارسات األعماؿ الدكلية،  المنافسة التجاريةأجكاء

الى " باؿ تريد"كترتكز . كفتح أسكاؽ تصدير جديدة، تكسيع حصة فمسطيف في السكقيف المحمي كالدكلي

الذم يحض عمى الشراكة بيف " كأبرزىا برنامج الحكار االقتصادم الكطني، مجمكعة مف البرامج الُمنّسَقة

كييدؼ إلى مساعدة ممثمي القطاع الخاص كرجاؿ األعماؿ في بمكرة مكاقفيـ . القطاعيف الخاص كالعاـ

كيعمؿ المركز عمى . كفتح اقنية لمحكار مع ممثمي الحككمة كالقطاع العاـ، مف السياسات االقتصادية

كالتحميالت كالتكصيات لدعـ أكراؽ العمؿ التي ، كاألعماؿ البحثية الميدانية، تكفير البحكث المكتبية

. يقدميا القطاع الخاص الى الحككمة الفمسطينية كالمجمس التشريعي
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جرل إطالقو ، "المصدركف الركاد"يحمؿ اسـ ، "باؿ تريد" بالنسبة الى أىميةكثمة برنامج آخر ال يقؿ 

. ت القطاع الخاص كمساعدتو في الدخكؿ الفاعؿ إلى األسكاؽ األجنبيةإمكانيا لتطكير 2002عاـ 

حيث تتجاكب مع الفرص الفعمية ، كتشمؿ ميمتو مساعدة الشركات في كضع استراتيجيات التصدير

كما يقدـ البرنامج خدمات كمعمكمات لمساعدة المصدريف المحتمميف في .  العالميةاألسكاؽالمتاحة في 

. كخصكصان األسكاؽ المتخصصة، التعرؼ إلى احتياجات السكؽ العالمي

بيدؼ تخفيؼ " بنسبة خمسيف في المئة USAID كيقدـ البرنامج مساعدات مالية تغذييا مؤسسة

كتحديد المنتجات ، كتطكير منتجات قادرة عمى النجاح في السكؽ العالمي، التكاليؼ عمى الشركات

نتاج، كالخدمات المطمكبة التي تحظى بالقدرة التنافسية ،  بضائع مؤىمة لممنافسة مع الشركات األخرلكا 

. كالتأكد مف مستكل جكدة المنتجات المعدَّة لمتصدير كمطابقتيا لممكاصفات العالمية

، كتركيج التجارة كتطكيرىا،  تشمؿ السياسات التجارية كاالقتصاديةأقساـ اربعة" باؿ تريد"كتممؾ 

. كالمعمكمات التجارية

 "الككالة األميركية لمتنمية الدكلية"USAID. التي لعبت بعثتيا في الضفة الغربية كغزة دكران بارزان في 

كتقديـ فرص اقتصادية عبر ، كتعمؿ عمى تكسيع القطاع الخاص. بناء حاضنة تكنكلكجيا المعمكمات

كساندت " في تصميـ ادارة الحاضنة التكنكلكجية كبرمجتيا" يك أس إيد"كما ساىمت . الخدمات المالية

. عممية صنع البيئة المناسبة لتطكرىا
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القطاع الخاص   -  نماذج من شركات المعموماتية

ك . يعد القطاع الغير حككمي أحد أىـ القطاعات الداعمة النتشار المعمكماتية ك تعزيزىا في المجتمع الفمسطيني

يتميز عمؿ ىذا القطاع بمؤسساتو ك ىيئاتو بالتركيز عمى مشركعات المعمكماتية ذات البعد التنمكم ال سيما تممؾ 

 :ك مف ىذه المؤسسات. المرتبطة منيا بالتعميـ

 كتقدـ حمكالن رقمية شاممة إلدارة المكتبات www.i-jaffa.net" يافا لشبكات كأنظمة الكمبيكتر"شركة  - 1

.  كالتي حصمت عمى براءة اختراع تكقيت االنترنت العالمي .كالمدارس كمكاتب المحاماة كالشركات القانكنية

 التي تعمؿ في بناء األنظمة كالبرمجيات كتطكيرىا www.mtcgaza.com" التقنيات الحديثة"شركة  - 2

اضافة الى تقديميا دكرات تدريب متخصصة في مجاؿ " كصيانتيا كتصميـ صفحات اإلنترنت المتخصصة

. تكنكلكجيا المعمكمات

الدليؿ "ك، "البرامج التعميمية كالترفييية"ك، "نظاـ إدارة المكارد البشرية"ك، "األرشفة الحديثة: "كتشمؿ قائمة برامجيا

". نظاـ تصميـ صفحات الكتركنية نشطة"ك، "الحديث

اشرفت عمى بناء مجمكعة مف .  كتعتبر مف أكبر شركات البرمجيات محميان ATS"الشركة العربية لمتقنيات- "3

كتقدـ حمكالن . 1994منذ تأسيسيا في العاـ ، أنظمة قكاعد البيانات لمكثير مف مؤسسات القطاعيف العاـ كالخاص

كتسجيؿ ، كاألرشفة كالتحكـ بالكثائؽ، كادارة القكل البشرية، كادارة البمديات، ذكية رقميان لنظـ الفكترة كالخدمات

كادارة ، كخطط القركض، كالسجالت المالية، كادارة أك تصنيع المجكىرات، كادارة المدارس الصحية، الجامعات
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، كتراخيص السائقيف كالمركبات، كتشرؼ عمى بعض األنظمة الحككمية مثؿ التأميف الصحي. المشاريع كغيرىا

دارة التصدير كاالستيراد، كتسجيؿ الشركات . كا 

مف أكثر القطاعات االقتصادية فعالّية ضمف الضائقة ، كيعتبر قطاع تقنية المعمكمات عمى رغـ حداثة نشأتو

. المعيشية اليائمة التي يمر بيا الشعب الفمسطيني نتيجة لسياسة االحتالؿ

 في 40بنسبة  ( شركة12)كأشارت تقارير الى تجاكز النمك في نشاط الشركات المزكدة لخدمة اإلنترنت محميان 

بعدما استحدثت بعض المدارس ،  ألؼ مشترؾ219كتعدل عدد مشتركي كمستخدمي اإلنترنت . المئة

 ما ضمف استمرارىا في ،كقطع الطرؽ، كالجامعات كالشركات برامج الستخداـ االنترنت في التغمب عمى الحصار

. الحد األدنى مف العممية التعميمية كالتربكية

 

 

 

 : الفمسطينيةتاالتصاالشركة 

 مناطؽ في- ىاتؼ كخطكط رقمية مؤجرة - المزكد الرئيسي ك الكحيد لخدمات االتصاؿ األرضي

 مف قبؿ 2007 الممنكح لمشركة حتى عاـ ألحصرمالسمطة الفمسطينية حسب حؽ االمتياز 

 . السمطة الكطنية الفمسطينية

 : شركة جوال

                                                 
 2004  يمبثهخ يغ انغٛذ يؼٍ ثغٛغٕ ، ششكخ ثبنُذ ، َٛغبٌ  
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مزكدة خدمات االتصاؿ الخمكم الكحيدة في فمسطيف ك التي تكفر مجمكعة مف مختبرات الحاسكب 

لخدمة المجتمع المحمي إضافة إلى استيعابيا لعدد كبير مف المختصيف ك الفنييف في مجالي 

 .االتصاالت الخمكية ك المعمكماتية

 :البرامجشركات األجيزة و 

 يتكفر في فمسطيف عدد كبير مف الشركات المتخصصة في مجاؿ بيع األجيزة الحكسبية ك 

 شركة دكلية تعمؿ في 15قطعيا كممحقاتيا إضافة إلى كجكد الككاالت التابعة لما ال يقؿ عف 

كما تمعب مجمكعة مف شركات صناعة البرمجيات . مجاؿ المعمكماتية ك االتصاالت بشكؿ عاـ

 ببرمجيات بدءان دكرا متميزا في إنعاش االقتصاد الكطني مف خالؿ ما تصدره مف برمجيات 

 التجارية عالكة عمى برمجيات التدريب ك إدارة المحاؿالتسجيؿ الجامعي ك كصكال إلى برمجيات 

التعميـ العاـ ك التعميـ المتخصص لذكم االحتياجات الخاصة ك برمجيات المكتبات ك األرشفة ك 

 . حكسبة الخرائط ك الصكر ك المخطكطات

 :  التدريب الخاصمراكز

ك ترتبط بعض ىذه .  يعمؿ في فمسطيف عدد كبير مف مراكز التدريب المرتبطة بمجاالت المعمكماتية كافة

المراكز مع الشركات العالمية لممعمكماتية مف خالؿ عقكد التدريب ك التي تمنح في معظميا تمؾ المراكز أحقية 

 . ممارستيا لدكرىا كمراكز امتحانات معتمدة لشيادات الدكلية

:- مشروع الحكومة االلكترونية الفلسطينية 
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لف يمغي استخداـ التقنيات الحديثة عف التكجو األساسي نحك البناء الديمكقراطي في المجتمع، فاستخداـ التقنيات  

. كقانكنيةبع ذلؾ تغيرات دستكرية تالحديثة ىك عبارة عف أداة لتسييؿ عمؿ البناء الديمكقراطي لممجتمع كعادة م

كىذا يعني كجكد النية الحقيقية لمتغير نحك المشاركة المجتمعية في الحكـ كمراعاة معاير معترؼ بيا لمشفافية 

 ميمة أداةتستطيع الحككمة االلكتركنية، في حاؿ تنفيذىا عمى نحك فاعؿ كىادؼ، اف تككف  .كلجكدة الحكـ 

 مؤسسي عميؽ في القطاعيف العاـ كالخاص كالخدمة المدنية، كتعزز فاعمية القطاع العاـ في إصالحلتحقيؽ 

الحكـ " رئيسة لتحقيؽ أداة الحككمة االلكتركنية، بكصفيا إفكالكاقع . تقديـ السمع كالخدمات كالقياـ بمشتريات

 كالنمك االقتصادم كتحقيؽ التنمية االقتصادية كالديمكقراطية في اإلنتاجية، يمكف اف تككف عامال في زيادة "السميـ

.   كالمعمكمات كاالتصاالتاإلعالـالمنطقة، شرط اف ترافقيا استثمارات كبيرة في تكنكلكجيات كسائط 

:  الحكومة االلكترونية تعريف 

كالكاقع اف قياـ الحككمات باعتماد الشبكات . ال يكجد تعريؼ مكحد متفؽ عميو في شأف الحككمة االلكتركنية

:  األساسية يغّير طبيعة كثير مف العالقات أمرااللكتركنية عمى نطاؽ كاسع ىك 

  جديدة لدمج المعمكمات أساليببكاسطة - تقـك الحككمة االلكتركنية بابتكار نمط جديد لمعمؿ الحككمي 

تاحتيا  تصميـ سياؽ المعامالت كخدمات المشتريات أعادة) عمى الشبكات االلكتركنية كاالنترنت كا 

.  (كالتسميـ

 األعماؿ طبيعة الحكـ بتأثيرىا في دكر الدكلة كالمكاطنيف كمؤسسات ضاتغّير الحككمة االلكتركنية أم ،

.  أخرل مف جية األعماؿككذلؾ في العالقات القائمة بيف الدكؿ مف جية كبيف المكاطنيف كمؤسسات 

                                                 
 ، ٔسلخ نى رُشش  الصر اٌطرق ٌٍّروسٌت: اٌحىىِت االٌىخرؤٍت اثٕ دلخ ، يشٕٓس ،  
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تؤمف الحككمة االلكتركنية المعمكمات لممكاطنيف كتحفزىـ عمى المشاركة مف دكف كساطة، كىي بذلؾ تشكؿ - 3

  . لممارسة الديموقراطية المباشرةأساسا

 مراحؿ الحككمة أكؿعبر مكاقع خاصة عمى الشبكة، ىك " عمى الخط" تقديـ معمكمات كخدمات إفكمع 

 مفيـك المسئكليف ال تقتصر عمى تقديـ مثؿ ىذه الخدمات، كمف الميـ اف يككف لدل األخيرةااللكتركنية، فإف ىذه 

 كالمجتمعات المحمية في األعماؿ عف الحككمة االلكتركنية، كي يجعمكا الحككمات كالمكاطنيف كمؤسسات أكسع

 .كضع يمكنيا مف اكتساب ميزة استراتيجية قابمة لالستمرار

 صانعي السياسات كفي طريقة صنع تمؾ السياسات، مما اثار عمى إف تسارع العكلمة خالؿ التسعينات اّثر بقكة 

. فالتنافس االقتصادم بيف مختمؼ الدكؿ قد اشتد عمى الصعيديف الكمي كالجزئي. سمسمة مف التحديات الجديدة

ساميؿ بحرية تامة، نجد اف مختمؼ الدكؿ تتنافس في سكؽ أ السمع كتنقؿ الرأسكاؽ االنفتاح المتزايد في إطاركفي 

.   االبتكارات التكنكلكجيةكأحدثعالمية النطاؽ، ساعية كراء االستثمارات كالميارات البشرية 

 المرتقب، كزيادة الحكاجز، كارتفاع األمافعدـ ) كامتداداتيا 2001 أيمكؿ 11 أحداث أدتكفي ىذا السياؽ، 

 كتمكيؿ األمكاؿ الرقابة كالضكابط كالتشريعات الخاصة بمكافحة تبييض إجراءاتتكاليؼ المعامالت نتيجة 

.  الى ىبكط شديد في التدفقات الخارجية الكاردة الى المنطقة مع الحد مف عكدة الرساميؿ (اإلرىاب

 ليست العكامؿ الكحيدة التي تؤثر في التدفقات الرأس مالية األمنية األكضاع السياسية كتقمب اإلخطاراال اف 

 أكثر أنظمة الرقابية، كيتكقع منيا اف تعتمد األنظمةفدكؿ المنطقة تكاجو ايضا منافسة في مجاؿ . كاالستثمار

الحكـ "تحررا كتناسقا في ما يتعمؽ بالتجارة الخارجية كاالستثمار، كاف تتقيد بالمعايير الدكلية الخاصة بالفاعمية ك

، مما يقتضي تنفيذ اصالحات سياسية عامة كتصميـ سياسات انتقالية بغية خفض تكاليؼ التكيؼ الى "السميـ

.  ادنى حد ممكف كتشجيع االستثمار االجنبي المباشر
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  االلكترونية أىمية الحكومة

 
 السياسة العامة؟  أىداؼ في مجاؿ أفضؿمبادرات الحككمة االلكتركنية اف تساىـ في تحقيؽ نتائج ؿكيؼ يمكف 

 الستخداـ شبكة االنترنت االلكتركنية تكازم، مف حيث مييأة المنافع التي يمكف جنييا مف ككف الحككمة أفالكاقع 

إف تحكؿ الحككمة الى . األعماؿ كالمكاطنيف كمؤسسات األفراد دكر الحككمة في حياة أىمية كتنكعيا، أىميتيا

:   يتيحأمرحككمة الكتركنية مييئة الستخداـ شبكة االنترنت االلكتركنية 

 كالمجتمعات المحمية عمى نحك يتيح لألفرادالتغمب عمى العزلة المادية كالمعنكية :  الحكاجزإزالة 

.   التي تتبعيا الحككمات المركزية كالمحميةكاإلجراءات عف السياسات أفضؿالحصكؿ عمى معمكمات 

عف طريؽ خفض تكاليؼ المعامالت كالكقت المخصص ليا مع ترشيد الخدمات : تطكير الفاعمية

 . كاإلجراءات

 كمزيد األعماؿبتكفير مجمكعة كاسعة مف الخيارات لألفراد كالمكاطنيف كمؤسسات : فرص جديدةتكفير 

 كالخدمات الحككمية المكجكدة عمى مدار الساعة، اك اإلجراءاتمف الراحة كالحرية في شأف اختيار 

".  االتصاؿ بالشبكة بدال مف الكقكؼ في الصؼ"ما يصمح تسميتو 

  زالة حد ممكف أدنى الى اإلىدارخفض  . الى زيادة شفافية الحككمةإضافة الرشكة كالفساد، كا 

 تشجيع الديمكقراطية كتعزيزىا مف طريؽ زيادة المعمكمات كالمشاركة المباشرة كتحسينيا  .

 دكؿ عدة منافع الحككمة االلكتركنية، كىي تقـك حاليا بتقديـ المعمكمات عبر مكاقع خاصة عمى أدركتلقد 

 كتكنس كالمغرب األردفففي . كنصؼ الكزارات في نصؼ دكؿ المنطقة، حاضرة في شبكة االنترنت. االنترنت
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مكاقعيا عمى شبكة االنترنت عاـ  (%100)التعاكف الخميجي كانت لجميع الكزارات المركزية كدكؿ مجمس 

 (%38) الحككمة االلكتركنية يزيد تدريجا في دكؿ كمصر ألىمية في حيف اف كعي الكزارات المركزية ،2001

لكف عمى خالؼ الكزارات المركزية، نجد اف السمطات االقميمية كالمحمية ىي تقريبا غير . (%35)كسكريا 

مكجكدة عمى شبكة االنترنت، فيي تتصؼ عمكما بنقص في التجييزات كفي الحضكر الفعمي مع معدالت 

 ، مما يدؿ عمى تخمؼ في تمثيؿ الحككمات المحمية كخدماتيا ضمف البنى التنظيمية %18مشاركة تقترب مف 

.  إفريقيا كشمالي األكسطذات الطابع اليرمي في حككمات الكثير مف دكؿ منطقة الشرؽ 

 
 :  في فمسطين تحديات يواجييا  تطبيق الحكومة االلكترونية

 
 كميا مف منافع الحككمة اإلفادة السمطة الفمسطينية مفثمة شركط كمقكمات ال بد مف تكافرىا كي تستطيع 

القيادة المالئمة، وربط الحكومة بالشبكة االلكترونية، واستعداد الحكومة الستخدام الشبكة، : االلكتركنية، كىي

.  واألمانالخصوصية والثقة "وبيئة العمل، والرأس مال البشري، و

 ؟ ىل القيادة والفكر االستراتيجي عمى مستوى االستعداد الالزم: القيادة االلكترونية 

 
تقتضي مبادرات الحككمة االلكتركنية القياـ باستثمارات ضخمة كابتكارات ميمة قبؿ اف تككف جاىزة 

 االدارة العامة كالخدمة المدنية في إصالحكتنطكم الحككمة االلكتركنية عمى . لالستخداـ مف جانب الجميكر

رئيس السمطة كرئيس فالقيادة القكية الرفيعة المستكل عمى مستكل .  العامةاإلدارة تشكيؿ إعادة عممية إطار

ضركرية لتأميف الرؤية كالنظرية، كرسـ استراتيجيا الكتركنية كطنية، كتأليؼ فريؽ عمؿ خاص  - الكزراء

..  بتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت كالحصكؿ عمى دعـ القطاعيف العاـ كالخاص

                                                 

 2001،اٌخصبٍُِ األضبضٍت وخطت اٌؼًّ":األسدٌانذكٕيخ اإلنكزشَٔٛخ فٙ   
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 دخول الشبكة االلكترونية والتوصل واالستعداد لالستخدام: 

 

 ىؿ البنية التحتية التكنكلكجية جاىزة؟ مف العكامؿ الرئيسة لتطكير الحككمة االلكتركنية اف تكجد بنية 

كىذا يشمؿ تقديـ الخدمات . تحتية مكثكقة كامينة في مجاؿ المكاصالت السمكية كالالسمكية يسيؿ الكصكؿ الييا

ك السمطة الفمسطينية في خطتيا .السمكية كالالسمكية كتأميف مراكز اتصاؿ جماعية كاستعداد الشبكة لالستخداـ

 بغية خمؽ جك مف التنافس العائد بالمصمحة ةالجديدة ركزت عمى رفع االحتكار في سكؽ االتصاالت الفمسطيني

 التحدم الرئيس يكمف في ثمف االتصاؿ بالشبكة كسيكلتو كمدل االعتماد أف كمف الكاضح لممكاطف كحدىـ ،

 مف ترابط االتصاؿ، كالتشغيؿ، كخفض تكمفة الخدمات لإلفادةكذلؾ مف الضركرم تصميـ شبكات فاعمة . عميو

، كقد بادرت شركة االتصاؿ الى طرح فكرة اإلنترنت األعماؿكالمعامالت التي يتحمميا المستيمككف كمؤسسات 

دكف الحاجة الى كسيط كذلؾ مف خالؿ الربط المباشر باالنترنت دكف اسـ مستخدـ اك كممة مركر كىي خطو 

أثارت جدؿ كبيير بيف شركة مزكدم خدمة االنترنت كبينيا الى اف تكصمكا الى اتفاقية مف خالؿ اتحاد شركات 

تكنكلكجيا المعمكمات ينص عمى استخداـ ارقاـ مجانية يتـ االتصاؿ مف خالليا كيككف نسبة مف عائد االتصاؿ 

 .الى الشركات المزكدة ليذه الخدمة 

السمطة الفمسطينية ، بشكؿ عمكمان، نجد اف المؤشرات التي تدؿ عمى تكافر البنية التحتية في منطقة 

 بشكؿ فاعؿ تحرير كمشاركة القطاع الخاص بو) ، كذلؾ ككف قطاع االتصاالت بحاجة الى كسطيان يعتبر 

.  (اكبر 

فاالستقرار .  المناسبة لتطكير المبادرات االلكتركنيةاإلطارال يمكف اف تنجح الحككمة االلكتركنية ما لـ يتكافر ليا 

 تؤثر في القدرة التنافسية في مجاؿ أمكر المالية كالسياسات الحككمية كامكاف تنفيذىا، األكضاعالسياسي كسالمة 
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 المنيج العاـ أما .السمطة الفمسطينية االلكتركنية كفي االستعداد الستخداـ الشبكة االلكتركنية في منطقة األعماؿ

:  المنسؽ فيجب اف يشمؿ

انفتاح نحك االستثمار كالتبادؿ التجارم عمى نحك يجيز االستثمار االجنبي : سياسة اقتصادية كمالية .أ 

المباشر في مجاؿ االعماؿ االلكتركنية، كنظاـ مالي مستعد لممخاطرة كاالستثمار في مشاريع اعماؿ 

.  الكتركنية التي يفترض تشجيعيا بدمجيا في انظمة الدفع االلكتركنية

تخصيص اسماء النطاقات عمى الشبكة، كانظمة رقابية : خاصة بالمبادرات االلكتركنية" قكاعد سمكؾ" .ب 

مستقرة، كحماية قانكنية لحقكؽ الممكية الفكرية كتطبيؽ الحماية، كسياسة شفافة لتكزيع حقكؽ الطيؼ بما 

.  في ذلؾ نظاـ لمنح الرخص بالمناقصة كخصكصان في ما يتعمؽ بشبكات الياتؼ النقاؿ

كعمى . اصالح قطاع االتصاالت السمكية كالالسمكية مما يؤدم الى تحرير القطاع كخصخصتو .ج 

السياسة الخاصة بتنظيـ المنافسة اف تستيدؼ خفض عكائؽ دخكؿ الشبكة، كتحفيز شركات خدمات 

.  االنترنت عمى عرض خدمات جديدة كعمى المنافسة بأسعار أدنى

 الخدمات االلكتركنية كىؿ ىـ جاىزكف ليا؟  أىميةىؿ يعي السكاف : الرأس ماؿ البشرم االلكتركني .د 

 اف يتمكنكا فمسطيفكعمى مكاطني .  في كؿ الدكؿاألساسيةيعد الرأس ماؿ البشرم مف مقكمات النجاح كعكاممو 

 إدارة كالمعمكمات كاالتصاالت، كما عمييـ اف ينشئكا محتكيات محمية، مع األعالـمف استخداـ تكنكلكجيا كسائط 

 كمف خالؿ السياسات التربكية، اف سمطة الفمسطينيةكفي استطاعة اؿ. المبادرات االلكتركنية كالبيئية الخاصة بيا

:  السمطةكبيذا، يفترض اف تستيدؼ . تسيـ في تشكيؿ الرأس ماؿ البشرم االلكتركني

a. المناىج التربكية بتضمينيا مكاد خاصة بالمعمكماتية كتكنكلكجيا المعمكمات إصالح 

 االلكتركنية في شكؿ عاـ أالميةكاالتصاالت عبر تصميـ منيج دراسي رئيس يرمي الى محك 
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، كىذه الخطكة قامت بيا الحككمة الفمسطينية في إضافتيا منياج التكنكلكجيا لطالب المدارس 

 بميارات عالية في مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات أفرادهكىذا يضع اسس مجتمع يتمتع ، 

.  كاالتصاالت عمى نحك يعزز نشكء الرأس ماؿ البشرم االلكتركني

b.  المكارد المالية الالزمة لبناء قدرات بشرية ينشأ منيا رأس ماؿ بشرم إيجادالعمؿ عمى 

، يمكف كيفترض تصميـ برامج كقركض خاصة بطالب تكنكلكجيا اإلطاركفي ىذا . الكتركني

عفاءاتالمعمكمات كاالتصاالت كتطبيقيا،   ضريبية خاصة باالستثمار في تعميـ ىذه كا 

.  التكنكلكجيا كتعزيز الميارات ذات الصمة

ىؿ البنية التحتية القانكنية جاىزة؟  : الثقة كامف المعمكمات كخصكصيات .ه 

فثمة . األعماؿ لممكاطنيف كمؤسسات كاآلماف المرجكة ما لـ تضمف الثقة األىداؼلف تبمغ الحككمة االلكتركنية 

 بطرؽ معالجة المعمكمات أيضا، كاف يثقكا كأمافضركرة في اف يثؽ ىؤالء بأف نقؿ البيانات يتـ بسرية كسالمة 

 القانكني المتعّمؽ بحماية الخصكصية كمالحقة جرائـ اإلطاركىذا يشمؿ تدعيـ . عمى الشبكة كتخزينيا

نشاءالمعمكماتية،   سمطات معنية بكضع نظـ لميكية االلكتركنية بالمصادقات كتفعيؿ دكرىا، كالسماح بالتكاقيع كا 

كيجب اف تشمؿ البنية . االلكتركنية كالمفاتيح االلكتركنية المشّفرة التي تحمي المعمكمات المرسمة عبر الشبكات

:   مف القكانيفأساسيةالتحتية القانكنية اليادفة الى دعـ الحككمة االلكتركنية كتطبيقيا مجمكعة 

  عمى نحك الكتركنياإلدارية ككظائفيا بإجراءاتياقانكف الحككمة االلكتركنية الذم يتيح لمحككمة اف تقـك  /

.  رقمي بما فييا المشتريات الحككمية الكتركنيان 

 قانكف حماية المعمكمات المتعّمؽ بحماية المعمكمات الشخصية كخصكصيتيا  .

 قانكف حرية المعمكمات الذم يتيح لمجميكر الحصكؿ عمى المعمكمات العامة  .
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  كالكثائؽ االلكتركنية كينشئ ىكية بالتكقيعقانكف التكقيع االلكتركني اك االتصاؿ االلكتركني الذم يعترؼ 

.  الكتركنية

  ساءةقانكف الجرائـ المعمكماتية .   االلكتركنية الذم يحمي الممكية الرقميةاألجيزة استخداـ كا 

.  يشكؿ تحديان، كخصكصان في ما يتعمؽ بتطكير التجارة االلكتركنية اآلمنة" الفجكة الرقمية" سد أف
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ات ـيــمو وتوصــخات
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 كتكصيات خاتمة 

 
لقد تطرقت بيذا البحث لشرح الكضع الحالي الذم تعاني منو األراضي الفمسطينية، كالتكجو المكجكد لدل 

المجتمع الفمسطيني لبناء اقتصاد يعتمد تكنكلكجيا المعمكمات،  كأف التحديات كبيرة جدا كيجب أف تتكحد 

جيكد القطاعات الثالثة الحككمية كالخاصة كاألىمية بيدؼ إنجاح فكرة مشركع الحككمة االلكتركنية 

الفمسطينية التي قد تككف متنفس لحرية أفراد الشعب الذيف يعانكف مف إغالؽ المدف كالقرل الذم تتبعو 

السمطات اإلسرائيمية منذ ثالثة سنكات، كقد أكضحت أف قطاع تكنكلكجيا المعمكمات مف اقؿ القطاعات تأثران 

 كثيرة منيا استمرار كجكد فرص عمؿ لممتخصصيف كالمتدربيف ؾباألكضاع السياسة الراىنة كالدالئؿ عمى ذؿ

. جيدا، كزيادة عدد المشتركيف مع شركات خدمات االنترنت، كارتفاع عدد مقاىي االنترنت

 التي خمصت ليا الى ثالثة محاكر، األكؿ تنظيمي ك الثاني سياسي كالثالث اقتصادم تكتنقسـ كالتكصيا

:- إدارم كالتكصيات ىي

: المحور التنظيمي
  يتعمؽ بمدل جدية السمطة الفمسطينية في تنظيـ كحماية قطاع تكنكلكجيا المعمكمات مف خالؿ

اإلسراع بسف التشريعات التي تكفؿ اآلماف كحماية الممكية لمعامميف في مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات 

 .كالمشجعة عمى السير بخطى كاضحة نحك تفعيؿ مشركع الحككمة االلكتركنية

  تفعيؿ دكر الييئة االستشارية العميا الخاصة بمتابعة كضع قطاع تكنكلكجيا المعمكمات في

األراضي الفمسطيني كالمككنة مف كزارات السمطة كاتحاد شركات تكنكلكجيا المعمكمات الفمسطيني 

 .2003كاكاديميف باحثكف في ىذا المجاؿ كالتي سبؽ تشكيميا في بداية عاـ 
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  التركيز عمى تطكير البنية التحتية المعمكماتية مف بناء حاضنات تكنكلكجية، كعدـ السماح لمقطاع

 .الحككمي مف الدخكؿ في منافسو مباشرة مع القطاع الخاص 

 المحاكلة الجادة الستقطاب شركات عالمية لالستثمار في مناطؽ السمطة الفمسطينية. 

  تنمية قدرات صناعة تكنكلكجيا المعمكمات مف اجؿ المنافسة الفعالة  في المنطقة  كالسكؽ

. العالمي 

: المحور السياسي

إف تحقيؽ اليدكء كاآلماف في المنطقة مطمب حرج جدا لمستقبؿ قطاع تكنكلكجيا المعمكمات ،  ككف كجكد 

 تكاممية مع جيرانيا مف الدكؿ الصديقة بمنح قطاع تكنكلكجيا المعمكمات ةفمسطيف في منطقة استراتيجي

خطكات لالنطالؽ نحك األسكاؽ الخارجية، كلكف ذلؾ يعتمد عمى انتياء حالة الجمكد الحالية في عممية 

السالـ كالتكصؿ الى حؿ عادؿ يحقؽ الكرامة كالعدؿ مف جية كيسمح لالقتصاد الفمسطيني بالتحرؾ كالتحرر 

. مف قيكد اتفاقية باريس التجارية الخانقة 

: المحور االقتصادي اإلداري

  تبني نظاـ السكؽ الحرة في التنمية االقتصادية الى جانب عقد اتفاقيات تجارة حرة مع الدكؿ

العربية كالصديقة تسمح بإيجاد مركنة كحرية لمدكلة الفمسطينية بعقد اتفاقيات دكلية لتنشيط التجارة، 

 .كتشجيع المناطؽ الصناعية بمشاركة الدكؿ المجاكرة

  البحث العممي كالتكنكلكجيا كاإلبداع يجب أف يككف األساس القتصاد دائـ كتنمية اجتماعية

لممجتمع الفمسطيني، لقد كاف الفمسطينيكف مبدعيف كسباقيف في الحصكؿ عمى العمـ كالتخصص 

في فركع التكنكلكجيا كالجامعات تشيد ليـ بذلؾ مف نسبة الخريجيف في مجاالت تكنكلكجيا 
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بداعيـ في العمؿ عمى الرغـ مف محدكدية المصادر المتكفرة بما في ذلؾ إبداعيـ  المعمكمات، كا 

في مجاالت صناعة برمجيات الحاسكب كخدمات تكنكلكجيا المعمكمات بشكؿ عاـ ، لذا يجب اف 

بداعات الفمسطينييف العامميف في ةنكجد استراتيجية متفؽ عمييا لممساعدة عمى ترجـ  إنجازات كا 

.   قطاع تكنكلكجيا المعمكمات الى عائد مالي يدعـ اقتصاد المجتمع الفمسطيني 

بنظرة سريعة إلى العالم الحديث نجد أن دول العالم اجمع تتجو نحو تطوير وتفعيل روافد تكنولوجيا 

المعمومات، واتجاىيا ىذا بيدف الوصول إلى تحقيق فكرة القرية الواحدة الواسعة حيث يتشارك كل سكان 

العالم بالمعمومات، ومن ىنا توجيت معظم الدول إلى تبني فكرة اعتماد الحكومة االلكترونية كيدف 

مستقبمي ليا، وىذا اليدف رغم اعتماده عمى مقومات عديدة لكن من السيل إذا تعاونت القطاعات الثالثة 

أن تنجح بتنفيذ فكرة إقامة حكومة الكترونية  (الحكومي، الخاص، األىمي  )في المجتمع الفمسطيني 

خاصة بالسمطة الفمسطينية، رغم كل المعوقات التي تظير حاليا لكن بالتعاون ستذلل ىذه المعوقات، كون 

العامل البشري المؤىل المنتج متوفر في المجتمع الفمسطيني، ومشيود لو من بكفاءتو في مجال 

.  تكنولوجيا المعمومات في العالم 
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