
 المرأة الفلسطینیة وتكنولوجیا المعلومات
 
 

رزان بیضا* إعداد :   
 

 :مقدمة
 

ً في تطور الشعوب ورفع المستوى  ً أساسیا تلعب المعلوماتیة واالتصاالت دورا
العلمي المعرفي واالقتصادي، وتحسین نوعیة الحیاة لكافة دول العالم 

 .والمساھمة في تواصل الشعوب
 

سانحة أمام شعبنا الفلسطیني الذي عانى سنوات  إن توفر المعلوماتیة فرصة
طویلة من الحرمان المتواصل للحاق بركب ثورة االتصاالت وتكنولوجیا 

المعلومات، والتي تعتبر الركیزة األساسیة إلقامة وتعزیز التنمیة االجتماعیة 
 .واالقتصادیة

 
ً من نوعھ؛ ن ً وفریدا ً ممیزا ً كما تلعب المعلوماتیة في فلسطین دورا ظرا

الستمرار االحتالل اإلسرائیلي وتحویل المناطق الفلسطینیة إلى كانتونات 
معزولة بإقامتھ للحواجز العسكریة وفرضھ للحصار واغالقات مستمرة؛ مما 

حال دون تنقل الناس والبضائع بحریة. ھذا، على الرغم من السیطرة 
السیاسیة  اإلسرائیلیة على كل مناحي الحیاة الفلسطینیة وتردي األوضاع

: واالقتصادیة فقد تمكنت فلسطین من إنجاز ما یلي  
 

استعادة السیطرة الجزئیة على قطاع اإلتصاالت. -  
 

توفیر بنیة تحتیة جدیدة لالتصاالت وتكنولوجیا المعلومات. -  
 
 

لذلك، فإن استخدام وسائل االتصال وخدمات المعلوماتیة أصبحت عصب 
.التصال والتعامل بین الشعب الفلسطینيفلسطین ووسیلة أساسیة من وسائل ا  

 



معوقات تطور قطاع االتصاالت والمعلوماتیة الفلسطیني*    
 

لیس من الممكن التطرق إلى ھذا الموضوع دون ذكر تأثیر الحصار 
: اإلسرائیلي المستمر لقطاع االتصاالت في فلسطین من خالل  

 
الفلسطیني احتالل األراضي واستمرار السیطرة على طیف الترددات -  
 

تعطیل اإلدخال واإلفراج عن البضائع واألجھزة المخصصة لتطویر شبكات  -
.االتصاالت لتكنولوجیا المعلومات  

 
ربط مناطق القدس المحتلة بالشبكة الفلسطینیة؛ األمر الذي  اإلحتالل رفض -

 یحول دون فصل الشبكة الفلسطینیة عن الشبكة اإلسرائیلیة
 

ت الموقعة مع إسرائیل؛ وكذلك توصیات وقرارات بالرغم من االتفاقیا -
، إال أن إسرائیل 970االتحاد الدولي لالتصاالت بتخصیص الرمز الفلسطیني 

. ما زالت تمنع النفاذ المباشر إلى الشبكة الدولیة  
مع المملكة األردنیة الھاشمیة وجمھوریة مصر  1999تّم االتفاق في عام  -

وابل األلیاف الضوئیة لربط فلسطین مع العربیة على مشروع مایكروي وك
 .الخارج، إال أن سلطات االحتالل اإلسرائیلي منعت ذلك

 
إعاقة استیراد وحجز أجھزة اتصاالت وتكنولوجیا المعلومات ومنع إدخالھا  -

 لفترة تزید عن العامین
 

التغلغل الغیر مشروع في سوق االتصاالت الفلسطیني من قبل الشركات  -
التي تلجأ إلى إطالق تردداتھا في المناطق الفلسطینیة، إذ یبلغ حجم اإلسرائیلیة 

سیطرة الشركات اإلسرائیلیة على السوق الفلسطیني المتعلق بخدمات الھاتف 
% من حجم المشتركین الفلسطینیین 56المحمول على سبیل المثال ال الحصر 

).(باستثناء المشتركین في القدس الشرقیة  
 

الھاتف المحمول اإلسرائیلیة في مناطق السلطة في  بیع وتسویق أجھزة -
منافسة غیر عادلة وبدون أي ترخیص أو استثمار أو ضرائب، بینما ال یمكن 



تسویق األجھزة الفلسطینیة في إسرائیل. لقد عمدت إسرائیل على تغییر أرقام 
أرقام وتمنع بالمقابل وصول األجھزة  7الھاتف المحمول اإلسرائیلي إلى 

ً عالوة على تعطیل األجھزة الخاصة المالئ مة لتوفیر تلك الزیادة فلسطینیا
بشركة الھاتف المحمول (جوال) الفلسطینیة؛ ما حال دون تمكن الشركة من 

.توسیع شبكتھا وتطویر خدماتھا خالل الثمانیة أشھر األخیرة  
 

إن االحتالل اإلسرائیلي احتالل شمولي ال یتوانى في السعي وبشكل دائم إلى 
 ً السیطرة على كل مناحي الحیاة الفلسطینیة بما فیھا اقتصادنا الوطني مانعا

ً ذلك بتدمیره المنھجي للبنیة التحتیة ال  تطور ھذا االقتصاد وازدھاره معززا
. فقد 2002سیما خالل اجتیاح المناطق الفلسطینیة في الثلث األول من العام 

ألبواب إلى كافة المؤسسات دخلت إسرائیل بواسطة العنف والتكسیر وتفجیر ا
الحكومیة والمدنیة والمنظمات األھلیة والجامعات، وقامت بالتخریب والتدمیر 
المتعمد كما قامت بسرقة الذاكرة واألقراص الصلبة للحواسب وعدد كبیر من 

األجھزة، إضافة إلى تدمیر أبراج االتصاالت وتكسیر أجھزة البث 
ات الخاصة والحكومیة بواسطة الھراوات واالستودیوھات لإلذاعات والتلفزیون

الثقیلة. كما تعّمدت دبابات الجیش تحطیم أعمدة وأبراج االتصاالت والكھرباء، 
واحتلت مكاتب شركة جوال وأطلقت النار على الھوائیات. ھذا باإلضافة إلى 
ً عالوة على احتالل مكاتب وزارة  ً كامال تدمیر بعض المقاسم العاملة تدمیرا

مرتین، وتدمیر محتویات وأجھزة الوزارة بالكامل، وتدمیر كافة  االتصاالت
.الطرود البریدیة الواردة من أرجاء العالم  

 
یضاف إلى ھذا كلھ تجریف أجھزة البث التابعة لصوت فلسطین (إذاعة الشرق 

ً)، والتي تعد من أقدم اإلذاعات في العالم وتدمیر برج االتصال  األدنى سابقا
یعد بدوره ثاني أقدم أبراج االتصاالت في الشرق األوسط، الخاص بھا والذي 

ً بارتفاع  ً. لھذا؛  240حیث أنشئ إبان االنتداب البریطاني قبل سبعین عاما مترا
فإن تلك التصرفات تتناقض وبشكل صارخ مع ادعاءات إسرائیل كدولة تسعى 

.لتشجیع ورفع مستوى تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت لدى الشعوب  
 

إسرائیل تفرض التجارة الغیر متكافئة لكونھا الطرف المھیمن على الوضع  إن
الفلسطیني، بل تعمل ودون أي توقف على خدمة المصالح التجاریة لشركاتھا، 



وذلك على حساب الشركات الفلسطینیة، مانعة بذلك إمكانیة توفر أي شكل من 
.أشكال التطور في فلسطین على كافة األصعدة  

ن المبادئ الخاصة بھذه القمة وما صاحبھا من تعدیالت إن مسودة إعال
إسرائیلیة مقترحة، تؤكد من حیث المضمون على الحاجة إلى السعي إلى 

تطویر تكنولوجیا المعلومات في العالم ورفع مستوى الشعوب وتحسین وضعھا 
العلمي واالقتصادي، وإدخالھا إلى عالم المعلوماتیة، وتحقیق االندماج الشامل 

بقیة العالم المتطور. وما ادعاء إسرائیل على لسان وزیر اتصاالتھا بأنھا  مع
تسعى إلى رفع مستوى ھذه التكنولوجیا ومساعدة شعوب دول العالم على 
الوصول إلى األھداف النبیلة المعلنة من قبل ھذه القمة، فما ھو إال طمس 

عكس ذلك شعب الفلسطیني تؤكد للحقیقة، إذ أن الممارسات اإلسرائیلیة بحق ال
. 
 

 التحدیات التي تواجھ المرأة الفلسطینیة في مجال تكنولوجیا المعلومات :
 

بالرغم من أھمیة دور تكنولوجیا المعلومات في توفیر فرص عمل للمرأة، إال 
إنھ ما زال ھناك العدید من التحدیات التي تحد من إمكانیة نجاح تكنولوجیا 

ت في خلق فرص عمل للمرأة في الدول النامیة بصفة المعلومات واالتصاال
:عامة ومنھا فلسطین، ومن أھم ھذه التحدیات  

 
الفجوة الرقمیة بین الجنسین: بخالف الفجوة الرقمیة بین الدول النامیة  -

والمتقدمة، تعاني الدول النامیة من فجوة رقمیة بین الجنسین، أي محدودیة 
ور التكنولوجي واستخدام تكنولوجیا نصیب المرأة بصفة عامة من التط

المعلومات، تبلغ نسبة اإلناث من مستخدمي اإلنترنت في الدول النامیة حوالي 
40%% إناث، وذكور 23% فقط، أما في دولة فلسطین تبلغ النسبة 4  

 
محدودیة المستوى التعلیمي: حیث تتركز النسبة العظمى من تعلیم الفتیات في  -

لك تركز نسبة كبیرة من الفتیات في العلوم النظریة ولیس التعلیم المتوسط، وكذ
العلوم التطبیقیة وعلوم الحاسب اآللي وخاصة المتطورة منھا؛ ما یؤدي إلى 

.محدودیة مساھمة المرأة في مجاالت تكنولوجیا المعلومات  
 



محدودیة القدرات المادیة: حیث تعود محدودیة نصیب المرأة من التقدم  -
االنخفاض النسبي في مستوى المعیشة ومستویات الدخل بین  التكنولوجي إلى

 الجنسین
 

الفجوة اللغویة: حیث أن معظم العلوم التكنولوجیة وباألخص علوم تكنولوجیا  -
المعلومات تعتمد على اللغة اإلنجلیزیة والتي قد ال تتقنھا اإلناث؛ ما یشكل 

ً أمام إتقان مھارات ومتطلبات عصر تكنو ً أساسیا لوجیا المعلومات بالقدر عائقا
الذي یساعد على تنمیة دور المرأة في استخدام واالستفادة من تكنولوجیا 

.المعلومات  
 

ھنالك تحیز في طبیعة نظام التعلیم الحالي یؤدي على نحو ما إلى تحدید  -
.االختیار المسبق من جانب اإلناث لمجاالت اآلداب والعلوم اإلنسانیة  

 
ماعیة واألفكار النمطیة الثابتة عن أدوار الجنسین عقبات تمثل الثقافة االجت -

.بالنسبة لتعلیم الفتیات في مجال العلوم والتكنولوجیا  
 

 * التوصیات :
 

باستعراض مبدئي لوضع المرأة بصفة عامة في مجاالت العلوم والتكنولوجیا، 
وباستعراض التحدیات والمعوقات التي تحد من مشاركتھا إلى حد ما في ھذه 

 المجاالت، تّم تحدید بعض القضایا األساسیة التي یتحتم مواجھتھا والتصدي لھا
: 
 

قصور البیانات الخاصة بالمرأة : -  
 

حتى یمكن النھوض بالوضع الحالي للمرأة في التكنولوجیا والعلوم، ینبغي 
علینا ألغراض تتعلق بوضع السیاسات، تحسین نظم جمع البیانات المصنفة 

تتیح فھم القضایا األساسیة المتعلقة بكل من اإلناث والذكور  على أساس الجنس
في مجال العلوم والتكنولوجیا، وتسمح بتحدید عناصر البیانات الضروریة 
لتوضیح العالقة بین مستوى تعلیم وتدریب المرأة في العلوم والتكنولوجیا 
في  ودورھا في سوق العمل واالقتصاد. والبیانات التي ترصد مشاركة المرأة



مجال العلوم والتكنولوجیا متاحة إلى حد ما في القطاع الحكومي فقط، أما في 
.القطاع الخاص فتكاد تكون معدومة  

 
:قلة عدد النساء في دوائر صنع القرار بمیدان العلم والتكنولوجیا -  
 

یجب زیادة عدد النساء في دوائر صنع السیاسات واتخاذ القرارات في مجاالت 
لوجیا، وفي الھیئات االستشاریة للسیاسات. ویتعین على متخذي العلوم والتكنو

القرارات تفھم التأثیرات والتداعیات المترتبة على قراراتھم بالنسبة لقضایا 
المرأة، حیث أن للمراة قدرات وأولویات خاصة، كما أن لھا وجھات نظر 
ظر خاصة بالنسبة لعملیة التنمیة. وعلى ذلك ینبغي تضمین كل من وجھات ن

الرجال والنساء على حد سواء في تحدید أولویات البحث وفي تصمیم وتنفیذ 
.التكنولوجیا وبرامج التنمیة  

 
قلة مشاركة المرأة الفلسطینیة في تصمیم التكنولوجیا : -  
 

ً ما تؤدي التصمیمات الفنیة للتكنولوجیات سواء كانت بسیطة أو متقدمة   -غالبا
إلى إفادة الرجل  -تحقیق الفائدة للجمیعوالتي من المفترض أنھا تستھدف 

بدرجة أكبر من المرأة، ویترتب على قلة مشاركة المرأة في تصمیم 
التكنولوجیا، إنتاج تكنولوجیات ال تستجیب بالشكل الصحیح والمالئم 

الحتیاجات المرأة، وكما أن المتخصصات والخبیرات في مجال التكنولوجیا 
المشكالت التي تنشأ عن التأثیر المختلف تحدید القضایا واإلسھام في حل 

الستخدام التكنولوجیا على الجنسین، حیث یمكن لھؤالء العالمات المشاركة في 
الجوانب المتعلقة بتصمیم التكنولوجیا المالئمة، خاصة تلك التي من شأنھا 

تخفیف أعباء العمل عن المرأة وتساعدھا على أن تكون فاعلیة وإنتاجیة، لیس 
.ً راكز اإلنتاج، ولكن في المنزل أیضافقط في م  

 
االستمرار في تطویر البیئة القانونیة والتنظیمیة لضبط وتنظیم وحمایة العمل  -

والتعامل في قطاع التكنولوجیا بما یتالءم مع المستجدات في مجال استخدام 
. تقنیات ونظم المعلومات اإللكترونیة  

 



رة على امتالك واستخدام التقنیات تعمیم ثقافة المعلوماتیة، وتعزیز القد -
. الحدیثة لدى كافة فئات وطبقات المجتمع، ومحو األمیة الحاسوبیة  

 
التوظیف األمثل للتقنیات الحدیثة، وتسخیرھا لخدمة أغراض التنمیة الشاملة،  -

ومحاربة الفقر والبطالة، ورفع مستوى المعیشة، وتقدیم الخدمات الحكومیة 
. سریع، وآمنللمواطنین بشكل سھل،   

 
زیادة وتحسین وتشجیع صناعة المحتوى المحلي بما یخدم القضایا األساسیة  -

.للمجتمع الفلسطیني وبلغات مختلفة وتشجیع استخدام اللغة العربیة  
 

خاصة التي یمكن  -  (open source) نشر وتشجیع ثقافة البرمجیات المجانیة
 استخدامھا للتطویر

 
ومات والمعرفة واستخدام االنترنت بشكل سریع تسھیل الوصول إلى المعل -

المجتمع .وآمن لجمیع شرائح    


