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ــة  ــمبر 2021، طاول ــون األول/ ديس ــن كان ــس م ــي اخلام ــاث، ف ــز األبح ــد مرك عق
ــطني«، شــارك  ــي فلس ــات التحــول الرقمــي ف ــالل وحتدي ــوان »االحت مســتديرة بعن
ــني  ــني واخملتص ــني والباحث ــرار واألكادميي ــع الق ــز صن ــي مراك ــن ممثل ــدد م ــا ع فيه
ــي  ــالم الرقم ــي اإلع ــتير ف ــج املاجس ــس برنام ــا رئي ــني. وأداره ــني املهتم والصحفي
ــوزراء  ــس ال ــار رئي ــن مستش ــا كل م ــدم فيه ــة، وق ــادر صاحل ــدس د. ن ــة الق بجامع
للشــؤون االقتصاديــة د. شــاكر خليــل ومديــر عــام جمعيــة البنــوك بشــار ياســني، 
ــطني، ودور  ــي فلس ــه ف ــي وحتديات ــول الرقم ــع التح ــول واق ــة ح ــالت معمق مداخ

ــاحة. ــذه املس ــي ه ــالل ف االحت

التحول الرقمي واإلعام

فــي تقدميــه للقــاء، اســتعرض د. صاحلــة واقــع التحــول الرقمــي فــي قطــاع اإلعــالم 
الفلســطيني وموقعــه فــي التحــوالت الدوليــة ذات الصلــة، وقــال: »تشــهد البــالد 
موجــة تهيئــة للتحــول الرقمــي، فــي موضــوع اإلعــالم بشــكل رئيســي، مــا نحــن 
بأمــس احلاجــة للبنــاء عليــه واالســتثمار فيــه هــو البيانــات والثــورة الهائلــة التــي مت 
إجنازهــا واإلمكانيــات غيــر املســبوقة فــي معاجلــة البيانــات، وربــط ذلــك فــي اإلعــالم 
ــذا  ــي ه ــا ف ــى ضالته ــت عل ــة وقع ــة. الصحاف ــكال مختلف ــام بأش ــكل ع بش
املوضــوع بشــكل رئيســي، ألنــه أصبحــت باإلمــكان اإلجابــة عــن أســئلة، ومعاجلــة 
قضايــا معينــة لــم تكــن متاحــة مــن قبــل، ملــاذا؟ ألن اجملتمــع البشــري لــم يتمتــع 

مطلقــاً قبــل هــذا الوقــت بهــذا القــدر مــن وفــرة املعلومــات«. 

وأشــار صاحلــة إلــى أن العالــم يفــرز فــي الثانيــة الواحــدة 1.8 ميغابايت مــن البيانات 
باملعــدل العاملــي لــكل فــرد، وهذه النســبة بازديــاد مّطــرد، نتيجــة دخــول كل األدوات 
الرقميــة مبختلــف أشــكالها، وشــمولها لكافــة شــرائح اجملتمــع وقطاعاتــه أيضــاً، 

A<وة ا2?<د

االحتال وحتديات التحول الرقمي

ريهام املقادمة
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ــم اآلن  ــاف صاحلة: »العال ــم. وأض ــه، والتعلي ــى الترفي ــم إل ــال وألعابه ــن األطف م
أمــام معضلــة حقيقيــة فيمــا يتعلــق بالتحــول الرقمــي وبنــاء وتطويــر املنصــات 
املناســبة، والبيئــة الرقميــة املناســبة للتعليــم، فالعالــم وضــع فــي الواجهــة مــن 
خــالل جائحــة كورونــا فــي موضــوع التعليــم، وبالتالــي جلــأ إلــى مــا هــو متوفــر، من 
خــالل منصــات زوم وتيمــز ومــا شــاكلها، وتبــني أن اجملتمــع اإلنســاني عمومــاً غيــر 
مهيــأ النتقــال رقمــي علــى هــذا القــدر مــن مئــات ماليــني الطــالب بشــكل متزامن، 
كمــا شــهد العالــم خســائر كبيــرة علــى مســتوى البعــد اإلنســاني والتحصيــل 
املعرفــي فيمــا يتعلــق باملســافات االجتماعيــة التــي نتجــت. العالــم اليــوم يحتــاج 
إلــى كميــات هائلــة مــن األبحــاث واالســتثمارات لتطويــر هــذه البيئــة، ومــن ثــم 

وصــوالً إلــى اإلعــالم«.

ــالت  ــددة التداخ ــوم متع ــن العل ــي م ــكل رئيس ــالم بش ــى أن اإلع ــة إل ــوه صاحل ون
مــع علــوم أخــرى، كمــا يســتعير اإلعــالم بشــكل مســتمر مــن التقنيــات املوجــودة 
فــي مختلــف اجملــاالت. وتســاءل: »بالتالــي، الصحافــة إلــى أين؟ اإلعــالم إلــى أيــن؟ 
فــي العمــوم، منصــات التواصــل االجتماعــي انتزعــت مــن اإلعــالم حصــة كبيــرة 
جــدا، انتزعــت منــه بعــض مســؤولياته، نالــت مــن مســؤولية اإلعــالم كســلطة، 
وأصبــح هنــاك تســاهل كبيــر فيمــن ينتمــي ملــا تســمى البيئــة اإلعالميــة، نتيجــة 
ــا التــي دخلــت بشــكل متغلغــل ودون اســتئذان، ودفــع ذلــك بشــكل  التكنولوجي
رئيســي إلــى اإلعالنــات، ودفعــت جتــاه ذلــك طريقــة إدارة شــركات املعلومــات، ونحــن 
شــهود علــى محاولــة فيســبوك الهيمنــة علــى إنتــاج احملتــوى كونهــا مالكــة أكبر 
مجتمــع افتراضــي، واليــوم، يعــاد تعريــف مفهــوم االفتراضــي ومفهــوم احلقيقــي، 
وهنــاك هجــرة معاكســة بــني االفتراضــي ومــا هــو حقيقي، وتعريــف الهويــة ومــا 

إلــى ذلــك«.

وتســاءل صاحلــة: »فلســطينياً، هــل نحــن جاهــزون لهــذا التحــول الرقمــي 
ــت  ــيادتها جعل ــات وس ــون املنص ــن؟ ك ــارب اآلخري ــن جت ــتفيد م ــل نس ــر؟ ه الكبي
ــار  ــاب لألخب ــت الب ــن، وفتح ــع الثم ــة، تدف ــن احلقيق ــة، وم ــص الطويل ــن القص م
ــة،  ــات معين ــة أيديولوجي ــة خلدم ــتراتيجيات معين ــق إس ــل، وف ــة، والتضلي الكاذب
الصحافــة تعلمــت الــدرس، مبعنــى أن هنــاك تســاؤالت نتجــت، ملــاذا ربحــت 
ــة:  ــب صاحل ــهد؟«. ويجي ــى املش ــت عل ــاذا هيمن ــي؟ مل منصــات التواصــل االجتماع
»ألن امليديــا باألســاس تعمــل مــن خــالل ثالثــة محــاور: األول تخبــر، والثانــي تثقــف، 
والثالــث متتــع. اإلعالنــات والعالقــات العامــة تعمــل بطريقــة مختلفــة، حتــى تربــح 
منصــات التواصــل االجتماعــي، جعلــت عنصرهــا األساســي فــي طريــق العمــل هــو 

االحتالل وتحديات التحول الرقمي
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ــال  ــح اجمل ــا فت ــه، م ــور وإمتاع ــغال اجلمه ــاب إلش ــة خط ــي، صناع ــه، وبالتال الترفي
أمــام مختلــف املتخصصــني وغيــر املتخصصــني، وأصبــح لدينــا مصطلــح جديــد 
هــو الصحافــة الرياديــة، وهــذا يعنــي توظيــف كل مــا هــو معلــن فــي الصحافــة، 
ــم تكــن موجــودة مــن  ــرأي العــام يعــاد تعريفــه، هــذه األســئلة ل ــوم، حتــى ال الي
قبــل، إذ كانــت هنــاك أصــول لألشــياء، أصــول الصحافــة واإلعــالم، فحجــم اخلســارة 
ــع  ــر اجملتم ــة وخس ــرت الصحاف ــرة، إذ خس ــي كبي ــول الرقم ــة التح ــآكل نتيج والت

ــرة«. ــا اخلطي ــادرة وأشــكال التدخــل فــي القضاي زمــام املب

ــتخدم  ــن ال نس ــتوردها، ونح ــل نس ــا ب ــع تكنولوجي ــن ال نصن ــة: »نح ــوه صاحل ون
تكنولوجيــا بــل نســتهلك، ففكــرة االســتهالك مختلفــة متامــاً عــن فكــرة 
االســتعمال، فلســطينياً، بيئــة التحــول الرقمــي عبــارة عــن ثقافــة، مبعنــى ثقافــة 
تطــور صناعــة اإلعــالم، بنيــة تطــور الصحافــة ال ميكــن ربطهــا فــي التكنولوجيــا 
ــبة  ــات، ولنس ــي اجلامع ــه ف ــم تعليم ــا يت ــوى م ــودة حملت ــب الع ــذا، يج ــط، ل فق
البطالــة فــي القطــاع اإلعالمــي فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، نحــن لدينــا 
كميــة هائلــة مــن الداتــا فــي قطــاع الســيارات، والضرائــب، واالحتــالل، واملقاطعــة، 
والزراعــة، واألســمدة، تســتطيع مــن خاللهــا إنتــاج قصــص مذهلــة، ســواء 
ــو  ــي ه ــول الرقم ــي، التح ــك. وبالتال ــة، إنفوغرافي ــاً تفاعلي ــو، قصص ــت فيدي كان
اخللفيــة لــكل هــذا التسلســل فــي إنتــاج القصــة واملعرفــة. وهــذا يتطلــب تقــدمي 
ــدة، وهــذا يشــمل كل اجملتمــع،  تخصــص اإلعــالم بطريقــة أكثــر متعــة، أكثــر فائ
ــة  ــتوى الوظيف ــى مس ــص عل ــة احملتوى، وباألخ ــات، صناع ــات، اإلعالن كل املؤسس

ــة«. ــة بالصحاف ــانية املرتبط ــة واإلنس االجتماعي

برامج احلكومة والتحول الرقمي

وفــي مداخلتــه، ابتــدأ د. خليــل مبنطلــق نظــري تأطيــري لتحــوالت االقتصــاد الدولــي 
ــط كل  ــني لرب ــل االقتصادي ــى »مي ــار إل ــول، وأش ــذا التح ــن ه ــطني م ــع فلس وموق
ــدأت  ــث، ب ــم احلدي ــرى العال ــرت مج ــي غي ــورات الت ــاد، فالث ــات باالقتص السياس
بالثــورة الصناعيــة التــي علــى إثرهــا كان اكتشــاف املاكينــة البخاريــة، وكان هنــاك 
مفهــوم إنتــاج كل مــا ميكــن إنتاجــه، لــذا، كل مــا ينتــج يســتهلك فــي الســوق، 
فــكان أصحــاب النظريــة الكالســيكية فــي االقتصــاد يشــجعون العــرض الكلــي 
دون تركيــز علــى الطلــب، فــكان الســائد إنتــاج مــا ميكــن إنتاجه، ثــم حدث الكســاد 
ــاج مــا  ــث إلنت العاملــي فــي عشــرينيات القــرن العشــرين، فيمــا بعــد، حتــول احلدي
ــآالت كل  ــة وم ــات االقتصادي ــني النظري ــر ب ــدل كبي ــتمر ج ــتهالكه، واس ــن اس ميك
واحــدة منهــا، واســتمر العالــم فــي الرجــوع للنظريــات االقتصاديــة عنــد حــدوث 
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أي أزمــة عامليــة. تلتهــا ثــورة الكمبيوتــر، ثــم ثــورة اإلنترنــت. اليــوم، العالــم يعيــش 
الثــورة الرابعــة وهــي الثــورة الرقميــة،  التــي نقلــت العالــم إلــى مفهــوم جديــد، 
ــة  ــو كيفي ــدي ه ــاً، التح ــم حالي ــم العال ــا يه ــو م ــا ه ــراع التكنولوجي ــس اخت لي
اســتخدام هــذه التكنولوجيــا، فهــي تنتــج كميــة هائلــة مــن املعلومــات والبيانــات، 
ــا  ــت التكنولوجي ــي، أصبح ــول الرقم ــو التح ــي، وه ــوع األساس ــودة للموض وبالع
والبيانــات األساســية متاحــة وفــي متنــاول يــد اجلميــع، وبالتالــي، اليــوم مــن ميلــك 

الثــروة هــو مــن ميتلــك التكنولوجيــا والبيانــات املتقدمــة ويتقــن اســتخدامها«.

ــاً أن  ــب، موضح ــة رهي ــزات املعرفي ــور والقف ــارع التط ــى أن تس ــل إل ــار د. خلي وأش
البعــض يعــرف التحــول الرقمــي بأنــه اســتخدام للمنصــات مــن خــالل اإلنترنــت، 
وهــو تعريــف ضيــق بعــض الشــيء، والتعريــف األوســع يرتبــط بحجــم اســتخدام 
اإلنســان لإلنترنــت فــي احليــاة اليوميــة، ال يوجــد تعريــف محــدد، ولكــن مــن املؤكــد 
أنــه يتشــكل عبــر الزمــن«. فيمــا يتعلــق بجائحــة كورونــا، يعتقــد خليــل أن اجلائحة 
ســرعت مــن التحــول الرقمــي، فمــن كان يتوقــع أن لقــاءات الــزووم ســتصبح فــي 

كل بيــت.

ــراً  ــاً، نظ ــاً إضافّي ــكل حتدي ــريع ش ــول الس ــاكر أن التح ــرى ش ــطني، ي ــي فلس وف
خلصوصيــة اجملتمــع الفلســطيني الفتــي، إذ تلقــى اجملتمــع اســتخدام التكنولوجيــا 
بجاهزيــة أفضــل مــن غيــره، مستشــهداً ببعــض اإلحصــاءات التــي تشــير إلــى أن 
أكثــر فئــة اســتخداماً لالنترنــت هــي فئــة الشــباب بنســبة 75 %-80 %، مــا يدلــل 

علــى أن اجملتمــع الفلســطيني مهيــأ.

ــاء  ــن الفض ــات، لك ــن املعيق ــر م ــاك الكثي ــد أن هن ــن املؤك ــل: »م ــتدرك خلي واس
ــي  ــكان ف ــي أي م ــن ف ــع اآلخري ــل م ــة للتواص ــاحة مهم ــا مس ــأ لن ــوح هي املفت
ــي  ــو 2021، الت ــار/ ماي ــك أحــداث الشــيخ جــراح فــي أي ــى ذل ــل عل ــم، والدلي العال
ــل  ــائل التواص ــات وس ــا ومنص ــتخدام التكنولوجي ــالل اس ــن خ ــم م ــت للعال وصل
ــذا، يجــب اســتغالل  ــم، ل ــث العال ــرز وتصبــح حدي االجتماعــي، فاســتطاعت أن تب
هــذه الفرصــة«. ويتابــع: »أشــير هنــا إلــى عملنــا املســتمر علــى تأهيــل خريجينــا 
للحــاق بركــب التكنولوجيــا الدوليــة، فمثــالً، برنامــج الـــ coding، يســتهدف فئــة 
ــوة  ــة الفج ــاول تغطي ــل، ليح ــن العم ــني ع ــداً، والعاطل ــني حتدي ــباب اخلريج الش
املتعلقــة فــي التعامــل مــع البرمجيــات اخملتلفــة، إذ إن مخرجــات التعليــم ال تتوافق 
مــع ســوق العمــل، وبالتالــي، اســتطعنا مــن خــالل هــذا البرنامــج أن نخــرج فوجــني 
ــدى  ــى أن »م ــل إل ــوه خلي ــل«. ون ــرص عم ــى ف ــول عل ــتطاعوا احلص ــم اس غالبيته
ــا، وهــي: املعرفــة،  التنافســية علــى التحــول الرقمــي يبــرز مــن خــالل ثــالث قضاي
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ــتقبل«. ــة للمس ــاً اجلاهزي ــا، وأيض ــا وأدواته والتكنولوجي

ــها  ــددة أساس ــب متع ــى جوان ــوم عل ــي يق ــول الرقم ــى أن »التح ــل عل ــد خلي وأك
قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات، لكنهــا متتــد إلــى القطــاع املالــي، وهنــا، 
ــم اإلدارة  ــات ونظ ــي السياس ــوالت ف ــة حت ــّياً ألي ــاً أساس ــون معيق ــالل يك االحت
النقديــة، فنحــن حتــى اآلن ال منتلــك نقــداً. فــي موضــوع العملــة الرقميــة، أعتقــد 
أننــا رغــم عــدم امتالكنــا للنقــد، قــد تكــون العملــة الرقميــة مبحاذيرهــا اخملتلفــة 
مخرجــاً للتخلــص مــن معيقــات االحتــالل بخصــوص التحــول الرقمــي«، مشــيراً 
ــات  ــاً حتدي ــي أيض ــث العلم ــم والبح ــة التعلي ــة ومنظوم ــة التحتي ــى أن البني إل
ــة  ــة واالجتماعي ــة بوجــه التحــول الرقمــي الفاعــل، وأن التبعــات االقتصادي مركزي

ــكل.  ــذة بالتش ــي آخ ــول الرقم للتح

ــة  ــة التحتي ــز البني ــة بتعزي ــطينية ماضي ــة الفلس ــى أن »احلكوم ــل إل ــوه خلي ون
ــات  ــالق خدم ــرب إط ــى ق ــيراً إل ــي، مش ــول الرقم ــم التح ــاج ودع ــة إلنض الالزم

ــول«.  ــذا التح ــياق ه ــي س ــة ف ــة وفاعل ــة مواكب ــة رقمي حكومي

هل أصبح التحول الرقمي ضرورة في القطاع املالي؟

وقــال بشــار ياســني إن »الثــورة التكنولوجيــة غيــرت مفاهيــم كثيــرة فــي حياتنــا، 
ــا  ــورة آثاره ــذه الث ــت ه ــي، ترك ــة، وبالتال ــادات االجتماعي ــن الع ــد م ــرت العدي غي
علــى جميــع مناحــي احليــاة، أيــن يقــف القطــاع املصرفــي؟ هــل انخــرط فــي مجــال 
التحــول الرقمــي؟ أو تقــدمي اخلدمــات املاليــة بشــكل رقمــي؟ حســب دائــرة اإلحصــاء 
املركــزي، فــإن عــدد اشــتراكات الهاتــف اخلليــوي فــي فلســطني 4.3 مليــون اشــتراك، 
فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، بلغــت نســبة األســر التــي متلــك خــط هاتــف 
خليويــاً 97.2 % مــن عــدد الســكان، نســبة األفــراد التــي متتلــك هاتفــاً ذكيــاً حوالــي 
ــي  ــع ف ــد أن اجلمي ــوق 80 %، جن ــت ف ــط إنترن ــك خ ــي متتل ــر الت ــبة األس 86 %،  نس
الغالــب متعلــق بالتكنولوجيــا، وبالتالــي، هــذه األرقــام هــي مدخــل لســؤال: هــل 
لدينــا بنيــة حتتيــة تكنولوجيــة متكننــا مــن اســتخدام هــذا التحــول الرقمي؟ يعمل 
فــي القطــاع املصرفــي فــي فلســطني اليوم حوالــي 13 مصرفــاً، مــن خــالل شــبكة 
فــروع ومكاتــب موزعــة بــني الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة تقــدر بحوالــي 379 فرعاً، 
توجــد مصــارف إســالمية ومصــارف جتاريــة، كمــا توجــد مصــارف محليــة ومصــارف 
وافــدة، بشــكل أساســي مــن األردن، إضافــة إلــى مصــرف واحــد مــن مصــر، يوجــد 
أكثــر مــن 700 صــراف آلــي، هنــاك البعــض يطالــب بخدمــات إلكترونيــة أكثــر فــي 
القطــاع املصرفــي، جائحــة كورونــا ســرعت مــن اســتخدام كل مــا هــو إلكترونــي 
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فــي القطــاع املصرفــي، ولكــن حتــى يتــم التحــول الرقمــي، نحــن بحاجــة خطــة 
إســتراتيجية متكاملــة بــني القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص، وتوفيــر بنيــة حتتيــة 

للتحــول الرقمــي«.

وأضــاف ياســني »قبــل احلديــث عــن التحــول الرقمــي فــي القطــاع اخلــاص، يجــب أن 
تكــون هنــاك خدمــات إلكترونيــة تقــدم مــن خــالل احلكومــة، مثــل دفــع مخالفــات 
ــات  ــع اخلدم ــى أن جمي ــاء، مبعن ــاه والكهرب ــي املي ــاء، وفاتورت ــة البن ــير، ورخص الس
احلكوميــة املدفوعــة يجــب أن تتــم بشــكل إلكترونــي، وبالتالــي، التحــول الرقمــي 
فــي القطــاع املصرفــي هــو اســتخدام التكنولوجيــا للوصــول للخدمــات املاليــة أو 

اخلدمــات املصرفيــة فــي وقــت أقــل وبشــكل آمــن وتكلفــة قليلــة«.

ــات التحــول الرقمــي األساســية هــو القبــول اجملتمعــي  ــرز حتدي وأكــد بشــار أن »أب
للخدمــة الرقميــة التــي يقدمهــا املصــرف، وســهولة االســتخدام، األمــر اآلخــر هــو 
التوعيــة فــي اســتخدام الوســائل الرقميــة البديلــة، أيضــاً التكامــل فــي اخلدمــات 
ــا  ــدم خدماته ــرة تق ــون كل دائ ــالل أن تك ــن خ ــم م ــل يت ــة، والتكام اإللكتروني
اإللكترونيــة حتــى نصــل حلالــة عامــة مــن التحــول الرقمــي، تعتمــد علــى بنيــة 
ــان  ــن باألم ــعر املواط ــة، ويش ــع اإللكتروني ــائل الدف ــتخدام وس ــة الس ــة آمن حتتي

ــة«. ــذه اخلدم ــتخدامه له ــالل اس خ

وتابــع ياســني: »حتــى يتــم التحــول الرقمــي املتكامــل، هنــاك حاجــة لبنيــة حتتيــة 
ــم  ــذي يتحك ــالل ال ــا دور االحت ــرز هن ــلكية، ويب ــلكية والالس ــاالت الس ــن االتص م
فــي دخــول التكنولوجيــا التــي تنقــل البيانــات، وبالتالــي، يتحكــم بســرعة أو تأخــر 
االســتفادة مــن التكنولوجيــا، كمــا أن اإلنترنــت الســريع والســهل يجــب أن يكــون 
منخفــض التكلفــة، فاإلنترنــت الســريع يســاعد علــى اســتخدام األدوات الرقميــة 
التــي تســاهم فــي عمليــة التحــول، كل مــا ســبق يحتــاج أيضــاً بيئــة تشــريعية 
حتميــه، فالبــت فــي أيــة خالفــات بــني املســتخدمني يحتــاج لتوفيــر قاعــدة تســمح 
ــني  ــم ب ــا للحك ــد فيه ــة يعت ــرعية وقانوني ــس ش ــه أس ــون لدي ــأن تك ــاء ب للقض

املتخاصمــني«.

ــار  ــي، إذ أش ــاع املصرف ــي القط ــي ف ــول الرقم ــوات التح ــني خط ــتعرض ياس واس
ــة  ــروع املقاص ــد مش ــلطة النق ــت س ــام 2020 أطلق ــف ع ــي منتص ــه ف ــى أن إل
ــة  ــل املقاص ــيكات قب ــل الش ــة، إذ إن حتصي ــة نوعي ــيكات كنقل ــة للش اإللكتروني
اإللكترونيــة كانــت تتطلــب 4-5 أيــام، فيمــا تصــل املــدة بــني احملافظــات الشــمالية 
ــا نعتمــد علــى  ــاً أكثــر. واالنتقــال إلــى املقاصــة اإللكترونيــة جعلن واجلنوبيــة وقت
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املســح الضوئــي للشــيكات، إذ تؤخــذ صــورة الشــيك األماميــة واخللفيــة ببياناتــه، 
يرســلها البنــك املقــدم للبنــك الدافــع، ويقــوم البنــك الدافــع بدفــع الشــيك، بنــاًء 
ــات اإللكترونيــة التــي وصلتــه مــن ســلطة النقــد التــي متثــل املركــز  علــى البيان

ــي. ــل اإللكترون ــة النق الرئيســي لعملي

ــاة االقتصــاد  ــة فــي حي ــة نوعي ــت نقل ــة مثل وأكــد بشــار أن »املقاصــة اإللكتروني
ــل  ــى حتصي ــاً حت ــتغرق أيام ــت تس ــي كان ــة الت ــغ املالي ــكل املبال ــطيني، ف الفلس
الشــيكات، لــم يكــن يســتفيد االقتصــاد منهــا، وكانــت تؤخــر عجلــة االقتصــاد، 
ــي،  ــف، وبالتال ــال موظ ــيكاتها دون إرس ــودع ش ــركات أن ت ــتطيع الش ــوم، تس الي
تصبــح عمليــة نقــل الشــيكات أكثــر أمنــاً وأوفــر وقتــاً، لــذا، قلــل االنتقــال إلــى 
املقاصــة اإللكترونيــة فتــرة األمــوال العائمــة التــي تنتظــر التحويــل، أيضــاً بــرزت 
ــون  ــة، إذ يك ــركات املرخص ــض الش ــالل بع ــن خ ــة م ــة اإللكتروني ــة احملفظ خدم
ــرة  ــواءم وفك ــة تت ــذه اخلدم ــخصية، وه ــك الش ــو محفظت ــول ه ــازك احملم جه
ــتطيع  ــي ويس ــاب مصرف ــع حس ــدى اجلمي ــح ل ــى أن يصب ــي؛ مبعن ــمول املال الش
ــة  ــي يقدمهــا القطــاع املصرفــي، احملافــظ اإللكتروني االســتفادة مــن اخلدمــات الت
ــواالت  ــن ح ــض م ــا البع ــني بعضه ــركات ب ــراد والش ــرة لألف ــزات كثي ــدم مي تق
وغيرهــا، وبالتالــي، تعــزز اخلدمــات اإللكترونيــة التــي تســاهم فــي التحــول الرقمــي 

ــل. ــكل كام بش

ــاباً  ــح حس ــتطيع أن يفت ــارف يس ــض املص ــي بع ــن ف ــى أن املواط ــني إل ــوه ياس ون
ــي  ــي ف ــرف الرقم ــد املص ــا يوج ــه، كم ــك نفس ــى البن ــاب إل ــر للذه دون أن يضط
بعــض املناطــق، وهــو مصــرف بــال موظفــني، تســتطيع الذهــاب إليــه وتنجــز كامــل 
خدماتــك دون احلاجــة ألي كادر بشــري، باإلضافــة لذلــك، يتــم العمــل علــى مفتــاح 

ــل بشــكل فــوري. ــة التحوي ــم عملي ــى أن تت مركــزي للحــواالت الســريعة، مبعن

واعتبــر بشــار أن املعيــق األول فــي تســريع تقــدمي كل هــذه اخلدمــات وتطويرهــا هــو 
ــا  ــركات تركيبه ــتطيع الش ــل تس ــر، ه ــوط الفايب ــالً خط ــاءل: »مث ــالل، وتس االحت
لزيــادة ســرعة اإلنترنــت فــي املناطــق املصنفــة ج، أو بــني املــدن؟«، مشــدداً علــى أن 
االحتــالل يقيــد حريتنــا فــي تركيــب خطــوط الفايبــر، أو اســتخدام اجليــل الرابــع، 
كمــا تبــرز منافســة الشــركات اإلســرائيلية فــي املناطــق التــي ال متلــك الســلطة 

الوطنيــة الســيطرة عليهــا.

واختتــم ياســني مداخلتــه باعتبــار أن عــدد املشــتركني فــي اإلنترنــت مؤشــر علــى 
ــح  ــول الناج ــة التح ــى أن عملي ــدداً عل ــي، مش ــول الرقم ــني للتح ــل املواطن تقب

االحتالل وتحديات التحول الرقمي

157



دو العدد

 العدد  285

٢٠
٢١

ف  
ري

 خ

ــاء  ــالل بن ــن خ ــة، وم ــتخدامات ذات الصل ــات واالس ــل القطاع ــن تكام ــة ع ناجم
ثقافــة متكاملــة بــني قطــاع التعليــم مــن خــالل املناهــج والتثقفيــف والتوعيــة، 
مشــيراً إلــى أن احلكومــة تنظــر ملوضــوع االنفــكاك مــن خــالل التخفيــف املتــدرج 
مــن تبعيتنــا لالحتــالل قــدر اإلمــكان، كمــا حتــاول احلكومــة أن تنتقــل رقميــاً بتــروٍّ، 
ســواء مــن خــالل الدفــع اإللكترونــي، أو تعزيــز اخلدمــات إلكترونيــاً، لكــن مــن املؤكــد 

أن هــذا التحــول يحتــاج بيئــة قانونيــة وتشــريعية معــززة«. 
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ً شؤون فلسطينية قبل 48 عاما
شباط  )فبراير( 1974 
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