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 ّ  امللخص التنفيذىي

يمّثل االقتصاد الرقميّ أحد أسرع القطاعات االقتصاديّة نموا في مجمل النشاط االقتصاديّ عالمًيا. ومع 
ذلك، وكما يوضح هذا التقرير، ال زال الفلسطينّيون يعانون من التمييز من قبل دول وشركات، عندما 
يتعلق األمر بإمكانية وصولهم لالقتصاد الرقميّ. ورغم أّن مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة 
يؤكّد على أن "حقوق اإلنسان يجب أن تكون محمية على اإلنترنت أيًضا"1، إال أّن الحكومة اإلسرائيلّية 
االقتصاد  لمصلحة  طويلة،  عقود  منذ  المستمر  الفلسطينّية،  للموارد  القانونيّ  غير  استغاللها  تواصل 
اإلسرائيليّ، وتحاول ممارسة سياسة اإلفقار التنمويّ ضد االقتصاد الفلسطيني2ّ. كما أّن هناك شركات 
قد استفادت أيًضا من غياب المساءلة حول مشاركتها في انتهاكات حقوق اإلنسان، والتي تشمل السماح 
للمستوطنات اإلسرائيلّية والمشاريع االستيطانّية، الوصول إلى منصات التجارة اإللكترونّية، في حين تحرم 
الفلسطينّيين من الوصول إليها. لقد أضّر هذا التمييز الرقميّ بتنمية االقتصاد الفلسطينيّ، وحرم ماليين 

الفلسطينّيين، الذين يعانون من أصعب الظروف المعيشّية في العالم، من فرص العمل.

من  حيث  احترامها،  الدول  على  يتحّتم  وواجبات  التزامات  على  اإلنسان  لحقوق  الدوليّ  القانون  ينّص 
المفروض أن تقوم باحترام وحماية وتطبيق حقوق اإلنسان بموجب هذا القانون الدوليّ. ُتعدُّ حماية حقوق 
اإلنسان على اإلنترنت، كما خارجه، أمًرا بالغ األهمية لضمان الحصول العادل على الفرص االقتصاديّة التي 
يوّفرها االقتصاد الرقميّ. وهذا صحيح بشكل خاص في حالة فلسطين، التي اعترف بها المجتمع الدوليّ 
كمنطقة محتلة. لذا، وبموجب قانون االحتالل، يتوّجب على إسرائيل أن تدير المنطقة بما يتماشى مع 
مصلحة المجتمع المحليّ؛ ويتمّثل ذلك، بشكل عاّم، في الحفاظ على الوضع الراهن في المنطقة المحتلة، 
تتخذ  أن  إسرائيل  على  يجب  وبالتالي،  المحمّيين.  المحتلين  السكان  حقوق  وتعزيز  واحترام،  وحماية، 
إجراءات إيجابّية لتسهيل التمتع بهذه الحقوق، للفلسطينّيين، وحماية األفراد والمجموعات من انتهاكات 

حقوق اإلنسان، وإال سيكون عليها مواجهة العواقب من قبل المجتمع الدوليّ.

يًا،  ضمن هذا السياق، يعّد تطوير وتطبيق السياسة االقتصاديّة والسياسّية الوقائّية واإلنتاجّية أمًرا ضرور
تقوم جهات  القيود،  هذه  رغم  وغزّة.  الغربّية  الضفة  داخل  االقتصاديّة  للتنمية  تمكينيّ  تحديد  وكذلك 
المشاركة في  باتباع أساليب مبتكرة من أجل  الفلسطينّية،  الوطنّية  السلطة  محلّية فاعلة، بما في ذلك 

التجارة اإللكترونّية وتسخير إمكانياتها من أجل تنمية أعمالها التجاريّة، كما هو موضح في هذا التقرير.

يأتي هذا البحث ضمن سلسلة أبحاث حول حقوق اإلنسان الفلسطينيّ في الفضاء الرقميّ قمنا بها في 
مركز "حملة"، كمنظمة تعنى بالحقوق الرقمّية الفلسطينّية. في األعوام األخيرة، تضمّنت أبحاثنا المتعلقة 
السيطرة  يفّصل   ،3 "اتصال متقطع" )2019(  أصدرناه تحت عنوان  تقريًرا  الرقميّ  االقتصاد  في مجال 
حقوق  على  وتأثيرها  الفلسطينّية،  واالتصاالت  المعلومات  لتكنولوجيا  التحتية  البنى  على  اإلسرائيلّية 
للفلسطينّيين،   )PayPal( بال"  "باي  منالية  حول  بحًثا  أجرينا  ذلك،  إلى  إضافة  الرقمّية.  الفلسطينّيين 

وأطلقنا حملة مناصرة من أجل هذه الغاية، وقمنا بإعداد تقرير بعنوان "فلسطين وباي بال"4.

الفلسطينّيين  تجربة  الوصول"،  وفلسطين-ممنوع  اإللكترونّية  "التجارة  البحث،  هذا  ويستكشف 
المنخرطين بالتجارة اإللكترونّية، في الضفة الغربّية وغزّة. وباالعتماد على مقابالت أُجريت مع رياديّين في 

1. Szoszkiewicz, Łukasz (30 September 2018). "Internet Access as a New Human Right? State of the Art on the Threshold 
of 2020". 8: 50. doi:10.14746/ppuam.2018.8.03

 De-develop :استخدم الباحثون مصطلح .2
3. 7amleh (2019). “Connection Interrupted” Accessed at: https://bit.ly/2UQ3hG9
4. 7amleh (2019). “Connection Interrupted” Accessed at: https://bit.ly/2UQ3hG9

https://bit.ly/2UQ3hG9
https://bit.ly/2UQ3hG9
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مجال التجارة اإللكترونّية، ومختصين في االقتصاد الرقميّ، يتتبع هذا التقرير جوالت عدد من الفلسطينّيين 
في عالم التجارة اإللكترونّية، ويحلّل قدرتهم على االنخراط فيه، ويفحص الحواجز والتحديات التي تعترض 
االقتصاد  ازدهار  انتشار  إلى  بإيجاز،  فلسطين"،  في  الرقميّ  "االقتصاد  األول،  الفصل  في  ننظر  طريقهم. 
والعالميّ، بما في ذلك المعامالت التجاريّة بين  والتجارة اإللكترونّية، على الصعيدين اإلقليميّ  الرقميّ 
الشركات المختلفة، والمعامالت التجاريّة بين الشركات والمستهلكين. ونلخّص التحديات العالمّية التي 
الجمركّية  والرسوم  والتصدير،  لالستيراد  اللوجستّية  المصاعب  ذلك  في  بما  اإللكترونّية،  التجارة  تواجه 
والضرائب. وفي الفصل الثاني، "تجارب الفلسطينّيين في االقتصاد الرقميّ"، نُحلّل المسارات التي يسلكها 
الفلسطينّيون عندما يجرون عمليات شراء أو بيع على اإلنترنت، ومحاوالتهم الوصول إلى منصات تجارة 
إلكترونّية مختلفة. وأخيًرا، في الفصل الثالث، "الجهوزيّة الفلسطينّية"، نظهر مدى جهوزيّة المؤّسسات 
مستعدون  ومؤسساتهم  الفلسطينّيين  أّن  من  الرغم  وعلى  اإللكترونّية.  للتجارة  والفلسطينّية  العامة 
لالنخراط في التجارة اإللكترونّية، إال أّن هذا الفصل يوضح أن هناك غيابًا لبيئة تمكينّية للتنمية الرقمّية 

والتجارة اإللكترونّية. وفي الختام نطرح توصيات للحكومات والشركات واألطراف الدولّية المعنية.

والشركات، سياسات  الحكومات  تطور  أن  الضروري  من  فإنه  الرقمنة،  عملية  في  فلسطين  مرور  ومع 
تستند  جديدة  سياسات  وضع  ينبغي  كما  اإلنسان.  حقوق  ومبادئ  معايير  مع  تتماشى  وممارسات 
إلى البحوث واألدلة والتشاورات مع مختلف األطراف المعنية، بما في ذلك بعض الفئات األكثر ضعًفا 
التجارة  وشركات  المصرفيّ،  والقطاع  الحكومات،  على  ويجب  والشباب.  النساء  وخاصة  المجتمع،  في 
لإلدماج  فّعالة  تطّور مسارات  وأن  بتمييز رقميّ،  تتسبب سياساتها وممارساتها  أاّل  اإللكترونّية، ضمان 
العاملة،  اليد  تكاليف حركة  الضروري تخفيض  أنّه من  الرقميّ. كما  االقتصاد  للفلسطينّيين في  الماليّ 
ورأس المال، والبضائع، بقدر اإلمكان، لكي تكون شركات التجارة اإللكترونّية قادرة على تحّمل نفقاتها، 
كثر فعالية، وفي عمليات إداريّة  وهذا يتطلب من الحكومات إزالة الحواجز، واالستثمار في أنظمة لوجستّية أ

كثر كفاءة. أ

في الختام، تبّين سلسلة قيمة التجارة اإللكترونّية، كيف يعيق االحتالل تطّور االقتصاد الفلسطينيّ، وينتهك 
حقوق اإلنسان الفلسطينيّ، عبر عدم الوفاء باالتفاقيات السياسّية، وممارسة التمييز الرقميّ. عالوة على 
المالّية  الخدمات  تقّدم  التي  التكنولوجّية،  الشركات  تلعبه  الذي  الدور  على  أيًضا،  الضوء  تسلّط  ذلك، 
األساسّية لتنجيع التجارة اإللكترونّية، في حرمان الفلسطينّيين من حقوقهم اإلنسانّية. أخيًرا، من المهم 
أن ندرك أنّه على الرغم من هذه التحديات، تزداد أهمية التجارة الرقمّية في تمكين الناس في فلسطين من 
الوصول إلى حقوقهم اإلنسانّية، ما يعزّز مدى أهمية التجارة اإللكترونّية لتنمية األسواق االقتصاديّة التي 
تخدم أولئك الذين يعيشون في السياقات غير المحصنة، كالخضوع لالحتالل، أو العيش في مناطق غير 

ساحلية ومحاصرة، مثل الفلسطينّيين في الضفة الغربّية وقطاع غزّة.
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�ن  ي فلسط�ي �ي  االقتصاد الرقم�يّ �ن
كثــر مــن عقديــن، يقــوم االحتــالل اإلســرائيليّ بوضــع قيــود علــى االقتصــاد الفلســطينيّ فــي غــزّة والضفــة  منــذ أ
يّــة الحركــة، والوصــول، والتجــارة، مــا أبقــى مســتويات االســتثمار فــي انخفــاض  الغربّيــة، تتضّمــن تقييــد حر
حــاد، وأســفر عــن إفقــار تنمــويّ، ومنــع التصنيــع. تســتمر القيــود المفروضــة علــى الحركــة والتجــارة فــي الضفــة 
الغربّيــة، كمــا فــي قطــاع غــزّة الُمحاصــر منــذ عقــد مــن الزمــن، فــي إفــراغ القطــاع اإلنتاجــيّ، ومنــع االقتصــاد مــن 

تحقيــق إمكانياتــه.

لقــد ســاعدت التحويــالت المالّيــة الضخمــة، التــي تأتــي فــي معظمهــا علــى شــكل معونــات، بكســر حــّدة تأثيــر 
االحتــالل، جزئًيــا، عبــر تغذيــة النمــو المدفــوع باالســتهالك. إذ كان النمــو االقتصــاديّ ـفـي الضفــة الغربّيــة 
وغــزّة، خــالل العقــد الماضــي، مدفوًعــا، بشــكل أساســيّ، باالســتهالك الممــّول عبــر المســاعدات والحــّواالت 
المالّيــة، ومؤخــًرا عبــر االئتمــان أيًضــا. ومــع ذلــك، فــإن هــذه التحويــالت آخــذة فــي االنخفــاض منــذ عــام 2009، 
وقــد شــهدت انخفاًضــا حــاًدا بيــن عامــي 2017 و2018، وخاصــة فــي غــزّة، ممــا أدى إلــى انحــدار مســار نمــو 

االقتصــاد الكلــيّ، وكشــف هشاشــة نمــوذج التنميــة القائمــة علــى المعونــات.

فــي عــام 2018، تباطــأ النمــو الناتــج المحلــيّ اإلجمالــيّ الحقيقــيّ فــي غــزّة والضفــة الغربّيــة، إلــى أقــل مــن %1، 
ــا  متأثــرا بتراجــع الناشــط ـفـي غــزّة، الــذي بلــغ -5%6.9. وبقــي النمــو الحقيقــيّ ـفـي الضفــة الغربّيــة، إيجابيًّ
بنســبة 3.1% عــام 2018، مدعوًمــا بنشــاط أقــوى فــي قطاعــات التصنيــع، والبنــاء، وتجــارة الجملــة والتجزئــة.

وفــي مــوازاة تباطــؤ النمــو االقتصــاديّ، ارتفــع معــدل البطالــة فــي غــزّة والضفــة الغربّيــة باضطــراد فــي األعــوام 
األخيــرة، متخطًيــا الـــ %30.8 ـفـي عــام 2018. وـفـي حيــن أّن المشــاركة منخفضــة عـلـى مســتوى االقتصــاد 
ككّل، إال أّن معــدالت البطالــة أســوأ بكثيــر فــي غــزّة، حيــث اقتربــت مــن %52 فــي عــام 2018، مقارنــة بحوالــي 
%15 فــي الضفــة الغربّيــة، كمــا أن البطالــة تنتشــر بشــكل بيــن الشــباب فــي قطــاع غــزّة، حيــث تشــكّل نســبة 

العاطليــن عــن العمــل بيــن الشــباب الثلثيــن. 6

ومــع اســتمرار فــرض االحتــالل اإلســرائيليّ، قيــود علــى الحركــة والتجــارة، فــإن إتاحــة الوصــول إلــى االقتصــاد 
الرقمــيّ العالمــيّ مــن خــالل التجــارة اإللكترونّيــة، قــد تكــون بمثابــة عامــل تمكيــن مهــم الســتمرار الصمــود 
الفلســطينيّ. ويمكــن أن تتيــح التجــارة اإللكترونّيــة للمشــترين الفلســطينّيين ـفـي غــزّة والضفــة الغربّيــة، 
إمكانيــة الحصــول علــى مجموعــة واســعة مــن المنتجــات بأســعار أرخــص. كمــا يمكنهــا أن تولــد دخــال للباعــة 

والتّجــار الفلســطينّيين، وتوفيــر فــرص عمــل لــآالف، عبــر اإلنترنــت.

ا  ة عامل�يًّ رون�يّ ارة اإللك�ت  ازدهار الت�ج

ة؟	  رون�يّ ارة اإللك�ت ما هي الت�ج
فــي آب/ أغســطس عــام 1994، بــاع رجــل قرًصــا مدمًجــا لفرقــة "ســتينغ" Sting الموســيقّية عبــر موقعــه 
اإللكتروـنـيّ "نــت ماركــت" )NetMarket(. كانــت هــذه المــرة األوـلـى التــي يقــوم بهــا مســتهلك مــا بشــراء 
طلبّيــة عبــر اإلنترنــت، أو مــا نطلــق عليــه اليــوم اســم "التجــارة اإللكترونّيــة". تتطــّرق التجــارة اإللكترونّيــة إلــى 

5.  World Bank Group. (2019): Economic Monitoring Report to the Ad Hoc Liaison Committee. Retrieved from: https://bit.
ly/2YQc9LT 

6. World Bank Group. (2019): Economic Monitoring Report to the Ad Hoc Liaison Committee. Retrieved from: https://bit.
ly/2YQc9LT 

http://documents.worldbank.org/curated/en/410061568815090051/pdf/Economic-Monitoring-Report-to-the-Ad-Hoc-Liaison-Committee.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/410061568815090051/pdf/Economic-Monitoring-Report-to-the-Ad-Hoc-Liaison-Committee.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/410061568815090051/pdf/Economic-Monitoring-Report-to-the-Ad-Hoc-Liaison-Committee.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/410061568815090051/pdf/Economic-Monitoring-Report-to-the-Ad-Hoc-Liaison-Committee.pdf
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يّــة التــي يســّهلها اإلنترنــت.7 وهــي تنطــوي عـلـى بيــع وشــراء البضائــع والخدمــات عبــر  المعامــالت التجار
يّــة. ويمكــن اعتبــار  اإلنترنــت، وتشــمل اســتخدام أنظمــة وأدوات متنّوعــة، لتنفيــذ هــذه المعامــالت التجار
التجــارة اإللكترونّيــة، التــي يمكــن إجراؤهــا باســتخدام أجهــزة الحاســوب أو األجهــزة اللوحّيــة أو الهواتــف 
الذكّيــة، بمثابــة نســخة رقمّيــة مــن نمــوذج التســّوق عبــر البريــد. وتتوّفــر جميــع المنتجــات والخدمــات التــي 
كــر  يًبــا مــن خــالل معامــالت التجــارة اإللكترونّيــة، بمــا فــي ذلــك الكتــب والموســيقى، وتذا يمكــن تخّيلهــا تقر

الطائــرات، والخدمــات المالّيــة، مثــل االســتثمار ـفـي األســهم والخدمــات المصرفّيــة عبــر اإلنترنــت.

وتعمل التجارة اإللكترونّية في جميع تفّرعات السوق الرئيسّية األربعة التالية:

المعامــات بيــن الشــركات: وهــو النمــوذج األكثــر شــيوًعا للتجــارة اإللكترونّيــة، ويشــير إلــى المعامــالت . 1
يـّـة التــي تتــم بيــن الشــركات، حيــث يكــون الزبــون شــركة أخــرى. ومــن األمثلــة علــى ذلــك "ســيج"  التجار
)Sage(، وهو برنامج إلدارة الحســابات والفواتير، ُمخّصص للشــركات الصغيرة، ويســتند إلى الحوســبة 

السحابّية.

الشــركات . 2 بيــن  تتــم  التــي  يّــة  التجار المعامــالت  وهــي  والمســتهلك:  الشــركة  بيــن  المعامــات 
والمســتهلكين عبــر اإلنترنــت. وغالبــا مــا يعمــل تّجــار التجزئــة علــى اإلنترنــت، بهــذا النمــوذج. علــى ســبيل 
المثــال، تقــدم شــركات مثــل "إيكيــا" )IKEA( و"تيســكو" )Tesco( و"وولمــارت" )Walmart(، لزبائنهــا 

ــة وقطــاع غــزّة إمكانيــة الشــراء عبــر اإلنترنــت. فــي الضفــة الغربّي

يّــة بيــن المســتهلكين، أحــد األنــواع الســابقة . 3 المعامــات بيــن المســتهلكين: ُتعــد المعامــالت التجار
لنمــاذج أعمــال التجــارة اإللكترونّيــة. وُيجــرى هــذا النــوع مــن المعامــالت علــى اإلنترنــت، فــي ســوق مثــل 

.)eBay( "إيبيــي"

المعامــات بيــن المســتهلك والشــركة: وهــي المعامــالت التــي يتيــح عبرهــا المســتهلكون منتجاتهم أو . 4
خدماتهــم للشــركات، ويســاهمون فــي القيمــة النقديـّـة للشــركة. ومــن األمثلــة علــى ذلــك مشــاريع التمويل 

الجماعــي، ومواقــع الصــور الفوتوغرافّيــة حيــث يشــتري النــاس مباشــرة مــن مصوريــن مختلفين.

ة 	  م�يّ ة وإقل�ي اهات عامل�يّ  ات�ج

ا.  خالل العام الحالي فقط، بلغت مبيعات التجارة اإللكترونّية بالتجزئة نحو 3.53 ترليون دوالر أميركيّ عالميًّ
8وتشير التقديرات إلى أن مبيعات التجارة اإللكترونّية ستصل إلى 4.9 تريليون دوالر بحلول عام 2021. 

ويتوسع سوق التجارة اإللكترونّية بمعدل نمو سنويّ قدره %24، أي بسرعة تعادل أربعة أضعاف النمو 
لتجارة  الرئيسيّ  النمو  التجارة اإللكترونّية محرك  ككّل. 9كما أصبحت  العالميّ  التجزئة  لقطاع  السنويّ 
التجزئة؛ وتشير الدراسات إلى أنه بحلول عام 2021، ستساهم مبيعات التجارة اإللكترونّية بنسبة 17.5% 

من إجماليّ مبيعات التجزئة العالمّية. 10

تمكّن  عوامل؛  عدة  إلى  العالم  أنحاء  جميع  في  المتزايدة  اإللكترونّية  التجارة  شعبّية  عزو  وباإلمكان 
شركات التجارة اإللكترونّية الرقمّية المشترين من بيع المنتجات على نطاق عالميّ، دون عوائق القيود 

7. Bloomenthal, A. (2019, September 17). Electronic Commerce (e-commerce). Retrieved from: https://bit.ly/37td4ol
8. Clement, J. (2019, August 30). Global retail e-commerce market size 2014-2023. Retrieved from: https://bit.ly/2SoJI6d
9. Fabre, C., Malauzat, A.L., Sarkis, C., Dhall, T. & Ghorra J. (2019, February 19). E-commerce in MENA: Opportunity 

Beyond the Hype. Retrieved from: https://bit.ly/39ENZZJ 
10. Fabre, C., Malauzat, A.L., Sarkis, C., Dhall, T. & Ghorra J. (2019, February 19). E-commerce in MENA: Opportunity    

Beyond the Hype. Retrieved from: https://bit.ly/39ENZZJ 

https://bit.ly/37td4ol
https://bit.ly/2SoJI6d
https://bit.ly/39ENZZJ
https://bit.ly/39ENZZJ
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الجغرافّية. وتعمل شركات التجارة اإللكترونّية، عادًة، على مدار الساعة يومًيا وطوال السنة، على عكس 
المتاجر التقليديّة )الفعلّية(، ما يّمكن زبائنها من الوصول إليها بشكل متواصل. وتعمل شركات التجارة 

اإللكترونّية أيًضا بتكاليف عاّمة أقّل من المخازن الماديّة، مّما يحسن من تنافسّية األسعار. 11

كانــت الصيــن ســوق التجــارة اإللكترونّيــة األكبــر خــالل عــام 2019، حيــث بلغــت نســبة حّصتهــا مــن مجمــل 
ســوق التجــارة اإللكترونّيــة عالمّيــا %54.7. تمنــح مبيعــات التجــارة اإللكترونّيــة ـفـي الصيــن، التــي تعــادل 
1.935 تريليــون دوالر، لهــذه الدولــة، ثالثــة أضعــاف حصــة الواليــات المتحــدة، التــي تأتــي فــي المرتبــة الثانيــة 
بنحــو 586.92 مليــار دوالر. وفــي األســواق العشــرة األولــى للتجــارة اإللكترونّيــة، تعــّد الهنــد األســرع نمــوا، حيــث 

بلغــت مبيعاتهــا 46.05 مليــار دوالر هــذا العــام. 12

وإلى جانب النمو الســريع لمبيعات التجارة اإللكترونّية الصينّية، باإلمكان مالحظة عّدة اتجاهات أخرى في 
الســوق. يبحــث الزبائــن بشــكل متزايــد عــن منتجــات عبــر اإلنترنــت خــارج بلدانهــم. وتظهــر إحــدى الدراســات، 
كثــر مــن نصــف المســتجيبين عبــر اإلنترنــت، الذيــن قامــوا بعمليــات شــرائّية علــى مــدار األشــهر الســتة  أن أ

الماضيــة، اقتنــوا منتجاتهــم مــن متاجــر تجزئــة موجــودة خــارج بلدانهــم. 13

يّــة بيــن الشــركات  بيــن الشــركات والمســتهلكين، بالمعامــالت التجار التجــارة اإللكترونّيــة  وعنــد مقارنــة 
فقــط، فمــن المتوقــع أن تبلــغ مبيعــات الثانيــة ضعفــي األولــى بحلــول 2020. كمــا يولّــد اســتخدام األجهــزة 
التواصــل  وســائل  منّصــات  بواســطة  اإللكترونّيــة  التجــارة  وتيســير  اإللكترونّيــة،  التجــارة  ـفـي  المحمولــة 
االجتماعــيّ، واعتمــاد طــرق دفــع جديــدة مثــل العمــالت الرقمّيــة، نمــًوا إضافيــا فــي ســوق التجــارة اإللكترونّيــة 

العالمــيّ.

وفي منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا، ارتفعت إيرادات المبيعات عبر اإلنترنت بشــكّل متســق مع 
توقعــات بــأن تبلــغ إيراداتهــا 48.8 مليــار دوالر بحلــول عــام 2021 وبمعــدل نمــو يبلــغ %16.9 خــالل األعــوام 
مــن 2016 حتــى 2021. 14 وشــكّلت التجــارة اإللكترونّيــة نحــو %1.9 مــن إجماـلـيّ مبيعــات التجزئــة ـفـي 
المنطقــة عــام 2017، مــع تصــّدر مجلــس التعــاون الخليجــي بـــ %15.3 وبحســب مــا توضحــه دراســة أجرتهــا 
يــز العناصــر األساســية لنظــام التجــارة اإللكترونّيــة  "بيــن")Bain( و"جوجــل" )Google(، هنــاك حاجــة لتعز

فــي المنطقــة مــن أجــل نمــو الســوق. 16

ال يــزال تفضيــل نمــط الدفــع عنــد االســتالم، يمثــل تحديــا رئيســًيا فــي المنطقــة، خصوًصــا مــع ارتفــاع معــدالت 
إعــادة البضائــع وفشــل التســليم، بينمــا ال تقــّدم العديــد مــن خدمــات التوصيــل الســريع العالمّيــة إمكانيــة 
الدفــع عنــد االســتالم فــي الضفــة الغربّيــة وقطــاع غــزّة. ونحــو %26 مــن المتســّوقين فــي المنطقــة يفضلــون 
الدفــع عنــد االســتالم، كطريقــة للدفــع. وـفـي دول مثــل اإلمــارات العربّيــة المتحــدة، حيــث ســجلت نســبة 
كثــر مــن %40 مــن الزبائــن يفّضلــون الدفــع عنــد االســتالم. وفــي  تغلغــل الدفــع باالئتمــان %56، ال يــزال أ
حيــن أن انتشــار الدفــع عنــد االســتالم ـفـي ســياق الضفــة الغربّيــة وقطــاع غــزّة، يرتبــط بالقيــود المفروضــة 
علــى اســتخدام أنظمــة الدفــع اإللكترونّيــة، ُتظهــر األرقــام الــواردة مــن بلــدان أخــرى فــي منطقــة الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيــا أن نقــص الثقــة، بشــكل عــام، فــي طــرق الدفــع عبر اإلنترنــت، والمخاوف المتعلقة باالحتيال 

11. Willis, J.L. What Impact Will E-commerce have on the U.S. Economy. Retrieved from: https://bit.ly/31YicQ7
12. Nielsen Insights. (2016, January 20). Connected Commerce is Creating Buyers Without Borders. Retrieved from: 

https://bit.ly/379TtJV 
13. Nielsen Insights. (2016, January 20). Connected Commerce is Creating Buyers Without Borders. Retrieved from: https://

bit.ly/379TtJV 
14. Nielsen Insights. (2016, January 20). Connected Commerce is Creating Buyers Without Borders. Retrieved from: 

https://bit.ly/379TtJV 
15. Mehta, A., Bhandari, S.(2018, Spring). Going Digital, ME PoV issue 25. Retrieved from: https://bit.ly/2SJqJlP
16. Mehta, A., Bhandari, S.(2018, Spring). Going Digital, ME PoV issue 25. Retrieved from: https://bit.ly/39Fpvz3

https://bit.ly/31YicQ7
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عبــر اإلنترنــت، ُتســاهم أيًضــا فــي انتشــار الدفــع عنــد االســتالم. 17 كمــا أن نقــص الخدمــات البريديّــة وأنظمــة 
ــة المرتفعــة بيــن  العناويــن يزيــد مــن احتمــال فشــل عمليــات التســليم، بينمــا تخلــق التعريفــات الجمركّي

البلــدان المجــاورة، والعقبــات اللوجســتّية فــي معالجــة الشــحن، حواجــز إضافيــة.

ي االقتصاد الرقم�يّ  �ي ة �ن ارب فلسطين�يّ  ت�ج
يعانــي الفلســطينّيون فــي غــزّة والضفــة الغربّيــة مــن العديــد مــن التحديــات ذاتهــا التــي تواجــه ســكان بلــدان 
أخــرى ـفـي المنطقــة، بينمــا ُيثقــل كاهلهــم بشــكل إضاـفـي، بســبب القيــود العينّيــة التــي يفرضهــا االحتــالل 
اإلســرائيليّ. ولكــي نتأمــل فــي تجــارب الفلســطينّيين المشــاركين فــي االقتصــاد الرقمــيّ، قابلنــا عــدًدا صغيــًرا 
مــن رّواد التجــارة اإللكترونّيــة وخبرائهــا. وســألناهم عــن تجاربهــم فــي الشــراء، والبيــع، والعمــل فــي االقتصــاد 

الرقمــيّ، مــع التركيــز علــى التجــارة اإللكترونّيــة.

�ن  رنت:  مل�ة عن ر�الت املستخدم�ي ر اإلن�ت الشراء ع�ج
يعتمــد االقتصــاد الفلســطينيّ فــي غــزّة والضفــة الغربّيــة علــى الــواردات اإلســرائيلّية بشــكل كبيــر. وفــي عــام 
كثــر مــن %50 مــن الناتــج المحـلـيّ اإلجماـلـيّ، وكان %55 منهــا،  2018، بلغــت قيمــة إجماـلـيّ الــواردات أ
مســتورد مــن إســرائيل. 18أضــف إلــى ذلــك أن القيــود والعقبــات التــي تفرضهــا إســرائيل، تــؤّدي إلــى ارتفــاع 
يّــة عنــد االســتيراد والتصديــر، وتنعكــس هــذه التكاليــف ـفـي نهايــة المطــاف ـفـي  تكاليــف المعامــالت التجار

ارتفــاع أســعار المســتهلكين.

وُيمكــن أن توفــر التجــارة اإللكترونّيــة للفلســطينّيين المتمركزيــن فــي الضفــة الغربّيــة وغــزّة، إمكانيــة الوصول 
إـلـى مجموعــة واســعة مــن المنتجــات بأســعار أقــل. وتمنــح منصــات التجــارة اإللكترونّيــة للمســتهلكين 
إمكانيــة الوصــول إلــى ســلع وخدمــات مــن أماكــن أخــرى داخــل بلدهــم، وخارجهــا. وعبــر خفــض الحواجــز أمــام 
دخــول الفلســطينّيين، تســتطيع التجــارة اإللكترونّيــة مســاعدة المزيــد مــن الشــركات المحلّيــة فــي الوصــول 
يــادة المنافســة فــي الســوق، مــا يــؤدي فــي نهايــة المطــاف، إلــى انخفــاض  إلــى األســواق الوطنّيــة والدولّيــة، وز

أســعار المســتهلكين.

وبــات المســتهلكون ـفـي الضفــة الغربّيــة وقطــاع غــزّة، يشــترون المنتجــات عبــر اإلنترنــت بشــكل متزايــد. 
كثــر مــن نصــف  يــد الفلســطينّية أنهــا اســتلمت أ وـفـي تشــرين الثاـنـي/ نوفمبــر 2019، أعلنــت دائــرة البر
مليــون غــرض بريــديّ، منــذ بدايــة العــام، وجــاء نحــو %85 منهــا، مــن الصيــن. 19 وهــذا يشــير إلــى نمــو ســريع 
ـفـي مشــتريات المنتجــات الصينّيــة عبــر التجــارة اإللكترونّيــة. وتظهــر إجابــات المقابــالت التــي أجريناهــا، 
أن المســتخدمين عــادة مــا يجــدون المنتجــات التــي يحتاجــون إليهــا عـلـى وســائل التواصــل االجتماعــيّ، 
ويتفاوضــون عـلـى الســعر واالســتالم مــن خــالل التواصــل المباشــر مــع البائــع. وإذا كان لــدى المســتهلك 
حســاب مصرفــيّ، فقــد يدفــع ثمــن المنتــج ســلًفا. ومــع ذلــك، فــي معظــم الحــاالت، ال ســيما عنــد الشــراء مــن 
الباعــة المحلّييــن، يميــل المســتهلكون فــي الضفــة الغربّيــة وقطــاع غــزّة للدفــع عنــد االســتالم. وتبّيــن إجابــات 

المقابــالت أيًضــا أن المســتهلكين األكبــر ســًنا يفّضلــون فحــص المنتجــات قبــل شــرائها.

17. Mehta, A., Bhandari, S.(2018, Spring). Going Digital, ME PoV issue 25. Retrieved from: https://bit.ly/2SoJiN8
18. Palestinian Central Bureau of Statistics. (2019, October). Monitored Foreign Trade Statistics, Goods and Services   

2018. Retrieved from: https://bit.ly/321a01K
19. amad.ps. (2019, November). Palestinian post recieves over half a million postal items from abroad during 2019. 

Retrieved from: https://bit.ly/3a6mwAq  
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�ن �ي الشراء من الباعة امل�ل�يّ
كثــر وعًيــا بقــدرة التجــارة اإللكترونّيــة  خــالل العاميــن الماضييــن، أصبــح البائعــون المحلّيــون التقليديّــون أ
علــى تيســير نمــو األعمــال. وقــام العديــد منهــم بتعييــن خبــراء فنييــن للمســاعدة فــي تأســيس وجــود رقمــيّ 
كتفــى بعــض الباعــة بإنشــاء حســابات علــى منصــات التواصــل االجتماعيّ، وخاصة "فيســبوك"  ألعمالهــم. وا
اآلخــر  البعــض  أمــا  رقمّيــة.  ـفـي حمــالت تســويق  )Facebook( و"إنســتغرام" )Instagram(، واالســتثمار 
ـفـي الضفــة الغربّيــة وغــزّة، فقــد توجــه إلنشــاء منصــات التجــارة اإللكترونّيــة الخاصــة بهــم عـلـى اإلنترنــت، 
وبرمجيــات للمحاســبة ولنقــاط البيــع. ومــع ذلــك، فــإّن بعــض هــؤالء البائعيــن األكثــر تطــورا مــن الناحيــة 

يّــة عبــر اإلنترنــت. الرقمّيــة، يســتخدمون تكنولوجيــا قديمــة عنــد إجــراء األعمــال التجار

يتخــذ البائعــون المحلّيــون عــدًدا مــن القــرارات عنــد اختيــار التكنولوجيــا المناســبة لمتاجرهــم علــى اإلنترنــت، 
ــا مــا تتضّمــن الحلــول مفتوحــة المصــدر التــي  وهــذا يؤثّــر علــى حجــم االســتثمار الــذي يتطلّبــه ذلــك. وغالًب
يلجــأ إليهــا الباعــة فــي الضفــة الغربّيــة وقطــاع غــزّة، بهــدف االنخــراط فــي التجــارة اإللكترونّيــة، قــدًرا كبيــًرا مــن 
االســتعدادات "المعتمــدة علــى الــذات"، والتــي تتطلــب تعييــن فريــق مــن المبرمجيــن لبضعــة أشــهر. بــداًل 
مــن ذلــك، يختــار العديــد مــن البائعيــن منصــات التجــارة اإللكترونّيــة التــي تعتمــد علــى واجهــة متجــر رقمّيــة 
المســتندة إلــى االشــتراك، ممــا يــؤدي إلــى خفــض االســتثمار األولــي المطلــوب للبــدء فــي البيــع علــى اإلنترنــت، 

بشــكل كبيــر، ولكّنــه يحــدُّ مــن مســتوى التخصيــص الــذي يمكــن تطبيقــه.

ُيعــدُّ نمــط الدفــع عــن االســتالم، األكثــر شــيوًعا مــن بيــن طــرق الدفــع األخــرى عنــد الشــراء مــن الباعــة 
المحلّييــن. وكمــا تشــير الدراســات المتعلقــة بالتجــارة اإللكترونّيــة ـفـي المنطــق، فــإّن هــذا النمــط يخلــق 
مشــاكل عديــدة للتّجــار المحلّييــن فــي االقتصــادات الناشــئة، وذلــك يشــمل معــدالت عوائــد مرتفعــة. الخبــرة 
التســويقّية الرقمّيــة ـفـي الســوق المحلّيــة محــدودة ويجــب تطويرهــا حتــى يتمكــن البائعــون المحلّيــون 
مــن الوصــول إلــى المزيــد مــن الزبائــن عبــر اإلنترنــت مــن خــالل حمــالت تســويقّية مصّممــة علــى منصــات 
اجتماعّيــة مختــارة اســتراتيجًيا. وال يعــدُّ تحســين محــركات البحــث ـفـي الضفــة الغربّيــة وقاطــع غــزّة، أمــًرا 
يّــة علــى حســابات وســائل التواصــل االجتماعــيّ. شــائًعا، حيــث يتعامــل الزبائــن عــادة مــع العالمــات التجار

�ن �ي الشراء من الباعة الدول�يّ
تماشــًيا مــع االتجاهــات العالمّيــة، يرغــب الفلســطينّيون المتمركـّـزون فــي الضفــة الغربّيــة وقطــاع غــزّة بشــكل 
متزايــد، فــي شــراء المنتجــات مــن البائعيــن الدولّييــن ومواقــع التجــارة اإللكترونّيــة المعروفــة. ونظــًرا لشــّح 
ــا، ال تســتطيع ســوى نســبة صغيــرة فقــط مــن الســكان شــراء  إمكانيــات الوصــول إلــى المــوارد المالّيــة محليًّ
يّــة بشــكل إضاـفـيّ لعــدم توفــر أدوات  المنتجــات والخدمــات عبــر اإلنترنــت. وُتعــاق هــذه المعامــالت التجار

دفــع إلكترونــيّ محــّددة فــي الضفــة الغربّيــة وقطــاع غــزّة.

عنــد شــراء  متعــدَّدة  لوجســتّية  عقبــات  وغــزّة  الغربّيــة  الضفــة  ـفـي  الفلســطينّيون  المســتهلكون  يواجــه 
المنتجــات مــن البائعيــن الدولّييــن؛ فــال تشــحن العديــد مــن منصــات وأســواق التجــارة اإللكترونّيــة، بضائعهــا، 
إـلـى الضفــة الغربّيــة وقطــاع غــزّة مباشــرة. وللتغلــب عـلـى هــذه العقبــات، غالبــا مــا يســتخدم المشــترون 
صنــدوق بريــد عنوانــه فــي إســرائيل، لضمــان تســليم منتجاتهــم. ورغــم أن بعــض المواقــع اإللكترونّيــة، تقــدم 
إمكانية الشــحن إلى فلســطين، إال أن عمليات التســليم تتأخر في أحيان كثيرة، بســبب الســيطرة اإلســرائيلّية 
علــى البريــد الــوارد إلــى غــزّة والضفــة الغربّيــة. 20 حيــث يضطــر المشــترون فــي الكثيــر مــن األحيــان، إلــى إعطــاء 

20. Holmes, O. (2018, August 16). You've got mail, finally: Israel allows 10 tonnes of post into West Bank. The Guardian.  
Retrieved from:  https://bit.ly/2ZiI73H 

https://bit.ly/2ZiI73H
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يــد المحـلـيّ، وإبالغــه بوجــود شــحنة مرتقبــة، وتــرك معلوماتهــم الخاصــة  إشــعار مســبق إـلـى مكتــب البر
ــة ويزيــد مــن مخاطرهــا، مــا  يّ بالتواصــل، لضمــان اســتالمها. وهــذا يــؤّدي إلــى تأخيــرات فــي العمليــات التجار

يعــود علــى الفلســطينّيين باألضــرار.

�ن ع�ي رنت: مل�ة عن ر�الت البا�ئ ر اإلن�ت البيع ع�ج
وتمنــح  أســواق جديــدة  دخــول  تحــول دون  التــي  الحواجــز  مــن  اإلنترنــت  عبــر  يّــة  التجار األعمــال  تقلّــل 
الشــركات إمكانيــة الوصــول إلــى األســواق الكبيــرة، ممــا يخلــق بيئــة أعمــال تشــّجع الشــركات األصغــر علــى 
المنافســة ضــّد الشــركات الكبيــرة. اليــوم، وـفـي أماكــن عديــدة عـلـى مســتوى العالــم، يســتطيع التّجــار بنــاء 
إـلـى مالييــن المســتهلكين حــول العالــم. وهنــاك  الــدوالرات، ُيمكنهــا أن تصــل  متاجــر ببضعــة آالف مــن 
عــّدة خيــارات متاحــة للبائعيــن والتّجــار وأصحــاب المشــاريع الحــرة والحرفّييــن المقيميــن فــي غــزّة والضفــة 

الغربّيــة الذيــن يرغبــون ـفـي البيــع عبــر اإلنترنــت.

يــر حديــث حــول اتجاهــات وســائل التواصــل االجتماعــيّ ـفـي الضفــة الغربّيــة وقطــاع غــزّة، تــّم  وفًقــا لتقر
كثــر مــن ألــف صفحــة للتجــارة اإللكترونّيــة الفلســطينّية، علــى منصــات التواصــل االجتماعــيّ فــي  تشــغيل أ
عــام 2019، مــع ارتفــاع النســبة المئويــة لتلــك التــي تعمــل مــن غــزّة. 21 وباالســتناد إلــى دراســة اســتقصائّية 
يــر أّن شــركات التجــارة اإللكترونّيــة الفلســطينّية قــد  لصفحــات التجــارة اإللكترونّيــة النشــطة، وجــد التقر
عالجــت مــا بيــن 20 إلــى 40 ألــف عمليــة تســليم فــي عــام 2019، وأّن كّل شــركة مــن بيــن شــركات التســويق 

الرقمــيّ، أنفقــت مــا يتــراوح بيــن خمســة آالف إلــى عشــرة آالف دوالر، فــي العــام ذاتــه.

ة	  رون�يّ هات امل�الت اإللك�ت وا�ج
بهــم. وُيعــد  التّجــار المحلّيــون إنشــاء مواقــع للتجــارة اإللكترونّيــة، قائمــة بحــد ذاتهــا، وخاصــة  يســتطيع 
كثــر الطــرق مباشــرة للقيــام بالتجــارة اإللكترونّيــة. وبحســب موقــع  بنــاء واجهــة متجــر عـلـى اإلنترنــت أحــد أ
كثــر مــن 190 موقًعــا مخّصًصــا للتجــارة اإللكترونّيــة، فــي الضفــة الغربّيــة وقطــاع  com.BuiltWith، يوجــد أ
غــزّة. ومــع ذلــك، هنــاك إمكانيــة أال تكــون جميعهــا نشــطة، حيــث قــد يتــم إدراجهــا فــي المصــدر ألنهــا تســتخدم 

البرامــج المســاعدة لتكنولوجيــا التجــارة اإللكترونّيــة. 22

ة، 2019 ة الفلسطين�يّ رون�يّ ارة اإللك�ت دول رقم 1: مواقع الت�ج ال�ج

الموقع منّصة التجارة 
اإللكترونّية المنتجات

المتابعون 
على 

فيسبوك
المتابعون على 

إنستغرام  محلّي/ إقليمّي

Mart.ps PrestaShop متنوعة 257 ألف 27.4 ألف محليّ

Matjarkom.com Opencart متنوعة 217 ألف 19 ألف محليّ

Bazarcom.shop Shopify مالبس العالمات 
التجاريّة 30 ألف 2.2  مليون محليّ

la2ta.com Opencart إلكترونّيات 161 ألف 30.5 ألف محليّ
Vatrin.com Shopify مالبس نسائية  66 ألف 14.2 ألف محليّ

21. ipoke.co (2019, December). Social Media Report in Palestine 2019. Retrieved from: https://bit.ly/2QT0MAJ  
22. BuiltWith. (2019, December). eCommerce technologies Web Usage Distribution in Palestine. Retrieved from: https://

trends.builtwith.com/shop/country/Palestine
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kenzwoman.

com
WooCommerce

مالبس داخلية 
نسائية

14.5 ألف 125 ألف إقليميّ

fiveten.ps Magento متنوعة 311 ألف 233 ألف محليّ

المصدر: فيسبوك، إنستغرام23

باســتخدام عربــات تســّوق وبرمجيــات  والخدمــات  المنتجــات  لبيــع  اإللكترونّيــة  المواقــع  التّجــار  ينشــئ 
التجــارة اإللكترونّيــة األخــرى. وتتعلــق األدوات "المالئمــة" بالتاجــر ومنتجاتــه. 24 ويميــل التّجــار والبائعــون 
األكثــر حنكــة تكنولوجيــا، فــي الضفــة الغربّيــة وقطــاع غــزّة، للحصــول علــى نمــاذج هجينــة، وذلــك باســتخدام 
منصــات التواصــل االجتماعــيّ، واألســواق اإللكترونّيــة، وواجهــات المتاجــر/ النطاقــات المســتقلة، ألعمالهــم 
األكثــر  اإللكتروـنـيّ،  المتجــر  برمجيــة   ،)WooCommerce( "وُتعــد "وو كوميــرس اإلنترنــت.  عبــر  يّــة  التجار

يــد حصتهــا ـفـي الســوق العالمّيــة. اســتخداًما عـلـى مســتوى العالــم، رغــم أن "شــوبيفاي")Shopify( تز

ة والعامل، 2019 ة وقطاع غرنّ ي الضفة الغرب�يّ �ي ة �ن رون�يّ ارة اإللك�ت الرسم رقم 1: استخدام منصات الت�ج

BuiltWith25 :المصدر

يـّـا اســتراتيجًيا، ويتنــّوع وفًقــا لحجــم األعمــال،  ُيعــد اختيــار منّصــة التجــارة اإللكترونّيــة الصحّيحــة، قــراًرا تّجار
واإليــرادات المتوقعــة منهــا. ويجــب أن يؤخــذ فــي عيــن االعتبــار أيًضــا، االندمــاج اإلجمالــيّ لعمليــات اســتيفاء 

المنتجــات ولوجســتّيات التوصيــل.

23. Data retrieved December 2019
24. Ecommerce Guide. (2019, July). What is ecommerce?. Retrieved from: https://bit.ly/36peAbf 
25. BuiltWith. (2019, December). eCommerce technologies Web Usage Distribution in Palestine. Retrieved from: https://

trends.builtwith.com/shop/country/Palestine
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ة  رون�يّ ــارة اإللك�ت ي منصات الت�ج ــ�ي ة �ن ــة وقطــاع غرنّ ي الضفــة الغرب�يّ ــ�ي ي امل�تمركزيــن �ن ــ�ن ع�ي ــدول رقــم 2: ر�ــالت البا�ئ ال�ج
دة، 2019 الرا�ئ

التجربة الفلسطينّية الوصف
 ،)PayPal( "و "باي بال ،)Stripe( "تعتبر "سترايب

و"سكوير" )Square( وAuthorizde.net من بين 
بوابات الدفع األكثر إدماًجا على صفحات "ووكومرس". 

وجميعها ليست متاحة لإلدماج في السياق المحليّ. 
يستفيد التّجار الذين يبنون مواقعهم اإللكترونّية على 

"ووردبرس"، ثم يقومون بتثبيت وتفعيل البرنامج 
المساعد "ووكومرس"، من ميزات اإلدارة أثناء االعتماد 
على الدفع عند االستالم كوسيلة للدفع. وكبديل لذلك، 

يسجل العديد من رواد التجارة اإللكترونّية الذين 
يبيعون خارج فلسطين كيانًا في الخارج؛ الموقع األكثر 
شيوًعا هو والية ديالوير في الواليات المتحدة األميركّية.

وهو برنامج مساعد للتجارة اإللكترونّية 
مفتوح المصدر، وُمصمم للتّجار عبر اإلنترنت 
الذين يستضيفون وينشؤون مواقعهم على 

.)WordPress( "ووردبرس"

وسرعان ما أصبح برنامج "ووكومرس" بعد 
إنشائه عام 2011، ذو شعبية كبيرة بسبب 

منتوجه األساسي المجاني، وسهولة تركيبه/ 
تخصيصه.

WooCommerce

تدرك "شوبيفاي" الحاجة إلى دعم التجارة اإللكترونّية 
في الضفة الغربّية وغزّة.  ومع ذلك، ال يزال رواد األعمال 

الذين يختارون تأسيس أعمالهم على "شوبيفاي"، 
يواجهون مشاكل كبيرة تتعلق بدمج نظام دفع مقبول.

في الهند، قدم "شوبيفاي"، حال متقدًما لنمط الدفع 
عند االستالم، والذي يتيح للبائعين مزيدا من 

التحكّم في كيفية استخدام الزبائن لطريقة الدفع عند 
االستالم، ومتى يستخدمونها.   ومثل هذه الميزات، 

سيكون من المفيد إتاحتها في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا، وخاصة الضفة الغربّية وقطاع غزّة. 
وتشمل الخيارات المتاحة الحالية "تشيك آوت 2" 

)2Checkout(، و"بيت باي" )BitPay(، و"كوينبيس 
كوميرس" )Coinbase  Commerce(، و "جو كوين" 

 Split( "و"سبليت مونثلي بييمنتس ،)nioCoG(
Payments Payments(.  و"بيت باي، و"جو كوين"، 
و"كوينبيس كوميرس"، هي عبارة عن عمالت رقمّية 

قائمة على أساس سلسلة الكتل، وال تخضع للتنظيم 
بموجب سلطة النقد الفلسطينّية. وفي السياق المحليّ، 
ُتعد بوابة الدفع الصالحة الوحيدة المتاحة هي "تشيك 

آوت 2"، ومع ذلك، تظهر ردود المقابالت أن االندماج 
فيها يتطلب عملية معقدة، تستغرق وقتا طويال، إضافة 

إلى أن الطلبات ُترفض في كثير من الحاالت. 

باإلضافة إلى ذلك، يجب إدراج المدن في الضفة الغربّية 
وقطاع غزّة على موقع "شوبيفاي". على سبيل المثال، 

يجب أن يحظى  التّجار الراغبين في البيع في الخليل 
والقدس وليس رام هللا بالقدرة على فعل ذلك.

وعلى الرغم من كون االندماج بـ"شوبيفاي"، يخّفض 
تكاليف االستثمار األولية بشكل كبير، إلنشاء تواجد 

عبر اإلنترنت، إال أن المنّصة قد ال تلبي احتياجات بعض 
الشركات بسبب قيودها على التخصيصات نظًرا لقلة 

الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات )إيه بي آي(.

وهي شركة متعددة الجنسية للتجارة 
اإللكترونّية تتخذ من أوتاوا في كندا، مقرا لها. 

وهو أيًضا اسم منّصة التجارة اإللكترونّية 
الخاصة بمتاجرها وأنظمة نقاط البيع بالتجزئة 

خاصتها، على اإلنترنت. وتشغل "شوبيفاي" 
كثر من مليون شركة في نحو  )Shopify( حالًيا أ

 175 دولة. 
وبمساعدة االشتراك منخفض السعر الذي 

تقدمه، والذي يصل إلى 29 دوالرا شهريّا، 
تهدف "شوبيفاي" إلى تسهيل الطريق لرواد 
األعمال في جميع أنحاء العالم الساعين إلى 

االستقالل الماليّ. وأصبحت "شوبيفاي" خيارا 
شائًعا وموثوقا بين التّجار والبائعين، سواء 
كانوا كباًرا أم صغاًرا. وهي تمكّن التّجار من 
البيع عبر اإلنترنت، بما في ذلك على وسائل 

التواصل االجتماعيّ، وإدارة العملية بأكملها. 
وتتيح "شوبيفاي" للشركات بناء وتخصيص 

مواقع التجارة اإللكترونّية الخاصة بها، من خالل 
واجهات وقوالب سهلة االستخدام.

 Shopify
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يتطلب تطوير واجهة متجر تستند إلى "ماغنيتو"، 
خبرة تقنّية. وعلى الرغم من أن النظام مفتوح 
المصدر، إال أن العديد من الميزات والمكونات 

اإلضافّية تضاف إلى التكلفة، إلى جانب الرسوم التي 
يجبيها المطورون الذين يبنون الموقع. على الرغم من 
أن التكلفة والمعرفة التقنية المطلوبة قد تعيق رواد 

األعمال من اختيار "ماغنيتون" واجهة لالستخدام، 
إال أن المرونة اإلضافية قد تشّجع التّجار المتطورين 

تقنًيا، الذين يحتاجون إلى المزيد من التحكم في 
عملياتهم. 

وهي منّصة التجارة اإللكترونّية مفتوحة 
المصدر، التي يعتبرها الكثيرون الحل األكثر 

مرونة في السوق.  وتوفر مجموعة واسعة 
من الميزات الجاهزة للتطبيق وتسمح للتّجار 

بتخصيص كل جانب من جوانب متجرهم 
االفتراضي للتجارة اإللكترونّية. وتحتوي 

"ماغنيتو" )Magento(، على مجتمع نشط من 
الخبراء والمطورين والوكاالت المتخصصة.

Magento

المصدر: Magento ،Shopify ، WooCommerce، ومقابالت مع البائعين

"بيــغ كوميــرس"  بينهــا مثــال،  األخــرى، ومــن  اإللكترونّيــة  التجــارة  العديــد مــن منصــات  اختيــار  باإلمــكان 
إي  و"ويكــس   ،)OpenCart( كارت"  "أوبيــن  و   ،)PrestaShop( شــوب"  و"بريســتا   ،)BigCommerce(
كوميــرس" )ecommerce Wix(، و "وييبلــي" )Weebly(. وبعــض هــذه المنصــات مفتوحــة المصــدر، بينمــا 
يعتمــد بعضهــا اآلخــر علــى االشــتراك ويوّفــر اســتضافة لمواقــع الويــب. فــي الســياق الفلســطينيّ، وبالنظــر 
إلــى جميــع المعيقــات التــي تمــت مناقشــتها حــول سلســلة قيمــة التجــارة اإللكترونّيــة، يبحــث رواد األعمــال 
والتّجــار فــي الضفــة الغربّيــة وقطــاع غــزّة بشــكل متزايــد عــن حلــول بســيطة بــدون تكاليــف اســتثمار ضخمــة 
مقّدمــة، ونفقــات تشــغيلية منخفضــة. وكمــا قــال إيهــاب ســمارة، وهــو خبيــر فــي التجــارة اإللكترونّيــة يعمــل 
فــي "جــو ســتور" )GoStore(، فــي الضفــة الغربّيــة وقطــاع غــزّة: "لقــد قّررنــا العمــل مــع "شــوبيفاي" فقــط، إذ 

أنـّـه مــن الصعــب للغايــة إتقــان الجهــات الخلفيــة للبرامــج، كمــا تحتــاج إلــى الكثيــر مــن المطوريــن".

رنت	  ر اإلن�ت األسواق ع�ج
يحظــى التّجــار أيًضــا بخيــار إنشــاء متجــر فــي ســوق شــهير. والالعبــون الثالثــة الرئيســيون فــي هــذا المجــال هــم: 
يــد مــن  "أمــازون" )Amazon(، و"إي بــاي" )eBay(، و"اتســي" )Etsy(. سنستكشــف هــذه الخيــارات بمز

التفاصيــل أدنــاه.

دة، 2019 ة الرا�ئ رون�يّ ــرة اإللك�ت ي علــ� أســواق التا�ج �ن �ي ــدول رقــم 3: ر�ــالت الفلســطين�يّ ال�ج

التجربة الفلسطينّية الوصف السوق
تتكون شبكة "أمازون" العالمّية لإليفاء بالطلبات، 
من مرافق موجودة بأكثر من 22 دولة.  وفي آب/ 

أغسطس 2019، أعلنت "أمازون" أنها ستطلق 
عملياتها في إسرائيل، وقّدمت بالفعل، موقعا 

إلكترونّيا لتسجيل الباعة والتّجار، باللغة العبرية.  
تمتلك الشركة بالفعل عمليات بحث وتطوير 

البرمجيات في إسرائيل والتي توسعت بعد 
 Annapurna( "االستحواذ على شركة "أنابورنا البز
Labs(، وهي شركة إسرائيلّية ناشئة، بقيمة 350 

مليون دوالر في عام 2015. 

وعلى الرغم من أن عمالق التجارة اإللكترونّية 
كثر من 100 دولة حول العالم،  يشحن إلى أ

إال أن الفلسطينّيين في الضفة الغربّية وقطاع 
غزّة ليسوا مدرجين في قائمة "أمازون غلوبال" 

)AmazonGlobal( الخاصة بها.   ويستخدم 
الفلسطينّيون في الضفة الغربّية وغزّة القادرين 

على الشراء من "أمازون" عادة، عناوين األصدقاء 
واألقارب الذين يحملون بطاقة هوية إسرائيلّية أو 

مقدسية.

أما بالنسبة للتّجار والبائعين المحلّيين الذين 
يرغبون في بيع المنتجات على موقع "أمازون"، 

فإن الشركة ال تقبل تسجيل البائعين من الضفة 
الغربّية وقطاع غزّة، على الرغم من أن هناك 

103 دولة مدرجة في القائمة بما في ذلك األردن 
وإسرائيل. 

وهي شركة تكنولوجيا متعددة الجنسيات تعتبر واحدة 
من "الشركات األربع الكبرى" التقنية، إلى جانب "جوجل 
 .)Facebook( "و"فيسبوك ،)Apple( "و"آبل ،)Google(

وأنشأ جيف بيزوس، الشركة عام 1994 على شكل 
كبر  سوق للكتب عبر اإلنترنت. واليوم، ُتعّد "أمازون" أ

تاجر تجزئة في مجال التجارة اإللكترونّية برّمتها، من حيث 
إيراداتها العالمّية. وُتباع المنتجات المتوفرة على المنّصة، 
إما بواسطة بائعين مستقلين من جهات خارجّية )بائعو 
الطرف الثالث(، أو من بائعي التجزئة من الطرف األول 

في "أمازون"، أي العاملين في الشركة. وشرح جيف 
بيزوس في رسالته للمساهمين، عام 2018، نمو مبيعات 

الطرف الثالث، على النحو التالي: "معدل النمو السنويّ 
المركب ألعمالنا التجاريّة الخارجّية في تلك الفترة الزمنية 

هو %25. ولكن في نفس الوقت، نمت مبيعات الطرف 
الثالث من 0.1 مليار دوالر إلى 160 مليار دوالر، وهو 
معدل نمو سنويّ مركب قدره %52. لتوفير معيار 

خارجيّ، نما إجماليّ مبيعات البضائع في "إي باي" في تلك 
الفترة بمعدل مركب قدره %20، من 2.8 مليار دوالر إلى 

95 مليار دوالر".

Amazon
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وبخالف "أمازون" التي تعتبر سوقا، وتغطي 
الخدمات اللوجستّية لتوصيل البضائع، فإن 

"إي باي" هي سوق فقط. وعندما يتعلق األمر 
بالشحن إلى الضفة الغربّية وقطاع غزّة، يعتمد 

موقع "إي باي" على الموردين األفراد.

وال يمكن للتّجار والبائعين من الضفة الغربّية 
وقطاع غزّة البيع على "إي باي"، ألن "باي 

بال" أصبح مزود الدفع الرئيسي لـ "إي باي" 
في عام 2003 بعد استحواذ "إي باي" على 

الشركة.  وانقسمت الشركتان إلى كيانين عامين 
منفصلين في تموز/ يوليو 2015، حيث وّقعتا 

اتفاقية تشغيل مدتها خمسة أعوام للحفاظ على 
العالقات الوثيقة حتى منتصف عام 2020. 

وأعلنت "إي باي" أنها ستتوقف عن العمل مع 
"باي بال"، كواجهة خلفية تقدم خدمات الدفع 
لها، في 2020، وستبدأ بنقل نسبة صغيرة من 

حجم مدفوعاتها إلى "آيدن" )Ayden(، وهي عبارة 
عن معالج مدفوعات عالميّ. وتعتقد الشركة أن 

هذا االنتقال، سيّمكن البائعين من الوصول إلى 
المزيد من المشترين، وتحسين التحويل وتوسيع 

خيارات الدفع في مزيد من المناطق الجغرافية. 

كبر سوق للتجارة  ُتعد "إي باي" )eBay(، ثاني أ
اإللكترونّية في العالم، باستثناء الصين، وتجمع بين 

التّجار والمشترين، بينما تيّسر عملّيات تجارة إلكترونّية 
بين الشركات، وبين الشركات والمستهلكين، وبين 

المستهلكين أنفسهم. 

ويستطيع التّجار أن يقيموا مزادات على منّصة "إي 
باي"، وأن يتيحوا للمشترين المزايدة على المنتجات. 

وفي 2018، نّمت "إي باي" قاعدتها النشطة للمشترين 
إلى 179 مليون شخص، مع مخزون يتضمن 1.2 مليار 

قائمة، مما يزيد على 95 مليار دوالر في حجم البضائع 
اإلجماليّ.

eBay

إال أن الفلسطينّيين في الضفة الغربّية وقطاع 
غزّة ليسوا مدرجين في قائمة "أمازون غلوبال" 

)AmazonGlobal( الخاصة بها.   ويستخدم 
الفلسطينّيون في الضفة الغربّية وغزّة القادرين 

على الشراء من "أمازون" عادة، عناوين 
األصدقاء واألقارب الذين يحملون بطاقة هوية 

إسرائيلّية أو مقدسية.

أما بالنسبة للتّجار والبائعين المحلّيين الذين 
يرغبون في بيع المنتجات على موقع "أمازون"، 

فإن الشركة ال تقبل تسجيل البائعين من 
الضفة الغربّية وقطاع غزّة، على الرغم من أن 

هناك 103 دولة مدرجة في القائمة بما في ذلك 
األردن وإسرائيل. 

هو %25. ولكن في نفس الوقت، نمت مبيعات الطرف 
الثالث من 0.1 مليار دوالر إلى 160 مليار دوالر، وهو 
معدل نمو سنويّ مركب قدره %52. لتوفير معيار 

خارجيّ، نما إجماليّ مبيعات البضائع في "إي باي" في 
تلك الفترة بمعدل مركب قدره %20، من 2.8 مليار 

دوالر إلى 95 مليار دوالر".
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ُيعد عدد الدول المدرجة كموردين في "علي 
بابا"، محدود للغاية، وُتدرج ثالث دول فقط في 

الشرق األوسط، وهي: اإلمارات العربّية المتحدة 
وإسرائيل والمملكة العربّية السعودية.  باإلضافة 
كسبرس" فتح حسابات  إلى ذلك، ال يقبل "علي إ
للتّجار، سوى في ست دول، وهي: البر الرئيسي 

للصين وإسبانيا وإيطاليا وتركيا وفرنسا. وتخطط 
كسبرس" إلى توسيع هذه الخدمة في دول  "علي إ

أخرى. 

بإمكان للمستهلكين من الضفة الغربّية وقطاع 
كسبرس"، وتقوم الشركة  غزّة الشراء من "علي إ

بشحن مشترياتهم إلى الضفة الغربّية وقطاع غزّة 
عبر مكتب البريد. يتوقع المستهلكون التعرض 

إلى تأخيرات في التسليم، وتعقيدات لوجستّية 
أخرى محتملة.

 ،)AliExpress( "كسبرس "علي بابا" )Alibaba (، و"علي إ
هما سوقان على اإلنترنت، يتبعان إلى "مجموعة علي 

بابا" )Alibaba Group(. وتخدم "علي بابا" تّجار الجملة، 
والمصنعين، والموردين، والمستوردين/ المصدرين. فيما 

كسبرس"، منتجات بأسعار منافسة للبيع  تقدم "علي إ
بالتجزئة دون أي متطلبات الحد األدنى للشراء. في عام 

2016، جنت "مجموعة علي بابا" 432.8 مليار دوالر في 
حجم البضائع اإلجماليّ، والتي تم توليدها من 423 مليون 

مشتري نشط. 

 Alibaba/
AliExpress

وال يستطيع الباعة من الضفة الغربّية وقطاع 
غزّة، الذين ينتجون سلعا فريدة، إنشاء متاجر 

على "إتسي" بسبب مشكلة بوابة الدفع. ومع 
ذلك، يلجئ بعضهم إلى فتح حسابات بنكية في 

األردن، ويقومون بإنشاء حساب "باي بال"، مرتبط 
بالحساب األردني، ومواصلة الشحن من فلسطين 

باستخدام شركات لوجستّية باهظة التكلفة. 
وُتظهر ردود المقابالت أيًضا أن المشترين 

يشكون أحيانا، من أن المنتجات قد ُشحنت من 
إسرائيل أو عبرها عندما يسعون عمدا لشراء 

سلع فلسطينّية الصنع. ومن األمثلة على ذلك، 
الفنانة الفلسطينّية البالغة من العمر عشرين 

عاًما من غزّة، ملك مطر، التي تبيع المطبوعات 
الرقمّية من لوحاتها على "إتسي". وكان بإمكانها 

إنشاء متجر ألنها تتابع دراستها في تركيا اآلن.

"إتسي" )Etsy(، هي سوق على اإلنترنت، مخّصص 
للبضائع المميزة واإلبداعّية. عادة ما ُتستخدم هذه 

المنّصة من قبل بائعين مستقلين لعرض إبداعاتهم 
وبيعها. في عام 2018، حّققت "إتسي" إجماليّ مبيعات 

بضائع بقيمة 3.93 مليار دوالر، شكّلت المبيعات الدولّية 
من بينها نسبة %35. وربطت المنّصة 2.1 مليون بائع 

نشط بـ 39.4 مليون مشتري نشط. 

ومن الجدير إبراز مواصفات البائعين في سوق "إتسي"، 
حيث أن نحو %80 منهم، البائعين هم أفراد مستقلون. 
و%87 من جميع البائعين على المنّصة هم من النساء، 
فيما يعيش %28 منهم في المناطق الريفية، كما ويدير 

%97 منهم، متاجرهم، من المنزل؛ و%53 باعوا سلعهم 
ألول مرة على "إتسي".

Etsy

المصدر: AliExpress ،Baba Ali ،Etsy ، eBay ،Amazon والمقابالت مع البائعين

�تماع�يّ	  ل التواصل اال�ج وسا�ئ
تلعــب وســائل التواصــل االجتماعــيّ دوًرا مهًمــا فــي اقتصــاد التجــارة اإللكترونّيــة، إذ توّجــه حســابات الشــركات 
علــى وســائل التواصــل االجتماعــيّ، المســتهلكين لمواقــع التجــارة اإللكترونّيــة التابعــة للتّجــار. وفــي حيــن أن 
ذلــك لــم يكــن الــدور األولــي لمنصــات التواصــل االجتماعــيّ، إال أنهــا بــدأت، وبشــكل متزايــد، بتقديــم المزيــد 
مــن المزايــا المتعلقــة بالتجــارة اإللكترونّيــة والدفــع، التــي تتيــح للمســتخدمين بيــع منتجاتهــم بشــكل 

مباشــر.

وبحســب مــا قالــه إيهــاب ســمارة، وهــو المديــر التنفيــذيّ لموقــع GoStore.ps ولوكالــة تجــارة إلكترونّيــة 
تعمــل مــن فلســطين وتوّفــر خدمــات للتّجــار المحلّييــن والعالمّييــن، فــإن الركائــز األساســّية الثــالث للتجــارة 
اإللكترونّيــة، هــي التكنولوجيــا، والعمليــات والتســويق الرقمــيّ. وتتــم معظــم حمــالت التســويق الرقمّيــة 
علــى منصــات التواصــل االجتماعــيّ. وفــي أســواق أخــرى، ُيعــد تحســين محــركات البحــث ذا أهميــة قصــوى. 
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التســويق الرقمــيّ مجــال جديــد ال يتمّتــع التّجــار فــي الضفــة الغربّيــة وقطــاع غــزّة، بخبــرة كبيــرة فيــه. وشــهدت 
اآلونــة األخيــرة، ارتفاًعــا فــي عــدد االستشــاريين والخبــراء الذيــن يدعمــون هــؤالء التّجــار والشــركات. 

دة، 2019 �تماع�يّ الرا�ئ ي منصات التواصــل اال�ج ــ�ي ة �ن ــة وقطــاع غــرنّ عــي الضفــة الغرب�يّ ــدول رقــم 4: ر�ــالت با�ئ ال�ج

التجربة الفلسطينّية الوصف المنّصة

ال يستفيد التّجار في فلسطين من 
جميع مّيزات األعمال والمنتجات، التي 
تقدمها "فيسبوك". فـ"سوق فيسبوك" 

)Facebook Marketplace( هي ميزة تتيح 
للمستخدمين شراء وبيع أغراض مثل 
كب،  األثاث، واألدوات اإللكترونّية، والمرا

في مناطقهم المحلّية. وتتوفر هذه 
الخاصية في 70 دولة، لكنها ليست متاحة 

بعد في الضفة الغربّية وقطاع غزّة. أما 
األدوات األخرى مثل "كوميرس مانيجر" 
)Commerce Manager(، فهي متاحة 

للبائعين المتمركزين في الواليات المتحدة 
فقط.

تعتبر "فيسبوك" واحدة من "الشركات التقنّية األربع 
الكبرى". منذ أيلول/ سبتمبر 2019، ينشط على 

يّا.   "فيسبوك" نحو 2.5 مليار مستخدم نشط، شهر
وحّققت "فيسبوك" عائدات بلغت 55.8 مليار دوالر 
خالل عام 2018، وشكلت اإلعالنات حصة كبيًرا من 

هذه اإليرادات.  وُتجني إيرادات اإلعالنات من خالل 
عرض المنتجات اإلعالنّية على "فيسبوك"، و"إنستغرام" 

و"ميسنجر"، ومواقع الويب أو تطبيقات الهواتف 
المحمولة التابعة لجهات خارجّية.

كثر سبعة ماليين معلن نشط، خدمات  ويستخدم أ
الشركة.  وتواصل "فيسبوك" إنشاء أعمال متميزة، 

ومنتجات تجاريّة، ويمكن العثور على جميعها على موقع 
Facebook for Business، كما أنها طّورت دلياًل مفصاًل 
وشاماًل لمسّوقي سلع التجزئة. وقدم "شوبيفاي" متاجر 

مندمجة على "فيسبوك"، باإلضافة إلى تمكين "ميسنجر" 
من البيع من خالل الدردشة.

Facebook

قدمت "إنستغرام" العديد من الميزات 
واألدوات الالزمة لتمكين الشركات 

والعالمات التجاريّة من البيع واإلعالن.

ورغم أن المنّصة تسمح للشركات باإلشارة 
للمنتجات )Tag( في العديد من البلدان 

حول العالم، إال أن هذه الميزة غير متوفرة 
في الضفة الغربّية وقطاع غزّة. 

"إنستغرام" هي عبارة عن منّصة تواصل اجتماعيّ 
مخّصصة لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو، مملوكة 

لـ"فيسبوك"، بعد استحواذ األخيرة عليها لقاء مليار دوالر 
كثر من مليار حساب  في 2012. وينشط على المنّصة أ
كثر من 500 مليون  في جميع أنحاء العالم، شهريّا، وأ

حساب على أساس يومي، وتتابع %90 منها حسابات 
يّة.   وفي أيلول/ سبتمبر 2017، ذكرت الشركة أن  تجار
هناك مليوني معلن شهريّا على المنّصة. ومن المتوقع 

أن يقضي المستخدمين، بالمعّدل، 28 دقيقة يومًيا على 
المنّصة في عام 2020.

Instagram

المصدر: Facebook، Instagram، ومقابالت مع البائعين

�ن ي املستقل�ي �ن رنت: مل�ة عن ر�الت املهني�ي ر اإلن�ت العمل ع�ج
يتميــز اقتصــادا الضفــة الغربّيــة وقطــاع غــزّة بارتفــاع معــدالت البطالــة، ويرجــع ذلــك أساًســا إلــى االضطرابــات 
والقيــود المختلفــة التــي يفرضهــا االحتــالل اإلســرائيليّ، وعجــز القطاعــات اإلنتاجّيــة عــن توفيــر فــرص عمــل 
كافيــة. وـفـي عــام 2018، بلــغ معــدل البطالــة %30.8، مــع معــدل أعـلـى بكثيــر ـفـي قطــاع غــزّة )52%(، 
مقارنــة بالضفــة الغربّيــة )%17.6(. كمــا يؤثــر نقــص فــرص العمــل المالئمــة، بشــكل غيــر متكاـفـئ، عـلـى 

كثــر شــرائح المجتمــع تهميًشــا مثــل النســاء والشــباب. أ
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ـفـي أوروبــا والواليــات المتحــدة، يعمــل مــا بيــن %20 إـلـى %30 مــن الســكان البالغيــن لســّن العمــل ـفـي 
كثــر  اقتصــاد العمــل الحــر، أو أحــد أشــكال العمــل المســتقل. 26 ونظــًرا لكــون العمــل عــن بُعــد، أصبــح أ
شــيوًعا للزبائــن، ومقّدمــي الخدمــات علــى حــدٍّ ســواء، فيمكــن أن يشــكّل العمــل المســتقل، والوظائــف عبــر 
اإلنترنــت حــاًل هاًمــا لمشــكلة البطالــة فــي الضفــة الغربّيــة وقطــاع غــزّة. ومــع ذلــك، مــن الصعــب حالًيــا تقديــر 
العــدد الدقيــق للمهنييــن الفلســطينّيين المســتقلين، نظــًرا لحقيقــة أن بعضهــم يعملــون خــارج منصــات 
العمــل المســتقل وينتهــي بهــم األمــر إلــى التعامــل المباشــر مــع الزبائــن الدولّييــن. ووفقــا لبرنامــج األمــم 
ــة وقطــاع غــزّة، علــى الموقــع  المتحــدة اإلنمائــي، يتواجــد نحــو ثالثــة آالف مهنــيّ مســتقل فــي الضفــة الغربّي
com.freelancer، ونحــو ألفيــن آخريــن مســجلين ـفـي com.Upwork. 27 وتتضّمــن ملفــات تعريــف هــؤالء 

المهنييــن المســتقلين، مبرمجيــن ومصّمميــن ومحاســبين ومهندســين وغيرهــم.

علــى الرغــم مّمــا يقّدمــه العمــل المســتقل مــن إمكانيــات مرتفعــة، إال أنــه ال يمكــن للفلســطينّيين االندمــاج 
بــه بســهولة فــي الضفــة الغربّيــة وقطــاع غــزّة. وعلــى ســبيل المثــال، تتطلــب اإلجــراءات الحاليــة التــي تطبقهــا 
البنــوك العاملــة فــي فلســطين، مــن المهنّييــن المســتقلين، تقديــم وثيقــة هويــة الموظــف، وراتب موّقع عليه 
مــن صاحــب العمــل، مــن أجــل فتــح حســاب. فيمــا ترتبــط العقبــات األخــرى بمنصــات العمــل المســتقل 

ذاتها.

دة، 2019 ي منصات العمل املســتقل الرا�ئ ــ�ي ة �ن ــة وقطــاع غــرنّ عــي الضفــة الغرب�يّ ــدول رقــم 5: ر�ــالت با�ئ ال�ج

التجربة الفلسطينّية الوصف المنّصة

ال تملك المنّصة مواقع إلكترونّية في أيد دولة شرق 
أوسطية موقع على المنّصة، كما أنها ال تدعم اللغة 

العربّية.

يستخدم موقع Freelancer.com شعار: "أي وظيفة، 
وأي دولة، وأي لغة، وأي عملة، )متوفرة( في أي وقت". 

لكن ولسوء الحظ، يواجه المصممون والمطورون 
والمهندسون المعماريون الفلسطينّيون ومقدمو 
الخدمات اآلخرون الصعوبة الشائعة المتمثلة في 

االندماج ببوابات الدفع.

ومن المحتمل أن يتجنب األفراد أو الشركات، الذين 
يدرجون المشاريع على المنّصة من توكيل مهمات 

لمهنيين مستقلين ال يملكون حسابات على "باي بال" 
ويطلبون تحويل األموال عبر وسائل أخرى. وغالبا ما 
يواجه المستقلون منافسة شرسة وعالمّية على هذه 
المنصات، وفي مشاريع معينة، يكون اختيار المهنيين 

كثر جدوى  المستقلين غير الشرق أوسطيين، أمرا أ
واقتصاديّة.

"فرييالنسر" )Freelancer(، هي سوق 
أسترالية للتعدي الجماعي، تأسست 

عام 2009. وُتعد سوق الخدمات األول 
عالمّيا، ومنّصة تربط أرباب العمل 

بالموظفين.

في عام 2018، بلغ عدد مستخدمي 
المنّصة 31.4 مليون مستخدم، مع 15.1 

مليون وظيفة مدرجة. وتتوفر مواقعها 
المحلّية في 52 دولة، ويدعم نظامها 34 

 لغة و39 عملة.

Freelancer.com

26. McKinsey Global Institute. (2016, October). Independent work: Choice, necessity, and the gig economy. Retrieved from: 
https://mck.co/2t2dPGd 

27. UNDP. (2018, July 1). Freelancing in the State of Palestine. Retrieved from: https://bit.ly/34PGVG7 
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يمكن أن يمنح نموذج وكالة التوظيف المستقل 
إمكانات كبيرة في سياق الضفة الغربّية وقطاع غزّة، 

بالنظر إلى أن المهندسين المهرة أو مقدمي الخدمات 
ذوي المهارات الفنية يظهرون بعض الضعف في 

االتصاالت التجاريّة وغيرها من المهارات اللينة التي 
تكمل الخدمات األساسية.

ُيسجل المهنيون المستقلون في "المناطق 
الفلسطينّية"، في منّصة "أب وورك"، تحت ثالث فئات: 
الويب، واألجهزة المحمولة، و تطوير البرامج )وعددهم 

968 مهنيا مستقال(، والتصميم واإلبداع )وعددهم 
864(، وخدمة العمالء )وعددهم 75(.

"أب وورك" )Upwork(، هي منّصة 
عالمّية للمهنيين المستقلين مقرها في 

سان فرانسيسكو. وأصبحت الشركة 
عامة في 2018 وعدلت مهمتها لخلق 

فرص اقتصاديّة تمكّن الناس من عيش 
حياة أفضل. وبلغ إجماليّ حجم الخدمات 

التابع للشركة، 1.8 مليار دوالر في العام 
كثر من  ذاته. ويتوزع مستخدموها في أ
180 دولة، وتملك زبائن من الشركات 

الصغيرة وحتى شركات "فورتشن 500".

وتوفر "أب وورك" وصوال سريعا وآمنا، 
وفّعاال، إلى المواهب عالية الجودة، مع 
كثر من 70  كثر من خمسة آالف عبر أ أ

فئة، مثل تسويق المحتوى وخدمة 
العمالء وعلوم البيانات وتحليالت. 

وتشغل "أب وورك" نموذج وكالة، 
يسمح لعدد من األشخاص ذوي 

المهارات المختلفة بالقيام بمشاريع، 
وهو اتجاه جديد في اقتصاد المهنيين 

المستقلين.  

Upwork

المصدر: freelancer.com ، ،Upwork والمقابالت مع المهنيين المستقلين
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ة؟  رون�يّ ارة اإللك�ت اهزة للت�ج ي �ج �ن  هل فلسط�ي

ة �يّ القوة الشرا�ئ
يرتبــط نمــو التجــارة اإللكترونّيــة فــي دولــة مــا بالدخــل القابــل للتصــرّف والمتــاح فــي أيــدي مواطنيهــا، باإلضافــة 
إلــى إنفــاق الشــركات فــي هــذه الدولــة علــى البضائــع والخدمــات التــي ُيمكــن شــراؤها عبــر اإلنترنــت. وفــي حيــن 
أن التحليــل المقــارن للبيانــات اإلقليمّيــة المتعلقــة بالنفقــات الثابتــة لألســر والشــركات ليــس فــي نطــاق هــذه 
الدراســة، إاّل أّن مقارنــة نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــيّ اإلجمالــيّ فــي الضفــة الغربّيــة وقطــاع غــزّة مــع بلــدان 

أخــرى فــي المنطقــة تظهــر أن فلســطين متأخــرة.

ي املنطقة، 2018 �ي ّ للفرد �ن مال�ي ّ اإل�ج ي امل�ل�ي الرسم رقم 2: النات��

المصدر: البنك الدوليّ

إنفاق األسرة	 
يــات األخــرى )بمــا يتناســب  تشــير األبحــاث إلــى أن األســر األفقــر تميــل لإلنفــاق األكثــر علــى الطعــام والضرور
مــع إجماـلـيّ إنفاقهــا(، مثــل الســكن، والرعايــة الصحّيــة، والتعليــم، مقارنــة مــع األســر األكثــر ثــراء. فُيمكــن 
كبــر مــن الدخــل القابــل  لألســر األكثــر ثــراء، أن تغّطــي احتياجاتهــا األساســّية، لــذا فإنهــا تمتلــك منســوبًا أ

ــة التــي مــن المرجــح أن يتــمَّ شــراؤها عبــر اإلنترنــت. 28 للصــرف علــى النفقــات غيــر الغذائّي

28. Banerjee, A., Duflo, E. (2007).  The Economic Lives of the Poor. The journal of economic perspectives: a journal of the 
American Economic Association. 21(1). 141-167. Retrieved from: https://bit.ly/2SuYitb
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ة، 2017 ة وقطاع غرنّ ي الضفــة الغرب�يّ ــ�ي ّ لــكل أســرة �ن ــدول رقــم 6: اإلنفــاق الشــهرىي ال�ج

قطاع غزّة الضفة الغربّية
الضفة الغربّية

وقطاع غزّة
البند

2,885 5,938 4,840 متوسط إنفاق األسرة بالشيكل

 1,031
)35.7%(

)29.1%( 1,726 )30.5%( 1,474 الطعام

)9.8%( 281 )8.5%( 504 )8.7%( 423.5 السكن

)8.2%( 238 )7.4%( 442 )7.6%( 368.5 الرعاية الصحّية والتعليم
)12.1%( 348 )20.3%( 1,206 )18.5%( 896.5 النقل والتواصل

)13.8%( 398 )13.4%( 798.5 )13.6%( 658
اللوازم المنزلّية والمالبس واألحذية 

والترفيه والعناية الشخصية
)3.9%( 113 )5.8%( 341.5 )5.4%( 260.5 التبغ والسجائر

)16.5%( 476 )15.5%( 920 )15.7%( 759 أمور أخرى*

* تشمل النفقات األخرى غير الغذائية والحماية االجتماعّية والتحويالت النقدية والضرائب ونفقات االستهالك

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيّ 29 

بحســب البيانــات الصــادرة مؤخــرا عــن الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطينيّ، أنفقــت األســر الفلســطينّية 
نحــو 4840 شــيكل شــهريّا، خــالل عــام 2017، وإجمالــيّ ُيقــدر بـــ 58080 شــيكل )16718 دوالًرا( ســنويّا. 
ــة 71256 شــيكل )20511 دوالًرا( فــي 2017، والــذي كان  وبلــغ إنفــاق األســرة الواحــدة فــي الضفــة الغربّي

أعلــى بكثيــر مــن نظيرتهــا فــي قطــاع غــزّة فــي الفتــرة ذاتهــا )2885 شــيكل(.

تماشــًيا مــع التجــارب الدولّيــة، تدفــع األجــور المنخفضــة جــًدا فــي قطــاع غــزّة األســر الغزيـّـة إلــى ضــخ المزيــد 
والتعليــم )53.7%(  الطبيــة،  والرعايــة  والســكن،  الغــذاء،  مثــل  يــة  الضرور االحتياجــات  ـفـي  نفقاتهــا  مــن 
العــادي  مقارنــة بنظيرتهــا ـفـي الضفــة الغربّيــة )%45(. وخــالل عــام 2017، أنفــق المنــزل الفلســطينيّ 
7896 شــيكل )2273 دوالًرا( عـلـى اللــوازم المنزلّيــة والمالبــس واألحذيــة والترفيــه والعنايــة الشــخصية، 

والتــي ُيرجــح شــراؤها عـلـى اإلنترنــت.

ة، 2018-2019 ة وقطاع غرنّ ي الضفــة الغرب�يّ ــ�ي رنــت �ن ــدول رقــم 7: تقديــر عــدد األســر املتصلــة باإلن�ت �ج

قطاع غزّة الضفة الغربّية الضفة الغربّية 
وقطاع غزّة

المؤشر

2,018,970 3,019,948 5,035,918 عدد السكان
5.6 4.8 5.1 متوسط حجم األسرة

359,710 627,725 987,435 عدد األسر
51% 72% 65% نسبة األسر القادرة على الوصول إلى اإلنترنت

185,305 456,528 641,833 عدد األسر المتصلة باإلنترنت

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيّ )201830, 201931(

29. Palestinian Central Bureau of Statistics (2018). Main Findings of Living Standards in Palestine
(Expenditure, Consumption and Poverty), 2017. Retrieved from: https://bit.ly/35l1ZEL 
30. Palestinian Central Bureau of Statistics (2019). Press release on the eve of the International Day for Telecommunication 

and Information Society. Retrieved from: https://bit.ly/2sCghUm 
31. Palestinian Central Bureau of Statistics (2019). Palestinians at the End of 2019. Retrieved from: https://bit.ly/2Qme883 
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كمــا يوضــح الجــدول رقــم 7، ُيقــدَّر عــدد األســر التــي تســتخدم اإلنترنــت ـفـي الضفــة الغربّيــة وقطــاع غــزّة 
بأكثــر مــن 640 ألــف فــي عــام 2018. وعلــى فــرض أن نفقــات األســرة وحجمهــا بقيــت ثابتــة منــذ عــام 2017، 
اللــوازم المنزليــة والمالبــس واألحذيــة والترفيــه  إنفــاق األســر المتصلــة باإلنترنــت، عـلـى  باإلمــكان تقديــر 

والعنايــة الشــخصية بنحــو 1.5 مليــار دوالر )5.1 مليــار شــيكل( ســنويّا، بالتقريــب.

استهالك الشركات	 
تغطــي آخــر البيانــات المتاحــة مــن قبــل الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطينيّ، إجمالــيّ االســتهالك الوســيط 
حتــى عــام 2016 فقــط،32 ولكــن ُيمكننــا أن نســتقرئ مــن البيانــات الصــادرة بيــن العاميــن 2014 و2016، 
أن مســتواه يتأرجــح حــول %65 مــن الناتــج المحلــيّ اإلجمالــيّ. وباتبــاع هــذا النمــط، يمكننــا تقديــر إجمالــيّ 

إنفــاق الشــركات بحوالــي 9 مليــارات دوالر.

ة ة الرقم�يّ هوز�يّ ال�ج

رنت	  استخدام اإلن�ت
أتاحــت القــدرة الدائمــة علــى الوصــول إلــى اإلنترنــت، نمــو التجــارة اإللكترونّيــة علــى مســتوى العالــم. وازدهــر 
اســتخدام اإلنترنــت فــي القــرن الحالــي، مــع اعتمــاد النطــاق العريــض. ومــع تزايــد اســتخدام الهاتــف الذكــي 

والوســائط االجتماعّيــة فــي العقــد الماضــي، تســتمر التجــارة اإللكترونّيــة بالترّســخ فــي حياتنــا اليومّيــة.

اتســعت إمكانيــة اســتخدام الفلســطينّيين فــي الضفــة الغربّيــة وقطــاع غــزّة، لإلنترنــت، بســرعة كبيــرة خــالل 
العقديــن الماضييــن. وبحســب بيانــات صــادرة عــن البنــك الدولــيّ، فقــد ارتفعــت نســبة مســتخدمي اإلنترنــت 
مــن إجمالــيّ الســكان، مــن %1.1 فــي عــام 2000، إلــى %64.4 فــي 2018، بمعــدل نمــو ســنويّ مركــب يبلــغ 
%33.25.37 وتظهــر بيانــات مســح نشــره الجهــاز المركــزيّ لإلحصــاء الفلســطينيّ، أّن %64 مــن البالغيــن 
)18 عامــا فمــا فــوق( فــي الضفــة الغربّيــة وقطــاع غــزّة، اســتخدموا اإلنترنــت فــي عــام 2018، فيمــا ســجلت 
كبــر بانتشــار اإلنترنــت )%69( مقابــل قطــاع غــزّة )%57(.34 وبالمثــل، فــإن 65%  الضفــة الغربّيــة ارتفاًعــا أ
مــن األســر فــي الضفــة الغربّيــة وقطــاع غــزّة، حظيــت بإمكانيــة الوصــول إلــى اإلنترنــت فــي عــام 2018 )72% 
ـفـي الضفــة الغربّيــة و%51 ـفـي قطــاع غــزّة(. وكان متوســط ســرعة اإلنترنــت 11.0 ميغابــت ـفـي الثانيــة ـفـي 

نهايــة عــام 2018، مقارنــة مــع 0.5 ميغابــت فــي الثانيــة فقــط فــي نهايــة عــام 2010.

ة	  ليو�يّ هزة ال�ن استخدام األ�ج
كات الهواتــف المحمولــة بشــكل ســريع بيــن الفلســطينّيين فــي الضفــة الغربّيــة وقطــاع غــزّة  انتشــرت اشــترا
كثــر مــن 4.3 مليــون فــي نهايــة عــام 2018.  كات أ علــى مــدار العقديــن الماضييــن، حيــث تجــاوز عــدد االشــترا
كات الهواتــف المحمولــة لــكل 100 شــخص مــن  35 ووفًقــا لبيانــات البنــك الدولــيّ، فقــد ارتفــع عــدد اشــترا

32. Palestinian Central Bureau of Statistics (2018). Main Findings of Living Standards in Palestine
(Expenditure, Consumption and Poverty), 2017. Retrieved from: https://bit.ly/35l1ZEL 
33. The World Bank Group. (2019). Individuals using the internet (% of population) - West Bank and Gaza Data. Retrieved 

from: https://bit.ly/2vwb0yz
34. Palestinian Central Bureau of Statistics (2019). Press release on the eve of the International Day for Telecommunication 

and Information Society. Retrieved from: https://bit.ly/2sCghUm 
35  Ibid.
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0.2 فقــط، فــي عــام 2000، إلــى 89.5 عــام 2018، بمعــدل نمــو ســنويّ مركــب يبلــغ 39.7%.

وتظهــر بيانــات الجهــاز المركــزيّ لإلحصــاء الفلســطينيّ فــي 2018، أن %89 مــن البالغيــن )18 عاًمــا فمــا 
فــوق( فــي الضفــة الغربّيــة وقطــاع غــزّة، يملكــون جهــازا خليويـًـا أو جهــازا ذكًيــا، فيمــا ســجلت الضفــة الغربّيــة 
كبــر بانتشــار الهواتــف المحمولــة )%92( مــن قطــاع غــزّة )%82(. وتملــك %96 مــن األســر، خــط  ارتفاًعــا أ
كثــر )%96 فــي الضفــة الغربّيــة و%97 فــي قطــاع غــزّة(. وأظهــرت النتائــج أيًضــا أن  هاتــف محمــول واحــد أو أ
كثــر بلغــت %82 فــي الضفــة الغربّيــة وقطــاع غــزّة )88%  نســبة األســر التــي تمتلــك هاتفــا ذكًيــا واحــًدا أو أ

فــي الضفــة الغربّيــة و%73 فــي قطــاع غــزّة(.

ووصــل النطــاق العريــض المتنقــل )الجيــل الثالــث، والجيــل الرابــع( إـلـى الضفــة الغربّيــة وقطــاع غــزّة ـفـي 
عــام 2018 فقــط، بعــد حظــره عـلـى مــدار ســنوات طويلــة مــن قبــل إســرائيل. 36 وال يــزال الوصــول إـلـى 
النطــاق العريــض لألجهــزة المحمولــة محــدوًدا، حيــث منحــت إســرائيل تــرّددات الجيــل الثالــث لمــزّودي 
االتصــاالت الفلســطينّيين ـفـي الضفــة الغربّيــة فقــط )الجيــل الثاـنـي ـفـي قطــاع غــزّة(، بعــد اتفــاق وقعتــه 

الســلطة الفلســطينّية مــع إســرائيل ـفـي نيســان/ أبريــل 2017.

�تماع�يّ	  ل التواصل اال�ج وسا�ئ
ــة، مــن منصــات التواصــل  يّ يتأثــر ســلوك المشــترين عبــر اإلنترنــت بتقييمــات المنتجات/العالمــات التجار
المســتخدمين  غــزّة،  وقطــاع  الغربّيــة  الضفــة  ـفـي  يــن  المتمركز الفلســطينّيين  عــدد  وارتفــع  االجتماعــيّ. 
كثــر مــن 1.9 مليــون شــخص  لوســائل التواصــل االجتماعــيّ، مــن 1.25 مليــون شــخص فــي 201537، إلــى أ

ـفـي نهايــة عــام 2018. 38 وتشــير هــذه األرقــام إـلـى معــدل نمــو ســنويّ مركّــب قــدره 15%.

وبحسب تقرير أعدته "داتا ريبورتال" )DataReportal(، فإن %37 من الفلسطينّيين في الضفة الغربّية 
وقطــاع غــزّة، يســتخدمون وســائل التواصــل االجتماعــيّ. 39 وُتعــد "فيســبوك" منّصــة التواصــل االجتماعــيّ 
األكثــر اســتخداًما، حيــث يســتخدمه %53 مــن الســكان البالغيــن )13 عامــا ومــا فــوق(، ويــزداد االســتخدام 
النشــط بمعــدل %20 علــى أســاس فصلــيّ. ويحتــل "إنســتغرام" المرتبــة الثانيــة، حيــث يســتخدمه 26% 
كثــر مــن 13 عاًمــا( بنشــاط، ويــزداد االســتخدام النشــط بمعــدل 29٪ علــى أســاس  مــن الســكان البالغيــن )أ

. فصليّ

ي املنطقة، 2018 �ي الرسم رقم 3: مؤشرات التغلغل الرقم�يّ �ن

DataReportal ،ّالمصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

36. Sawafta, A. (2018, January 24). Palestinians get 3G mobile services in West Bank. Reuters. Retrieved from: https://reut.
rs/2Zlgyqp 

37. Palestinian Central Bureau of Statistics, Ministry of Communications and Infromation Technology. (2017, July 15). Press 
Release: World Information Society Day. Retrieved from: https://bit.ly/3966sOV 

38. Kemp, S. (2019, January 31). DIGITAL 2019: PALESTINE. Retrieved from: https://bit.ly/35laf7U 
39. Ibid.

الوصول إىل اإلنرتنت الوصول إىل هاتف محمول 4G/3G الوصول إىل الوصول إىل منصات التواصل االجتامعي
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ة ة املال�يّ هوز�يّ ال�ج

 	ّ اإلشراك املال�ي
ــا فــي الضفــة الغربّيــة وقطــاع غــزّة، مــع وجــود 365 فرًعــا موزًعــا علــى الضفــة  ــا ودوليًّ يعمــل 14 بنــكًا محليًّ
الغربّيــة وقطــاع غــزّة. 40 وخــالل العقــد الماضــي، نمــا النظــام المصرفــيّ الفلســطينيّ بشــكل ملحــوظ. فــي عــام 
2018، بلــغ إجمالــيّ أصــول البنــوك العاملــة فــي الضفــة الغربّيــة وقطــاع غــزّة، 16 مليــار دوالر، مرتفعــة عــن 
7.6 مليــار دوالر ـفـي عــام 2008. 41 وخــالل نفــس الفتــرة، ارتفــع إجماـلـيّ محفظــة االئتمــان مــن 1.8 مليــار 

دوالر إلــى 8.5 مليــار دوالر.

ومــع ذلــك، رغــم النمــو الســريع للقطــاع الماـلـيّ، تتخلــف الضفــة الغربّيــة وقطــاع غــزّة، عـلـى المســتوى 
العالمــيّ كمــا اإلقليمــيّ، بمعاييــر اإلشــراك الماـلـيّ. 42 وتعاـنـي الضفــة الغربّيــة وقطــاع غــزّة، مــن معــدالت 
إشــراك مالــيّ منخفضــة، حيــث أن %36.4 مــن الســكان البالغيــن فقــط، اســتخدموا خدمــة مالّيــة رئيســّية 
واحــدة عـلـى األقــل ـفـي 2015. 43 وُتعــد معــدالت اإلدمــاج الماـلـيّ منخفضــة بشــكل خــاص بيــن النســاء 
)%15.4 مــن النســاء البالغــات مندمجــات مالّيــا فقــط، مقارنــة بـــ %42.1 مــن الرجــال( والشــباب )12.9% 
مــن الفئــة العمريــة 24-18 عاًمــا( واألســر ذات الدخــل المنخفــض )%12 مــن بيــن أولئــك الذيــن يحصلــون 
علــى مــا هــو أقــل مــن 2000 شــيكل شــهريّا(. وتظهــر أحــدث البيانــات التــي نشــرتها مجموعــة البنــك الدولــيّ 
أن %25 فقــط مــن البالغيــن امتلكــوا حســابات مصرفّيــة فــي عــام 2017، وهــو أقــل بكثيــر مــن المتوســط 

العالمــيّ البالــغ %69، ومتوســطات بلــدان أخــرى فــي المنطقــة. 44

ي املنطقة، 2017 �ي ّ �ن الرسم رقم 4: مؤشرات التغلغل املال�ي

Findex Global ،ّالمصدر: بيانات البنك الدولي

40. Palestine Monetary Authority. (2019, September). Banking System Fact Sheet. Retrieved from: https://bit.ly/38qqtic
41. Maan News. (2019, November 30). Economists call for a review of lending policies. Retrieved from: https://bit.

ly/3bAPwRH
42. The WorldBank Group (2017). The Global Findex Database: Measuring Financial Inclusion and the Fintech Revolution. 

Retrieved from: https://bit.ly/2stjB3m 
43. “Study of Financial Inclusion in Palestine” conducted by the Palestinian Economic Policy Research Institute (MAS) in 

cooperation with the PCBS. The study was commissioned by the Palestine Capital Market Authority (PCMA) and the 
Palestine Monetary Authority (PMA).

44. The 2017 Global Findex database defines account ownership as having an individual or jointly owned account either at a 
financial institution or through a mobile money provider. https://globalfindex.worldbank.org/ 
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ة	  رون�يّ أنظمة الدفع اإللك�ت
 ،)Card Master( "و"ماســتر كارد ،Visa(( "علــى الرغــم مــن أن شــركات معالجــة المدفوعــات مثــل "فيــزا
و"ســويفت" )SWIFT(، و"موني غرام" )Gram Money(، و"وســترن يونيون" )Union Western(، تتمتع 
يـّـة طويلــة األمــد مــع البنــوك الفلســطينّية، إال أن اســتخدام أنظمــة الدفــع اإللكترونّيــة، وخاصــة  بعالقــات تجار
تلــك التــي تتــم عبــر اإلنترنــت، ال يــزال محــدودا للغايــة ـفـي الضفــة الغربّيــة وقطــاع غــزّة. وتظهــر أحــدث 
البيانــات المتاحــة التــي نشــرها البنــك الدوـلـيّ، أن عــدد حامـلـي بطاقــات االئتمــان لــم يتجــاوز الـــ %5 مــن 
الســكان البالغيــن فــي عــام 2017، وقــال %2.3 فقــط، إنهــم اســتخدموا الهاتــف المحمــول أو اإلنترنــت إلجــراء 

تحويــل مالــيّ، فــي العــام الماضــي. 45

وتدفــع الســلطة الفلســطينّية مدعومــة بالمجتمــع المدنــيّ المحلــيّ والعالمــيّ، منــذ ســنوات طويلــة، باتجــاه 
النقــد  ســلطة  وكّثفــت  الماـلـيّ.  اإلشــراك  قضايــا  لمعالجــة  اإللكترونّيــة  الدفــع  أنظمــة  اســتخدام  توســيع 
كــم تــداول الشــيكل  الفلســطينّية فــي اآلونــة األخيــرة، جهودهــا إلدخــال أنظمــة الدفــع اإللكترونــيّ رًدا علــى ترا
كــم النقــد ـفـي األســواق الفلســطينّية، ومعظمــه  اإلســرائيليّ ـفـي الضفــة الغربّيــة وقطــاع غــزّة. 46 ويكّبــد ترا
بعملــة الشــيكل، النظــام الماـلـيّ الفلســطينيّ تكاليــف باهظــة، بســبب الحــّد األقصــى لنقــل الشــيكل إـلـى 

إســرائيل، الــذي تفرضــه إســرائيل عـلـى البنــوك الفلســطينّية.

وفًقــا لشــروط بروتوكــول باريــس للعالقــات االقتصاديّــة التــي وقّعتهــا إســرائيل مــع الســلطة الفلســطينّية 
كجــزء مــن اتفاقيــات أوســلو، يســمح بنــك إســرائيل للبنــوك اإلســرائيلّية المختــارة بتلقــي دفعــة مقاصــة 
شــهريّة بالشــيكل مــن ســلطة النقــد الفلســطينّية مقابــل عمــالت أجنبّيــة محــّددة حالًيــا بمليــار شــيكل فقــط، 
علــى مــدار شــهريّ. وتضطــر البنــوك الفلســطينّية إلــى االحتفــاظ بــأي مبالــغ نقديـّـة زائــدة عــن الحــد األقصــى 
الــذي تفرضــه إســرائيل، ويترتـّـب علــى ذلــك آثــار كبيــرة، بمــا فــي ذلــك تكلفــة التأميــن الفعلــيّ لكميــات هائلــة 
مــن النقــد، وفقــدان الفائــدة المحتملــة علــى النقــد )فــوق حــدود النقــل المســموح بهــا( الــذي قــد يتــّم إيداعهــا 
خــالف لذلــك فــي البنــوك اإلســرائيليّ، وإجبــار البنــوك الفلســطينّية علــى االحتفــاظ بفائــض فــي رأس المــال 

يــؤدي إلــى كبــح عائدهــا علــى حقــوق المســاهمين. 

ودعًمــا لجهــود الســلطة الفلســطينّية، كان القطــاع الخــاص ـفـي الضفــة الغربّيــة وقطــاع عــزة، ـفـي طليعــة 
كبــر مصــرف فــي الضفــة  حملــة التحــول ألنظمــة الدفــع اإللكترونــيّ. وفــي 2010، تشــارك بنــك فلســطين، وهــو أ
الغربّية وقطاع غزّة، مع شركة التكنولوجيا "بي سي إن سي سولووشنز" )Solutions PCNC(، المحلّية، 
لتأســيس "بــال بــاي" )PalPay(، وهــو أول مــزود فلســطينيّ، متعــدد القنــوات، لحلــول الدفــع اإللكترونــيّ. 47 
ويســتفيد المشــروع مــن شــبكة نقــاط البيــع الواســعة، التابعــة لبنــك فلســطين، لتمكيــن العمــالء مــن ســداد 

فواتيــر الخدمــات العامــة أو أقســاط القــروض أو الرســوم الدراســّية. 48

كبــر مقــدم لشــبكة الهواتــف  كتوبــر مــن عــام 2019، أعلنــت شــركة "جــوال"، وهــي أ وـفـي تشــرين األول/ أ
المحمولــة ـفـي الضفــة الغربّيــة وقطــاع عــزة، بالتشــارك مــع شــركة "الدفــع اإللكتروـنـيّ الوطنّيــة"، تأســيس 
شــكرتهما الجديــدة، Pay Jawwal، وهــي عبــارة عــن حــّل محفظــة رقمّيــة متكامــل. وتهــدف الشــركة إـلـى 
توفيــر خدمــات مالّيــة تكنولوجيــة مختلفــة، لكــن منتجهــا األساســيّ، هــو المحفظــة الرقمّيــة، الــذي يتيــح 

لألفــراد تحويــل األمــوال بيــن بعضهــم البعــض، ودفــع الفواتيــر، والشــراء عبــر اإلنترنــت.

45.The WorldBank Group (2017). The Global Findex Database: Measuring Financial Inclusion and the Fintech Revolution. 
Retrieved from: https://bit.ly/2stjB3m 

46. Palestine Monetary Authority. Press Release. (2019, March 30). Electronic Payment of Wages and Salaries. Retrieved 
from: https://bit.ly/2QoWPDs 

47. PALPAY. (2019). Retrieved from: https://bit.ly/2STJUek 
48. Aliqtisadi.ps. (2019, November 4). "Jawwal Pay" is the first Palestinian multifunction electronic wallet via mobile. 

Retrieved from: https://bit.ly/33zHy76 
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 Jawwal( "ــا مثــل "بــال بــاي"، و"جــّوال بــاي عـلـى الرغــم مــن أن حلــول الدفــع اإللكترونّيــة المطــورة محليًّ
Pay(، تحظــى بقــدرة عـلـى توســيع اســتخدام أنظمــة الدفــع اإللكترونّيــة، والتجــارة اإللكترونّيــة، ـفـي الضفــة 
ــة. ومــن أجــل أن تصبــح هــذه  ــة وغــزّة، إال أّن اســتخدامها محــدود فــي الممارســة مــن الناحيــة العملّي الغربّي
الحلــول مالئمــة للضفــة الغربّيــة وقطــاع غــزّة، علــى نطــاق أوســع، يجــب أن تكــون ســهلة االندمــاج فــي منصات 
التجــارة اإللكترونّيــة الدولّيــة واســعة االســتخدام. عـلـى ســبيل المثــال، "شــوبيفاي"، هــي إحــدى منصــات 
التجــارة اإللكترونّيــة األكثــر اســتخداًما علــى مســتوى العالــم، وتعمــل فــي الضفــة الغربّيــة وقطــاع غــزّة، وهــي 
مســتخدمة علــى نطــاق واســع، لكّنهــا ال تدعــم اســتخدام أي بوابــات دفــع فلســطينّية )أنظــر إلــى القســم حــول 

"شــوبيفاي"(.

كمــا أن القــدرة علــى الوصــول إلــى بوابــات المدفوعــات الدولّيــة مقّيــدة للغايــة. فمثــال، ال تقــدم "بــاي بــال"، 
التــي ُتعــد منّصــة التحويــالت المالّيــة الرقمّيــة األكثــر شــهرة علــى مســتوى العالــم، خدماتهــا للفلســطينّيين 
فــي الضفــة الغربّيــة وقطــاع غــزّة. فــي عــام 2016، قامــت عــّدة منظمــات مــن المجتمــع المدنــيّ، بحملــة لدفــع 
"بــاي بــال" إـلـى العمــل ـفـي الضفــة الغربّيــة وقطــاع غــزّة. وـفـي كانــون األول/ ديســمبر 2018، نشــر حملــة، 
المركــز العربــيّ لتطويــر اإلعــالم االجتماعــيّ، تقريــر "فلســطين وبــاي بــال"، والــذي يوضــح أّن عــدم القــدرة علــى 
اســتخدام "بــاي بــال" يعيــق تطــّور اقتصــاد الضفــة الغربّيــة وقطــاع غــزّة. 49 ورغــم مــن أّن هــذه الجهــود قــد 
جذبــت انتبــاه وســائل اإلعــالم، ومئــات اآلالف مــن التوقيعــات والتقديــر فــي جميــع أنحــاء العالــم، إال أّن "بــاي 

بــال" لــم تصــدر بيانـًـا عامــا لتوضيــح أو اتخــاذ أي إجــراء لتغييــر سياســتها.

بــدأ العديــد مــن رواد األعمــال الفلســطينّيين فــي إيجــاد طــرق مبتكــرة للتغلــب علــى تقييــد قــدرة اســتخدامهم 
لمنصــات الدفــع اإللكترونــيّ. فــي األعــوام القليلــة الماضيــة، قــام مضيفــو أماكــن الســكن المدرجــة علــى منّصــة 
"إيــر بــي إن بــي" )AirBnB(، والباعــة والمهنيــون المســتقلون، فــي فلســطين، بتمييــز تدبيــر معّيــن، ُيمكّنهــم 
مــن إنشــاء حســاب علــى منّصــة "بــاي بــال" باســتخدام بطاقــة البنــك العربــيّ للتســّوق باســتخدام "حســاب 
فيــزا االفتراضــي". وعنــد إنشــاء الحســاب، يجــب عليهــم اختيــار إســرائيل كدولــة إقامتهــم ورمــز الدولــة الدولــيّ 

اإلســرائيليّ )+972( عنــد إدخــال رقــم هاتفهــم. 50

منهــم،  المســتقلين  المهنييــن  غــزّة، وخصوصــا  وقطــاع  الغربّيــة  الضفــة  ـفـي  الفلســطينّيين  بعــض  وبــدأ 
الدفــع  عبــر اإلنترنــت، وخدمــات  الماـلـيّ  التحويــل  باســتخدام "بايونيــر" )Payoneer(، وهــي شــركة توفــر 
ـفـي  واســتقباله  رصيــد  إرســال  عـلـى  بالقــدرة  "بايونيــر"  عـلـى  الحســابات  أصحــاب  51ويتمتــع  اإللكتروـنـيّ. 
حســاباتهم البنكيــة، أو المحفظــة اإللكترونّيــة الخاصــة بـــ "بايونيــر"، أو حتــى فــي بطاقــة "ماســتر كارد" مدفــوع 
ثمنهــا مســبَقا، وقابــل إلعــادة التعبئــة، والتــي ُيمكــن اســتخدامها علــى اإلنترنــت، وفــي نقــاط الدفــع المختلفــة. 
ومــع أّن الزبائــن الفلســطينّيين مــن الضفــة الغربّيــة وقطــاع غــزّة، يضطــرون إلــى إدراج أنفســهم علــى أنهــم 
يعيشــون فــي إســرائيل، فــإن الشــركة تشــحن البطاقــة المدفوعــة مســبَقا لزبائنهــا فــي الضفــة الغربّيــة وقطــاع 
غــزّة، والذيــن يمكنهــم اســتخدامها لســحب األمــوال مــن أي ماكينــة صــراف آلــي. وبينمــا يســتخدم المهنيــون 
المســتقلون "بايونيــر" علــى نطــاق واســع، فــإن رســومه ُتعتبــر مرتفعــة، حيــث تتــراوح الرســوم مــن 4 إلــى 10 

دوالرات لــكّل معاملــة و30 دوالر ســنويّا لالشــتراك.

49. Alaboudi, U. (2018, December). “Palestine and PayPal - Towards Economic Equality” New Report by 7amleh. Retrieved 
from: https://bit.ly/371cKgF 

50. Abu Halawah, T. [Arresha]. (2016, July 5). حســاب ـبـي بــال لفلســطين باســتخدام الفيــزا كاردز الصــادرة عــن البنــوك الفلســطينّية ؟ - 
Paypal in Palestine [Video file]. Retrieved from: https://bit.ly/2sPtKrI 

51. https://www.payoneer.com/about/ 
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ة ست�يّ ة اللو�ج هوز�يّ ال�ج

ر ال�دود	  ارة ع�ج الت�ج
ال تســّيطر الضفة الغربّية وقطاع غزّة على حدودها أو نقاط الدخول والخروج بســبب االحتالل اإلســرائيليّ. 
ــة وقطــاع غــزّة والخــروج  لذلــك، فإنــه ال بلــد لدخــول األشــخاص، ورأس المــال، والســلع، إلــى الضفــة الغربّي
منهــا، أن يمــر عبــر إســرائيل أو األردن أو مصــر. كمــا ال يوجــد اتصــال جــويّ مباشــر بيــن الضفــة الغربّيــة وقطاع 
غــزّة، ومطــار الملكــة عليــاء الدولــيّ، الواقــع بالقــرب مــن العاصمــة األردنّيــة عمــان، ومطــار بــن غوريــون الدولــيّ، 
الواقــع بيــن القــدس وتــل أبيــب، الــذي يمثــل نقطــة الدخــول الرئيســّية جــًوا إـلـى الضفــة الغربّيــة وقطــاع 
غــزّة. ونتيجــة لهــذه القيــود، والعديــد مــن العقبــات األخــرى التــي يفرضهــا االحتــالل اإلســرائيليّ، فــإن تكاليــف 
االســتيراد والتصديــر مــن الضفــة الغربّيــة وقطــاع غــزّة مرتفعــة. كمــا أعاقــت هــذه التكاليــف الباهظــة تطويــر 

التجــارة اإللكترونّيــة فــي الضفــة الغربّيــة وقطــاع غــزّة.

ارة ومقارنة مدة العملية، 2015 الرسم رقم 5: تكاليف الت�ج

المصدر: البنك الدول 52

 	ّ ريدىي النظام ال�ج
نتيجــة التقييــدات اإلســرائيلّية، وانعــدام كفــاءة الخدمــات البريديـّـة المحلّيــة، فــإن النظــام البريــديّ فــي الضفــة 
الغربّيــة وقطــاع غــزّة، ليــس ناجًعــا وال رخيًصــا، وال يشــّجع الكثيــر مــن الفلســطينّيين عـلـى البيــع والشــراء 

عبــر اإلنترنــت. 53 

وغالبــا مــا يتوقــع التّجــار فــي مجــال التجــارة اإللكترونّيــة الفلســطينّيون، الذيــن يشــترون مــن الخــارج، تأخيــرا 
يتــراوح بيــن ثالثــة وأربعــة أشــهر فــي وصــول بريدهــم، ويمتــد أحيانــا إلــى عــدة أعــوام. وكمــا هــو الحــال، فــإن 

52. World Bank Group (2017). Unlocking the Trade Potential of the Palestinian Economy: Immediate Measures and a Long-
Term Vision to Improve Palestinian Trade and Economic Outcomes (Report No. ACS22471). Retrieved from: https://bit.
ly/34Rrptv 

53. Barakat, J. (2019, July 6). Emergency in Palestine Post. AlAraby.co.uk. retrieved from: https://bit.ly/34Qg7W9 
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البريــد الدولــيّ الــذي يتــم تســليمه إلــى الضفــة الغربّيــة وقطــاع غــزّة يجــب أن يمــر أوال عبــر الخدمــات البريديـّـة 
اإلســرائيلّية. وقامــت الســلطة الفلســطينّية، ومنظمــات دولّيــة مثــل االتحــاد البريــديّ العالمــيّ،54 بمحــاوالت 
العالــم، لكــن إســرائيل تمنــع باســتمرار مثــل هكــذا  بريديّــة مباشــرة مــع بقيــة  متعــددة إلقامــة عالقــة 

الخطــوة.

ـفـي عــام 1995،  الفلســطينّية،  يــر  التحر الــذي وّقعتــه إســرائيل مــع منظمــة  المؤّقــت  االتفــاق  يتضّمــن 
ــة. وتنــص االتفاقيــة علــى أن ترتيبــات  كجــزء مــن عمليــة أوســلو للســالم، بنــوًدا تتعلــق بالخدمــات البريديّ
يّــة بيــن الســلطة  يــق اتفاقيــات تجار إرســال واســتقبال جميــع الرســائل البريديّــة ســيتم ترتيبهــا عــن طر
الســلطة  بيــن  يّــة  تجار اتفاقيــة  إـلـى  باإلضافــة  ومصــر،  األردن  ـفـي  البريديّــة  والســلطات  الفلســطينّية 

55 اإلســرائيلّية.  يــد  البر وســلطة  الفلســطينّية 

فــي عــام 2016، وّقعــت الســلطة الفلســطينّية مذكّــرة تفاهــم مــع إســرائيل، مــن شــأنها أن تســمح لألولــى 
يــد اإلســرائيلّية. 56 وتهــدف االتفاقيــة إلــى المســاعدة  بتلقــي بريدهــا مباشــرة دون المــرور أوال بخدمــة البر
يــد الدولــيّ إلــى الســلطة الفلســطينّية عبــر األردن، عبــر معبــر جســر الملــك حســين. ومــع ذلــك،  فــي نقــل البر
فــإن توقيــع االتفاقيــة يعنــي تغييــًرا محــدوًدا عـلـى أرض الواقــع. ـفـي الواقــع، وّقعــت إســرائيل والســلطة 
الفلســطينّية  المصــادر  أوضحــت  مطلًقــا.  ُتطبــق  لــم  لكنهــا   ،2008 عــام  مماثلــة  اتفاقيــة  الفلســطينّية 
التــي قابلناهــا مــن خــالل هــذا البحــث، أنــه عـلـى الرغــم مــن أن جــزءا مــن الطــرود البريديّــة يدخــل عبــر 
األردن، إلــى أنــه يجــب أن يمــر أيًضــا، بعمليــات تفتيــش أمنيــة إســرائيلّية مضنيــة، حيــث تتعــرض الرســائل 
يــد  والطــرود الفلســطينّية للفتــح وحتــى المصــادرة. 57 علــى هــذا النحــو، تواصــل إســرائيل االحتفــاظ بالبر
الفلســطينيّ دون اتبــاع اإلجــراءات القانونّيــة الواجبــة، حيــث يتــم إصــدار بعــض الرســائل عـلـى دفعــات 

كبيــرة ومتقطعــة تســبب اختناقــات تشــغيلية خطيــرة للخدمــات البريديّــة الفلســطينّية. 58

باإلضافــة إـلـى العقبــات التــي يفرضهــا االحتــالل، تعاـنـي الخدمــات البريديّــة الفلســطينّية مــن نقــص ـفـي 
المــوارد بســبب الدعــم الحكومــي غيــر الكافــي. وأدى االفتقــار إلــى االســتثمار المســتمر فــي البنيــة التحتيــة 
يــع اإلقليمّيــة. 59 عــالوة علــى ذلــك، علــى  البريديـّـة إلــى نقــص فــي عــدد الموظفيــن، وخاصــة فــي مكاتــب التوز
الرغــم مــن أّن الســلطة الفلســطينّية قــد اتخــذت خطــوات فّعالــة لدمــج الضفــة الغربّيــة وقطــاع غــزّة فــي 
يــديّ الدوـلـيّ، إال أن الرمــوز البريديّــة ال ُتســتخدم ـفـي الضفــة الغربّيــة وقطــاع غــزّة، ممــا  نظــام الرمــز البر

يــد مــن التحديــات للمشــاركة ـفـي التجــارة اإللكترونّيــة ـفـي فلســطين. يخلــق المز

نظام النقل	 
الســلطة  واســتثمرت  غــزّة.  وقطــاع  الغربّيــة  الضفــة  داخــل  الوحيــد  النقــل  نظــام  البــريّ  النقــل  يعتبــر 
الفلســطينّية جهــًدا كبيــًرا لتنفيــذ مشــاريع الطــرق داخــل الضفــة الغربّيــة وقطــاع غــزّة، والتــي ُوجهــت 
معظمهــا نحــو إصــالح أجــزاء مــن شــبكة الطــرق الحاليــة. عـلـى الرغــم مــن هــذه الجهــود، ال تــزال البنيــة 

54. Universal Postal Union. (2019, September 19). The State of Palestine has not been admitted to the Universal Postal 
Union (UPU) after a postal ballot of the organization’s member countries. Retrieved from: https://bit.ly/36TX278 

55. Israel Ministry for Foreign Affairs. (1995, September 28). THE ISRAELI-PALESTINIAN INTERIM AGREEMENT-Annex 
III. Retrieved from: https://bit.ly/2POCMxR 

56 Times of Israel. (2016, September 4). Israel and Palestinians sign deal to improve postal service. Retrieved from: https://
bit.ly/2QoR5ty 

57. Sbaihat, A. (2017, February 26). The Palestinian Post is occupied as is the land. AlHadath. Retrieved from: https://bit.
ly/2sZRk4L 

58. The New Arab. (2018, August 16). Jericho post office swamped as Israel releases eight years worth of blocked mail. 
Retrieved from: https://bit.ly/2PQUErS 

59. Barakat, J. (2019, July 6). Emergency in Palestine Post [Article]. AlAraby.co.uk. Retrieved from: https://bit.ly/34Qg7W9 
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التحتّيــة للنقــل تشــكّل مشــكلة ـفـي المنطقــة "ج"، التــي ُيقّيــد فيهــا اســتخدام الفلســطينّيين للطــرق، 
بشــكل كبيــر، ويمكــن أن تكــون أوقــات الســفر عبرهــا، غيــر منتظمــة.60

وال تتمكن الســلطة الفلســطينّية أيًضا من تطوير الطرق، أو المطارات، أو الســكك الحديدية في المنطقة 
"ج" أو عبرهــا. 61 وقــد أعاقــت القيــود فــي المنطقــة "ج" تطويــر البنيــة التحتيــة المؤسســاتية مثــل الخدمات 
المصرفّيــة، والتــي يعوقهــا عــدم القــدرة علــى فتــح فــروع خدمــة، وعــدم القــدرة فــي الممارســة العمليــة فــي 
اســتخدام األراضــي فــي المنطقــة "ج" كضمــان. كمــا أن انعــدام األمــن وصعوبــة حراســة المنطقــة "ج" تــردع 
المســتثمرين أيًضــا. تخلــق هــذه العوائــق مســتويات مرتفعــة مــن انعــدام اليقيــن )التّجــاريّ(، وتقلــل مــن 

العوائــد المتوقعــة لالســتثمارات المحتملــة.

التــي تســتخدمها إســرائيل لفــرض نظــام االحتــالل عـلـى  الرئيســّية  ُيعــدُّ تقييــد الحركــة إحــدى األدوات 
ــة وقطــاع غــزّة. بيــن كانــون الثانــي/ ينايــر 2017 وتمــوز/ يوليــو  الســكان الفلســطينّيين فــي الضفــة الغربّي
2018، حــّدد مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية )أوتشــا( فــي الضفــة الغربّيــة وقطــاع غــزّة، 
يّة دائمــة، و4924 نقطــة تفتيــش وحواجــز "طّيــارة"، داخــل الضفــة الغربّيــة. 62 705 نقطــة تفتيــش عســكر

تؤثــر القيــود المفروضــة عـلـى الحركــة، وانعــدام اليقيــن الــذي تولّــده، عـلـى االقتصــاد ـفـي الضفــة الغربّيــة 
وقطــاع غــزّة وإمكانيــات نمــّوه. كمــا كشــفت دراســة حديثــة نشــرها معهــد األبحــاث التطبيقّيــة – القــدس، 
يـّـة التنقــل، ومــدى  فــي أوائــل عــام 2019، عــن تداعيــات حرمــان الفلســطينّيين فــي الضفــة الغربّيــة، مــن حر
يّة، لالقتصــاد الفلســطينيّ والبيئــة الفلســطينّية. 63وأجــرى  الضــرر الــذي تلحقــه نقــاط التفتيــش العســكر
الثاـنـي/ ينايــر وتمــوز/ يوليــو 2018، مــن خــالل مراقبــة حركــة المركبــات  بيــن كانــون  المعهــد دراســته 
الخاصــة ووســائل النقــل العــام باســتخدام أجهــزة تتبــع "جــي بــي إس" )GPS(. وجمعــت الدراســة بيانــات 
مــن 15 نقطــة تفتيــش تــم اختيارهــا مســبًقا داخــل الضفــة الغربّيــة و11 نقطــة عبــور تربــط بيــن الضفــة 
يّة اإلســرائيلّية المنتشــرة فــي جميــع  الغربّيــة والقــدس. 64 والحظــت الدراســة أن نقــاط التفتيــش العســكر
ــة تســببت فــي خســارة ســنويّة قدرهــا 60 مليــون ســاعة عمــل أو 274 مليــون دوالر  أنحــاء الضفــة الغربّي
)%19 مــن الناتــج المحـلـيّ اإلجماـلـيّ(. باإلضافــة إـلـى ذلــك، تــؤّدي نقــاط التفتيــش إـلـى اســتهالك إضاـفـي 
يــادة  قــدره 80 مليــون لتــر مــن الوقــود، ممــا يعنــي ضمنــا 135 مليــون دوالر ـفـي التكاليــف اإلضافيــة وز

كســيد الكربــون بمقــدار 196 ألــف طــن. انبعاثــات ثانــي أ

60. Area C constitutes about 61% of the West Bank. It is defined by the 1995 Israeli-Palestinian Interim Agreement on the 
West Bank and the Gaza Strip as “areas of the West Bank outside Areas A and B, which, except for the issues that will 
be negotiated in the permanent status negotiations, will be gradually transferred to Palestinian jurisdiction in accordance 
with this Agreement.”

61. Niksic, O., Nasser Eddin, N. & Cali, M. (2014). Area C and the Future of the Palestinian Economy (Report No. ACS22471). 
Retrieved from World Bank website: https://bit.ly/35RsPW4 

62. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. (2018, October 8). Humanitarian Bulletin: Occupied 
Palestinian Territory | September 2018. Retrieved from https://bit.ly/34kUw8d 

63. Applied Research Institute Jerusalem (ARIJ). (2019). Assessing the Impacts of Israeli Movement Restrictions on the 
Mobility of People and Goods in the West Bank. Retrieved from: https://bit.ly/2ZRBPsa  

64. Arab48.com. (2019, July 15). 270 million dollars losses to the Palestinians due to military checkpoints in the West Bank. 
Retrieved from: https://bit.ly/2ZJ9PWU 
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ة ة والسياسات�يّ ة القانون�يّ البي�ئ

ون	  املنظمون املال�يّ
ــم القطــاع الماـلـيّ ـفـي الضفــة الغربّيــة وقطــاع غــزّة مــن قبــل ســلطة النقــد الفلســطينّية، التــي تعمــل  ُينظَّ
بشــكل فعــاّل كبنــك مركــزيّ فلســطينيّ، وهيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينّية )PCMA(، التــي تنّظــم 

بشــكل أساســي المؤسســات المالّيــة غيــر المصرفّيــة.

ة ة وقطاع غرنّ ي الضفــة الغرب�يّ �ي ّ �ن ميــة للقطــاع املالــ�ي هــات التنظ�ي ــدول رقــم 8: نظــرة عامــة علــ� ال�ج ال�ج

الدور الوصف المؤسسات
 وضع وتنفيذ السياسة النقدية 

المصممة لضمان انخفاض التضخم 
وتحقيق استقرار األسعار 

التنظيم واإلشراف الفعال والشفاف 
للبنوك ومؤسسات اإلقراض 

المتخصصة ومحالت الصرافة 
اإلشراف على تطوير وتنفيذ وتشغيل 

أنظمة دفع حديثة وفعالة

وهي مؤّسسة عامة مستقلة 
مسؤولة عن صياغة وتنفيذ 

السياسات النقدية والمصرفّية 
للحفاظ على استقرار األسعار 

وانخفاض التضخم، وتعزيز 
االستقرار الماليّ، وحماية 

القطاع المصرفيّ وتعزيز النمو 
المستدام لالقتصاد.

سلطة النقد الفلسطينّية

التنظيم واإلشراف على قطاعات 
األوراق المالّية، والتأمين، والتأجير 

التمويلي، والتمويل العقاري، 
ومراقبتها، وكذلك التأكد من أن 

عملها يتوافق مع مبادئ الشفافية 
واإلنصاف والنزاهة، تماشيا مع أفضل 

الممارسات الدولّية.

أُسست كهيئة مستقلة 
بموجب القانون رقم 13 

لعام 2004. ويشمل 
اختصاصها قطاعات األوراق 

المالّية والتأمين والرهن 
الماليّ والتأجير، إلى جانب أي 

مؤسسات مالّية غير مصرفّية 
أخرى.

هيئة سوق المال الفلسطينّية 

المصدر: سلطة النقد الفلسطينّية، هيئة سوق المال الفلسطينّية

يــة للوصــول إـلـى أنظمــة الدفــع  لقــد اجتــازت الضفــة الغربّيــة وقطــاع غــزّة العديــد مــن المعالــم الضرور
اإللكترونّيــة، بمــا فــي ذلــك تشــريع "قانــون المدفوعــات الوطنّيــة" فــي عــام 2012، والــذي يســهل المعامــالت 

اإللكترونّيــة ويضــع تدابيــر لمكافحــة غســل األمــوال واالحتيــال. 65

وفي 30 آذار/ مارس من عام 2019، أعلنت سلطة النقد الفلسطينّية، إطالق استراتيجية لزيادة استخدام 
الحــواالت اإللكترونّيــة، وتقليــل االعتمــاد علــى النقــد فــي االقتصــاد الفلســطينيّ. 66 وأُعــدت االســتراتيجية مــن 
قبــل ســلطة النقــد الفلســطينّية بالتعــاون مــع القطــاع المصرـفـيّ وأطــراف معنيــة أخــرى، ووافــق عليهــا 

مجلــس الــوزراء الفلســطينيّ فــي عــام 2018.

ومن أجل تطبيق هذه االستراتيجية على مدار األعوام الخمسة المقبلة، تسعى سلطة النقد الفلسطينّية 

65. Palestine Monetary Authority (PMA). Presidential Decree No. (17) of 2012 on National Payments Law. Retrieved from:  
https://bit.ly/2LYinnX 

66. Abu Amer, A. (2018, June 15). Can PA's push for e-payments help ease its cash crunch? Al-Monitor. Retrieved from: 
https://bit.ly/394M8x9 
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إلــى ترويــج اســتخدام وســائل الدفــع اإللكترونــيّ فــي التحويــالت المحلّيــة، فــي القطــاع الخــاص كمــا العــام. وهــذا 
يشــمل إطــالق نظــام يتيــح التحويــل اإللكترونــيّ التلقائــي )األوتوماتيكــيّ(، ألجــور العمــال الفلســطينّيين فــي 
إســرائيل، إلــى حســاباتهم المصرفّيــة الخاصــة شــهريّا، وبأقــل رســوم. 67 ســتعمل ســلطة النقــد الفلســطينّية 
أيًضــا عـلـى الســماح باســتخدام بطاقــات الدفــع اإللكترونّيــة الصــادرة عــن البنــوك اإلســرائيلّية لمشــتريات 

الفلســطينّيين مــن إســرائيل فــي األســواق المحلّيــة.

ـفـي تشــرين الثاـنـي/ نوفمبــر 2019، أعلنــت ســلطة النقــد الفلســطينّية أيًضــا عــن اهتمــام ســلطة النقــد 
الفلســطينّية بتبنــي "فيــن تيــك" )FinTech(. وفًقــا لحاكــم ســلطة النقــد الفلســطينّية، عــزام الشــوا، ســيتم 
اإلعــالن عــن رؤيــة مســتقبلية لســلطة النقــد الفلســطينّية قبــل نهايــة عــام 2019. 68 وســوف تشــمل توفيــر 
التــي  للقضايــا  تكنولوجّيــة  وإيجــاد حلــول  المجــال  هــذا  ـفـي  الناشــئة  المبــادرات  لدعــم  حاضنــة مناســبة 
تواجــه العمليــات المالّيــة الحاليــة. كمــا أشــار إلــى أن ســلطة النقــد الفلســطينّية تــدرس احتياجــات الســوق 
الفلســطينّية مــن حيــث القــدرة علــى الوصــول للخدمــات المالّيــة، وأّن التشــريعات واللوائــح لتنظيــم طــرق 

ــا. يــة حالًي ــة جار الدفــع اإللكترونّي

67. Palestine Monetary Authority. Press Release. (2019, March 30). Electronic Payment of Wages and Salaries. Retrieved 
from: https://bit.ly/2MPXCv5  

68. Expotech.ps. (2019, November). Expotech 2019 theme: The Rise of Fintech and Blockchain. Retrieved from: https://bit.
ly/38qrjvm
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 خاتمة 

لقيــود صارمــة  االقتصاديّــة  األســواق  إـلـى  الوصــول  ـفـي  الفلســطينّيين  حــق  ـفـي حالــة فلســطين، يخضــع 
بســبب االحتــالل اإلســرائيليّ، علــى شــبكة اإلنترنــت كمــا خارجهــا. وتســلّط سلســلة قيمــة التجــارة اإللكترونّيــة 
الضــوء علــى كيــف أّدت عقــود مــن القيــود المفروضــة علــى الحركــة إلــى توقــف تطويــر الخدمــات اللوجســتّية 
التجــارة  أعمــال  أن  الحفــاظ عـلـى  القاســية،  والتصديــر  االســتيراد  المتكاملــة، وكيــف تصّعــب سياســات 
اإللكترونّيــة قابلــة للنمــو فــي الضفــة الغربّيــة، والتــي تــكاد أن تكــون مســتحيلة أصــال فــي غــزّة، التــي ال تــزال 
كثــر مــن عقــد مــن الزمــان. كمــا أنّهــا توضــح كيــف أّن االتفاقيــات السياســّية التــي  خاضعــة للحصــار منــذ أ
كان ينبغــي أن توّفــر للفلســطينّيين إمكانيــة الوصــول إلــى شــبكة إنترنــت آمنــة وموثوقــة قــد فشــلت، وتبّيــن 
اســتمرار إســرائيل حرمــان الفلســطينّيين مــن حقوقهــم والوفــاء بالتزاماتهــا بموجــب القانــون الدولــيّ. عــالوة 
علــى ذلــك، فإنهــا تلقــي الضــوء أيًضــا، علــى الــدور الــذي تلعبــه شــركات التكنولوجيــا، التــي تقــدم الخدمــات 
ــة، فــي حرمــان الفلســطينّيين مــن حقوقهــم اإلنســانّية. أخيــًرا،  ــة األساســية لتنجيــع التجــارة اإللكترونّي المالّي
مــن المهــم أن نــدرك أنــه علــى الرغــم مــن هــذه التحديــات، تبقــى التجــارة الرقمّيــة مهمــة بشــكل متزايــد فــي 
تمكيــن النــاس فــي فلســطين مــن الوصــول إلــى حقوقهــم اإلنســانّية. كمــا أنـّـه مــن المهــم أيًضــا، تعزيــز فكــرة أن 
التجــارة اإللكترونّيــة هــي نشــاط اقتصــاديّ أساســيّ لتطويــر األســواق االقتصاديـّـة التــي تخــدم أولئــك الذيــن 
يعيشــون فــي الســياقات غيــر المحصنــة، أي المحتلــة وغيــر الســاحلية والمحاصــرة، مثــل الفلســطينّيين فــي 

الضفــة الغربّيــة وغــزّة.

 توصيات 

ـفـي تمكيــن النــاس مــن نيــل حقوقهــم اإلنســانّية. وخصوًصــا أّن  الرقمــيّ  تــزداد أهميــة التبــادل التّجــاريّ 
التجــارة اإللكترونّيــة ُتعــد نشــاطا اقتصاديّــا أساســًيا لتطويــر األســواق االقتصاديّــة التــي تخــدم أولئــك الذيــن 
يعيشــون ـفـي ســياقات غيــر محّصنــة، محتلــة، وغيــر ســاحلّية، ومحاصــرة، مثــل الفلســطينّيين ـفـي الضفــة 

الغربّيــة وغــزّة.

الوصول الرقم�يّ
يقع الوصول الرقميّ تحت مسؤولية الدول بالتعاون مع القطاع الخاص وشركات االتصاالت.

يجــب علــى إســرائيل أن تســمح باســتقاللية قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات الفلســطينيّ، 	 
وتمكيــن الوصــول المجانــي إلــى تقنيــات جديــدة، بمــا فــي ذلــك ترقيــة البنيــة التحتيــة للنطــاق العريــض 

المتنقــل، للجيــل الثالــث والرابــع فــي الضفــة الغربّيــة وقطــاع غــزّة.

يجــب علــى الســلطة الفلســطينّية وحمــاس العمــل علــى خفــض تكاليــف االتصــال باإلنترنــت، مــن أجــل 	 
توســيع نطــاق الوصــول إلــى اإلنترنــت باإلضافــة إلــى االســتثمار فــي تطويــر البنيــة التحتيــة لإلنترنــت مثــل 

شــبكات األليــاف البصريـّـة، فــي الضفــة الغربّيــة وقطــاع غــزّة.

يجــب عـلـى شــركات االتصــاالت الفلســطينّية تطويــر عــروض آمنــة بأســعار معقولــة للفلســطينّيين، 	 
ــة واحتــرام المــادة 12 مــن إعــالن األمــم المتحــدة لحقــوق  والتــي تشــمل حمايــة البيانــات والخصوصّي

اإلنســان لعــام 1948، الخاصــة بالفلســطينّيين.
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الــدول 	  أنــه يتعيــن عـلـى  الواضــح  الــدول، مــن  العرـفـي، وهــو ملــزم لجميــع  الدوـلـيّ  القانــون  بموجــب 
مســاءلة إســرائيل عــن انتهاكهــا لحقــوق الفلســطينّيين فــي المجــال الرقمــيّ وتطبيــق الضغط السياســيّ 

واالقتصــاديّ الضــروري لضمــان دعــم ســيادة القانــون.

يجــب أن يعمــل المجتمــع المدـنـيّ ومنظمــات حقــوق اإلنســان الفلســطينّية لضمــان وصــول النــاس 	 
بأمــان إلــى اإلنترنــت والدفــاع عــن حمايــة الحقــوق الرقمّيــة للفلســطينّيين؛ ويجــب عليهــا مراقبــة وتقييــم 

النفــاذ الرقمــيّ الفلســطينيّ والدعــوة إلــى توســيعه وحمايــة حقــوق اإلنســان والرقمّيــة.

ّ الوصول املال�ي
تقديــم  التكنولوجيــا  وشــركات  المصرـفـيّ  القطــاع  مــن  االقتصــاديّ  الوصــول  عـلـى  القــدرة  يــادة  ز تتطلــب 

الماـلـيّ. لإلشــراك  الفــرص  مــن  يــد  المز التــي ســتخلق  والمنتجــات  الخدمــات 

مــن 	  المســتقلين  المهنّييــن  تمكيــن  الفلســطينّية  النقــد  الفلســطينّية وســلطة  البنــوك  عـلـى  يجــب 
فتــح حســاباتهم المصرفّيــة بســهولة، وتقديــم بطاقــة ائتمــان خاصــة بـ"المســتقل"/ "متعهــد أعمــال"، 
للســماح لحامليهــا بتســجيل واســتالم المدفوعــات علــى منّصــات العمــل المســتقل الرائــدة؛ وتمكيــن 
يّــة اإللكترونّيــة مــن الوصــول المالــيّ، الذيــن عــادًة مــا ُتمنــع مشــاريعهم مــن  أصحــاب المشــاريع التجار

ــة وال تمتلــك أصــوال مضمونــة. ــة، ألنهــا ليســت تقليديّ الحصــول علــى القــروض الوديّ

يجــب أن تســمح منصــات التجــارة اإللكترونّيــة )مثــل "أمــازون" و"شــوبيفاي"، و"إي بــاي"( بدمــج 	 
بوابــات الدفــع الفلســطينّية؛ وتقديــم حلــول للدفــع عنــد االســتالم؛ ووضــع قائمــة للمــدن الفلســطينّية 

والســماح لتخصيــص المبيعــات عـلـى أســاس الموقــع.

يجــب أن توفــر منصــات الدفــع الماـلـيّ فرًصــا متســاوية للوصــول إـلـى الفلســطينّيين والتأكّــد مــن أن 	 
يــر المصيــر ومتابعــة  عملياتهــا تتفــق مــع حقــوق اإلنســان، وأنهــا تحمــي حــق الفلســطينّيين ـفـي تقر
التنميــة االقتصاديـّـة بموجــب المــادة )1( مــن العهــد الدولــيّ الخــاص بالحقــوق االقتصاديـّـة واالجتماعّيــة 
والثقافّيــة؛ ومراجعــة اآلثــار القانونّيــة المترتبــة علــى تقديــم الخدمــات للمســتوطنّين اإلســرائيلّيين ألنهــا 

قــد ترتكــب جريمــة نهــب بموجــب القانــون الدولــيّ.

ات املتكاملة ست�يّ اللو�ج
مــن الضــروري خفــض تكاليــف حركــة اليــد العاملــة، ورأس المــال، والبضائــع، بقــدر مــا ُيمكــن، لكــي تتمكــن 
كثــر كفــاءة  شــركات التجــارة اإللكترونّيــة علــى تحمــل نفقاتهــا. وهــذا يتطلــب االســتثمار فــي أنظمــة لوجســتّية أ

وإزالــة الحواجــز أمــام قــدرة الفلســطينّيين علــى ممارســة حقهــم فــي الحركــة.

يجــب علــى إســرائيل إزالــة القيــود المفروضــة علــى تنقــل األشــخاص، ورأس المــال، والســلع، مــن وإلــى 	 
الضفــة الغربّيــة وقطــاع غــزّة؛ وإزالــة الحواجــز ونقــاط التفتيــش وغيرهــا مــن العوائــق داخــل الضفــة 
البريــديّ  النظــام  عــن  مســتقل  بشــكل  بالعمــل  الفلســطينيّ  البريــديّ  للنظــام  والســماح  الغربّيــة؛ 

اإلســرائيليّ.

يجــب علــى وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات تطويــر نظــام العناويــن )أســماء الشــوارع، وأرقــام 	 
المباـنـي، والرمــوز البريديّــة(، والتوســع لتشــمل جميــع المــدن الفلســطينّية الرئيســية خــارج رام هللا؛ 
واالســتثمار فــي خدمــات بريديـّـة وحلــول لوجســتّية أفضــل؛ والتواصــل مــع المنصــات العالمّيــة الرئيســية 
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والالعبيــن للبــدء فــي إدراج الضفــة الغربّيــة وقطــاع غــزّة فــي قوائمهــم وعروضهــم.

يجب أن تدمج منصات التجارة اإللكترونّية الخدمات اللوجستّية المحلّية واإلقليمّية في المنصات.	 

سياسة
مــع مــرور فلســطين ـفـي عمليــة الرقمنــة، فإنّــه مــن الضــروري أن تطــّور الحكومــات والشــركات سياســات 
وممارســات تتماشــى مــع معاييــر ومبــادئ حقــوق اإلنســان، كمــا ينبغــي وضــع سياســات جديــدة تســتند إلــى 
البحــوث واألدلــة والتشــاورات مــع مختلــف األطــراف المعنيــة، بمــا فــي ذلــك بعــض الفئــات األكثــر ضعًفــا فــي 

المجتمــع، وخاصــة النســاء والشــباب.

يجــب علــى الســلطة الفلســطينّية بــذل الجهــود لضمــان أن تتــّم اإلدارة اإللكترونّيــة بطريقــة آمنة، ويمكن 	 
يّــة للعديــد مــن الشــركات والمســتقلين. يجــب تطويــر جميــع  الوصــول إليهــا، وأن تزيــد الخدمــات اإلدار
التشــريعات مــع الجهــات المعنيــة المتعــددة بطريقــة تشــمل المؤسســات واألفــراد المتنوعيــن بمــن 

فيهــم النســاء والشــباب.

يتعيــن عـلـى وزارة االقتصــاد الوطنــيّ وســلطة النقــد الفلســطينّية ووزارة االتصــاالت وتقنيــة اإلنترنــت 	 
توســيع جهودهــا لتطويــر تشــريعات شــاملة بشــأن الخدمــات اإللكترونّيــة والتجــارة اإللكترونّيــة تدعــم 

ــة. ــة والدولّي نشــاط التصديــر بالتعــاون مــع الجهــات المعنيــة المحلّي

يجــب علــى األعضــاء المحلّييــن والدولّييــن فــي المجتمــع المدنــيّ، وكذلــك شــبكة دعــم التجــارة والجهــات 	 
المعنيــة األخــرى، أن يشــاركوا فــي تطويــر ومراقبــة التشــريعات واســتراتيجيات التصديــر الحكومّيــة.
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 عن مركز "�ملة" 

"حملة" – المركز العربي لتطوير اإلعالم االجتماعيّ، مؤسسة أهلّية غير ربحّية تهدف إلى الدفاع عن حقوق اإلنسان 
للفلسطينيين في فضاء اإلنترنت. برامجنا تبني قدرات الفلسطينّيين للوصول اآلمن لإلنترنت، وإدارة حمالت رقمية 
فّعالة، والمناصرة من أجل الحقوق الرقمّية. يعمل طاقم حملة في القدس وقطاع غزة والضفة الغربية والداخل، 
ويشارك بشكل منتظم في المنتديات الدولّية بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين. لملخص عن عملنا، يرجى 

مراجعة التقرير السنوي.    

 )grassroots( التدريبات وورشات العمل: نعمل مع مؤسسات المجتمع المدنيّ ومبادرات المؤّسسات القاعديّة
وإعالمّيين ومدافعي وناشطي حقوق اإلنسان، من أجل تعزيز األمان الرقميّ والحمالت والقدرات على بناء حمال 
رقمية. قام مركز "حملة" بتدريب المئات في فلسطين ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. في العام 2018، قام 
مركز "حملة" بتدريب للمدربين حول األمان الرقمّي، وبتدريب 1500 شاب في األمان الرقمّي، وبعض المؤّسسات 
في بناء الحمالت والتسويق الرقمّي ورواية القصة الرقمّية. كما وأنتجنا مواد تدريبية تشمل رزمة تدريب تعليمّية 

حول مراعاة النوع االجتماعّي في األمان الرقمّي، ودليل األمان الرقميّ األول في اللغة العربّية.      

المتعلقة  القضايا  الرقمّية حول مختلف  الموارد  والتوعية، استخدام  المناصرة  وإدارة حمالت  الحمات: تنسيق 
بالحقوق الفلسطينية. يختص مركز "حملة" في تطوير وإنتاج الحمالت التي ترفع وعي الجمهور العام حول مجموعة 
من القضايا المتعددة التي تؤثر على المجتمعات المهمشة والمستضعفة. قام مركز "حملة" بإنتاج العديد من 
الحمالت الرقمّية والتي تشمل تقارير أبحاث ورسوم بيانية )انفوجرافيك( وفيديوهات ومواد أخرى. ويشمل ذلك 
كاديمية دويتشه  زراعة البذور في منطقة "ج" )اتحاد لجان العمل الزراعيّ(، وحملة توعية حول األمن الرقمّي )أ
فيله( ، وأضواء على غزة )أوكسفام( وغيرها. وعلى وجه الخصوص، لدينا خبرة في تصميم حمالت حّساسة للنوع 
االجتماعيّ ومحتوى إعالميّ للجمهور الفلسطينيّ. وشمل ذلك حملة على اإلنترنت في العام 2018 ، مع حلقتين 
على شبكة اإلنترنت والتي وصلت إلى حوالي 120،000 شخص، وساهمت في زيادة الوعي حول مسألة العنف 
المبني على النوع االجتماعيّ على اإلنترنت. كما وأنتجنا سلسلة ويب تجريبّية حول األمن الرقميّ تستهدف النساء. 

األبحاث والمناصرة: يقوم مركز "حملة" وشركاؤه ببحث وتوثيق كيفية تأثر الحقوق الرقمّية للفلسطينيين من 
قبل الهيئات الحكومية والقطاع الخاص، والتي ُتشكّل أساًسا لعملنا في مجال المناصرة مع الشركاء المحلّيين 
والدولّيين. نقوم سنويًا برصد ونشر هاشتاج فلسطين )2017، 2018(، وتقرير عن الحقوق الرقمّية الفلسطينّية، 
لتكنولوجيا  التحتية  البنية  عن  بحث  بإجراء  أيًضا  قمنا   ،  2018 العام  في   .)2017-2019( العنصرية  ومؤشر 
على  المبني  العنف  بال،  وباي  فلسطين  اإلسرائيلّية،  للسيطرة  الخاضعة  الفلسطينية  واإلتصاالت  المعلومات 
اإلنسان  حقوق  يعرض  الذي  الفصل  مسح  الرقمّي،  الفضاء  في  الفلسطينيات  النساء  ضد  االجتماعّي  النوع 
الفلسطينية للخطر )2018(. كما ونعّد بانتظام حمالت صغيرة تتعلّق بعملنا، مثل الحملة األخيرة حول خرائط 
جوجل، وملخّص سياسات حول تقلص الحّيز  الفلسطينّي )2018(، سياسات تعديل المحتوى )2018( وملخّص 

شركات التكنولوجيا والدبلوماسّيين والصحافيين وأعضاء المجتمع المدنيّ حول القضايا المتعلقة بعملنا. 

هو حدث سنوي يستمر على مدار  الفلسطينيّ  الرقميّ  النشاط  الرقمّي الفلسطيني: منتدى  منتدى النشاط 
أسبوع، والذي يجمع سويًا ناشطين وصحافّيين والمجتمع المدنيّ وصانعي السياسات، مع شركات التكنولوجيا 
بهدف االنخراط في حوار متعدد األطراف وتبادل المعرفة وبناء المهارات. وباقتراب عامه الرابع، يستقطب المنتدى 
جمهوًرا من حوالي 700 شخص، باإلضافة إلى 40 خبيًرا محلًيا ودولًيا، تحّدثوا في حلقات نقاش خالل الحدث الرئيس 
وقادوا 20 ورشة عمل على مدار األسبوع. وشملت المواضيع على الحقوق الرقمّية واألمن والحمالت في فلسطين 

وتطورات الحقوق الرقمّية العالمية. كما ُعرضت مشاريع ملهمة ودراسة حالة عن النشاط الرقميّ الناجح.  

https://7amleh.org/2019/02/28/7amleh-annual-report-2018/
https://7amleh.org/2019/02/03/7amlehs-digital-security-project-trains-1500-youth-in-digital-security-workshops-in-2018/
https://7amleh.org/2019/02/03/7amlehs-digital-security-project-trains-1500-youth-in-digital-security-workshops-in-2018/
https://7amleh.org/2019/05/06/7amleh-center-organizing-tot-on-digital-security/
https://7amleh.org/2019/05/06/7amleh-center-organizing-tot-on-digital-security/
https://7amleh.org/2018/12/11/7amleh-center-publishes-educational-package-against-gender-based-violence-in-arabic/
https://7amleh.org/2018/12/11/7amleh-center-publishes-educational-package-against-gender-based-violence-in-arabic/
https://7amleh.org/2018/10/09/7amleh-center-concludes-training-in-digital-storytelling/
https://7amleh.org/2018/10/09/7amleh-center-concludes-training-in-digital-storytelling/
https://7amleh.org/2018/09/11/7amleh-center-launches-new-training-course-on-campaigning-and-digital-marketing-for-civil-society-organizations-in-the-west-bank/
https://7amleh.org/2018/09/11/7amleh-center-launches-new-training-course-on-campaigning-and-digital-marketing-for-civil-society-organizations-in-the-west-bank/
https://7amleh.org/2018/07/26/7amleh-center-graduates-new-cycle-of-course-on-digital-marketing-campaigns-for-civil-society-organizations-in-ramallah/
https://7amleh.org/2018/12/11/7amleh-center-publishes-educational-package-against-gender-based-violence-in-arabic/
https://7amleh.org/2017/11/05/7amleh-center-releases-digital-security-awareness-campaign/
https://7amleh.org/2017/11/05/7amleh-center-releases-digital-security-awareness-campaign/
https://7amleh.org/2018/10/24/plant-a-seed-in-area-c/
https://7amleh.org/2018/10/24/plant-a-seed-in-area-c/
https://7amleh.org/2017/08/10/lightsongaza/
http://7amleh.org/2018/10/28/7amleh-center-launches-awareness-campaign-against-gender-based-violence-and-harassment-on-the-internet/
http://7amleh.org/2018/10/28/7amleh-center-launches-awareness-campaign-against-gender-based-violence-and-harassment-on-the-internet/
https://7amleh.org/2019/03/26/hashtag-palestine-2018-digital-rights-of-palestinians-between-restrictive-legislations-and-the-complicity-of-internet-companies/
https://7amleh.org/2018/04/03/press-release-palestine-2017-report-palestinian-online-content-targeted-through-mass-surveillance-digital-occupation-and-biased-content-moderation/
https://7amleh.org/2019/01/28/interrupted-communication-a-new-report-of-7amleh-center-reveals-the-digital-occupation-of-the-palestinian-telecommunications-sector/
https://7amleh.org/2019/01/28/interrupted-communication-a-new-report-of-7amleh-center-reveals-the-digital-occupation-of-the-palestinian-telecommunications-sector/
https://7amleh.org/2019/03/11/the-index-of-racism-and-incitement-in-israeli-social-media-2018-an-inciting-post-against-palestinians-every-66-seconds/
https://7amleh.org/2018/11/22/one-third-of-palestinian-young-women-are-subjected-to-violence-and-harassment-on-the-internet/
https://7amleh.org/2018/12/19/palestine-and-paypal-towards-economic-equality-new-report-by-7amleh/
https://7amleh.org/2019/01/28/interrupted-communication-a-new-report-of-7amleh-center-reveals-the-digital-occupation-of-the-palestinian-telecommunications-sector/
https://7amleh.org/2019/01/28/interrupted-communication-a-new-report-of-7amleh-center-reveals-the-digital-occupation-of-the-palestinian-telecommunications-sector/
http://7amleh.org/2018/09/18/google-maps-endangering-palestinian-human-rights/
http://7amleh.org/2018/09/18/google-maps-endangering-palestinian-human-rights/
https://7amleh.org/2018/11/22/one-third-of-palestinian-young-women-are-subjected-to-violence-and-harassment-on-the-internet/
https://7amleh.org/2018/11/22/one-third-of-palestinian-young-women-are-subjected-to-violence-and-harassment-on-the-internet/
https://7amleh.org/2018/11/04/7amlehs-launches-mini-site-dedicated-to-advocacy-against-google-maps-discriminatory-policies-against-palestinians/
http://7amleh.org/2018/09/18/google-maps-endangering-palestinian-human-rights/
http://7amleh.org/2018/09/18/google-maps-endangering-palestinian-human-rights/
http://7amleh.org/2018/10/29/7amleh-releases-policy-paper-facebook-and-palestinians-biased-or-neutral-content-moderation-policies/
http://7amleh.org/2018/10/29/7amleh-releases-policy-paper-facebook-and-palestinians-biased-or-neutral-content-moderation-policies/
http://7amleh.org/2018/08/14/will-a-new-wave-of-israeli-legislation-diminish-internet-freedoms/
https://7amleh.org/2018/11/04/7amlehs-launches-mini-site-dedicated-to-advocacy-against-google-maps-discriminatory-policies-against-palestinians/
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Contact 7amleh:

Find us on social media : 7amleh 

info@7amleh.org | www.7amleh.org

mailto:info@7amleh.org

