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دعم USAID ألسبوع تكنولوجيا املعلومات واكسبوتك 2009 قناعة
 واضحة على قدرة قطاع املعلوماتية على النهوض باالقتصاد الفلسطيني 

رام الله –رقميات فلسطينية- بثينة حمدان
تطوير  دائرة  مدير  اجلعبري،  ايهاب  صرح 
تطوير  مشروع  في  املعلومات  تكنولوجيا  قطاع 
األعمال وترويج االستثمار )EDIP( املدعوم من 
 ،"USAID" الوكالة األميركية للتنمية الدولية
أن دعم املشروع، ألسبوع تكنولوجيا املعلومات 
تكنولوجيا  ومعرض  الفلسطيني  واالتصاالت 
"اكسبوتك  السنوي  واالتصاالت  املعلومات 
اخلاص  القطاع  قدرات  لتنمية  يأتي   ،"2009
الفلسطيني والوصول به إلى األسواق اخلارجية 
وحتسني  الفلسطيني  االقتصاد  دعم  أجل  من 
الفلسطيني  املواطن  تنمية  في  واملساهمة  آدائه 

بشكل عام.

لـ "رقميات  وشدد اجلعبري في تصريح خاص 
عند  يتوقف  ال  الدعم  هذا  أن  :"على  فلسطينية" 
دعم معرض إكسبوتك، بل يتعداه لدعم احلاضنة 
املعلومات واالتصاالت  لتكنولوجيا  الفلسطينية 
املبدعني  بيد  تأخذ  تقدم  والتي  "بيكتي"، 
على  قادرين  ليصبحوا  الفلسطينيني  والرياديني 
ومشاريع  شركات  وإنشاء  النفس  على  االعتماد 
االبداع  حالة  تخلق  هي  وبالتالي  للتطور  قابلة 

ونحن ندعم هذا التوجه".

أسباب الدعم
قناعة  وجود   نتيجة  جاء  الدعم  هذا  :"إن  وقال 
قطاع  لدى  بأن   )EDIP( مشروع  لدى  واضحة 
بني  احلقيقية  الفرصة  الفلسطيني  التكنولوجيا 
قطاعات أخرى للنهوض باالقتصاد الفلسطيني، 
ضمن  سليم،  بشكل  فيه  االستثمار  مت  ما  إذا 
بني  ما  تبنى  أن  نأمل  واضحة،  استراتيجية 

احلكومة الفلسطينية والقطاع اخلاص".

وترويج  األعمال  تطوير  مشروع  أن  وأوضح 
قطاعات  أربعة  تطوير  إلى  يهدف  االستثمار 
للتطور  دعامات  أنها  على  إليها  ينظر  رئيسة 
االقتصادي، وقال: "ننظر إلى قطاع تكنولوجيا 
من  أنه  على  الفلسطيني  واالتصاالت  املعلومات 
املمكن أن يكون رافعة حقيقية". وأضاف :"هناك 
دراسات أجراها احتاد شركات أنظمة املعلومات 
القائلة  النظر  وجهة  تدعم  الفلسطيني)بيتا( 
في  احملاور  أحد  تصبح  أن  تستطيع  فلسطني  إن 
خاصة  بعد  عن  املعلومات  تكنولوجيا  تطوير 

في ظل وجود األيدي العاملة املدربة واخلبيرة، 
لذا  االتصاالت،  في  سليمة  حتتية  بنية  ووجود 
التي  القطاعات  أحد  ليكون  القطاع  هذا  اخترنا 

سندعمها على مدى ثالث سنوات". 

عملية  هو  التكنولوجي  األسبوع  أن  وأضاف 
تكنولوجيا  وجمهور  القطاع  بني  ما  تواصل 
الداخلي  التسويق  أدوات  من  وأداة  املعلومات، 

واخلارجي لقدرات هذا القطاع.

املؤمتر  خالل  سيدير  الذي  اجلعبري  وأكد 
يسبق  الذي  األول  الفلسطيني  التكنولوجي 
خاصة  جلسة  "اكسبوتك"،  معرض  انعقاده 
أن  على  الباطن"،   من  "التعاقد  حول  تتمحور 
للمشروع  جناح  هو  التكنولوجيا  أسبوع  جناح 
إيجابياً،  عليه  وينعكس  بل  فيه  يعمل  الذي 
تكنولوجيا  قطاع  مكنا  إذا  سعداًء  "نكون  قال: 
والتقدم  النجاح  من  واالتصاالت  املعلومات 
املعرفة  ننقل  أن  النهاية  في  نريد  واالستمرار. 
الرقمية للشارع الفلسطيني وأن يلتحق بالركب 

العاملي".

فيه  ينظم  الذي  اجلديد  الشكل  على  وعقب 
مت  جديد  شكل  :"هو  قائال  العام  هذا  إكسبوتك 
تصميمه بحيث يكون مترابطاً ما بني أداء احلكومة 
وخلق  اجلامعات  في  والتعليم  التربية  وقطاع 
وعاملية  دولية  شركات  لدى  االهتمام  من  حالة 
وإنتل  وجوجل  وسيسكو  مايكروسوفت  مثل 

كنموذج، والشركات الفلسطينية اخلاصة".

خطوة أولى
املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  في  وكخبير 
بأن  إميانه  عن  اجلعبري  أعرب  الفلسطيني، 
بفعاليته،  الفلسطيني  التكنولوجيا  اسبوع 
يشكل خطوة أولى لتسليط األضواء على القطاع 
جعل  إلى  يؤدي  أن  املمكن  من  وأنه  أكبر  بشكل 
احلكومة الفلسطينية تضع على سلم أولوياتها 
والقدرات  يتناسب  مبا  القطاع  هذا  تطوير 
البشرية الفلسطينية، ضمن استراتيجية ورؤيا 
القادمة،  اخلمس  السنوات  مدى  على  واضحة 
واعتماد منوذج فعلي ممكن تطبيقه على األرض 
الشعب  وجود  تعزيز  وبالتالي  الفلسطينية 
نوعية  نقلة  وإحداث  أرضه  على  الفلسطيني 

لالقتصاد الفلسطيني بشكل عام.

ووجه كلمته إلى زوار املعرض فقال: "أصبحت 
التكنولوجيا اليوم حاجة رئيسية في أي بلد في 
العالم، وإن املستوى الذي وصلت إليه األيدي 
فقط  بشهادة  ليس  وذلك  متقدم،  الفلسطينية 
احملليني بل بشهادة شركات دولية حاضرة في 
إكسبوتك، وبحضور هذا الشركات فإن القطاع 
كبير  بشكل  احلدود  تخطي  على  القدرة  لديه 
وهذا ما سيلمسه املعني واخلبير في القطاع".

ايهاب اجلعبري

جانب من التحضيرات ملعرض اكسبوتك 2009
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بـ  يعرف  ما  بات  فلسطينية-خاص  رقميات 
ظل  في  شائعة  قضية  الباطن"،  من  "التعاقد 
املتالحقة  والتجارية  االقتصادية  التطورات 
لرفع  حيويا  وأمراً  العاملي،  املستوى  على 
واملؤسسات  للشركات  التنافسية  القدرات 

االقتصادية خاصة في دول العالم النامي.

في  ثورة  املتسارعة   التطورات  هذه  وواكبت 
في  املوازين  كل  قلبت  املعلومات  تكنولوجيا 
يوميا،  يكون  يكاد  الذي  وتنوعها  سرعتها 
تطورات  الدولي  املستوى  على  ذلك  وصاحب 
الصغيرة  الصناعات  تطوير  في  ملحوظة 
الباطن   التعاقد من  واملتوسطة وحتويلها عبر 
أكبر.  أخرى  لصناعات  مغذية  صناعات  الى 
في  يتسع  الباطن   من  التعاقد  نشاط  وأخذ  
املتقدم حيث يغطي حسب بيانات  العالم  دول 
إنتاجها  من  كبيرة  نسبة  عاملية  اقتصادية 
االحتاد  دول  في   15% عن  يزيد  الصناعي، 
املتحدة  الواليات  في  و35%  األوروبي 

األميركية و %56 في اليابان.

ويلعب التعاقد من الباطن دورا مهما في متكني 
الصناعات الصغيرة واملتوسطة من االستخدام 
األمثل للموارد املتاحة لديها، والتصرف الدقيق 
دورا  يلعب  كما  إنتاجها،  وسائل  في  واحملكم 
اإلنتاجي  النشاط  وتنظيم  تنمية  في  أساسيا 
في الوحدات الصناعية ورفع قدرتها اإلنتاجية 
والتنافسية وزيادة مساهمتها في الناجت احمللي 
في  مباشر  غير  بشكل  يساهم  كما  اإلجمالي، 
تشغيل العمالة الوطنية وتقليص نسب البطالة 
وبالتالي رفع مستوى الدخل ورفاهية املواطن. 

ويشير مفهوم التعاقد من الباطن إلى ان العملية 
مؤسسًة  مؤسسٌة،  بواسطتها  تكلف  التي 
االولى  لصالح  معني  إنتاج  لتنفيذ  أخرى، 
والتي تسمى في هذه احلالة باآلمرة، وتسمى 
املصطلح  وهو  باملناولة،  املنتجة  املؤسسة 
ودول  العربي  املغرب  دول  في  عليه  املتعارف 
أما بالنسبة للدول العربية في  شمال أفريقيا، 
هو  عليه  املتعارف  فاملصطلح  العربي  املشرق 

التعاقد أو التعاقد من الباطن .

خبراء: التعاقد من الباطن فرصة مثالية لقطاع تكنولوجيا املعلومات 
الفلسطيني شرط توفر البيئة القانونية واالستثمارية

الباطن، من االستراتيجيات  التعاقد من  ويعتبر 
مبختلف  الصناعة  تنمية  في  الناجحة 
الترويج  صعيد   على  خاصة  تخصصاتها، 
االستثمار  وجذب  الصفقات  وعقد  للمنتجات 
الصناعية  املؤسسات  تطوير  بهدف  والشراكات 
قلة  ومع  التنافسية،  قدرتها  من  والرفع  القائمة 
إال  املضمار  بهذا  الدخول  العربية  في  التجارب 
أن هناك سعياً ومحاوالت على الطريق في دول 

مثل: مصر والسعودية واالمارات واالردن.

وفي فلسطني، كانت هناك جتارب من هذا النوع 
النسيج  مثل  بسيطة  صناعية  قطاعات  في 
السعي  هو  حالياً  امللفت  أن  إال  واألحذية، 
في  العاملة  الفلسطينية  للشركات  احلثيث 
قطاع تكنولوجيا املعلومات، والتي يؤكد خبراء 
النوع  هذا  من  تعاقدات  تنفيذ  على  األقدر  أنها 
إقامة  شهدت  التي  احلالية  الفترة  في  خاصة 
شركات  كبريات  من  عدد  مع  التعاون  عالقات 

التكنولوجيا العاملية.

اخلبراء  هؤالء  فيه  يؤكد  الذي  الوقت  وفي 
شركات  متتلكها  التي  والقدرات  املزايا  على 
نفسه  الوقت  في  أنهم  إال  احمللية،  التكنولوجيا 
يبذل  أن  يجب  الذي  اجلهد  حجم  من  يقللون  ال 
الهدف، عدا عن ضرورة توفر عدد  لتحقيق هذه 
من العوامل والشروط التي تهيء األرضية جلذب 

الشركات العاملية إلى السوق الفلسطينية.

التقرير  هذا  في  حتاول  فلسطينية"،  "رقميات 
على  واملطلني  اخلبراء  من  عدد  لقاء  خالل  ومن 
الفلسطينية،  األراض  في  التكنولوجي  املشهد 
شركات  بني  تعاقدات  تنفيذ  آفاق  على  الوقوف 
الفلسطينية،  ونظيراتها  العاملية  التكنولوجيا 

وكشف مواطن القوة والضعف. 

الالزمة.. القدرات  متتلك  احمللية  الشركات 
والتجربة خير برهان.

األعمال  تطوير  مدير  الساحلي،  عمر  يقول 
أنه   ،)DAI( التطويرية  البدائل  شركة  في 
قطاع  أن  إلى  اإلشارة  من  البداية  في  بد  ال 
خالل  شهد  الفلسطيني  املعلومات  تكنولوجيا 
قضيتني  التحديد  وجه  على  املاضيتني  السنتني 
استقدام خبراء من اخلارج  األولى،  أساسيتني، 
تكنولوجيا  شركات  جاهزية  مدى  لقياس 
تعاقدات  وتنفيذ  ألداء  الفلسطينية  املعلومات 

من الباطن.

التي  التقريرين  نتائج  أن  الساحلي  وأوضح 
على  أكدت  وتقديراتهم  اخلبراء  هوالء  أعدها 
الفلسطينية  الشركات  متتلكها  التي  القدرات 
لتفيذ  ميهد  متخصص  نوع  من  بعمل  للقيام 

تعاقدات من الباطن.
وقال :"حسب رأي هوالء اخلبراء فإن الشركات 
الفلسطينية متتلك قدرات تؤهلها ملثل هذا النوع 

من العمل".

بأن  فتتمثل  األخرى،  األساسية  القضية  أما 
تعاقدات  بالفعل  نفذت  الفلسطينية  الشركات 
مثل:  كبرى  شركات  مع  الباطن  من  متزايدة 
من  شركات  وحتى  وجوجل،  وإنتل  سيسكو 

تايوان.

شركات  أن  إلى  الساحلي  نوه  اإلطار  هذا  وفي 
نفذت  غزة  قطاع  من  فلسطينية  تكنولوجيا 
السعودية  السوقني  الباطن خلدمة  تعاقدات من 
الشركات  امتالك  بالتالي  يثبت  ما  واالماراتية، 
هذا  مثل  غمار  خلوض  الالزمة  للقدرات  احمللية 

امليدان.

دائرة  مدير  اجلعبري،  إيهاب  يوضح  جهته،  من 
املعلومات في مشروع  تطوير قطاع تكنولوجيا 
 ،)EDIP( االستثمار  وترويج  األعمال  تطوير 
الدولية  للتنمية  األميركية  للوكالة  التابع 
عدة  يأخذ  الباطن  من  التعاقد  أن    ،)USAID(
عاملية  صناعة  اليوم   بات  وهو  وأشكال،  أنواع 

ضخمة محركها الرئيسي االستفادة املادية.

لتطوير  الباطن  من  التعاقد  أهمية  على  وأكد 
القدرات الداخلية لقطاعات التكنولوجيا الوطنية 

والشركات العاملة فيها خاصة بالدول النامية.

تكنولوجيا  شركات  أن  إلى  اجلعبري  ولفت 
من  بالعديد  تتتمتع  الفلسطينية  املعلومات 
على  خاصة  التنافس  من  متكنها  التي  امليزات 

عمر الساحلي
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املزايا،  هذه  أبرز  ومن  اإلقليمي،  املستوى 
املتطورة والكفاءات والطاقات  العاملة  األيدي 
البشرية وإن كانت بأعداد ليست كافية. وقال 
:"هناك خامات جيدة لتنفيذ العقود من الباطن، 
عوامل  وهي  التنافسية  األسعار  جانب  إلى 
تعاقدات  استقطاب  فشل  أو  لنجاح  رئيسية 
من الباطن". وأضاف :"إذا لم حتصل الشركة 
العاملية على عروض أسعار منافسة فلن تعمل 

على ترحيل عقود لشركات دولة أخرى".

وأردف مؤكدا :" فلسطني متتلك عدة مقومات 
أساسية تؤهلها ألن تكون محطة للتعامل مع 

هكذا تعاقدات".

السوق االسرائيلية
بأن  البعض  إليه  يذهب  مبا  اجلعبري  ويقر   
زالت  ما  الفلسطينية  الشركات  أمام  الطريق 
طويلة لتصبح منافساً قوياً يفرض نفسه، وأن 
ال بد من بذل جهود كبيرة خاصة على املستوى 
االقليمي، "إال أن الفرصة تتعاظم في ظل وجود 
إهمال  عدم  مع  بجوارنا  االسرائيلية  السوق 
االقتصادي  والتطبيع  السياسية   احملاذير 
الفلسطينية،  السوق  على  اسرائيل  وسيطرة 
التعامل  الفلسطينية  الشركات  من  يتطلب  ما 

مع هذا الواقع مبنتهى اجلدية واحلزم".

بأننا نستفيد  االعتراف  وقال :"مع ذلك علينا 
من الشركات االسرائيلية على صعيد القدرات 
ذلك  يكون  أن  على  فرصة  وهي  واخلبرات، 
القدرات  لبناء  واضحة  استراتيجية  وفق 
الفلسطينية وتطوير هذه الصناعة محلياً مع 
في  الناجحة  الفلسطينية  بالتجربة  التذكير 
املشاغل  كانت  عندما  واألحذية  النسيج  قطاع 
الباطن لصالح  الفلسطينية تنفذ تعاقدات من 
جتربة  :"في  وأضاف  اسرائيلية".  شركات 
االنتباه  يجب  املعلومات  تكنولوجيا  قطاع 
لهذه احملاذير لتجنب األخطاء والعثرات وبناء 

قدرات حقيقية".

الفرص
هذه  على  الطلب  ازياد  أن  اجلعبري،  ويرى 
الصناعة، والثقة بقدرة الشركات الفلسطينية 
من  التعاقدات  جتاه  بالتزامتها  الوفاء  على 
والقدرة  التسليم  مواعيد  في  كالدقة  الباطن، 
فرص  يضاعف  ذلك  كل  الصيانة،  توفير  على 

الشركات الفلسطينية محلياً وخارجياً.

ويقول أن هناك فرصة فلسطينية مواتية لرفع 
املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  صادرات  حجم 
الفلسطيني سواء من البرمجيات أو احللول أو 
فرص التعاقد من الباطن من 15 مليون دوالر 
السنوات  غضون  في  مليون   30 إلى  سنواياً 
االجراءات  اتخاذ  شريطة  املقبلة،  الثالث 

املناسبة.

استحقاقات ومتطلبات
ورغم الكثير من الفرص وبواطن القوة املتوفرة 

الفلسطيني،  املعلومات  تكنولوجبا  قطاع  في 
يجب  ثغرات  وجود  عدم  يعني  ال  هذا  أن  إال 
تشريعية  واستحقاقات  متطلبات  أو  سدها، 

وبيئية يجب العمل على تلبيتها.

قصص  تكرار  موضوع  أن  الساحلي  ويرى 
النجاح التي حتققت في السابق حتى لو كانت 
ومراكمتها،  االجنازات  على  والبناء  صغيرة، 
يقف على سلم األولويات واملتطلبات لتحقيق 

جناحات أكبر في املرحلة املقبلة.

وكذلك بناء الثقة بقدرات املبرمج الفلسطيني 
ليس من الناحية الفنية فقط، وإمنا من حيث 
هو  أيضاً  األهم  واألمر  التعاقد،  عملية  إدارة 
إيجاد مجموعة من الشركات العاملية املستعدة 
وجتاوز  الفلسطينية،  الشركات  مع  للتعامل 
الصورة النمطية السائدة عن بيئة العمل في 

األراضي الفلسطينية. 

البيئة  خلق  ضرروة  على  الساحلي  وأكد 
الباطن  من  التعاقد  يصبح  ال  وان  القانونية، 
ناجحة  جتارة  وإمنا  فلسطني،  في  صناعة 

تعمل على توسعة االسواق املستهدفة.

على  الساحلى  أكد  التشريعات  مجال  وفي 
الفكرية  للملكية  قانون  وإقرار  سن  ضرورة 
أساسي  كمتطلب  للتحكيم  قانونية  ونظم 
على  والعاملية  اخلارجية  الشركات  لتشجيع 
والعمل  الفلسطينية،  األراضي  في  االستثمار 

مع الشركات احمللية.

هناك  أن  إلى  ناحيته،  من  اجلعبري  وأشار 
تخصصات  من  جامعي  خريج   2000 نحو 
التكنولوجيا في في فلسطني،  ال يجد معظمهم 
ما  التخرج،  بعد  تخصصه  مجال  في  فرصة 
يؤدي إلى تسرب نحو %90 منهم إلى قطاعات 
فيه.  تخصصوا  قطاع  من  وخروجهم  أخرى 
الفلسطينية  احلكومة  تعمل  أن  ضرورة  على 
واإلجراءات  القوانني  بعض  تعديل  على 
األجنبية،  الشركات  بتسجيل  املتعلقة  خاصة 
وحمايتها،  الفكرية  امللكية  حقوق  وتأكيد 
التواصل  لتحقيق  أساسيان  شرطان  وهما 
منح  على  وتشجيعها  العاملية  الشركات  مع 
التعاقدات  من  حصة  الفلسطينية  الشركات 

من الباطن.

الطريق  بداية  في  زلنا  :"ما  اجلعبري  وقال 
غياب  ظل  في  واضحة  غير  زالت  ما  والرؤية 
ما  عكس  على  القضية  هذه  مثل  عن  حكومي 
مصر  مثل:  مجاورة  دول  في  عليه  احلال  هي 

واألردن".

التكنولوجيا  قطاع  ان  الى  واشار 
جديد  منعطف  أمام  االن  يقف  الفلسطيني 
في جعل هذه الصناعة رئيسية لدفع عجلة 
االقتصاد الوطني، وتنمية قطاع تكنولوجيا 
قدرات  ميتلك  الذي  الفلسطيني  املعلومات 
هائلة لتجاوز الكثير من العراقيل املفروضة 
عملية  أمام  واحلواجز  األرض،  على 

االستيراد والتصدير.
جانب من التحضيرات ملعرض اكسبوتك 2009
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"بيتا" و "بال تريد" يقيمان حفل عشاء تكرميي لرئيس الوزراء د.سالم فياض
شركات  احتاد  أقام  فلسطينية،  الله-رقميات  رام 
ومركز  "بيتا"،  الفلسطينية  املعلومات  أنظمة 
أسبوع  منظما  تريد"،  "بال  الفلسطيني  التجارة 
السنوي  فلسطني  ومعرض  املعلومات  تكنولوجيا 
"اكسبوتك  واالتصاالت  املعلومات  لتكنولوجيا 
تكرميي  عشاء  حفل  األحد،  أمس  مساء    ،"2009
سالم  الدكتور  الفلسطيني  الوزراء  رئيس  لدولة 
تكنولوجيا  قطاع  دعم  في  الكبيرة  جلهوده  فياض، 
االقتصاد  مبجمل  والنهوض  واالتصاالت  املعلومات 

الوطني.
"جراند  فندق  في  أقيم  الذي  العشاء  حفل  وحضر   
وعدد  ومسؤولون  وزراء  الله،  رام  مبدينة  بارك" 
السلك  وممثلي  اخلاص،  القطاع  قيادات  من  كبير 
ووفد  الدولية،  والهيئات  واملنظمات  الدبلوماسي 

اقتصادي رفيع من جمهورية تشيلي.
استهلها  باملناسبة،  كلمة  الوزراء  رئيس  والقى 
حبش.  صخر  املرحوم  فلسطني  فقيد  على  بالترحم 
وقال :إنه لشرف عظيم أن تتاح لي الفرصة ألشارككم 
اكسبوتك  فعاليات  بافتتاح  ايذانا  األمسية  هذه 
ومن  تشيلي  من  فلسطني  بضيوف  مرحبا   ،2009
املعرض  اعمال  في  تشارك  التي  العاملية  الشركات 

واألنشطة املتصلة به.
اكسبوتك  معرض  يزور  أنه  إلى  د.فياض  وأشار 
سنويا، وكل زيارة تؤكد وتذكر بالطاقات االبداعية 
لشعبنا، وان كل ما حققه قطاع تكنولوجيا املعلومات 
االبداعية  الطاقة  هذه  بوجود  يذكر  واالتصاالت 
وبالقدرة على االبتكار وحتمل املمارسات االحتاللية 

املعيقة لكافة األنشطة االقتصادية.
قطاع  في  الكبير  التقدم  الى  الوزراء  رئيس  ولفت 
من  عنه  جنم  وما  املعمورة،  أرجاء  في  التكنولوجيا 
لكافة  احمللي  الناجت  في  ملساهمته  اقتصادي  تطور 
ليست  وفلسطني  االنتاجية،  حتسني  وفي  الدول 
يساهم  الفلسطيني  التكنولوجيا  فقطاع  استثناء، 
إلى  يصل  لم  وهو  القومي،  الدخل  من   15% بنسبة 
عجلة  ودفع  فيه  العاملني  إبداع  لوال  النسبة  هذه 

االقتصاد رغم الصعوبات.
االتصاالت  وشركات  قطاع  ممثلي  مخاطبا  وقال 
بانتاجيتكم  :"نعتز  املعلومات  وتكنولوجيا 
على  وإصرار  عزمية  من  ومثابرتكم  وبإبداعكم 

النجاح بالرغم من االحتالل وممارساته".
األساسية  احلكومة  رؤية  الى  د.فياض  واشار 
البناء  واستكمال  االحتالل  بإنهاء  واملتمثلة 
املؤسساتي وفق أعلى املستويات في غضون عامني 
األرض  على  حقيقة  الفلسطينية  الدولة  لتصبح 

متارس دورها بنزاهة وشفافية.
على  اجلهود  وتضافر  الطاقات  حشد  إلى  ودعا 
ولدى  والشعبية  واألهلية  الرسمية  املستويات 
من  للخالص  اخلاص  والقطاع  املدني  املجمتع 
الفلسطيني  الشعب  بإصرار  مشيدا  االحتالل، 

وبصموده ومتسكه بحقه في األرض واحلياة.
الذين  للمستثمرين  خاصة  حتية  د.فياض  ووجه 
ووضعها  فلسطني  في  لالستثمار  اخلارج  من  قدموا 
مفهوم  وترسيخ  العالم،  في  االستثمار  خارطة  على 

الدولة الفلسطينية كحقيقة على االرض.
وإقامة  االحتالل  بإنها  التعجيل  ضرورة  على  وأكد 
األراضي  كامل  على  املستقلة  الفلسطينية  الدولة 
الشريف. القدس  منها  القلب  وفي   67 عام  احملتلة 
كما أكد على ضرورة إعادة الوحدة الوطنية كمتطلب 

أساسي إلجناز املشروع الوطني الفلسطيني.
املشغل  عمل  ببدء  الفلسطيني  الوطن  د.فياض  وهنأ 
الفلسطينية،  األراضي  في  احملمول  للهاتف  الثاني 
معتبرا هذا االمر مساهمة في حتسني البيئة التنافسية 

التي ستجلب معها مزيدا من الفرص واالستثمارات.

الفلسطينية  السلطة  أن  على  الوزراء  رئيس  وأكد 
والتي  االستثمارية  البيئة  لتحسني  جهد  كل  ستبذل 
كما  أمامها،  الرئيسية  العقبة  االحتالل  يعتبر 
ستراعي السلطة خصوصية كل قطاع من القطاعات 
االقتصادية املختلفة، مشيرا الى العمل على حتسني 
قانون  في  مت  مثلما  االقتصادية  القوانني  وتعديل  

ضريبة الدخل، وقانون االستثمار. 

رئيس مجلس ادارة "بال تريد"
من جهته، رحب محمد نافذ احلرباوي، رئيس مجلس 
وباحلضور،  الوزراء  برئيس  تريد"،  "بال  ادارة 
وقال :"نراقب عقارب الساعة لبدء واطالق فعاليات 
اسبوع ومعرض تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
عاملي(،  اقتصاد  نحو  للحدود  )تخط  شعار  حتت 
عباس  محمود  الرئيس  فخامة  من  كرمية  وبرعاية 
صباح  فعالياته  اطالق  سيتم  الذي  مازن"،  "أبو 
التكنولوجيا  مؤمتر  األولى  فعاليته  خالل  اليوم 
ايام  تنظيم  جانب  الى  اكسبوتك،  ومعرض  األول، 
التكنولوجيا  رياديي  ملتقى  وتنظيم  تكنولوجية 
وأجانب  عرب  مستثمرين  ودعوة  القطاع  هذا  في 
املعرفة وتعميم  لالستثمار في فلسطني بهدف نشر 
إلى  احمللية  السوق  دائرة  من  واخلروج  االستفادة 

دائرتي االقليمية والعاملية".
تكون  أن  ضمان  على  املنظمني  حرص  الى  واشار 
ربط  سيتم  حيث  الوطن  جلناحي  شاملة  الفعاليات 
وغزة،  الله  رام  بني  املؤمتر  ألحداث  كامل  تلفزيوني 
معرض  في  غزة  قطاع  من  شركة   20 ستشارك  كما 
الغربية وقطاع غزة، معربا عن  الضفة  متزامن بني 
بني  الوفاق  يحل  وأن  االنقسام  محنة  بانتهاء  األمل 

ابناء الوطن الواحد.
االقتصادي  احلدث  هذا  :"سيشكل  احلرباوي  وقال 
األفكار  لتبادل  حقيقية  فرصة  الكبير  واالستثماري 
العاملية  الشركات  بني  واملعلومات  واخلبرات 
واحمللية املشاركة، في حدث يستمر ألسبوع يجول 
ال  جزءا  فلسطني  تكون  أن  اجل  من  الوطن  ربوع 
حيث  الدولية،  التكنولوجيا  منظومة  من  يتجزأ 
نتطلع كل عام إلى خطوة جديدة لوضع فلسطني في 

مكانة مرموقة على خارطة التكنولوجيا العاملية".
وأضاف احلرباوي :" مع مراجعة سريعة لتطور هذا 
القطاع نرى أننا متكنا من حتقيق النقالت وإن كنا ال 
زلنا في البداية ونتطلع إلى االفضل إال اننا ومقارنة 
حيث  من  متقدمة  مرتبة  نحتل  املنطقة  دول  مع 
التطور التكنولوجي، ومن حيث اقبال اجلمهور على 
التكنولوجية  واحللول  االستخدامات  من  االستفادة 

التي توفرها شركاتنا".
مساعدة  الى  كذلك  يهدف  احلدث  هذا  أن  الى  واشار 
أبناء الشعب الفلسطيني بواسطة التكنولوجيا على 
على  االحتالل  يصر  التي  والعزلة  احلصار  جتاوز 
فرضها علينا، مؤكدا الثقة بقدرة الشعب الفلسطيني 
التي  التحديات  ومواجهة  والتطور  الصمود  على 

حتاول النيل من صموده ومن اقتصاده.
وأشاد احلرباوي بدور مؤسسة الرئاسة واحلكومة 
الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، ورئيس 
الوزراء د.سالم فياض بالتعاون مع القطاع اخلاص 
وتكنولوجيا  االتصاالت  قطاع  لتنظيم  ومؤسساته 
النمو  تواكب  التي  القوانني  حتديث  عبر  املعلومات 
االستثمار  عملية  تسهيل  الى  اضافة  االقتصادي، 
وعلى  املنطقة  في  الترويجية  الفعاليات  وتنظيم 

مستوى العالم.
واكد ان قطاع التكنولوجيا واالتصاالت الفلسطيني 
جهود  وتضافر  املخلصني  جهود  بفضل  ارتقى 
ارفع  بلوغ  اجل  من  واخلاص  العام  القطاعني 
املستويات ومتكينه من مواكبة احدث ما توصل اليه 

العالم من وسائل وحلول تكنولوجية حديثة.

ال  جزء  فلسطني  تكون  ان  هو  واحد  :"هدفنا  وقال 
يتجزأ من النهضة التكنولوجية العاملية، ما يساعدنا 
على مقاومة احلصار والعزلة وتعزيز صمود شعبنا 
املؤسسات  دولة  وإقامة  البغيض  االحتالل  النهاء 

والقانون واملساواة".
لفعاليات  والداعمني  الرعاة  احلرباوي  وشكر 
شركة  الرئيس  الراعي  وبخاصة  األسبوع،  هذا 
"جوال"،  الفلسطينية  اخلليوية  االتصاالت 
صندوق  ووحدة  الفلسطيني،  االستثمار  وصندوق 
والوكالة  للتنمية،  االسالمي  البنك  في  األقصى 
ومؤسسة   ،)USAID( الدولية  للتنمية  األميركية 
التكنولوجي  والراعي  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد 

شركة سيسكو العاملية.

جوال
شركة  عام  مدير  العكر،  عمار  اشار  ناحيته،  من 
"جوال"،  الفلسطينية  اخلليوية  االتصاالت 
النظم  شهدتها  التي  والتغيرات  التقلبات  الى 
ادت  والتي  العالم،  في  واالقتصادية  التكنولوجية 
نحو  التحول  الى  واملؤسسات  الشركات  دفع  الى 
قطاع  في  العاملة  الشركات  ذلك  في  مبا  العاملية، 
تكنولوجيا املعلومات الفلسطيني والتي باتت تدرك 
ضرورة التأقلم مع هذه التغيرات مبا متلك من قدرات 

وموارد.
وقال :" من هذا املنطلق، فإنه من الصائب أن نحشد 
طاقاتنا ومواردنا للنهوض بهذا القطاع، مشيرا الى 
أن اكسبوتك ليس خطوة في مجال تقدم القطاع إمنا 
هو فرصة ذهبية ملراجعة وتقييم الوضع االقتصادي 
والتكنولوجي واملعلوماتي الراهن في فلسطني، األمر 

التطور  نحو  منه  ننطلق  الذي  اخلط  سيحدد  الذي 
ومواكبة العاملية".

باهمية  اكسبوتك  معرض  الى  ننظر   ": وأضاف 
وأن  املعرض  هذا  برعاية  للمشاركة  دفعتنا  بالغة 
قطاع  فلكل  له،  البالتيني  الراعي  "جوال"  تكون 
يقوم  التي  الرئيسية  واألعمدة  به،  تنهض  اعمدة 
عليها قطاع االتصاالت هي اخلط الثابت واالنترنت 
التكنولوجي  احملفل  لهذا  أولى  لذلك  واخللوي، 
مجموعة  برعاية  يكون  ان  إال  الهام  احلضاري 

االتصاالت الفلسطينية.

رئيس مجلس ادارة "بيتا"
وكرم املهندس عالء عالء الدين، رئيس مجلس ادارة 
رئيس  "بيتا"،  املعلومات  أنظمة  شركات  احتاد 
له،  تذكارية  هدية  بتقدمي  فياض  د.سالم  الوزراء 
تقديرا جلهوده ولدوره املميز في مأسسة االقتصاد 
قبل السياسة، منذ ان بدأ  يطور أساليب  العمل مؤمنا 
بدور التكنولوجيا وخصوصا تكنولوجيا املعلومات 
ووضع يده على ضرورة العمل من أجل بناء اقتصاد 
املعرفة القائم على دعم املبادرات الشبابية بأسلوب 
علمي منظم، ومبنهج يفتح املجال لآلخرين للمبادرة 

طاملا عرف أنها مبادرات جدية.
وأشاد بدعم رئيس الوزراء للحاضنة التكنولوجية 
التزام  عن  الوزراء  رئيس  اعلن  فيما  "بيكتي"، 

سنوي بدعم احلاضنة.
وقال عالء الدين :"هذا مفخرة كبرى لنا في القطاع 
الستمرار  األهم  الضمانة  نعتبره  حيث  اخلاص 
خلدمة  واملستقل  الفعال  دورها  اداء  في  احلاضنة 

االقتصاد الوطني".
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ابداعية  أفكار  فلسطينية-خاص،  رقميات 
وريادية تشكل بذوراً ملشاريع وشركات جتارية 
تكنولوجيا  قطاع  ميدان  في  ناشئة  واقتصادية 
أن  تثبت  مشاريع  واالتصاالت.  املعلومات 
في  الوقوف  يستطيعان  ال  واحلصار  االحتالل 
طريق االبداع الفلسطيني، وأن هذا االبداع موجود 
والشابات  الشبان  من  مجموعة  يحمله  وبقوة 
التدريب  على  حصلوا  الذين  الفلسطينيني 
تطوير  على  تساعدهم  التي  الالزمة  واملعرفة 
أفكارهم وعرضها بالشكل العلمي الصحيح. ستة 
الفلسطينية  احلاضنة  اختارتها  مشروعاً  عشر 
"بيكتي"،  واالتصاالت  املعلومات  لتكنولوجيا 
بعناية وضمن معايير ذات عالقة بابداعية الفكرة 
التسويقية، وبدعم من  وإمكانية عرضها وآفاقها 
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم. ويتواجد هؤالء 
سبعة  وهم  املشاريع  هذه  وأصحاب  الرياديون 
رياديي  "منتدى  ضمن  وشابة  شاباً  وعشرون 
إكسبوتك  معرض  باحات  في  التكنولوجيا" 
2009 في الضفة وغزة، حيث تتاح لهم الفرصة 
للحديث عن مشاريعهم واجللوس مع مستثمرين 

ورجال اعمال فلسطينيني بهدف تبني أفكارهم.

عبر  الضوء  تسلط  فلسطينية"  "رقميات 
واملشروعات  األفكار  هذه  على  مختصرة  نبذة 

االبداعية.

موسوعة األسئلة اإللكترونية
تتوجه فكرة موسوعة األسئلة اإللكترونية أو " 
WikiExamia" والتي صممها ابراهيم عدوان،  
خلدمة فئة الطلبة واملدرسني من خالل تزويدهم 
يعمل  التخصصات.  شتى  في  وحلولها  بأسئلة 
النظام على تصنيف هذه األسئلة وحفظها ضمن 
على  ويحتوي  متنوعة.  ومجاالت  تخصصات 
صالحياته  لكل  املستخدمني  من  مجموعات  عدة 

اخلاصة.

تكنولوجيا تعليمية
تخدم  فكرة  عطية  وحسام  عموري  عماد  صمم 
مادة  ومدرسي  وطلبة  التعليمية  املعاهد 
والذين  فلسطني  في  املعلومات  تكنولوجيا 
يعانون من صعوبة في تعلمها وفهمها لعدم توفر 
في  املذكورة  التجارب  إلجراء  الالزمة  املختبرات 
املنهاج. الفكرة التي أطلق عليها "مختبر سيسكو 
 Sysco  ( الرقيق  احلاسوب  لبرمجة  التعليمي 
النظرية  املادة  حتاكي    ،")Lab- MCU KIT
في املنهاج ومتكن الطلبة من فهم وتصميم أنظمة 
االبداع  لثقافة  محفزة  بيئة  ضمن  إلكترونية 
وتطبيق احللول التكنولوجية في احلياة العملية 

وبطريقة سهلة وممتعة.

محرر املواد التعليمية
برنامجاً  عالونة  وسمير  الصواحلي  هيثم  صمم 
ومعيار  تتوافق  تعليمية  مواد  وحترير  لتأليف 
"سكورم" العاملي 2004، بحيث تكون هذه املواد 
قابلة للعرض والتنفيذ على جميع أنظمة التعليم 
الدروس  حترير  البرنامج  يسهل  اإللكترونية. 
وباستخدام  بسالسة  التقدميية  والعروض 

ابرز األفكار واملشاريع اإلبداعية التي ستعرض في منتدى رياديي التكنولوجيا

واجهة تطبيق رسومية، مع إمكانية استيراد هذه 
الدروس من ملفات محرر النصوص أو العروض 
منفصلة  امتحانات  انشاء  يتيح  كما  التقدميية، 

حتقق أهداف كل درس على حدة.

بوابة املزايدات اإللكترونية
شاويش  ومجد  الشريف  ميساء  وتعاون  بجهود 
يستهدف  برنامج  تصميم  مت  مسودة  ومحمد 
املتسوقني غير الراضني عن األسعار وطرق البيع 
في األسواق التقليدية، ويبحثون عن تسوق أسهل 
  )ITOP( البوابة  هذه  وقت.  أي  وفي  وأسرع 
االنترنت  عبر  والبيع  الشراء  عمليات  تسهل 
خاص  إلكتروني  موقع  على  املزايدة  طريق  عن 

باملشروع مع ضمان السرية التامة والشفافية.

محرك البحث عن لقطات فيديو وصور
 )iarsheef( أو  احملرك  فكرة  أحمد  عماد  طور 
األفالم  صناعة  قطاع  إليه  يحتاج  ما  أهم  لتوفير 
الفيديو  ومقاطع  الصور  وأرشفة  حفظ  وهو  
أقل.  ووقت  بسهولة  احلاجة  عند  عنها  والبحث 
متعدد  إلكتروني  موقع  عن  عبارة  البرنامج 
حتميل  خدمة  يوفر  االستخدام،  وسهل  اللغات 
وحفظ وأرشفة مقاطع الفيديو والصور وإمكانية 
بيع  البرنامج فرصة  السريع عنها. يوفر  البحث 
ربح  مصدر  أرشيفك  ليصبح  املواد  هذه  وشراء 

ودخل إضافي.

أول قارئ تغذيات عربي- نحولة
اشتية  ونصري  صفية  أبو  عمر  من  كل  صمم 
 RSS( نحولة  برنامج  الصادق  وصالح 
الفورية  التغذية  خدمات  يقدم  الذي    )Reader
والتلقائية لصفحاته، وهو األول من نوعه للقيام 
ميكن  العربية.  باللغة  وتقدميها  اخلدمة  بهذه 
اهتماماته  حتديد  من  املستخدم/ة  نحولة  موقع 
املواقع  البرنامج بفحص  وتصنيفها بحيث يقوم 
املعنية وتوفيرها مبجرد دخوله واستعراض ما 
في  كبير  جهد  بذل  إلى  احلاجة  دون  جديد،  هو 

التصفح املتكرر للحصول على معرفة جديدة.

الشاشة التفاعلية على احلائط
مراد  القواسمي،  فهد  هم:  رياديني  خمسة  صمم 
اخلطيب  أمجد  احللواني،  خلدون  السالمية، 

 Touch( اللمس  شاشة  التميمي،  وعمرو 
مجاالت  عدة  في  منتشرة  باتت  التي   ،)Wall
من  االستفادة  على  الفكرة  تقوم  واستخدامات. 
على  الكمبيوتر  شاشة  محتويات  عرض  إمكانية 
لوح العرض أو احلائط من خالل أجهزة العرض 
اإللكترونية )Projectors(. يتكون املشروع من 
العرض  شاشة  أسفل  مثبتة  واحدة  كاميراتني، 
حركات  التقاط  ويتم  يسارها،  على  واألخرى 
الشاشة،  في  االستجابة  مناطق  على  املستخدم 
اللمس  شاشات  عن  مختلفة  تكنولوجيا  باعتماد 

املعروف وبتكلفة قليلة باملقارنة.

شاشات متعددة اللمس
صمم أمين عرندي وأحمد رابي شاشات متعددة 
والتفاعل  التعامل  من  املستخدمني  متكن  اللمس 
مع محتوياتها باللمس باإلصبع. تتميز الشاشة 
بتعدد تطبيقاتها ومجاالتها من اإلعالن والترفيه 
والتعلم والتعليم، كما تتميز بانخفاض تكلفتها. 
وميكن استخدامها على جميع برامج احلاسوب، 
واملطاعم  واملتاجر  والبنوك  التجارية  املراكز  في 

واجلامعات واألماكن السياحية.

جواب لنظم الرد اآللي
بفكرة  رابي  وأحمد  العرندي  أمين  يشارك 
تكنولوجية ثانية تتمثل في برنامج لتصميم الرد 
اآللي على الهاتف بشكل مبسط يوفر للمستخدم 
كافة االمكانات التي توفرها البرامج املعقدة للرد 
اآللي واملتوفرة في األسواق. يحتاج البرنامج إلى 
مودم فقط. يستخدم في البيت كسكرتير آلي، وفي 
احملالت لتسجيل الطلبات، وفي الشركات لتنظيم 

عملية الرد وتوزيعها حسب املتصل.

أنظمة التحكم الذكية
على  القلق  سئموا  الذين  إلى  غامن  عمر  توجه 
املنزل  من  جزء  بأي  للتحكم  ويحتاجون  بيوتهم 
وهم خارجه، والذين يحتاجون إلى أنظمة مراقبة 
مينح  ومصانعهم.  وشركاتهم  لبيوتهم  أمنية 
اإللكترونية  كامالً بجميع األجهزة  النظام حتكماً 
أو  املنشآت  الصناعية في  والكهربائية واملاكنات 
املنازل، مزوداً بنظام ميكنك من املراقبة بكاميرات 

عبر الهاتف احملمول.

مكافحة الرسائل اإلعالنية
االقتصادي  النهج  مصطفى  شريف  فكرة  تعتمد 
ملكافحة البريد املزعج )Spam Tax(. يستخدم 
البرنامج التأخير الزمني كتكلفة إلرسال رسائل 
رسالة  أية  قبول  يتم  ال  حيث  اإللكتروني  البريد 
ويتراكم  املعطى،  التأخير  زمن  انتهاء  حني  إلى 
التأخير بتزايد الرسائل املرسلة إلى حني الوصول 
املزعجة  الرسائل  مرسلو  يستطيع  ال  نقطة  إلى 

احلصول على الربح.

محرك البحث عن الصور
وميساء  القواسمي  ومعتز  زنيد  أبو  ياسر  صمم 
الدويك وايهاب خالف، فكرة تعتمد على استخدام 
اخلليوي  اجلهاز  على  تستخدم  كمدخالت  الصور 
واحلاسوب بدالً من إدخال النص واحلصول على 
الصورة التي توافق النص والتي تعتبر ذات كفاءة 
قليلة بعكس هذا النظام. وتستهدف الفكرة شريحة 

معينة كالطب والتعليم واألمن والسياحة.

بنك الدم اإللكتروني
املستشفيات  يستهدف  امليناوي، نظاماً  صممت عال 
ووزارة الصحة لتسهيل عمليات العشرات من بنوك 
فصائل  من  الدم  أكياس  حساب  مثل  املنتشرة  الدم 
وبيانات  صاحلة،   أو  تالفة  كانت  إن  مختلفة  دم 
املتبرعني واملستفيدين وإمكانية احلجز للتبرع من 
خالل املوقع وتوفير اتصاالت مباشرة مع الراغبني 

بالتبرع عند احلاجة بإرسال رسائل قصيرة.

باني الكيانات الثابتة
وابراهيم  جبارين  وساري  العدم  ساري  صمم 
الثابتة  الكيانات  سراحني فكرة تستهدف تطوير 
عنصراً  يعد  ما  وهو  وممنهجة  علمية  بطريقة 
برمجة  ومناهج  أساليب  تطوير  في  حاسماً 
الكيانات. يعد النظام أداة فعالة تساعد املبرمجني 
على التعلم واكتشاف أخطائهم البرمجية، وعلى 
التكلفة  وتقليل  برمجياتهم،  وتصميم  حتليل 

وتوفير الوقت.

برمجة املتحكم الدقيق
نظاماً  اشتية،  وسلمان  عالونة  سمير  صمم 
برمجة  طريقة  بنفس  الدقيق  التحكم  لبرمجة 
الدوائر املنطقية القابلة للبرمجة )PLC(، لصالح 
املهندسني الكهربائيني الذين يطورون أنظمة حتكم 
لآلالت باستخدام الـ )PLC( بحيث يتمكنون من 
ومن   .)PIC18F4620( الدقيق  املتحكم  برمجة 
السهل تطوير البرنامج لدعم العمليات احلسابية 

وليس فقط املنطقية.

احمللل املالي
صمم مراد سليمان ومحمد مسعود برنامجاً لفائدة 
عن  يبحثون  الذين  والشركات  املؤسسات  مدراء 
البرنامج  املالية.  القرارات  اتخاذ  لتسهيل  طريقة 
املالية  النسب  بحساب  املالي  للتحليل  يستخدم 
وفقاً للمعلومات املزودة من قبل الشركة العاملة 
االستثمارية،  )الصناعية،  القطاعات  كافة  في 

البنوك، البنوك االسالمية، التأمني واخلدمات(.
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املهندس عالء  خاص-رقميات فلسطينية، قال 
عالء الدين، رئيس مجلس إدارة احتاد شركات 
أنظمة املعلومات الفلسطيني "بيتا"، إن قطاع 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الفلسطيني 
جناحات  حتقيق  قليلة  سنوات  خالل  استطاع 
العمل  وبيئة  الصعبة،  الظروف  رغم  كبيرة 
قطاعات  جميع  ظلها  في  تعمل  التي  املعقدة 

االقتصاد الوطني الفلسطيني.

"رقميات  مع  حوار  في  الدين  عالء  وأعرب 
على  "بيتا"،  بقدرة  فخره  عن  فلسطينية"، 
التكنولوجيا  شركات  كبريات  استقطاب 
التكنولوجيا  اسبوع  في  للمشاركة  العاملية 
 ،"2009 "اكسبوتك  ومعرض  الفلسطيني 
منوها في الوقت نفسه إلى أن هناك الكثير من 
حتقيق  دون  حتول  التي  والعقبات  املعوقات 
بقطاع  لإلرتقاء  املرجوة  األهداف  من  الكثير 
احمللي،  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 

والتي ال بد من العمل على إزالتها.
إدارة  مجلس  رئيس  مع  احلوار  نص  وكان 

"بيتا" كالتالي:    

تكنولوجيا  قطاع  إن  القول  نستطيع  هل   *
األسواق  أبواب  بطرق  حالياً  بدأ  املعلومات 

العاملية، أم أن الوقت ما زال مبكراً لذلك؟
عدة  منذ  حتقق  األمر  هذا  أن  جازماً  أعتقد   -
الفلسطيني  التكنولوجيا  مؤمتر  وما  سنوات، 
تتويجاً  إال   ،2009 اكسبوتك  ومعرض  األول 
تلبية  ان  كما  والنجاحات.  اجلهود  لهذه 
سيسكو  بحجم  عاملية  تكنولوجيا  شركات 
قطاع  لدعوة  وإنتل،  وغوغل  ومايكروسوفت 
التكنولوجيا الفلسطيني للمشاركة في املؤمتر 
هي  إمنا  الفلسطيني  التكنولوجبا  وأسبوع 
شركات  سطرتها  جناح  لقصص  وثمرة  نتاج 
احمللية  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
لهذه  كان  وما  السابقة.  األعوام  مدار  على 
الشركات العاملية أن تلبي الدعوة لوال قناعتها 
فلسطني،  في  حقيقية  استثمار  فرص  بوجود 
وللتبادل والتعاون التجاري والعمل مع قطاع 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في األراضي 

الفلسطينية.

التكنولوجيا  شركات  بني   التعاون  اقتصر   *
قضايا  على  اآلن  حتى  والعاملية  الفلسطينية 
مرحلة  إلى  يصل  ولم  الفني،  والدعم  التدريب 
التعاون على املستوى التجاري، هل تتوقعون 
أن يثمر اكسبوتك 2009، عن صفقات جتارية 

أو شراكات من هذا القبيل؟

لم  الطرفني  بني  التعاون  أن  األمر  حقيقة  في   -
التدريبية  والبرامج  الدورات  حدود  عند  يقف 
الفنية، وإمنا تعداها إلى أبعد من ذلك، وجنحت 
شركات محلية في العمل مع شركات عاملية على 
غرار التعاون الذي مت مؤخراً بني شركة سيسكو 
العاملية وثالث شركات فلسطينية أثبتت قدرتها 
مع  تعمل  كانت  إقليمية  شركات  منافسة  على 
العاملية  إنتل  شركة  أيضا  العاملية،  الشركة 
أعمال  لتطوير  فلسطينية  شركة  مع  تعاقدت 
وبرامج لها، وهناك قصص جناح أخرى كثيرة، 
والنجاح  التعاون  من  املزيد  يتحقق  أن  ونأمل 
الشركات  تتخذ  وأن   ،2009 اكسبوتك  خالل 
وافتتاح  فلسطني  في  باالستثمار  قراراً  العاملية 

مكاتب لها في األراضي الفلسطينية.

لسوق  احلالي  الواقع  إلى  تنظرون  كيف   *
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في فلسطني، 
لعملية  املرجوة  األهداف  حتققت  هل  مبعنى 
هناك  ان  أم  للمنافسة،  وفتحا  السوق  حترير 

قضايا ما تزال عالقة؟    
- من الصعب القول إن جميع املعيقات قد أزيلت، 
التي  املهمة  اخلطوات  عن  راضون  نحن  ولكن 
اتخذتها احلكومة في سبيل فتح وحترير السوق 
في  ونحن  والقانونية.  الشريفة  املنافسة  أمام 
بفارغ  ننتظر  املعلومات  أنظمة  شركات  احتاد 
االتصاالت  قطاع  تنظيم  هيئة  تباشر  أن  الصبر 
اللوائح  وضع  ستتولى  بدورها  والتي  عملها 
وتعزيز  السوق  فتح  شأنها  من  التي  واألنظمة 
االقتصاد  يخدم  مبا  الشركات  بني  التنافسية 

الوطني واملواطن.

* كان احلديث يدور في السابق ولفترة طويلة 
االتصاالت  سوق  في  تسود  عارمة  فوضى  عن 
وتكنولوجيا املعلومات سواء على صعيد تقدمي 
على  احلصول  دون  خدمات  الشركات  بعض 

التراخيص الالزمة أو عمل الشركات االسرائيلية 
ما  هل  حق،  وجه  دون  الفلسطينية  السوق  في 

زالت هذه الفوضى على حالها؟
طاملا  املوقف  سيدة  ستبقى  الفوضى  أن  أعتقد   -
أن الهيئة املستقلة لتنظيم قطاع االتصاالت لم تر 
النور بعد، مع التنويه إلى أن وزارة االتصاالت 
بجهود  مشكورة  قامت  املعلومات  وتكنولوجيا 
النظام  وفرض  والسوق  القطاع  لتنظيم  جبارة 
نحن  نفسه  الوقت  في  ولكن  القانون،  وسيادة 
ندرك أن الوزارة ال ميكن أن تكون بديالً للهيئة. 
لوزير  بالشكر  نتقدم  ان  الواجب  من  وهنا 
اجلهود  كل  على  دقة،  أبو  د.مشهور  االتصاالت 
هذا  في  الوزارة  ومن  شخصيا  قبله  من  املبذولة 

الشأن.

قرب  عن  أيام  قبل  االتصاالت  وزير  أعلن   *
االعالن عن إنشاء الهيئة املستقلة لتنظيم قطاع 
االتصاالت، كيف تنظرون إلى هذا األمر، وأيضا 
األهداف  الهيئة  هذه  حتقق  حتى  املطلوب  ما 

املرجوة من تأسيسها؟.
- نحن ننظر بعني االهتمام والترقب إلنشاء هذه 
وممارسة  الوجود  حيز  إلى  وخروجها  الهيئة 
دورها في تنظيم السوق وعمل الشركات. لقد كان 
االتصاالت  قطاع  لتنظيم  املستقلة  الهيئة  إنشاء 
املعلومات  أنظمة  رئيسيا الحتاد شركات  مطلباً 
الفلسطيني منذ سنوات طويلة خلت، إدراكا منا 
ألهميتها وأهمية الدور الذي ستضطلع به خاصة 
مع اتساع حجم السوق ودخول شركات جديدة 
سواء تلك املتخصصة بتقدمي خدمات االتصاالت 

أو اخلدمات املرتبطة بتكنولوجيا املعلومات. 
بد  ال  الهيئة  بهذه  فيه  نرحب  الذي  الوقت  وفي 
باالستقاللية  متتعها  ضرورة  على  التأكيد  من 
للعمل  أمامها  املجال  وفتح  واحليادية  الكاملة 

املريح بعيداً عن التجاذبات مهما كان نوعها. 

تلو  العام  ملحوظاً  تطوراً  اكسبوتك  شهد   *
املتطلبات  من  الكثير  هناك  زال  ما  ولكن  اآلخر، 
املادية  أو  اللوجستية  سواء  واالستحقاقات 
برأيكم  أعلى،  مستويات  إلى  باملعرض  لالرتقاء 

ما هي أهم هذه املتطلبات؟
أنه  على  التكنولوجي  احلدث  هذا  إلى  ننظر   -
عاملي، وبالتالي فإن جميع الترتيبات اللوجستية 
العاملية حتى نستطيع  أن ترتقي ملستوى  يجب 
ولكن  املرجوة.  والنتائج  النجاحات  نحقق  أن 
من  للعديد  نفتقر  فلسطني  في  زلنا  ما  لألسف 
للمعارض  أرض  توفر  ابرزها  من  التي  األدوات 
الضخمة  املؤمترات  لعقد  متخصصة  قاعات  أو 
أو حتى مرافق وبنية حتتية تستطيع خدمة مثل 

هذه التظاهرات واألحداث االقتصادية الكبرى.

اسبوع  في  عاملية  شركات  استقطاب  رغم   *
التكنولوجيا الفلسطيني واملؤمتر التكنولوجي، 
من  أن  إال  العام  هذا  اكسبوتك  في  ومشاركتها 

املالحظ عدم مشاركة شركات عربية؟
كعمق  الشقيقة  العربية  الدول  إلى  نتطلع   -
واملستويات،  الصعد  جميع  على  استراتيجي 
مشاركة  الستقطاب  نسعى  فإننا  وبالتالي 
أو  الشركات  مستوى  على  سواء  عربية 
ولكن  العربي،  الوطن  في  واملؤسسات  األفراد 
األراضي  تعيشه  الذي  اخلاص  الوضع  بسبب 
املتعذر  من  فإن  االحتالل  نير  حتت  الفلسطينية 

حتقيق هذا األمر.

* هل وجهتم الدعوة لشركات عربية للمشاركة، 
على  الشركات  هذه  رد  هو  فما  ذلك  مت  وإذا 

الدعوة؟
عربية  لشركات  الدعوات  من  العديد  وجهنا   -  
األردنية  اململكة  اجلوار،  دول  من  خاصة 
ودول  العربية  مصر  وجمهورية  الهاشمية 
الشديدة  احلماسة  رغم  ولكن  العربية،  اخلليج 
أبدتها هذه الشركات للحضور واملشاركة،  التي 
آنفاً،  ذكرناها  التي  لالسباب  اعتذرت  أنها  إال 
اجلادة  واحملاوالت  اجلهود  ببذل  ووعدت 

للمشاركة في األعوام املقبلة.

عقد  العام  هذا  التكنولوجيا  اسبوع  يتضمن   *
هذا  طبيعة  عن  حدثتنا  هال  للرياديني،  ملتقى 
امللتقى، من حيث األهداف والقيمة املضافة التي 

سيدخلها لقطاع التكنولوجيا الفلسطيني؟
قطاع  تطور  ملصلحة  أنه  "بيتا"  في  نؤمن   -
حقيقية  مشاركة  من  بد  ال  احمللي،  التكنولوجيا 
بيدهم  لألخذ  واملبدعني  األفكار  لرياديي  ودمج 
مشاريع  إلى  أفكارهم  حتويل  على  ومساعدتهم 
أساسي  كجزء  تعمل  ناشئة  وشركات  ناجحة 
الفلسطينية  للحاضنة  كان  لقد  القطاع.  هذا  من 
"بيكتي"  واالتصاالت  املعلومات  لتكنولوجيا 
الدور الرئيس واألبرز في التحضير لهذا املنتدى 
األفكار  هذه  تقدمي  إلى  خالله  من  نسعى  الذي 

الريادية للمستثمرين واملعنيني.

وال يفوتني هنا، أن اشكر رئيس الوزراء د.سالم 
فياض على تقدمي منحة من احلكومة للحاضنة 
أميركي  دوالر  ألف   500 بقيمة  التكنولوجية 
لتمكينها من تطوير األعمال واملشاريع الريادية، 
الدعم،  هذا  ليتوج  يأتي  املنتدى  فإن  وبالتالي 
محمد  مؤسسة  من  املشكور  الدعم  إلى  ويضاف 

بن راشد آل مكتوم للمنتدى واحلاضنة.
 

هناك فرص استثمار حقيقية ومجدية في قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الفلسطيني
نسعى الستقطاب مشاركة عربية في اكسبوتك خالل السنوات املقبلة

ننتظر بفارغ الصبر أن تباشر هيئة تنظيم قطاع االتصاالت عملها باستقاللية وحيادية
ما زلنا في فلسطني نفتقر للعديد من األدوات التي من شأنها االرتقاء بالقطاعات االقتصادية

رئيس مجلس إدارة "بيتا" املهندس عالء عالء الدين في حوار مع "رقميات فلسطينية":
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حوار
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خالل مشاركتها في اسبوع التكنولوجيا الفلسطيني

"مايكروسوفت" العاملية تطرح "ويندوز 7" في 
اطالق خاص وتعلن عن مبادارت وبرامج جديدة

"مايكروسوفت"  شركة  نظمت  الله-   رام 
العاملية امس إطالق خاص في فلسطني، لنسخة 
وفد  مشاركة  هامش  على  وذلك،   ،"7 "ويندوز 
فعاليات  في  العاملية  الشركة  من  املستوى  رفيع 
-MS Techno ياسبوع التكنولوجيا الفلسطين
ogy Days in Palestine( ، ومعرض فلسطني 
واالتصاالت  املعلومات  لتكنولوجيا  السنوي 

"اكسبوتك 2009".

اسبوع  في  مايكروسوفت  جانب  عن  ويشارك 
نسيم  السيد  من:  كل  الفلسطيني  التكنولوجيا 
مايكروسوفت  لشركة  اإلقليمي  املدير  تفاحة 
-DPE -Deve )في الشرق األوسط وإفريقيا 
oper and Evangelism- Senior Dire -

والسيد   ،)  tor Middle East and Africa
 DPE Managed ISV and(   جوكشني بكر
 DPE جرار  ربى  Client Lead(،والسيدة 
Administrative Coordinator- M -

.) crosoft Jordan

 ،7 ويندوز  لنسخة  اخلاص  االطالق  ومت   
املعلومات  أنظمة  شركات  احتاد  مع  بالتعاون 
الفلسطينية  واحلاضنة  "بيتا"،  الفلسطيني 
)بيكتي(،  واالتصاالت  املعلومات  لتكنوجيا 
املبرمجني  مجتمع  متثل  التي  بالديف  ومجموعة 
مايكروسوفت  ببرامج  واملتخصصني  املهتمني 
-PalDev. Net co املختلفة   )واشنطتها 
munity(وتغطي اجلنوب والوسط والشمال.

اجلديدة  املزايا  من  بالعديد   7 ويندوز  ويتمتع 
شريط  على  التطويرات  أبرزها:  والفريدة، 
وحلول  األداء  على  والتحسينات  والشكل  املهام 
الطاقة  الشبكات األكثر سهولة من قبل، وتوفير 
اجلديدة  املزايا  من  الكثير  وغيرها  الكهربائية، 
أعلى  وموثوقية  أسرع  أداء  بتأمني  الكفيلة 

ومستوى حماية وأمان أفضل.

البرامج  من  العديد  مايكروسوفت  وستطرح   
التي تعمل على تقدميها في  اجلديدة واملبادرات 
عن  التحدث  سيتم  البرامج،  هذه  ومن  فلسطني، 
 Windows احدث النسخ املطروحة من كل من 
 ،Visual Studio 2010و   Server 2008 R2
،  كما سيتم التحدث عن املسابقة السنوية العاملية 
التي تطرحها مايكروسوفت وهي مسابقة خاصة 

-Ima  بالطالب تسمى مسابقة كأس التخيل "
."ine Cup 2010

الطالب  من  العديد  الهام  احلدث  هذا  حضر  وقد 
واالكادمييني واملتخصصني في مجال تكنولوجيا 
الكبرى  املعلومات باالضافة الى ممثلي الشركات 

وقطاع تكنولوجيا املعلومات الفلسطيني.

الهدف األهم لويندوز  إن  وقال جوكشني بكر :"  
فقد  الكمبيوتر.  جهاز  على  العمل  تسهيل  هو   7
تطوير  عملية  خالل  مايكروسوفت  حرصت 
النظام على التواصل مع شتى الشركاء والعمالء 
تصميم  ومت  احتياجاتهم  على  قرب  عن  للتعرف 
وتطوير ويندوز 7 مبا ينسجم وتلك االحتياجات 
في  أكبر  فعالية  حتقيق  من  املستخدمون  ليتمّكن 
التطبيقات  بني  التوافقية  من  واالستفادة  عملهم 
يومنا  في  واسع  بشكل  املستخدمة  واألجهزة 

هذا". 

آراء  على  اعتمد   7 ويندوز  تطوير  ان  الى  واشار 
النتائج  كانت  هنا  ومن  املستخدمني  ومالحظات 
املتمثلة مبواصفات ومزايا مبتكرة وجديدة جتعل 
أكثر سرعة وبساطة مما ميكن  الكمبيوتر  أجهزة 
ألجهزتهم  أكبر  حماية  توفير  من  املستخدمني 

وبغض النظر عن أماكن تواجدهم".

من جهته، حتدث نسيم تفاحة حول كأس التخيل
IMAGINE CUP ، مبينا انها مسابقة سنوية 
للطالب،  العاملية  ميكروسوفت  شركة  تنظمها 
ألف طالب وطالبة   200 أكثر من  ويشترك فيها 
فيها  املنافسة  وتدور  العالم،   أنحاء  جميع  من 
بني أكثر من عشرة آالف متسابق من جميع دول 
العالم، حول استخدام التكنولوجيا احلديثة في 
حل إحدى املشاكل التي تواجه العالم في مجال 

معني حتدده إدارة املسابقة كل عام. 

أن املسابقة على مرحلتني،  األولى  وبني تفاحة 
اختيار  يتم  حتى  الدولة  مستوى  على  محلية 
فريق واحد ميثل هذه الدولة  وبعد ذلك مرحلة 
ملدة  واحدة  دولة  تستضيفها  التي  النهائيات 
أسبوع في شهر متوز من كل عام. وقد استقبلت 
اجلاري  للعام  التخيل"   "كأس  مسابقة   مصر 
2009، حتت شعار " معا سنغير العالم" فيما 
الستقبال  االوروبية  القارة  في  بولندا  تستعد 
تفوز..  "انت  شعار  حتت  القادم  العام  احلدث 

جميعنا اذا فائزون".

تشارك  العاملية  مايكروسوفت  شركة  أن  يذكر 
 "2009 "اكسبوتك  في  مباشرة  األولى  للمرة 
الفلسطيني،  التكنولوجيا  أسبوع  وبفعاليات 
فلسطينية  جامعات  في  عمل  يومي  ستعقد  كما 

في شمال وجنوب الضفة الغربية، 




