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تناولت هذه األطروحة دراسة شاملة لواقع شبكة االتصاالت الثابتة الفلسطينية في الضفة 

غزة، اخذين بعين االعتبار الخصائص الجغرافيـة والديمغرافيـة واالقتصـادية    الغربية وقطاع 

والسياسية للمنطقة في ضوء المعلومات والبيانات المتوفرة لدى المؤسسـات والـوزارات ذات   

الهدف الرئيسي لهذه األطروحة هو وضع إطار تنظيمي وتخطيطي لشـبكة ومشـاريع   . العالقة

لبعيد، وربط الجوانـب الفنيـة والتقنيـة لمشـاريع وشـبكة      االتصاالت على المدى القريب وا

االتصاالت بالجوانب التخطيطية والفيزيائية للمناطق والتجمعات السكانية في الضـفة الغربيـة   

وقطاع غزة، ووضع الخطط المستقبلية لتوسعة وتطوير شبكة االتصـاالت الثابتـة الفلسـطينية    

  .ية وتحضرهاوالتي تعتمد على احتياجات التجمعات السكان

للوصول إلى هذا الهدف تم االستفادة من بعض النظريات والنماذج حول التخطيط بشكل 

عام باالعتماد على الدراسات السابقة حول هذا الموضوع، وتم االستفادة أيضا من بعض النماذج 

حول تخطيط شبكة االتصاالت المتوفرة لدى شركات االتصاالت في فلسطين والـدول العربيـة   

جاورة، وأيضا المعلومات والبيانات التي جمعها الباحث من خالل المصادر الميدانية وتشـمل  الم

المعلومات التي تم الحصول عليها من المقابالت الشخصية مع موظفي شركة االتصـاالت مـن   

اعتمـدت  . مختصين وذوي العالقة والخبرة الفنية والتقنية في مجال تخطيط شبكة االتصـاالت 

هجها بشكل أساسي على النهج ألوصفي التحليلي في ضوء المعلومات والبيانـات  الدراسة في من

التي تم جمعها والحصول عليها حول واقع شبكة االتصاالت والتجمعات السكانية فـي الضـفة   

  .الغربية وقطاع غزة



 ش 

إعادة هيكلة المقاسـم والتوابـع    إستراتيجيةلقد توصلت هذه الدراسة إلى ضرورة تبني 

توسعتها وتطويرها بأنظمة تلبي احتياجات التجمعات السكانية وتحضـرها، وبمـا   والعمل على 

وفي المقابل أكدت الدراسة على تبنـي  . يتماشى مع النظم العالمية المتطورة في عالم االتصاالت

تأهيل الشبكات القديمة كثيرة األعطال، واستبدال الشبكات النحاسية الرئيسية بشبكات  إستراتيجية

كما . ية، وتحويل الشبكات الهوائية إلى أرضية بهدف تحسين المظهر وتقليل األعطالألياف ضوئ

إكمال بناء وتدعيم شبكة األلياف الضوئية، وترقية وتوسعة  إستراتيجيةأكدت الدراسة على تبني 

حسب السعات الالزمة، واالستغناء عن األنظمة المتواضـعة  ) األجهزة الطرفية(شبكات التراسل 

، وإبقاء وصالت الميكروويف كرديف لشبكات األليـاف  )، ومضاعفات الخطوطWLL(األداء 

  .الضوئية

وفي النهاية أكدت الدراسة على الوضع الخاص للضفة الغربية وقطاع غزة الناتج عـن  

وجود االحتالل اإلسرائيلي وتأثيره سلبيا على كافة األصعدة مما حد من إمكانية وضع الخطـط  

لقطاع االتصاالت، وكان عائقا أيضـا لوصـول خدمـة     اإلستراتيجيةرامج التنموية الشاملة والب

  .  االتصاالت لبعض القرى الفلسطينية

  




