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ما الذي سٌحدث ...وٌتؽٌر ...؟

لقد شهدت البشرٌة ثالث ثورات كبرى كانت بمثابة مراحل فاصلة ومإثرة فً حٌاة
اإلنسان وتارٌخ البشرٌة وهذه الثورات او المراحل ترتبط بطبٌعة الزمن الذي ٌظل فً
صٌرورة دائمة وٌرتبط كذلك بطبٌعة األمم التى تشكل البشرٌة جمعاء حٌث تكون أٌضا فً
حركة مستمرة وهذه الصٌرورة وتلك الحركة هً التى نقلت اإلنسان من العصر البدائً
الى العصر الصناعً الذي بلػ فٌه اإلنسان أوج مجده وتقدمه ورفاهته.وها هً الٌوم
نالحظها جلٌا تنقله الى عصر جدٌد لم تعهده البشرٌة نظرا لما ٌحوٌه من تقنٌات
المعلومـاتٌة فائقـة السرعـة ..وأقمـار صناعٌة ،وألٌاؾ بصرٌـة...الخ ،اذ انه حقا عالـم
الطرٌق السٌـارة السرٌعة الرقمٌـة للمعلومـات ،والواقـع االفتراضً ..وذكاء االصطناعً،
والنظم الخبٌرة ،حٌث البٌت والمكتب الذكٌان ،والكمبٌوتر الخفً ،واآلالت التً تفكر، ...اذ
ان جدران المنازل واألدوات المنزلٌة ستكون مزوده بطاقات حاسوبٌة اكبر من السوبر
كمبٌوتر المعروؾ الٌـوم وستندس بخفة ضمن نسٌج حٌاتنا وموزعة فً كل األماكن...
الواقع ان المستقبل القرٌب ٌحمل إلٌنا ما ٌشبه المستحٌالت.

وبناء على الطرح أعاله سٌكون بإمكان البٌت او المنزل الذكً ان ٌتنبؤ بحدوث عاصفة
حٌث سٌلتقط التنبإ الجوي من شبكة اإلنترنت وسٌقوم باإلجراءات الضرورٌة مثل رفع
درجة الحرارة وتنبٌه أفراد العائلة ،كما انه ٌمكن لؽرفة الحمام ان تكون مستقبال من
الذكاء حٌث ستراقب صحة أفراد العائلة ،وقد ٌكون البٌت الذكً أشبه بالممرضة اآللٌة
آلتً تشخص الحالة بدقة وترسل المعلومات آلٌا بصمت الى طبٌبك ،كما انه ألجهزة
الحواسٌب الملبوسه ان تكون صؽٌرة جدا بحٌث تخفا فً أزرار القمصان او فً مشابك
ربطة العنق فمثال مجرد ان ٌتحرك الشخص داخل منزله فان األبواب تفتح بصورة تلقائٌة
عند اقترابه منها وتنار الؽرفة عند دخوله وتؽلق عند مؽادرته آلٌا ] . [1ولعل هذا ما سٌجعل
من تقنٌات االتصاالت والمعلومات بمثابة بترول وذهب القرن الحادي والعشرٌن قرن
توظٌؾ تقنٌات المعلومات وتشؽٌلها وسوؾ تسود ٌقٌنا قاعدة احتالل من ٌعرفون وٌعلمون
ومن لدٌهم المعلومات وٌملكون القدرة على حسن توظٌفها بالصفوؾ األولى لٌتصدروا
الطبقات االجتماعٌة جمٌعا وٌتحقق قوله تعالى (قل هل ٌستوي الذٌن ٌعملون والذٌن ال
ٌعملون)*صدق هللا العظٌم .
ولنتفق جمٌعا ومنذ البداٌة على ان هذا العالم االفتراضً المتخلق قد بدأت تتضح
قسماته وبدأ ٌإثر بالفعل فً حٌاة المجتمع و عما قرٌب سوؾ ٌتؽٌر العالم تؽٌٌراً جذرٌا ً
بحٌث تحتل هذه الحركة مكانتها فً التارٌخ كثورة اجتماعٌة – اقتصادٌة تفوق فً حجمها
وأثرها الثورة الصناعٌة ،كما ان شكل ووظٌفة سوق المعلومات الذي سٌكون سوق القرن
ا لحادي والعشرٌن حٌث ٌقوم الناس وأجهزة الحواسٌب بالبٌع والشراء وتبادل المعلومات
والسلع المعلوماتٌة بحرٌة دون قٌد على حد تعبٌر ماٌكل دٌرتوزوس الذي ٌقصد من وراء
رإٌته وتصوره بؤوائل الثمانٌنٌات لسوق المعلومات المستقبلً ذاك التجمع من الناس
وأجهزة الحواسٌب وأدوات االتصال والبرامج والخدمات التى تنخرط معا ً فً التعامالت
المعلوماتٌة بٌن األفراد والمإسسات فً المستقبل وهذه التعامالت سوؾ تشمل تشؽٌل

المعلومات ونقلها وفقا لنفس الدوافع االقتصادٌة التى تحرك السوق التقلٌدٌة الراهنة للسلع
والخدمات المادٌة وان هذا السوق موجودا فعال ولكنة فً مرحلة جنٌنٌة اذ من المتوقع لها
النمو بمعدالت سرٌعة لٌإثر فً الحٌاة بنفس تؤثٌر منتجات وعملٌات الثورة الصناعٌة،
وفعال تحققت النبوءة او جزء كبٌر منها والجزء الباقً ٌوشك ان ٌتحقق]. [2اال انه من
الصعب الجزم باقتراب التحقٌق والتنفٌذ فً الوقت الراهن على األقل الن البنٌة األساسٌة
لسوق المعلومات ؼٌر مكتملة ومازالت فً مرحلة الطفولة واذا اتفقنا على ذلك فانه هنالك
من ٌقوم ببنائها حتما ،كما سنرى الحقا بشكل أكثر تفصٌال.

ومما تقدم ٌتبٌن ان العالم االفتراضً او الواقع االفتراضً وهو ذاك العالم او الواقع
المحاكً للعالم الحقٌقً الذي ٌنقل الى ناظرٌك وأذنٌك وسائر حواسك األخرى ما كنت
ستراه من مكانك فً العالم االفتراضً ،فقد ٌكون الواقع االفتراضً ؼٌر مؤلوؾ مرحلٌا،
لذا أسوق ب عض األمثلة من اجل المزٌد من توضٌح وتعزٌز الفكرة ،ولتكن عن احد
التطبٌقات فً مجال الطب فً المستقبل لٌس بالبعٌد سٌستطٌع أي جراح بارتدى نظارات
خاصة إجراء عملٌات جراحٌة وان ٌتمكن من رإٌة صورة تقرٌر طبً لمسح دقٌق لدماغ
احد المرضى فً بلداً أخرى ،وهناك صورة أخرى لمزٌد من التوضٌح كما ستستطٌع
ارتداء نظارات خاصة لرإٌة وتشخٌص العطب فً أي جهاز على سبٌل المثال الؽساالت
ومن الممكن إجراء إصالح من خالل صورة الفٌدٌو حٌث ٌوضح المكان الذي تضع فٌه
المفك ومفتاح الربط ومقدار الدوران أي منهما ومع تنفٌذ التعلٌمات ستجد المشكلة قد
انحلت ،وقد قام البروفسور ستٌفن فٌنر الذي ٌعمل فً جامعة كولومبٌا بإجراء هذه التجربة
ذاتها باستخدام واقع افتراضً إلصالح طابعات اللٌزر ،وبالتالً فان الواقع المعزز ٌنطوي
على تركٌب صورة افتراضٌة فوق صورة حقٌقٌة ،الشك انه واقع ؼرٌب ورهٌب اذ
ٌنطوي على اإلحساس بالؽمر والتواجد والتؤثٌر الكامل دون التواجد الحقٌقً !.

ومما ال ٌرقى للشك انه فً ٌوما لٌس بالبعٌد سٌتقتحم الواقع االفتراضً مساحات
اإلحساس والشعور والوجدان فٌقرب إحساس القرٌب بالبعٌد حٌث سٌزداد إنتاج معدات
ذاك الواقع االفتراضً والتى منها على سبٌل المثال ال الحصر معدات من شؤنها تحول
البٌانات المرسلة لنبضات إحساس من جدٌد ،وهذا ما تعهد به إرهاصات مشروع ٌعمل
علٌه فرٌق أبحاث بجامعة بافلو ( )Buffaloالنٌوٌوركٌة حٌث ٌبذل جهو ًدا لتطوٌر تقنٌة
ٌمكن بموجبها نقل اإلحساس بملمس األجسام عبر شبكة اإلنترنت ومع تكامل هذه التقنٌة
ٌومًا ما مع معدات الواقع االفتراضً ( ،)Virtual Realityونظم االتصال الؽمري
( ،) Tele-immersionومع إمكانٌة تحوٌل الروائح نفسها إلى بٌانات ٌمكن تبادلها .إذ
بوسع القـارئ أن ٌتصور نفسـه على سبٌل المثال وقد امتلك جهـازاً مستقبلٌا ً ٌمكنه وهو
جالس فً بٌتـه من مشاهدة ابن أخٌه المقٌم فً الٌابان وهو ٌركض فً الحدٌقـة ،مـع قدرتـه
على لمس الطفل وتحسس مالمحه الحقٌقٌة على راحة ٌـده  ،وتنسم أرٌـج األزهار المحٌطة

به فعالً  ،هذا الخٌال الجمٌل هـو ما ٌعمله العلمـاء بهدؾ تحوٌله إلى واقـع بتوفٌر
استخدامات قـد ُتخرج اإلنترنت من هـذا العالم  ،ل ُتكون عالمها االفتراضً المتكامل] [3على
ؼرار العالم الواقعً .

ولعل هذا ما ٌجعلنا نجزم بنجاح تقنٌات االتصاالت والمعلومات فً تحقٌق المعادلة
الصعبة فعالً ،ونعنى بذلك نجاحها فً الجمع بٌن األكفاء واألعلى قدرة ،وبٌن األرخص
واألكثر سهولة فً االستخدام ،حٌث ارتقت على جبهات عدة ،وازدادت سهولة استخدامها
اذ أصبحت فً متناول األطفال وحتى محدودي التعلٌم ، ..لقد تمكنت فعال من تحقٌق تلك
المعادلة الصعبة بفضل توظٌؾ ما أسمٌناه باألفكار الذهبٌة " الفكرٌة" وتؤتً على راس
القائمة الذهبٌة على مستوى تقنٌات المعلومات ككل فكرتان أساسٌتان ذات صلة وثٌقة فٌما
بٌنهما اال وهما التصؽٌر المتناهً miniaturizationوالرقمنة  .digitizationولن
ٌكتمل التصور اذا لم ٌكن لدٌنا فهما واضحا وإدراكا ً كافٌا ً لطبٌعة هذا العالم المتخلق "
الواقع االفتراضً" اال بالتؤمل إفرازات المعلوماتٌة داخل النسق المجتمعً والمتمثلة فً
التصؽٌر الذي كان وراء سرعة انصهار تقنٌات المعلومات داخل الكٌان المجتمعً ،اذ
باتت بفضله ذات قابلٌة هائلة لالندماج مع ؼٌرها من مركبات الفضاء الى ..لعب األطفال
ومن محطات تولٌد القوى الكهربٌة الى ..منظمات دقات القلب ،فقد تناثرت " منمنمات "
تقنٌات المعلومات فً كل اتجاه وظلت تقوى وترهؾ فً آن واحد ،حتى اخترقت جسد
اإلنسان وأوشكت الٌوم ان تنفذ خالل جدار خالٌاه ،وهكذا اتسعت جبهة لقاء تقنٌات
المعلومات مع المنظومة البشرٌة المجتمعٌة.

ونستنتج منطقٌا بان الحركة المجتمعٌة قد باتت محكومة بمنهجٌات تقنٌات المعلومات
 ،Information Technologyوان تفسٌر هذه العبارة ٌصل بنا فً النهاٌة الى عدة
فرضٌات من بٌنها تقلٌص الدور المادي للحركة فً الوقت الذي تتسع فٌه الحركة
اإللكترونٌة فً العالم االفتراضً فكلما تطورات الحركة هنا تقلصت الحركة هناك ،ومثل
هذه الفرضٌة لها مصداقٌة واقعٌة كبٌرة حٌث تتم معظم المعامالت بواسطة الهاتؾ النقال
إضافة الى االنترنت وفً هذا المضمار تلعب شركات تقنٌات االتصاالت والمعلومات
والمإسسات التى تتحكم فً مصٌر حركة التجارة واالقتصاد واألعمال دورا بارزاً .وٌبقى
هنا الحصول بالطبع على تفسٌر دقٌق لعبارة هنا وهناك مع ما ٌلحق هذا التفسٌر من
محاولة استنطاق الفكرة الزمنٌة لهذه الحركة ،فما كان ٌمكن الحصول علٌه فً ساعات او
أٌام او ربما شهور وسنوات أضحى الٌوم ٌتم الحصول علٌه فً ثوانً فً الحد األقصى
ومثل هذا وذاك جعلنا نحن البشر ندخل محك قاعدة الزمن االفتراضً CyberTime
والمكان االفتراضً  ،Cyberplaceوهذا المحك ٌتطرق بالضرورة الى حساب الزمن من
نقطة انطالق الحدث او النشاط الذي ٌمارسه اإلنسان والنتٌجة التى ٌبتؽٌها من ورأى هذا

النشاط الذي اتخذ الطابع المعلوماتً وبما ٌجعل مصدر المعلومة فً محك كبٌر فٌما ٌتعلق
بالسٌطرة على حركة تداولها].[4

واذا ما تناولنا مصطلح الواقع االفتراضً Virtual Realityمن الناحٌة الداللٌة نجده
مرادؾ للفضاء السٌبرنً وهو عالم مصطنع او صنعً ومختلق ٌتكون بعرض مركب
ثالثً األبعاد ٌمكن للمستخدم Userالتجول فٌه من خالل إصدار األوامر للحواسٌب
وٌفرض هذا العالم متؽٌرات منطقٌة وٌعوض فً بعض األحٌان عن الواقع كما هو الشؤن
فً برنامج المحاكاة  ،Simulationوذاك الفضاء السٌبرنً عبارة عن ترجمة لمفهوم
الساٌبر سبٌس  Cyberspaceالمتكون من كلمتٌن ابتدعهما مإلؾ قصص الخٌال العلمً
ولٌٌم كٌبسون واشتقه من السٌبرانٌة وكلمة سٌبر لدٌها جدر مشترك مع
السٌبرنٌتٌكا  Cyberneticsوهو علم التحكم اآللً الذي ٌهتم بالجانب المعلوماتً لألنظمة
الدٌنامٌكٌة المعقدة وٌتجرد الى حد كبٌر من العملٌات الطاقٌة والتركٌبات المادٌة لهذه
النظم ،وٌحاول هذا العلم محاكاة هذه النظم اآللٌة اإللكترونٌة المعقدة مع النظم العصبٌة
للكائنات الحٌة] ،[5ولذا فعندما نتكلم على هذا الفضاء فنحن نسبح فً فضاءات أنظمة
المعلومات المصطنعة  .وقـد نتفق جمٌعـا مع هذه الحقائق التً تعتمد فً تطورها بصورة
أساسٌة على علم المعلومات بجوانبه المتعددة وشبكات االتصاالت والحواسٌب مكونـا ً بذلك
ثورة معلوماتٌة او ما ٌسمٌـه البعض (بالتقنٌة الفكرٌـة) تلك التً تضم سلـع وخدمـات
جدٌـدة مع التزاٌـد المستمـر فً القـوة العاملـة المعلوماتٌة وبمعنى آخر التعظٌـم من شـؤن
وقٌمـة الفكـر والعقـل اإلنسانً ،وٌقـودنا هـذا الى التسـاإل عن كٌفٌة بلـوغ ذلك ولكن
سٌكون لنا عـودة لمناقشة الموضوع ،ورٌثما ٌتم ذلك نكتفً بالتنوٌه عن أهمٌة إدارة
المعرفة وضرورة توظٌفها من اجل الجودة والتمٌز والتنافس .

وإزاء ذلك ستبرز قضٌة مستقبلٌة ؼاٌة فً األهمٌة وهً شٌوع المعامالت االلكترونٌة
التى سوؾ تهز الكٌانات الحكومٌة والرسمٌة والتً تستوجب منا اإلعداد القٌمً الكافً
فبدون رٌب ان العامل الحاسم فً الحٌاة االجتماعٌة مستقبال سٌتمحور حول العلم والمعرفة
وان الوظائؾ االقتصادٌة االجتماعٌة للرأس المال تنتقل الى مجال المعلوماتٌة ،وان تلك
األنماط قد بدأت تتضح قسماتها فً العدٌد من المجتمعات ولو بصورة بطٌئة ،اال انها
سائرة نحو التوسع والتعمٌم خالل العقود القلٌلة القادمة ،فالثورة االتصالٌة المعلوماتٌة تنبآ
عن تؽٌرات فً أنماط وأسالٌب الحٌاة بصورة جذرٌة فً سبٌل تحقٌق منفعة اجتماعٌة
كزٌادة إمكانٌة الربط الدائم باإلنترنت وانخفاض أسعار التكالٌؾ التً تإدي الى تسرٌع نمو
التجارة اإللكترونٌة وتنامً الجماعات المترابطة إلكترونٌا ،وقد ٌبدو للبعض ان هذه الرإٌة
ؼٌر علمٌة او انها مجرد أسطورة او ٌوتوبٌا نحاول بالخٌال رسم معالمها ،اال ان هنالك
العدٌد من العلماء ومن بٌن أهمهم مٌتشٌو كاكو أحد علماء الفٌزٌاء البارزٌن على المستوى
الدولً ٌإكد انه مع االنخفاض المستمر لكلفة الشرائح الدقٌقة فؤنها ستكون رخٌصة جدا

مستقبال ،وربما نذهب لشرائها كما نشترى البطارٌات الصؽٌرة للمذٌع او ساعتنا الحائطٌة
او حتى ساعة الٌد  ،وٌحدد اإلطار الزمنً لذلك مع حلول عام  ، 0232وهذا ٌعنى انها
ستكون قوٌة جدا بحٌث تتواري عن األنظار  ،وقد سمى البعض هذه الرإٌة الحوسبة
الحاضرة فً كل مكان] [6الؽائبة عن األبصار.

ثانٌا :هندسة وهٌكلة البنٌة األساسٌة للمعلوماتٌة
·

رهانات لإلنجاز ... .؟

ان هذا العصر ..عصر التحول من اقتصاد الموجودات الى اقتصاد المعلومات او
االقتصاد القائم على المعرفة ومن ابرز واهم سماته بل أهم متطلباته التوظٌؾ المتنامً
لوسائل الحوسبة واالتصال فً مختلؾ مناحً الحٌاة ،واالعتماد المتزاٌد على تقنٌة
المعلومات فً األداء والخدمة واإلنتاج ،وهو ما أدى وٌإدي الى توسع برامج التعلٌم
والتدرٌب فً حقل تقنٌة المعلومات بمختلؾ فروعه .واذا كان ثمة حاجة ماسة فً لٌبٌا
لتعلٌم أكادٌمً متمٌز فً حقل تقنٌة المعلومات بمختلؾ الفروع والمٌادٌن ،فان الحاجة أكثر
الى تؤهٌل قطاعات المجتمع المختلفة – تؤهٌال عملٌا -للتواإم مع عصر تقنٌة المعلومات،
ومن هنا ٌتخذ التدرٌب العملً والتطبٌقً على مسائل وموضوعات تقنٌة المعلومات أهمٌة
استثنائٌة ،ولنا فً التجارب المقارنة مثال ٌحتذي ،اذ رؼم شٌوع برامج التعلٌم األكادٌمً
بالعدٌد من الدول المتقدمة والبعض من المتنامٌة فً هذا الحقل عموما ،اال ان ذلك لم ٌؽنى
عن انتهاج الدول المتقدمة خططا شاملة – بعٌدا عن الشعارات المفرؼة من محتواها -
إلعداد وتؤهٌل مواطنٌها بمختلؾ تخصصاتهم ووظائفهم الستخدام وتوظٌؾ التقنٌة
واال عتماد علٌها ،وقد مثلت تجربتً اٌرلندا وفنلندا من بٌن الدول األوروبٌة ،وتجربة الهند
من بٌن الدول اآلسٌوٌة ،تجارب مضٌئة فً هذا الحقل أدت الى ان تكون مخرجاتها
موظفون ومبدعون مإهلون للتعامل مع عصر المعلومات.

ولعل هذا ٌعكس الحاجة الى االعتماد على األٌدي الماهرة والخبرات المتمٌزة فً حقل
تقنٌة المعلومات والتً ال تتسنى اال من خالل اإلدراك المبكر لمحتوى تقنٌة المعلومات
ومساٌرة األجٌال بشكل نظامً مخطط لالبتكارات التقنٌة وتطبٌقاتها المتالحقة ،ولٌس
عشوائٌا او ارتجالٌا كما هو الواقع ،ومن هنا فان تمكٌن أساس التعامل السلٌم مع وسائل
تقنٌة المعلومات سٌتٌح تكوٌن أٌدي ماهرة .وهذا ما ٌإكد ضرورة وجود تكامل بٌن
السٌاسات التربوٌة واالتصالٌة المعلوماتٌة .بدال من التركٌز على البعد النظري واألكادٌمً
ؼٌر المتوازن مع البعد التطبٌقً و ٌفسر التناقض الحاد بٌن توفر المتعلمٌن وؼٌاب فرص
العمل ،الن المعرفة النظرٌة لٌست كافٌة لتحقٌق فرص عمل جدٌة وحقٌقٌة ،وهو ما ٌفسر
أٌضا حالة عدم الثقة بقدرتنا على أداء دور ممٌز ،اذ انه من شان التدرٌب والتؤهٌل ان ٌتٌح
فرصا حقٌقة للعمل ،وان ٌملك المهنً والموظؾ فرصة التعاطً مع الجدٌد فً بٌئة العمل

بعصر المعلومات] ، [7ولهذا البد من إعادة هندسة أسس النظم المإسسٌة وهٌكلتها بشكل
تكون محققها للجودة والكفاءة فً البرامج والخدمات وهذه تعد ركٌزة ضرورٌة للدخول
السلس واالنسٌاب الى العصر الرقمً .وهذه دعوة الى لوقوؾ الهٌئات المعنٌة بالقطاعٌن
العام والخاص وفً مقدمتها ذات االختصاصات التعلٌمٌة والتخطٌطٌة واإلتصالٌة إلحداث
قفزة تنموٌة تنقلنا من مرحلة الشعارات واألمانً الى مرحلة الفعل واإلنجاز.

وكما أوردنا سابقا عن سوق المعلومات المستقبلً وما سٌحدث من تؽٌٌر فً حٌاتنا من
كافة الجوانب المجتمعٌة وان هذا ٌحتاج لسٌنارٌوهات بنٌوٌة أساسٌة تتجلى الخاصٌة
الممٌزة ألٌة بنٌة أساسٌة فً مدى توافرها على نطاق واسع فهناك خط هاتفً ومصدر
للطاقة الكهربائٌة ٌسهل الوصول إلٌها فً كل منزل وكل مكتب والطرٌق السرٌعة
للوصول للمعلومات تكون متاحة للجمٌع وتتمٌز بسهولة االستخدام مع توفٌر العدٌد من
النشاطات المستقلة اذ ان البنٌة األساسٌة لالتصاالت تجعل من الممكن إجراء المالٌٌن من
المكالمات الهاتفٌة كل ٌوم وتؽطً العدٌد من مختلؾ الموضوعات بدءاً من إجراء األعمال
وإتمامها الى أحادٌث الهوى والعشق ،ناهٌك عن استخدام األجهزة اإللكترونٌة لالتصال
والحصول على المعلومات والرسائل عبر الهاتؾ ،الشك ان أوضاع أجهزة الحواسٌب
وشبكات االتصاالت ونظم المعلوماتٌة الراهنة فً طور النمو خصوصا اذا ما نظرنا
لشبكات االتصاالت الهاتفٌة فً معظم الدول النامٌة نجدها برؼم من انها تستطٌع نقل
البٌانات بالسرعة الالزمة لبعض االستخدامات الراهنة اال انها لن تتمكن من االستخدامات
المستقبلٌة فقد ٌستؽرق نقل فٌلم سٌنامً ملونا بالكامل وبوضح تام عبر خط هاتفً عادي
شهرا كامال] ، [8ولعل هذا ما ٌدفع لضرورة تطوٌر هٌكلٌة البنٌة األساسٌة للمعلوماتٌة
باعتبار ان األنشطة المتوقع مستقبال ال تحققها بنٌة االتصاالت والمعلومات الراهنة.

وإزاء ذلك فهً عبارة عن تركٌبة أساسٌة التحتٌة والفوقٌة المشتملة على تسهٌالت تقنٌة
وإجراءات تشرٌعٌة تساند االتصاالت من خالل استخدام التقنٌات السلكٌة والالسلكٌة
كالتوسعات االتصالٌة الثابتة والخلوٌة باعتمادها على األلٌاؾ البصرٌة واألقمار الصناعٌة،
نتٌجة للسٌاسات التشرٌعٌة التمكٌنٌه التً من شانها طرح محتوى معلوماتً جذاب ٌتمثل
فً المواقع اإللكترونٌة التفاعلٌة ٌمكن توظٌفها فً تطبٌقات خدمٌه عامة كما سنرى الحقا،
وإضافة الى ذلك إجراءات تنموٌة إبداعٌة لربط السٌاسات واالستراتٌجٌات بشكل تكاملً
كربط السٌاسات التعلٌمٌة والتربوٌة بالسٌاسات المعلوماتٌة من اجل ان تكون مخرجاتها
قدرات بشرٌة فكرٌة قادرة على النهوض بالنظم المإسسٌة والرفع من معدالت أدائها نحو
الجودة والتمٌز المحقق للتنافس بما تنتجه من خدمات ومنتجات إلكترونٌة افتراضٌة كما هو
موضح بالشكل رقم ( ،) 1ومن الواضح ان بناء هذه البنٌة ٌكون ذو أبعاد لٌس مجرد هدؾ
من اجل تحقٌق عائد مادي وزٌادة فً اإلنتاج فحسب حٌث ان بناء البنٌة األساسٌة
الصحٌحة ٌإدي الى تحقٌق فوائد قٌمٌه ،وبناءاً علٌه فهً لها أبعادا معنوٌة وال ٌمكن قٌاسها

مادٌا ً او بمعنى تقدٌر بالدوالرات ،فهً تعد احد المكونات للمنافسة الوطنٌة .لذا فان الذي
ٌخلق القٌمة الحقه وذاك التقدم إدراكنا أوال لكٌفٌة توظٌؾ المعلومات القائمة على فلسفة
توظٌؾ اقل اإلمكانٌات والموارد فً الحصول على اكبر قدر ممكن من الفوائد واقتناعنا
ثانٌا بهذه الحقٌقة ووضعها موضع التنفٌذ.

وال ٌخفى على المتخصص أدراك العدٌد من الدول ألهمٌة هذه التطورات التقنٌة
المتالحقة وما تقتضٌه من ضرورة وجود بنٌة تحتٌة  Infrastructureلتبادل ونقل
المعلومات الكترونٌا نظراً لتؤثٌر ذلك على تحقٌق النمو االقتصادي واالجتماعً والثقافً،
وقد كانت الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة أولى الدول التى تبنت فكرة إرساء بنٌة قومٌة
للمعلومات  National Information Infrastructureوذلك فً  1771 /7فقد رصدت
الحكومة األمرٌكٌة ما ٌزٌد عن  422ملٌار دوالر لدعم هذه المبادرة رؼم ان الجانب
األكبر من التنفٌذ ٌقع على عاتق القطاع الخاص وتكمن المبادرة فً مبادئ عرفت باسم
الطرٌق السرٌع للمعلوماتٌة ، Information Super Highwayوان الفكرة الرئٌسٌة
وراء هذا الطرٌق هو السماح الى فرد ان ٌحصل على المعلومات التى ٌحتاجها من أي
جهة فً اى وقت وقد كانت البداٌة من خالل بناء مجموعة من التطبٌقات المجانٌة الؽٌر
تجارٌة ومن اجل خدمة الجهود ولدعم ذلك ،فقد قاموا بتعدٌل التشرٌعات فً  1774والتً
كانت تتضمن تنفٌذ دور لجنة االتصاالت الفٌدرالٌة وتعزٌز سلطاتها اذ ٌساوى بٌن الحقوق
الممنوحة لشركات الهواتؾ والكوابل لتقدٌم خدمات البنٌة األساسٌة للمعلومات.

الشك ان هذا ٌعطً فرصة للمنافسة وتحقٌق تكلفة الخدمات للمدارس والمكتبات
وتجرٌم نقل المواد الال أخالقٌة الى الصؽار ،وفً  1773أي قبٌل صدور التشرٌع
األمرٌكً ثم االتفاق على مجموعة مبادئ عامة للتعاون فً مجال المجتمع المعلوماتً على
المستوى العالمً World Wide Information Societyمن خالل اجتماع
( )G7groupوقد كانت لهذه االتفاقٌة دوراً هاما ً فً تنسٌق التعاون بٌن المإسسات الدولٌة
الكبرى مثل هٌئة التجارة الدولٌة ( )WTOوهٌئة الحقوق الفكرٌة العالمٌة ()WIPO
واتحاد االتصاالت الدولٌة ( .)ITUوجاءت بعدها حكومة كندا فً ابرٌل  1772لتعلن عن
رإٌتها عن الطرٌق السرٌع الكندي للمعلوماتٌة Canadian Information Highway
وقد حددت من خاللها ثالث أهداؾ رئٌسٌة لمبادرتها:ـ

-1إٌجاد وظائؾ لالبتكار واإلبداع واالستثمار.
 -0الحفاظ على الهوٌة الوطنٌة الكندٌة.
 -1النفاذ السرٌع للمعلومات.
وٌتم تشكٌل مجلس استشاري من مختلؾ القطاعات ( الصناعة  /التعلٌم  /البحث العلمً /
العمل..الخ) وكان الهدؾ التؤكٌد على بناء الطرٌق السرٌع للمعلومات من خالل طرح
سٌاسة تنافسٌة وتداول المعلومات بؤكبر قدر على هذا الطرٌق واالستفادة االقتصادٌة
واالجتماعٌة وتعتبر كندا من أقل الدول استثمارا فً هذا المجال حٌث تقدر إنفاقها على
إدخال شبكات األلٌاؾ الضوئٌة على مستوى الدولة حوالً  12بالٌٌن دوالر.

وعلى الجانب الثانً من األطلنطً جاءت المبادرات األوربٌة فً ماٌو  1772من خالل
مجموعة من خبراء الصناعة تحت عنوان مجتمع المعلومات العالمً فً أوروبا Europe
 ، and the Global Information Societyوالتً ال تختلؾ كثٌراً عن لوائح وخطط
أمرٌكا رؼم بطء خطوات التنفٌذ بمقارنتها بنظٌرتها األمرٌكٌة فٌما ٌخص الوائح وقد كان
المكتب ( )ISPOباللجنة األوروبٌة هو المسئول عن متابعة التنفٌذ للمشروع التى ٌهدؾ
الى بناء أدوات مناسبة فً مجال المعرفة واالتصاالت والمشاركة ونشر المعلومات ]،[9
وٌستهدؾ االتحاد األوربً إنفاق ما ٌزٌد عن  022بلٌون دوالر على إدخال الشبكات
األلٌاؾ الضوئٌة  ،حٌث تقدر فرنسا لوحدها المبالػ التى ستنفق على البناء التحتٌة
للمعلومات من شبكات األلٌاؾ الضوئٌة وتوصٌلها لكل المنازل فً  0213من حوالً 132
بلٌون فرنك الى  022بلٌون فرنك اي ما ٌعادل  12بلٌون دوالر الى  22بلٌون دوالر.

ومن جانب أخرى نالحظ المبادرات الٌابانٌة حٌث تعتزم تحوٌل شبكتها الهاتفٌة الى بنٌة
أساسٌة للمعلوماتٌة باستخدام األسلوب المعروؾ باسم الشبكة الرقمٌة للخدمات المتكاملة
فهً تهدؾ الى ربط كل منزل ومكتب باأللٌاؾ البصرٌة مع حلول عام 0213 – 0212
وتقدر إجمالً المصروفات الى حوالً  101ترٌلٌون ٌن تقرٌبا أي ما ٌعادل  1012بلٌون
دوالر أمرٌكً وتصل المصروفات الالزمة بمعدل سنوي حولً 1ترٌلٌون ٌن أي بما
ٌعادل  12بلٌون دوالر ،وهذه الجهود ما جعلت التؤكٌد على تطوٌر البنٌة التحٌة للمعلومات
من أولوٌات دول منظمة التنمٌة والتعاون واالقتصادي ،حٌث توسع الحوار لٌشمل دول من
ؼٌر الدول األعضاء السبع واضحً األمر ٌعنى ضرورة إعادة هندسة السٌاسة االتصالٌة
ومعالجة ما تعكسه من نتائج اقتصادٌة واجتماعٌة...الخ  ،وبعد  1772اعتبر هذا المفهوم
أكثر تطوراً وأوسع اشتمالً وضم كل من التقنٌة ومعدالت اإلنتاج والتوظٌؾ وفقا ً لمجموعة
من المفاهٌم (منافسة  /تعاون  /انفتاح  /وسائل حماٌة) .وقد اعتبر دول المنظمة OECD
بما فٌهم األعضاء المنضمٌن مإخراً لتلك المفاهٌم مبادئ لسٌاساتهم الوطنٌة للمعلومات
وخطة عمل ٌستند علٌها الطرٌق السرٌع للمعلومات ومنهاجا ً للوصول لمجتمع المعلومات.

وفً نفس السٌاق فقد بلػ إنفاق بلدان المنظمة OECDعن إجمالً المعدات والتجهٌزات
لتقنٌات المعلومات والبنى التحتٌة بصفة عامة حوالً  110بلٌون دوالر .وهناك تؤثٌرات
جؽرافٌة للبنى التحتٌة للمعلومات فٌما ٌخص المناطق الرٌفٌة والنائٌة اذ تعطٌها فرص أكبر
الحتمالٌة التطوٌر والتحدٌث على الرؼم من ان معظم األنشطة االقتصادٌة تتركز حول
المناطق الحضرٌة ،اال ان دول المنطقة من بٌنهم على سبٌل المثال ال الحصر السوٌد
والنروٌج توفر فرصا متساوٌة لكل المنطقتٌن الحضرٌة والرٌفٌة ،وعند إلقاء نظرة على
بعض مبادرات الدول المنظمة نالحـظ مثال الدنمارك التً تجسدت جهودها فً عمل
شبكات وبنى معلوماتٌة وبرٌد إلكترونً لكـل من القطاعٌن العـام والخاص بحلـول األلفٌة
الثالثة ،وكذ لك السوٌد التً تستهدؾ تحدٌث األوساط العامة فً ؼضون السنوات القادمـة
إضافة الى هولندا تستهدؾ مراجعـة وتعدٌل الهٌاكـل التنظٌمٌة والقانونٌة قبل الدخـول فً
األلفٌة الجدٌدة ،كذلك نالحظ استرالٌـا التً عمـلت على توصٌـل شبكـات واسعــة المـدى
لكـل المدارس والمكتبـات والمراكـز البحثٌـة واالجتماعٌـة بحلـول سنة .[10] 0221

ثالثا :جودة محتوى اإلدارة االلكترونٌة
·

بلوؼا ً ألقصى الؽاٌات...

أود التؤكٌد على رسالة أساسٌة وهامة ،بعد ان أبحرنا فً عالم الواقع االفتراضً وما
ٌتضمن من حقائق آنٌة ومستقبلٌة تحتم هندسة وهٌكلة البنٌة األساسٌة للمعلومات من اجل
بلوغ مرحلة مجتمع المعلومات والمعرفة الذي ستكون فٌه االتصاالت كونٌة متوفرة
والمعلومات تنتج على مدى كبٌر وتوزع وتصبح المعلومات فٌه هى القوة المحركة

لالقتصاد والتنمٌة ،مما ٌستوجب تحقٌق جودة المحتوى المعلوماتً من اجل التنافس
والتمٌز باعتبار ان المعلومات سواء كانت سلعا او خدمات فهً تقدم إلشباع رؼبات
معرفٌة من اجل تولٌد المعرفة خصوصا مع تزاٌد قٌمة المعرفة التى أصبحت ذو قٌمة
وقٌمة مضافة ،وأصبحت القدرات اإلنسانٌة المحك الرئٌسً وسٌكون وقودها األساسً
المعلومات والمعرفة ومعٌارها األنفاق على التطوٌر والبحث العلمً واألنفاق على
التدرٌب ،وبالتالً تؽٌرت المفاهٌم وؼدت رإوس األموال البشرٌة تحل محل رأس المال
المادي ،وؼدت المعلومات مصادر للثروة وخلق القٌمة واإلنتاجٌة واهم عنصر من عناصر
المدخالت التً تحول الى معرفة وخبرة وتطبٌق وحكمة ] [11اذا ما احُسن أدارتها
واستثمارها من اجل الدخول للنظام االقتصادي الجدٌد الذي ٌعرؾ باالقتصاد الكونً
للمعلومات  Global Information Economyالذي ٌتمٌز بالمنتجات والخدمات ؼٌر
الملموسة التً تعتمد فً أساسها على المعطٌات المعرفٌة ومنجزات العقل اإلنسانً.

وم ن المعلوم ان البداٌات األولى لظهور إدارة المعرفة برزت مع منتصؾ التسعٌنٌات
وتتضمن أساسا مفهوم واسع وعرٌض ومزٌج من النظرٌات والممارسات فً المجاالت
التنظٌمٌة وعلم اإلدارة ونظم إدارة المعلومات مع دمج احتٌاجات ومتطلبات العصر للرفع
من األداء والكفاءة فً األعمال والموارد البشرٌة وخلق المٌزة والتنافس .لهذا ٌكمن
جوهرها فً عملٌة المتابعة المستمرة للتطورات التقنٌة والتقٌٌم للعمل وإمكانٌة تطوٌعها
"التقنٌة" وتوظٌفها فً إنجاز االعمال لتوفٌر الوقت والجهد والمال وضمان استراتٌجٌة
تقود نتائجها إلدراك آخر التطورات التقنٌة لتنفٌذها او تطبٌقها ببسطة وٌسر .وفً هذا
الصدد قد افد احد تقارٌر األمم المتحدة عن تطوٌر مجتمع المعرفة بان القدرة فً تحقٌق
المنافع من ثورات المعلوماتٌة والمعرفة وإبداعات تقنٌة االتصاالت والمعلومات ٌكمن فً
المقدرة على إتباع سٌاسات واستراتٌجٌات لخلق بٌئات تمكٌنٌة لبلوغ مستوى من التقدم
الحضاري واالجتماعً وتلك القدرة تكمن فً توفٌر المعلومات ونشر البٌانات والمعلومات
من خالل تقنٌات المعلوماتٌة وتطبٌق مبادرات الحكومة اإللكترونٌة ] [12وهذا ٌعد خطوة
أولى لبلوغ مجتمع المعرفة.

اذ ما سلمنا بان أساس الثورة الصناعٌة الجدٌدة " المعرفة والقدرة واإلبداع " هذه هً
المواد األولٌة ،وهذا ٌعنى ان هذه الحقبة الجدٌدة اختلفت عما سابقها كالصناعٌة التً
أساسها األرض والعامل ورأس المال وبالتالً فان المعرفة أصبحت الكلمة المفتاح .لتحقٌق
النجاح فً االقتصاد العالمً التنافسً الجدٌد " اقتصاد المعرفة "ولعل هذا ما ٌحتم علٌنا
ضرورة تؽٌٌر أسالٌب العمل فً مإسساتنا العامة والخاصة ،وٌإكد العدٌد من الخبراء
على أهمٌة المعرفة ودورها وانها ستكون أساس االقتصاد فعلى سبٌل المثال ال الحصر
صرح أحد الخبراء فً مإتمر  IFLAالخامس والس ّتون قائال "بؤنه من المحتمل القرٌب ان
تكون المعرفة المصدر الوحٌد للمٌزة التنافسٌة" ،وعلى ؼرار ذلك فقد شرعت العدٌد من

الجامعات والمدارس بتدرٌس موضع إدارة المعرفة كجزء من برامج الماجستٌر ضمن
مدرسة إدارة األعمال،ففً جامعة ؼرٌنٌتش على سبٌل المثال ال الحصر بدأت تقدم مبادئ
إدارة المعرفة كفصل دراسً بمرحلة الماجستٌر فً برنامج إدارة األعمال ضمن المدرسة
التجارٌة ،باعتبار ان إدارة المعرفة تعنً إعادة تركٌز الفكر والممارسة اإلدارٌة .كما انها
مقٌاس للرأسمال الث قافً والملكٌة الفكرٌة او األصول المعنوٌة التً تخلق اإلبداع وتعمل
على تنمٌة الموارد البشرٌة إلٌجاد قدرات إبداعٌة لبنٌة إدارة معرفة].[13
لذا فانه لضمان الوصول للمنافسة والتمٌز البد من االهتمام بالكوادر البشرٌة وتؤهٌلهم
بتعلٌمها نظم المعلومات وإدارة المعلومات والمعرفة .ونظام إدارة الجودة الشاملة TQM
التً ٌنبؽً تطبقها على المإسسات باعتبارها تعد مدخال متكامال إلدارة النظم المإسسٌة
الذي ٌهدؾ التركٌز على الجودة وٌبنى على المشاركة لجمٌع العاملٌن وٌستهدؾ النجاح فً
المدى القصٌر والبعٌد ،نتٌجة العتمادها على فلسفة االستؽالل األمثل والتحكم الكامل فً
الموارد المادٌة والبشرٌة بؤقصى كفاءة وفعالٌة حتى ٌمكن تحقٌق أسمى األهداؾ ،إذ انها
عملٌة إدارٌة إلدخال ثقافة التحسٌن المستمر فً المنظمة او المرفق المعنى بالجودة وتلك
التحسٌنات سوؾ تتوازن مع زٌادة اإلنتاجٌة المرتبطة بمعاٌٌر الجودة المطلوب التوصل
إلٌها] ،[14كما ان التطبٌق السلٌم والشامل لمفهوم إدارة الجودة لتحسٌن مستوٌات الجودة
وتمكٌن المنظمة من التمٌز ٌكون عن طرٌق تحقٌق عدد من الفوائد أهمها زٌادة اإلنتاجٌة
وتخفٌض تكلفة األداء وتحسٌن مستوى جودة المنتج او الخدمة التى تقدمها للمستفٌد.

وعموما ٌمكن الجزم بان إدخال تقنٌات المعلومات واالتصاالت هو ثورة حقٌقٌة فً
اإلدارة لما ٌحدثه من تؽٌٌر فً أسلوب العمل اإلداري وفعالٌته وأدائه .وبالتالً فان اإلدارة
اإللكترونٌة تعنً االنتقال من العمل التقلٌدي إلى تطبٌقات معلوماتٌة بما فٌها شبكات
الحاسب اآللً لربط الوحدات التنظٌمٌة مع بعضها لتسهٌل الحصول على البٌانات
والمعلومات التخاذ القرارات المناسبة وإنجاز األعمال وتقدٌم الخدمات للمستفٌدٌن بكفاءة
وبؤقل تكلفة وأسرع وقت ممكن ،وبمعنى أدق أن اإلدارة اإللكترونٌة:هً منظومة رقمٌة
متكاملة تهدؾ إلى تحوٌل العمل اإلداري العادي من النمط الٌدوي إلى النمط اإللكترونً،
وذلك باالعتماد على نظم معلوماتٌة قوٌة تساعد فً اتخاذ القرار اإلداري بؤسرع وقت
وبؤقل التكالٌؾ .وهذا بطبٌعة الحال ٌترتب عنه فوائد كالسرعة فً إنجاز العمل والمساعدة
فً اتخاذ القرار بالتوفٌر الدائم للمعلومات بٌن ٌدي متخذي القرار.مع خفض تكالٌؾ العمل
اإلداري ورفع أداء اإلنجاز .وتجاوز مشكلة البعدٌن الجؽرافً والزمنً.ومعالجة
البٌروقراطٌة والرشوة أي أحداث إصالحات فً الهٌكل اإلداري بالمجتمع و.تطوٌر آلٌة
العمل ومواكبة التطورات.إضافة لتجاوز مشاكل العمل الٌومٌة مع وجود بنٌة تحتٌة
معلوماتٌة آمنة و قوٌة ومتوافقة فً ما بٌنها ] [15كما سبق وأوضحنا .

وال ٌخفى على المتتبع ظهور اهتمام ملحوظ خالل السنوات الماضٌة بإدارة المعرفة
التى تحتم ضرورة االنتقال باإلجراءات من التحسٌن المستمر الى إعادة التصمٌم الجذري
وإعادة الهٌكلة المإسسٌة والتؤكٌد على التحسٌنات بصورة مستمرة وإعادة البناء وهندسة
استراتٌجٌة معلوماتٌة شاملة ،اال انه على الرؼم من رواج هذه المفاهٌم مازالت اؼلب
التطبٌقات مستندة على نموذج العمل القدٌم ولهذا ٌفترض وجود تفهم وإدراك أكثر لمفهوم
إدارة المعرفة لتطوٌر استراتٌجٌة وسٌاسة معلوماتٌة للعالم اإللكترونً للعمل ،كما ٌجب
الخروج من منظور العمل بالعالم الصناعً القدٌم ،بحٌث تكون اإلدارة مستندة على
التعاون بٌن القدرات واإلمكانٌات للتقنٌات المعلومات المتقدمة واإلبداع الفكري البشري من
اجل إدراك متط لبات واحتٌاجات بٌئة العمل الجدٌدة.وبالتالً فان المدراء او المسئولٌن فً
حاجة لإللمام برإٌة تنظٌمٌة واضحة وشاملة للقدرات اإلنسانٌة والفكرٌة النها تعطٌهم
مإشرات تفٌد فً تولٌد المعرفة وزٌادة كفاءة األداء وخلق بٌئة عمل حٌوٌة ،الن النجاح او
الفشل فً االنتقال من بٌئة العمل التقلٌدي الى إبداع او تصمٌم نموذج العمل اإللكترونً
ٌعتمد على القدرة المستمرة على التكٌؾ مع مستجدات العصر التقنٌة وبرمجة او نمدجة
بٌئة العمل بشكل دٌنامٌكً]ٌ [16تمشى مع تطورات عصر المعلومات ،حٌث تعد من بٌن
أهم المتطلبات لذلك تنمٌة الرأسمال الفكري بصورة مستمرة.

اذ انه من الواضح على نظم المعلومات الموجودة بؤؼلبٌة المإسسات تستخدم لؽاٌات
التشؽٌل واإلدخال والمعالجة وان قلة منها التى تستخدم بكفاءة وفعالٌة لنشر ولتسلٌم
المعلومات ودعم وإسناد القرارات االستراتٌجٌة او حتى العمل من اجل خلق المٌزة
التنافسٌة االستراتٌجٌة ،لذلك فان ما نحتاج إلٌه أوال هو استكمال بناء القاعدة التحتٌة من
عتاد منظومات وحواسٌب وشبكات اتصاالت...الخ كما سبق وأوردنا  ،وثانٌا تحسٌن كفاءة
وفعالٌة النظم المعلوماتٌة الموجودة سواء من خالل تحدٌث وتطوٌر تقنٌاتها او بدمج هذه
النظم مع العملٌة اإلدارٌة واألنشطة الرئٌسٌة والمساندة فً كل منظمة ،و نحتاج ثالثا لبناء
وتطوٌر نظم مرقمنة تساعد إدارة المعرفة على القٌام بوظائفها وأدوارها اذا ان اإلشكالٌة
تكمن فً كٌ فٌة تؤسٌس القاعدة التقنٌة التى تستند إلٌها إدارة المعرفة ولٌست فً الهٌاكل
التنظٌمٌة للمإسسات ،لذا فان النموذج المقترح بشكل رقم ( )0الذي ٌقدمه ٌاسٌن نجده
متوافق الى حد كبٌر مع أوضاع بٌئة العمل العربٌة التى تسعى بهدؾ تحقٌق استثمار
المعرفة وتنامً الرأسمال الفكري الوطنً بالدرجة األولى من خالل االنفتاح والشفافٌة
والمشاركة ومواكبة تطورات العصر ومواجهة تحدٌاته].[17

وفً هذا السٌاق قد استنتج خبراء التقنٌة انه لٌس هنالك عالقة وثٌقة ومباشرة بٌن
الصرؾ على الحواسٌب وجودة أداء العمل .حٌث ٌإكد  John Seely Brownمدٌر
مركز البحوث the Xerox Parcفً كالٌفورنٌا بان الـعشرٌن سنة األخٌرة بلؽت
استثمارات الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة فً صناعة التقنٌة أكثر من ترٌلٌون دوالر ولكنه
إدراك بان هناك تح سٌن وتطوٌر قلٌل فً فعالٌة وكفاءة عمال المعرفة ،وانه ٌرجح السبب
فً هذا الفشل او اإلخفاق لجهل المنظمات او الجهات للطرق واألسالٌب او المنهجٌات التً
من خاللها ٌتمكن عمال المعرفة من التواصل والتشارك وتشاور فكرٌا ومعرفٌا .وان إدارة
المعرفة تتجاوز حدود البٌانات وتوثٌق المعلومات واالهتمام بقواعد المعلومات لتصل
بمستوى تفكٌر المدراء والمسئولٌن نحو وجهة نظر شاملة واستراتٌجٌة فهً "إدارة
المعرفة" تتطرق لقضاٌا وقدرات إبداعٌة وتقنٌة ذات عالقة مباشرة بالرأسمال المعرفً
البشري.

اذ ٌإكد  Karl Erik Sveibyمإلؾ كتاب الثروة التنظٌمٌة الجدٌدة  :إدارة وتقٌٌم
أصول أسس المعرفة ،ان الخلط المفاهٌمً او التشوٌش بٌن المعرفة والمعلومات أدى
بالمدراء والمسئولٌن إلؼراق او إنفاق المالٌٌن من الدوالرات فً مجازفات تقنٌة تسببت
فً الوصول الى النتائج وخٌمة ،وٌجزم بان المدراء والمسئولٌن فً حاجة شدٌدة إلدراك
وتفهم االختالؾ والتشابه بٌن المعلومات والمعرفة بمعنى ان مظاهر تخلق المعرفة تكمن
فً عملٌة التفاعل االجتماعً .وهذا ٌتشابه مع رأي  Ikujiro Nonakaالبروفٌسور
الشهٌر الذي ٌشدد وٌإكد على ان الطاقات البشرٌة هً وحدها التً تلعب دورا مركزٌا فً
اإلبداع وخلق المعرفة وٌجزم بان الحواسٌب ما هً اال أدوات] .[18لذا فانه لم ٌعد هنالك
مجاال للشك فً ان تطوٌر أسالٌب العمل من النموذج التقلٌدي الى اإللكترونً ٌهم أكثر ما
ٌهم المد راء التنفٌذٌٌن لصٌاؼة استراتٌجٌة المعلومات وتحوٌل أسالٌب العمل وفقا
للمتطلبات العصر "القرن الحادي والعشرٌن "حٌث ٌعد العنصر البشري هو المحرك
األساسً لخلق المعلومات والمعرفة ولٌست الحواسٌب فالمعرفة تتركز فً إطار المستخدم
او المستعمل للحواسٌب ولٌست الحواسٌب هً التً تخلق المعلومات والمعرفة.

رابعا :مستقبليات استشرافيه عن اإلدارة االلكترونية الليبية
·

من أٌن نبدأ..وكٌؾ ... .؟

ومن اجل االستشراؾ للمستقبل القادم والتعجٌل بالتطورات هنالك العدٌد من التطبٌقات
التقنٌة الؽٌر متناهٌة ،اال ان قبل ذلك ٌفترض تدارس الواقع ومحاولة إٌجاد إجابة على
العدٌد من التساإالت على سبٌل المثال من أٌن ٌبدأ التخطٌط لتحقٌق اإلدارة االلكترونٌة..؟
وكٌؾ ٌجب ان تكون ممٌزه فً الخدمات بشكل أكثر فعالٌة على اإلنترنت ،أٌضا ٌجب
األخذ بالحسبان تكالٌؾ التجهٌزات الجدٌدة وتدرٌب الموظفٌن واالحتٌاجات لإلعادة هندسة
اإلجراءات لتقدٌم أفضل التطبٌقات اإللكترونٌة ،وأي الخدمات على اإلنترنت ٌجب ان
تجهز أوال ؟ عدد من التساإالت التى تطرح فٌما ٌخص تقنٌات المعلومات الحدٌثة وكٌفٌة
توظٌفها .كٌؾ ٌمكـننا تكٌٌؾ المإسسات ،الشك ان األمر ٌستوجب إٌجاد تجارب
واختبارا ت فً البداٌة قبل تعمٌم التطبٌقات اإللكترونٌة حتى ٌتسنى الوقؾ على نقاط
الضعؾ ومعالجتها .الشك ان القضٌـة تستوجب منـا سرعـة تحدٌـد الهـدؾ والوسـٌلة
لبلـوغ المستـوى المنشود ،ولعـل الهدؾ وضحـا ً وكامنـا ً فً إٌجاد توجه على أعلى مستوى
للتركٌز على تقنٌة االتصاالت والمعلومات ولكن ٌبقى المنهج او السبٌل لذلك ،فهـل ٌكون
ذلك من خالل أقامة نظام مإسسً ...لتإكـل لـه المهام سواء كانت هٌئـة اما أمانة او
مجلس...الـخ بؽض النظـر على اختالؾ التسمٌات ،اما عـن طرٌق عمل خطـة وطنٌـة...
ٌضعهـا وٌشرؾ علٌهـا التخطٌط ،امـا اننـا بحاجة الى رسـم رإٌة وطنٌـة استراتٌجٌة
مستقبلٌة ...على ؼـرار رإٌـة مالٌزٌـا عـام  ،0202اذ علٌنا ان نتساءل كٌؾ تمكن ؼٌرنا
من تحقٌق التفوق والتمٌز والمنافسة على المستوى العالمً ؟ وكٌؾ بدأت الدول ...وكٌؾ
وظفـت تقنٌات االتصاالت والمعلومات فً تحدٌث اإلدارة والمعامالت..؟ ان اإلجابة على
كل تلك التساإالت وؼٌرها قـد ال ٌتسـع لمجال هـذه الورقة.

لكن عند تدارسنا للواقع ٌتضح بشكل ملحوظ إفتقارنا الشدٌد لقوانٌن تشرٌعٌة وبنٌة
تحتٌة لالتصاالت والمعلومات واستثمارات لمواكبة التطور المعلوماتً ،وحتى ان وجدت
فهً ما تزال فً مرحلة البداٌة حٌث من المالحظ على اؼلبها أنها ما تزال تفتقر الى نسق
البحث والتطوٌر اذ انه ال ٌمكننا إحراز اى تقدم اال اذا امتلكنا بنٌة أساسٌة مإسسٌة جٌدة،
ولعل هذا ما ٌحملنا للوقوؾ على حقٌقٌة اال وهً مازلنا لم نستعد بعد للدخول فً زمرة
مجتمع المعلومات والمعرفة كما ٌنبؽً ان ٌكون ،ومازالنا أمام تحدي كبٌر ٌتطلب تهٌئة
الفرص للعمل فً بٌئة رقمٌة معربة سهلـة وعمٌقة اعتماداً على مبدأ تبسٌط العلوم وكسر
الحواجز اللؽوٌـة ،وإعادة هندسة األسس وهٌكلة البنٌة األساسٌة كارهان لإلنجاز ،وتوظٌؾ
تقنٌات االتصاالت والمعلومات توظٌفا امثل ،وبهذا الطرٌق فقط ٌمكن تحقٌق األهداؾ
والوصول ألقصى الؽاٌات بمعنى أدق ٌعنى أحداث تؽٌٌرات جذرٌة فً العملٌات التنظٌمٌة
واإلدارٌة وإنجـاز الزٌادة القصوى فً الكفاءة والجودة وتطوٌر جملة من الخدمات

واإلجراءات المعلوماتٌة ،مع الحرص على التحدٌث المستمر لالنتقـال بالعمـل من مرحلة
اإلنجاز التقلٌدٌة الى مرحلة أكثر كفاءة عن طرٌق عملٌـة إعـادة التفكٌر والتطوٌر بصورة
مستمرة لخلق قدرات بشرٌة مهرة لقٌادة المجتمع فً عصر المعلومات والمعرفة.

وانطالقا من قول فرانسٌس بٌكون ان المعرفة قـوة فعندما تملك المعرفة والمعلومات
تملك قـوة ال ٌستهان بهـا ،ونحن نعلم جمٌعا ً أننا نعٌش فً زمن العلم والتقنٌة ومن ٌملك
المعرفة وال ٌستطٌع إدارتها وتوظٌفها واستؽالل مواردها بطرق مثله ال ٌستطٌع المواجهة
والمنافسة ،وهذا ٌستوجب علٌنا ان نكون مصنعٌن لعربة التقنٌة والتقدم ال ان نكون سائقٌن
مهرة لها ،لذا فان الفوز بمشروع لمٌكنة نظام العمل المإسسً ال ٌمثـل الوجهه الحقٌقً
لإلدارة االلكترونٌة وتحقٌق االفتراضٌة ،وبالتالً فان اإلدارة االلكترونٌة المحققة
لالفتراضٌة لٌست تخزٌن وتسجٌل البٌانات على األقراص وتوثٌق المعلومات وحفـظ
المخطوطات...الخ فحسب وانما تتجسد فً إتاحة المعلومات بشفافٌة تامة وتقدٌم الخدمات
للمواطنٌن والذي ال ٌتسنى اال عن طرٌق إلزام جمٌع المإسسات والشركات واإلدارات
بمختلؾ األجهزة الشعبٌة بإنشاء وحدات لتقنٌات االتصاالت والمعلومات.

لذا فان االستعداد لوضع خطة استراتٌجٌة متكاملة تشمل كافة القطاعات الخدمٌة
واإلنتاجٌة موثقة باألرقام والرسومات البٌانٌة تتفرع منها عدة استراتٌجٌات أخرى مكمله
لها كفٌله بتحقق بلوغ مرحلة اإلدارة والتعامالت االلكترونٌة اللٌبٌة ،بدا من العمل على
تحدٌث العملٌة التعلٌمة وإعادة تؤهٌل الكوادر الموظفة بالدولة ،وعلى ان ٌسبق ذلك بطبٌعة
الحال تؤسٌس قاعدة الكترونٌة تمكننا من تحقٌق الطموح الذي نصبو إلٌه .واستحداث أنظمة
اآللٌة للتعامالت المالٌة واإلدارٌة على مختلؾ المستوٌات اإلدارٌة كنظام االستفسار اآللً
عن دفعات الموردٌن والمقاولٌن والتؤمٌنات كذلك اعتماد أنظمة آلٌة لتحصٌل الرسوم كنظام
تحصٌل الرسوم الهواتؾ والكهرباء واألسواق...الخ .

ولعل مع تحقٌق تلك الخطة االستراتٌجٌة ستكون اإلدارة أكثر قدرة على مواجهة
التحدٌات وترقى بخدماتها وتحقق أهدافها حتما .وتؤتً على قائمة االولوٌات بث الوعً
المجتمعً بؤهمٌة اإلدارة االلكترونٌة لدى كافة القطاعات مع تهٌئة البٌئة االقتصادٌة
واالجتماعٌة والتشرٌعٌة لمنح القطاع الخاص فرصة أكبر للمشاركة الفاعلة فً اإلدارة
والتوجه نحو الخصخصة ،اذ ٌستتبع ذلك تعزٌز اكتساب المعرفة التقنٌة على المستوى
التعلٌمً والوظٌفً نظراً للدور الهام الذي تلعبه تقنٌات المعلومات فً زٌادة كفاءة وفاعلٌة
أداء األجهزة اإلدارٌة بالقطاعٌن العام والخاص.من اجل تسهٌل تؤدٌة الخدمات للمواطنٌن
بكل ٌسر وسهولة .وبهذا فقط ٌمكن تحقٌق النجاح ومواجهة التحدٌات التنموٌة ،التى تقوم
أساسا على ضرورة تنمٌة الموارد البشرٌة بؽرض زٌادة اإلنتاجٌة ورفع جودة األداء

وٌتطلب ذلك االهتمام بالتدرٌب الشامل المخطط ،اذ ٌعد توظٌؾ إدارة المعرفة الحل
الحاسم كما سبق وأوضحنا ألداء األعمال وتحقٌق الكفاءة والجودة فً المنتجات والخدمات.

وال ٌخفى على القارئ استنباط المنافع التً قد ٌعسر عدها وحصرها هنا لضٌق مجال
الورقة ،إذ أن تقدم األمم والمجتمعات ٌقاس بإنجازاتها وبحضورها على الساحة الدولٌة
وخصوصا ً فً عصر تقنٌات االتصاالت والمعلومات وهذا ما ٌحتم علٌنا زٌادة االهتمام
بتحدٌث اإلدارة وجعل كافة المعامالت تتم إلكترونٌا فً بٌئة رقمٌة ،وال ٌتسنى ذلك اال من
خالل مضاعفة الجهود بزٌادة عدد مواقع االنترنت او الصفحات االلكترونٌة لكلفة األجهزة
الشعبٌة والقطاعٌة اللٌبٌة مع توفٌر بٌئات تمكٌنٌة للمواطنٌن بكافة المناطق الرٌفٌة والنائٌة
وعلى مختلؾ المستوٌات التعلٌمٌة كالوصول للمحتوى بٌسر وسهولـة وإجراء كافة
المعامالت والرسمٌة ،بحٌث ال ٌعود استخدام اإلنترنت مقتصراً على النخبة ،ولعل الجدٌر
باالنتباه عدم جعل توفٌر مواقع على االنترنت هً بٌت القصٌدة اذ ان التحدٌث ال ٌقتصراً
على توفٌر مواقع مإسسٌة على االنترنت بقدر ما ٌنبؽً االهتمام بجودة المحتوى
المعلوماتً وتوصٌل خدمات تهم المواطنٌن بالدرجة األساس مع توفٌر نظام جٌد
لالتصاالت وتحقٌق معدالت عالٌة من النفاذ السرٌع للمعلومات ،اذ ان الهدؾ هو حصول
العامة على خدمات سرٌعة ومٌسره ولٌست استحداث مواقع فحسب ،لذا ٌنبؽً البدء
بمشارٌع ٌمكن إنجازها وإفادة العامة منها بالدرجة األولً.

واستناداً على ما ورد بالورقـة من مقدمـات وما تابعهـا مـن معطٌات لـم ٌعـد أمامنا
كمتخصصٌن اال التنبٌه لضرورة التركٌز على وضع آلٌات ومنهجٌات تطبٌقٌة لتكٌٌؾ
المإسسات اإلدارٌة واألجهزة الشعبٌة وتٌسر انتقالها من بٌئة العمل بالنمط الصناعً الى
النمط المعلوماتً كما هو بالشكل رقم ( )1الذي ٌتضمن بالمرحلة األولى أتمته بٌئة العمل
او مٌكنة كافة العملٌات والمعامالت بصورة متزاٌدة من اجل تٌسر االنتقال للمرحلة الثانٌة
وهً ترشٌد اإلجراءات وانسٌاب العملٌات وإخراجها من عنق الزجاجة بمعنى مواجهة
التحدٌات والعقبات وذلك بزٌادة القٌمة والكفاءة لٌتسنى بالمرحلة الثالثة إعادة التصمٌم
جذري وهندسة أنماط األعمال باعتمادها كلٌا على تقنٌة االتصاالت والمعلومات وعمال
المعرفة] ،[19بمعنى أدق إعادة تنظٌم البٌت الداخلً وهندسة بٌئة العمل وربط التعلٌم بسوق
العمل ،خصوصا وان التوجهات الحالٌـة فً اؼلبها منصبة حـول الحكومة اإللكترونٌة
والمجتمع اإللكترونً والتجارة اإللكترونٌة.

اذ فمن الممكن توظٌؾ ما ٌسمى بمقاهً اإلنترنت فً تقدٌم خدمات معلوماتٌة وبالتالً
تكون عبارة عن مراكز معلوماتٌة لتقدٌم خدمات للمواطنٌن على اختالؾ مستوٌاتهم
بالمجتمع مع تنقٌتها وترشٌحها ،وتكون مرتبطة باألجهزة الشعبٌة والمإسسات اإلدارٌة
باعتبارها مراكز تنفٌذٌة بالدولة من طرٌق مواقع اللجنة الشعبٌة العامة واللجان الشعبٌة
العامة النوعٌة وأمانة مإتمر الشعب العام ومواقع لكافة الشعبٌات فً لٌبٌا ٌتم من خاللها
تبادل وانسٌاب البٌانات والمعلومات وإتمام كافة المعامالت واإلجراءات  ،على ان تكـون
جمٌع تلك المواقع وفقا لمعاٌٌر ومواصفات موحدة ومتفق علٌها من حٌث الشكل
والمضمون ،وبهذا فقط ٌمكن االرتقاء بمستوى األداء وتسخٌر اإلنترنت لخدمة جمٌع
الفئات كبدٌل ٌتجاوز األطر الروتٌنٌة.

وختاما ان التفكٌر الجاد ببناء مجتمعا ً إلكترونٌا ً ٌستوجب أوال قٌام األجهزة اإلدارٌة
المختص باالشراؾ على المعلومات واالتصاالت فً لٌبٌا بتبنً قضٌة االعداد للتخطٌط
والمتابعة على التنفٌذ السٌاسة الوطنٌة للمعلومات ،وأخذه على عاتقها اقامة كافة المشارٌع
المعلوماتٌة سواء كانت انتاجٌة او خدمٌة .اذ لم ٌعد أمامنا اال االعتراؾ بحتمٌة التعامل
اإللكترونً المجتمعـً من اجـل بلوغ مستوى ما ٌعرؾ بالحكومة او اإلدارة اإللكترونٌة
 ،E-Governmentوالطرٌق السرٌع والفائق للمعلومات Information Super
 Highwayالذي ٌرجع تارٌخ تؤسٌسه ووضع التصور الرئٌسً له فً مإتمر االتحاد
الدولً لالتصاالت فً بٌونس آٌرس باألرجنتٌن  1772حٌن صرح السٌد آلبرت جور نائب
الرئٌس األمرٌكً آنذاك مشٌراً للفوائد التى تترتب على االتصال والتعامل البشري
اإللكترونً موضحا ً إمكانٌة خلق شبكة دولٌة عالمٌة للمعلومات ٌمكنها ان تحمل الرسائل
والمعلومات بسرعة الضوء من اكبر مدٌنة ألصؽر قرٌة فً اي قارات العالم الست ،إذ
ٌعتبر طرٌق المعلومات فائق السرعة تطوراً طبٌعٌا ً لشبكة اإلنترنت التً تعتبر طرٌقا ً

إلكترونٌا هاما ً للمعلومات  ،Electronic Information Highwayوبٌنما الطرق
اإللكترونٌة للمعلومات تنمو داخل حدود قارٌة فان الطرٌق فائق السرعة للمعلومات سٌؤخذ
صٌؽه كونٌة.

ولعـل السبٌـل الى بلـوغ ذاك المستـوى المنشـود هو المٌكنـة Automationوالتعامل
التفاعلً فً إطار منافذ وقنوات إلكترونٌة وفقـا ً لنظـم تشابكٌة معلوماتٌة بٌن كافــة النظـم
المإسسٌة التً تستدعً جملـة من االحتٌاجات والمتطلبات] [20ومن أهمهـا بنٌة تحتٌـة
لكٌـان مجتمع المعلومات ،ومن الجدٌر بالذكر فً هذا الصدد والحق ٌقال هنالك بعض
الخطوات اإلٌجابٌة الملحوظة فً لٌبٌا خالل السنوات الماضٌة التً من الممكن اعتبارها
بداٌات أولى على الطرٌق العلمً السلٌم ،والمتمثلة فً الجانب التشرٌعً المتجسـد فً
إصـدار قـرار اللجنة الشعبٌة العامة رقـم ( )223لسنـة 1152و.ر( )0220بشـؤن إعـادة
تشكٌـل اللجنة المكلفة باستكمـال الدراسـة المتعلقة بإدخال المٌكنة الحدٌثة والتقنٌة فً
اإلدارة.وان هـذا التفكٌر حول إمكانٌة إٌجاد إدارة إلكترونٌة تربط كافـة قطاعات المجتمع
مـن اجل تٌسٌر انسٌاب المعلومات وتبادلها ،وما ٌتبع ذلك من تدرٌب وتؤهٌل وتجهٌز النظم
المإسسٌة بالدولة للدخول بثبات فً عصر المعلومات واإلدارة اإللكترونٌة ومـن اجـل ان
تكـون لٌبٌا عضواً فاعالً ومتفاعالً فً نظـام المعلومات الكونـً المستقبلـً ،فكل هذا ٌعتبر
بمثابة الخطوة األولى على درب تطبٌق منظومة اإلدارة االلكترونٌة ،لذا ٌفترض المتابعة
والتقٌٌم لعملٌة تطبٌق المٌكنة "األتمتة" لتسرٌع القٌام بباقً المراحل األخرى سالفة الذكر.
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