

املقدمة:
إن قضية تقليص وختطي الفجوة الرقمية بات رهان من اجل اللحاق وحتقيق التنافس التميز على املستويني اجملتمعي
واملؤسسي ،باعتبار أن تكنولوجيا اإلتصاالت واملعلومات ) (ICTأضحت أداة تستعمل لتفادى التهميش ،حيث يقاس التقدم
والتخلف تبعا لكميات استهالك النظام اجملتمعي للمعلومات وما يعود عليه بالفائدة.
وإزاء ذلك ال ميكن للدول واملؤسسات مهما ازدادت درجة تقدمها أو اخنفضت جتاهلها لتلك التحديات ،إذ أن إالشكالية
بكاملها تعد مسألة بُعد نظر فإذا ما استمرت يف إالنكفاء على إالساليب التقليدية واملشاهد القدمية حملأولة عبثاً إطالتها،
دون إالخذ بإالعتبار لقضية إالستشراف والتخطيط ملواجهة اجملاهيل العصرية ،فان األمر ليس اقل أن يكون من كارثة.
لذا فان الورقة تركز بشكل أساسي على مناقشة :كيف أدت املعلوماتية إىل توسيع اهلوة بني الذي ميلك ويتحكم يف
التكنولوجيا ويأخذ قراراته بناءاً على معلومات وبني الذي ال يزال يتخبط يف مراحل التعامالت التقليدية ،األمر الذي حيتم
ضرورة التدارس من اجل تأطري التطلعات الوطنية والتخطيط للمشاريع املعلوماتية املستقبلية لتقليص الفجوة الرقمية .
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التطورات التكنولوجية وتعميق الفجوة الرقمية:
من املعلوم أن العامل يشهد طفرة تكنولوجيه كربى يف عامل املعلومات واالتصاالت (املعلوماتية) تلقى بظالهلا على بنية النظام
اجملتمعي الفكرية والسيكولوجية واحلضارية  ...اخل .،وبطبيعة احلال أدت مثل هذه الوضعية النقسام دول العامل إىل دول
متقدمة غنية تنتج وتستخدم تكنولوجيا املعلومات وأخرى اقل تقدما فقرية مستهلكه للمعلومات ،أو مبعنى أدق وانقسمت دول
العامل إىل مشال متقدم يتجه إىل صناعات املعرفة ويقذف بصناعة الالمعرفة جلنوب متأخر.وبالتالي انتقلت القوة والتحكم يف
أسواق االقتصاد للدول اليت باتت متتلك القدرة على التحكم يف انسياب املعلومات.
ولنتفق مند البداية على أن مثل هذه الوضعية جتعلنا وجها لوجه أمام حتديني كبريين خيدم كل من هما اآلخر ،أوهلما يكمن يف
(املعرفة االلكرتونية) وتعين الربامج والتسهيالت اليت تكفل االنتفاع من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واألخر (املقدرة على
الوصول) مبعنى البيئات التمكينية للنفاذ السريع لكافة الشرائح اجملتمعية ،وإزاء هذه املتغريات واألوضاع ترى أن للباحثة أن
تدىل بدلوها مساهمتاً منها يف احملاولة إلجياد خمرج إلشكالية (الفجوة الرقمية) ،ولعل الكلمة املفتاح هي (التخطيط للمعلوماتية)
ومن هذا املنطلق علينا أن نثري تساؤالت عدة إال وهي وكيفية التخطيط ملشاريع تنموية من منظور معلوماتي؟ وهل ميكن املواجهة
واالستعداد لتجسري الفجوة الرقمية ..؟ ،وهل يتسنى لنا وضوح رؤية املستقبل يف ضـوء املتغريات الراهنة واملستجدة؟
ولإلجابة على كل تلك التساؤالت وباقتضاب حيث سيكون لنا أكثر من عودة لذلك يف منت الورقة ،ميكننا القول أن تكنولوجيا
املعلومات تعد أحد العوامل املؤثرة على إحداث تغريات يف اجملتمع وقوة فاعلة يف التطور التنموي الذي من شأنه التقليل من
حده الفجوة الرقمية ،إذ أن هذه النوعية من الدراسات تعد أداة منطقية لقياس تطور البنية التحتية للمجتمعات وهي تزود
بالقدرة على املقارنة بني املستويات التطورية لدول العامل ومدى تكيفها مع معطيات التطورات التكنولوجية .وقد يبدو احلديث
ألو ل وهلة عن سياسة تنموية معلوماتية شائكا وتعرتضه الكثري من العوائق اليت حتد حماوالت التخطيط وإمكانية التطبيق وجتعل
منه أمرا مستحيال وصعبا للغايـة إال أنها ليست بدرجة السوء والدليل على ذلك يتجسد كما سيتضح الحقـا يف خيـار اخلطط
الدولية للمعلوماتية كخيار حيوي مستقبلي من اجل حتقيـق التنميـة والتقدم الذي اختذته العديد من الدول.
وقد ال خيفي على احد املعنى املفاهيمي ملصطلح الفجوة الرقم ية الذي يعين الداللة على الفجوة الناشئة بني من ميلك تكنولوجيا
املعلومات احلديثة واألدوات القائمة على تيسريها وبني من ال يزال يتخبط يف مراحل احلياة البدائية ،أي مبعنى أدق هي فجوة
بني القادرين على استخدام وسائل وأدوات حديثة لالتصال والوصول إىل املعلومات وبني الغري قادرين على ذلك ،فهي فجوة
ناشئة بني هؤالء امليسر واملسري هلم استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وبني هؤالء غري امليسر واملسري هلم ذلك .فمثال يف
جمتمع كالواليات املتحدة األمريكية وأو روبا باعتبارها جمتمعات غنية ال يوجد مكان ملثل هذه الفجوة أو ال يفسح هلا ظهورا،
بينما يالحظ أنها تنتشر لدرجة الوباء ،حيث تتسع يف جمتمع كأثيوبيا وبنجالديش كمجتمعات فقرية.
ومن اجلدير بالذكر أن ظهور وشيوع مصطلح الفجوة الرقمية يرجع لعام  2995بالواليات املتحدة األمريكية عند صدور تقريـر
وزارة اخلارجيـة األمريكية بعنـوان " السقـوط من فتحـات الشبكــة" " "Falling through the netوالذي لفت
األنظار للفارق الكبري يف اجملتمع األمر يكي الستخدام احلاسب واالنرتنت ،ثم انتشر املصطلح عامليا ليعرب عن الفوارق بني العامل
املتقدم والعامل النامي .وتتعدد وجهات النظر بشأن التصنيفات املوضوعية للفجوة الرقمية ،فريى السياسيون أنها إشكالية تندرج
ضمن قضايا االقتصاد السياسي ،أما االقتصاديون فريون أن الفجوة الرقمية إشكالية اقتصادية نامجة عن عدم قدرة اجملتمعات
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على اللحاق بركب اقتصاد املعرفة ،يف حني الرتبويون يرون الفجوة الرقمية قضية تعليمية ،ومظهراً لعدم املساواة يف النفاذ إىل
فرص التعليم ،بينما رجال االتصال يرون أن الفجوة الرقمية تعين عدم توافر البيئات التمكينية التجهيزية متمثلة يف شبكات
االتصال ،والفالسفة يرون الفجوة الرقمية قضية أخالقية حتتاج إىل إعادة النظر يف مفهوم العدالة عامليا.
ولعله من الطرح أعال ه ميكن استخالص ثالث تعريفات للفجوة الرقمية من حيث مدى تغطيتها لدورة اكتساب املعرفة ،أوهلم
حيصر املفهوم يف النفاذ إىل مصادر املعرفة من حيث توافر البنية التحتية ،وثانيهم يشتمل على النفاذ إىل مصادر املعرفة استيعابها
من خالل التعليم والتدريب وتوظيف هذه املعرفة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ،ولعل ثالثهم يغطي دورة اكتساب املعرفة من حيث
النفاذ إليها واستيعابها وتوليد معرفة جديدة من خالل مؤسسات البحث والتطوير .
وهنالك مجلة مؤشرات داللية عن الفجوة الرقمية تعد مبثابة حتديات منها على سبيل املثال ال احلصر :معدل إنتاج صناعة
احملتوى من حيث عدد ما يبث سنوياً من معلومات الكرتونية ،وعدد مواقع الشبكة العنكبوتية ،وكذلك مدى توافر أدوات املواد
اخلام لصناعة احملتوى وهي قواعد البيانات وبنوك الصور واألرشيفات االلكرتونية وحجم مقتنيات مكتبات املتاحف ،ومدى
توافر أدوات إنتاج احملتوى و تشمل أدوات تصميم الربامج وصفحات العنكبوتية وأدوات النشر االلكرتوني وآالت البحث،
بإالضافة إىل توافر العنصر البشري يف التخصصات املختلفة لصناعة احملتوى وكذلك توافر شبكات اتصاالت ذات السعة العالية.
وال شك أن املتأمل للتحديات املعلوماتية تلك يالحظ جلياً أن التط ور التكنولوجي مل يعد تطوراً تكنولوجياً حبثـاً يتعلـق باآللة أو
الوسيلة أو املنتج فحسب بـل امتد ذلك إىل جذور اجملتمع وبنيانه املعريف ،إذ إن للثورة املعلوماتية مقاييس وقيماً جديدة اختلفت
عما كانت يف السابق رغم الدور املؤثر املتميز للمعلومات على دول العامل وشعوبها ،إال أنها أسهمت يف توسيع اهلوة بني الذي
ميلك ويتحكم يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ويأخـذ قراراتـه على معلومـات ومعرفة وبني الذي مازال مل يتخط مرحلة
اجملتمع الصناعـي ،وبالتالي فإن هذا الدور لصاحل الدول الغنية معلوماتياً مما يزيد من الدول الفقرية فقراً على فقرها.
إذ إنَّ هذا الدور أدّى مع نهايات القرن العشرين لرتسيخ صورة التبعية التكنولوجية اليت انقسم العامل معها إىل مشال متقدم
وجنوب متخلف يفصل بينهما منطقة تدور فيها جمموعة من الدول حتاول اللحاق بركب الدول الصناعية املتقدمة ،والشك أن
لألثرياء نصيب األسد يف اإلفادة من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فهم الذين ينعمون بامتالك املعلومات بينما الفقراء ال
يستطيعون التقدم الفعال والنفاذ السريع للمعلومات إال بشكل متواضع ،ولعل هؤالء ميثلون أهل املناطق الريفية والنائية سواء
كانوا على املستوى اجملتمعي الواحد أم املستوى الدولي فإن استفادتهم تتسم بالبطء ،إذ ما قورنت باملناطق احلضرية أو ذات
الكثافة السكانية.
ويف هذا الصدد من املالحظ احنياز معظم الشركات اليت تضطلع بنشاط معلوماتي اتصالي للمناطق األكثر كثافة سكانياً واألوفر
مادياً ،األمر الذي يؤدي إىل إجياد فجوة أو صدع رقمي معريف بني الذين ميلكون  Havesوالذين ال ميلكون  Haven’tبناء
على قدرتهم يف الوصول إىل املعلومات واستخدامها وحتديثها ،ولعل هذا ما يؤدي إىل زيادة تعميق الفجوة ،التخلي عن اجملانية
واعتبار املعلومات مورداً خيضع لقوانني السوق إنتاجاً وتوزيعاً ،األمر الذي أدى إىل ظهور دول غنية متتلك السلع واخلدمات
وتقدر قيمة املعلومات وتقتنيها ،ويف املقابل هناك دولٌ ال تزال تتخبط يف مراحل التعامالت التقليدية .وتفتقر حتى إىل ضرورات
احلياة وتعترب تكنولوجيا املعلومات من الكماليات اليت يصعب التطلع إىل حتقيقها.
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لعله ال يكفي لتحديد عمق الفجوة الرقمية جمرد النظر إىل مدى توافر بنى أساسية للمعلوماتية وشبكة اتصالية بل يضاهيه أهمية
النظر إىل نوعية العنصر البشري املتعلم واملؤهل للتعامل مع التكنولوجيا احلديثة وهذا بدوره يرتبط مبستويات الدخل والتعليم
والثقافة  ،وقد أثر ذلك يف خلق تفاوت ليس فقط بني مناطق العامل وإمنا على املستوى اجملتمعي الواحد ،فهنالك تباينا ملحوظا
يف الوصول إىل استخدام أالنرتنت بني أصحاب الدخول املرتفعة واملنخفضة ،واجملموعات العمرية وسكان املدن والريف .وإزاء
لفرضية تكنولوجيا املعلومات تعد أدة قوة لتحقيق اإلصالحات فمع انتشارها ستتمكن العديد من احلكومات من نشر خدماتها
وتوصيلها للعامة على خمتلف أرجاء املناطق الريفية والصحراوية النائية.
فعلى سبيل املثال ال احلصر يعمل التليسنرت  The Telecentreكخدمة معلوماتية على تنمية اجملتمع وتطويره ،مبا له
من خصائص ومميزات فريدة ،حيث يبدأ خبدمات صغرية ثم يتوسع ليشمل خدمات أوسع ،إذ يكون استخدامه يف بداية األمر
بإتاحة الوصول خلدمات االتصاالت العادية كاخلدمات اهلاتفية ثم يتوسع ليشمل الفاكس خدمات الربيد ونسخ الصور..اخل على
أالنرتنت ،فقد يستخدم يف جماالت عدة كالتعليم واألعمال والتجارة واملؤمترات عن بعد والتزويد بالربامج التعليمية وإتاحتها
للطالب يف املناطق النائية ،جممل القول يساهم يف حتقيق النمو االقتصادي والرفاه االجتماعي وختطي فجوة الفقر للمجتمعات
النائية والصحراوية .ومما ال يرقى ملستوى الشك إن التخلف العربي وضعف بنيته االتصالية نامجة يف معظمها عن الصراع العربي
اإلسرائيلي ،والتوجه املبالغ فيه حنو استخدام بنية اتصالية متطورة ،ويقابلها نقص بيِّن يف جامعات ومعاهد تكنولوجيا
املعلومات الالزمة إلعداد الكوادر املؤهلة أو ما يعرف بالرأمسال البشري الفكري الوطين.
وال خيفي على املتخصص تلك التبعات وراء هذه الفجوة اليت متيز بني البشر خالقة جمتمعاً مكوناً من طبقتني Two-
layered Societyأناس أثرياء باملعلومات  Information Richوآخرين فقراء للمعلومات Information
 ،Poorوأن اجملتمعات اليت تتسم بالثراء هي اليت تتمتع مبستويات عالية من التعليم والوصول إىل مصادر املعلومات يف حني
اجملتمعات اليت تعاني الفقر املعلوماتي حتصل على مستويات متدنية من التعليم والوصول إىل مصادر املعلومات ومتيل أن تكون
فقرية من الناحية االقتصادية .وبالرغم من أن فرضية الفجوة  Hypothesis Information Gapتشري إىل أن الفقراء
سوف يصبحون أثرياء ولكن األثرياء يزدادون ثراء وبدرجة أسرع ،األمر الذي يتسبب يف اتساع الفجوة بصورة مستمرة ويصبح
عندها العصر حمفوفاً باملخاطر والتحديات والصراعات والتغريات السريعة.
وبناء على الطرح أعاله فإن التطــور التكنولوجي والتدفـق املعلوماتي احلادي ال حيمـالن يف بـذورهما ترفـاً ،لـذا البـد من العمل
من اجل االستعداد للحـاق ورأب الصـدع الرقمـي " "Divide Digitalمن طريق االسرتاتيجيات التخطيطية اليت تتبين
توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتقليص الفجـوة بني الذين لديهـم ثقافـة معلوماتية والذين ال جييـدون حتى
أجبـديـات الكتابـة والقـراءة ،ففي كــل يـوم يـزداد فيه العالـم املتقدم تقدمـاً وتطـوراً تزداد أعـداد املـاليني الفقيـرة يف العالـم
الذيـن مازالوا يتعثرون يف سياسات بدائية واقتصاديـات هزيلة.
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أهمية التخطيط للمشاريع الوطنية للمعلوماتية:
هنالك العديد من التعبريات االصطالحية للتخطيط للمشاريع الوطنية للمعلوماتية مثل خطة وطنية للحوسبة أو خطة وطنية
للمعلوماتية ويقصد بذلك وثيقة أو جمموعة وثائق تلتزم بها اإلدارة احلكومية ،مهمتها تطوير هذه التكنولوجية بصورة مثلى
للمجتمع مع حتديد دورها يف العالقة بني اجملتمع والنشاط أالقتصادي ،واجلدير بالذكر انه نتيجة للتخطيط اجليد يف جمال
املعلومات فان العديد من الدول النامية مثل كوريا اجلنوبية وتايوان وسنغافورة وهونج كونج وماليزيا قد متكنت من إقامة
صناعات معلوماتية تنافس بها صناعات الدول املتقدمة ومن هنا تربز أهمية اخلطط الوطنية للمعلوماتية ودورها الكبري يف تنمية
تكنولوجيا املعلومات واستخداماتها يف اجملتمع بصورة متكن من االستخدام األمثل للموارد وحتقيق رفاهية اجملتمعات .
إذ أن مفهوم التخطيط االسرتاتيجي للمعلومات مفهوم حديث نسبيا ،وقد ال يتضح للكثريين أهميته وتأثريه االجيابي الكبري على
األداء إال أن وضع خطة إس رتاتيجية معلوماتية وإتباع منهج علمي سليم يف تطوير نظم املعلومات ستحقق حتما املتطلبات،
وتشتمل عمليات التخطيط االسرتاتيجي للمعلوماتية على ثالثة حماور رئيسية كما يلي
 صياغة ووضع اخلطة اإلسرتاتيجية للمعلوماتية .
 تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية ووضع السياسات واخلطط الالزمة لتنفيذها.
 متابعة وتقويم تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية.
ال شك أن للخطط اإلسرتاتيجية والتخطيط اجلماعي والتضامن يؤثران يف تطوير أهداف وغايات تسهم يف مواجهة تلك التحديات
اليت سبق اإلشارة إليها ،ومن ثم ختطي العقبات حبل املشكالت ،ومن شأنها تقديم خدمات أفضل نتيجة لرتكيزها على
التعاون بني النظم املؤسسية احلكومية وغري احلكومية بالدولة ،ألن الرتكيز على التعاون والتنسيق والتشاور املستمر والتخطيط
االسرتاتيجي للمشاريع املعلوماتية حتما يوصل ملستقبل أفضل ،إذ إن تشارك احلكومة أو القطاع العام والقطاع اخلاص أو األهلي
يؤ دي لرسم اسرتاتيجيات وسياسات لتطوير املوارد املعلوماتية ،وبالتالي تشجيع االنتفاع من األنظمة املعلوماتية املتاحة من خالل
تنشيطها وتفاعلها للحصول على حتقيق منوٍ أكثر فعالية يف اخلدمات.
وال خيفي على القارئ املتأمل إن التخطيط للمشاريع املعلوماتية يف العديد من الدول األقل تقدما ال يزال يف مراحله األوىل مما
جعله يف حالة من انعدام اخلربة ،وهذا ما أكدته خالل السنوات املاضية من ناحية توصيات االجتماعات التحضريية للقمة
العاملية جملتمع املعلومات ،ومن ناحية أخرى تقرير األلفية الثالثة حول ضرورة وأهمية التزام حكومات الدول بوضع خطط وطنية
شاملة من أجل تنمية املعلومات وتكون يف إطار تشاركي بني القطاعني العام واخلاص وكافة مؤسسات اجملتمع املدني ،من أجل
الوصول لتنمية سليمة ومستدامة وتطويع أو توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

Information and

 )ICT( Communication Technologiesوالبيئات االفرتاضية لكي تليب املتطلبات اخلاصة للمجتمعات احمللية
املختلفة ،وتواكب مرحلة التنمية االقتصادية الوطنية وخصائصها البنيوية.
ولعله من هنا يربز الدور األساسي للقطاع اخلاص بشكل أكثر وضوحاً يف قنوات عدة أوهلا تنمية الرأمسال الوطين الفكري مبعنى
أدق اال ستثمار يف التدريب وتزويد الطاقات البشرية باخلربات الالزمة ،جلعلها قادرة على تلقي املعلومات ونقلها ومن ثم
املساهمة يف نشر تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ،مثل احلكومة االلكرتونية والتجارة االلكرتونية والصحة والتعليم
االلكرتوني ،كما أن للشركات اإلقليمية دوراً هاماً يف املساعدة على حتقيق النفاذ الشامل إىل املعلومات ،ودعم اجلهود اليت تبذل
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لبناء جمتمع املعلومات وتعزيز التعامالت الرقمية ،من طريق تعزيز النفاذ السريع للمعلومات حمليا املتمثل يف مقاهي االنرتنت
ومراكز ووسائط اإلعالم اجملتمعية اليت يتم إنشاؤها جبهود مشرتكة بني القطاعني العام واخلاص.
وي عد التخطيط السليم للمشاريع املعلوماتية من أساسيات النهوض والتقدم اجملتمعي وتطوير النظم املؤسسية ،حبيث جيعلها
حتقق أهدافها وغاياتها ومن ثم حتسني الكفاءة واألداء ،هذا فضال عن إنه ييسر االستغالل األمثل للموارد والثروات مع ختفيض
اهلدر ،إضافة لتوفري مناخ يعطي أفضل مردود ويساعد على حسن التخطيط واختاذ القرارات األصلح واألنسب حلاجة املؤسسة
واجملتمع ،وبالتالي فإن صياغة اخلطط تشمل-:
 النسق اجملتمعي املستهدف باخلطة.
 األهداف والرؤية املستقبلية.
إضافة إىل انقسام اخلطط إىل أقسام خطط على مستوى وطين ،و خطط على مستوى مؤسسي ،وعادة ما تكون اخلطط على املستوى
الوطين مرتبطة ارتباطا وثيقاً باخلطط على مستوى النظام املؤسسي باجملتمع كما هو مبني بالشكل ( )1حبيث يعمل كل منهم
يف إطار تكاملي حمققا لألهداف والغايات اليت أنشئ من أجلها.

أهداف وغايات املنشأة

خطة إسرتاتيجية
للقوى البشرية

خطة إسرتاتيجية لتطوير العمل وإالداء لتحقيق
إالهداف والغايات

خطة إسرتاتيجية
للتطوير إالداري

خطة إسرتاتيجية معلوماتية
تتسق مع بقية اخلطط اإلسرتاتيجية
أهداف وغايات خطة

خطة بناء مركز معاجلة

املعلوماتية

البيانات

خطة تطوير نظم املعلومات

خطة تدبري إالحتياجات واملوارد

خطة التدريب والتوظيف

الشكل رقم ( )1تطوير اخلطة اإلسرتاتيجية للمعلوماتية وعالقتها باخلطة اإلسرتاتيجية العامة لتطوير أداء العمل
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ويف هذا الصدد هنالك متطلبات إلعداد اخلطة الوطنية للمعلوماتية يراها البعض تتحدد يف أهداف اخلطة ثم حصر املراكز البحثية
العلمية ثم حتديد أدوار ومهام تلك املؤسسات يف حتقيق األهداف وتكليف جهاز مركزي للمعلومات للقيام باملتابعة ،وبعد ذلك
إجياد برنامج مفصل للتنفيذ جبدول زمين لاللتزام به وبدو ن ذلك ستكون املشاركة شكلية ،وهناك من يرى فيما خيص اإلعداد
للخطة بإمكانية التخطيط هلا من خالل عقد مؤمتر وطين يضم اخلربات والتخصصات املختلفة ذات الصلة ويتم من خالله حتديد
املسؤوليات التنفيذية األوىل ورسم اإلطار العام.
وبناء على أهمية التخطيط للمشاريع الوطنية للمعلوماتية يف شكلها التكاملي بني القطاعني (العام – اخلاص) ،فقد عقدت عدة
حلقات دراسية وورش عمل على املستوى العاملي تستهدف مساعدة املسئولني يف القطاع اخلاص واحلكومي على فهم العالقات
بني السياسات الوطنية ومصادر املعلومات الدولية ،واخلدمات والبنى التحتية وكيفية تفعيل املوارد املعلوماتية من أجل تسريع
وتسهيل تنفيذ اخلطط الوطنية والسياسات واملشاريع املعلوماتية املستقبلية ،ولعل أهمها احللقة الدراسية اليت عقدتها جلنة
منظمة التنمية والتعاون االقتصادي اخلاصة بالبنية التحتية للمعلومات يف باريس من  4-3أبريل .2995واجللسة اخلاصة
مببادرات بناء املعلومات التحتية الوطنية والدولية ،اليت تتضمن اخلروج مبشاريع مستقبلية عن التخطيط خلصخصة املعلومات
بالفرتة من  17-15يناير .2996
ومن اجلدير بالذكر إن النجاح يف عملية التخطيط والتجهيز خلطط املعلومات يتوقف على جناحها توافقها مع املتطلبات
واالحتياجات الفعلية وسرعة التطبيق اليت ترتبط بوجود بنى أساسية بالدولة .إذ إن هذه العملية يف مُجملها تعكس السياسة
الوطنية للمعلومات اليت تنتهجها الدولة لتحقيق جمتمع معلوماتي معريف كما ينبغي أن يكون ،من طريق مجلة وظائف ومكونات
من أهمها تنظيم وطين للمعلو مات وخدمات معلوماتية يف إطار تراسل للمعطيات احلديثة خللق قطاع معلومات قائدٍ لباقي
القطاعات اجملتمعية يف الدولة.
لذا يرى الكثريون أنه من األفضل إحلاق مسؤولية التخطيط جلهة عليا يف الدولة ،حيث جندها يف كثري من الدول مثل بلجيكا
وفرنسا وتركيا ملحقه مبكتب رئاسة الوزراء ،أو وزارة الصناعة والتخطيط كما يف هولندا والسويد.ومن املالحظ على تلك اجلهات
ذات املسؤولية التخطيطية للمشاريع املعلوماتية ترتاوح اختصاصاتها بني كونها جهة إشرافية إىل استشارية إىل كونها صانعة
للسياسة املعلوماتية ،بهدف إتاحة خدماتها بشكل يتكامل مع باقي اسرتاتيجيات التنمية .وينعكس حسن اإلعداد والتكامل بني
االسرتاتيجيات التنموية والسياسات اجملتمعية ،يف العديد من الدول الصناعية اجلديدة على إجياد خطط جيدة يف جمال
تكنولوجيا املعلومات على مدى العقود القليلة املاضية ،حبيث أدت إىل إقامة صناعة معلوماتية تنافس بها صناعات الدول
املتقدمة.
باعتبار أن تكنولوجيا املعلومات هي ذلك املزيج من تكنولوجيا معاجلة املعلومات وتكنولوجيا املعلومات وتكنولوجيا نقل وتوزيع
املعلومات ومجيع هذه التكنولوجيات قد شهدت تطوراً كبرياً وسريعاً يف العقود القليلة املاضية  ،حيث استخدمت يف خمتلف
القطاعات اجملتمعية  ،فعلى سبيل املثال ال احلصر احلواسيب الشخصية قد أصبحت اآلن أداة إنتاج أساسية وحيوية لكل فرد
يف اجملتمع يستخدمها لتنظيم وجدولة أعماله ولالتصال والتواصل وتبادل املعلومات ،وتربز أهميتها "تكنولوجيا املعلومات"
بصورة خاصة يف جماالت التجارة واالقتصاد والشئون املالية نظرا العتماد املعامالت يف هذه اجملاالت على توفر املعلومات وسرعة
احلصول عليها ودقتها ،فالتخطيط لإلنتاج والتوزيع مل يعد عشوائيا ،بل أصبحت يعد بناء على معطيات معلوماتية فورية.
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ونظرا ملا تتمتع به تكنولوجيا املعلومات من خصائص اجيابية كثرية لو أمكن االستفادة منها فان الدول األقل تقدماً الستطاعت
تضييق الفجوات (العلمية والتكنولوجية واالقتصادية) بينها وبني الدول األكثر تقدما فهذه التكنولوجيا هلا تأثري اجيابي كبري
يزيد من اإلنتاجية على كافة املستويات املؤسسية واجملتمعية ،كذلك فإنها تيسر االستغالل األمثل للموارد والثروات الشحيحة
مع ختفيض اهلدر منها ،كما أن بإمكانها توفري مناخ يعطي أفضل مردود من الرأمسال الوطين الفكري ،وأيضا فان هذه
التكنولوجيا تساعد على حسن التخطيط وعلى اختاذ القرارات األصلح واألنسب للحاجة اجملتمعية

اإلفادة والتدارس من اخلطط الدولية للمعلوماتية:
من املفيد واجملدي أخذ العرب واستلهام الدروس ،من التجارب الدولية اليت أخذت على عاتقها انتهاج طريق املبادرات
املعلوماتية ،وتبين سياسات واسرتاتيجيات منذ أكثر من قرن أو ما يزيد عن ذلك ،إضافة لدول أخرى تيقظت وعملت على
اللحـاق بالركـب بتبين السياسات وصياغـة الرؤى املستقبلية يف غضون العقـود القليلـة املاضية لتصبح يف مصـاف الدول املتقدمة،
من خـالل انتهاجها لطريق التخطيط للمعلوماتية ،إذ ال خيفي على القارئ املتتبع أن اليابان تعد من أوائل دول العامل السباقة
ملوضوع التخطيط للمشاريع الوطنية للمعلوماتية واليت ترجع أول خططها إىل مطلع السبعينيات ،حيث صدرت اخلطة الوطنية
للمعلوماتية يف اليابان عن املعهد الياباني لتطوير استخدام احلاسبات عام  ،2971وكانت حتت عنوان خطة جمتمع املعلوماتية
 :التوجه الوطين حنو عام  ، 1111وجاءت هذه اخلطة بدعم من وزارة الصناعة والتجارة الدولية اليابانية وتضمنت استثمار
حوالي  65بليون دوالر يف مشاريع معلوماتية خالل الفرتة ما بني  2971وعام .2985
ومن املالحظ انه يف مضمون أي خطة وطنية معلوماتية تقع أهدافها اليت تسعى إىل حتقيقها ،وهلـذه األهداف عادة توجهان
اثنان اقتصادي وآخر اجتماعي ،حيث يشتمل االقتصادي على جعل التكنولوجيا وسيلة أو أداة للدعم االقتصادي الذي يتكون
بدوره من عمليتني  :العملية األوىل اليت تقدم عمق الفهم واإلدراك والقدرة على اإلبداع والتطوير  ،والعملية الثانية اليت ختتص
بالتصنيع واإلنتاج واالستخدام ويكون ذلك على املستويني الداخلي واخلارجي ،على مستوى نظام مؤسسات الدولة للقطاعني
العام واخلاص ،وعلى املستوى اخلارجي الدولي الذي يتمثل يف التعاون مع مؤسسات الدول األخرى وتبادل اخلربات.
بينما يركز التوجه االجتماعي باألساس على مسألة اإلنسان يف جمتمع املعلومات ،ومن املالحظ على معظم اخلطط الوطنية سواء
كانت للدول املتقدمة أم الصناعية اجلديدة أم حتى النامية مجيعها تتضمن أهدافا اقتصادية أو ذات التوجه االقتصادي ،فيما عدا
البعض منه ا كاليابان اليت اهتمت بالنواحي االجتماعية يف التخطيط للمعلوماتية ،فأحد عوامل جناحها يف التكنولوجيا ،عموماً
يكمن يف مقدرتها على اقتناع شعبها بهدف التفوق التكنولوجي وسعيه إىل ذلك .إضافة لفرنسا اليت يرجع اهتمامها بذلك
كانعكاس طبيعي لتاريخ شعبها ومشاعره وارتبا طه بالروح الوطنية اليت تعززها الثقافة الفرنسية املرتاكمة عرب العصور .كذلك
الربازيل حيث حرصت على توافق احلوسبة يف اجملتمع الربازيلي مع الثقافة الربازيلية ،وكانت بداية خطتها مع  2984اليت
جاءت مرتبطة ومتكاملة مع السياسات اجملتمعية األخرى.
ومن اجلدير باملالح ظة أن للتعليم يف جمال اخلطط املعلوماتية وجهني ،يتعلق األول حبقيقة أن التعليم هو الوسيلة اليت تقدم
املهارات اإلنسانية الالزمة للتكنولوجيا املعلوماتية ،أما الوجه الثاني فريتبط مبا تقدمه املعلوماتية للتعليم من وسائل تعزيز
كفاءته وتزايد انتشاره وتقلل من تكالي فه املتمثلة يف وسائل التعليم عن بعد ،ومن اجلدير باملالحظة يف هذا الصدد اهتمام فرنسا
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بالبحث العلمي والعمل على زيادة املراكز البحثية ،ويضاف إىل ذلك بريطانيا اليت تـقـدم دعماً ملا يزيد عن مائه مشروع حبثي يف
جمال املعلوماتية خالل  5سنوات ،ويتضح من أولويات التكنولوجيا لدى اليابان االهتمام باستخدام احلواسيب حلل املشاكل
الصناعية التقليدية ،ولعل هذه تتناسب مع األولويات للـدول املتقدمة ولكنهـا ال تتماشـى مـع أهـداف الدول الطاحمة إن صح
التعبري أو املتقدمـة اجلديـدة .
فعلى سبيل املثال ال احلصر من املالحظ على سنغافورة أنها قامت من خالل هيئة التطوير املعلوماتي بوضع خطة معلوماتية عام
2992م  ،وتهدف اخلطة إىل حتويل سنغافورة إىل جزيرة ذكية .وتتكون حماور اخلطة من التالي ( :وضع خطوط اتصال
رئيسة ،تنمية االقتصاد  ،تنمية الكوادر الوطنية  ،توفري الراحة لألشخاص ،ربط اجملتمع داخلياً ودولياً) .بينما يف ماليزيا فان
اخلطة الوطنية لتكنولوجيا املعلومات يشرف عليها رئيس الوزراء من خالل هيئة وطنية لتكنولوجيا املعلومات ،حيث يتوىل
رئاستها .وتشمل هذه اهليئة أعضاء من القطاع اخلاص ،والقطاع العام ،وقطاعات االهتمام اخلاص اليت تشكل مراكز التفكري
والنصح للحكومة .وتنسق هذه اهليئة بني اهليئات األخرى يف مستوى الواليات .كما مت إنشاء هيئة ملتابعة تنفيذ احملاور
الرئيسة ،والتحول إىل العامل االلكرتوني  ،وهي( :االقتصاد االلكرتوني ،التعلم االلكرتوني،احلكومة االلكرتونية ،اجملتمع
االلكرتوني ،السيادة االلكرتونية )
ومن املالحظ على املبادرات اهلندية بأنها تطبيقات رائدة ألنها قوبلت باستحسان املواطنني ورضاهم وقبوهلم وجتسدت حتديدا
يف والية اندهرا بردش اليت اختذت من تكنولوجيا املعلومات أداة مهمة لدعم مهمة احلكومة وجعلها حكومة رقمية ذكية متميزة
بالشفافية ومتجاوبة تفاعلية ذ ات مسؤولية أخالقية وتعترب هذه الوالية اهلندية أول واليات اهلند تصمم برامج للحوسبة الرقمية
يغطي كل املستويات اإلدارية من اصغر مستوى – مكاتب إدارية داخل القرية إىل أعلى املستويات الرمسية بالدولة وعملت على
جعل كافة إجراءات التسجيل تتم بواسطة برامج حموسبة ،وان نظام التوثيق احملوسب يبسط املعامالت جيعلها متاحة بسهولة
ويسر ويوظف يف تسليم الشهادات القانونية وتسجيل الوالدات والوفيات...اخل .وقد مت ترسيخ أو إرساء كافة التطبيقات
والواجهات الربجمية مبختلف األقسام اإلدارية الرمسية ،وقد بلغت التكاليف األولية ما يقارب 041222دوالر أمريكي يشمل
ذلك تركيب وبناء التجهيزات والربجميات واللوازم اخلارجية لتيسري االتصال والتواصل بني اجلمهور وأقسام احلكومة للوصول
واحلصول على اخلدمات االلكرتونية

.

وبناءاً على ما تقدم أعاله عند مقاربة ذلك مبا هو متوافر لدى الدول العربية يتضح انه ليس هنالك دولة عربية لديها خطة وطنية
معلوماتية متكاملة ميكن مضاهاتها باخلطط الدولية ،ولكن ال ميكن إغفال مبادرات اآلونة األخرية اليت منها على سبيل املثال ال
احلصر اإلمارات واألردن ومصر والسعودية...اخل ،إال انه من منظور علمي ال ميكن اعتبارها خططاً معلوماتية متكاملة ذات جذور
تارخيية بقدر ما هي مبادرات يف طريقها إلرساء البنية التحتية للمعلومات واالتصاالت والتوجه إىل إقامة احلكومة االلكرتونية
وتعميق استخدامات االنرتنت.
وقد قطعت اإلمارات العربية املتحدة شوطاً كبرياً مببادراتها املتجسدة يف اخلطط واملشاريع املعلوماتية اليت تساهم يف النمو
أالقتصادي املبين على املعرفة .كالرتكيز على منوذج العمل عن بعد الذي يعد ركيزة أساسية لتطوير وجناح مبادرات احلكومة
االلكرتونية  ،E-governmentإضافة ملبا درة التجارة إلكرتونية يف القطاعني العام واخلاص ،إضافة ملبادرات أخرى
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تستهدف تقديم خدمات مدنية للمواطنني كدفع فواتري املرافق العامة والتسجيل العقاري وخدمات ذات العالقة بالرعاية
الصحية..اخل ،وذلك يف إطار التحول للخدمات االلكرتونية االفرتاضية واألنشطة التفاعلية ،وعلى سبيل املثال مبادرة حكومة
دبي  www.dubai.aeاليت انطلقت يف  11يونيو 1111بشكل يسمح بالدخول إىل خدمات األقسام احلكومية املختلفة.
بينما نالحظ التجربة األردنية اليت تعد من التجارب الرائدة أيضا يف جمال التخطيط والتنظيم الوطين للمعلومات حددت
جمموعة خطط فرعية مناسبة لكل قطاع ،األمر الذي أدى إىل تعزيز ورفع كفاءة األنشطة املرتبطة بدعم عملية اختاذ القرار
واإلمكانيات البحثية يف كل قطاعات اجملتمع وانبثقت منها أنظمة معلوماتية جمتمعية يف النقاط البؤرية القطاعية ،وحتددت يف
إطار ذلك مدخالت املعلوماتية املطلوبة يف إطار املنظومات القطاعية وتولدت بذلك مبادرة ضرورة تطوير أنظمة املعلومات املؤسسية
باجملتمع األردني.
يف حني شهدت مجهورية مصر العربية عدة مبادرات من جهات رمسية بالدولة لتطوير استخدام وتوظيف تكنولوجيا املعلومات
يف العديد من املناشط اجملتمعية املختلفة ،إال أن هذه اجلهود ينقصها التكامل فيما بينها والنظرة الشمولية ،فعلى الرغم من
االجنازات يف فرتة مبكرة اليت أدت إىل التوسع األفقي يف العديد من احملافظات واملدن وتوسعها العمودي الذي جتسد يف وجود
العديد من املنشآت على مستوى البلد ،كمركز املعلومات ودعم القرار برئاسة جملس الوزراء واجلامعات املصرية ووزارة البحث
العلمي واملراكز التابعة هلا واجلمعية املصرية للربجميات واجلمعية املصرية للتكنولوجيا املتقدمة ،إال أن ما جيسد االهتمام الفعلي
بالتخطيط والتنظيم الوطين للمعلومات هو املؤمتر الوطين لنهضة التكنولوجيا واملعلومات  2999الذي اعترب يف مصر منهاجاً
واضحًا وشامالً للتخطيط والنهوض املعلوماتي باجملتمع املصري .
بينما يف اململك ة العربية السعودية تعترب على مستوى اإلعداد من اخلطط الرائدة نظراً الستنادها على أساس علمي أكادميي سليم
وشامل ،فقد جتسدت جمهودات التخطيط يف جمال املعلومات من خالل مجعية احلاسبات السعودية اليت عملت على إعداد
خطة وطنية لتكنولوجيا املعلومات ،وركزت اهتمامها بشكل واضح على جمموعة قواعد منهجية (الشفافية – الواقعية – العلمية
والشمولية ) اليت وضعت اخلطة ،وفقاً لدراسة احتياجات الوضع الراهن والتوجهات املستقبلية يف ضوء االستفادة من جتارب
الدول األخرى حمددة بذلك أربعة حماور رئيسية للعمل :ـ


الثقافة والتعليم.



االتصاالت وأمن املعلومات.



التجارة واالقتصاد.



اإلدارة واخلدمات.

وذلك يف إطار تعاوني وتكاملي بني مؤسسات القطاعني العام واخلاص إضافة لالستفادة من اقرتاحات اخلربات العلمية األكادميية
واملهنية يف وضع اخلطة اليت تتكون من خطة مخاسية وتتبعها ثالث خطط مخاسية أخرى .أما عن الوضعية العربية بصفة عامة
فإن يف معظمها يالحظ عليها أن موقع املعلومات على سلم األولويات موقع متدنٍ ،وال يتجاوز حدود القول إىل الفعل سواء على
مستوى النظام املؤسسي الواحد أم اجملتمعي الكلي .يف املقابل يالحظ أن لدى الدول املتقدمة العديد من اجلهود والتكتالت
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التعاونية التخطيطية لتقاسم املوارد  ،Resource Sharingحيث يتضمن ذلك توزيع أعباء االقتناء وتبادل املنفعة حبيث
يتكفل كل مرفق من املرافق املتعاونة بقطاع معني من املقتنيات على أن تتوافر أدوات ذلك التعاون ابتداء من الفهارس املوحدة،
على سبيل املثال إىل الشبكات املعتمدة على احلواسيب وتكنولوجيا االتصاالت عن بعد واأللياف البصرية.
لذا فإن غياب اجلهود التخطيطية التنسيقية والتعاونية من شأنها أن تؤدي يف معظم األحيان إىل تكرار ال مربر له ،خصوصاً يف
ظل تلك التطورات املتسارعة يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومدى تأثريها على املهن املعلوماتية وعلى كفاءة تقديم
اخلدمات ،وبالتالي فإن ما يَخشى هو أن تتخلف املنطقة العربية عن الركب وأن تتسع الفجوة أكثر ،خصوصاً مع زيادة التوسع
يف التطبيقات املعلوماتية عامليا مثل احل كومة االلكرتونية واملؤسسات الرقمية والتعامالت عن بعد  ...اخل ،واليت ستجابه بتعثر
العديد من الدول العربية خصوصا بعد عجزها يف إجياد تنظيم مشرتك جيسد ابسط املشاريع املعلوماتية إال وهو مشروع الشبكة
العربية للمعلومات.
إذ إن خطورة اإلغفال أو اإلهمال للتطور احلض اري واقتصاره على القلة على مستوى قمة اهلرم سواء كان األكادميي أم من ذوى
املسؤولية بالدولة سيكلف الكثري ومن شأنه تعميق الفجوة على املستوى الفردي واملؤسسي واجملتمعي ،إذ إن التطور البد أن
يشمل القاعدة خصوصاً القوى العاملة النشطة اقتصاديا فكما يعلم اجلميع ،لقد أصبح التنافس اقتصاديا باملقام األول ويعتمد على
جودة املنتجات يف السوق العاملي اليت تعتمد هي األخرى على أحدث املعلومات ،أي أن التطور احلضاري البد أن يشمل
املنتجني والعاملني يف اجملال املعلومات وكافة فئات اجملتمع األخرى ،وال يقتصر على القلة القليلة من ذوى املسؤولية بالدولة
والفئات األكادميية.

تأطري التطلعات الوطنية والتخطيط للمشاريع املعلوماتية:
من أ جل االستحضار للمستقبل والتعجيل باملشاهد التطورية ،تأتي ضرورة التدارس والتخطيط للمشاريع املستقبلية من أجل
تقليص الفجوة الرقمية من طريق تعزيز احملتويات الرقمية ،انطالقاً من أن الدواء من جنس الداء ،لذا جيب أن يكون احلل
أيضا رقميا فكما سبق واشرنا عن منشأ الفجوة الرقمية بني املالكني لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وغري املالكني هلا ،فان
احلل يكمن يف توافر هذه التكنولوجيا لغري القادرين عليها ،على شرط أن يتم ذلك من طريق إسرتاتيجية وخطط وطنية منسقة
ومتسقة يصاحبها وجود بين حتتية لقطاع املعلوماتية.
لذا فأن تدني مستوى أداء مؤسسات التعليم الرمسية ،وضعف املوارد احلكومية املخصصة للبحث العلمي وحمدودية األنشطة
االبتكارية وعدم مواكبة املؤسسات األكادميية حلركة تطور العلم وإهماهلا للعلوم األساسية وافتقاد السياسات العلمية الواقعية
واخلطط اإلجرائية ومؤشرات قياس مدى التقدم يف تنفيذها ،كل ذلك ميثل حتدي يكمن يف التخلف ويؤدي إىل انقسام دول العامل
إىل املتقدم واألقل تقدم ،ولكي تواجه هذه األخرية ذاك التحدي البد أن تسخر إمكانياتها وجهودها التخطيطية حملاولة التواجد
على املستويات الدولية باالخنراط يف توظيف تكنولوجيا املعلومات.
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وال خيفي على املتتبع أن من بني أهم أسباب التخلف الذي تنعكس أبعاده يف اجلمود الفكري املعريف ،راجع أساسا لعدم توافر
سياسات وخطط وطنية للمعلومات ولتكنولوجيا املعلومات ،كذلك نقص يف الكادر املناسب للتدريب والتعليم باستخدام
التكنولوجيا ،ونقص باملوارد االقتصادية ا لكافية للتعليم وللبحث العلمي ،وضعف املشاركة على الشبكة العنكبوتية ،وارتفاع نسبة
األمية املعلوماتية ،وعدم مالئمة املدخالت واملخرجات نتيجة لعدم التخطيط املبين علي التدارس الواقعي امليداني ،وعدم توافر
بنية حتية لشبكات االتصال ،مع االفتقار إىل تصنيع برجميات وجتهيزات وتوافر بنية حتتية تكنولوجية أيضا االفتقار إىل
اخلربات الفكرية البشرية الوطنية.
ولعله من اجملدي تناول قضية الفجوة من حيت اتساعها وجتسريها مبنظار معياري كما سبق التنويه عنها يف مطلع الورقة ،أين
وصلت شعوب الدول األكثر تقدما وأين وصلنا حنن فقد نكون حنن تقدمنا عشر خطوات ..لكن هم تقدموا مخسني ،إذن حنن
هنا نتأخر! ..وال نتقدم ،...إذ ن الفجوة تزداد اتساعا وتتزايد معها حجم التحديات ،ولعل هذه الصورة القامتة تتجسد يف العديد
من الدول العربية بسب عدم ترابط وتكامل سياساتها االتصالية وسياساتها التعليمية ،األمر الذي أدى إىل ابتعاد املدرسة
واملنهجيات التعليمية عن روح العصر"عصر املعلوماتية" ،ويضاف إىل ذلك أن بعضها ال يزال يعتمد على شراء ونقل التكنولوجيا
دون العمل على توطينها وتطويرها إضافة إىل اتساع الفجوة بني مناطقها املدنية والريفية ،وما يزيد األمر فداحة أن تلك
التكن ولوجية املعلوماتية توظف توظيفاُ ترفيهياُ ال توظيفا تنموياً.
الشك إن سد هذه الفجوة الرقمية يتطلب أكثر من جمرد مناقشة املسائل العرقية والطبقية .فربامج احلكومة االلكرتونية ينبغي أن
تكون موجهة للناس املنعزلني واحملرومني أصالً من اخلدمات العامة .وهلذا السبب بالذات ينبغي أن توفر برامج احلكومة
االلكرتونية فرصاً جديدة هلؤالء املواطنني لالرتقاء مبستوياتهم االقتصادية واالجتماعية والتعليمية والثقافية .ومن املؤسف أن
برامج التكنولوجيا غالباً ما تتجاهل من هم االحوج إىل مثل هذه الربامج  .لذا فقد تظل الصورة القائمة الن الفجوة الرقمية آخذ يف
االتساع بني من ميلك ومن ال ميلك من جييد التخطيط ومن ال يزال يتخبط ،لذا فانه يف ظل عدم اختاذ أي إجراء مناسب من
شأنه سد هذه الفجوة أو على األقل تضييقه ا أو حتى حفظها عند مستوى آمن ،فإنها قد تستمر اتساعا إذ مل تقابل بوضع
إسرتاتيجية وسياسة وطنية وخطط تفصليه على مستوى البلد الواحد ،مع األخذ يف االعتبار حق الفرد يف النفاذ السريع
للمعلومات من طريق استخدامه لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من منطلق املعرفة حق طبيعي.
وجيدر التنويه انه مع مطلع التسعينيات عقد مؤمتر على املستوى قيادي يف شرق آسيا ونوقشت فيه قضية الفجوة ،وكان من بني
الضيوف روبرت فكنمارا وزير الدفاع األمريكي السابق ،وآنذاك كان مكلف بوظيفة رئيس البنك الدولي قال " من اخلطأ أن نتكلم
عما نسميه الفجوات ألن كل شعب عندما يريد أن يستيقظ من سبات ما يسمي برتاث املاضي الذي يرده إىل الوراء يستطيع أن
ينهض ولن يقف أمامه أي عائق طاملا استخدم إرادته" وخري مثال الدول شرق آسيا الفقرية عندما قررت النهوض سخرت إرادتها
يف جتسيد قراراتها بشكل فعلى على ارض الواقع ،إذن يصدق ال قائل سوف لن يعمر طويال أي جمتمع يرتضي أن يصل مستوى
عدد قراراته اليت ال تنفذ إىل  %41فما فوق.
لذا فان القارئ املتتبع يالحظ جليا إرادة البعض من الدول العربية املتجسدة يف مساعيها مؤخرا بشكل يرتجم إصرارها لتجسري
الفجوة من خالل مبادرات زيادة احملتوى الرقمي الع ربي ،إذ من املفيد اإلشادة باملبادرات العربية على سبيل املثال ال احلصر
املبادرة املصرية يف مايو  1115على اثر توقيع برتوكول تعاون مع احتاد الناشرين املصريني واحتاد الربجميات التعليمية
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والتجارية إلنشاء وتطوير بوابة للمحتوى االلكرتوني باللغة العربية  ،هذا وقد أعقب ذلك إنشاء قواعد بيانات وفهارس عربية
الكرتونية لتسهيل أعمال البحث واالسرتجاع يف احملتوى األمر الذي أتاح مادة احملتوى املتزايدة بسهولة ويسر فضال عن خفض
التكلفة املرتبطة بإتاحتها على البوابة والوصول إليها  ،ويضاف إىل ما تقدم مبادرات دول جملس اخلليج العربي يف جمال إدارة
احملتوى اليت حققت زيادة قدرها  %31يف جمال التوثيق الرقمي وهو ما يعد احد التطورات اهلائلة اليت رصدتها الدراسات
والتقارير املختلفة يف جمال احملتوى العربي أاللكرتوني خالل السنوات القليلة املاضية وهذا أن دل على شيء إمنا يدل على
اإلرادة يف تغيري اخلارطة الرقمية العاملية.
من اجملدي التأكيد على أهمية الرتكيز على صناعة احملتوى الرقمي العربي وخاصة ما يتاح منه على االنرتنت إذ أن احملتوى
الرقمي العربي يساعد يف عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية  ،وتعد تنمية احملتوى الرقمي باللغة العربية واالستثمار فيه هي
مسئولية جمتمعية ختص اجملتمع ككل لالستثمار يف احلفاظ على اهلوية الثقافية للشباب واألجيال القادمة حيث إننا نشجعها
على التفاعل اخلارجي ولكن مع احلفاظ على اهلوية الثقافية واللغوية اخلاصة بهم وهو ما تنادي به إعالن املبادئ للقمة العاملية
جملتمع املعلومات ،من تعزيز إنتاج شتى أنواع احملتوى بلغات وأنساق متنوعة والنفاذ إليها الن تطوير حمتوى حملى يناسب
االحتياجات احمللية أو اإلقليمية يشجع التنمية االقتصادية واالجتماعية وحيفز مشاركة مجيع أصحاب املصلحة.
لذا تأتي البيئات التمكينية لصناعة احملتوى الرقمي وفق إسرتاتي جية واضحة وخطط وافية ووفق بيئة تشريعية وقانونية
متجانسة خاصة حبماية امللكية الفكرية والتعامالت االلكرتونية ،وسياسات مالية مواتية ،مجيعها تعد مشاريع غاية يف األهمية
من شأنها تأمني النفاذ السريع لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ،مع التزويد باألطر الفكرية البشرية  ،وذلك من اجل املزيد
من تقليص الفجوة الرقمية يف املنطقة العربية واالهتمام باالستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وحتفيز إنشاء شركات
متخصصة بصناعة احملتوى الرقمي .
والشك أن غياب السياسات الواقعية حلشد املوارد وحتقيق التوازن بني الفئات املختلفة الذي تفتقر إليه العديد من الدول
العربية ،بإالضافة إىل قصور التشريعات يف هذا اجملال الن صناعة احملتوى حتتاج إىل العديد من التشريعات اجلديدة أو إدخال
تعديالت جوهرية على التشريعات القائمة  ،كذلك ارتفاع نسبة األمية املعلوماتية  ،وال يتسنى ذلك إال من توجيه االهتمام
لالسرتاتيجيات التنموية واملشاريع املعلوماتية ،والعمل على تنشئة أجيال جديدة حتمل توجهات خمتلفة وقدرات على التأمل
والتفكري واإلبداع واالبتكار حبيث يؤلفون قوة عاملة يف إنتاج املعرفة يكرسون جهودهم إلنتاج وتطوير وتطبيق املعرفة يف خمتلف
اجملاالت فإنتاج املعرفة حيتاج إىل وجود ثقافة معرفية متميزة يف جمتمع مهيأ للتعامل معها وفهمها وإال أصبح هذا اجملتمع
جمرد هيكل مادي خال من اإلنسانية وفارغ من احلياة.
إال أن ما يدعو للبهجة والتفاؤل هي تلك الرؤية بوجود فرصة مازالت متاحة إال وهي أن الثقافة العربية اإلسالمية مل جتد حتى
اآلن االهتمام الكايف يف خطط املعلومات ،فقد أوضحت نتائج دراسة أجريت مؤخراً عن مدى تركيز خطط املعلومات يف دول متت
دراستها ،وهي مصر واألردن وماليزيا واليابان وفرنسا وأملانيا والفاتيكان فيما يتعلق بتوجهات خطط املعلومات ووجود خطة
تكنولوجية ملواكبة التطور يف جمال تكنولوجيا املعلومات( )ITوتركيزها على الثقافة والدين واللغة .أنه ال توجد أي إشارة مباشرة
حملور الدين واللغة والثقافة يف مضمون خططها ما عدا فرنسا ،ولعلنا من هذا نستشف سبب فشل وتعثر معظم اخلطط الوطنية يف
كثري من الدول العربية نظراً البتعادها عن الروح القيمية ملبادئ الدين اإلسالمي.
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لذا فانه كمطلب أساسي البد من حتديد األهداف بدقة ووضوح عند التخطيط منذ البداية من أجل ضمان جناح النتائج بكفاءة
ودون عوائق ،وأن ذلك يستلزم دراية وعلم جبملة قضايا من أجل أن تتمكن من متابعة وتنفيذ اخلطط املعلوماتية بنجاح :ـ
معرفة اإلنتاج الفكري العاملي خصوصاً يف جمال العلم والتكنولوجيا باعتبارها عنصراً هاماً يف تطوير وتنمية اجلوانباجملتمعية األخرى.

-التنسيق واإلفادة من الربامج الدولية يف إطار تعاوني.

حتقيق اجملتمع الواعي ينبغي خلطة املعلومات أن تكون هدفاً نهائياً.وبالتالي فإن املعلومات تصبح شأنها شأن أي مورد جمتمعي آخر حباجة إىل خطة حمكمة رشيدة لتحقيق االستثمار األمثل ،ومن
املالحظ إن هنالك الكثري من اجملتمعات اليت أخطأت عندما أضاعت جهداً كبرياً ومورداً هائالً من أجل التطوير واعتبار
املعلومات أولوية دنيا وختصصاً حمد وداً ال يستحق الكثري من التمويـل واملوارد ،وتستعيض عن ذلك باالعتماد على حسن النيـة
يف التعاون األفقي بني األجهزة احلكومية الرمسية بالدولـة ،وبالتالي لـم يكـن لذلك أية فاعلية تذكر باإلضافة لعدم وجود تنسيق
وما يتبع ذلك من نتائج سلبية ومعاناة وطنية.
وإدراكا أل همية ذلك فانه يتطلب التخطيط اجليد وضع اخلطط املناسبة للتحول للمجتمع االلكرتوني ويشمل ثالث مستويات
رئيسة هي:
 التخطيط املعلوماتي على املستوى الوطين.
 التخطيط املعلوماتي على مستوى املؤسسي.
 التخطيط املعلوماتي على املستوى الفردي .
وإن تنبع اخلطط الوطنية للمعلومات من آلية عمل دولي تعاوني مشرتك  ،على أن يراعى يف عملية التخطيط بقدر اإلمكان
الظروف واإلمكانيات احمللية واإلقليمية ،مبعنى أدق التنسيق بني السياسات الوطنية واإلقليمية ومراعاة الظروف االقتصادية
واالجتماعية والتكنولوجية بني الدو ل العاملية ،على أن يتم التطبيق على مدى مرحلي يف إطار زمين مدروس بدقة ووضوح ،وأن
يسبق عملية التخطيط أو إعداد اخلطة توعية جمتمعية من أجل خلق بيئة واعية للتطورات ومؤيدة هلا.
الشك انه بتوافر النية الصادقة واإلرادة تتحدد األطر واألهداف املخلصة املصحوبة باإلمكانيات البشرية واملادية املناسبة مع سن
التشريعات املالئمة واملنظمة ،حبيث ميكن أن تسد  /تضيق  /تقلل الفجوة الرقمية الناشئة بني املمتلكني لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت وبني غري املمتلكني هلا ،من طريق ست حماور رئيسه:ـ
 إصالح وتعزيز قطاع االتصاالت.
 املساعدة يف الوصول إىل التكنولوجيا احلديثة واجلديدة.
 حتديد القضايا املتعلقة بالفروقات ،كتلك املتعلقة مثال بنوع األفراد (اجلنس).
 تنمية األماكن احملرومة من الوصول إىل املعلومات كاألرياف والقرى .
 تعزيز املوقف املالي واالقتصادي للوفاء املعقول باملتطلبات لسد هذه الفجوة.
 إشراك القطاع اخلاص يف تنمية قطاع االتصاالت وتنمية املهارات البشرية.
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ويضاف ذلك البد من العمل املنظم املدروس واملتزامن على خمتلف املسارات الذي يستهدف حتقيق العديد من األهداف وهي:ـ
إعداد الراسيمل البشرية يف جمال تكن ولوجيا املعلومات واالتصاالت ،إعادة النظر يف الربامج التعليم ومناهجه ،من طريق توظيف
احلاسوب يف كافة املراحل التعليمية ،من اجل حمو األمية املعلوماتية وتعزيز بيئة اإلبداع واخللق واالبتكار وروح املبادرة وتعزيز
جهود البحث والتطوير مع حتسني البيئة التشريعية وخلق األطر القانونية .ومن أجل دعم حركة التحول إىل احلكومة
االلكرتونية ووضع إسرتاتيجية شاملة على مستوى الدولة لتحقيق هذه الغاية ،مع جتنب انفراد النظم املؤسسية بإعداد
مشاريعها اخلاص للتحول ،الن من شأن ذلك أن يؤدى إىل االنعزالية وتفتتت وتكرار اجلهود وتبديد املوارد فيما ليس له طائل.
وجيدر التنبيه قبل البدء بتطبيق ذاك التحول جيب تفهم واستيعاب األهداف جيداً ،إذ أن اإلصالحات ال تكون من خالل
التشريعات والقوانني أو بتوجيهات من أعلى هرم بالدولة فحسب بل هي تكون من خالل التفكري يف توظيف تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت امثل توظيف وتوصيل خدمات للعامة بصورة ميسره وجعلها جزء من احلياة والعمل اليومي برقمنة اخلدمات وجعل
املعلومات متيسرة ومن مت إجياد جمتمع معلوماتي ،مبعنى أدق خلق منوذج من اخلدمات االلكرتونية الرمسية أكثر جتاوباً
وفعالية مع املواطنني وأكثر شفافية .مع وجود قناعة من قبل العامة الن عكس ذلك سيؤدي لفشل وعدم جناح الرؤية خصوصا
وان الرؤية اجلديدة االلكرتونية تنطلق من أهداف وطموحات اجملتمع ،كما أنها مشرتكة بني القطاعني العام واخلاص.
وهنالك مالحظة جد هامة وهي أنها عند بداية التطبيق سوف تساهم يف خفض تكاليف املواطنني من ناحية ،وتزيد من أعباء
احلكومة من ناحية أخرى :التكاليف والتجهيزات والتدريبات ،والن نوعية احلكومة االلكرتونية اليت تسعى إليها الدول
واجملتمعات يف خمتلف أحناء العامل ال يوجد هلا مفهوم موحد وشامل بل أنها ختتلف حسب اختالف احتياجات اجملتمع
وأولويته وقطاعاته األساسية فع لى احلكومة نفسها إعادة هيكلة نفسها واألخذ باالعتبار إعادة هيكلة املؤسسات ،واملوارد البشرية
املتضمنة على سبيل املثال (مسئولني واملتخصصني يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت) ،كذلك أمور امليزانية إضافة للبنى
التحتية للمعلومات واالتصاالت...اخل وقضايا أخرى تركز عليها ذات عالقة باملواطنني واجملتمع وليس للحكومة يف حد ذاتها.
املراجع:ر بالتنويه انه عند التطبيق املشاريع تلك أن يتخلل التقييم واملتابعة من اجل تلفي الوقع يف اخلطاء.
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