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الجزائرفيااللكترونیةتجربةاإلدارة
التسییر التقلیديمنطقنمالتخلص،وإشكالیةوتجویدالخدمةالشفافیةمقتضیاتبین

*ن اعراب دمحم

الملخص

ن التحّول التنموي بكل معانيه ومضامينه االقتصادية واالجتماعية والسياسية والحضارية يستوجب السرعة والدقة واإلتقان إ
الجزائر الى التفكير تبني استراتيجية  لمعالجة الذي دفع االمر. في أالداء، وتبسيط اإلجراءات اإلدارية وتحسين عالقة الفرد بالدولة

االختالالت التي تعاني منها اإلدارة العمومية سعيا منها الى االنتقال الى ما يسمى باإلدارة االلكـترونية التي من شٔانها التخّلص من 
ات السلبية كالبيروقراطية والرشوة والفساد ، ومنطق التسيير التقليدي الذي ٔافرز العديد من الممارس)le guichet(منطق الشباك 

لكن ما هي مقومات هذا االنتقال وعوامل نجاحه؟ وهل البيئة الداخلية والخارجية لإلدارة مؤهلة الستقبال تقنيات . اإلداري 
ا ما سنحاول ومتطلبات اإلدارة االلكـترونية؟ وهل ما تجنيه الدولة والمواطن من فوائد في مستوى ما تتحمّله من تكاليف؟ وهذ

.اإلجابة عنه من خالل هذه الدراسة
إدارة الكـترونية، خدمات عامة، عصرنة، ترشيد، تكنولوجيا معلومات، اإلجراءات اإلدارية، التسيير : الكلمات المفتاحية

.التقليدي، الشفافية

Résumé

Le développement économique, social, politique, et civilisationnel nécessite la rapidité, la ponctualité et
la perfection de la prestation  administrative et l’amélioration de la relation de l’individu avec l’Etat. Elément à
l’origine de la réflexion que mène l’Algérie sur le  traitement de la désorganisation de l’administration publique
à travers l’adoption de la stratégie de la transition à l’administration électronique .Et ce afin  d’échapper à la
logique du « Guichet », et de la gestion traditionnelle qui entraine plusieurs usages négatifs telle que la
bureaucratie, le pot-de-vin, et l’altération administrative. Mais quels sont les atouts de cette transition et les
facteurs de sa réussite ? Est-ce  que l’entourage intérieur et extérieur de l’administration est apte à accueillir les
techniques et les exigences de l’administration électronique ? est-ce-que les intérêts de l’Etat et du citoyen sont
en même niveau des charges et frais ? Ce sont nos principales interrogations  à propos de  cette étude.

Mots clés : Administration Electronique, Services Publics, Modernisation, La Bonne Gouvernance,
Technologie Des Informations.

Summary

The developmental shift in all its economic, social, political and cultural senses requires speed, accuracy
and perfection in performance, and simplification of administrative procedures and the improvement of the state-
citizen relationship. For this reason, Algeria starts to think about addressing the public administration’s defects
through the adoption of a strategy of transition into e-administration to get rid of the window system, and of the
traditional management, which resulted in several negative practices such as bureaucracy, bribery and
corruption. However, what are the necessary constituents of a successful transition? Is the internal and external
environment of the public administration ready for this transition? Is the transition into an e-administration
worthy introducing? This study will attempt to answer these questions.

KeyWords:E-Administration, Public Services, Modernization, Rationalization, Information Technology.
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مقدمة

ينطوي واقع اإلدارة الجزائرية على العديد من النقـائص 
واالختالالت من الناحية الهيكليـة والوظيفيـة وحتـى القانونيـة، 
وهـــو مـــا يشـــكل عائـقـــا نفســـيا وماديـــا يحـــول دون بلـــوغ مســـتوى 
تطلعـــات المـــواطنين، الشـــيء الـــذي يســـتدعي إعـــادة النظـــر فـــي 

ن منطـق طرق تسييرها، وتبني اسـتراتيجية واضـحة للـتخّلص مـ
الشـباك، ومــن منطــق التسـيير التقليــدي الــذي ٔافـرز العديــد مــن 
الممارسـات الســلبية كالبيروقراطيــة والرشـوة وغيرهــا مــن مظــاهر 

اتسـاع المفهـوم الـديمقراطي للحكـم خاّصـة ٔامـام . الفساد اإلداري 
وارتفــاع المســتوى الثقــافي للشــعوب وازديــاد وعــيهم بمشـــاكلهم 

ة، واإلداريــــــة، والثقافيــــــة، وحاجــــــاتهم االجتماعيــــــة، والصــــــحي
تزايــــد المنظمــــات والجمعيــــات التــــي تــــدافع عــــن و. واالقتصــــادية

سـرعة أالداءالشـفافية وومصالحهم وتطالـب بـالجودة وهمحقوق
.1الحكم الرشيدكإحدى ٔاسس 

والعمـــــل علـــــى إن تحـــــديث وعصـــــرنة اإلدارة العموميـــــة 
ا قـادر اإداريا جهاز المقّدمة للمرتفقين يتطّلب االرتقاء بالخدمات 

علــــــى فهــــــم واســــــتيعاب المتعــــــاملين معــــــه بــــــاختالف ظــــــروفهم 
مؤهلـــة نـــدرة المـــوارد الماليـــة والبشـــرية ال، غيـــر ٔان وانتمـــاءاتهم

يســتدعي الترشــيد واالقتصــاد فــي النفقــات والبحــث عــن وســائل 
العـالم عـرف ن إوطرق لتحقيق الفعالية وبٔاقل التكـاليف، لـذا فـ

ثالثـة ثـورة هائلـة فـي جـل في العقـود أالخيرةخاصـة فـي أاللفيـة ال
فـــي الحيـــاة االمجـــاالت العلميـــة والتكنولوجيـــة، ٔاحـــدثت تغييـــر 

اليوميــــة لإلنســــان، ؤاصــــبحت مــــن الركــــائز الجوهريــــة المعــــّول 
عليهــــا فيإحــــداث التنميــــة االقتصــــادية واالجتماعيــــة، وهــــذا مــــا 

–انعكـــس علـــى ٔاســـلوب الحكـــم عمومـــا وعلـــى اإلدارة العموميـــة 
تي تحرك عجلة التنميـة فـي الدولـة وتخـدم التيتعتبر هي آاللية ال

خصوصـا، إذ تــم إدراجالبرمجـة المعلوماتيـة داخــل -المـواطنين
التحـــوالت فـــي ٔانمـــاط اإلدارة فـــي نســـق عمـــل اإلدارة ؤاصـــبحت

مختلـــف القطاعـــات مســـٔالة فـــي غايـــة أالهميـــة وحتميـــة حضـــارية 
، مٔامولــة فــي المجتمعــات الواعــدة، وخاصــة فــي الــدول الناميــة

مــن أالســباب التــي دفعــت الجزائــر الســتحداث وزارة ولعــل ذلــك 
.إصالح الخدمة العمومية

ن التحـــــــــــّول التنمـــــــــــوي بكـــــــــــل معانيـــــــــــه ومضـــــــــــامينه إ
االقتصـــــادية واالجتماعيـــــة والسياســـــية والحضـــــارية يســـــتوجب 

عنصـر السـرعة والدقــة واإلتقـان فـي أالداء، وتنظــيم سـير العمــل 
اإلجــــراءات اإلداريــــة اإلداري وزيـــادة نوعيــــة الخــــدمات وتبســـيط 

الشــيء الــذي دفــع فــي الســنوات 2.وتحســين عالقــة الفــرد بالدولــة
أالخيــرة إلــى ظهــور مــا يســمى بــاإلدارة المتفّتحــة، إذ تــرى منظمــة 
التعاون والتنمية االقتصادية في ٔاوروبا ٔان هـذا المفهـوم الجديـد 

الشـــــفافية ٔاي التعـــــرض : يتضــــمن ثـــــالث عناصـــــر ٔاساســـــية وهـــــي
وســــهولة المنــــال فــــي كــــل وقــــت وفــــي كــــل الختبــــار الجمهــــور، 

وفـــــي هـــــذا اإلطـــــار يعتبـــــر تقريـــــب اإلدارة مـــــن المـــــواطن (مكـــــان
وتســـهيل حصـــوله علـــى خـــدماتها عـــامال فعـــاال لتحقيـــق التنميـــة 
المســـــــتدامة وجعــــــــل اإلدارة تســــــــتجيب لمتطلبــــــــات الشــــــــفافية 

.3، واالستجابة لٔالفكار والتطلعات الجديدة)والفعالية والنزاهة

يشــمل الشــفافية ويضــيف لهــا اإلدارة المتفتحــة فمفهــوم 
االســتجابة لٔالفكــار "و" ســهولة المنــال:"ُبعــدين إضــافيين وهمــا

، ممــــا يســــمح بفهــــم جوانــــب ٔاخــــرى مــــن "والتطلعــــات الجديــــدة
وحتــى يكــون هــذا . التفاعــل بــين اإلدارة والجماعــة التــي تخــدمها

التفـــتح فّعـــاال ينبغـــي ٔان يمـــر عبـــر تغييـــر ٔاساســـي داخـــل النظـــام 
إلداري، وبذلك تساهم اإلدارة المتفتحة في تقوية الديمقراطيـة ا

عن (بالسماح للجمهور بممارسة حقه في االطالع على المعلومة 
طريــق حريـــة اإلعــالم، وحـــق االطـــالع علــى النصـــوص القانونيـــة 
والتنظيمية والمداوالت ومختلف المعلومات والتقارير، وقائمة 

بر مواقع اإلدارات العمومية المشاريع المزمع انجازها مستقبال ع
اإلدارة الحديثـــة تعتمـــد خاصـــة ٔان).الـــخ...علـــى شـــبكة االنترنـــت

علـــى اســـتخدام أالســـلوب العلمـــي فـــي حـــل المشـــكالت اإلداريـــة 
واتخـــــاذ القـــــرارات واســـــتخدام الحـــــوافز لزيـــــادة ســـــرعة العمـــــل، 
واســتخدام طــرق علميــة حديثــة لدراســة الوقــت والحركــة وضــبط 

واالســـتعانة ،عمـــال وتوحيـــد اإلجـــراءاتٔاحســـن الطـــرق ٔالداء االٔ 
، مـن خـالل 4بـالخبراء لتـوفير الجـو المناسـب فـي محـيط العمـل

مـــــا يســـــمى بـــــاإلدارة االلكـترونيـــــة التـــــي ظهـــــرت كمشـــــروع كبيـــــر 
لتحديث وتطـوير اإلدارة فـي المجـاالت االقتصـادية واالجتماعيـة 

مـــن ن يمّكـــوبمـــا يفضـــي لتطـــور المجتمـــع،والثقافيـــة واإلداريـــة
ــــة التــــي تعيــــق الحصــــول علــــى المعلومــــات إلغــــاء  القيــــود المادي

فما هـو المقصـود بـإالدارة االلكـترونيـة الرشـيدة؟ . 5والخدمات
ـــــــال  ـــــــة لالنتق ـــــــات الموضـــــــوعية وإالجرائي ومـــــــا هـــــــي المقوم
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لتطبيقها؟ وهل البيئة الداخلية والخارجية لٕالدارة الجزائريـة 
؟ مؤهلــــة الســــتقبال تقنيــــات ومتطلبــــات إالدارة االلكـترونيــــة

وهل ما تجنيه الدولة والمواطن من فوائد هـو فـي مسـتوى مـا 
هـذا مـا سـنحاول اإلجابـة عنـه مـن خـالل تتحمّله من تكـاليف؟

:أالسلوب المنهجي التاليهذه الدراسة من خالل

مدخل مفاهيمي: ٔاوال

ما المقصود باإلدارة االلكـترونية الرشيدة والمتفتحة؟/1

مـــــــا هـــــــي وظـــــــائـف ؤاهـــــــداف اإلدارة االلكـترونيـــــــة الرشـــــــيدة /2

مجاالت تطبيقها؟و

سلبيات اإلدارة االلكـترونية/3

واقـــــع ومســـــتقبل اســــتعمال تقنيـــــات تكنولوجيـــــا المعلومـــــات : ثانيــــا

ضمناإلدارة االلكـترونية في اإلدارة الجزائرية

عصــرنة اإلدارة المحليــة وإدخــال تقنيــات اإلدارة االلكـترونيــة /1

رشيدة خيار ٔام حتمية؟ال

كيـــــف تســـــاهم اإلدارة االلكـترونيـــــة المتفّتحـــــة فـــــي إصـــــالح / 2

وترشيد اإلدارة؟

مــــا هــــو مســــتقبل اإلدارة االلكـترونيــــة المتفتحــــة فــــي الجزائــــر /3

وعوامل نجاحها؟

خاتمة

مدخل مفاهيمي: ٔاوال

ما المقصود بإالدارة االلكـترونية الرشيدة والمتفتحة؟/1

االلكـترونيـــــة مـــــن المصـــــطلحات يعـــــد مصـــــطلح اإلدارة
ظهــــر فـــــي . 6العلميــــة المســــتحدثة فــــي مجــــال العلــــوم العصــــرية

: ٔانهـــا8ومــن تعاريفهــا.7البدايــة فــي الواليــات المتحـــدة أالمريكيــة
تنفيذ كل أالعمال والمعامالت التي تـتم بـين طـرفين ٔاو ٔاكـثـر، "

ســـواء مـــن أالفـــراد ٔاو المنظمـــات بمـــا يـــؤدي إلـــى دعـــم واســـتمرار 
يمــا بيــنهم، مــن خــالل اســتخدام شــبكات االتصـــال العالقــات ف

االلكـترونيــــــة، وعمومــــــا كــــــل نظــــــم تكنولوجيــــــات المعلومــــــات 
، وتحســـين اإلســـتراتيجيةواالتصــاالت، بغيـــة تعزيـــز دور اإلدارة 

العمليــــة اإلنتاجيــــة، وزيــــادة كـفــــاءة وفعاليــــة أالداء فــــي اإلدارة، 
.9"وانجاز العمل بها بسرعة وبكـفاءة وبٔاقل التكاليف

الوصـــــــول إلـــــــى الهـــــــدف بٔاحســـــــن الوســـــــائل : "ٔانهـــــــأاو 
وبالتكـــــــــاليف المالئمـــــــــة وفـــــــــي الوقـــــــــت المناســـــــــب والمالئـــــــــم 

.10"وباالستخدام أالمثل لإلمكانيات المتاحة
اســـتخدام الوســـائل والتقنيـــات : "ويعّرفهـــا ٓاخـــرون بٔانهـــا

االلكـترونية بكل ما تقتضـيه الممارسـة ٔاو التنظـيم ٔاو اإلجـراءات 
بمــــا يتـــــيح لجميــــع اإلداريــــين التعامـــــل ،ٔاو التجــــارة ٔاو اإلعــــالن

لتحقيــــــــق أالهــــــــداف ،الفــــــــوري وآالنــــــــي مــــــــع بعضــــــــهم الــــــــبعض
باســتثمار الجهــد ،وضــمان مصــالح اإلدارة والعمــالء،المشــتركة

ـــــــز والكينونـــــــة االقتصـــــــادية وتعزيـــــــز الخدمـــــــة ،والوقـــــــت والحّي
وتحقيق الرضا للجميع دون الحاجة إلـى العـودة فـي مهـام كـثيـرة 

باعتبــــــار ذلــــــك مــــــن مقومـــــــات ،قياديــــــة العليـــــــاإلــــــى المراكــــــز ال
ومحاوالت تطبيق اإلدارة االلكـترونية ال تزال فـي .11"الالمركزية

بداية الطريق وهي فـي الوقـت ذاتـه ٔاحـدث مـداخل اإلصـالحات 
ـــــــة الراميـــــــة لتحســـــــين الخـــــــدمات المقدمـــــــة  السياســـــــية واإلداري
للمــواطنين باســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة كاإلجابــة الصــوتية 

ؤاكشــاك المعلومــات التــي يمكــن للمــواطنين الوصــول )الهــاتف(
إليهــــا بســــهولة واالســــتفادة منهــــا كـقاعــــات االنترنــــت والمكاتــــب 

.المتنقلة

ــــــــة بالحكومــــــــة مــــــــ ا هــــــــي عالقــــــــة إالدارة االلكـتروني
االلكـترونية؟

إن اإلدارة االلكـترونيــــــــــــــــة والحكومــــــــــــــــة االلكـترونيــــــــــــــــة 
المتعّلقـة بأالهـداف يتداخالن ويتشابهان في الكـثير مـن النقـاط 

اإلدارة "والوســــائل، غيــــر ٔانــــه فــــي إطــــار التــــدقيق فــــي مصــــطلح 
يـــــرى الـــــبعض ٔان تعبيـــــر اإلدارة اإللكـترونيـــــة هـــــو " االلكـترونيـــــة

المصطلح أالقـرب لتحقيـق التوافـق بـين عناصـر التعريـف، علـى 
ــــــــيس ممارســــــــة ســــــــلطة الحكــــــــم بطريقــــــــة  ٔاســــــــاس ٔان المــــــــراد ل

مـور بطريقـة إلكـترونيـة سـواء إلكـترونية، وإنما المقصـودإدارة االٔ 
،فٔاصـــل هـــذا المصـــطلح 12علـــى المســـتوى الحكـــومي ٔاو المحلـــي

لكــــن خــــالل ) e-management(مشــــتق مــــن اللغــــة اإلنكليزيــــة 
نقله إلى اللغة العربية لـم يـتم مراعـاة المعنـى، فتـرجم بحـذافيره 

.وبشكل جامد
غيـــــر ٔان أالســـــتاذ عـــــالء عبـــــد الـــــرزاق الســـــالمي يـــــرى ٔان 

رونيـــة يعنـــي القيـــام بجعـــل المعلومـــات التـــي تنجـــز اإلدارة االلكـت
داخــــــل اإلدارات تعتمــــــد علــــــى تكنولوجيــــــا المعلومــــــات، وتــــــتم 
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بشــــكل الكـترونــــي، بــــدًءا بالمراســــالت، وصــــوال لتكامــــل نظــــم 
المعلومــــــات، بحيــــــث تصــــــبح كــــــل المهــــــام والنشــــــاطات تنجــــــز 
باســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات، بينمــا الحكومــة االلكـترونيــة 

يــــع اإلدارات الحكوميــــة تتكامــــل فيمــــا بينهــــا، تعنــــي جعــــل جم
وتقـــدم خـــدماتها للمـــرتفقين بشـــكل مباشـــر والكـترونـــي، يعتمـــد 
علـــى تكنولوجيـــا االتصـــاالت والمعلومـــات للوصـــول لالســـتخدام 
أالمثل لكافة المـوارد الحكوميـة، لضـمان تـوفير كافـة الخـدمات 
الحكوميــة للمســتفيدين ٔافــرادا ومنظمــات ومســتثمرين، وتــوفير 

ة مناســبة لتطــوير وســائل تقــديم الخــدمات الحاليــة، وتقــديم بيئــ
خدمات جديدة لم تكن ممكنة من قبل، لـذا فمفهـوم الحكومـة 

ينصـــح باســـتخدام مصـــطلح االلكـترونيـــة ٔاوســـع ؤاشـــمل، لكـــن
الحكومــــــــــــــة "بــــــــــــــدال مــــــــــــــن مصــــــــــــــطلح " اإلدارة االلكـترونيـــــــــــــة"

خاصـــة فـــي منطقتنــا العربيـــة واإلقليميـــة لعـــدة ،13"االلكـترونيــة
:اب منهأاسب

ــــى " الحكومــــة"ٔالنــــه عنــــد ذكــــر مصــــطلح :ٔاوال يتبــــادر إل
علــــى الــــرغم مــــن ٔاّن عمــــل ،ذهــــن المســــتمع العمــــل السياســــي

الحكومــة ال يقتصــر علــى العمــل السياســي وإنمــا اإلداري ٔايضـــا، 
ولكـــــن يغلـــــب عليـــــه الطـــــابع السياســـــي، وهـــــذا ال يتوافـــــق مـــــع 

".االلكـترونيةاإلدارة"شمولية مصطلح 

الحكومــة هــو تعبيــر محــدود ٔالّنــه يعّبــر عــن تعبيــر : ثانيــا
والعالقات فيهـا ال تكـون مـع ،مجموعة من أالشخاص والهيائت

معلومة، علـى محددة جميع الناس وإنما مع مؤسسات وهيائت 
عكس مصطلح اإلدارة الذي يعّبر عن إطار مفتوح وواسع يطـال 

ويشـــمل جميـــع أالشـــخاص فـــي ،جميـــع المســـتويات فـــي الدولـــة
.14عالقاته

ويّتضــــح ذلــــك التــــداخل بمقارنــــة تعريــــف كــــل منهمــــا، 
فتعريف اإلدارة االلكـترونية الذي تم عرضه ٔاعاله يتّفـق إلـى حـد 

إنتـــــاج : "بعيــــد مـــــع تعريـــــف الحكومـــــة االلكـترونيـــــة التـــــي تعنـــــي
ســـاعة 24المعلومــات والخـــدمات االلكـترونيـــة وتوزيعهــا خـــالل 

، )7/7(وخــالل ســبعة ٔايــام فــي أالســبوع،)24/24(فــي اليــوم
وبطريقــــــة ترتكــــــز علــــــى تلبيــــــة احتياجــــــات المــــــواطنين وقطــــــاع 

،أالعمـــــــــال ٔاو بـــــــــين مؤسســـــــــات الدولـــــــــة ووكاالتهـــــــــا ؤاجهزتهـــــــــا
باســتعمال واســتخدام نظــم تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت 

بما يجعلها نموذجـا فعـاال إلنتـاج الخـدمات العامـة وتوزيعهـا عـن 
، وهــــــي وســــــيلة لتحــــــديث بنيــــــة الحكومــــــة 15"طريــــــق الشــــــبكة

وطريقـــــة تنفيـــــذ ٔاعمالهـــــا وتعزيـــــز دورهـــــا االيجـــــابي فـــــي التنميـــــة 
االجتماعية واالقتصادية والثقافية، بما يساعد على االبتعاد عن 
البيروقراطيــــة واالقتــــراب مــــن الكـفــــاءة والفعاليــــة والســــرعة فــــي 
توزيـــــع الخـــــدمات علـــــى ضـــــوء احتياجـــــات المســـــتفيدين وبكـــــل 

.شفافية
كما يتضح هذا التداخل بمقارنـة ٔاهـداف كـل منهمـا، إذ 
تهـــــدف الحكومـــــة االلكـترونيـــــة مثلهـــــا مثـــــل اإلدارة االلكـترونيـــــة 

عــن ،لتعزيــز الكـفــاءة والفعاليــة فــي توزيــع الخــدمات الحكوميــة
،وتحســـــين ورفـــــع جـــــودة خـــــدماتها،طريـــــق تحـــــديث هياكلهـــــا

، كمــا تهــدف إلــى16باســتعمال معــايير موضــوعية وســرعة ٔاداءهــا
تعزيــــــز الشــــــفافية وتحســــــين اســــــتجابة الحكومــــــة الحتياجــــــات 

وابتكار ،من خالل تجهيزها بالمعلومات الوافية،المستفيدين
ٔاســــــاليب جديـــــــدة للعالقـــــــات البينيـــــــة المتفاعلـــــــة التـــــــي تجمـــــــع 
المســــتفيدين وهيــــائت ووكــــاالت الحكومــــة، وكــــذا تــــوفير المــــال 

ي والوقــــت والمــــوارد المســــتخدمة مــــن قبــــل إدارات الحكومــــة فــــ
إطـــار عالقتهـــا بـــالمواطن، بالتـــٔاثير اإليجـــابي المباشـــر للحكومـــة 

وتقديمــــه أالداء الحكــــومي، مســــتوى االلكـترونيــــة فــــي تحســــين 
كمــا تهــدف للتــٔاثير ايجابيــا فــي المجتمــع ، 17بشــكل الئــق وجيــد

من خالل ترقية وتنمية معارف ومهارات تكنولوجيا المعلومـات 
.بين ٔافراد المجتمع

ــــــة مــــــا هــــــي وظــــــائف ؤاهــــــد/2 اف إالدارة االلكـتروني
مجاالت تطبيقها؟والرشيدة 

،رغبــــة فــــي زيــــادة كـفــــاءة وفعاليــــة ٔاداء العمــــل اإلداري 
ـــــــدول تعمـــــــل علـــــــى تطبيـــــــق تكنولوجيـــــــا  فـــــــإن العديـــــــد مـــــــن ال
المعلومــــــات واالتصــــــاالت إلدارة أالعمــــــال والمشــــــاريع وتســــــيير 

والتخلـــــي تـــــدريجيا علـــــى ٔاســـــاليب العمـــــل ،اإلدارات المختلفـــــة
خاصــة بعــد النجــاح النــوعي الــذي ســجل فــي مجــال التقليــدي، 

التجـــارة االلكـترونيـــة، وبعـــد التٔاكـــد مـــن ٔان المشـــكلة أالساســـية 
ء الـــــبطء والـــــرداءة وســـــوم الـــــدول هـــــو ر وتقـــــّد التـــــي تعـــــوق تطـــــوّ 

ســيير، فالغايــة مــن تطبيــق تقنيــات اإلدارة االلكـترونيــة لــيس التّ 
تــؤثر مجــرد تســيير اإلدارة بــل لتحقيــق ٔاهــداف معينــة باعتبارهــا

خاصـــة ٔان مـــن صـــفات عمـــل اإلدارة الصـــفة -علـــى حيـــاة أالفـــراد 
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لكـون اإلدارة مسـئولة اجتماعيـا عـن تحقيـق منفعـة -االجتماعية
عــــن طريــــق تحقيـــــق تــــوازن المصـــــالح ،للمجتمــــع بصــــفة عامـــــة

وتوسيع دائرة المسـتفيدين وخاصـة ٔايضـا ٔان كلمـة إدارة مشـتقة 
) AD) (TO(قطعــــــين همــــــا ممــــــن ٔاصــــــل التينــــــي مكــــــّون مــــــن 

.18يخدم ٔاو يساعد آالخرين: ومعناها
وقـــــد رّكـــــز قـــــاموس ٔاكســـــفورد للمتقـــــدمين علـــــى ضـــــرورة 
التركيــــز فــــي تعريــــف اإلدارة علــــى ٔاهميــــة الوصــــول إلــــى الغايــــات 

ٔاي بطريقــة ٔاجــود وبٔاقــل تكلفــة ماديــة ؤاقــل 19بكـفــاءة وفاعليــة،
جهــد ؤاســرع وقــت ممكــن، ولعــل ابتعــاد اإلدارة التقليديــة عــن 

الفاعليــــة، الســــرعة، (الســــابقة وفقــــا للضــــوابط تحقيــــق ٔاهــــدافها
هـــومن ٔاهـــم الـــدوافع التـــي ســـاهمت فـــي ظهـــور اإلدارة ) الجـــودة

فمـا هـي وظـائـف ؤاهـداف اإلدارة االلكـترونيـة؟ ومـا . االلكـترونية
هي مجاالت تطبيقها؟

وظائـف ؤاهداف اإلدارة االلكـترونية الرشيدة/ أ 
تعمـــل الحاليـــة لـــإلدارةاإلســـتراتيجية ٔاصــبحت أالنمـــاط 

ـــد مـــن المرونـــة اإلداريـــة واالنتقـــال مـــن إدارة  علـــى تحقيـــق المزي
أالشــــياء إلــــى إدارة الرقميــــات، واالنتقــــال مــــن اإلدارة المباشــــرة 
وجها لوجه إلى اإلدارة عن بعد، ومن إدارة النشاط المـادي إلـى 
إدارة النشــاط االفتراضــي، واالنتقــال مــن التنظــيم الهرمــي القــائم 

لــــــى التنظـــــيم الشــــــبكي، ومـــــن القيــــــادة علـــــى سلســــــلة أالوامـــــر إ
المرتكـــزة علـــى المهـــام والمتعـــاملين إلـــى القيـــادة المرتكـــزة علـــى 

المتعامـــل الزبـــون، ومـــن الـــزمن اإلداري –مـــزيج التكنولوجيـــا 
إلـــى زمـــن االنترنـــت، واالنتقـــال مـــن الرقابـــة القائمـــة علـــى مقارنـــة 
أالداء الفصــــلي مــــع المخطــــط إلــــى الرقابــــة آالنيــــة المباشــــرة ٔاول 

.20بٔاول، ومن قيادة آالخر إلى قيادة الذات
وتــــــرتبط ٔاهــــــداف اإلدارة االلكـترونيــــــة بوظــــــائـف اإلدارة 

،ٔالنهـــا شـــٔان إداري 21عمومـــا وتشـــمل جميـــع أالعمـــال الحكوميـــة
ٔاكـثر مما هي شٔان الكـتروني، ويسمح العمل بها بالحصول على 
ٔافضـــل النتـــائج علـــى صـــعيد النشـــاط العمـــومي والحصـــول علـــى 

وعية جيدة وبفعاليـة تعتمـد علـى فهـم احتياجـات خدمات ذات ن
:المستعملين، ومن هذه أالهداف مثال

أالهداف ذات الصـلة بالجانـب التنظيمـي لـٕالدارة •
بحد ذاتها

مـــن ٔاهـــداف تطبيـــق تقنيـــات اإلدارة االلكـترونيـــة خلـــق 
ـــــم والظـــــروف الحســـــنة لممارســـــة العمـــــل اإلداري،  الجـــــو المالئ

يــث اإلبــداع واالبتكــار، والحفــاظ علــى حقــوق المــوظفين مــن ح
. وكذا التقليل من مخاطر فقد المعلومـات والحفـاظ علـى سـريتها

فضـــال عـــن تعميـــق مفهـــوم الشـــفافية واالبتعـــاد عـــن المحســـوبية 
وكسـب ثقـة المـواطن باعتبارهـا شـرط ٔاساسـي 22،والبيروقراطية

فــــي الحكــــم الراشــــد، مــــع االلتــــزام بتحســــين مســــتوى الخــــدمات 
االلكـترونيـة،خدمات التـي تقـدمها اإلدارةواّتباع معايير جودة ال

خالفا للخدمات التي تقـدمها اإلدارة التقليديـة التـي كـثيـرا مـا تقـع 
23.في الخطأ 

كما تهدف للتقليل من التعقيدات اإلدارية التي يمر بهـا 
خـالل أالربـع (، وانجاز العمل في وقـت قياسـي 24القرار اإلداري 

) أاليــــام الســــبعة لٔالســــبوعوالعشــــرين ســــاعة فــــي اليــــوم وطيلــــة 
بمجــّرد الرجــوع لقاعــدة البيانــات المعــّدة ســلفا فــي اإلدارة والتــي 
تعــد بمثابــة تفــويض للموظــف والــذي يتخــذ قــراره علــى ٔاساســه، 

ـــى الرؤســـاء اإلداريـــين كمـــا هـــو الحـــال فـــي ،بـــدال مـــن الرجـــوع إل
ــــة 25.اإلدارة التقليديــــة والــــتخّلص مــــن تعقيــــدات الرقابــــة اإلداري

.26واستبدالها برقابة ٔاسهل ؤادقالتقليدية
وإلغــاء عامــل العالقــة المباشــرة بــين طرفــي المعاملــة ٔاو 

ممــا يــؤدي إلــى الحــد مــن ،التخفيــف منــه إلــى ٔاقصــى حــد ممكــن
تٔاثير العالقات الشخصية والنفوذ في إنهاء المعامالت المتعلقـة 
بٔاحد العمالء، والقدرة على استيعاب ٔاكبر عدد مـن العمـالء فـي 

د دون حاجــــة لالنتظــــار فــــي صــــفوف طويلــــة تعرقــــل وقــــت واحــــ
.العمل اإلداري 

أالهـــداف ذات الصـــلة بعالقـــة إالدارة بمتعامليهـــا •
)أالشخاص الطبيعية والمعنوية(

مـــــن وظـــــائـف اإلدارة االلكـترونيـــــة الرشـــــيدة االســـــتجابة 
لتطلعـــــات المـــــواطن واالقتـــــراب منـــــه، وتســـــهيل مشـــــاركـته فـــــي 

ت التـــي تهمـــه، ففـــي بعـــض المســـار السياســـي وفـــي اتخـــاذ القـــرارا 
الـــــــدول أالوروبيـــــــة ٔاصـــــــبحت استشـــــــارة الجمهـــــــور ٔاداة ممتـــــــازة 

،لتحســين السياســات العموميــة مــن خــالل تــدعيم مشــروعيتها
،بــل ٔان مجهــودات كـثيــرة بــذلت لتحســين أالدوات المســتعملة

وتبســـيط إجـــراءات الحصـــول علـــى االستشـــارات ودمـــج نتائجهـــا 
رونــــة، بعــــدما فهمــــت عنــــد اتخــــاذ القــــرارات حتــــى تكــــون ٔاكـثــــر م
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الحكومــــات واإلدارات بٔانهــــا ال تــــتمكن مــــن اســــتعمال سياســــتها 
وال تحض بدعم ،بفعالية إذا كانت تلك السياسات غير مفهومة

الجمـــــــــاهير والمؤسســـــــــات االقتصـــــــــادية ومنظمـــــــــات المجتمـــــــــع 
المــدني، بــل ٔان ٔاغلــب البلــدان المنخرطــة فــي منظمــة التعــاون 

تعمل نظــام الوســطاء الــذين والتنميــة االقتصــادية فــي ٔاوروبــا تســ
ــــــ ســـــــبة ويمثلــــــون نقطـــــــة اتصــــــال هامــــــة بالنّ ،نهم البرلمــــــانيعّيِ

ـــــداع عـــــرائض احتجـــــاج ـــــراغبين فـــــي إي وتكـــــوين ،للمـــــواطنين ال
.27طعون وطلب إصالح أالضرار في إطار عالقاتهم مع اإلدارة

كما تهدف اإلدارة االلكـترونية التخاذ اإلجراءات الالزمة 
ــــــة ــــــة، وتبســــــيط لتقليــــــل الحــــــواجز المادي والتنظيميــــــة واللغوي

الشكليات اإلدارية وتوضـيح المصـطلحات المسـتعملة، واتخـاذ 
التدابير التي تضمن المساواة في التعامـل والمعالجـة، واحتـرام 

بتطبيـــق مبـــدٔا ســـيادة ،ضـــمانات المـــواطن فـــي مواجهـــة اإلدارة
عـامال القانون وتعزيز حقوق المواطنين ضـد اإلدارة، وهـذا يعـّد 

واإلدارة ،للحكــــم الــــديمقراطي ومبـــادئ الحكــــم الراشــــدٔاساســـيا
، والمســـــؤولية، 28المتفتحـــــة والمبنيـــــة علـــــى ٔاســـــاس الشـــــفافية

والصــــــدق، والعــــــدل، والفاعليــــــة، والمســــــاواة فــــــي المعاملــــــة، 
بمــــــا يفضــــــي إلــــــى تحقيــــــق االســــــتقرار ،واحتــــــرام دولــــــة القــــــانون

29.االجتماعي والتنمية االقتصادية

تصاديأالهداف ذات الطابع االق•

تســـــــــاهم اإلدارة االلكـترونيـــــــــة الرشـــــــــيدة فـــــــــي تحقيـــــــــق 
أالهـــــــــــــداف السياســـــــــــــية واالقتصـــــــــــــادية الدقيقـــــــــــــة للســـــــــــــلطات 

وتقلـــيص نفقـــات االنجـــاز بـــإحالل 30العموميةكمحاربـــة الفســـاد،
الـذي يسـتهلك ، الحاسـب آاللـي محـل النظـام اليـدوي التقليـدي

وعلـب ،قدر كبيـر مـن أالوراق والمسـتندات وأالدوات المكـتبيـة
الحفظ وأالرشيف، وربح النفقـات الناتجـة عـن تضـخيم الهياكـل 

والتـــي تتســـم باالكـتظـــاظ والبطالـــة ،اإلداريـــة العديمـــة الجـــدوى
، وتفــــادي تضــــييع الوقــــت لــــذي يمكــــن تقييمــــه مــــن 31المقّنعــــة

احيـــة االقتصـــادية مـــن ٔاجـــل البحـــث عـــن الوثـــائق واســـتخراج النّ 
مخـــاطر فقـــد مـــع مـــا يـــالزم ذلـــك مـــن،الســـجالت مـــن أالرشـــيف

وتمزيـــق بعــض ٔاوراقــه ومـــا يحتاجــه ذلــك مـــن ،أالرشــيف وتلفــه
.32الخ...نفقات إلعادة إصالحه

كما ٔان الكم الهائل من المعلومات الـذي تتيحـه اإلدارة 
االلكـترونية من عرض لفـرص االسـتثمار المتاحـة داخـل الوحـدة 

المحليــــة علــــى شــــبكة االنترنــــت خاصــــة فــــي مجــــال الصـــــناعات 
توسطة، وتقديم معلومات جغرافية عن الوحدات الصغيرة والم

والمشـاركة فـي حـل . المحلية ؤاهم مواردهـا ومناطقهـا السـياحية
مثـــل عـــرض فـــرص ،المشـــكالت التـــي تواجـــه المجتمـــع المحلـــي

العمــــــل المتاحــــــة داخــــــل الواليــــــات والبلــــــديات لحــــــل مشــــــكل 
وطـــرح مجـــاالت التنميـــة التـــي يمكـــن ٔان يشـــارك فيهـــا ،البطالـــة

ص والمجتمــــع المــــدني، وإتاحــــة الفرصــــة للهيــــائت القطــــاع الخــــا
المانحة كاالتحاد أالوروبي للتعرف على حقيقة المشاكل البيئية 

وإتاحــة الفرصــة للحصــول ،التــي تعــاني منهــا المنــاطق المحليــة
يـــنعش االقتصـــاد المحلـــي بمـــا علـــى مســـاعدتها والتؤامـــة معهـــا، 

33.ويحقق االستخدام أالمثل للموارد المتاحة

ت تطبيـــــــــق تقنيـــــــــات ؤانظمـــــــــة إالدارة مجـــــــــاال/ ب
االلكـترونية الرشيدة

مــــن خــــالل التعــــاريف الــــواردة ٔاعــــاله يتضــــح ٔان هنــــاك 
ٔاساسية ورئيسـية تتـوزع عليهـا اإلدارة االلكـترونيـة ة مجاالتثالث

:ٔانواع من العالقات المهمة هي03وتمّثل 
مــــن ٔاهــــم مبــــررات : فــــي إطــــار عالقــــة اإلدارة بــــالمواطن

االلكـترونيـــــة هـــــي تطـــــوير عالقـــــة المـــــواطن ظهـــــور نظـــــم اإلدارة
ومن بينها مـثال ،باإلدارة وتحسين خدماتها العامة المقدمة لهم

التســـجيل المـــدني كإصـــدار شـــهادات المـــيالد، جـــوازات الســـفر 
ــــــزواج، شــــــهادات  ــــــة، عقــــــود ال وبطاقــــــات التعريــــــف البيوميتري
الجنســـــية، وصـــــحائـف الســـــوابق العدليـــــة وعمومـــــا كـــــل وثـــــائق 

وكذلك أالمر في المجاالت التعليميـة والصـحية ،ةالحالة المدني
وكــــل تلــــك الخــــدمات التــــي يمكــــن تحويلهــــا إلــــى ،واالجتماعيــــة

م عن طريق المكاتب الالورقية، الشيء خدمات الكـترونية تسلّ 
الذي يؤدي إلـى تقلـيص الـروتين اإلداري وتخفـيض تكلفـة انجـاز 

فــاءة وتنفيــذ التعــامالت وتســريع وقــت االنجــاز ومــن ثــم زيــادة كـ
.ٔاداء اإلدارة العمومية

ـــة  واســـتغالل تقنيـــة االتصـــاالت والمعلومـــات فـــي البلدي
مـثال، مـن خــالل البلديـة االلكـترونيـة، هــو نمـط متطـور وجديــد 
مــن اإلدارة يســمح بتقــديم الخــدمات البلديــة المــؤثرة علــى حيــاة 
المــــــواطن اليوميــــــة بطــــــرق ٔاكـثــــــر كـفــــــاءة وفعاليــــــة، خاصــــــة ٔان 

تـــنّظم التواجـــد القـــانوني للفـــرد داخـــل خـــدمات الحالـــة المدنيـــة 
أالســرة والمجتمــع، وتعتمــد علــى ٔاهــم أالحــداث المميــزة لحياتــه 
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منــــذ الــــوالدة إلــــى الوفــــاة، وهــــو مــــا يجعلــــه بحاجــــة إليهــــا طيلــــة 
حياتــه، وتمكينــه مــن الحصــول علــى هــذه الخــدمات عــن طريــق 
المواقع الخدمية المتصلة بالبلديات على شبكة االنترنت يغنيـه 

ق التنقـــل، ويـــدعم منـــاخ الثقـــة وأالمـــان فـــي خـــدمات عـــن مشـــا
اإلدارة االلكـترونية وبالسرعة المطلوبة، ويمّكنه مـن المسـاهمة 
فــــي إدخــــال المعلومــــات الخاصــــة بــــه إلــــى قاعــــدة البيانــــات عبــــر 
شــبكة االتصــال عــن بعــد، وتمكينــه مــن متابعــة عمليــة التحّقــق 

د مــــن المعلومــــات وإصــــدار الوثــــائق عبــــر الموقــــع، وعلــــى صــــعي
العمــل اإلداري يمّكــن مــوظفي اإلدارة مــن القيــام بمهــامهم بكــل 

34.شفافية ويسر

فــــــي إطــــــار تنظــــــيم كيــــــان اإلدارات العموميــــــة وتســــــيير 
فالعديـــــــد مــــــن البيانـــــــات والمعطيـــــــات : العالقــــــات فيمـــــــا بينهــــــا

والمراســـالت يـــتم تبادلهـــا بـــين هيـــائت الدولـــة ؤاجهزتهـــا يوميـــا، 
اللكـترونية تقليص اسـتخدام وبإمكان استعمال تقنيات اإلدارة ا

ــــائق التقليديــــة ،والقضــــاء علــــى الــــروتين اإلداري ،أالوراق والوث
،وانجازهـا فـي وقـت قياسـي،وتخفيض تكلفة تنفيـذ المعـامالت

لتحســـــين ،باســـــتعمال البريـــــد االلكـترونـــــي وتقنيـــــات االنترنـــــت
إنتاجية العمل اإلداري وتوظيف قدرات الشبكات التـي يتشـكل 

لضــمان تحقيــق ٔاعلــى مســتوى ،ارة االلكـترونيــةمنهــا معمــار اإلد
لتعزيــز العالقــات الرســمية ،مــن كـفــاءة وفعاليــة العمــل اإلداري 

.البينية داخل هياكل ومؤسسات ومرافق الدولة
إذ تـــــــرتبط اإلدارة : فـــــــي إطـــــــار عالقـــــــة اإلدارة بأالعمـــــــال

دة مـع قطـاع أالعمـال لمـا لهـا مـن ٔادوار ووظـائـف بعالقـات متعـّد 
ودعــم القطاعــات ،الخطــط وتوجيــه االســتثمارفــي مجــال إعــداد

ومراقبــــة عمليــــات ،االقتصــــادية وتنظيمهــــا وتحفيزهــــا وحمايتهــــا
ومراقبـــة خـــدمات المؤسســـات ،االســـتيراد والتصـــدير وتســـهيلها

والفـــــوترة ،والشـــــركات الخاصـــــة فـــــي مجـــــال التصـــــريح بالعمـــــال
وكــــــذا تبســـــيط إجــــــراءات الحصــــــول علــــــى ،والتهـــــرب الضــــــريبي
ـــــــتحكم الجيـــــــد فـــــــي عمليـــــــات التـــــــراخيص وعقـــــــود االمتيـــــــاز وال

ـــــدات، ومـــــن شـــــٔان العمـــــل بتكنولوجيـــــات  المناقصـــــات والمزاي
ٔان يســـاعد علـــى اســـتيعاب كـــل تلـــك كـــذلك اإلدارة االلكـترونيـــة 

أالدوار لتعزيــز الشــراكة مــع مؤسســات وشــركات القطــاع الخــاص 
خاصـة عبـر النشـر االلكـترونـي لإلعالنـات ،بكل مرونة وشـفافية

،لقـــــوانين لتحقيــــق ٔافضـــــل مســــتويات النجـــــاحوالتشــــريعات وا
.وتنمية قدراتها على اإلنتاج وتطويره

سلبيات إالدارة االلكـترونية/3

يمكن تقسيم السلبيات التي تعلق باإلدارة االلكـترونية 
:إلى نوعين

وينـدرج : السلبيات المتعلقة بالجانب التقني وأالمني/ أ 
ضـــــمن هـــــذا النـــــوع أالعطـــــال المتعلقـــــة بالنظـــــام المـــــتحكم فـــــي 
الخــــــدمات االلكـترونيــــــة، ورداءة البرمجيـــــــات المطــــــّورة، وكـــــــذا 
المخاطر المترتبة عن أالخطاءالتقنية والتي تحـدث نتيجـة خلـل 

يمصـــــادر فنــــي ٔاو عيــــب فـــــي اشــــتغال أالجهـــــزة المعلوماتيــــة ٔاو ف
التغذيـــة الكهربائيـــة ٔاو الصـــيانة، بحيـــث يمكـــن ٔان يترتـــب عـــن 
خلـــــل فـــــي التيـــــار الكهربـــــائي ٔاو توقـــــف البطاريـــــات االحتياطيـــــة 
انـــــدثارالمعطيات والمعلومـــــات المخزنـــــة فـــــي الحاســـــوب، كمــــــا 

دمجالمعطيـات المخزنـة "يمكن ٔان يكون هـذا الخطـٔا عبـارة عـن 
فة بعــــــض فــــــي الحاســــــوب ٔاو اخــــــتالل تصــــــنيفها ٔاو محــــــو وإضــــــا

المعلومات ٔالشخاصال تعّبر في الحقيقة عن حالتهم االجتماعيـة 
ٔاو السياســـية ٔاو الماليـــة ٔاو الصـــحية،وبالتالي إعطـــاء نتـــائج غيـــر 

.35صحيحة عن العمليات التي تقوم بها اإلدارة
فضــال عــن مخــاطر الســماح لــبعض أالطــراف التــي تتــابع 

كالخاليـا ،ف غيـر مشـروعة بـٔان تتمّتـع بحريـة تصـرف كبيـرةأاهد
اإلرهابيــــــة وجماعــــــات المصــــــالح التــــــي يمكــــــن ٔان تتعّســــــف فــــــي 
استعمال سهولة الحصول على المعلومات وتسـتعملها للتـٔاثير، 
وكــــذا إمكانيــــة الوقــــوع ضــــحية قرصــــنة معلوماتيــــة ٔاو التجســــس 
االلكـتروني، فتحويل أالرشيف إلى ٔارشيف الكـتروني قد يعّرضـه 

ه ونقلــه ٔاو حتــى لمخــاطر كبيــرة تكمــن فــي التجســس عليــه وكشــف
ومصـــــــدر الخطـــــــورة هنـــــــا ال يـــــــٔاتي مـــــــن تطبيـــــــق اإلدارة . إتالفـــــــه

ـــــإلدارة  ـــــب أالمنـــــي ل ـــــل فـــــي عـــــدم تحصـــــين الجان االلكـترونيـــــة ب
االلكـترونيــــة والـــــذي يعتبـــــر ٔاولويـــــة، ومصـــــدر خطـــــر التجســـــس 
ـــٔاتي غاليـــا مـــن ثـــالث فـــائت هـــي أالفـــراد العـــاديون  االلكـترونـــي ي

ٔاو القراصــــنة ؤاخيــــرا ٔاجهــــزة االســــتخبارات العالميــــة 36والهــــاكرز 
37.للدول

ومـــــــــــن الســـــــــــلبيات ذات الصـــــــــــلة بالجانـــــــــــب أالمنــــــــــــي 
االســــتراتيجي زيــــادة التبعيـــــة للخــــارج، مـــــا دامــــت دول العـــــالم 

دوال رائـــــــــدة فـــــــــي مجـــــــــال ليســـــــــت-مـــــــــثالكـــــــــالجزائر –الثالـــــــــث 
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التكنولوجيــا والمعلوماتيــة، بــل هــي دول مســتهلكة ومســتعملة 
واالعتماد علـى التكنولوجيـا الغربيـة يعنـي . 38ولوجيةلهذه التكن

ــــــدول الصــــــناعية  ــــــدول المســــــتهلكة لل زيــــــادة مظــــــاهر تبعيــــــة ال
ٔالن االعتمـاد الكّلـي علـى ، الكبرى،وهذا أالمر له انعكاس سلبي

التقنيــات أالجنبيــة للحفــاظ علــى ٔامــن معلوماتنــا وتطبيقهــا علــى 
ن الـــوطني الشـــبكات الرســـمية التابعـــة للدولةفيـــه تعـــريض لٔالمـــ

،والقـــومي للخطـــر، ٔالن الـــدول تتجســـس علـــى بعضـــها الـــبعض
النظـــر عـــن نــوع العالقـــات بينهـــا، وال يقتصــر أالمـــر علـــى صــرفب

بــــل ،التجســــس علــــى المعلومــــات ٔالهــــداف عســــكرية وسياســــية
يتعــّداه إلــى القطــاع التجــاري لكــي تــتمكن الشــركات الكبــرى مــن 

ســـتها فـــي الحصـــول علـــى معلومـــات تعطيهـــا أالفضـــلية علـــى مناف
.أالسواق

ؤاخيـــرا يمكـــن القـــول ٔان التطبيـــق غيـــر الســـويوالدقيق 
واالنتقــــال دفعــــة ،"اإلدارة االلكـترونيــــة"واســــتراتيجيةلمفهــــوم 

واحدة من النمط التقليدي لإلدارة إلـى اإلدارة االلكـترونيـة دون 
من شـٔانه ٔان يـؤدي إلـى ،اعتماد التسلسل والتدرج في االنتقال

بـالتخلي عـن الـنمط التقليـدي لـإلدارة ، شلل في وظائـف اإلدارة
،اإلدارة االلكـترونيـــــة بمفهومهـــــا الشـــــاملبلـــــوغ متطلبـــــات دون

وهذا ما يجعلنا نخسر أالولى وال نربح الثانية، وهو ما من شـٔانه 
،ٔان يــؤدي إلــى تعطيــل الخــدمات التــي تقــدمها اإلدارة ٔاو إيقافهــا

االلكـترونــي ريثمــا يــتم اإلنجــاز الشــامل والكامــل للنظــام اإلداري 
وهــذا مــا ال يجــوز مــن الناحيــة ،ٔاو العــودة إلــى النظــام التقليــدي

.39اإلستراتيجية

السلبيات الماسة بالجانب االجتماعي/ ب

مــن بــين الســلبيات التــي قــد تنجــر عــن تطبيــق تقنيــات 
الحكومـــــة االلكـترونيـــــة هـــــي إمكانيـــــة اإلضـــــرار بـــــبعض الفــــــائت 

لومـات ذات أالصــل االجتماعيـة الضــعيفة، ٔالن تفـّتح ســوق المع
العمــــومي التــــي يمكــــن ٔان يســــتفيد منهــــا فقــــط أالشــــخاص ذوي 

، نظـــرا لوجـــود الفجــــوة )النخبــــويين(المســـتوى الثقـــافي أالعلـــى 
الرقميـــة بـــين ٔانـــاس متخصصـــون فـــي مجـــال التقنيـــة وٓاخـــرون ال 

لــذا نجــد 40يجابياتهــا فيحرمــون مــن مزاياهــا،إيفقهــون شــيائ عــن 
كـثــــر مطالبــــة بــــإدارة  الكـترونيــــة متفتحــــة هــــم ذوو أالشــــخاص أال

المســـتوى الثقـــافي العـــالي، وهـــو مـــا مـــن شـــٔانه اإلخـــالل بمبـــدٔا 
ـــى إمكانيـــة المســـاس بـــالحق فـــي .41العـــدل االجتمـــاعي إضـــافة إل

فاإلدارة االلكـترونية تكاد تشمل كل مظاهر حياة الخصوصية، 
الشــــيء الــــذي قـــــد ،الفــــرد االقتصــــاديةواالجتماعية والسياســــية

تقالل الفـرد وتقييـد حريتـه، بقيـام عمـل ينجم عنـه الحـد مـن اسـ
عمـــــــدي يســـــــتهدف اســـــــتعمااللمعلومات المتعلقـــــــة بماضـــــــيه ٔاو 

نـــة بالحاسوبللضـــغط باتجاهاتـــه ٔاو غيرهـــا مـــن المعلومـــات المخز
42.عليه ٔاو توريطه ٔاو ابتزازه

ومـن آالثـار االجتماعيـة الســلبية كـذلك البطالـة التـي قــد 
وميـة، فضـال عـن خطـر نة الخدمات العمبة ورقمَ وسَ تنجم عن حَ 

ظـــر التـــي تضـــعف ة النّ خاصـــة حاّســـ(المســـاس بالصـــحة العامـــة 
بشـــكل تـــدريجي مـــن جـــراء اســـتخدام االنترنـــت لســـاعات طويلـــة 

، )جل الحصول على الخدمات المختلفة في مناحي الحيـاةأ من 
وما يمكن ٔان تؤدي إليه من فقدان فـرص التكّيـف مـع المجتمـع 

لـــة التـــي يفرضـــها الفـــرد علـــى المحـــيط واالنخـــراط فيـــه نتيجـــة العز 
.نفسه باستخدام االنترنت لمدة طويلة

وهذه السلبيات المختلفة يمكن مواجهتها بتفعيـل دور 
اإلدارة االلكـترونيـــة فـــي تـــوفير الرخـــاء لجميـــع أالفـــراد، وتنظـــيم 
تواجــــدهم علــــى شــــبكة االنترنــــت، وترســــيخ مبــــدٔا الخصوصـــــية 

،لكـترونيــــةالفرديـــة عــــن طريــــق اســــتعمال نظــــام التوقيعــــات اال 
ونظــام البصــمات وأالرقــام الســرية وكلمــات المــرور للتعــرف علــى 
الهويــات، وتقلــيص التعــديات التــي يمكــن ٔان تــؤثر علــى فعاليــة 

43.اإلدارة االلكـترونية

ــــا ــــات تكنولوجيــــا : ثاني ــــا هــــو واقــــع اســــتعمال تقني م
المعلومـــــات التـــــي تفرضـــــها إالدارة االلكـترونيـــــة فـــــي إالدارة 

الجزائرية،

ـــــــــــــــات إالدارة عصـــــــــــــــرنة/1 إالدارة وٕادخـــــــــــــــال تقني
االلكـترونية الرشيدة خيار ٔام حتمية؟

فـــي الحقيقـــة، ال يمكننـــا الحـــديث عـــن إدارة الكـترونيـــة 
مـــن دون تحقيـــق مطلـــب اإلصـــالح اإلداري خاصـــة بعـــدما عرفنـــا 
المشاكل التـي تعـاني منهـا اإلدارة والتـي تبـرز مـن خـالل خطـاب 

حـول 2000هوريـة سـنة السيد رئيس الجمهورية ٔامـام والة الجم
ــــــذي جــــــاء فيــــــه ٔانهــــــا إدارة غيــــــر موصــــــلة :"اإلدارة الجزائريــــــة وال

بـــــالمواطنين وبٔاوضـــــاعهم الحقيقيـــــة الملموســـــة، وغيـــــر مباليـــــة 
وتــؤدي فــي ...برغبــات النــاس الــذين تشــرف علــيهم وال بحاجــاتهم
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إدارة ...كـفـاءة وتعمـيم التفاهـة،غالبية أالحيان إلـى تشـجيع الـالّ 
ن إلى التبذير منها إلـى التسـيير، إدارة متقادمـة هي ٔامَيُل ما تكو

ويمكـن . 44..."في مناهجها وال تكاد تلـم بٔاسـباب التقـدم العلمـي
اعتبــار هــذا المقتطــف مصــادرة تفيــد إجرائيــا اخــتالل ٔاداء اإلدارة 
الجزائريــة فــي تعاطيهــا للشــٔان العــام، تلــك اإلدارة التــي يســيطر 

التنميـــة، وهـــو مـــا علـــى عقلهـــا منطـــق تمـــّرد المنّمـــي علـــى هـــدف
يجعـــل اإلدارة تبـــدو فـــي ذهـــن بعـــض الجزائـــريين عصـــابة يـــدافع 

حيـــث ،بعضــها عـــن بعــض، ولكـــن هــذا التمـــرد مضــبوط قانونـــا
تستطيع اإلدارة ممارسـة كـل ٔاشـكال التسـويف واإلكـراه وتمييـع 
القــــانون والمســــؤوليات واعتمــــاد التعتــــيم، والميــــل إلــــى حالــــة 

طي مع سماتهم ومقدراتهم، بل عند تقييم الناس والتعااالنتهار
.45يغدو هؤالء الناس بنظر اإلدارة مخترقي القانون

إذًا تعاني من مشـاكل بنيويـة ومزمنـة الجزائرية فاإلدارة 
وهــي كـفيلــة بالقضــاء علــى فكــرة اإلدارة االلكـترونيــة فــي مهــدها، 

تـم ٔاو لم تعطه حّقـه، لـذلك التقارير والدراساتوهو ٔامر ٔاغفلته 
وتحسـين الخدمـة إلصـالح اإلداري تعكــف علـى اوزارة استحداث

مراقبـــة وتطـــوير الشـــؤون اإلداريـــة واإلدارة العموميـــة تســـهر علـــى 
ذلك ٔاّن اإلصالح اإلداري هو مسؤولية وطنيـة شـاملة ،46العامة

وهــــو مهمــــة شــــاقة رســــمية وشــــعبية ،ال مســــؤولية فــــرد فحســــب
ى مســــتمرة والتــــزام وطنــــي علــــى صــــعيد الســــلطة السياســــية وعلــــ

وهـو ،ومرؤوسـينصعيد الرٔاي العام والعـاملين فـي اإلدارة قـادةً 
ب والمحســـــوبية إصـــــالح يتنـــــاقض مـــــع الفســـــاد اإلداري والتســـــيّ 

الي هـــــو إصــــــالح ينســـــجم مـــــع ٔاهــــــداف اإلدارة الحاصـــــلة، وبالّتـــــ
وهـــو مـــا يجعـــل الـــبعض يقـــف فـــي ســـبيل إجـــراءه ،االلكـترونيـــة

.والقيام به
ت نجــــاح اإلصــــالح وتجــــدر اإلشــــارة إلــــى ٔاّن ٔابــــرز مقومــــا

ــــى مرحلــــة الحــــديث عــــن  اإلداري التــــي يجــــب اّتباعهــــا لنصــــل إل
اإلدارة االلكـترونيـــــة هـــــي وجـــــود إرادة سياســـــية حازمـــــة ملتزمـــــة 
بإنجاز اإلصالح اإلداري، وهذا يستدعي قرارا سياسيا منبثقا عن 
الســلطة السياســية الرســمية فــي الدولــة، ويجــب ٔان يوضــع هــذا 

ّطــــة مبرمجــــة زمنيــــا، مــــع ضــــرورة القــــرار موضــــع التنفيــــذ وفــــق خ
المتابعــة والمراقبــة الميدانيــة، وااللتــزام باإلصــالح اإلداري علــى 

ومشاركـتهم جميعـا ،صعيد العاملين بكافة فائتهم ومستوياتهم
وإعــداد خّطتــه،كما يســتدعي وجــود التــزام بــه هفــي رســم معالمــ

ــــار  ــــرٔاي العــــام والمجتمــــع، فوجــــود جمهــــور ٔاو تّي علــــى صــــعيد ال
لحقوقــه ملتــزم بمطلــب اإلصــالح اإلداري ٔامــر ٔاساســي شــعبي واع

وضـــروري لتحصــــين إرادة اإلصــــالح علـــى مســــتوى ســــلطة القــــرار 
السياســـي، ودون وجـــود العنصـــر أالول تنتفـــي فاعليـــة العناصـــر 

.أالخرى، وهذا شبه حاصل في معظم البلدان العربية

تـٔاثير إالدارة االلكـترونيـة المتفتحـة والرشـيدة علــى /2
دارةفعالية االٕ 

إن التطــور فــي اإلدارة هــو تطــور فــي التنظــيم، وإذا كــان 
كـثر ارتباطـا  كـثر ارتباطا بالزمان فالتنظيم هو أال التخطيط هو أال
بالمكـــان مـــن حيـــث الهيكـــل التنظيمـــي، فهـــو ترتيـــب لٔالنشـــطة 
بطريقــة تســـاهم فــي تحقيـــق ٔاهـــداف اإلدارة، وهــذا التنظـــيم هـــو 

اإلداريـة، وهـذا التنظـيم الذي يعطي لإلدارة شخصـيتها وميزتهـا 
يبـــرز مـــن خـــالل الهيكـــل التنظيمـــي الـــذي يبـــّين كيفيـــة تقســـيم 
أالعمــــــال والمهــــــام والمــــــوارد، وتجميعهــــــا فــــــي ٔاقســــــام وإدارات 
والتنســيق بينهــا لتحقيــق ٔاهــداف اإلدارة، كمــا يظهــر مــن خــالل 
التقســــــــيم اإلداري، وهــــــــو قاعــــــــدة تجميــــــــع المركــــــــز وأالنشــــــــطة 

والخبــــرة التنظيميــــة فــــي هــــذا والوظــــائـف فــــي إدارات ؤاقســــام،
ٔامــــا المكــــون أالساســــي . المجــــال ٔاوجــــدت التقســــيمات اإلداريــــة

آالخــر للتنظـــيم فهـــو سلســـلة أالوامـــر، وهـــو يمثـــل خـــط الســـلطة 
ــــــى  ــــــى إل ــــــذي يمتــــــد مــــــن مســــــتويات التنظــــــيم أالعل المســــــتمر ال
مستويات التنظيم أالدنى، كما ٔان من مكوناتـه كـذلك الرسـمية 

ـــــــوائح والسياســـــــات والقواعـــــــد التـــــــي تتمثـــــــل فـــــــي مجموعـــــــة ال ل
ـــــة التـــــي توّجـــــه العـــــاملين وتحـــــدد طريقـــــة  واإلجـــــراءات المكـتوب
اســـتجابتهم فـــي تٔاديـــة مهـــامهم، ؤاخيـــرا مـــن مكونـــات المركزيـــة 
تركيـــــز ســــــلطة اتخــــــاذ القــــــرار فــــــي المســــــتوى التنظيمــــــي أالعلــــــى 
والالمركزيــة، وهــي بمثابــة إعــادة توزيــع الســلطة بشــكل يجعلهــا 

تويات التنظيميـــــة الـــــدنيا، وإذا كانـــــت ٔاكـثـــــر اقترابـــــا مـــــن المســـــ
المركزيـة فــي المنظمـات التقليديــة تعمــل علـى تقييــد المنظمــة ٔاو 

فـــإن الالمركزيـــة ،اإلدارة فـــي كـــل مســـتوياتها ؤاقســـامها ؤافرادهـــا
تحقق ذلك التقييد في اإلدارة ككل من جهة، ومـن جهـة ٔاخـرى 
تبقــــي علــــى ذلــــك التقييــــد علــــى المســــتوى التنظيمــــي الواحــــد ٔاو 

الهيكــــل التنظيمــــي، (قســــم الواحــــد، وهــــذه القيــــود الخمســــة ال
التقســـــــــيم اإلداري، سلســـــــــلة أالوامـــــــــر، الرســـــــــمية، المركزيـــــــــة 

.47شهدت تطورا كبيرا قبل ظهور االنترنت) والالمركزية
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والتنظــيم االلكـترونــي باســتعمال االنترنــت التــي تعمــل 
بــــالنقرات التــــي تنتقــــل بســــرعة انتقــــال التيــــار الكهربــــائي وعبــــر 

تســــاهم فــــي أالعمــــال االلكـترونيــــة والعمــــل ،قمــــار الصــــناعيةاالٔ 
24التنظيمــي عمومــا، فقــد ٔاصــبح اليــوم وبــدال مــن تقســيمه إلــى 

sutch(ساعة في إدارات ما قبل االنترنت إلى ٓاالف دقة سـوتش

beat( وتتطّلــب االنترنــت القيــام بأالعمــال بطريقــة ديناميكيــة ،
خصــائص التنظــيم مــن خــالل مراكــز قــرار متعــددة ال تــتالءم مــع 

التقليـــــدي القــــــائم علــــــى الهيكـــــل التنظيمــــــي الصــــــلب والهرميــــــة 
48.الرسمية وغيرها

ويظهر التـٔاثير االيجـابي لـإلدارة االلكـترونيـة علـى اإلدارة 
مـــــن خــــالل إتاحتـــــه فــــرص التعـــــرف علــــى احتياجـــــات اوتفعيلهــــ

المــواطن التــي تتبــاين تبعــا للظــروف البيئيــة والثقافيــة الخاصــة 
يتطلـب أالمـر لى مسـتوى اإلدارة المحليـة مـثال فعبكل مجتمع، 

بقــدر مــن المرونــة والســرعة فــي اتخــاذ القــرارات باإلضــافة هــاتمتع
إلــــى تــــوافر الثقــــة وأالمــــان والســــرية فــــي الخــــدمات االلكـترونيــــة 

، ونظــرا لتعــدد 49لجلــب المــواطن المحلــي للتعامــل االلكـترونــي
نيــــــة الجهــــــات المعنيــــــة بتقــــــديم الخــــــدمات الحكوميــــــة االلكـترو 

للمــواطن المحلــي والتــي تختلــف فيمــا بينهــا مــن حيــث الشــكل 
القــــانوني والتنظيمــــي، فــــإن اإلدارة االلكـترونيــــة المحليــــة تعنــــي 
تحقيـــــق شـــــراكة حقيقيـــــة مـــــع المجتمـــــع مـــــن خـــــالل التنســـــيق 
والتكامـــــل بـــــين هـــــذه أالطـــــراف لتحقيـــــق الـــــتالحم بـــــين فـــــائت 

يعــود المجتمــع المحلــي المختلفــة، بمــا يحقــق ٔاهــداف التنميــة و
علــــى المــــواطن بالرفاهيــــة، كمــــا يتــــيح اســــتخدام تكنولوجيــــات 
المعلومـــــــــات واالتصـــــــــاالت فـــــــــي اإلدارة االلكـترونيـــــــــة إمكانيـــــــــة 
استعمال البريد االلكـتروني وشبكات أالعمـال التـي تـربط فـروع 
اإلدارة المحليـــة المتعـــددة ونشـــر اجتماعـــات المجـــالس المحليـــة 

ل بـــين مســـتويات علـــى شـــبكة االنترنـــت، والتمكـــين مـــن التفاعـــ
اإلدارة المحليــــــة علــــــى نطــــــاق واســــــع فــــــي إطــــــار مــــــن المشــــــاركة 

عوضـــــا مـــــن ،والتعــــاون القـــــائم علــــى المبـــــادرة لحـــــل المشــــاكل
التفاعل المحدود وفقـا للعالقـات الرسـمية التـي تحكمهـا القواعـد 
واإلجــراءات الــذي يمّيــز اإلدارة التقليديـــة، وكــذا تطــوير ٔاســـلوب 

أالســــلوب التقليـــدي مــــن خــــالل تقـــديم الخــــدمات اإلداريـــة مــــن 
أالوراق والمســـــتندات التـــــي تتســـــم بـــــالبطء والجمـــــود وصـــــعوبة 

التصــحيح والتعــديل إلــى خــدمات الكـترونيــة مرنــة مبتكــرة عاليــة 
.50الجودة ومقدمة من خالل شبكة االنترنت وعبر عدة قنوات

كما يظهر هذا التٔاثير االيجابي من خالل ما يبرزه إجـراء 
ـــــــين اإلدا ـــــــة واإلدارة المحليـــــــة المفاضـــــــلة ب رة المحليـــــــة التقليدي

:االلكـترونية في العديد من النواحي
ترتكــز اإلدارة التقليديــة علــى إدارة : مــن حيــث الهــدف/ أ 

أالفـــراد والمـــوارد لتحقيـــق الكـفـــاءة والفعاليـــة، فـــي حـــين ترتكـــز 
اإلدارة االلكـترونية على إدارة المعلومـات والرقميـات والشـبكات 

فمـــن المســـلمات فـــي ،التفاعـــل والتجـــاوبوالعالقـــات لتحقيـــق 
مجـال اإلدارة ٔانـه ال يمكــن تحقيـق تطــور ٔاو تنميـة دون قــرارات، 
ؤانــــه ال يمكــــن إصــــدار قــــرارات دون ٔان يكــــون هنــــاك معلومــــات 
وبيانــات كافيــة عــن الموضــوع محــل القــرار، ؤانــه بقــدر مــا تكــون 
هـــذه البيانـــات والمعلومـــات صـــحيحة ومطابقـــة لواقـــع وطبيعـــة 

التـــي تجـــري ضـــمن اإلدارة فـــإن القـــرار اإلداري يكـــون النشـــاطات
على قدر كبير من الكـفاءة، وهـذا مـا تتيحـه فعـال تقنيـات اإلدارة 

.51االلكـترونية
تنظــيم اإلدارة التقليديــة هرمــي : مــن حيــث التنظــيم/ ب

متعدد المستويات والتقسـيمات التنظيميـة فيـه ثابتـة، كمـا ٔانهـا 
، واالتصــاالت الرســمية فيهــا تــتم ترّكــز الســلطة فــي اإلدارة العليــا

تبعـــا لخـــط الســـلطة، بينمـــا بالنســـبة لـــإلدارة االلكـترونيـــة فإنهـــا 
والتقســـيمات التنظيميـــة ،تقـــوم علـــى هياكـــل تنظيميـــة شـــبكية

،لطة وفــرق العمــل الذاتيــةد مراكــز الّســفيهــا متغّيــرة، كمــا تتعــّد 
.واالتصاالت فيها فائـقة السرعة

اإلدارة التخطـــــــــيط فـــــــــي: مـــــــــن حيـــــــــث التخطـــــــــيط/ ج
، ويـــتم )الجهـــات الوصـــية(التقليديـــة مـــن مهـــام اإلدارة المركزيـــة 

ـــى ٔاســـفل، وتتّ  ســـم هـــذه الخطـــط بكونهـــا طويلـــة ٔاو مـــن ٔاعلـــى إل
ذها العمـال قصيرة أالجل، وتتـرجم تلـك الخطـط إلـى بـرامج ينّفـ

فقـــي والموظفـــون، ٔامـــا التخطـــيط فـــي اإلدارة االلكـترونيـــة فهـــو ا
م إعــــداد الخطــــط علـــــى والعــــاملين، ويــــتِ ومشــــترك بــــين اإلدارة 

فتــرات قصــيرة، وتتســم هــذه الخطــط بالمرونــة والتغّيــر، وقــد ال 
يختلـــف التخطــــيط االلكـترونــــي مــــن حيــــث التحديــــد العــــام عــــن 
التخطـــــيط التقليـــــدي لكونهمـــــا ينصـــــبان علـــــى وضـــــع أالهـــــداف 
وتحديــد وســائل تحقيقهــا، رغــم وجــود فــوارق ٔاساســية تبــرز مــن 

لكـترونــي عمليــة ديناميكيــة فــي اتجــاه خــالل كــون التخطــيط اال 
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والقابلــــة ،أالهــــداف الواســــعة والمرنــــة وآالنيــــة القصــــيرة المــــدى
للتحديد والتطـوير المسـتمر، خالفـا للتخطـيط التقليـدي، ومـن 

تضـــــفي التـــــي خـــــالل ٔان المعلومـــــات الرقميـــــة دائمـــــة التـــــدفق و
اســـتمرارية علـــى كـــل شـــيء فـــي اإلدارة بمـــا فيهـــا التخطـــيط، ممـــا 

إلى ) بوضع تقارير فصلية(ن التخطيط الزمني المنقطع يحّوله م
. 52التخطيط المستمر

بل ٔابعد من ذلك يمكننا ٔان نتسـاءل هـل هنـاك حاجـة 
التي تعمل فـي الـزمن ؟فعلية للتخطيط في زمن وبنية االنترنت

الحقيقــي وآالنــي وبالســرعة الفائـقــة التــي قــد تتطلــب إعــادة كـتابــة 
الخطــة الجديــدة ٔابعــد مــن ومــع ذلــك تكــون،الخطــة عــدة مــرات

ســابقتها عــن الخطــة أالصــلية، والممارســة علــى االنترنــت تجعــل 
اإلدارة بمبادئهــــا وقواعـــــدها ؤاســـــاليبها المعروفــــة لـــــدى الـــــبعض 

د ٔان الشــــيء الــــذي يؤّكــــ،متقادمـــة بشــــكل لــــم يســــبق لـــه مثيــــل
مـن االسـتجابة التخطيط ينشئ التقييد والصرامة المقّيـدة ويحـّد 

ئــة المحيطــة، لــذا مــن الضــروري فــي بيئــة ذات للتغيـرات فــي البي
تغييرات كبيرة وغير قابلة للتنبـؤ كـاإلدارة االلكـترونيـة ٔان تكـون 

. 53الخطة مرنة
تــتم فــي اإلدارة التقليديــة بمقارنــة : مــن حيــث الرقابــة/ د

أالداء الفعلـــي بـــأالداء المـــراد تحقيقـــه للوقـــوف علـــى االنحرافـــات 
ـــــــــ ـــــــــق مقارن ـــــــــتم عـــــــــن طري ة المـــــــــدخالت وتصـــــــــحيحها، كمـــــــــا ي

بالمخرجــــات، فهــــي بــــذلك رقابــــة موجهــــة للماضــــي وتــــٔاتي بعــــد 
التخطــيط والتنفيــذ، وهــذا يعــد مــن وســلبيات الرقابــة التقليديــة 
والناجمـــة عـــن الفجـــوة الزمنيـــة بـــين التقريـــر المبـــرز للخلـــل ومـــا 

بـــه مـــن كـتابـــة ومراجعـــة وتوقيـــع وبـــين مرحلـــة التصـــحيح، يتطلّ 
و فصــلية ٔاو ســنوية، بينمــا لكــون التقــارير تكــون دوريــة شــهرية أ 

بالنســــبة للرقابــــة فــــي اإلدارة االلكـترونيــــة فتكــــون فوريــــة، وهــــي 
عمليــة مســتمرة يشــارك فيهــا ٔاكـثــر مــن طــرف مــن خــالل الشــبكة 

، وهــي رقابــة قائمــة علــى ٔاســاس النتــائج بمســاعدة 54االلكـترونيــة
الشــــبكة الداخليـــــة التــــي تعمـــــل كـقنــــاة ٓانيـــــة لنقــــل المعلومـــــات 

لي تقلـــيص الفجـــوة الزمنيـــة بشـــكل كبيـــر بشـــكل فـــوري، وبالتـــا
والقــــــدرة علــــــى معرفــــــة المتغيــــــرات الخاصــــــة بالتنفيــــــذ بالوقــــــت 

نفيـــذ تكـــون لــــدى ل فـــور التّ الحقيقـــي، فالمعلومـــات التـــي تســـجّ 
ممــا يجعــل الرقابــة االلكـترونيــة رقابــة ،المــدير فــي الوقــت نفســه

مســــتمرة وليســــت دوريــــة، وهــــو مــــا يمّكــــن المــــدير مــــن معرفــــة 

ل ٔاو عند التنفيذ، وبالتالي االطـالع علـى اتجاهـات المتغيرات قب
النشاط خارج السـيطرة والتـدخل مـن ٔاجـل معالجـة االنحرافـات 

بمــا يســاعد علــى تجــاوز فجــوة أالداء، وتٔاديــة ،فــي الوقــت ذاتــه
العمــل الرقــابي بكـفــاءة وفعاليــة فــي كــل مراحــل العمــل الرقــابي 

عــــن مـــن فحــــص وتــــدقيق ومتابعـــة ٓانيــــة عــــن طريـــق النقــــرات ال 
طريق التقارير، مما يجعلهـا تـتم بٔاقـل مجهـود وبٔاقـل تكـاليف، 
رغــم ٔان الــبعض يؤاخــذ الرقابــة االلكـترونيــة علــى ٔاســاس افتقارهــا 
للتفاعل اإلنساني الذي هو ٔاساس كـل تطـوير حقيقـي فـي اإلدارة 

.55من ٔانظمة وعاملين ومعايير وغيرها
القائـــد فـــي اإلدارة التقليديـــة هـــو : مـــن حيـــث القيـــادة/هــــ

مركز التحكم والتوجيه وهو الذي يدير آالخـرين، والقـرارات هـي 
من اختصاصه وسلطاته، ٔامـا دور العـاملين فيتمثـل فـي إمـداده 
بالمعلومـات الالزمـة لـدعم اتخـاذ القـرار، وفقـا للقاعـدة المعروفـة 

علــــــى صــــــانع القــــــرار ٔاال يتخــــــذ ٔاي قــــــرار إال إذا اكـتملــــــت ٔامامــــــه "
دارة االلكـترونية الحديثة فيدير ، ٔاما القائد في اإل56"المعلومات

ذاتــــــه قبــــــل ٔان يــــــدير آالخـــــــرين، ويقــــــدم االستشــــــارات ويحـــــــل 
المشـــكالت، والقــــرارات فــــي مثــــل هــــذه اإلدارة تشــــاركية إلتاحــــة 

وتـتم .57الفرصة للعاملين من ٔاجل المسـاهمة واالبتكـار والتمّيـز
هــــذه القيــــادة باســــتخدام تكنولوجيــــا االنترنــــت مــــن ٔاجــــل إدارة 

،عالقات المختلفة التي تجعل المدير في كـل مكـانأالعمال وال
ويتعامـــل مـــع الحاســـوب ،ويملـــك نفـــس القـــدر مـــن المعلومـــات

ويتصل بكل العاملين عبر شبكة أالعمال الداخليـة ،المحمول
ٔاو بالمتعــــــــاملين عبــــــــر الشــــــــبكة الخارجيــــــــة، وتتســــــــم القيــــــــادة 

.االلكـترونية بٔانها قيادة حس التكنولوجيا
ع فــــي مجــــال التكنولوجيــــا يجعــــل ن التغييــــر المتســــار إ

س ٔابعــاد التطــور والعمــل القائــد االلكـترونــي ذو قــدرة علــى تحّســ
ســـــم بحــــــس الوقـــــت ٔالن القائــــــد علـــــى توظيــــــف مزايـــــاه، كمــــــا تتّ 

ٔالن ،االلكـتروني قائد زمني سريع الحركـة واالسـتجابة والمبـادرة
ر القـدرة علـى تصـريف أالعمـال فـي ٔاي وقـت االنترنت تتيح وتـوفّ 

بالنهــار وفــي ٔاي جــزء مــن العــالم، كمــا تتمّيــز بكونهـــا بالليــل ٔاو
وهــــو مــــا يــــدفع بالقائــــد االلكـترونــــي كــــي ،قيــــادة حــــس الطــــوارئ 

يكـــون متطـــورا وحـــذرا مســـتعمال ٔاعينـــه البشـــرية وااللكـترونيـــة، 
خاصة ٔامام السرعة في عالم التكنولوجيا التي تقتضـي ٔان يكـون 

ن ، ويقــــــول الـــــدكـتور غــــــازي عبـــــد الــــــرحم58لـــــه حــــــس الطـــــوارئ 
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القصـــيبي ٔان هنــــاك ثـــالث صــــفات ال بـــد مــــن توفرهـــا فــــي القائــــد 
اإلداري النــــاجح، أالولــــى صــــفة عقليــــة خالصــــة، والثانيــــة صــــفة 

الصــــفة . نفســــية خالصــــة، والثالثــــة مزيــــد مــــن العقــــل والــــنفس
: والصـــفة النفســـية هـــي". معرفـــة القـــرار الصـــحيح: "العقليـــة هـــي

فيــــذ القــــرار تن: "والصــــفة الثالثــــة هــــي". اتخــــاذ القــــرار الصــــحيح"
59".الصحيح

مــا هــو مســتقبل إالدارة االلكـترونيــة المتفتحــة فــي /3
الجزائر وعوامل نجاحها؟

إن اإلدارة االلكـترونية ال تخلق من عدم بل هي تحويـل 
الممارســات االعتياديــة التــي تــتم فــي العــالم الــواقعي إلــى شــكل 
الكـترونــي، فهــي فــي الوقــت المنظــور الشــامل ٔاداة لبنــاء مجتمــع 

، مـــن خـــالل المســـاهمة فـــي حـــل المشـــكالت االقتصـــادية قـــوي
-واالجتماعيــة والسياســية، ؤاول مــا يصــطدم بــه هــذا المشــروع 

هــــو أالميـــة االلكـترونيـــة والحـــاجز ٔاو الفجــــوة -فـــي حـــال الجزائـــر
الرقميــــــــــــة، والفجــــــــــــوة االجتماعيــــــــــــة، إذ يؤكــــــــــــد ستروســــــــــــمان 

)p.Straussman(60 ٔان خرافـــة هـــذا العصـــر هـــي فـــي هـــذا اإلطـــار
بار التكنولوجيا حّال لكل المشاكل، ٔالنـه مـن السـهل اقتنـاء اعت

لكــن تحويــل المعطيــات إلــى شــيء مفيــد يتطّلــب قــدرا ،أالجهــزة
كبيــرا مـــن الـــذكاء والتركيـــز للمـــورد البشـــري، لـــذا يمكـــن توضـــيح 

:التحديات التي تواجه المشروع في الجزائر في النقاط التالية
l'accès au(مشكلة الدخول للشبكة• réseau:(

فـــــــال زال تعمـــــــيم اســـــــتخدام شـــــــبكة االنترنـــــــت يواجـــــــه 
تحــــديات ضــــعف البنيــــة التحتيــــة، فليســــت كــــل العــــائالت فــــي 
الجزائر موصولة بشبكة االتصاالت السلكية والالسلكية وهنـا ال 
يقتصــر المشــكل علــى المنــاطق النائيــة بــل يشــمل حتــى المــدن 

لـذا 61الكبرى التي يصعب فيها حتى الحصول على خط هـاتفي،
مـــــع توســـــيع قاعـــــدة ال بـــــد ٔان يترافـــــق تجهيـــــز اإلدارة معلوماتيـــــاً 

وذلك ،المســـتفيدين مـــن هـــذه التقنيـــة بســـهولة وبكلفـــة معقولـــة
بتخفـــيض ٔاو حـــذف الضـــرائب الجمركيةوالضـــريبية علـــى القيمـــة 
المضــافة المطبقــة علـــى العــداد المعلومــاتي، وكـــذا إعــادة النظـــر 

ط بشــــبكة اإلنترنيــــت فيالتعريفــــة الهاتفيــــة التــــي تجعــــل االرتبــــا
صـــــعب المنـــــال، فقـــــد ٔاثبتـــــت بعـــــض الدراســـــات العامـــــة التـــــي 
ٔاجريــت بخصــوص اســتعمال تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــال 
بــأالجهزة اإلداريــة مفارقــات مهمــةيمكن ٔان نستشــفها مــن خــالل 

التقريـــــر الصـــــادر عـــــن هيئـــــة معتـــــرف بهـــــا دوليـــــا هـــــي المنتـــــدى 
فــي مجــال الجزائــر الــذي بــّين ٔان) دايفــوس(االقتصــادي الــدولي 

عالميـــا، 111مـــالكي ٔاجهـــزة كمبيـــوتر شخصـــية تحتـــل المرتبـــة 
وفــي مجــال عــدد المشــتركين فــي شــبكة االنترنــت تحتــل المرتبــة 

91عالميـا، وفـي مجـال مسـتخدمي االنترنـت تحتـل المرتبـة 88

عالميـــا، وفـــي مجـــال اســـتخدام االنترنـــت فـــي المـــدارس احتلـــت 
.62عالميا123المرتبة 

)se servir de l'outil(استخدام أالداةكيفية •
فــال يــزال اســتخدام الشــبكة مقتصــرا علــى بعــض الفــائت 
مـــن المجتمـــع، فأالميـــة االلكـترونيـــة تنتشـــر بكـثـــرة فـــي الوســـط 
الجــامعي وحتــى بــين بعــض أالســاتذة الجــامعيين فكيــف الحــال 

.بالنسبة لفائت المجتمع أالخرى 
compréhension du(صــعوبة فهـــم المضـــمون•

contenu(
ليس كل من يسـتطيع الـدخول للشـبكة قـادر علـى فهـم 
المضــمون، فالتعامــل الــورقي يعــرف عــدة تحــديات، فالمشــكلة 
ســــتكون ٔاعقــــد عنــــد الحــــديث عــــن القــــراءة التفاعليــــة والوثــــائق 

.االلكـترونية
ـــــــى التقـــــــدم فـــــــي مجـــــــال  فـــــــاإلدارة الجزائريـــــــة تســـــــعى إل

ن علــى تكنولوجيــا المعلومــاتوالنهوض بــالمجتمع الجزائــري، لكــ
ضـــوء المعلومـــات المتـــوفرة حتـــى آالن مـــازال االســـتثمار الفعلـــي 
ـــــإلدارة فـــــي مجـــــال تنميـــــة اســـــتعمال تكنولوجيـــــا المعلومـــــات  ل

وذلــــك بــــالرغم مــــن الحمــــاس الكبيــــر ،واالتصــــالمحدودا للغايــــة
المعبـــر عنـــه مـــن طـــرف الجميـــع فـــي االرتقاءبهـــذا المجـــال، وفـــي 

عض ٔانهبـالرغم غيـاب دراسـة دقيقـة فـي الموضـوع قـد يالحـظ الـب
مـــــن صــــــرف ٔامـــــوال طائلــــــة فــــــي اقتنـــــاء المعــــــدات المعلوماتيــــــة 
والبرمجيــات علــى مــدى ســنواتعدة، إّال ٔان ذلــك لــم تــؤثر إيجابيــا 
علـــى المردوديـــة وتحســـين جـــودة الخـــدمات المقدمـــة مـــن طـــرف 
اإلدارة،حيــث ٔان بعــض الحواســيب ال تســتغل آالن إال ٔالغــراض 

ن فــي مجــال اســتعمال الطباعــة فقــط، فالبرنــامج المتبــع حتىــاالٓ 
تكنولوجيـــــــــــــا المعلومـــــــــــــات واالتصـــــــــــــال بـــــــــــــاإلدارة الجزائريـــــــــــــة 
يتميزبأالســاس بعــدم التنســيق بــين اإلدارات فــي شــتى مكونــات 
المعلومات مـن معـدات وبرمجياتودراسـات، وإتبـاع كـل وزارة ٔاو 
إدارة منهجية وخطة عمل حرة غيـر مرتبطـة بأالهـدافوالتوجهات 
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عـــدم االنتهـــاء مــن دراســـة دقيقـــة وبـــالرغم مــن. العامــة للحكومـــة
لمـــدى اســـتعمااللمعلومات فـــي اإلدارة الجزائريـــة التـــي تقـــوم بهـــا 

.الوزارة المكلفة بالبريدوتقنيات اإلعالم واالتصال
ـــــت  فقـــــد ٔاثبتـــــت بعـــــض الدراســـــات العامـــــة التـــــي ٔاجري
بخصـوص اســتعمال تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــال بــأالجهزة 

ن نستشـــفها مـــن خـــالل التقريـــر اإلداريـــة مفارقـــات مهمـــةيمكن أ 
عالميـا فـي 113الذي صـّنف الجزائـر فـي المرتبـة السالف الذكر و

ـــة فـــي 133مجـــال تكنولوجيـــا اإلعـــالم واالتصـــال مـــن بـــين  دول
العـــالم، والـــذي ٔاشـــار ٔان الجزائـــر تراجعـــت خـــالل ســـنة واحـــدة 

علـــــــى 13مراتـــــــب كاملـــــــة محتلـــــــة كـــــــذلك المرتبـــــــة ) 6(بســـــــت 
ــــر ٔان الجزائــــر المســــتوى العربــــي، وقــــد ٔاشــــار فــــي تراجــــع التقري

بعـد فمـثال مستمر في ميدان التكنولوجيا الحديثة واستعمالها، 
والمرتبـــة 2007/2008ٔان كانـــت تحتـــل المرتبـــة الثمـــانون فـــي 

2009/2010وصـــــــــلت فـــــــــي ســـــــــنة 2008/2009فـــــــــي 108

، وبحســــب التقريــــر فــــإن كــــل مــــا يتعّلــــق بتطــــوير 113للمرتبــــة 
الجزائــــر يبقــــى متــــٔاخرا عــــن الــــربط التكنولوجيــــات الحديثــــة فــــي 

بشــبكة االتصــاالت وخلــق مؤسســات تعمــل فــي القطــاع، حيــث 
ٔان العراقيــل العديــدة التــي تحــول دون تطــوير القطــاع وتمكــين 

.الجزائريين من استعمال التكنولوجيات الحديثة
كما ٔاظهـر التقريـر مـدى تـٔاخر اسـتعمال التكنولوجيـات 

ت الجزائـــــر المرتبـــــة الحديثـــــة فـــــي مجـــــال أالعمـــــال، ٔايـــــن احتلـــــ
أالخيرة من مجموع الدول التي مستها الدراسـة، حيـث سـجلت 
ـــــــق باســـــــتعمال  الجزائـــــــر المراتـــــــب أالخيـــــــرة فـــــــي كـــــــل مـــــــا يتعّل
التكنولوجيــا فــي مجــال أالعمــال، كمــا ٔاورد التقريــر الجزائــر مــن 
بـين ٓاخـر الــدول فـي مجــال اسـتعمال التكنولوجيــا علـى مســتوى 

عالميــا، ؤاحســن مرتبــة 126الحكومــة، حيــث احتلــت المرتبــة 
ـــــت فـــــي مجـــــال االســـــتخدامات الشخصـــــية  ـــــر كان حققتهـــــا الجزائ

93لتكنولوجيــــا اإلعـــــالم واالتصـــــال حيـــــث حّلـــــت فـــــي المرتبـــــة 

66بفضــل الهــاتف النّقــال حيــث حصــلت الجزائــر علــى المرتبــة 

عالميـــــا، ٔامـــــا فـــــي مجـــــال اســـــتخدامات التكنولوجيـــــا مـــــن قبـــــل 
عالميــــا، وبخصــــوص 128الحكومــــة فاحتلــــت الجزائــــر المرتبــــة 

مــدى نجــاح حكومــة الجزائــر فــي التــرويج لتكنولوجيــات اإلعــالم 
عالميـــا، كمـــا احتلـــت المرتبـــة 112واالتصـــال احتلـــت المرتبـــة 

بخصــــــوص مؤشــــــر الخــــــدمات الحكوميــــــة علــــــى الشــــــبكة، 120

فيمــــــــا يتعّلــــــــق بفعاليــــــــة اســــــــتخدام الحكومــــــــة 127والمرتبــــــــة 
لــت الجزائــر المرتبــة لتكنولوجيــا اإلعــالم واالتصــال، ؤاخيــرا احت

فيمـــا يتعّلـــق بتواجـــد تكنولوجيـــات اإلعـــالم واالتصـــال فـــي 116
الوكاالت الحكوميـة، ويؤكـد هـذا التقريـر ٔان الجزائـر تبقـى بعيـدة 

، حيـــث ٔانـــه "2010الجزائـــر االلكـترونيـــة "عـــن تحقيـــق ٔاهـــداف 
علـــى عكـــس مـــا كـــان منتظـــرا مـــن السياســـة الحكوميـــة الجديـــدة 

حــــو التطــــّور، ٔاضــــحت الجزائــــر فــــي للوقــــوف بالقطــــاع والســــير ن
ل عـــــودة قطـــــاع التكنولوجيـــــا ظـــــة فـــــي تـــــدهور مســـــتمر، خاّصـــــ

الحديثــة فــي قطــاع الهــاتف الثابــت واالنترنــت إلــى شــبه ٔاحاديــة 
ولسنوات السبعينيات والثمانينيات، حيث ٔاصـبحت اتصـاالت 
الجزائر الشركة الوحيدة تقريبا للعمل في القطاع بعد رحيل كل 

هــاتف الثابــت وتوقــف المتعامــل الخــاص لل" لكــم"مــن مؤسســة 
عـــن العمــــل واختفـــاء عــــدد كبيـــر مــــن مـــزودي خــــدمات " ايبـــاد"

63.االنترنت عن نشاطهم في السنوات أالخيرة

يواجـــه تطبيـــق إنـــهإضـــافة إلـــى مـــا ســـبق يمكـــن القـــول 
اإلدارة االلكـترونيـــة علــــى مســــتوى اإلدارة المحليـــة مــــثال العديــــد 
من التحديات السياسية واالجتماعية واالقتصادية التـي تفرضـها 
بيئــة اإلدارة المحليــة، والتــي تتبــاين وفقــا للمســتوى االجتمــاعي 
والثقافي والعادات والتقاليد السائدة في كل جهة، واليـة كانـت 

:ٔاهم هذه التحدياتٔام بلدية ومن
غالبــــــــــا مــــــــــا يــــــــــرتبط التحــــــــــول إلــــــــــى نظــــــــــام اإلدارة •

االلكـترونيــــة بــــالقرار السياســــي المركــــزي، إذ ٔان وحــــدات اإلدارة 
المحليــة ال تملــك حريــة اتخــاذ قــرار تحويــل ٔاعمالهــا إلــى ٔاســلوب 
الكـترونــي ٔالن دورهــا تنفيــذي فقــط، ٔامــا االســتراتيجيات فتوضــع 

ونقـص تـدفق المعلومـات من خـالل السـلطة المركزيـة، وقصـور 
مــــن اإلدارة المركزيــــة نحــــو اإلدارة المحليــــة يعيــــق نجــــاح اإلدارة 
االلكـترونيـــــة المحليــــــة ويعرقلهــــــا، وهـــــذا مــــــا يســــــتدعي تمكــــــين 
الهيــائت المحليــة مــن وضــع خطــط وبــرامج وسياســات تتناســب 
مــــع ظروفهــــا البيئيــــة الخاصــــة وإشــــراكها فــــي اتخــــاذ القــــرار، كمــــا 

وظـائـف والمسـؤوليات والمـوارد مـن يستدعي نقـل السـلطات وال
.64الحكومة المركزية إلى اإلدارة المحلية

نقـص ٔاو قلــة المــوارد الماليـة المحليــة وتركيــز جهــود •
التنميــــة فــــي المــــدن الرئيســــية باعتبارهــــا واجهــــة الدولــــة، دون 
النزول إلى مستوى المراكز والقـرى العميقـة التابعـة للمحليـات، 
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اإلدارة ومــــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــٔان ذلــــــــــــــــــــــــك اإلضــــــــــــــــــــــــرار بفعاليــــــــــــــــــــــــة
فاالعتمـــادات الماليـــة المخصصـــة لمجـــال البريـــد .65االلكـترونيـــة

: وتكنولوجيـــــــــــــــــــات اإلعـــــــــــــــــــالم واالتصـــــــــــــــــــال لـــــــــــــــــــم تتعـــــــــــــــــــدى
مـــثال إذ جـــاءت 2014دج فـــي ميزانيـــة ســـنة 3.680.186.000

فيمـا يخـص االعتمـاد (في ترتيب الوزارات 22قما فوفي المرتبة 
). المخصصة لها في مجال التسيير

اإلدارة االلكـترونيــة المشــاركة بــين يتطلــب تطبيــق •
كافـــة فـــائت المجتمـــع المحلـــي لتحقيـــق التكامـــل بـــين أالطـــراف 

ه المشــــــاركة فـــــــي تقــــــديم الخدمـــــــة االلكـترونية،وقصــــــور التوّجـــــــ
وعـدم تركيزهــا علــى ،التسـويقي لــإلدارات والمنظمـات الحكوميــة

احتياجات المواطنين ورغباتهم قد يؤدي إلى حدوث فجوة بين 
ططين لبرامج اإلدارة االلكـترونيـة وبـين اتجاهـات توجهات المخ

المــــواطنين، فضــــال عــــن نقــــص الــــوعي السياســــي فــــي المنــــاطق 
.المحلية الذي يقف عائـقا ٔامام تلك المشاركة

تركيــــز جهــــود التنميــــة فــــي المنــــاطق المحليــــة علــــى •
إشباع الحاجات أالساسية للمواطنين واستبعاد إدخـال التطـور 

لمـــــواطن المحلـــــي الـــــذي يعـــــاني التكنولـــــوجي ضـــــمن ٔاولويـــــات ا
البطالة وانخفـاض مسـتوى المعيشـة ونقـص اإلمكانيـات ممـا قـد 
ال يســـــاعده علـــــى االنـــــدماج فـــــي مجتمـــــع المعلومـــــات، إذ ينظـــــر 
الكـثيـــر مـــن المـــواطنين لـــإلدارة االلكـترونيـــة علـــى ٔانهـــا نـــوع مـــن 

.الرفاهية
تجـــاوز هـــاجس الفجـــوة الرقميـــة التـــي نتجـــت عـــن قـــدوم 

كــــرات ؤانمــــاط جديــــدة مــــن العالقــــات مــــن العصــــر الرقمــــي بمبت
قبيل الديموقراطية االلكـترونية والمجتمع االلكـتروني، والعمل 
عـــن بعـــد، والصـــحة عـــن بعـــد، ٔانـــتج بالمقابـــل ســـلبيات جديـــدة 
وحاجـــات جديـــدة مـــن قبيـــل محـــو أالميـــة االلكـترونيـــة والقضـــاء 
علـى الفقــر االلكـترونـي، وهــو مـا اعتبــره المجتمـع الــدولي هاجســا 

يقتضــــــي عالجــــــه للنهــــــوض بٔاهــــــداف التنميــــــة، وتعتبــــــر عالميــــــا
الشــــروط االقتصــــادية واالجتماعيــــة المتمثلــــة مســــتوى التعلــــيم 
والصـــــحة، والـــــدخل ٔاهـــــم العناصـــــر المكونـــــة للبيئـــــة اإلداريـــــة 

إلــى –والسياســية لحيــازة فــرص النجــاح والفعاليــة وهــذا يتوقــف 
علـى المسـتوى العلمـي والصـحي والمـادي للمشـاركين -حد بعيد

66.مشروع إنجاح اإلدارة االلكـترونيةفي

عــــــدم اقتنــــــاع القيــــــادات اإلداريــــــة بفكــــــر وبفلســــــفة •
اإلدارة االلكـترونيــة وعــدم قــدرتهم علــى التخلــي عــن نمــط اإلدارة 
البيروقراطيــــة المتعــــارف عليهــــا ٔالن حــــركـتهم فــــي مجــــال اإلدارة 
العامـــة مقّيـــدة نظـــرا لمســـؤولياتهم عـــن قـــراراتهم ٔامـــام الســـلطات 

مقاومــة مــن الوصـية والــرٔاي العـام، وهــو مـا قــد يـؤدي إلــى وجـود 
جانـــــب العـــــاملين لٔالفكـــــار والممارســـــات اإلداريـــــة االلكـترونيـــــة 

محاولـــة تطبيـــق ٔافكـــار جديـــدة بواســـطة : "الجديـــدة فكمـــا يقـــال
، 67"رجــال يعتنقــون ٔافكــارا قديمــة هــي مضــيعة للجهــد والوقــت

فـبعض المســئولين يعتبــرون ٔانالمعلومـات ٔاداة فعالــة للســلطة، 
تاحتها عبر تقنيات اإلدارة عن طريق إ(وبالتالي فٔاي تفريط فيها 

هو تفريط في ٔاهم ٔادوات نفوذهمومكانتهم داخـل ) االلكـترونية
فعــدم القــدرة علــى مواكبــة .الهيكــل اإلداري الــذي يشــتغلون فيــه

التطــّور يوّلـــد رغبــة فـــي النكــوص عنـــه ٔاو التخفيــف مـــن حدتـــه ٔاو 
حتى افراغه من محتواه، فالنفس تميل إلى ما تٔالفـه، ؤاصـحاب 

ون فــــــي التجديــــــد مــــــا يهــــــدد ٔاوضــــــاعهم، وفاقــــــدو المصــــــالح يــــــر 
الكـفايات يشعرون بـٔانهم مهمشـون، وكـل هـذه الحـاالت تنسـف 

وكـــل 68.المشـــاريع اإلصـــالحية وتصـــيب ثمـــار التطـــوير بالفســـاد
يتطّلـــب إعـــداد برنـــامج تثقيفـــي وتـــٔاهيلي لكافـــة اإلداريـــين ذلـــك 

نشــر فكــر وثقافــة لــدمجهم فــي هــذا المشــروع عــن وعــي وقناعــة و
.في ٔاوساطهماللكـترونيالعمل ا

فكمــــا ســــبق ذكــــره ٔاعــــاله عنــــد الحــــديث عــــن ســــلبيات 
اإلدارة االلكـترونيــة فــإن هــاجس ٔامــن المعلومــات والخــوف مـــن 
عدم القدرة على تٔامين الحماية من المخـاطر التـي تهددهاوتهـدد 
أالجهزة خاصة إذا علمنا ٔان ٔاي جهـاز موصـول بشـبكة االنترنـت 

ــــــرامج ٔايــــــام إذ08يمكــــــن اختراقــــــه خــــــالل  ا كــــــان خاليــــــا مــــــن ب
فـــــــال وجـــــــود نظـــــــام معلومـــــــاتي كامـــــــل وخـــــــال مـــــــن ،الحمايـــــــة

االختراقات، والسبيل الوحيد للحد من هذا اإلشكال هـو اتخـاذ 
جملــــة مــــن اإلجــــراءات كالتحــــديث المســــتمر ٔالنظمــــة التشــــغيل 
للحاســــــبات آالليــــــة، والتحــــــديث المســــــتمر للبــــــرامج المضــــــادة 
للفيروســـــــــات، وتركيـــــــــب جـــــــــدار لصـــــــــد ٔاي محاولـــــــــة للقرصـــــــــنة 

ســخ احتياطيــة للمعلومــات الهامــة وحفظهــا واالختــراق وإعــداد ن
في ٔاماكن ٓامنـة، كمـا ينبغـي ٔان تكـون كلمـات السـر متكّونـة مـن 

خانــات علــى أالقـــل ؤان تكــون مزيجــا مـــن أالحــرف وأالرقـــام 06
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ويفّضل عـدم التكـرار واسـتخدام البطاقـة الذكيـة ٔاو الممغنطـة ٔاو 
.الخ...69البصمات

عوامل نجاح إالدارة االلكـترونية

رة هـي ابنـة بيئتهــا تـؤثر وتتـٔاثر بكافــة عناصـر البيئــة اإلدا
المحيطة بها وتتفاعل مع كافة العناصـر السياسـية واالقتصـادية 
واالجتماعيــة والثقافيــة والتكنولوجيــة، وتفــتح اإلدارة يعــد قيمــة 
ثمينـة يرغـب المواطنــون رؤيتهـا فيهـا مــن خـالل إثباتهـا لعــدالتها 

الملقــــــاة علــــــى عاتقهــــــا وفعاليتهــــــا ؤانهــــــا جــــــديرة بالمســــــؤوليات
واحترامهــــــا لحيــــــاتهم الخاصــــــة، خاصــــــة ٔان اإلدارات العموميــــــة 
تحتجز وتتوفر على كـتلة هامة من المعلومات الفردية الحساسة 
مثــل ملفــات الحالــة المدنيـــة والملفــات الطبيــة التــي تفتـــرض ٔان 

،يكــون هنــاك ٔامــان قــانوني يســمح لٔالفــراد بــٔان يثقــوا فــي اإلدارة
خيـرة فـي إطـار مـن المسـؤولية عنـد اسـتعمال ؤان تعمـل هـذه االٔ 

تلــك المعلومــات ٔاو اســتعمال أالمــوال العموميــة، وإّال فــإن هــذا 
التفــــــّتح يمكــــــن ٔان يفســــــد تلــــــك الثقــــــة، ثــــــم ٔان فــــــتح المجــــــال 
للحصـــول علـــى المعلومـــات فـــي إطـــار اإلدارة االلكـترونيـــة ينبغـــي 
ــــذي  ٔان يــــتم فــــي إطــــار التســــيير الفّعــــال للشــــؤون العموميــــة وال

ي ٔاحيانـــــــــــا ٔان تكـــــــــــون هنـــــــــــاك درجـــــــــــة مـــــــــــن الســـــــــــرية يقتضـــــــــــ
ولضمان نجاح مشروع اإلدارة االلكـترونية يجب ٔان .70المطلوبة

:تراعي عّدة متطلبات وعوامل منها
الرعاية المباشرة والشاملة للجهات العليا بعيـدا عـن / 1

اإلسـتراتيجية االرتجالية والقرارات غير المدروسة ووضوح الرؤية 
شــامل لمفهــوم اإلدارة االلكـترونيــة، ونشــر لــديها واالســتيعاب ال

فكــــر وثقافــــة التغييــــر بــــين اإلداريــــين وتهيئــــتهم لتقّبــــل العمــــل 
والعمــــــــل علــــــــى التحــــــــديث المســــــــتمر لتقنيـــــــــة . 71االلكـترونــــــــي

.المعلومات ووسائل االتصاالت
وضـــــع معـــــايير محـــــددة الختيـــــار القيـــــادات اإلداريـــــة /2

التقّيــد بأالقدميــة والتٔاكيــد علــى اختيــار القيــادات المتميــزة دون 
ٔالنهــا ليســت معيــارا وحيــدا للقيــادة الفعالــة، والعمــل ،لوحــدها

علـــى تـــدريب العـــاملين وتـــٔاهيلهم ليكونـــوا عّمـــال معـــرفيين عـــن 
طريـــــــق التربصـــــــات والــــــــدورات التدريبيـــــــة التطبيقيـــــــة ونظــــــــام 
التـــــدريب االلكـترونـــــي عـــــن بعـــــد كـــــل حســـــب تخصصـــــه لـــــدعم 

، والتحـول مـن العمـل 72كـفاءتهم في تسيير اإلدارة االلكـترونيـة
اليـــدوي القـــائم علـــى الوثـــائق والمســـتندات الورقيـــة إلـــى الــــنظم 

، 73االلكـترونيــة القائمــة علــى الوثــائق والمســتندات االلكـترونيــة
ومراجعة النماذج المسـتخدمة وتحـديثها للـتخلص مـن البيانـات 
غيـــر الضـــرورية بمـــا يـــتالءم مـــع متطلبـــات العمـــل االلكـترونـــي، 

ســـائدة فـــي اإلدارة بنشـــر قـــيم العـــدل والمبـــادرة وتغييـــر القـــيم ال
،وروح التعاون والمشاركة وخلق الرضا الوظيفي لدى العاملين

وتفعيـــــل ،بـــــالتوفيق بـــــين مصـــــالحهم الفرديـــــة ومصـــــالح اإلدارة
بربطهـــــا بـــــالحوافز الســـــائدة فـــــي ،نظـــــام الحـــــوافز والمكـــــافائت

علــى الســوق باعتبارهــا وســيلة لتنميــة اإلبــداع االبتكــاري الحفــاظ 
، والعمـــــل علـــــى تحقيـــــق مبـــــدٔا شـــــفافية 74الكـفـــــاءات المتميـــــزة

المعلومـات، بإتاحتهــا للعـاملين فــي كافـة المســتويات اإلداريــة، 
والتٔاكيــد علــى االنضــباط والتــزام فــي العمــل اإلداري للقضــاء علــى 

.التسّيب والفساد اإلداري 
المتابعــة والتقيــيم المســتمر مــن ٔاجــل الوقــوف علــى /3

النقــــــــائص وحصــــــــر متطلبــــــــات اإلدارة االلكـترونيــــــــة وتكاليفهــــــــا 
جــل أ وتحديــد مزاياهــا لتثمينهــا وتٔاكيــدها، وحصــر نقائصــها مــن 

الحفاظ على ديناميكيـة المسـار الـذي تـم االلتـزام بـه وتصحيحها 
يــيم ودعــم المجهــودات المبذولــة، مــع ضــرورة الحــرص ٔاثنــاء التق

علـــــى ٔان يكـــــون موضـــــوعيا وواقعيـــــا وفـــــي الوقـــــت المحـــــدد ٔالن 
التكنولوجيـــات الحديثـــة تـــرغم اإلدارة العموميـــة علـــى ٔان تكـــون 

ٔالن هــذه التكنولوجيــات ) الــزمن(يقظــة بالنســبة لعامــل الوقــت 
. 75تتطّور بسرعة وتصبح قديمة بسرعة

فكـي :إعادة هندسة عمليات اإلدارة ولـيس حوسـبتها/4
وع اإلدارة االلكـترونية للفشل ينبغي عدم العمل ال يتعرض مشر 

علـــــى مجـــــرد إيجـــــاد حـــــل تكنولـــــوجي لمشـــــكالت البيروقراطيـــــة 
اإلداريــــة وحوســــبة المهــــام اإلداريــــة، لــــذا ينبغــــي ٔان تســــتهدف 
بالدرجة أالولى إعادة هندسـة عمليـات اإلدارة مـن جديـد وترافـق 
ذلـــك مـــع الهندســـة اإلداريـــة واإلنســـانية ضـــمن مشـــروع طمـــوح 

.حديث والتنميةللت
ينبغــي النظــر : االســتثمار فــي تكنولوجيــا المعلومــات/5

إلــى مــا يصــرف ويســتثمر علــى اإلدارة االلكـترونيــة علــى ٔانــه عامــل 
يســــــاعد علــــــى تحقيــــــق عائــــــد ايجــــــابي فــــــي أالجــــــل المتوســــــط ٔاو 

فاإلصــــالح اإلداري الفعــــال يســــتطيع ٔان يقضــــي علــــى 76،البعيــــد
كنــــــه فــــــي غيــــــاب ول،مــــــن الفســــــادالتســــــيب والتعقيــــــد وكـثيــــــرٍ 



ر لكرتونیة يف اجلزا سیري ا- جتربة إالدارة  طق ال لص من م ة وجتوید اخلدمة، وٕاشاكلیة الت ضیات الشفاف ن اعراب - لتقلیديبني مق دمحم 

عیة      ج العلوم  سمرب 19العدد 73جم 2014-د

التجهيزات أالساسية الضرورية ال يسـتطيع تقـديم خـدمات عامـة 
. 77تذكر

بـــــــديال عـــــــن الوســـــــائل تاإلدارة االلكـترونيـــــــة ليســـــــ/6
إن اعتمـــــــاد بـــــــرامج ومبـــــــادرات اإلدارة االلكـترونيـــــــة : التقليديـــــــة

واالنتفــاع مــن خاللهــا بتكنولوجيــات االنترنــت يســاعد علــى بنــاء 
،لتنفيــــذ أالنشــــطة ذات القيمــــةنظــــام الكـترونــــي مــــرن ومفتــــوح

وبجودة عالية وبتكلفة منخفضة بالمقارنة مع تكلفـة المعـامالت 
التقليديــــة، غيــــر ٔانهــــا ليســــت بــــديال نهائيــــا عــــن تلــــك الوســــائل 

خاصـة فـي ،التقليدية من تخزين للوثـائق والبيانـات ومعالجتهـا
.78المراحل أالولى من تطوير نظم اإلدارة االلكـترونية

االنتقال ٕالى إالدارة االلكـترونيةمراحل 

بالرجوع لتجـارب تطبيـق اإلدارة االلكـترونيـة فـي العـالم 
المــــــدخل (نجــــــد ٔان معظمهــــــا ٔاخــــــذ منحــــــى أالســــــلوب المركــــــزي 

كمـــا ،المركــزي فـــي تخطـــيط وتنفيــذ مشـــروع اإلدارة االلكـترونيـــة
، ٔاو منحـى أالسـلوب الالمركــزي )هـو الحـال فـي تجربــة سـنغافورة

فــي تطبيــق مــنهج اإلدارة االلكـترونيــة كمــا فعلــت ذلــك الواليــات 
المتحـــدة أالمريكيـــة، وهنـــاك عـــدة مبـــررات موضـــوعية وظـــروف 

ال يعقـــل ،تاريخيـــة تـــدفع النتهـــاج هـــذا المـــدخل ٔاو ذاك، فمـــثال
ة االلكـترونيــة فـي دولــة نجـاح المــدخل المركـزي فــي تطـوير اإلدار 

ـــة كبيـــرة بســـكانها وشاســـعة فـــي مســـاحتها ،فيدراليـــة ٔاو فـــي دول
ومتراميــة أالطـــراف فـــي جغرافيتهــا ومتعـــددة القوميـــات واللغـــات 

إذ بـالرغم مـن عـدم اسـتحالة تحقيـق ذلـك ،وأالعراف والـديانات
إّال ٔانه يزيد العبء على الدولة وتزيد تكلفة وتعقيدات المشروع 

ميــة المعلوماتيــة فيهــا، بينمــا فــي دولــة بســيطة مثــل وبــرامج التن
ســـنغافورة يفّضـــل اختيـــار المـــدخل المركـــزي كٔاســـلوب لتحقيـــق 
الفعالية والكـفاءة عند تنفيذ هـذا المشـروع، لـذا فٔالمـر ال يتعّلـق 
بمجــــرد إجــــراء مقارنــــة مجـــــّردة بــــين مزايــــا المــــدخل المركـــــزي ٔاو 

إلــى فهـم عميــق الالمركـزي بـل يتعّلــق بتـوفر رؤيــة واقعيـة تسـتند 
.79للقدرات والموارد المتاحة وفرص نجاح المشروع

والتحّول إلى اإلدارة االلكـترونية يحتاج إلـى العديـد مـن 
المراحــل مــن ٔاجــل تحقيــق أالهــداف المرجــوة منهــا تبــدٔا بقناعــة 
اإلدارة وتوفرهـــا علـــى رؤيـــة واضـــحة لتحويـــل جميـــع المعـــامالت 

ــــــى معــــــامالت الكـترونيــــــة ــــــوفير،الورقيــــــة إل ــــــدعم الكامــــــل وت ال
واإلمكانيــــــات الالزمــــــة لــــــذلك، وتــــــدريب وتٔاهيــــــل المــــــوظفين 

فالتحــــــدي ،لباعتبــــــارهم العنصــــــر أالساســــــي فــــــي هــــــذا التحــــــوّ 
أالساســي وفــق مــا يتبــين مــن خــالل التجربــة، هــو العمــل علــى 
جعـــــل اإلنســـــانالذي يعمـــــل بـــــاإلدارة يتجـــــاوب ٔاوال مـــــع ضـــــرورة 

طوير مســـتواه ثانيـــا بضـــرورة ؤاهميـــةت، والتغييـــر وجعلـــه يقتنـــع
والرفـــع منـــه، ذلـــك ٔان اإلنســـان هـــو العنصـــر أالهـــم الـــذي تـــدور 

ـــة للتســـيير ـــه كالٓالليـــات النظري ـــه تبقـــى تلـــك ،حول والـــذي بدون
. 80آالليات مجرد نظريات على الورق التعرف طريقا إلى الواقع

وعموما يمكن القول بخصوص مراحل االنتقال السليم 
يـــــة فـــــإن ٔافضـــــل ســـــيناريو مـــــن اإلدارة التقليديـــــة إلـــــى االلكـترون

للوصــول إلــى تطبيــق ســليم الســتراتيجيةاإلدارة االلكـترونيــة مــع 
اســــتغالل ٔامثــــل للوقــــت والمــــال والجهــــد، هــــو بتقســــيم خّطــــة 
ـــى ثـــالث  ـــى المرحلـــة النهائيـــة لـــإلدارة االلكـترونيـــة إل الوصـــول إل
مراحل، على ٔان يتم ذلك بعد القيام بإصالح إداري شامل وتام 

قليدي، وتقسيم الخطة إلى مراحل مـن شـٔانه للنظام اإلداري الت
دي إلــــى انــــدماج المجتمــــع بشــــكل كّلــــي فــــي خّطــــة يــــؤٔايضــــا ٔان

علـى ،اإلدارة االلكـترونية، بحيث يتٔاقلم معها ويتطـور بتطورهـا
،عكس ما يحـدث عنـد تطبيـق اإلدارة االلكـترونيـة دفعـة واحـدة

هـا وقـد يـتم رفضـها ٔاو مقاومت،المجتمع بهائمّما يؤدي إلى تفاج
:في حينه، وهذه المراحل هي

مرحلة اإلدارة التقليدية الفاعلة: ٔاوال
وفي هذه المرحلة يـتم تفعيـل اإلدارة التقليديـة والعمـل 
علــى تنميتهــا وتطويرهــا، فــي الوقــت الــذي يــتم البــدء فيــه ٔايضــا 
وبشــــكل متــــوازي بتنفيــــذ مشــــروع اإلدارة االلكـترونيــــة، بحيــــث 

المرحلــة تخلــيص معامالتــه يســتطيع المــواطن العــادي فــي هــذه 
وإجراءاته بشكل سهل ودون ٔاي روتين ٔاو مماطلـة، فـي الوقـت 
الذي يستطيع فيـه مـن يملـك حاسـب شخصـي ٔاو عبـر أالكشـاك 
االطـــالع علـــى نشـــرات المؤسســـات واإلدارات والـــوزارات ؤاحـــدث 

مع إمكانية طبـع ،البيانات واإلعالنات عبر الشبكة االلكـترونية
.ات الالزمة وتعبئتها إلنجاز ٔاي معاملةٔاو استخراج االستمار 

مرحلة الفاكس والتلفون الفاعل: ثانيا
وتعتبــر هــذه المرحلــة هــي الوســيط بــين المرحلــة أالولــى 

وفـي هـذه المرحلـة يـتم تفعيـل ،والمرحلة التـي سـتٔاتي فيمـا بعـد
تكنولوجيــــــا الفــــــاكس والتلفــــــون، بحيــــــث يســــــتطيع المــــــواطن 

على التلفون المتـوفر فـي كافـة العادي في هذه المرحلة االعتماد 
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والــــــذي تعتبــــــر خدمتــــــه معقولــــــة التكلفــــــة ،أالمــــــاكن والمنــــــازل
يســتفيد منهــا فــي االستفســار عــن اإلجــراءات وأالوراق والشــروط 

وســــــهل ودون ٔاي بشــــــكل ســــــلسالالزمــــــة إلنجــــــاز ٔاي معاملــــــة 
ـــــــــــــه يســـــــــــــتطيع اســـــــــــــتعمال الفـــــــــــــاكس  مشـــــــــــــاكل، بحيـــــــــــــث ٔاّن

ت وغيـر ذلـك، وفـي هـذه واسـتقبال أالوراق ٔاو االسـتمارا إلرسال
المرحلة يكون قسم كبير من المواطنين قد سمع ٔاو جّرب نمـط 
اإلدارة االلكـترونيــــــــــــــة، بحيـــــــــــــــث يســــــــــــــتطيع كبـــــــــــــــار الّتجـــــــــــــــار 

والمتعـاملين والقــادرين فـي هـذه المرحلــة مـن إنجــاز واإلداريـين
معـامالتهم عبــر طريـق الشــبكة االلكـترونيــة، وفـي هــذه المرحلــة 

كمـــــا ٔانــــه مـــــن ،متوســــطترنـــــتلٔالنيكــــون عـــــدد المســــتخدمين 
الطبيعـــي ٔان تكـــون التعريفـــة فـــي هـــذه المرحلـــة ٔاكـثـــر كلفـــة مـــن 

لــذلك فــإن الميســورين ومــا فــوق هــم أالقــدر ،الهــاتف والفــاكس
اإلدارة فاســــــــــتراتيجيةعلــــــــــى اســــــــــتعمال هــــــــــذه التكنولوجيــــــــــا، 

االلكـترونيــــة تقودنــــا للتســــاؤل حــــول ٔاســــبقية المجتمــــع الراشــــد 
شد ئاتي نتيجـة ولـيس مقدمـة، فـإذا فالحكم الرا،للحكم الراشد

اعتبرنــا الحكــم الراشــد هــو قمــة هــرم فمعلــوم ٔان فــي بنــاء ٔاي هــرم 
ثـــم تـــٔاتي القمـــة كـتتـــويج للبنـــاء، فـــالحكم نبـــدٔا بأالساســـوالقاعدة

عبالراشــد، فــإن لــم يكــن هنــاك شــعب الراشــد يــٔاتي فــي زمــن الشّ 
راشد، فالحكم لراشد علـى فـرض وجـوده، فإنـه اليسـتمر، لـذا ال 

مــن قضــية ســامية لتكــوين مجتمــع راشــد فــي ســياق االبتعــاد بــد 
.81عن رؤية أالمور بجزئية حتى ال تٔاتي الحلول ٓانية جزئية

مرحلة اإلدارة االلكـترونية الفاعلة: ثالثا
وفـــي هـــذه المرحلـــة يـــتم التخلـــي عـــن الشـــكل التقليـــدي 
لــإلدارة بعــد ٔان يكــون عــدد المســتخدمين للشــبكة االلكـترونيــة 

ــــى ا ــــوفرت الحواســــب، ســــواء بشــــكل قــــد وصــــل إل لمســــتوى وت
شخصــي ٔاو بواســطة أالكشــاك عــن طريــق تــوفير عــدد ال بــٔاس بــه 

، وبٔاســعار معقولــة قــدر اإلمكــان بأالنترنــتمــن مــزودي الخدمــة 
كبـــــر عـــــدد ممكـــــن مـــــن المـــــواطنين أ مـــــن  جـــــل فـــــتح المجـــــال ٔال

للتفاعــــل مــــع اإلدارة االلكـترونيــــة، والعمــــل علــــى انتهــــاج خطــــة 
لة للتــرويج الســتخدام اإلدارة االلكـترونيــة تســويقية دعائيــة شــام

وضـــــرورة مشــــــاركة جميـــــع المـــــواطنين فيهــــــا ،وإبـــــراز محاســـــنها
والتفاعــل معهــا ويشــارك فــي هــذه الحملــة جميــع وســائل اإلعــالم 
ـــــــون وصـــــــحف وإقامـــــــة النـــــــدوات  الوطنيـــــــة مـــــــن إذاعـــــــة وتلفزي
والمــــؤتمرات واستضــــافة المســــئولين والــــوزراء والمــــوظفين فــــي 

الموضـــوع لتهيئـــة منـــاخ شـــعبي قـــادر علـــى حلقـــات نقـــاش حـــول
وإنشــــاء موقــــع شــــامل ،التعامــــل مــــع مفهــــوم اإلدارة االلكـترونية

، 82كدليل لعناوين جميع المراكز الحكوميـة اإلداريـة فـي الـبالد
مّما يسمح لجميع فائت الشعب باستعمال الشبكة االلكـترونية 
إلنجاز ٔاي معاملة إدارية وبالشكل المطلوب بٔاسرع وقت ؤاقـل
جهــد ؤاقــل كلفــة ممكنــة وبــٔاكـثر فعاليــة كّميــة ونوعيــة، ويكــون 
الــرٔاي العــام قــد تفّهــم اإلدارة االلكـترونيــة وتقّبلهــا وتفاعــل معهـــا 

. وتعّلم طرق استخدامها

خاتمة

كانـــت اإلدارة التقليديـــة تســـعى فـــي أالســـاس للحصـــول 
علــــى والء القـــــوة العامـــــة والتزامهــــا بقواعـــــد وتعليمـــــات العمـــــل، 

كانــــــت تعتمــــــد علــــــى تركيــــــز الســــــلطة وتقييــــــد تــــــداول وبالتــــــالي 
المعلومــات، ولكــن الوضــع اختلــف آالن ؤاصــبح يركــز علــى قــوة 
العمــــل أالعلــــى تــــٔاهيال وتخصصـــــا فــــي المجــــاالت التكنولوجيـــــة 
الجديــدة، وبالتــالي ٔاصــبح علــى اإلدارة الجديــدة ٔان تحصــل علــى 
قـــــوة العمـــــل مـــــن خـــــالل فلســـــفة جديـــــدة تقـــــوم علـــــى المركزيـــــة 

تقـــوم علـــى التفـــّوق واالبتكـــار واالعتمـــاد علـــى الطاقـــة الســـلطة، و
الخالقــة للتكنولوجيــا الحديثــة والقــوى البشــرية عاليــة المهــارة، 
فتقوم باختيارهم على ٔاساس الكـفاءة والتكـوين والتخّصـص بمـا 
يحقــق ٔاهــداف النمــو، وتقــوم اإلدارة الحديثــة ٔايضــا علــى ٔاســاس 

ن التغييـــر فـــي الٔ ،التعامـــل مـــع المتغيـــرات دون خشـــية التغييـــر
حــد ذاتــه محــال الهتمــام اإلدارة، كمــا تقــوم اإلدارة الحديثــة علــى 
ٔاســــــاس العمــــــل علــــــى إحــــــداث القــــــدرة علــــــى االتصــــــال الفعــــــال 
والــتخلص والتحـــرر مـــن القواعــد والـــنظم واإلجـــراءات الجامـــدة، 
لكــون التنظــيم اإلداري كيــان حــي يتطــّور ويــتعّلم ويســتفيد مــن 

والتكّيــــــف مــــــع المتغيــــــرات تجاربــــــه ولــــــه القــــــدرة علــــــى التطــــــور 
. واستثمار البحوث واعتبارها إدارة حقيقية للتنمية

واإلدارة االلكـترونيـــــــة تمثـــــــل نقلـــــــة حضـــــــارية وثقافيـــــــة 
حيث يتسع نطاق تٔاثيرها ليشـمل كافـة الجوانـب ،للمجتمعات

السياســية واالقتصــادية واالجتماعيــة، لــذا فــإن التقيــيم الســريع 
ه المشــاريع إال بعــد انقضــاء لهــا لــن يعطــي مؤشــرا علــى نجــاح هــذ

فترة زمنية كافية، لذا ينبغي عدم التركيز عند إجراء هذا التقيـيم 
وإنمـــــا يـــــتم التركيـــــز علـــــى التحّســـــن ،علـــــى أالهـــــداف الطموحـــــة

المستمر في أالداء اإلداري، والذي يتم بصورة تدريجية تتوقـف 
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علـــــى درجـــــة تقّبـــــل المـــــواطنين للتكنولوجيـــــا وتفـــــاعلهم معهـــــا، 
لمعلومات وتشغيلها وتداولها واالستفادة منها في اتخاذ فإنتاج ا

القــــرارات وتحقيــــق أالهــــداف ٔاصــــبح محــــورا حقيقيــــا الهتمامــــات 
.اإلدارة الجديدة

وقــــد بّينــــت مختلـــــف التجــــارب التــــي كانـــــت ترمــــي إلـــــى 
تثبيت برامجتطوير وتحديث في إدارات العالم الثالث ٔانها ٓالـت 

سـتغاللها فــي مزيــد مــن إلـى الفشــل وربمــا فـي بعــض أالحيــان تما
ويــــــرتبط هـــــذا أالمــــــر بطبيعـــــة الحــــــال ارتباطــــــا . الفســـــاد اإلداري 

وثيقابالمســــــــــتوى الثقــــــــــافي للشــــــــــعوب واالســــــــــتعداد النفســــــــــي 
للمجتمعــــات بكــــل طبقاتهــــا لتحصــــيل المعرفةوالتشــــبع بــــٔانواع 
العلم،ففـي مجتمــع تحتــل فيـه المطالعــة بضــعا مـن الــدقائق فــي 

. ٓاليـــات التســـيير اإلداري أالســـبوع غيرمســـتعد ٔان يحتضـــن ٔارقـــى 
وفي مجتمع يكون فيه بعض أالشخاص اإلداريـين عـاجزين عـن 
قـــراءة عنـــاوين الصـــحفكل صـــباح وعـــاجزين حتـــى فـــتح عنـــاوين 

وينظرون إلى الكـتـب نظـرتهم إلـى بـاقي ، على البريد االلكـتروني
الجمــــاد غيــــر جــــديرين ٔان ئاخــــذوا بزمــــام برنامجتحــــديث لجهــــاز 

ويبقـى بالتـالي ٔانـه مـن . ن علـى رٔاسـهإداري يعملون بـه ٔاو يوجـدو
الضــــروري بمكانــــالنظر فــــي عمــــق أالزمــــة الثقافيــــة التــــي يعيشــــها 
المجتمــع وفــي قتامــة الصــورة التــي ترتســم حولــه كٔاســاس ترتكــز 

كمـا ٔان إعـادة النظـر . عليه ٔايـة سياسـة للتحـديثوالتطوير اإلداري 
فــــي محتــــوى المنظومــــة التعليميــــة وجعلهــــا ٔاكـثرمالئمــــة مــــع مــــا 

بــاقي المجتمعــات هــو ٔاكـثــر مــن ضــرورة فــي هــذا المجــال، تعرفــه
وهذا يدعو إلـى ضـرورة إدمـاج التكنولوجيـات الجديـدة لالتصـال 
فــــــي الحيـــــــاة االجتماعيــــــة وتـــــــوفير متطلبــــــات البنـــــــاء القانونيـــــــة 

حتـــى تـــتمكن اإلدارة مـــن التحـــول ... والتنظيميـــة واالجتماعيـــة 
المرافـق إلـى منطـق المسـاعد و) le guichet(من منطق الشـباك

للمواطن، وكي تتمكن اإلدارة من اعتماد وتطبيق هذا المنطـق 
الجديــد ال بــد مــن القيــام باســتثمار حقيقــي لتكــوين إطــارات فنيــة 

حتـــى يتســـنى التغييـــر النـــوعي والتنميـــة ،متعـــددة التخصصـــات
ــــــى عالقــــــات  ــــــى االنتقــــــال إل الحقيقيــــــة التــــــي هــــــي بالدرجــــــة أالول

.اجتماعية من طبيعة جديدة
ـــا للحـــديث عـــن يجيةواســـترات اإلدارة االلكـترونيـــة تقودن

،اإلدارة االلكـترونيـةوثقافة منحنى النضج والخبرة ونشر الوعي 
وبيــــــان ٔاهميتهــــــا وضــــــرورة التعــــــاون والتفاعــــــل والمشــــــاركة فــــــي 

م حلــوال بمــا يعــود بالفائــدة علــى كــل المتعــاملين ويقــّد ،تنفيــذها
تهيئـــــة تكنولوجيـــــة لمشـــــاكلهم،وهذا يقودنـــــا للتـــــذكير بضـــــرورة 

المجتمــــع قبــــل البــــدء فــــي تطبيــــق تقنيــــات اإلدارة االلكـترونيــــة 
بتوفير الظروف البيئية الالزمة لالنتقال بالمجتمع إلى استخدام 
أالســاليب التكنولوجيــة الحديثــة فــي المعــامالت اليوميــة بــدمج 
التكنولوجيــــا فـــــي المنـــــاهج التعليميـــــة بكافـــــة المراحـــــل إلعـــــداد 

التكنولوجيــــا والتفاعــــل معهــــا ٔاجيــــال قــــادرة علــــى التعامــــل مــــع 
وزيـــــــادة القـــــــدرة التكنولوجيــــــــة للمـــــــواطنين كـتســـــــهيل اقتنــــــــاء 

وتــوفير منافـــذ الكـترونيـــة كمقـــاهي ،الحواســيب بٔاثمـــان معقولـــة
االنترنــت وتغييــر الثقافــة الســائدة وخلــق عالقــة جّيــدة وجديــدة 

بمــا ،بــين المــواطن والحكومــة ٔاساســها الثقــة والمشــاركة البنــاءة
تفاعل المطلوب مع الخدمات االلكـترونية التي يضمن تحقيق ال

وفـــتح قنـــوات تتـــيح مشـــاركة المـــواطنين وإبـــداء ،تقـــدمها الدولـــة
الــــرٔاي فــــي القــــرارات الحكوميــــة عمومــــا وقــــرارات اإلدارة المحليــــة 

عن طريق تسجيل شكاويهم على المواقع الحكوميـة ،خصوصا
. على شبكة االنترنت

الجزائــــــر تحيطــــــه إن مشــــــروع اإلدارة االلكـترونيــــــة فــــــي 
الضبابية وذلك لغياب رؤية شاملة في إيجاد المتطلبات التقنية 
والقانونية والتنظيميـة إلطـالق هـذا المشـروع، فالتصـور السـائد 
حـــول المشـــروع ال يخـــرج عـــن نطـــاق اعتبـــاره برنـــامج ٔاو مخطـــط 
شــبيه إلــى حــد مــا بمخططــات التنميــة التــي كانــت تضــعها وزارة 

اضــــية، بمعنــــى ٔان التحــــول نحــــو التخطــــيط فــــي العشــــريات الم
الحكــم الراشــد ئاخــذ شــكال استعراضــيا لضــمان الــدعم الخــارجي 

،وبتعبيـــر ٔادق هــــو مشــــروع لتســــويق الصــــورة الخارجيــــة ال غيــــر
خاصــــــــة ٔان أالســــــــاليب التــــــــي تــــــــم انتهاجهــــــــا فــــــــي إطــــــــاراإلدارة 
االلكـترونيــة كعصـــرنة خــدمات الحالـــة المدنيــة مـــثال عــن طريـــق 

ين، وتقنيــــة التعريـــف البيــــوميتريوبطاقــــة، نظـــام جــــواز الســـفر
استصـــدار وثـــائق الحالـــة المدنيـــة أالصـــلية دون التنقـــل لمكـــان 

كانت استجابة لـدعوات كـثيرا ما -رغم ما له من ٔاهمية-المولد، 
بعـض الهيـائت الدوليـة كمنظمــة الطيـران المـدني، وبعــض دول 
العالم سلكت طريق اإلدارة االلكـترونيـة فـي سـبيل البحـث عـن 

شــــــــــــــــــــــــــــــــــرعية تكنولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــة (يــــــــــــــــــــــــــــــــــدة شــــــــــــــــــــــــــــــــــرعية جد
légitimitétechnologique( لضــــــــــمان بقاءهـــــــــــا واســـــــــــتمراريتها
.وإضفاء نوع من الرشد عليها
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ثــم ٔاّن سياســة تنفيــذ خطــط التنميــة اإلداريــة فــي دول 
تــــرتبط بأالشـــــخاص مـــــن وزراء -منهــــا الجزائـــــر–العــــالم الثالـــــث 

ومســـــئولين يختـــــارون اســــــتنادا لمعـــــايير سياســــــية بعيـــــدة عــــــن 
فــــــوزير واحــــــد يســــــتطيع ٔان يهــــــدم ٔاهرامــــــات مــــــن تخصصــــــهم، 

التنظيمــات اإلداريــة التــي بــذلت فــي ســبيل تنميتهــا وتطويرهــا، 
وفــــي حــــاالت كـثيــــرة تلغــــى وزارات بٔاكملهــــا ٔالســــباب بعيــــدة عــــن 

كمــــا حــــدث فــــي تجربــــة مــــا يســــمى ،مســــارات التنميــــة ؤاهــــدافها
ــــر الكبــــرى "ب ــــؤثر ســــلبا فــــي " محافظــــة الجزائ مــــثال، وهــــو مــــا ي

تفعيل اإلدارة، فضال عن العامل االجتمـاعي الـذي التحّول نحو
توجد على مستواه معوقات كـثيرة داخل وخارج الجهـاز اإلداري 

فهنــاك تقاليــد ،تقــف فــي وجــه التحــول نحــو اإلدارة االلكـترونيــة
رشــــحتها ٔاو ٔافرزتهــــا الســــنين الطويلــــة فــــي الجهــــاز اإلداري حتــــى 

هــذه القــيم غــدت نوعــا مــن الســلوك والممارســة اإلداريــة، ومثــل 

ؤاصـــــحابها يقفـــــون حجـــــرة عثـــــرة باتجـــــاه معارضـــــة ٔاي تغييــــــر ال 
يتماشــى وتعصــبهم لهــذه القـــيم، ٔالن الــذين ال يعملــون، يـــؤذي 
نفوســهم ٔان يعمــل النــاس، بغــض النظــر عمــا تحققــه مــن تطــور 
لإلدارة والدولة والمجتمع ككل، ٔاما خارج الجهاز اإلداري فثمة 

تشـــــكل قـــــوى معارضـــــة انتمـــــاءات دينيـــــة وطائـفيـــــة وقبليـــــة قـــــد 
.للتغيير المطلوب

ٔامــــا عــــن المعوقــــات اإلداريــــة فنجــــد ٔان الجهــــاز اإلداري 
المركزي الذي يكون مسئوال عن وضع خطة التغيير نحو اإلدارة 

كـثيــــرا مــــا يكــــون مفتقــــرا ، االلكـترونيــــة واإلشــــراف علــــى تنفيــــذها
ــــــة  للتخصــــــص المطلــــــوب خاصــــــة ٔامــــــام نقــــــص الكــــــوادر اإلداري

بحثا عن االسـتقرار وتحسـين أالوضـاع، ،وهجرتها خارج الوطن
ممــا قــد يــؤدي لالســتعانة بــالخبرة أالجنبيــة التــي يصــب تكييفهــا 

. مع الظروف المحلية بسرعة فظال عّما تكلفه من نفقات كبيرة
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الهوامش
، دمحمسميرٔاحمد. د؛ 31،32ص، أالردن، دارالمسيرةللنشروالتوزيعوالطباعة، العامةالمقارنةإالدارة، )2009(،عبدالعزيزصالحبنحبتور .1

، ،أالردن، والطباعةدارالمسيرةللنشروالتوزيع، إالدارةااللكـترونية،)2009(
، يندرجتطبيقٓالياتاإلدارةااللكـترونيةضمناإلصالحاتالتيتتمفيإطارالحكمالراشدو.29ص

) 10(تمتحديدعشرة، حواللمحكوميةفيإفريقيابمناسبةمنتدىالتنميةفيإفريقيا2005ففيتقريرسنة
، تطويرتقديمالخدماتالعمومية، طاعالعموميتحسينتسييرالق: ميادينذاتٔاولويةبالنسبةللدوالإلفريقيةقصدالقيامبتلكاإلصالحاتٔاهمها

. استغالاللممارساتالجّيدةالتقليديةالتئاثبتتفعاليتها، استغاللتكنولوجياتاالتصالوالمعلومات، إزالةالعراقئالمامالقطاعالخاص
، المركزيةالقرارالعمومي، المدنيالديمقراطيةومشاركةالمجتمع، الشفافيةفيتسييرالشؤونالعمومية: ويقومالحكمالراشدعلىجملةمنأالسسالنظريةوهي

، البحثالدائمعنتحسينفعاليةونجاعةتنظيماتالمؤسساتواإلدارات
لىتثمينالمنافتحسينالمحيطالمؤسساتيوانجازالمنشٓاتالقاعديةالكـفيلةبتشجيعاالستثماراتالعامةوالخاصةالهادفةإلىخلقالثروةواستحداثمناصبالشغلباالعتمادع

. ننجاحالحكمالراشديستلزموجودسياساتعموميةفعالةسةعلىمستوىالمحليوالوطنيوعمومافا
، ودعمالنزاهةوالشفافيةوالكـفاءةداخلها، ويستهدفتحسيناإلدارةالعامةبواسطةاإلصالحاتالقانونيةواإلداريةوالهيكليةالمدعمةلمبدٔاالمساءلة

، سيةوكذاتفعيلدورمؤسساتالمجتمعبكلفائتهوتنميةوتدعيمفرصهاالقتصاديةوالسيا، وكذاالحفاظعلىرفاهيةاإلنسانوتوسيعقدراتهوخبراتهوحرياته
.كماتستهدفتحقيقاالستقرارعنطريقااللتزامبحكمالقانونوالمشاركةالشعبيةفيالحكم

، "AartKraay"وٓارتكراي" DanielKaufmann"منبينهمدانيالكوفمان، بدٔابعضخبراءالبنكالدوليوقد
: وقدوضعهؤالءتعريفأالسلوبالحكمبٔانه، 2002و2000عاميمحاولةجادةلوضعمؤشراتمحددةلمفهومٔاسلوبالحكمتمتطويرها1997فيسنة

: تتشابههذهأالبعادمعأالبعادالتئاشارإليهاالتعريفالسابقللبنكوهي، ويشملذلكـثالثةٔابعاد، "مجموعةالقواعدالمؤسساتالتيتمارسعلىٔاساسهاالسلطةفيالدولة"
، صياغةوتنفيذسياساتناجحةمدىقدرةالحكوماتعلى، العمليةالتييتممنخاللهااختيارومراقبةوتغييرالحكومات

وقدترجمتهذهأالبعادإلىمؤشراتتمتصنيفهافيستفائتتتعّلقكلفئتينببعدمنأالبع،مدىاحترامالدولةوالمواطنينللمؤسساتالتيتحكمتفاعالتهماالقتصاديةواالجتماعية
اجحةوتضممؤشراتتتعلقبالكـفاءةالحكوميةومايهمنافيسياقهذاالبحثهيالفئتاناللتانتتعلقانبقدرةالحكومةعلىتشكيلوتنفيذالسياساتالن، ادالسابقة

، )ومدىالتزامالحكومةبتحقيقااللتزاماتالتئاعلنتها، وكـفاءةالخدمةالمدنيةواستقاللهاعنالضغوطالسياسية، والكـفاءةالبيروقراطية، كـفاءةالخدماتالعامة(
، -دراسةتحليليةلمبادرةنيباد-االحكمالرشيدوالتنميةفئافريقي،) 2005(، ٔانظرراويةتوفيق. ومؤشراتتتعّلقبالكـفاءةالتنظيمية

. أ ، كمالبلخيري .وكذاأ ؛ 33-ص-ص، مصر، الطبعةأالولى، صادرعنمعهدالبحوثوالدراساتاإلفريقيةبجامعةالقاهرة
، بحثمقدمفيالملتقىالدوليحواللحكمالرشيدواستراتيجياتالتغييرفيالعالمالنامي، "متطلباتاإلدارةالرشيدةوالتنميةفيالوطنالعربي"،عادلغزالي

، بجامعةفرحاتعّباسبسطيف) قسمعلماالجتماع(الذينّظمتهكليةآالدابوالعلوماالجتماعية
: الحكمالراشد"،مصطفىمرضي؛ 427-421ص-ص، الجزءأالول، )ٔابحاثؤاوراقعملهمنشورةفيشكلكـتابمنجزئين(،2007ٔافريل08/09يومي

، لرشيدواستراتيجياتالتغييرفيالعالمالناميبحثمقدمفيالملتقىالدوليحواللحكما، "متطلباتهوعوائـقهفيضوءالتجربةالجزائرية
، 2007ٔافريل08/09يومي، بجامعةفرحاتعّباسبسطيف) قسمعلماالجتماع(والعلوماالجتماعيةالذينّظمتهكليةآالداب

.435، 434، 225،226: الصفحات، الجزءالثاني، )ٔابحاثؤاوراقعملهمنشورةفيشكلكـتابمنجزئين(
:ٔانظر.2

"Pourquoimoderniserl’administration ?", http://www.vie-publique.fr/decouverte-
institutions/institutions/administration/modernisation/pourquoi-moderniser-administration.html,(02/03/2013)

:ٔانظرفيهذااإلطار.3
Modernisationdel’administrationpublique, http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions-france_830/gouvernance-
democratique_1053/reforme-etat_17841/modernisation-administration-publique_56747.html, (02/03/2014).

.89-87ص–المرجعالسابقص، عبدالعزيزصالحبنحبتور . د.4
:ٔانظر.5

OrganisationdeCoopérationetdeDéveloppementEconomiques" : Lamodernisationdusecteurpublic : l’administrationouverte",
Synthèsedel’OCDE, série(SYNTHÈSES) l'observateur, Juin2005.p2, 3,4.

:منذٔاكـثرمنثالثةعقودمنخاللنموذجهالموجاتالثالثلتطورالمجتمعاتوهي") A.Tofler"ٔالفنينتوفلر(فقدحدد.6
)ٓاالفسنة10قبل(الثورةالزراعية: الموجةأالولى-
)سنة300وقدبدٔاتقبل(الثورةالصناعية: الموجةالثانية-
).التيستكـتملخالاللعقودالقادمة(ثورةالمعلومات: الثالثةالموجة-
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، العصرالصناعي، العصرالتجاري ، العصرالزراعي، عصورهيالعصرالبدائي05بتقسيمهلعصورتطورالبشريةإلى") B.H.Boar"برناردبور (وهذامأاّكده
المعلوماتوالمعرفةوالقدرةعلىتكوينهاوتراكمهاواستخدامهابكـفاءةعاليةورمزهاالحوعصرالمعلوماتالذييعدحسبرٔايهفإنقاعدةالثروةوالقوةفيهذاالعصرأالخيرتتمثلفي

.67، 64ص، المرجع السابق،دمحمسميرٔاحمد. ٔانظرد. اسوبوالمعلومات
:ٔانروادالحكومةااللكـترونيةعلىمستوىالعالممرتبونكمايلي2005يبّينالتقريرالسنويللحكومةااللكـترونيةفيالوطنالعربيلسنة.7
، 2.6استراليابمؤشرجاهزيةومدىتقّدميقّدرب: وفيالمرتبةالثانية، 3.11الوالياتالمتحدةأالمريكيةبمؤشرجاهزيةومدىتقّدميقّدرب: لىفيالمرتبةأالو-

: وفيالمرتبةالخامسة، 2.55سنغافورةبمؤشرجاهزيةومدىتقّدميقّدرب: وفيالمرتبةالرابعة، 2.59نيوزيلندابمؤشرجاهزيةومدىتقّدميقّدرب: وفيالمرتبةالثالثة
: وفيالمرتبةالسابعة، 2.52كندابمؤشرجاهزيةومدىتقّدميقّدرب: وفيالمرتبةالسادسة، 2.55النرويجبمؤشرجاهزيةومدىتقّدميقّدرب

: وفيالمرتبةالتاسعة، 2.51هولندابمؤشرجاهزيةومدىتقّدميقّدرب: وفيالمرتبةالثامنة، 2.52بريطانيابمؤشرجاهزيةومدىتقّدميقّدرب
.2.46ٔالمانيابمؤشرجاهزيةومدىتقّدميقّدرب: وفيالمرتبةالعاشرة، 2.47ميقّدربالدانمركبمؤشرجاهزيةومدىتقّد 

".االنتقالمنإنجازالمعامالتوتقديمالخدماتالعامةمنالطريقةالتقليديةاليدويةإلىالشكالاللكـترونيمنٔاجالستخدامٔامثلللوقتوالمالوالجهد:" ٔاوهي.8
، خدماتٔافضلللمواطنينوالمؤسساتولزبائنهاتعملعلىتحقيق، إستراتيجيةإداريةلعصرالمعلومات: " ٔاوهي

لمالوالجهدوتحقمعاستغالٔالمثللمصادرالمعلوماتالمتاحةمنخاللتوظيفالمواردالماديةوالبشريةوالمعنويةالمتاحةفيإطارالكـترونيحديثمنٔاجالستغالٔالمثلللوقتوا
، عليحسينباكير: ٔانظربهذاالخصوص، "يقاللمطالبالمستهدفةوبالجودةالمطلوبة

:متاحعلىشبكةاالنترنتفيالموقعالتالي،"المفهومالشامللتطبيقاإلدارةااللكـترونية"
http://alibakeer.maktoobblog.com, (03/03/2014), P2.

، "االلكـترونيةمنالحكمالراشدموقعالحكومة."سليمانرحال؛ بتصرف42،43ص، المرجعنفسه.9
) قسمعلماالجتماع(الذينّظمتهكليةآالدابوالعلوماالجتماعية، بحثمقدمفيالملتقىالدوليحواللحكمالرشيدواستراتيجياتالتغييرفيالعالمالنامي

.88ص، الجزءأالول، )ٔابحاثؤاوراقعملهمنشورةفيشكلكـتابمنجزئين(،2007ٔافريل08/09يومي، بجامعةفرحاتعّباسبسطيف
.46ص، مرجعسابق، دمحمسميرٔاحمد. د.10
.بتصرف25مرجعسابقص، سميرٔاحمددمحم. د.11
، ويبدومنمطالعةرٔايالدكـتورعبدالفتاحبيوميحجازيتسليمهبعدمالتطابقبينمفهوماإلدارةاإللكـترونيةوالمعنىالدستوريوالقانونيللحكومة.12

، ليشملكلعمإلليكـترونيسواءقامتبهالحكومةٔاوالقطاعالخاصوهومايبدوواضحافيمأاردفهمنتسويغاختيارهلمفهوماإلدارةاإللكـترونيةبٔانهمفهوميتسع
. ومنبينهامفهومالحوكمةحسبالنصالدستورئاوالقانونيبدعوىٔانضروراتالتقدمالعلميوثورةاالتصاالتهيالتيتفرضذلك، ويدعوإلىالتخليعنالمفاهيمالتقليدية

. ضرٔاىإطالقمصطلحالحوكمةبديالعنالمفهومينذكرٔانالبع، وتحسبالماقديوجهإلىمفهومياإلدارةوالحكومةاإللكـترونيةمنانتقادات
، فإنهيجبٔانيؤخذفيالحسبانالتداخلمابينالسياسةٔاواإلدارةالعامةوالخاصة، وفيالختاميقررٔانهٔاياكانالمسمىٔاوالمصطلحالذييؤخذبه

. ويقباللنقاش، ذاالقولفيهنظرولكييتحققذلكيجبأالخذبمفهومواسعللحكومةاإللكـترونيةوه،والذيفرضتهثورةالمعلوماتواالتصاالتالتيتعيشهااإلنسانية
:متاحعلىشبكةاالنترنتعلىالموقعالتالي، "اإلدارةااللكـترونية"، ٔانظرفيذلكإدارةمنتدىالتمويالإلسالمي

http://islamfin.go-forum.net/montada-f14/topic-t1630.htm, (02/03/2014), p3.
، )2012(ناجحٔاحمدعبدالوهاب، ؛ 33ص، أالردن، داروائل،االلكـترونيةإالدارة، )2008(عالءعبدالرزاقالسالمي، .13

.95، 94ص، مصر، دارالنهضةالعربية، التطورالحديثللقانونإالداريفيظلنظامالحكومةااللكـترونية
.1ص، مرجعسابق، عليحسينباكير: نقالعن.14
.79،80ص، المرجعالسابق، سميرٔاحمددمحم. د.15
.248،249وكذاالصفحتين، 83ص، المرجعنفسه.16
.112، 111ص، المرجعالسابق، ناجحٔاحمدعبدالوهاب.17
) Livingston(ويقوللفنجستون.18

.23-21صص، المرجعنفسه: ٔانظر، ٔانوظيفةاإلدارةهيالوصوإللىالهدفبٔاحسنالوسائلؤاقاللتكاليففيحدودالمواردوالتسهيالتالمتاحةبحسناستخدامها
.24ص، المرجعالسابق، سميرٔاحمددمحم. د.19
:وهذهالتغيراتٔاوجدتاتجاهينواضحينفيتقسيمٓاثارهذهالتغيراتعلىاإلدارةووظائـفهاوهما.20

.منجراءانخفاضتكلفةالصفقاتالتيكانتمبررأاساسيالوجودهاوإعادةتوزيعمهامها، يرىٔاناالنترنتوالثورةالرقميةيمكنٔانتؤديإلىنهايةاإلدارة: االتجاهأالول-
، يرىٔاناإلدارةهياإلدارةبنفسالقوةالتييؤكدفيهاالمستثمرونعلىٔانأالعمالهيأالعمال: االتجاهالثاني-

، )شركاتالدوت(تظلتمثاللقلبالنابضلشركاتالتكنولوجياالرقمية، وبالتاليفاناإلدارةووظائـفهارغمتٔاثرهاالكبيروإعادةمضامينهاحتىقباللثورةالرقمية
.247،248،249ص، المرجعنفسهٔانظرفيذلك. اللكـترونيةوالرقابةعليهاتظلهيوظائـفاإلدارةااللكـترونيةالجديدةؤانتخطيطوتنظيموقيادةأالعماال 

. وعموماكالٔالهدافالعامة، التعليمية، الدفاعية، الصحية، المالية، التجارية، االجتماعية، الصناعية، الزراعية.21
.44ص، المرجعالسابق، عبدالعزيزصالحبنحبتور .ٔانظرد

، "ونفوذهوروتينيةسلطةالمكـتبوقوتهوتعقيده:"البعضالبيروقراطيةعلىٔانهاويعّرف.22
، وتمارسفيمختلفاإلداراتمعانخفاضالكـفاءةوالدقةفيانجازأالعمال

، وتتحققبإصدارقراراتولوائحالتنظيموالتمسكالحرفيبهادونإطاللةعلىحقيقةوواقعالناسومشكالتهم
: ٔانظرتفصيلذلك، ممايجعالإلدارةالبيروقراطيةتتسمباالنغالقوالجمودواختالاللتوازنالتنظيميمعصعوبةتعديلهأالخذتلكالتطوراتالحاصلةبعيناالعتبار 

.107-104ص-ص، المرجعالسابق، عبدالعزيزصالحبنحبتور 
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: أالمريكيةالمتخصصةبٔانها" ٔاي.دي.ٔاو"وعّرفتهامؤسسة. الجودةالشاملةبمفهومهاالحديثوالتيتعنيالدرجةالعاليةمنالنوعية.23
.5ص، المرجعالسابق، عليحسينباكير: ٔانظر". الصحيحةصحيحةفيأالوقاتإتمامأالعماالل"

، بهالعديدمنالمعامالتمنموافقةٔاكـثرمنجهةإداريةفاإلدارةالتقليديةكـثيراماتتسمبالبيروقراطيةنظرالماتتطلّ .24
.اعاتٔاوحتىٔاليامؤاسابيعالمعاملةإلىعطلةٔاوعدمتواجدهفيمكانالعملممايعّطاللحصولعلىالخدمةسبإنجاز فضالعنإمكانيةخروجالموظفالمكّلف

؛ 55،56ص، مصر، دارالجامعةالجديدة، الحكومةااللكـترونيةبينالنظريةوالتطبيق،)2008(، عصامعبدالفتاحمطر.د.25
:ٔانظرٔايضابهذاالخصوص

OrganisationdeCoopérationetdeDéveloppementÉconomiques.Op.cit.
5lesNationsUnies : "appuiàlareformeetlamodernisationdel’administrationpublique",
EntreleGouvernementdelaRépubliqueduTogoEtleProgrammedesNationsUniespourleDéveloppement ,
PLANDETRAVAIL2008, p4.

.56ص، المرجعالسابق، عصامعبدالفتاحمطر.د.26
: ٔانظر.27

OrganisationdeCoopérationetdeDéveloppementÉconomiques , Op.cit., p5,6.
، فالثقةتجاهالسلطاتهيعنصرٔاساسيفيالعقدالديمقراطيواختفاؤهايمكنٔانيؤثرفيفهمأالفرادللكياناتالعموميةالتيتمارسالسلطةباسمهم.28

تصااللتيتتيحهااإلممايدفعلضرورةتدعيمالشفافيةالتيتمّكنمنزيادةرقابةالجمهورووسائالإلعالموبالتالياتساعنطاقالمسؤوليةوهذاماتساعدتكنولوجياتاإلعالمواال
، دارةااللكـترونيةعلىتوفيرهبإتاحةالمعلومةفيالوقتوبالدقةالمطلوبة

. د: ٔانظرفيذلك. وعنطريقالشفافيةيكونالمتعامٔالوالمواطنعلىعلمبالمرحلةالتيقطعتهاتعامالتهوالعراقياللتيتواجههبالدخولمباشرةإلىالموقعااللكـتروني
؛ 100، 99ص، ، مصر، دارالفكرالجامعي، القانونيالحكومةااللكـترونيةونظامها،)2006(، عبدالفتاحبيوميحجازي 

.58ص، مصر، دارالجامعةالجديدة، الحكومةااللكـترونيةبينالنظريةوالتطبيق،)2008(،عصامعبدالفتاحمطر.د
كبرمنالدواللأ ديفقدٔاثبتتدراسةقامبهاالبنكالعالمئانالبلدانذاتالدرجةالعاليةمنالشفافيةوالتيتتمتعبٓالياتفعالةفيالرقابةتستفيدمنمعّدالتنمواقتصا.29

:ٔانظربهذاالخصوص، ضعيفةفيهذاالميدان
OrganisationdeCoopérationetdeDéveloppementÉconomiques, Op. Cit, p1et2et5 ;
Pourquoimoderniserl’administration?,Op.Cit., p1.

، فاإلدارةااللكـترونيةتتيحللفردإتمامالمعامالتبطريقةالكـترونية/.30
، والتكلفةالمقررةللحصولعليها، وإجراءاتها، ومراحلها، لىالموقعااللكـترونيالخاصباإلدارةتحديدالخدمةالمطلوبةحيثيمكنهمنخالاللدخوإل 

، ومنثمتقلفرصانتشارجرائمالفسادحيثاليتمالتفرقةبينٔايشخصباعتبارهنافذفيالدولةوبينالشخصالعادي، ومنثمفانهالوجهلعالقةمباشرةبينٔايموظفوطالبالخدمة
. وةوتتقّلصمسبباتالرش

رةبيعنماذجفهناكبعضآاللياتوأالدواتالتيتوفرهاالثغراتالقانونيةوإساءةبعضالعاملينلممارسةصالحياتهمواستغاللنفوذهملتحقيقٔاغراضشخصيةغيرمشروعةكظاه
حابالنفوذاالجتماعيفياستغالخممايؤديإلىشيوعالواسطاتوتمّرسٔاص...الوثائـقاإلداريةكعقوداالزديادباللغةالفرنسيةوشهاداتالحياةونماذجاستخراجشهاداتالبطالة

، بعضأالعماالإلداريةبشكليتعارضمعالقوانينويمسالمصلحةالعامةإلنجازاللعالقاتهمالشخصيةوغيرالرسمية
ديلبقاءتلكالعناكمأاناعتمادأالساليبالتقليديةفيالبحثوالتحريوالتحقيقحواللجرائموعدممواكبةالمستجداتالتيتستخدمهاشبكاتالفسادوعصاباتالتزويروالرشوةيؤ

. صرفيممارسةالفساد
تهوعدمااللتزامبالمواعيفضالعنٔانالممارساتوالسلوكياتالتئافرزتهاأالساليباإلداريةالتقليديةلدىبعضالمسئولينوالعاملينبالجهازاإلداريكضعفالوعيبقيمةالوقتؤاهمي

واستخدامهالٔالغراضالشخصيةوشيوعالنمطالتسلطيوالعدوعدماالهتمامبالملكيةالعامةوالمبالغةفيتٔاثيثالمكاتبوتٔاسيسهاوإساءةاستعمالمركباتالدولةؤاجهزتها
. والفساداإلداري القاتالبيروقراطيةبينالمستوياتاإلداريةوغيبةالممارساتالديمقراطيةالمشجعةللحواروالنقدالذاتيوضعفنظمالتظلموالرقابةوغيرهامنصورالقصور 

: بحوثؤاوراقعماللملتقىالعربيأالولحول، "ةالرشيدةواإلصالحاإلداريوالمالياإلدار . "المنظمةالعربيةللتنميةاإلدارية: ٔانظرتفصئالسبابهذاالفساداإلداري 
: والملتقىالعربيالثانيحول، 2008ٔاوت، مصر، المنعقدفياإلسكندرية، "-متطلباتمواجهةالمخالفاتالماليةواإلدارية–تطويرالجهازاإلداريالحكومي"
؛ 58،59ص، المرجعالسابق. عصامعبدالفتاحمطر.د؛ 21-15ص-ص، 2008ماي، مصر، رةالمنعقدفيالقاه، "اإلدارةالرشيدةخيارلإلصالحاإلداريوالمالي"

.5ص، مرجعسابق، إدارةمنتدىالتمويالإلسالمي
.بتصّرف73،74ص، مرجعسابق، دمحمسميرٔاحمد. د.31
.56ص، المرجعنفسه.32
.98ص، المرجعنفسه.33
، االلكـترونيةإالدارةالمحتوىالرقميبالعربيةفينظام: ضمنكـتاب، "خدماتالبلديةااللكـترونية"، وٓاخرون، عليعباسن، جمالبنوار.34

.99، 97ص، 2011، للغةالعربيةمنشوراتالمجلسأالعلى
.8ص، مرجعسابق، منتدىالتمويالإلسالمي.35
، بدٔاتمنذنهايةالخمسينياتحينٔادركالمبرمجونأالوائٔالنهمالفاتحونالجددلصفحةجديدةمنتاريخالبشرية" hackers"يرىالدكـتورحناجريسٔانقصة.36

، وشكلوانخبةتتعاملمعهذاالعالمالمعقدالجديدبتعاونوثيقومفتوح، "المبرمجونالحقيقيون"ٔاطلقواعلىٔانفسهمحيث
، فالمجالالستئثارٔاحدبمعلومةجديدةٔاوتطوير

، ةمعاوتضخمتهذهالنخبةبصفةخاصةمنذمنتصفالسبعينياتمعظهورأالجياالٔالولىمنالشبكاتااللكـترونيةوالتيكانتتربطبعضالجامعاتأالمريكيةوأالوروبي
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، "jargonfile"ويعودلهذهالفترةٔاولوثيقةتحددمنهمالهاكرزفيمايعرفبينهمحتىآالنبـــــ
، فالعالممنوجهةنظرهممليءبالمشاكاللتيهيبحاجةالىحلولمبتكرة) حاللمشكالت:(وتكّونلديهممنذفترةمبكرةتوّجهعاميحددرسالتهمفيالحياةٔاالوهي

: وتكّونفيالنهايةميثاقشرفيحددمبادائلهاكرزأالساسيةوهي، منحوأالفضلؤاصبحلديهمايمانعامبٔانالكمبيوترسوفيغّيروجهالعال
، ؤانالهاكرزالحقيقييتمّيزبالفضواللشديدوالظمٔاللمعرفةالتيتعطيهمتعةكبيرة، ٔانالمعرفةوالمعلوماتينبغئانتكونفيمتناولمنيريدهادونٔايةقيودمهماكانتالمبررات

، لمصادرينبغئانتكونمفتوحةفكال ، واليقفٔامامهٔايعائـقيحولبينهوبينالتعلممنٔايمصدر
. ومنثمفالدخواللىالشبكاتااللكـترونيةؤاجهزةالكمبيوترأالخرىٔامرمحمودمادامهدفهالبحثعنالمعرفة

. ؤانالهاكرزاليضعثقتهفيالسلطاتٔاياكانمصدرها، وفيالمقابلفإنالهاكرزنفسهيظلمصدرامفتوحالمنيطلبمنهالمساعدةٔاوالمعرفةممالديه
، كـتابةبرامجالكمبيوتربغرضالمتعةالعقلية، بنجاحاإلنجاز: اكـتسبتعدةمعانجديدةمثلكمايرىالدكـتورٔانهذهالكلمة

، التيشاعتفيوسائالالعالمالعربية" قراصنةالكمبيوتر: "العالقةلهابجملة" الهاكرز "ويرىٔانكلمة، والقدرةعلىاقتحامٔاينظاممعلوماتيمهماكانمؤمنا
، )مخربون، عابثون، متسللون(اميوالتيتشيرإلىجانبواحدفقطلظاهرةالهاكرزوهوالجانباالجر 

: ؤانهيمكنالتمييزبينثالثةٔانواعمنالنشاطتحتمايسمىبالهاكرزوهي، دونأالخذباالعتبارٔانالهاكرزمنٔاكبرمنتجيالبرامجالمجانيةفيعالمالبرمجيات
، العببشركاتاالتصاالتوالبرمجياتيهدفالىاالستفادةواالثارةبالت: النوعالثاني، النوعأالولهمالمبرمجونالذينيعتبرونٔانفسهمالهاكرزالحقيقيون

، والنوعالثالثأالكـثرشهرةيهدفللتسللوتخريبالمواقع
. د: ٔانظرتفصيلذلك. إمابشلعبرالشبكةٔاوتعجيزهاعنالعمٔالوبزرعالفيروساتالمدمرةٔاوالملفاتالقادرةعلىسرقةملفاتالمعلوماتمنأالجهزةٔاوالمواقعالمستهدفة

- ص، 2004جانفي، 55العدد، الكويت، سلسلةكـتابالعربي،العربوالتحديالقادم، مستقباللثورةالرقمية: ضمنكـتاب، ثوارٔامارهابيون" الهاكرز "، حناجريس
.175-171ص

مووفيمايقتصرخطرالفئتينأالولىوالثانيةعلىتخريبالموقعٔاوإعاقةعملهوإيقافهبحيثتستطيعاإلدارةتالفيذلكبطرقوقائيةٔاوبإعدادنسخةاحتياطيةعنال.37
، قع

بكـثيرويصإللىدرجةاالّطالعالكاملعلىكافةالوثائـقالحكوميةووثائـقالمؤسساتواإلداراتوأالفرادوأالموالوماإلىذلكممايشكلتهديدافعليافإنخطرالفئةالثالثةيتعدىذلك
. علىأالمنالقوميواالستراتيجيللدولةالمعنيةخاصةعندماتقومٔاجهزةاالستخباراتهذهببيعٔاونقٔالوتصويرهذهالوثائـقوتسريبهاإلىجهاتمعاديةللدولة

، وكالةالمخابراتالمركزيةوهوعميلموظفلدىEdwardJosephSnowdenلمواطنأالمريكيإدواردجوزيفسنودنمثلمافعال 
" بريسم"جسسإذسّربتفاصيلبرنامجالتوكالةأالمنالقوميومتعاقدتقنيمع

.وهيمعلوماتمصنفةعلىٔانهاسريةللغاية2013فيجوانالواشنطنبوستوصحيفةالغارديانإلىصحيفة
، واالختصاصينفيمجااللتكنولوجيافيالدواللغربيةمنٔاصلعربيعلىالرغممنٔانهناكٔاعدادكبيرةمنالعلماءالعرب.38

دواللقدراتايدعوإلىضرورةدعموتسهيلعماللقطاعالتكنولوجيالعربيواإلنفاقعلىٔامورالبحثالعلميفيمايتعلقبالتكنولوجياوأالمنالتكنولوجيخاصةوانهلدىهذهالوهوما
، لبشريةوالماديةالالزمةلمثلذلك

مهاتحتاختباراتمكـثفةودراساتمعّمقةوالتٔاكدمناستقالليتهاوكمانهمنالضروريتطويرحلؤالمنالمعلوماتمحليأاوعلىأالقلوضعالحلوالٔالمنيةأالجنبيةالتينرغبباستخدا
.7ص، ٔانظرالمرجعنفسه. خلّوهامنأالخطارأالمنية

المطلوبةلدىاستخراجالوثائـقالبيوميتريةصالحةلكاللتعامالتاإلداريةإ12فعلىالرغممنمرورٔاكـثرمنستسنواتمناإلعرابعننيةاعتبارشهادةالميالدرقم/.39
.تالتعترفبهاوتعتبرهاصالحةفقطالستخراججوازالسفرالبيوميتري ّالٔانهولغايةاليومالعيدمناإلدارا 

:ٔانظر.40
OrganisationdeCoopérationetdeDéveloppementÉconomiques . Op. Cit.p4.

: ٔانظر.41
Ibid.p2, et7.
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.بتصّرف194ص، الجزءالثاني، )ٔابحاثؤاوراقعملهمنشورةفيشكلكـتابمنجزئين(،2007ٔافريل08/09يومي، بجامعةفرحاتعّباسبسطيف

.197ص، المرجعنفسه.45
.وهومافعلتهالجزائرفيالسابقمنخالللجنةإصالحهياكاللدولة.46
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.وتتٔالفمنٔاقسامومستوياتتنظيميةوحتىمنمناطقجغرافيةتعملمعاعلىمهاممحددة: الشبكاتالرسمية-
: الشبكاتغيرالرسمية-

.البعضبشكلغيررسميويتقاسمونالمعلوماتقصدحاللمشاكلعلىٔاساسالمعارفوالخبراتالشخصيةوتتكونمنٔافرادمتعاونينيتصلونمعبعضهم
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