
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 2016المنظمة حاصلة على المركز االستشاري الخاص في المجلس االقتصادي واالجتماعي منذ 

Organization in special consultative status with the Economic and Social Council since 2016 

Address: 148 MisrHelwan El-Zyrae Road , El Matbaa Sq, Hadayek El Maadi, 4th Floor, No 41 , Cairo, Egypt  

 PO Box : 490 El Maadi المعادي 490 ص.ب : |  القاهرة - 41شقة  -الدور الرابع  -ح المعادي  –المطبعة  -طريق مصر حلوان الزراعي  148

E-mail : maat@maatpeace.org   Website: www.maatpeace.org  

Mob. +201226521170 Telefax. 00 (20) (2) 25344707 Tel. 00(20) (2) 25344706 

 

 

 

 التصويت اإلليكتروني..

 حة كوروناضرورة أم ُمعضلة خالل جائ  

 
 إعداد: حسناء تمام 

 مراجعة وتحرير: إسالم فوقي

 



2 
 

 

 

 3 ديتمه

 5 وأنواعه االلكتروني التصويت مفهوم األول: املبحث

 9 املبحث الثاني : تجارب التصويت اإللكتروني

  التجربةاملبحث الثالث: 
 
 16 رص والتحدياتاملصرية بين الف

 19 الرؤية الختامية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 تمهيد

كورونا، فيروس انتشههههار  دكبير في مختلف النواحي االقتصههههاواة واالجتةاعية واليههههيا ههههية  ع عالم اليوم تحول  ديشهههه 

أعةاله بالكفاءة ذاتها وعلى تةكنه من مةار ههة اياته ومواةههلة  ةالبحث عن خيارات جداد إلىالعالم  وفعالذي األمر 

وبات هناك اتجاها عامليا   .إلةهههههههههابة بالفيروستزااد اا لالتجةعات تجنب  والتزاام و النحو الذي اضهههههههههةن تاللي  االختال  

للتعهههايع مع جهههائحهههة كورونههها، من أجههه  وقف نةيف املوارو واركهههة االقتصهههههههههههههههاو مع اتخهههاذ اإلجراءات الوقهههائيهههة الال مهههة  

ال للالضاء على الفيروس. لتاللي  معدالت اإلةابة اتى الوةول إلى عالج االيالي وف  عَّ

وباتت ك  وولة ميههههههههتولة عن تحاليد التباعد االجتةاإلي قدر اإلملال، وتاللي  معدالت االختال  وول اليههههههههةا  ل  لة 

اإلنتههاج بههالتوقف، ولههذلههل د رت العههداههد من البههدائهه  لعههدو كبير من األعةههال وااتههدمههات، فتو هههههههههههههعههت الشهههههههههههههركههات من 

نت وااحصههههههههول على كلير من ااتدمات  شههههههههل  اليكتروني، وول ااحاجة ل تروج من العة  املنزلي والتواةهههههههه  ع ر االنتر 

املنزل من األ ههههههاس، وري أمور أابتت فاعلي ها في ضههههههةال ا ههههههتةرار كلير من األعةال بنف  الكفاءة مع تاللي  االختال   

فاضههترت ااحلومات في  والةاام، ولكن باليت  عض امل ام تةل  تحداا كبيرا لعدم وجوو بدا  اليكتروني أو ما شههابه،

 مختلف الدول التخاذ إجراءات ااترا ية ومواةلة األعةال.  

وكههانههت مصهههههههههههههر من أوائهه  الههدول التو اعههاملههت مع جههائحههة كورونهها بههاتخههاذ العههداههد من اإلجراءات الوقههائيههة واالاترا يههة، 

ر العههداههد من البههدائهه  وأعلنههت ااحلومههة املصهههههههههههههريههة ختههة كههاملههة للتعههايع مع الفيروس وعههدم االن ال  التههام، مع توفي

االليكترونيهههة لعهههدو كبير من ااتهههدمهههات واألعةهههال. ونورا لعهههدم وجوو توقيهههت محهههدو الن ههههاء ههههذ  اا هههائحهههة، بهههات من 

جرى اال ههتحالاقات االنتخابية لليههلتة التشههرمعية، متةللة في مجلنههبو النواخ والشههيوس، في د  ا ههتةرار  
ُ
املةكن أل ت

إذا كال هناك بدائ  للتصهههويت واملشهههاركة في العةلية االنتخابية وول التعر   وباء كورونا، فأةهههبر ضهههروريا معرفة ما

 للةاام واالختال ، أو إجراء االنتخابات وفد ضوابط وإجراءات ااترا ية تحدوها الدولة.

مشهههههههرو  قانول بتعدا  مجل  النواخ  ، على 2020اونيو  17وقد وافد مجل  النواخ في جليهههههههته العامة اوم األر عاء 

. كةا تةت املوافالة  1األعضاء  الثو،  عد موافالة أغلبية في مجةو  مواو ، وذلل 2014لينة  46قم ور بالالانول ر الصا

ر من عبد ال اوي الالصهههههأو، وأك  النائبمشهههههرو  قانول ب ةهههههدار قانول مجل  الشهههههيوس املالدم من في نف  اليوم  على 

لثو األعضاءنائبا،  60
ُ
 الالوانيل إلى قيم التشرمع بةجل  الدولة ملراجع ها.وتم إاالة هذ  . 2بأغلبية ا

 
1 http://gate.ahram.org.eg/News/2428860.aspx 
2 https://bit.ly/3hQz7vG  

http://gate.ahram.org.eg/News/2428860.aspx
https://bit.ly/3hQz7vG
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، واملالدم من ائتالف وعم مصهههههههههههر،  45كةا وافد ال رملال على اعدا  قانول تنويم مباشهههههههههههرة ااحالو  اليهههههههههههيا هههههههههههية رقم 

  ، وبالتالي أوشهكت الالوانيل على االن هاء و همتم إقرارها3إضهافة إلى اعدا  ففيف في قانول ال يتة الوفنية لالنتخابات

 والعة  بها في وقت قريب.

جرى انتخابات مجلنهبو الشهيوس والنواخ خالل األشه ر املالبلة وقب  يهااة العام اا اري، وهو ما   
ُ
وبات من املتوقع أل ت

يعنو إجراء االنتخهههابههات في دهه  ا هههههههههههههتةرار جههائحهههة كورونهها. وهنههها بههات لةامهها بحهههث إملهههانيهههة وجوو بههدائهه  لتريالهههة إجراء  

مراكة االقترا  كنتيجهة الرتفها  معهدالت مشهههههههههههههاركهة املوافنيل،  االنتخهابهات، خهاةهههههههههههههة وأيهها اشههههههههههههه هد  اهامها في العهداهد من 

وهناك تخوفات أخرى من أل الول كورونا  ههههههههنبا في انخفا  نيههههههههبة املشههههههههاركة، وبالتالي د رت عدة مالتراات لتاللي  

التجةعههات أو لتههأجيهه  االنتخههابههات عن موعههدههها، وجههاءت فكرة التصهههههههههههههويههت االليكتروني لتلول أاههد ااتيههارات املتههااههة 

عضلة، ف   الول التصويت االليكتروني منا با في مصر خالل الوقت ااحالي؟ل ذ
ُ
   امل

تحاول هذ  الورقة اإلجابة على التيهها ل اليههابد من خالل عر  مف وم التصههويت االليكتروني وأنواعه، وأبر  عيوبه 

فة مدى إملانية تتبيد ومةااا ، وكذلل عر   عض التجارخ الرائدة في عةلية التصهههههههويت االليكتروني، من أج  معر 

التصهههههويت االليكتروني خالل اال هههههتحالاقات االنتخابية الالاومة في مصهههههر من عدمه، مع تناول أبر  التحداات التو قد 

 تواجه الدولة في تتبيد هذا النوام. 

  

 
3 https://bit.ly/2Bvu56R  

https://bit.ly/2Bvu56R
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 وأنواعه   التصويت االلكترونياملبحث األول: مفهوم 

 التصويت االلكتروني ماهية 

لى التوجه للةراكة االنتخابية ومباشهههههرة اد التصهههههويت ع ر ورقة اتم وضهههههع ا في ةهههههندو   لم يعد التصهههههويت قاةهههههرا ع

خاص، فالد ش دت االنتخابات تتورا كبيرا على مدار الينوات املاضية في عدو من البلدال، ووخلت تالنية املعلومات  

رشههحيل، ووةههوال إلى فر  األةههوات  شههل  أو برخر في إوارة العةلية االنتخابية، بدااة من ايهه ي  بيانات الناخبيل وامل

وعدها إلكترونيا. وقامت العداد من الدول با ههههتخدام نوام التصههههويت االلكتروني والذي اختلف من وولة إلى أخرى، 

فال اوجد أ ههههاس اابت لنوام التصههههويت االليكتروني، والذي يعرفه البعض بتةييز  عن التصههههويت التالليدي، ومعرفه  

 أوواته.   البعض اآلخر باإلشارة إلى

" مباشهرة ااحههههههههههههههد الههههههههههههههيهيا هبو فههههههههههههههي االنتخابههههههههههههههات واختيههههههههههههههار  وُمعرف التصهويت اإلليكتروني وفالا لالتجا  اليهائد على أنه

املرشحيههههههههههههن مههههههههههههن خالل ا تخدام تالنية املعلومههههههههههههات بدال من التر  التالليداههههههههههههههههههة كأورا  وةنههههههههههههاواد االقترا ، ومن ام 

منيهههههههههههههههههههههة معينة لتحاليد اقاهههههههبى ورجات الشهههههههفافية والدقة  أااللي وفد معااير فنية و تخةين النتائج في انوةة ااحا هههههههب 

 4من مةا اضةن نةاهة العةلية االنتخابية بصورتها االلكترونيةواأل 

إذا ما تم إوخاله  شههههههههههل  تدريخي وتم ا ههههههههههتخدام البمتة والتوقيت  -مةااا متعدوة  ياإلليكترونال ههههههههههتخدام التصههههههههههويت و 

اةيد من نيههههبة االقبال علههههههههههههههههههمل االقتههههههههههههههههههرا  خاةههههههههههههههههههههههة في ا  تةعات املتتورة التو اتبد ف ها  وامف ذا الن -املنا ههههبيل له

يههههه ي  عةلية املشهههههاركة على فتات متعدوة مل  اكةا اضهههههةن  ا هههههتخدام الو هههههائ  االلكترونية  شهههههل  عريض ووا هههههع.

 تتلفة، وذلل ملا تحالاله و ائ   ذوي اإلعاقة، واملاليةيل باملنافد ااحدوواة، وكذلل األقليات، والتيارات الييا ية ا

 5والء بالصوت وخصوةية في اآلل ذاته.التكنولوجيا التو تدخ  في عةلية التصويت من  رعة في اإل 

من ي  ههه  بةعهههاا هههة البيهههانهههات  آ هههههههههههههيلول خيهههار  -برامج الالرةهههههههههههههنهههة تهههأمينهههه ضهههههههههههههههدإذا نجح  -كةههها أل النوهههام اإللكتروني

النتائج  يهههرعة قيا هههية   وإفال اتةام العةلية االنتخابيهههههههههههههههههة بكفاءة  في على نحٍو ييهههاهم نتائج االنتخابات،وا هههتخراج 

 في  هههاعات قليلة  عد االن هاء من عةلية التصهههويت، النتائج بالرغم من اعاليدات العةلية االنتخابية، ليتم ا هههتخالص

  أ.وكذلل تاللي  معدالت ااتت األةوات،العة  اليدوي في ميألة ااتياخ من  ىاضةن وقة أعل كةا

 

 أنواع التصويت اإللكتروني

 
 http://content , lib,Utah, edu 2٠15نيكوالس كرافت، جودري علي، تشريعات وانظمة التقنية لالنتخابات،  4
  https://bit.ly/37A7wdk،  2٠15المنظمة العربية لحقوق اإلنسان، االنتخابات والديمقراطية،   5

https://bit.ly/37A7wdk
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ل لتعدو ل عد ورا ة التصويت االلكتروني عن قرخ بدت عةلية ااحصر ألنوا  التصويت اإللكتروني، أمر ةعب، وذ

، فلم  هناك كةا أنواعه إذ ت  أ ك  وولة اختارت نوام التصويت اإللكتروني إلى تصةيم ووضع النوام املتوافد مع ا

ذكرنا أ هههههههههههههاس اابت للنوام االليكتروني، فال دف هو إتااة التصهههههههههههههويت ل  ةيع  شهههههههههههههل  منيهههههههههههههط وبكفاءة عالية، مع  

 ضةال عدم االخترا  أو تةييف إراوة الناخبيل. 

في أاد  فعةلية التصويت االلكتروني في اد ذاتها مف وم وا ع لل ااة، ابدأ من إملانية ا تخدام اواة وآلة الكترونية 

كاملة  شههههههههل  ا ار على  القترا ا أو أل الول با ههههههههتخدام أووات وأج ةة الكترونية في عةلية ختوات عةلية التصههههههههويت

  عةلية
 
لكتروني با هههتخدام االنترنت عن فريد و هههائ   عينها تتنا هههب  إملانية أل الول التصهههويت اإل إلى الفر ، وةهههوال

و  تأاي ةعوبة نا تخدام ال راد االلكتروني الشتابو. ومن هذا التالتصويت ب  واتىتتبيد النوام،  ح مع الدولة م

ا، واألك ر فاعلية، والتو اةكن اإلشارة إل ها في  ااحصر، لكن اةكن ا تعرا  أبر  هذ  اآلاي: األنوةة األك ر شيوع 

ال  وء إل ها في عةلية م األ هههاليب التو تم دعد أ هههلوخ البتاقة امللالوبة أقيُ  التصهههويت با هههتخدام البتاقات امللالوبة:

ووات االهههههههههههههههب وذلل  أبا ههههههههههههههههتخدام بتاقات التصهويت ووفالا ل ذ  اآللية االوم الناخبول ب اداث اللالوخ في  .التصهويت

يجو  للناخب في هذ  ااحالة أل االوم بوضههههع بتاقته في ةههههندو  االقترا  بنفيههههه أو عن فلإلشههههارة للةرشههههح املنتخب، 

،عد األ الة ايهههههههههههههةر  ، وهذا الترينةمعاوني ال   دفريد أا
 
 وإلييها ال تتتلب ميهههههههههههههتوي أكةا  ةهههههههههههههوات والبتاقات ادويا

متالدم بالتكنولوجيا، إذ اةكن للناخبيل ذوي امليهههتوي التعلياو املتواضهههع باتباع ا، وري كذلل ايهههةر بفر  األةهههوات  

 6ادويا.

وات كةهها في النوههام  ورغم  ههههههههههههه ولههة النوههام، إال أنههه يشهههههههههههههوبههه  عض النواق  وخههاةههههههههههههههة ارتفهها  ااتةههاليههة بتالل األةههههههههههههه 

، كةا أنه من الوارو  على نحو غير املتعارف عليه فيعت ر الصهوت باف ، وال احتيهبالتالليدي، وذلل ألل االب البتاقة 

اعته  مهاكينهة اللالهب، وإذا اعت رنها أل نيهههههههههههههبهة األختهاء قليلهة، فه نهه ااباي أل نشهههههههههههههير أاضههههههههههههها أل ههذا النوهام ال االله  من  

قترا ، ألنهه اتتلهب ذههاخ النهاخهب إلى مالهار االقترا  وكهذلهل وجوو مودفي ههذ  ال  هال  التجةعهات أو الةاهام في مالهار اال

 كةا هو في النوام اليدوي التالليدي.

 ،2000من والاات الوالاات املتحدة األمريكية في انتخابات الرئا هههههههههة عام  %10وقد ا هههههههههتخدمت البتاقات امللالوبة في 

ل د اضهههههههههههههتر العههاملول في الفر  إلى إعههاوة الفر  اههدويهها أل الهه ف "بههالم بيتع"في والاههة مشهههههههههههههللههة  ولكن أاههدث هههذا النوههام

فلهال عل هم أل االرروا إذا مها كهانهت الالتعهة الورقيهة في البتهاقهة عهالالهة أم منتفخهة  ،املهاكينهات لم اعتي إجهابهات وقيالهة

 7أم ملالوبة إلعتاء نتائج التصويت  شل  وقيد،

 
6 Analysis of an Electronic Voting System,  TADAYOSHI KOHNO∗ ADAM STUBBLEFIELD† AVIEL D. RUBIN‡ DAN S. WALLACH, 

2004.pag 4, https://avirubin.com/vote.pdf  
-https://www.albayan.ae/one-world/2000-11-18، 2٠2٠، نوفمبر بطحااحات بحالي بيتا مالمبقوبحةي تبير ال والحححححي االنتخحابيحةصححححححيي البيحان،  7

1.1090912   

https://avirubin.com/vote.pdf
https://www.albayan.ae/one-world/2000-11-18-1.1090912
https://www.albayan.ae/one-world/2000-11-18-1.1090912
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ج ةة امليهح الضهو ي با هتالبال ةهههههههههههههههورة  أ تالومايث  شهيوعا،األ هلوخ األك ر  : وهوماسهح ضهو يالتصهويت با هتخدام 

ري الرمو  االنتخابية التو  هذ  الهههههههههههههههصهورة، واضههههههههههههههههحة وتحويل ا الى بيانات اةكن التعرف عل ها بوا هتة ج ا  الكةبيوتر

هذ  األج ةة على ا ههههههههتالبال شههههههههل  اروف كخط اليد وتالوم تالنية امليههههههههح   اتم برمجةالناخبيل ومن املةكن أل  احةل ا

 8االلكتروني بتفرم  ا لصااح املرشحيل.

مالهههارنههة بةليل هههها   اكلير قهه  أوقههت ا، وتحتهههاج عةليهههة الفر  فيهههه إلى وميهههههههههههههةر هههذا النوهههام بههالاليهههام  عةليهههة الفر  الكترونيههه  

عةلية تصههههههويت الناخب لن تلول ألك ر من مرة، وتوفر التحري   اليدوية، باإلضههههههافة أليها تحالد الدقة في التأكد من أل

من كذلل من وقة بياناته كةا أل فرص إبتال الصهههههههههههههوت ف ها اعد محدووة مالارنة بةليل ها اليدوية التالليداة، وفريالة  

 البتاقات امللالوبة.

مالههافعتيل في والاههة جورجيهها في  عض والاههات الوالاههات املتحههدة األمريكيههة وفي  1964تم ا هههههههههههههتخههدامههه ألول مرة في عههام 

االوم ج ا  امليهههههههح الضهههههههو ي  ةهههههههوات إذايث ا هههههههتخدمت الوالاات املتحدة نوام امليهههههههح الضهههههههو ي للتصهههههههويت وفر  األ 

 بتاقة اقترا  متبوعة  
 
بالتالا  ةههورة واةههحة و ُيعتمل الناخبول الذان ييههتخدمول البتاقات التو اةكن قراءتها آليا

 شهههههههههل  جة ي في أ هههههههههتراليا لفح  الالوائم االنتخابية التو تحة  عالمات في  كةا ييهههههههههتخدم9عل ها أ هههههههههةاء املرشهههههههههحيل.

ييههههههههههةر لليههههههههههلتات االنتخابية األ ههههههههههترالية  قاموا بالتصههههههههههويت، كةا أماكن االقترا  لتشههههههههههير إلى أ ههههههههههةاء الناخبيل الذان 

 1٠ .بتحداد ااالت التصويت املتكرر 

التتبيد في الوقت ااحالي، ف ل النوام اتتلب التوجه ل  ال االنتخابية، وبالتالي لن تال  التجةعات  ههههههههههههواء  من نااية 

بيل النههاخبيل أو مودفي هههذ  ال  ههال، وبههالتههالي لن اتم اهه  معضهههههههههههههلههة التكههدس، بهه  هنههاك مشهههههههههههههللههة أخرى تتةلهه  في أل  

ل املتهات أو اآلالف  هههههههههههههمتعهاملول مع نف  أج ةة  األج ةة تتتلهب إوخهال بصهههههههههههههةهة اليهد لتهأكيهد املعلومهات، وهو مها يعنو أ

 من في د  انتشار وباء كورونا.آ وهو خيار غيرامليح الضو ي بالتالم ، 

يعت ر هههذا األ هههههههههههههلوخ هو امللههال األك ر برو ا علي ربط التكنولوجيهها بههالعةليههة االنتخههابيههة، اذ   التصهههههههههههههويههت ع ر االنترنههت:

و  أو ضههههههههههههههههه ط الهههههههههههههههةر أ ههواء بلةههههههههههههههه  الهههههههههههههههشههاشههة ويت صهه ام ا في عةلية التاألووات اإللكترونية التو اةكن ا ههتخد وتتعد

  عليه من خالل ماسح ايوي قيا هي، وغالبا ما ايتخدم  ا تخدام قلم ضو ي على شاشة الكترونية  عد اعرف اا  ا

فتيتخدم ااتواص مجتةعة كبصةة الشبكية   ،مهههههههههههن الشتصية لتتحالدك ر من خاةية ايوية واادة أتلل األج ةة 

في الدول الرائدة في  ي و النو بصههههههههةة ااحامض  ع رو أية الذك و الرقم اليههههههههري للبتاقةأ، ةههههههههبعاإل  بصههههههههةة ضههههههههافة إلىباإل 

 
  /:is.gd/XMz4qZ/https،  تاريخ غير معروي، انظمة التصويت االلكترونيشبكة المعرفة االنتخابية،   8

 ، جامعة اهل البيت(نظي االنتخاب واحتساب األصوات وأبرها في األنظمة الديمقراطية دراسة تحليلية بين النص النظري والتطبيق العملي مالعراق أنموذجا 9 

https://is.gd/DDVJRr   
   شبكة المعرفة االنتخابية، أنظمة المسح الالوئي.10
10 http://aceproject.org/ace-ar/topics/et/eth/eth02/eth02b/eth02b2  

https://is.gd/XMz4qZ
https://is.gd/DDVJRr
http://aceproject.org/ace-ar/topics/et/eth/eth02/eth02b/eth02b2
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فيةكن التصههههههههههويت بالذهاخ إلى ا ال االقترا ، أو اةكن  فر  التصههههههههههويت،  نو كةا تت 11،االلكتروني التصههههههههههويت عةلية

نترنهت لضهههههههههههههةهال الهدقهة في عةليهة  ع ر اإل  ر ههههههههههههههال رقم  هههههههههههههري للنهاخهب،إإذ اتم  نترنهت،اإل  د من خاللعه التصهههههههههههههويهت عن  ُ 

 12التصويت. 

قههائد وأانههاء مةههار ههههههههههههههة  وهم التصهههههههههههههويههت في عههدة بيل في مواعيههد االقترا  إذا أمكنوأعتي هههذا النوههام مرونههة كبيرة للنههاخ 

 فا  على املعدات اليدوية كاألورا  وااح ر امليتخدمة في التصويت التالليدي.ناإل  أموال  عةل م، كةا قل

، وكانت هناك إشهههههاوة  2016كةا تم ا هههههتخدامه في انتخابات عام  -2005وميهههههتخدم هذا النوام في ا هههههتونيا منذ عام 

كةا ييههههههههتخدمه أاضهههههههها كال من ب  يلا، وال را ي ، والفيليبيل، والوالاات   13مة املتبعة فيهبالعداد من إجراءات اليههههههههال 

 14املتحدة األمريكية، وفنزويال وفرنيا

باية تحتية تكنولوجية قوية، ذلل ألل ا هههههههههههههتخدام شهههههههههههههبلات   وفال تتبيد هذا النوام اتتلب وجو ى، من نااية أخر و  

ومن ام   قدو ت وي إلى توقف ا  شهل  كام ، عد، اةل  ضه ط عالي عل هااالنترنت في هذا النوام  هواء في ال  ال أو عن  ُ 

فضهههههههههههههال عن أل خههدمههة االنترنههت لميههههههههههههههت متههااههة ا ةيع   ،توقف عةليههة االنتخههابههات في اههال عههدم تحةلههه ل ههذ  األاةههال

 لال في العداد من الدول، ولذلل ييتخدم هذا النوام عدو محدوو من الدول.الي 

نوا  اليهههههههههههههابالهة ارتبط بةالهدرات الهدولهة التكنولوجيهة، فعهاوة مها ت  هأ الهدول  نههائيهة فهال ا هههههههههههههتخهدام أي نو  من األ وفي ال 

ااتيههار اللههاني، وتتبد  وة التكنولوجيههة الالتكنولوجيهها إلى ااتيههار األول كههالعرا ، وتتبد الههدول متو هههههههههههههتههة ال و دومحهه 

 . وميرا ، كدولةالدول األك ر تالدما النوام اللالث

بحيث اتم ا هههههههههههتخدام  عضههههههههههه ا في كةا تجدر اإلشهههههههههههارة إلى أل هناك  عض الدول، تالوم  عةلية ومج بيل هذ  األنوةة،  

مرالههة التصهههههههههههههويههت والبعض األخر في مرالههة الفر ، أو اتم تتبيد أنوةههة مختلفههة في أقههاليم مختلفههة، كةهها احههدث أل  

ههههذ  األنوةهههة والنوهههام التالليهههدي اليهههدوي، كةههها ت  هههأ الهههدول لتوفير بهههداههه  ااتيهههار التالليهههدي   دمج بيل أاههه والول هنهههاك 

 .االلكترونيةالت غير متوقعة  شأل التر  الة في االة ادوث أي مشكدختة ب

  ذ،إ 2000ا ههههههههتخدم نوام الدمج في االنتخابات الرئا ههههههههية األمريكية في عام فعلى  ههههههههني  امللال، تم 
 
% من  10بد في ف

عن فريد  %40من الوالاههات، إضههههههههههههههافههة إلى  %15وتم اتبهها  التريالههة التالليههداههة في الوالاههات نوههام البتههاقههات امللالوبههة، 

 
 مرجع سابق 11
  http://www.ihec.iq/arصداي فيصل كوكز، التصويت االلكتروني وامن العملية االنتخابية،  12

13-until-idea-great-a-like-seems-voting-magazine/online-the-https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/from 
closer/-look-you 

-اإلنترنت-عبر-التصويت-اآلن-بإمكانك/https://aetoswire.com/ar/news، بإمكانك اآلن التصويت عبر اإلنترنت عن طريق التقاط صورة سيل ي 14

 ar/سيل ي-صورة-التقاط-طريق-نع

http://www.ihec.iq/ar
https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/from-the-magazine/online-voting-seems-like-a-great-idea-until-you-look-closer/
https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/from-the-magazine/online-voting-seems-like-a-great-idea-until-you-look-closer/
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ٍ ، ال اوجد نهج اابت أو ميار  15ال رادي  لضوئية، وا تخدم عدو آخر من الوالاات نوام االقترا البتاقات ا
ُ
. وعن ك

 واةح ال تخدام هذ  األنوةة، ف ناك مرونة كبيرة ال تخدام ا وتتويرها وتختلف من بلد آلخر.

 تجارب التصويت اإللكتروني املبحث الثاني: 

، إال أل املصههههههههههههت ح  اادال الكتروني ابدو للالارئ املصههههههههههههري والعر ي، مصههههههههههههت حويت اإلبالرغم من أل مصههههههههههههت ح التصهههههههههههه 

 اتىمتعارف عليه ووليا منذ أك ر من قرل ونصف في بريتانيا، ونةا وتتور في عدو من الدول ال ربية، ومنها  وميرا، 

تجربة التصههههويت يههههتعر  فيةا الي نشههههأة وتتور نو في الوالاات املتحدة،  1964ام عد ععن  ُ  ملرالة التصههههويتوةهههه  

 الرائدة.  الدول   عضاإللكتروني في 

 هاظهور املالمح األولى للفكرة وتطور 

 لكترونيهة للتصهههههههههههههويهت من قبههههههههههههههههههههههههههه  ااحركهةإفريالهة ، اينةها أعلنهت 18٣8م عها ت أولى مالمر التصهههههههههههههويهت االليكترود ر  

Chartism  في بريتانيا، من خالل املتالبة بتهههههوفير ااحهههههد املهههههدني فهههههي التهههههصويت لالنتخابات ال راتانية ال رملانية،   ض

لكتروني بةوجهههب ههههذ  التريالهههة من خالل التصهههههههههههههويهههت اإلاتم  أل  وتم اقتراو العر  او امللكيهههة، أالنور عن اا ا  

أ ةاء املرشحيل، ك  ناخب اأخذ كرة اداداة ة يرة جةاء بأماكينات كانت عبارة عن ةناواد كبيهههههههههههههرة مالهههههههههههههيةة إلى 

اضع ا في اا ةء ا تهص  للةرشح الذي ااتخبه، وتدفع الكرة عداوا ميلانيكيا احتيب عدو مرات وخول الكهرة فهي 

هذ    باعتةاو ال راتانيقنا  ال رملال إفضهههت في وق ها، وفشهههلت ااحركة في  الالهههههههههههههههههيهههم ااتاص بل  مرشهههح . لكن الفكرة رُ 

 .16 1964في ايل تهم ا هتخدام التهصويت االلكترونهي بصورة فعلية ألول مرة عام  األةوات.يالة في اي ي  التر 

إذ قامت ب وخال  عض  ،لكتروني وذلل بتعدو األووات امليهههتخدمة في التصهههويتفورت  هههوميهههرا تجربة التصهههويت اإل

األووات للةيهههاعدة في عةلية االقترا  وري ماكينات التبويب بالبتاقات امللالوبة التو اخترعت في أواخر الالرل التا هههع  

 
ُ
أادات  1952لي علي ملاتب ال راد، وفي عام عشههههههههههههر، والتو مرت بةراا  عدادة كال أبر ها االعتةاو  شههههههههههههل  شههههههههههههبه ك

ويت اإللكتروني وذلل عند ا ههههههههههههتخدام أج ةة الكةبيوتر التو د رت اال ههههههههههههتخدامات  الوالاات املتحدة ففرة في التصهههههههههههه 

 17االنتخابية األولى ل ا في إفار عةلية تبويب نتائج االنتخابات الرئا ية في الوالاات املتحدة.

 األمريكية الواليات املتحدة تجارب

د تجربة الوالاات املتحدة من أقدم تجارخ التصههههههههويت  ع 
ُ
اإللكتروني في العالم، والتو بدأت منذ الالرل التا ههههههههع عشههههههههر،  ا

ب النور إلى كه  تجربهة على اهدة، فلنهذكر ملال أنهه في انتخهابهات عهام  ، التو تم ف هها  2000ولتعهدو ههذ  التجهارخ اصهههههههههههههعه 

 
 سابقالمرجع ال 15

 www.akhbary.com التصويت االلكتروني وسيلة لمنع مشاكل االنتخابات، راة بحبية بعنوان شادي زكي،  16
  https://is.gd/oz68qaااسي حسن العبودي، تأبير النظي االنتخابية في النظاي السياسي، دار ورد االردنية للنشر والتوزيع،  17
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ا هههههههههههههتخههدام نوههام الههدمج عن فريد ا هههههههههههههتخههدام أنوةههة مختلفههة، كههانههت بههدااههة التههدرج في ا هههههههههههههتخههدام األنوةههة ا تتلفههة  

، ايههههههههتخدم خالل االنتخابات أنوةة  50والاة أمريكية من أةهههههههه    ٣٣، كال هناك 2010قترا  ع ر اإلنترنت. وفي عام لال

 18. مختلفة في اإلوالء باألةوات بوا تة ال راد اإلليكتروني أو الفاك  أو ع ر اإلنترنت

التصههههههههههويت، ايث خرجت أقاوي  في تلل الفترة أل  ولكن أاارت هذ  األنوةة مخاوف من عدم األمال بالايههههههههههبة لعةلية 

قراةههههههههنة إنترنت من الصههههههههيل وإارال، ااولوا اليههههههههيترة على نوام التصههههههههويت واخترا  العةلية االنتخابية، فبات هناك  

 .19مخاوف من ختورة هذا النوام

إضهافة إلى إتااة كتروني، االنترنت، وال راد االلر ، تم ا هتخدام الو هائ  ذاتها بالفاك ، وع 2018وفي انتخابات عام 

والاة فيرجيايا ا ههههتخدام التصههههويت ع ر ال واتف الذكية لبعض العيههههكرييل بااتارج وكذلل الناخبيل الذان يعانول 

ولكن أاار ا تخدام هذا التتبيد رفض بااليل  في مع د ما ااشو ت  للتكنولوجيا، أوةوا   2٠.من إعاقة جيداة

 يد امليتخدم في التصويت لوجوو ث رات أمنية.خالل تالريرهم بالتخلي عن هذا التتب

 شههههههههههل  تدريخي،  هروني، وإوخالتلكتبيد التصههههههههههويت اإلتدة مع تحتها الوالاات املر ةمنية التو عاةهههههههههه لإل لتول الفترة ا 

ال هههههههتيعاخ النوام وأهدافه  ات، أعتي فرةهههههههة كبيرة ية اليهههههههتمناامنذ بد ااملرتبط بالتكنولوجي هفي شهههههههلل اةههههههه  وخصهههههههو 

وفر   هههههههههههههير  من قبهه  النههاخبيل في الوالاههات املتحههدة، ومع ذلههل لم اةنع األمر من وجوو أختههاء متعلالههة بهههذ  األنوةههة 

قرافية في و الداة، باإلضههههافة ملشههههللة مشههههابهة وقعت في االنتخابات التة يداة 2010على غرار تلل املشههههار إل ها في عام 

خت ر بةا عةلية فر  األةههههههههوات في االنتخابات  يههههههههنب تتبيد لم اُ فالد اعترضههههههههت عةلية الفر   ،2020" عام أاوا"والاة 

  21 .والتو أوت إلى إعاوة الفر  ادويا .اكفي

 تجربة روسيا  

عد تجربة رو هههههههههيا االتحاواة ادالة إلى اٍد ما مالارنة بالتجربة األمريكية، وترجع بدااات التجربة الرو هههههههههية مل 
ُ
  ر هههههههههوما

ااحيل . ومنذ ذلل 1994أغيهههههههت   2٣رئم  االتحاو الرو هههههههبو ب نشهههههههاء نوام آلي لالنتخابات تا ع للدولة في   ةهههههههدر عن

جريت عةلية مكلفة لتتوير تكنولوجيات انتخابية رو هية جدادة
ُ
با هتخدام   1996وتم تتبيد االنتخابات في عام   ،أ

 ومعاا  ها في مراكة التصهههويت.ح بتاقات االيههه ملج ا  الكتروني عبارة عن امليهههح الضهههو ي وهو 
 
كةا فبد   قترا  ضهههوئيا

 22 1996اونيو  خالل االنتخابات الرئا ية فيالنوام ذاته 

 
  https://is.gd/jdP27C، 2٠1٠نوفمبر  2، التصويت االلكتروني في الواليات المتحدة ينتشر ولكنه غير آمن ك ايةشبكة إيالي، ، 18

 المرجع السابق 19
  https://is.gd/YVKxHi، التصويت بالهواتي الذكية يبير مخاوي أمنية في الواليات المتحدة ة الشرق األوسط، جريد 2٠

  https://is.gd/bNHpNR ايرو نيوز، بعد ال والي التي شابت عملية فرز األصوات في االنتخابات، 4 فبراير 2٠2٠، 21
  https://is.gd/Sl0gPk شبكة المعرفة االنتخابية، درساة حالة روسيا، 22

https://is.gd/jdP27C
https://is.gd/YVKxHi
https://is.gd/bNHpNR
https://is.gd/Sl0gPk
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ت التجربة الرو ههههههههههية في التصههههههههههويت اإللكتروني، وا ههههههههههتخدمت كافة األنوا  الشهههههههههها عة وةههههههههههوال ومنذ ذلل ااحيل تدرجَّ

رئميهههههههة ال  نة العامة   م التصهههههههويت عن ُ عد فبحيهههههههببالتصهههههههويت ع ر اإلنترنت، واآلل هناك تتلعات ال هههههههتخدام نوا

عد على التعداالت الد ههتورية  إل التصههويت اإللكتروني عن  ُ أكدت  2020في تصههرير ل ا في مااو لالنتخابات في رو ههيا 

التو قد ايههههههةر بةد فترة اكم الرئم  فالواةير بوتيل  ههههههميههههههتخدم في االاة أو أر عة أقاليم لكنه لن اتبد على  ههههههائر  

   .والبال 

من املوافنيل الروس، يعت رول أل التصههههههههويت اإلليكتروني   %51وفي ورا ههههههههة ملركة بحثو تا ع ل حلومة الرو ههههههههية، ف ل  

من الروس ارابول بتعةيم فكرة التصهههههههههههههويههت  %68لن ا ار على نةاهههة عةليههة التصهههههههههههههويههت. وعلى ةهههههههههههههعيههد آخر، فهه ل 

 23اإلليكتروني في جةيع أنحاء رو يا.

من املوافنيل الروس ال الالول في التصهههههههههههههويهت اإلليكتروني، وقهد اتم رفضهههههههههههههه، وايهههههههههههههتنهد ههذ    %49فكةها نرى أل اوالي 

الفتة في رفضهه ا إلى ميههتويات ا ههتخدام اإلنترنت في رو ههيا، باإلضههافة إلى أل فتة كبار اليههن كبيرة، وهم ال اتفاعلول  

  كيف اةكن للتصهويت اإللكتروني أل يشهل  عةلية التصهويت  تالريبا ع ر اإلنترنت، وبالتالي اجدول ةهعوبة في افترا

   .من ايث عدو الناخبيل واللالة في االنتخابات والشفافية االنتخابية

وهنهها وبههالرغم من أل التجربههة الرو هههههههههههههيههة نجحههت في إوخههال  عض اووات التصهههههههههههههويههت االلكتروني كههامليهههههههههههههح الضهههههههههههههو ي،  

والتصهههويت ع ر أج ةة تصهههويت إلكتروني في ال  ال، وإقبال ا على مرالة التصهههويت عن ُ عد في اال هههتفتاء الد هههتوري  

تهة بهاملعهابير االجتةهاعيهة الرو هههههههههههههيهة، والتخوف  الالهاوم، إال أل هنهاك تخوفهات من ههذ  التجربهة، وذلهل لتحهداهات مرتب

 من الناخبيل له. %49من عدم أهلية قتا  كبير من الروس للتعام  مع التصويت عن  عد، وعدم تالب  

 تجربة سويسرا

ليهههههوميهههههرا تجربة مةيزة في التصهههههويت االلكتروني، إذ اشههههه هرت بنوام التصهههههويت ع ر مركة ال راد الذي ما ال اعة  به  

ل  من املوافنيل املاليةيل في الداخ  وااتارج. وذلل ألل  هههههوميهههههرا بها عدو كبير من مراكة ال راد. ومع ذلل اتى اآلل ل

، أو إر ال بتاقات االقترا  في مالار االقترا  اليدوي عدة فر  بةا في ذلل التصويت   اةكن إجراء التصويت من خالل

 .بال راد، أو التصويت ع ر اإلنترنت

، ا هههتخدمت ف ها و هههائ  الكترونية عدة 2004لكتروني منذ عام للتصهههويت اإل اليهههوميهههرية  هههليهههلة التجارخوبدأت  

اآلونة األخيرة، قامت إادى ال  ال ب فال  مباورة   كاملشهههار إل ها  هههابالا، لكن ابدو أل األمر لم ييهههير على ما ارام، ففي

مشههههههههههههاك    ات، و ههههههههههههط اكتشههههههههههههافلكتروني على األق  ملدة خة   ههههههههههههنو اإل شههههههههههههعبية تدعو إلى تأجي  عةلية التصههههههههههههويت

 
23 Russian pubic option research option,E-voting in Russia: first experiments and prospects, 

https://www.wciom.com/index.php?id=61&uid=1722  

https://www.wciom.com/index.php?id=61&uid=1722
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قراةههههههههنة  أل ا، مفاو هذ  املشههههههههكالت لكتروني املعةول بها في  ههههههههوميههههههههرا االيمليرة ل  دل في نوام التصههههههههويت اإل تالنية

التريالة التو "اخلط" بها اكتشههههههههاف أاد ذلل، باإلضههههههههافة لوجوو خل  في اةكنهم ا يير نتائج التصههههههههويت وول االنوةة 

ورغم أل هذا ااتل  اةكن إةهههههالاه، إال أل الفر .  يةاحةااة خصهههههوةهههههية الناخب قب  عةلالنوام األةهههههوات املشهههههفرة 

 الناخبيل بات لديهم عدم االة كاملة في النوام اا داد.

وكنتيجة ل ذا األمر، وخلت ااحلومة اليهههههوميهههههرية في مشهههههاورات شهههههةلت األاةاخ اليهههههيا هههههية، وان هت بحيهههههم األمر في 

  اإللكترونيإوخال منوومة التصههويت  ةوميههرية وقف اإلجراءات املتعلالة بةحاولقررت ااحلومة اليهه ، إذ 2019اوليو 

  ومراجعةالتجارخ املتعلالة با ههههتخدام أنوةة ميههههتحداة،  في اال ههههتةرار، لكنها اعتزم مع ذلل اليههههوميههههري فى الالانول 

 24به. و ور الكلير من العيوخ التالنية اإللكتروني لالتصويت  يا ات 

 تجارب عربية وليدة

م اكن التصهويت االليكتروني مالتصهرا على الدول ال ربية فحيهب، ب  كال هناك عدو من التجارخ في الدول العربية ل

والتو اعهههد شهههههههههههههب ههههة إلى اهههد مههها بهههالهههدولهههة املصهههههههههههههريهههة  هههههههههههههواء من ايهههث التبيعهههة اللالهههافيهههة واملوارو املهههاليهههة واتى البايهههة 

ا، فالد التكنولوجية،  ايههههههاعدنا في ا ههههههتشههههههراف الشههههههل  الذي اجب أل تلول عليه وللول تجاربهم ادالة نيههههههنية أاضهههههه 

  .لكترونير األولي في التصويت اإلصتجربة م

راقية  أوال التجربة الع

ةنمن   العرا  في ا هههههههههتخدام نوام التصهههههههههويت االلكتروني ألول مرة في عام   جة ورية تجربة بدأتالتجارخ الوليدة  ضههههههههه 

والتو كانت  ، ا أل هناك تأخر كبير في عةلية فر  األةهههههوات في العرا ، وتم ال  وء إليه أل هههههباخ رئميهههههية كال أول 2018

كانت هناك عةلية اشههههههكيل في فر  األةههههههوات   ى من نااية أخر  ،االث أ ههههههابيع ملتو ههههههط من أ ههههههبوعيل إلىاايههههههت ر  في 

  يا ية.كال ااتج عنها توترات والذي 

تةويههههد ال  ههههال   وتم االنتخههههاخ عن فريدخالل االنتخههههابههههات ال رملههههانيههههة،  2018وشههههههههههههه ههههدت أولى تجههههارخ العرا  في مههههااو 

عةليهههههة   تتم توكهههههانههههه  ،25تتلف أرجهههههاء البالو  وتم توفيرهههههها األف ج ههههها   70بنحو  االنتخهههههابيهههههة  عهههههدو من األج ةة االهههههدر

 التصويت اإللكتروني كالتالي:

ملههدارس ليتههأكههد من وجوو ا هههههههههههههةههه في املركة االنتخهها ي. وعلى بتههاقههة النههاخههب تتوافر  جههد النههاخههب قوائم ملصهههههههههههههالههة في اا

واخ  ك  مركة اتأكد ميههههههههه ول مركة االقترا  من وجوو ا هههههههههم  و معلومات عن ا حتة التو  هههههههههيالتر  ف ها واخ  املركة، 

 
 ، 2٠19يوليو  14، اانون البالد يف اإلليكترونيحكومة سويسرا تتواي عن محاوالت إدراج التصويت اليوي السابع،  24

  
   https://is.gd/jgVG7E، 2٠18ابريل  23،  جديد يسرع صدور نتائج االنتخابات إلكترونينظاي العين اإلخبارية  25

  

https://is.gd/jgVG7E
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ب  يهههههههههههههةر للنههاخههب بههالههدخول إلى ا حتهه يُ ام  النههاخههب،  عههدههها اتههأكههد من بتههاقتههه االنتخههابيههة الر هههههههههههههةيههة،
 
ة، ويتههأكههد مراقهه

 من صهههههههههحة  فالتابور مر  أخرى من صهههههههههحة الواائد، ليصههههههههه   عدها الناخب إلى ميههههههههه ول التعري
 
الذي  هههههههههمتأكد ادويا

املعلومههات املوجووة في بيههانههات النههاخههب، ويتم إوخههال البتههاقههة االنتخههابيههة في ج هها  اليههههههههههههه هه  اإللكتروني، ويتلههب من  

 لذي يعت  هذ  البتاقة لضةال عدم اقتراعه مرة أخرى.  الناخب وضع بصةته اإللكترونية على اا  ا ، ا

 عهدمها اوقع النهاخهب قرخ ا هههههههههههههةهه في جهدول النهاخبيل، اةرر ميههههههههههههه ول التعريف على ج ها  التعالهب "البهاركوو" املوجوو  

   أعلى ورقة االقترا ، وميهههههههههلم الورقة إلى الناخب ام
 
 واادا

 
اذهب الناخب خلف العا ل، ليختار قائةة واادة ومرشهههههههههحا

، ع ر ا هههتخدام قلم خاص موجوو واخ  العا ل. ام اخرج الناخب إلى ةهههندو    من
 
ضهههةن الالائةة التو اختارها اصهههرا

.  عدها  
 
االقترا  اإللكتروني، ايث اضع الورقة االنتخابية، ويالوم الصندو   عّد وفر  األورا  واعداو النتائج إلكترونيا

 ة االنتخابية.احّ ر الناخب إةبعه، في إشارة إلى إتةامه العةلي

 ونالاظ هنا أل عةلية االقترا  كانت نصههههههف ألية ونصههههههف ادوية
ّ
البصههههههةة فالط للتأكد من عدم إوالء   ذ ا ههههههتخدمت، إ

في ايل تةت عةلية الفر   ، واملرشههههههههههههحيل تم ا ههههههههههههتخدام أقالم ااح ر الختيار الالائةة الناخب بصههههههههههههوته أك ر من مرة لكن

 باللام  الكترونيا.

نتهائج االنتخهابهات   فالهد أعلنهت، في تالليه  وقهت الفر  وإعالل النتهائجنجحهت بهالفعه   نجهد أيهها، العرا م تجربهة يوعن تالي

  هذ  العةلية معوقات جيههههيةة ل حد الذي  لكن من نااية أخري فالد أعترت، لتصههههويتافي غضههههول  ههههاعات من ان هاء 

 ه  عض العراقيول بأنه فوةهههه 
َّ
فالد شهههه دت مدل ذات غالبية كرواة  ، باتالنزاهة والشههههفافية في االنتخا معياري ر علي أا

موجة ا ههههتياء وغضههههب عارمة على إار اتهامات بالاليام  عةليات تةوير في االنتخابات ال رملانية التو جرت   العرا  شههههةال

واليههههههههههههليةانية ااتجاجات وا ههههههههههههعة متالبة   كركوك ع ر النوام اإللكتروني وعالب ان هاء االنتخابات شهههههههههههه دت محافوتا

كال اتيهههههههههههنب في قراءة   برنامج قرةهههههههههههنه الكتروني ا هههههههههههتخدامقالوا ف ها أنه تم  .د والفر  بتريالة ادويةب عاوة عةلية الع

 26لصااحة. نتخاباتاال احيم   عينه لصااح اةخ  عض شفرات بتاقات الفر  

إذ ركنههت إلي هههدف  األمر الههذي وفع املتهها عيل للتجربههة العراقيههة في التصهههههههههههههويههت اإلليكتروني أيههها لم تكن تجربههة نهها حههة، 

تبهها  عنههاةهههههههههههههر الشهههههههههههههفههافيههة  ااالعتبههار أهةيههة  وول األخههذ في، وقههت الفر ، والت  يهه  بهه عالل النتههائج  رئمنهههههههههههههبو هو تالليهه 

 وكذلل عوام  األمال واليرية. واملصداقية

 اإلمارتية ربةالتجثانًيا 

وفي إفهار  ، متعلالهة بهدمج التكنولوجيها في اإلوارة العتبهاراتاإللكتروني  للتصهههههههههههههويهتالعربيهة املتحهدة  كهال ا وء اإلمهارات 

، أو  اإلوارةفي  االتكنولوجي  ا ل  كةرالة ضهههههههههةن مراا  ،  هههههههههع ها لتتبيد مباوئ ااحوكةة، لذا أتت التجربة اإلمارتية

 
   https://is.gd/LylJ52 2٠18ماي  13، آالف التركةال اتواهرول ضد "تةوير االنتخابات" في كركوك العراقيةالعربية ، ر صم   26

https://www.aa.com.tr/ar/pg/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1/%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B6%D8%AF-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://is.gd/LylJ52
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خالل انتخهههابهههات االتحهههاو   2015وبهههدأت أولى تجهههارخ اإلمهههارات عهههام  ".الهههذكيهههةفي اإلمهههارات بههها هههههههههههههم "ااحلومهههة  مههها يعرف

الناخب بتاقة ال وية، ام تو ر في ج ا  التصهههههههويت قائةة املرشهههههههحيل، ليالوم الناخب   إوخالالوفنو، وذلل من خالل 

 تأكيد، وبذلل اتم التصويت.إما ب وخال رقم املرشح أو الض ط على ةورة املرشح، ام الض ط على ال

و ارة الههدولههة لشههههههههههههه ول ا  ل  الوفنو االتحههاوي بههالتعههاول   إذ نوةههت 2018جة ي في  التجربههة اللههانيههة جههاءت  شهههههههههههههلهه  

تم تةويد املركة بج ا  التصهههويت اإللكتروني  ايث مشهههاركة شهههبابية فاعلة في التصهههويت اإللكتروني.  ،مركة الشهههباخ مع

الههذي فعلتههه الومههة اإلمههارات لتةكيل النههاخبيل من اإلوالء بههأةهههههههههههههواتهم في انتخههابههات ا  ل  الوفنو االتحههاوي وذلههل  

أعلنههت ال  نههة الوفنيههة لالنتخههابههات بههاإلمههارات أيههها قههامههت بتفعيهه  بتههاقههات   2019 هههههههههههههنتة ر  29وفي  للنوههام.كههاختبههار 

 2019.27ة بنوام التصويت اإللكتروني النتخابات ا  ل  الوفنو االتحاوي الدخول ااتاة

لكتروني قائم على ا هههههههههههههتخدام بتاقات ميهههههههههههههتندة إلى البيانات البيولوجية للتحالد من هوية  اإلوكال نوام التصهههههههههههههويت  

  الختيار  با ههههههههههتخدام أج ةة كةبيوتر مةووة  شههههههههههاشههههههههههات اعة  بالتالم التصههههههههههويت اإللكتروني تتم عةلية الناخب، ام

إذ اتم تج يز   املرشههههههههحيل. ومعتةد النوام على تكنولوجيا اشههههههههفير إلكتروني خاةههههههههة في عةلية فر  وااتيههههههههاخ األةههههههههوات

النوام اإللكتروني واشههفير  قب  أل ييههتخدمه الناخب، وليتم  عدها فتر النوام للتصههويت أمام الناخبيل والتأكد ام  

 28.الاتياخ األةوات وإعالل النتائج األولية للتصويتإغالقه مرة أخرى وفل التشفير 

ت بالنيههافة مالارنة باإلجراءات العراقية اليههالفة، ومن نااية أخري كال عدو ا املشههاركيل  يو صهه اايههةت إجراءات التو  

 ر  أك رم هههت ر  األ وا خاةهههة مع ربط املعااير البيولوجية باالنتخاخ، ،كبير اد إلىاملوضهههو  بالشهههفافية  واايهههمأو هههع، 

 من الناخبيل واملوافنيل بالتعام  مع األنوةة اإللكترونية. الشألفي تأهي  ذوي  من عام

ولكن من عيوخ هذا النوام هو التللفة الباهوة ااتاةهههههههههههههة بتتبياله، ورغم عدم اإلفصههههههههههههها  عن تللفة هذا النوام في 

في مصهر، ألل مالارنة عدو اليهلال والدوائر  اإلمارات، إال أنه متوقع أل تلول تللفته بةليارات الدوالرات إذا تم تتبياله 

  االنتخابية بيل البلدان،  نجد فروقا كبيرة جدا.

 الجزائر  خطط 

وفالا لتصريحات  ، 2020عام في  املالررة املالبلة  االنتخاباتلكتروني في اا ةائر أاضا لتتبيد نوام االنتخاخ اإل ايعى 

الومية ر هههههههههةية، وتم تداول األمر بترايب بيل املوافنيل اا ةائرييل، رغم عدم وجوو ر ية أو تصهههههههههور الومة واةهههههههههح  

 
  https://bit.ly/2Y6HaMVالبابة الرسمية للحكمك اإلماراتية، التصيت االلكترني،   27

   https://is.gd/lTa08u، 2019 نتة ر  ٣0، تفعي  بتاقات الدخول ااتاةة بنوام التصويت اإللكتروني، اإلمارتية البيال 28

 

https://bit.ly/2Y6HaMV
https://is.gd/lTa08u
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كةا أل هناك   ل هناك ورا هات جةائرية متعدو أقيةت اوله،أإال لكيفية تتبياله، أو اتى ماهية هذا النوام املالتر . 

 29منذ  نوات . نالاشات  يا ة وإعالمية مو عة تالام اوله

  املبحث الثالث: التجربة
 
 رص والتحديات املصرية بين الف

ف نه ااباي التأكيد على أل مصههههر كال ل ا  ، لكترونياإل عند ااحداث عن تتلعات إجراء االنتخابات الالاومة بالتصههههويت

تجارخ  ههههابالة في ا ههههتخدام التصههههويت اإللكتروني،  عضهههه ا لم اكتة ، والبعض اآلخر تم تتبياله للةصههههرييل املاليةيل  

 بااتارج.  

كال  لكن ٣0، 2012ملاليةيل بااتارج في انتخابات للةصههرين ا أولى هذ  التجارخ كانت با ههتخدام التصههويت االليكتروني

النهاخبيل لصهههههههههههههااح تيهار  عينهه، والتهأاير على النهاخبيل، ومن   نفي  عض الهدول العربيهة أل اتم تجةيع البتهاقهات م اجري 

 وق ها أوى هذا اليلوك إلى تراجع كبير في عةلية التصويت بااتارج.

بااتارج، من  ، ايث تم ا ههههتخدام ا أاضهههها في تصههههويت املصههههرييل 2015برملال  ، فلانت في انتخاباتأما التجربة اللانية 

ج ها  لوحي "التهابلهت" إضهههههههههههههافهة إلى أج ةة ااحها هههههههههههههب اآللي، والتو ربتهت بيل  هههههههههههههائر ال  هال االنتخهابيهة   200خالل توفير 

  18بااتارج بال  نة العليا لالنتخابات في مصههههههههههر والتو كانت اشههههههههههرف على االنتخابات  شههههههههههل  كام ، إضههههههههههافة إلى تواجد 

ت ملواج ة أي مشههههههكالت أمام الناخبيل وال ا على الفور، واالالت هذ   م ندس للدعم الفنو في الالنصههههههليات واليههههههفارا

الو ههههههيلة نجا  كبير، رغم أيها لميههههههت تصههههههويت اليكتروني بالشههههههل  املتعارف عليه، ولكن اعتةدت التريالة جةئيا على  

لناخب في مالار  ا ههتخدام التالنية في العةلية االنتخابية، فلانت بةلابة ربط اليكتروني، ولكنها لم تح  مشههللة تواجد ا

 .٣1االقترا 

ونالاظ أل ُمعوم التجارخ اليهابالة تةت قب  انتشهار جائحة كورونا، ولم تكن اشهة  بدا  املشهاركة الفعلية في ا ال  

االقترا ، فلم  هنههاك نوههام كههامهه  اتى اآلل يعةهه  بفههاعليههة ويضهههههههههههههةن بالههاء املوافنيل بههاملنهها ل  شهههههههههههههلهه  كههامهه ، بهه  اوجههد 

  ف ناكنا إلى تتبيد نوام تصههههههههههويت اليكتروني في د  وباء كورونا، أنوةة قابلة للتتوير ويةكن البناء عل ها. وإذا ما نور 

 توافرهها اجهبعهدة معهااير 
ُ
في  عهدمههلتتبيد ههذا التصهههههههههههههويهت من  اال هههههههههههههتعهداو مهدى  عل ههاربهة التو االهاس ، وري بةلهابهة الت

 ، ويةكن ا تعرا  هذ  املعااير كالتالي:مصر

 
  https://is.gd/FVRioK، 2٠17ديسمبر  29، بأربعة شروط 2٠22الجزائر.. انتخابات إلكترونية في  29

 
  https://is.gd/lXo0HUالمقع الرسمي لحكمة دلة اإلمارات، التصيت االلكتروني،  3٠
إرادة شعب والمير وطن، متاح عبر الرابط:  2٠15الهيئة العامة لالستعالمات: برلمان  31

https://sis.gov.eg/UP/%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/219.pdf  

https://is.gd/FVRioK
https://is.gd/lXo0HU
https://sis.gov.eg/UP/%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/219.pdf
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 شهههههههههههههأل ال يتة   2017ليهههههههههههههنة  198الالانول رقم  أعتملالد ة، فال توجد مشهههههههههههههللة قانونية في هذ  اآللي املعيار القانوني: 

ا هههههههتخدام و هههههههائ  االتصهههههههال والتصهههههههويت وااحفظ اإللكترونية امل منة، في ااحد في إقرار ال يتة  ٣2الوفنية لالنتخابات

ال يتهههة الوفنيهههة  كههه  أو  عض مرااههه  إجراء االنتخهههابهههات النيهههابيهههة وال رملهههانيهههة. كةههها أجههها  الالهههانول اال هههههههههههههتعهههانهههة بةن ترا  

. وبهذا  اوتتوافر ف هم اال ههههههتالاللية وااحي لالنتخابات من ذوي اات رة والكفاءة إلنجا  عةل ا في هذا الشههههههأل،  شههههههر  أل

تحة  قوانيل االنتخابات مرونة ضهههههههههم   إذ، اإللكتروني في مصهههههههههر ال يشهههههههههل  عائد فال املعيار الالانوني إلجراء التصهههههههههويت

 ٣٣.نوام التصويت االلكتروني ل ا

رأي الناخبيل وقناع هم بالتههههههههههههصويت االلكترونههههههههههههي أمر في غااة األهةية، ف ذا لم اكن الناخبيل   يعت ر املعيار االجتماعي: 

  وعدم وأوواته،  يعنو ذلهههل فهههش  تلل العةلية أل اليبهمتف ةيل  شل  كام  التصويت االلكتروني وفوائد  ومدركيل 

 عدوا من التحداات أبر ها اآلاي:. ويواجه املعيار االجتةاإلي نفيه كفاءتها

 إلى النوههام االنتخهها ي فههال األمر احتههاج  علىعنههد ااحههداههث عن تكنولوجيهها جههداههدة تههدخهه  ف تحههدي تههأهيهه  ذوي الشههههههههههههههأل:

النوام الذي  هههههههمتم   ىالوفنية لالنتخابات وافالع م عل هههههههواء العامليل بال يتة  ،تدريب العامليل ذوي الشهههههههأل با  ال

األمر   إضههافة إلى أل، امليههاعدان في ال  ال مليههاعدة الناخبيلتأهي   أو  عد ذلل تدريب املراقبيل،نى ل م يهه اتباعه، ليت

هههههههههههههه   اتى، للناخبيل بالايهبةاحتاج احةالت توعية وورش وتدريبات مو هعة اول النوام  ل  أالول هناك وضهو  كام   شه

عةليهة التهأهيه  والتهدريهب اجهب أل  فه ل ات عةليهة االنتخهاخ. وللول األفراف اللالاهة الالهات متصهههههههههههههلهة في وائرة االنتخهابه 

والالهدرة   دهو مها اتتلهب وقهت كبير اتى تلول جةيع أفراف العةليهة تف ةهت فبيعهة النوهام اا هداه و ةل م جةيعها، شههههههههههههه ا

 تتبياله. على

  :أهلية التعام  مع التكنولوجيا
 
هم في ا تفتاء التعداالت الد تورية  ر عدود  فعند النور لتصايف الناخبيل والذان ق

إاصهههههههههاء ةهههههههههاور عن اا  ا  الالومي للتعبتة  مليول ناخب، ف ل نيهههههههههبة األمية في مصهههههههههر وفالا آلخر  61بنحو  2019عام 

بايههههههههههههبة األمييل   وفي ااحاليالة لم  لدانا إاصههههههههههههائية، عام 15% للبال يل فو   ههههههههههههن  21منها  %25.8 بل ت واإلاصههههههههههههاء

قتها  كبير من النهاخبيل  ك، ولكن ههذ  الايهههههههههههههبهة املترفعهة اعنو أل هنها ها ااحد في االنتخهاخبهالتحهداهد بيل الفتهات التو ل

 ٣4التكنولوجيا. لتعام  معغير م هليل ل

عن إوارة العةليههههة  امليههههههههههههه وليلمرتبط بههههالنههههاخبيل واألشهههههههههههههتههههاص  الطالتوقيههههت لم  ف فهههه ل تحههههدي  أخرى،من نههههاايههههة 

 التكنولوجيها اا يهدة  علىنورة شهههههههههههههةوليهة  لهذي احتهاج لوقهت كهافي ليلاليابصهههههههههههههانع الالرار  به  مرتبط أاضههههههههههههها، االنتخهابيهة

 
 بشأن الهيئة الوطنية لالنتخابات 2٠17لسنة  198القانون راي المادة البالبة،  32

   https://is.gd/xFZH7R، لالنتخابات شأل ال يتة الوفنية  2017لينة  198قانول ، ٣0اا ريدة الر ةية عدو   ٣٣

 
، 2٠19سبتمبر  8ا المصري اليوي، ا لجهاز المركزي للتعبئة اإلحصاء نسبة األمية في مصر،    34

https://www.almasryalyoum.com/news/details/1425203  

https://is.gd/xFZH7R
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1425203
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فال تتبيد   دا لالاتياجات الراهنة، وباإلضههههافة ا ةيع ما  ههههبوفال   أو تصههههةيم ما اتنا ههههب، ملصههههرالنتالاء املنا ههههب منها 

غير   و ر مشههههههكالتلية أل ت، وذلل الاتةاالتصههههههويت االلكتروني كةشههههههرو  جداد احتاج لوقت إضههههههافي أك ر من املتوقع

 ، وبالتالي نحتاج إلى تجربته  شل  جة ي كبدااة، ام معاا ة األختاء، قب  أل اتم أخيرا تتبياله.متوقعة

  نوفة رشههههههههههههه ر واملتوقع أل الول في ، وبةالههارنههة ااتيههاجههات التههدريههب والتههأهيهه  األ هههههههههههههبد مع الوقههت املتوقع لالنتخههابههات 

بتالههدام التصهههههههههههههويههت   ، فهه ننهها نواجههه فترة  منيههة ضهههههههههههههيالههة لل ههااههة، لن ايهههههههههههههةرآللن اتالريبهها مأر ع أشههههههههههههه ر  أي  عههد ،2020

ومع األخذ باالعتبار أل مصههههههر وخلت مرالة التعايع مع   وال تأهي  ذي الشههههههأل في هذ  الفترة. كف ،ل  االلكتروني  شهههههه 

 كورونا وبدأت ااحياة اعوو لتبيع ها، ف ل التصويت اإلليكتروني لم يعد ضرورة م  حة.  

تعلد بتوفير التكنولوجيهههها من أووات ومعههههدات وتههههأهيهههه  للبايههههة التحتيههههة، قبهههه  أل تبههههدأ مرالههههة  وهو امل التقني:املعيااااار 

التهدريهب والتهأهيه . ورغم أل مصهههههههههههههر أار ت تالهدم كبير في التكنولوجيها املعلومهاتيهة إضههههههههههههههافهة إلى تتوير البايهة التحتيهة  

وال تةال منافد لميههههههههههت بكليرة تحتاج إلى تتوير باي ها   لإلنترنت، ف ل هذا التتوير لم يشههههههههههة  جةيع املنافد اتى اآلل،

 التحتية.

التحدي األبر  االيا الذي احول وول تفكير ااحلومة املصرية في ا تخدام التصويت االليكتروني، هو عام  التوقيت  

التعداالت  في د  جائحة كورونا نفيههههههههه ا، ايث تواجه املوا نة العامة للدولة أ مة واةهههههههههحة  يهههههههههنب وخول العداد من 

على أولويهات اإلنفها   يهههههههههههههنهب ههذ  اا هائحهة، وخهاةهههههههههههههة قتهاإلي الدهههههههههههههحهة والتعليم، وبهالتهالي فتر بهاخ جهداهد في املوا نهة  

لعةليهة جهداهدة للتصهههههههههههههويهت قهد اصهههههههههههههااطهها النجها  أو الفشههههههههههههه ، بةلهابهة مخهافرة لميهههههههههههههت في الوقهت املنها هههههههههههههب، كةها أل  

ولن ايهتخدم  هوى في االنتخابات، وبالتالي لن تحالد   التكنولوجيا اا دادة لن ايهتخدم  هوى على نتا   منو قصهير،

 أي عائد االيا، وبالتالي توفير هذ  النفالات للالتاعات األك ر أهةية هو الالرار الصائب.

ب  تاللي  النفالات قدر اإلملال، اتى أل هناك مالتر  إلجراء انتخابات مجلنههههههههبو الشههههههههيوس   كةا أل الدولة تبحث عن  ههههههههُ

فيرا للنفالهات، لهذلهل ت كهد ههذ  املالهدمهات أل لم  لهدي ااحلومهة إملهانيهة في الوقهت ااحهالي والنواخ معها في آل وااهد تو 

 لتو يع انفاق ا ب وخال الكترونيات التصويت.

ويبهدو أل الهداعيل التبها  التصهههههههههههههويهت االليكتروني في الوقهت ااحهالي قهد أغفلوا أل هنهاك العهداهد من التالنيهات واآلليهات  

اهدوو تتبيالههه، ومها إذا كهال في مرالههة ايههههههههههههه يهه  النههاخبيل، أم مرالههة االقترا ، أم في املتبعههة للتصهههههههههههههويهت، ولم احههدووا 

عةلية الفر  وعد األةوات، أم العةلية االنتخابية كاملة. كةا لم اتم تحداد ح م املوارو الال مة لتفعي  هذ  التالنية،  

ف اههههائال وول قههههدرة الههههدولههههة على إجراء  وال الوقههههت الال م لتههههدريههههب املودفيل أو اتى توعيههههة املوافنيل. األمر الههههذي اال

االنتخهابهات بههذا النوهام اا هداهد على األقه  في الوقهت ااحهالي، وهو مها يعنو عهدم الالهدرة على إجراء انتخهابهات الشهههههههههههههيوس  

 وال رملال الالاومة بنوام التصويت االليكتروني.
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ل  أل اوخال التصههههويت اإلليكتروني إلى مصههههر هو أمر 
ّ
غااة في األهةية ملواكبة التتور في التالنيات امليههههتخدمة في ال شهههه

االنتخابات، واال هههههههههههههتفاوة من التكنولوجيا في نوام من شهههههههههههههأنه تاللي  الوقت وااُ  د والنفالات، وتحاليد أعلى قدر من  

تأاير  الشهههفافية وااحياواة في أي ا هههتحالا  انتخا ي، وبةا اصهههول ويضهههةن ةهههوت الناخبيل من أاة محاوالت تةوير أو ال

على إراوة النههاخبيل، ولكن في الوقههت ذاتههه العههب عههامهه  التوقيههت أمرا اهها هههههههههههههةهها في كيفيههة اتبهها  هههذا النوههام أو اختيههار  

 النوام املالئم ملصر ع ر مجةوعة من التجارخ.

ولههذلههل نرى أل إوخههال النوههام االليكتروني اجههب أل اتم ع ر مرااهه  تههدريجيههة و شهههههههههههههلهه  جة ي، كههأل اتم تجربتههه ملال في 

حافوات  عينها، ويفضههه  أل تلول ذات كلافة  هههلانية منخفضهههة كةحافوة بور هههعيد على  هههني  امللال، ام التو هههع  م

 شههههههل  تدريخي مع الوقت، والتدرج كذلل في ا ههههههتخدام األووات الال مة للتصههههههويت، كأل اتم ال  وء إلى األووات األك ر  

اليهة األعلى  شهههههههههههههله  تهدريخي.  فعلى  هههههههههههههنيه  امللهال، أخهذت ذاوعها بيل املوافنيل أوال ام تتوير األووات وا هههههههههههههتخهدام التن

 التجربة ال راتانية نهج التتور امليتةر ألك ر من قرل من الةمال، اتى نجحت أخيرا في ا تخدام نوام منا ب.

ونورا ألل التتور التكنولوجي أةههبر  ههرمعا جدا، وباتت األووات ااحالية  هه لة التعام   شههل  كبير، كتجربة اإلمارات  

تو ا ههت رقت إعداو نحو عام تالريبا، ف ل هذا النهج اةكن أل نيههير عليه في مصههر أاضهها  شههل  تدريخي، مع األخذ في ال

االعتبهار فهار  التعهداهد اليهههههههههههههلهاني، الهذي  هههههههههههههيحتهاج مةيهد من التهأهيه  واال هههههههههههههتعهداو، وبهالتهالي تنفيهذ ههذا النوهام خالل  

د. االنتخابات ال رملانية ومجل  الشيوس هذا العام، هو أمر  ُميتبع 

كةا ااباي أال ي لب االاتياج إلى تحاليد التباعد االجتةاإلي األهداف الرئميههية للعةلية االنتخابية، فال دف من عةلية  

االنتخاخ، هو اختيار أعضههاء اليههلتة التشههرمعية،  شههل  واةالرافي، اضههةن فيه أل تتبد معااير الشههفافية وااحرية  

اراتهم، فالشههفافية وااحرية واةااة بيانات الناخبيل واختياراتهم ري األهداف  للناخبيل  شههل  ال ا ار علي  ههالمة اختي

 الرئميية للعةلية االنتخابية التو اجب وضع ا في املالدمة.

ولع  التجربة العراقية خير ملال على ذلل، فااحلومة العراقية ركةت على ا  مشهههههههههللة تأخر الفر ، وسهههههههههترت فاق ها  

ار اليهههههههههههههالمههة واألمن وخصهههههههههههههوةهههههههههههههيههة البيههانههات، مةهها أوي إلى اههدوث اخترا  لنوههام  لتحاليد هههذا ال ههدف، وأغفلههت معيهه 

التصهويت في  عض ا حافوات لصهااج تيار  هيا هبو  عينه، أوي لاليام مواهرات اعتراضها على هذا ااتل ، واشهكيل في 

 نتائج انتخابات التصويت االلكتروني كل .  

مل ، فالتصههههههويت االليكتروني له عدة أنوا  أ يههههههت ا التوجه  كةا أل التدرج في ا ههههههتخدام التكنولوجيا هو الو ههههههيلة األ 

ل  ال االقترا  وا ههههههههههههتخدام آالت خاةههههههههههههة بالتصههههههههههههويت االليكتروني، وبالتالي لن اتم تحاليد غر  التباعد االجتةاإلي،  
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وتأهي    ولكن التصويت االليكتروني عن ُ عد هو عةلية أك ر تتورا، وبالتالي تحتاج مةيد من الوقت للتجربة واالختبار،

 ك   من الناخبيل ومودفي العةلية االنتخابية، إضافة إلى التأكد من تأهي  باية تحتية تكنولوجية متةا كة.  

م على تجربة التصههويت االليكتروني بالفشهه ، ولذلل ااباي العة  من اآلل على إوخال  
ُ
إل عدم مراعاة ما  ههبد  ههيحك

ام انتخا ي مالئم على املدى البعيد، احالد التباعد االجتةاإلي من  تالنية املعلومات  شهههههههل  تدريخي، اتى الول لدانا نو

خالل التصههههههههههويت عن ُ عد، ويوفر نفالات التصههههههههههويت الباهوة، ومشهههههههههه ع على التصههههههههههويت، ويضههههههههههةن  ههههههههههالمة أةههههههههههوات  

مر  الناخبيل. أما ا هههههههههههتخدام هذا النوام على املدى الالريب أو في االنتخابات ال رملانية الالاومة على  هههههههههههني  امللال، هو أ

  عيد املنال و يلول له تداعيات  لبية إذا تم ال  وء إليه  شل  مت    بدا   كورونا.

إل ما اةكن أل احد عةلية التباعد في التصههههههههههههويت اإللكتروني، هو تتبيد خيار التصههههههههههههويت اإللكتروني عن  عد، لكنه   

ل نجا  الو هههههههيلة اإللكترونية بأواتها  مرالة متالدمة من عةلية التصهههههههويت اإللكتروني، التو اتم ال  وء إل ها  عد ضهههههههةا

األلية النيهههيتة، واجتيا  تحداات تأهي  ذوي الشهههأل ونجا  تحاليد األمال والشهههفافية واليهههرية للناخب ع ر األنوةة  

امليهتخدمة، ووجوو باية تحتية تكنولوجيا متةا هكة، اينها اةكن النور في إجراء التصهويت االلكتروني عند  عد، أما  

 خيارا ذا جدوى، بالتالي فانه غير مترو  في الوقت ااحالي، أو اتى على املدي الالصير.قب  ذلل فلن ا
 لول 

متعهدوة، إال أل تتبيالهه في مصهههههههههههههر في الوقهت ااحهالي  يهههههههههههههنهب جهائحهة  لكتروني مةااها ويهت اإلصههههههههههههه لتلرغم أل ب ،وفي األخير

واال هههههههههههههتعههداو من كههافههة النواحي واختيههار نوههام  كورونهها، هو أمر ييهههههههههههههتههدإلي التههأني من أجهه  توفير منههاس موااي لتتبيالههه 

وقد أابتت التجارخ اليههههههالف ذكرها في مختلف وول   اتنا ههههههب بأوواته مع الوروف املصههههههرية وفبيعة الناخب املصههههههري.

العهالم، أل فريالهة التصهههههههههههههويهت قهابلهة للتتوير فوال الوقهت، بةها اتنها هههههههههههههب مع إملهانهات الهدولهة، ومها اتنها هههههههههههههب مع وإلي  

دولة، كةا أيها لميههت خالية من األختاء ولميههت آمنة تةاما، وبالتالي بحث تتبيال ا في مصههر اجب  املوافنيل ودروف ال

 أل الول تدريجيا وبحرص شداد.

 

 

 

 


