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[أ.د .خالد الزبيدي]

التصويت اإللكتروني لالنتخابات العامة
دراسة تحليلية في ضوء القانون األردني

*

األستاذ الدكتور
خالد الزبيدي
*

امللخص

ٍ
عدد غري قليل من الدول ،وبخاصة املتقدمة منها ،الوسائل
أثار استخدام
اإللكرتونية يف التصويت لالنتخابات العامة من برملانية ورئاسية وبلدية ،جدالً واسع ًا
يف الفقه بني مؤيد ومعارض .كام أثار تساؤالت حول نظم التصويت اإللكرتوين ،وما
يرتتب عىل األخذ به من حماسن ومساوئ .فض ً
ال عن التساؤل حول متطلبات
وضامنات تطبيقه ،ومدى إمكان اعتامد تلك الوسائل يف األردن لتستخدم يف مرحلة
التصويت يف ظل عدم وجود نصوص قانونية تنظمه .وقد مثلت تلك اإلشكالية وما
ثار بشأهنا من تساؤالت ،املحاور الرئيسة للبحث الذي قسمناه إىل مباحث ثالثة.
عاجلنا فيها عىل التوايل ،ماهية التصويت اإللكرتوين ومتطلبات وضامنات تطبيقه .وقد
خلصنا من البحث إىل أن ال جدوى من تطبيق نظام التصويت اإللكرتوين يف دول ال
تؤمن بالديمقراطية أص ً
ال .وإىل إن األخذ به يف األردن يتطلب وجود إرادة سياسية
وقبول شعبي وتوفري املتطلبات البرشية والفنية .فضالً عن هتيئة بيئة ترشيعية متكاملة
قادرة عىل ضبط وتنظيم آلية استخدام الوسائل اإللكرتونية يف العملية االنتخابية
بمراحلها املختلفة ،السيام مرحلة التصويت ،ووضع الضامنات الالزمة لنجاحها.
الكلامت املفتاحية :تصويت إلكرتوين ،دستور ،قانون ،ضامنات.
 أجيز للنرش بتاريخ .2016/02/16
 أستاذ القانون العام -كلية القانون – جامعة الريموك -اململكة األردنية اهلاشمية.
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املقدمة
كان للتطورات العلمية والتقنية اهلائلة التي شهدها العامل أواخر القرن املايض وبداية
القرن احلايل ،يف جمال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ،آثارها البالغة سواء عىل
صعيد الدولة أم عىل صعيد األفراد .وقد بدأ ذلك التأثري يف املجال االقتصادي
والتجاري ،فظهرت التجارة اإللكرتونية وأدواهتا القانونية الرضورية كالعقود
اإللكرتونية والتوقيع اإللكرتوين وغريمها .ورسعان ما امتد هذا التأثري إىل اإلدارة
العامة ،فظهرت اإلدارة العامة اإللكرتونية أو (احلكومة اإللكرتونية) وأدواهتا من
قرارات إدارية وعقود إدارية إلكرتونية وموظف عام إلكرتوين.
وكان من املحتم ْ
أن تتأثر اإلدارة القائمة عىل االنتخابات هبذه التطورات ،وأن
ينعكس هذا التأثري عىل إجراءات وآليات هذه العملية بمراحلها املختلفة ،وبخاصة
مرحلة التصويت .إذ تم منذ فرتة ليست بالقصرية توظيف الوسائط اإللكرتونية،
لتطوير عملية التصويت ونقلها من األسلوب الورقي إىل اإللكرتوين .وشهدت خمتلف
الدول واملتقدمة منها بشكل خاص جتارب رائدة يف هذا املجال .حيث ظهرت تطبيقات
خمتلفة للتصويت باستخدام الوسائط اإللكرتونية ،أو ما سمي اصطالح ًا بالتصويت
اإللكرتوين ،والذي استخدم ألغراض خمتلفة كاالنتخابات السياسية بشقيها الرئايس
والربملاين ،واالنتخابات البلدية واملهنية واحلزبية وغري ذلك من األغراض .وإذا كان
التصويت اإللكرتوين قد أثبت نجاحه يف تلك الدول ،إال أن اجلدل مازال حمتد ًما بشأنه
رغم ذلك بني مؤيد ومعارض.

ومن هنا تتضح مالمح مشكلة البحث التي تدور حول مدى إمكانية استخدام
الوسائل اإللكرتونية يف إجراء االنتخابات العامة يف األردن وبخاصة يف مرحلة
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التصويت .وذلك يف ضوء ما أسفرت عنه التجارب العاملية املقارنة،وما يرتبط هبذه
اإلشكالية من تساؤالت حتتاج إىل إجابة علمية دقيقة .فهل هناك أوالً وقبل كل يشء
حاجة أو رضورة الستخدام الوسائل اإللكرتونية يف االنتخابات ،وهل ثمة تقبل
شعبي لتبنيه  ،وهل توافرت البيئة الالزمة لتطبيقه من الناحيتني الفنية والبرشية .وكيف
يمكن ضبط وتنظيم عملية التصويت اإللكرتوين يف ظل نقص أو انعدام النصوص
القانونية الضابطة هلذه العملية .وما هي ضامنات محاية حقوق األفراد من ناخبني
قدرا معقوالً من الثقة
ومرشحني يف هذا النوع من التصويت ،وهل توفر هذه الضامنات ً
به و االطمئنان إىل نتائجه.

لقد حاول الباحث من خالل دراسة حتليلية مقارنة ،اإلجابة عىل هذه التساؤالت
يف ضوء القانون األردين ،واسترشاف ما جيب أن يكون عليه الترشيع املنظم لعملية
التصويت اإللكرتوين مستقب ً
ال.
بناء عليه ،قسم البحث عىل ثالثة مباحث وهي ماهية التصويت اإللكرتوين،
متطلبات التصويت اإللكرتوين ،ضامنات التصويت اإللكرتوين ،وأهني البحث بخامتة
لبيان أهم ما خلصت إليه الدراسة من نتائج وتوصيات.

املبحث األول
ماهية التصويت اإللكرتوين
يثري التصويت باستخدام الوسائط اإللكرتونية ،عد ًدا من التساؤالت تتعلق
بمضمون وجوهر هذه العملية ،والنظم املطبقة فيها ،فض ً
ال عن بيان ما يرافق تطبيقها من
مزايا ،وما يكتنف ذلك التطبيق من عيوب .األمر الذي يتطلب إجراء تقويم من خالل
عرض ومناقشة حجج مؤيديه ومعارضيه ،وهو ما ندرسه من خالل مطلبني نبني يف
تقويام للتصويت اإللكرتوين.
أوهلام مفهوم التصويت اإللكرتوين ،ونجري يف ثانيهام ً
[العدد الثالث والسبعون – ربيع اآلخر 1439هـ يناير ]2018
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املطلب األول
مفهوم التصويت اإللكرتوين
لكي يتضح مفهوم التصويت اإللكرتوين ،البد لنا من التعريف به وبيان أهم نظمه،
وذلك من خالل فرعني متتاليني.

الفرع األول:
التعريف بالتصويت اإللكرتوين
ً
متشاهبة مضمون ًا نورد منها ما
للتصويت اإللكرتوين تعريفات عدة خمتلف ًة صياغة،
ييل" :استخدام وسائل إلكرتونية يف التصويت وفرز النتائج االنتخابية ،وتشمل أساليبه
احلاسوب ،والشبكات املعلوماتية ،ونظم االتصاالت اهلاتفية ،كام يشري إىل أي نظام
خيتار فيه الناخب اقرتاعه الذي يستعمل نظام ًا الكرتوني ًا بدالً من االقرتاع الورقي ،أو
يستعمل آلة ميكانيكية لطرح اقرتاع ورقي ،فتسجل الصوت ،وحتفظه الكرتوني ًا ،ثم
حيول إىل آلة تصويت إىل حساب النظام" .
()1

وثمة من يركز عىل عملية االقرتاع التي تتم بطريقة إلكرتونية ،فيعرف التصويت
اإللكرتوين بأنه "مصطلح يشمل أنواع عديدة من التصويت ،تضم ك ً
ال من الوسائل
اإللكرتونية املستخدمة يف االقرتاع ،وإدخال األصوات ،والوسائل اإللكرتونية لفرزها" .
()2

ويتجه أحد الباحثني األمريكيني ،إىل تعريف التصويت اإللكرتوين ،من خالل
حتديد اآللية املستخدمة عند التصويت من قبل الناخبني ،واآلليات املستخدمة يف باقي
)1( Dr. Benoit. Kenneth, Experience of electronic voting overseas, appendix j2,
www.cev.i.e.com,3/7/2014

( )2صدام فيصل املحمدي ،التصويت اإللكرتوين وأمن العملية االنتخابية اإللكرتونية ،دراسة قانونية لتطوير
التجربة االنتخابية العراقية ،ص  ، 10-6بحث متاح عىل املوقع اإللكرتوين للمفوضية العليا املستقلة
لالنتخابات العراقية املوقع اإللكرتوين  www.ihec.iqتاريخ الزيارة 2013/4/2
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إجراءات العملية االنتخابية فريى أن التصويت اإللكرتوين يتلخص يف قيام املقرتعني
بتحديد خياراهتم عن طريق الضغط عىل الزر اخلاص باسم مرشحهم املفضل  ،حيث
تقوم اآللة باحتساب الصوت آلي ًا عندما يغادر املقرتع صنــدوق االقتــراع.
(…Voters make their selection by pressing a lever that corresponds to their
preferred candidate’s name. The machine advances a counting mechanism
(when the voter leaves the voting booth…)3

وهنالك تعريف واسع للتصويت اإللكرتوين يميل إىل يشء من التفصيل فيعرفه بأنه
استخدام تكنولوجيا احلاسب اآليل لتسجيل األصوات االنتخابية ،بدالً من البطاقات
الورقية والصناديق االنتخابية سواء من قبل املدخالت (الناخب) أو املعاجلة (الدعاية
والتصويت) أو املخرجات(فرز وعد األصوات وإعالن النتائج) .ويتم التسجيل بعدة
وسائل يمكن إمجاهلا يف الربيد اإللكرتوين ،رسائل اهلاتف املحمول ،اآلالت
اإللكرتونية التي تتضمن الكارت املثقب ،ملس الشاشة ،املسح البرصي ،التصويت عرب
اإلنرتنت .
() 4

وبإمعان النظر يف هذه التعريفات نجد أهنا يف جمملها تتجه نحو بيان بعض صور
وآليات التصويت اإللكرتوين .كام تتحدث عن استخدام التقنيات اإللكرتونية يف
مرحلتي التصويت والفرز ومها مرحلتان من أهم مراحل العملية االنتخابية ،التي تبدأ
بتحديد موعد االنتخابات وتنتهي باإلعالن الرسمي عن نتائجها .فال بد إلنجاز هذه
العملية من اجتياز مراحل معينة ،ويف حال جتاوز أي مرحله منها فإن ذلك يؤدي إىل
(3)Butcher, T., Gilius, L. and others, Help America Vote Act Enforcement
http://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1013&context=stusch_l
awrevr, 1/8/2014 page 4.

( )4د .خالد الزبيدي ،التصويت اإللكرتوين ،ورقة عمل مقدمة إىل مؤمتر اجلوانب القانونية لتطبيقات نظام
احلكومة اإللكرتونية الذي أقامته كلية احلقوق يف جامعة اإلرساء اخلاصة/األردن للفرتة من -11
 ،2007/11/12ص  ،1كذلك ،التصويت اإللكرتوين – تعريف ومفاهيم  -متاح عىل املوقع اإللكرتوين:
www.ta3awon.com/docs/eVoting
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إفساد العملية االنتخابية بالكامل .وكام يذهب رأي ،فإن هنالك ست مراحل للعملية
االنتخابية وهي "حتديد موعد االقرتاع؛ حتديد الدوائر واملراكز االنتخابية؛ تسجيل
الناخبني؛ الرتشيح؛ إجراء االقرتاع؛ إعالن نتائج االنتخاب بعد عد األصوات" .وال
شك يف أن نجاح كل مرحلة من هذه املراحل يسهم إىل حد كبري يف نجاح املراحل التالية
هلا ومن ثم نجاح العملية االنتخابية ككل .
()5

وقد أشار الدستور األردين لسنة ( )1952املعدل إىل العملية االنتخابية عندما نص
يف الفقرة ( )1من املادة ( )67منه عىل ما ييل" :يتألف جملس النواب من أعضاء منتخبني
انتخاب ًا عام ًا رسي ًا ومبارش ًا وفق ًا لقانون لالنتخاب يكفل األمور واملبادئ التالية:
أ -حق املرشحني يف مراقبة األعامل االنتخابية.
ب -عقاب العابثني بإرادة الناخبني .ج .سالمة العملية االنتخابية يف مراحلها
كافة ."...وقد نظم قانون االنتخاب ملجلس النواب وتعديالته رقم ( )25لسنة
( )2012املراحل املشار إليها.

()6

ورغم شيوع مصطلح التصويت اإللكرتوين إال أنه -يف تقديرنا" -مصطلح قارص"
عن التعبري عن العملية االنتخابية بمراحلها كافة .فالتصويت أو االقرتاع ما هو إال
ينظمها الترشيع ،واملتمثل هنا بالدستور
مرحلة من مراحل العملية االنتخابية التي
ّ
وقانون االنتخاب .وأعتقد أن تعبري "االنتخاب اإللكرتوين" هو مصطلح أكثر دقة

وشمولية ،لغايات تعريف استخدام التكنولوجيا احلديثة يف عملية االنتخاب.

( )1د .فالح إسامعيل حاجم ،مراحل العملية االنتخابية "نظرة قانونية"  ،www.somerian-slates.comتاريخ
الزيارة .2014/7/3
( )6انظر قانون االنتخاب ملجلس النواب وتعديالته رقم  25لسنة  ،2012منشور يف اجلريدة الرسمية رقم
 ،5165ص .2965
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ويمثل االنتخاب اإللكرتوين إحدى صور ما يسمى بالديمقراطية الرقمية ،أو
الديمقراطية اإللكرتونية ،أو ديمقراطية الشبكة ،أو الديمقراطية االفرتاضية .وهو يتم
من خالل استخدام الوسائل اإللكرتونية كالشبكات املعلوماتية ،ويف مقدمتها
اإلنرتنت ،والتي أصبحت تؤثر يف جماالت احلياة كافة والسياسية منها بوجه خاص .
()7

ونشري هنا إىل أن مصطلح الديمقراطية الرقمية ،يعني أن الديمقراطية ال تتوقف عند
ما هو اجتامعي وسيايس واقتصادي وعقائدي وحسب ،ولكنها متتد لتشمل كل ما هو
تكنولوجي .فظاهرة الديمقراطية الرقمية مل يضعها ويتعامل معها علامء السياسة
والقانون واالجتامع فقط ،بل يشاركهم يف ذلك علامء ثورة التخزين الرقمي،
ومتخصصو شبكة املعلومات ،وبناء املواقع عىل اإلنرتنت ،وغريهم من املتخصصني
يف عامل التكنولوجيا واالتصاالت .ومعنى كلمة " الرقمية" امللحقة بالديمقراطية ،نابع
من الطريقة التي يتم هبا ختزين بيانات أو معلومات عىل احلاسبات بشكل رقمي .
()8

وكان من الطبيعي ْ
أن يتالقى التطور الديمقراطي ،والتطور الرقمي يف ظاهرة
الديمقراطية الرقمية .حيث إن البيئة الرقمية نجحت يف توفري بنية أساسية متكاملة
للديمقراطية ،ترتكز عىل منظومة قادرة عىل تداول املعلومات املستخدمة يف املامرسة
الديمقراطية برسعة فائقة .
()9

وهبذا تعرف الديمقراطية الرقمية بأهنا "توظيف أدوات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت الرقمية يف توليد ومجع وتصنيف وحتليل وتداول كل املعلومات
( )1حييى اليحياوي ،إشكالية الديمقراطية الرقمية ،www.e-joussour.net ،2009/5/25،تاريخ الزيارة
.2014/7/3
( )8مجال حممد غيطاس ،الديمقراطية الرقمية ،متاح عىل املوقع اإللكرتوين  ،www.alkashif.orgتاريخ الزيارة
. 2014/7/3
( )9املرجع السابق.
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والبيانات واملعارف املتعلقة بمامرسة قيم الديمقراطية ،وآلياهتا املختلفة ،بغض النظر
عن الديمقراطية وقالبها الفكري ،ومدى انتشارها ،وسالمة مقصدها ،وفاعليتها يف
حتقيق أهدافها"  .وإذا كان وصف الديمقراطية أو االنتخاب الذي يمثل وسيلة من
أمرا مقبوالً للتعبري عن استخدام
وسائلها ،بأهنا ديمقراطية رقمية ،أو انتخاب رقميً ،
()10

األدوات التكنولوجية والرقمية يف ممارسة عملية االنتخاب الديمقراطية .فإن وصفهام
باالفرتايض يعد – يف تقديرنا – وصف ًا غري دقيق من الناحية القانونية ،فهو ال يعني قيام
ً
حقيقة وواقع ًا ،ألن االفرتايض منسوب إىل افرتاض ،وهو ما يعتمد عىل الفرض
الفعل
أو النظرية بدالً من التجربة أو اخلربة .ويقال عىل نحو افرتايض ،أي عىل نحو ظني أو
احتاميل .وقد استخدم الواقع االفرتايض يف احلاسبات واملعلومات لإلشارة إىل الواقع
التقريبي فيها ،من خالل حماكاة يو ِّلدها احلاسوب ملناظر ثالث ّية األبعاد ملحيط أو سلسلة
خاصا من أن يراها عىل
جهازا الكرتوني ًا
من األحداث متكِّن النَّاظر الذي يستخدم
ً
ًّ

شاشة عرض ويتفاعل معها بطريقة تبدو فعل ّية .
()11

والشك أن هذا الوصف يتناىف مع الغاية الدستورية والفعلية من عملية االنتخاب.
حيث إن قصد املرشع من إجراء االنتخابات ،هو الوصول إىل ديمقراطية حقيقية ال
افرتاضية .وإن الغاية من استخدام تكنولوجيا املعلومات ،هي تسهيل وتيسري ونجاعة
العملية االنتخابية ،وليس جعلها عملية افرتاضية تفيض إىل ديمقراطية افرتاضية ،لذلك
نرى أن إطالق هذا الوصف للتعبري عن استخدام التكنولوجيا اإللكرتونية يف
التصويت أو العملية االنتخابية ككل ،أمر منتقد ملا يثري من لبس وغموض.

( )10املرجع السابق.
( )11معجم املعاين اجلامع ،واملعجم الوسيط ،www.almaany.com ،تاريخ الزيارة .2014/7/2
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من جهة أخرى ،فإن التصويت اإللكرتوين هو تطبيق مهم من تطبيقات نظام اإلدارة
أو احلكومة اإللكرتونية ،التي هتدف إىل تقديم اخلدمات احلكومية عىل اختالفها عرب
الوسائط اإللكرتونية وأدوات التكنولوجيا وأمهها اإلنرتنت واالتصاالت .وذلك من
خالل شبكات وأنظمة املعلوماتية والتكنولوجيا وحتاكي وظائف احلكومة التقليدية أو
الكالسيكية ،التي تتواجد بشكل مادي يف أجهزة الدولة .
()12

وهكذا فإن احلكومة اإللكرتونية سوف تالمس حاجات الناس متام ًا ،كام فعلت
وتفعل احلكومات التقليدية ،وهي لن تكون بدي ً
ال عنها ،بل الوجه اآلخر هلا ،ولكن يف
املجال والفضاء اإللكرتوين .
()13

الفرع الثاين:
نظم التصويت اإللكرتوين
تتنوع نظم التصويت اإللكرتوين ،ولكنها يف جمملها تعتمد التكنولوجيا املوجودة،
أو تعديل وتطوير تكنولوجيات معينة الستخدامها من أجل إنجاز الفعاليات
االنتخابية بحيث يتاح لكل دولة ْ
أن تطبق ما يناسبها من هذه النظم.
()14

ولكي يوصف التصويت باإللكرتوين ،جيب ْ
أن يتم من خالل نظام متكامل يتضمن
"مدخالت ،معاجلة بيانات ،وخمرجات" .فإذا كان التصويت اإللكرتوين يستخدم
كوسيلة مساعدة للنظام الورقي املعتمد ،يف مرحلة واحدة أو عدة مراحل من عملية
( )12د .مجال غيطاس ،مرجع سابق.
( )13انظر د .داود عبد الرزاق الباز ،اإلدارة العامة (احلكومة) اإللكرتونية وأثرها عىل النظام القانوين للمرفق
العام وأعامل موظفيه ،ط ،1جملس النرش العلمي ،الكويت  2004ص  ، 91-78كذلك د .صالح زين الدين
دور تكنولوجيا املعلومات واإلدارة العامة احلديثة يف تطوير احلكومة اإللكرتونية ،جملة روح القوانني ،تصدر
عن كلية احلقوق بجامعة طنطا ،العدد 26إبريل (نيسان) ،2002 ،ص .191
( )14صدام فيصل املحمدي ،مرجع سابق،ص.5
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التصويت فقط ،فإن العملية االنتخابية كام يرى احد الباحثني ال تعد قد اعتمدت
التصويت اإللكرتوين .ألن هذا التصويت كام أرشنا هو نظام متكامل ،يبدأ من
التعرف عىل الشخص قبل اإلدالء بالصوت ،مرور ًا بإدخال ومعاجلة وتنظيم
إجراءات ّ
البيانات ورصدها ،حتى ينتهي بإعالن النتائج الكرتوني ًا بعد معاجلة البيانات .
()15

ويشري آخر إىل إمكانية إطالق مصطلح "التصويت اإللكرتوين اجلزئي" عىل عملية
التصويت ،يف حال تم استخدام الوسائل التكنولوجية يف مرحلة أو أكثر من مراحل
التصويت .وإطالق مصطلح "االنتخاب اإللكرتوين اجلزئي" ،إذا ما تم استخدام تلك
الوسائل يف إحدى مراحل العملية االنتخابية مثل مرحلة إعداد القوائم وتسجيل
الناخبني .
()16

وترتبط نظم التصويت اإللكرتوين بتقنية التصويت املستخدمة ،ويمكن تصنيف
هذه النظم إىل ما ييل:
أوالً :نظام اإلحصاء(عد) األصوات إلكرتوميكانيكي ًا ،أو أنظمة االقرتاع
بالبطاقات املثقوبة :بموجب هذا النظام ،يقوم الناخبون بإحداث الثقوب يف البطاقات
يزودون هبا ،لإلشارة إىل من خيتارونه من
االنتخابية ،باستخدام أدوات تثقيب خاصةّ ،
املرشحني .وبعد التصويت ،جيوز للناخب تغذية البطاقة مبارشة إىل جهاز تبويب
األصوات املحوسب يف مكان االقرتاع ،أو وضع البطاقة يف صندوق االقرتاع ،والذي
يتم نقله يف وقت الحق إىل موقع مركزي للتبويب.

( )15عمرو زكي عبد العال ،دراسة بشأن استخدام النظم والوسائل اإللكرتونية يف التصويت يف
االنتخابات،متاح عىل املوقع اإللكرتوين ،www.procon.org :ص.10
( )16االقرتاع اإللكرتوين خطوة عىل طريق احلكومة اإللكرتونية ،مقال منشور بتاريخ  ،2006/7/23عىل
موقع كلية احلقوق  /جامعة املنصورة ،تاريخ الزيارة.
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وقد استخدمت البطاقات املثقوبة ،وآالت الفرز املحوسب ألول مرة يف الواليات
املتحدة األمريكية ،وذلك يف االنتخابات الرئاسية لعام  ،1964يف مقاطعتني من والية
جورجيا  .ومن حماسن استخدام هذه التقنية ،إمكانية إعادة عد األصوات والبطاقات
يدوي ًا ،وتفادي مشكلة أمية الناخب ،يف حال وضع صورة املرشح أو رمز القائمة
()17

بجانب مكان الثقب .واحلقيقة أن وضع صورة املرشح أو رمز القائمة االنتخابية
يساعد بشكل كبري يف حل هذه املشكلة  ،حتى عند األخذ بالتصويت العادي .وهو ما
اتبع يف االنتخابات الرئاسية املرصية األخرية ،التي جرت يف العام  ،2014وكذلك
االنتخابات الربملانية األخرية يف األردن التي جرت يف العام  .2013أما بالنسبة إىل
العيوب التي قد تظهر نتيجة استخدام هذه التقنية ،فتتمثل باحتامل عدم وضع العالمة
أو الثقب يف املوضع السليم ،مما يؤدي إىل إفساد التصويت ،وكذلك إمكانية حدوث
تقطع للبطاقات أو إفسادها .
()18

ثاني ًا :أنظمة املسح الضوئي :يتكون نظام املسح الضوئي من شبكة من األجهزة
والربجميات املتخصصة ،وبموجبه يعطى الناخبون بطاقات يمكن قراءهتا الكرتوني ًا.
وهي بطاقات اقرتاع مطبوع عليها أسامء املرشحني ،وبجوار كل مرشح رمز مطبوع،
مستطيل أو دائرة أو سهم وغريها من األشكال .ويشري الناخب إىل املرشح الذي خيتاره
عن طريق ملء املستطيل أو الدائرة .وبعد التصويت جيوز للناخب تغذية البطاقة
مبارشة إىل جهاز التبويب املحوسب يف مكان االقرتاع ،أو وضعها يف صندوق االقرتاع،
وينقل يف وقت الحق إىل موقع مركزي للتبويب.
(17) Dimitris (G): Secure electronic voting – new trends, new threats , Dept. of Informatics , Athens
University of electronics & Business & Data Protection Commission of Greece, 7th Computer security
Incidents Response Teams Workshop Syros, Greece ,September 2002 . http://www.terena.nl

انظر املحمدي مرجع سابق ص 6هامش رقم 2

(18) Gibson. R ,and Brown Christopher, Electronic-Voting as the Key to Ballot Reform
www.irma-international.org

عمرو زكي عبد املتعال ،مرجع سابق ،ص.4
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حيث يتعرف حينها جهاز التبويب املحوسب عىل العالمات التي أدىل هبا الناخبون
عىل البطاقات ،ويتم تسجيل األصوات وفق ًا لذلك ،ووضعها يف قاعدة بيانات،
وجتميعها للوصول إىل النتائج اإلمجالية .
()19

وهنالك أربعة أنواع رئيسة من تقنيات املسح الضوئي وهي ،أنظمة املسح الضوئي
بواسطة القراءة الضوئية للعالمات ،وبالتعرف الضوئي عىل احلروف ،وبالتعرف
الذكي عىل احلروف ،وتكنولوجيا الصور .
()20

ثالث ًا :نظام التصويت اإللكرتوين املبارش :بموجب هذا النظام يقوم الناخبون بوضع
عالمة بأصواهتم مبارشة يف جهاز إلكرتوين ،من خالل شاشة تعمل باللمس وأزرار
للضغط أو أجهزة مماثلة .وحينام يسمح باالقرتاع الكتايب تظهر لوحة مفاتيح أبجدية
للسامح للناخبني باإلدالء بأصواهتم كتابة  .وجتدر اإلشارة إىل أن استخدام أنظمة
()21

التسجيل املبارش آخذ يف الزيادة ،ففي بلجيكا بدأت التجربة مع االنتخابات
اإللكرتونية يف العام  ،1991ويف عام  2003تم استخدامها بشكل واسع يف
االنتخابات العامة والبلدية ،ويف انتخابات الربازيل للعام  ،2000و ،2002جرى
استخدام  400ألف مكنة اقرتاع ،وتم توحيد النتائج الكرتوني ًا خالل دقائق بعد إغالق
صناديق االقرتاع  .كام جرت يف جنوب إفريقيا عام  1999انتخابات ديمقراطية من
()22

خالل شبكة أجهزة احلاسوب التي ربطت مراكز االقرتاع يف القرى النائية واملدن باملقر

( )19انظر هبذا الشأن حممد أبو بكر عبد املقصود ،التصويت اإللكرتوين بني التجربتني العربية والغربية نظرة
حول التجربة اإلماراتية ،جملة اإلسكندنافية اإللكرتونية تصدر عن اجلامعة اإلسكندنافية املجلد  1العدد،1
كانون الثاين (يناير)  ،2010 ،ص ،9تاريخ الزيارة .2010/3/4
( )20ملزيد من التفاصيل انظر املحمدي ،مرجع سابق ص .10-7
( )21عمرو زكي عبد العال ،مرجع سابق ،ص.5
( )22تاريخ الزيارة .www.observatorioelectoral.org - 20140/7/25
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املركزي يف بريتوريا .
()23

وما يم ّيز أنظمة التسجيل اإللكرتوين املبارش أنه ليس هنالك حاجة إىل بطاقات
اقرتاع .حيث يتم ختزين بيانات التصويت بواسطة جهاز إلكرتوين عىل القرص الصلب
جلهاز احلاسوب أو قرص مرن حممول أو قرص مدمج أو بطاقة ذكية ،وألغراض
النسخ االحتياطي والتحقق ،تقوم بعض األنظمة بنسخ بيانات التصويت إىل أكثر من
وسيط للتخزين ،وهو ما طبقته بلجيكا .
()24

رابع ًا :التصويت اإللكرتوين باستخدام اإلنرتنت :كان هلذا النوع من التصويت
ظهوره الواسع ،مع االنتشار اهلائل لإلنرتنت ،والشبكة العاملية الذي شهدته أواخر
التسعينيات .وهنالك ثالثة أشكال خمتلفة من التصويت اإللكرتوين باستخدام
اإلنرتنت وهي :
()25

 .1التصويت اإللكرتوين يف مواقع االقرتاع.
حيث يديل فيه الناخبون بأصواهتم عرب اإلنرتنت من أجهزة عميلة تقع فعلي ًا يف
أماكن االقرتاع الرسمية ،وختضع فيه أجهزة وبرجميات العميل لرقابة مسؤويل
االنتخابات ،وقد يتم فيها التحقق من هويات الناخبني بالوسائل التقليدية.
 .2التصويت اإللكرتوين يف أكشاك.

( )23عبد املقصود ،مرجع سابق.
( )24املحمدي ،مرجع سابق ،ص .38
( )25التصويت اإللكرتوين ،االنتخابات والتكنولوجيا ،شبكة املعرفة االنتخابية ،تاريخ الزيارة
 ، 2014/7/23د .بشري عيل باز ،دور احلكومة اإللكرتونية يف صناعة القرار اإلداري والتصويت اإللكرتوين،
دار الكتب القانونية ،مرص ،2009 ،ص  151و .152
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ويديل فيها الناخبون بأصواهتم عن طريق أجهزة عميلة ،حيث ختضع هذه األجهزة
والربجميات لرقابة مسؤويل االنتخابات ،لكنها تكون موزعة يف األماكن العامة (مثل
مراكز التسوق ،مراكز العمل) أو املنازل ،وال ختضع فيها البيئة املادية وعملية التحقق
من هويات الناخبني لرقابة املسؤولني املبارشة.
 .3التصويت اإللكرتوين عن بعد.
وهنا ال ختضع األجهزة العميلة وال البيئة املادية لرقابة مسؤويل االنتخابات ،يف حني
أن الطريقتني األوليني مها بال شك أكثر أمن ًا ،إال أن مزايامها ال تزيد كثري ًا عن مزايا
طرق التصويت التقليدية .ويستلزم التصويت اإللكرتوين عن بعد اتصال الوسيلة
اإللكرتونية التي استخدمت يف التصويت بشبكة اإلنرتنت مبارشة ،وهبذا فهو خيتلف
عن التصويت الذي يتم باستخدام وسيلة إلكرتونية دون حاجة إىل اتصال بشبكة
اإلنرتنت.أما عن آلية التصويت بموجب هذا النظام ،فإن الناخب – أي ًا كان مكان
تواجده -يقوم بالدخول إىل املوقع اإللكرتوين املخصص للعملية االنتخابية الذي
قامت اجلهة املرشفة عىل االنتخابات بإنشائه ،ثم يقوم بالضغط عىل أيقونة معينة فيطلب
منه إدخال بياناته الشخصية ومنها رقم اهلوية اخلاصة به ،ثم الرقم الرسي الذي زودته
به اجلهة املرشفة عىل االنتخابات ،وذلك عن طريق الربيد اإللكرتوين مث ً
ال ،ليظهر له
بعد ذلك عىل الشاشة البيانات الشخصية للناخب والتي قام بإدخاهلا واسم ورمز
املرشح الذي اختاره .وبالضغط عىل أيقونة تؤكد اختياره ،يرسل هذا االختيار إىل مركز
االقرتاع الرئيس مبارشة حيث يقوم بتسجيل االختيار متهيدً ا ملرحلة الفرز والعد
وإعالن النتيجة .وقد اتبعت هذا النظام والية لويزيانا األمريكية يف االنتخابات
الرئاسية لعام  ،2000وبلدية أنيري يف سويرسا يف انتخابات عام . 2003
()26

( )26عمرو زكي عبد املتعال ،مرجع سابق.
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ويالحظ أن طريقة التصويت عرب اإلنرتنت ال تتحقق إال يف األنظمة التي يستطيع
فيها املستخدمون توثيق أنفسهم واإلدالء بأصواهتم يف الوقت الذي يرونه مناسب ًا عن
ولكن املختصني
طريق حمطات اإلنرتنت ،يف املنزل أو مكان العمل أو األماكن العامة.
ّ
يرون أن هذه الطريقة ترافقها أفدح املخاطر األمنية كام سنرى الحق ًا .
()27

خامس ًا :الدمج بني أكثر من نظام انتخايب :تتمثل هذه الطريقة باستخدام النظم
اإللكرتونية وسيلة مساعدة للنظم التقليدية يف مرحلة من مراحل االنتخابات ،أو
استخدام أكثر من نظام من نظم التصويت اإللكرتوين إلنجاز العملية االنتخابية كام هو
احلال يف الواليات املتحدة األمريكية حيث تركت القوانني لكل والية تبني النظام الذي
تراه مناسب ًا .
()28

املطلب الثاين
تقويم التصويت اإللكرتوين
انقسمت اآلراء بصدد اعتامد التصويت اإللكرتوين يف االنتخابات العامة بني مؤيد
يعدد حماسنه ويبني ما يرتتب عىل تطبيقه من مزايا ،ومعارض يوجه إليه سهام النقد
ويسطر ما يسفر عنه تطبيق هذا النظام من مساوئ .وقد ساق كل طرف من احلجج ما
يدعم رأيه إما يف التأييد أو يف املعارضة وهو ما نوضحه فيام ييل:

( )27املرجع السابق.
( )28جني مورس ،أدوات جديدة تشجع األمريكيني عىل ممارسة حق االقرتاع ،مكتب برامج اإلعالم اخلارجي،
نرشة واشنطن  2006/11/2املوقع اإللكرتوين ،كذلك عادل مرزوق ،األمريكيون والتصويت اإللكرتوين،
جريدة الوسط البحرينية العدد  2025األحد .2008/3/22
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الفرع األول:
مزايا التصويت اإللكرتوين
يعدد املؤيدون مزايا استخدام التقنيات اإللكرتونية ،واستغالل الشبكة املعلوماتية"
اإلنرتنت" يف عملية التصويت ،نورد أمهها فيام ييل:
أوالً :ضامن وتعزيز حرية املشاركة السياسية :وتعني حرية املشاركة السياسية ،أن
جترى عملية االنتخاب ،أو االستفتاء يف جو ديمقراطي بعيد ًا عن تأثري أية جهة كانت.
فض ً
ال عن ضامن إزالة مجيع العوائق التي حتول دون مشاركة أكرب عدد ممكن من الناخبني
يف االنتخاب أو االستفتاء.
فالداللة بأن االنتخابات كانت حرة من عدمه ،هي يف مدى تسهيلها تعبريالناخبني
عن إرادهتم السياسية تعبري ًا كام ً
ال  .ومما يكفل ذلك التزام الدولة باختاذ تدابري معينة
للحؤول دون ازدواج التصويت أو الغش فيهْ ،
وأن تكون إجراءات التصويت مرتابطة
()29

منطقي ًاْ ،
وأن يكون االقرتاع رسي ًا .والشك بأن للتصويت اإللكرتوين أثره اإلجيايب عىل
حرية املشاركة السياسية يتمثل بام يوفره من سهولة وتيسري وراحة للناخبني  .ذلك أن
()30

اعتامد التصويت اإللكرتوين ،وبخاصة التصويت عن بعد ،يقيض عىل ظاهرة الطوابري
والزحام أمام مراكز االقرتاع ،والتهديدات التي قد يتعرض هلا مجهور الناخبني .وينهي
مجيع حاالت االحتكاك وما ينجم عنها من مشاجرات وأعامل عنف بني أنصار املرشحني
التي ترافق عمليات االنتخاب يف بعض البلدان .فض ً
ال عن التخفيف عىل الناخبني من
ّ
جتشم عناء السفر لإلدالء بأصواهتم يف مراكز االقرتاع ،والسامح للمرىض ،وكبار السن،
( )29مركز حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة ،حقوق اإلنسان واالنتخابات ،سلسلة الثقافة الديمقراطية ،دار
الشؤون الثقافية ،بغداد  ،2004ص.33،34،56
( )30التصويت اإللكرتوين ،االنتخابات والتكنولوجيا ،مرجع سابق.www.aceproject.org.
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وذوي اإلعاقات اجلسدية واملواطنني املقيمني يف اخلارج بمامرسة حقهم يف التصويت
بيرس وسهولة  .وحتى يف االنتخاب من خالل مراكز االقرتاع أو األكشاك املتخصصة،
()31

فإن عملية التصويت اإللكرتوين تسهل إجراءات العملية االنتخابية إىل أبسط صورة
وبدرجة واضحة جد ًا .ويالحظ بأن وضوح اإلجراءات وبساطتها له أثر كبري يف التغلب
عىل مشكلة األمية ،ويتم ذلك من خالل توفري الرموز والصور اإللكرتونية للمواطن
الذي ال يعرف القراءة والكتابة ،بحيث يتمكن من االنتخاب طبق ًا إلرادته ،بمجرد
التأشري عىل رمزاملرشح الذي يرغب يف اختياره  .وال شك أن هذه امليزة تقيض عىل
()32

مشكلة ضعف إقبال الناخبني عىل االقرتاع يف التصويت التقليدي والتي شهدهتا الكثري
من الدول بام فيها الدول املتقدمة ،فعىل سبيل املثال تراجعت نسبة املشاركة يف
االنتخابات األمريكية من  %63عام  1963إىل اقل من  %50عام  .1996ويعزو
الباحثون ذلك إىل أسباب عدة منها االنشغال بالعمل أو الدراسة،النسيان ،املرض،
مشاكل التسجيل والقيد ،سوء األحوال اجلوية إىل غري ذلك .
()33

ثاني ًا:حتقيق مزايا إدارية منها القضاء عىل مشكالت املعامالت الورقية مثل تلف
األوراق واألخطاء يف أسامء املرشحني ،ختم األوراق ،التعامل مع كم كبري من الورق،
أماكن حلفظ األوراق .إضافة إىل توفري اجلهد األمني ،والتكاليف الباهظة حلامية العملية
االنتخابية ،وغريها من املتطلبات اإلدارية الالزمة إلجراء التصويت بالطرق التقليدية،
( )31د.قيس مجال اخللفات ،التحول إىل نظام التصويت اإللكرتوين ،خطوة عىل تعزيز احلاكمية الرشيدة يف
العملية االنتخابية ،جريدة الرأي األردنية ،تاريخ النرش  ،2013/3/5و عمرو زكي عبد العال ،مرجع سابق،
ص.6
( )32املحمدي ،مرجع سابق ،ص  ،17كذلك مقال بعنوان التصويت اإللكرتوين والغيايب وحق املواطنني
خارج حدود بالدهم يف املشاركة السياسية ،نرش عىل موقع ماعت للدراسات احلقوقية والدستورية يف
.2008/10/30
( )33املحمدي ،مرجع سابق ،ص .17-15
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وما تستلزمه من نفقات طائلة .
()34

ثالث ًا :الرسعة يف عملية االقرتاع ،ويف عد وفرز النتائج ،حيث يعترب فرز وتصنيف
بطاقات االقرتاع اإللكرتونية أرسع وأسهل بكثري من فرز البطاقات الورقية التقليدية،
أو حتى املمسوحة ضوئي ًا أو املثقوبة .كام أن إرسال نتائج عمليات الفرز الكرتوني ًا إىل
يرسع يف إظهار نتائج
املركز الرئيس الذي جتمع فيه األصوات أوال بأولّ ،
االنتخابات .
()35

رابع ًا :حتقيق النزاهة واملصداقية والشفافية يف العملية االنتخابية باعتامد جمموعة من
الضوابط التي تضمن سالمة عملية التصويت اإللكرتوين ،من خالل احلفاظ عىل رسية
ا لتصويت وخصوصية الناخب الذي يصوت عرب رقم رسي .إذ تعد الشفرات الرسية
من العوامل املهمة املساعدة عىل حفظ رسية العملية االنتخابية .فض ً
ال عن منع الناخب
من التصويت أكثر من مرة ،ومحاية صوته من الرسقة وخاصة عند التصويت عرب
اإلنرتنت فال يمكن لشخص أن يضيف أو يغري األصوات دون ْ
أن يتم اكتشافه ،مما
يؤدي إىل عدم فساد األصوات أو بطالهنا .كام أن الناخب يستطيع ْ
يعرب عن اختياره
أن ّ
يف وقت حمدد يتاح له ال يستطيع جتاوزه وإال بطل صوته .فض ً
ال عن أن التصويت يتم
باستخدام عدد حمدود من اآلالت واألجهزة اخلاصة املعتمدة .
()36

خامس ًا :تعزيز احلصول عىل نتائج متتاز بالدقة ،إذ إن إحصاء األصوات ،وفرزها يتم
بطريقة آلية بعيد ًا عن اخلطأ أو شبهات التزوير .ونظر ًا هلذه امليزة فقد تصاعدت الدعوات
( )34حممد عزت فاضل ،دور التصويت اإللكرتوين يف محاية حق املشاركة السياسية ،ورقة بحثية مقدمة إىل
املؤمتر العلمي الثالث جلامعة املوصل ،ص .12
( )35التصويت اإللكرتوين ،االنتخابات والتكنولوجيا ،مرجع سابق.
( )36عادل عبد الصادق ،هل يمكن تطبيق نظام التصويت اإللكرتوين يف مرص ،ملف األهرام االسرتاتيجي،
السنة  12العدد  137مايو (آيار)  2006ص.59
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يف عدد من الدول ومنها األردن العتامد التصويت اإللكرتوين عند إحصاء األصوات يف
جلسات املجالس النيابية  ،وكذلك يف اجللسات املشرتكة بني جمليس النواب واألعيان.
حيث ترى اجلهات الرقابية أن هناك حاجة العتامد آلية يف التصويت خالل اجتامعاهتام ،
أفضل من الطريقة التقليدية املتبعة حالي ًا .وذكر تقرير إلحدى هذه اجلهات ،أن إحدى
اجللسات املشرتكة بني املجلسني أظهرت إشكالية يف عملية التصويت .حيث طلب
رئيس جملس األمة إعادة التصويت عىل إلغاء هيئة التأمني ثالث مرات ويف كل مرة كان
العدد الالزم للحصول عىل نسبة الثلثني املطلوبة دستوري ًا يزيد نتيجة دخول أعضاء
املجلسني للقبة أثناء التصويت ،مما أفقد التصويت دقته املطلوبة ووضوحه .
()37

سادس ًا :يقلص احلاجة إىل القضاة املرشفني عىل العملية االنتخابية أو ما يعرب عنه
بقاض لكل صندوق ،ملواجهة مشكلة االفتقار إىل عدد كاف من القضاة إلجراء
إنتخابات اليوم الواحد خاصة يف الدول ذات الكثافة السكانية العالية .هذا إضافة إىل
تقليص عدد موظفي االنتخابات إىل أدنى حد ممكن .
()38

سابع ًا :إن تعزيز املشاركة السياسية ،وضامن حياد ونزاهة االنتخابات ،وما تسفر عنه
من نتائج بوصفها تعبري ًا حقيقي ًا عن إرادة الشعب ،واستخدام التصويت اإللكرتوين
وسيلة معززة لتحقيق هذه املشاركة ،يعد مؤرش ًا مه ًام وفاع ً
ال عىل انتقال اإلدارة نحو
احلاكمية الرشيدة ) . (Good Governanceبام تتصف به من خصائص لعل من أمهها
تعزيز قاعدة املشاركة يف اختاذ القرار ،وتطبيق مبدأ الشفافية ،وتفعيل نظام اإلدارة
اإللكرتونية واعتامدالتصويت اإللكرتوين الذي يعد واحدً ا من أهم تطبيقاهتا .
()39

( )37بسام حدادين ،إشكاليات التصويت يف جملس النواب ومدلوالهتا ،مقال منشور يف جريدة الغد بتاريخ
.2008/6 /26
( )38د .حسب اهلل صالح حسن ،صحيفة الصحافة اإللكرتونية. 2008/3 /17 ،
( )39اخللفات ،مرجع سابق.
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الفرع الثاين:
مساوئ التصويت اإللكرتوين
يربز املعارضون للتصويت اإللكرتوين ،ما يرتتب عىل تطبيقه من مساوئ نوجزها
بام ييل:
أوالً :ال حيقق الرسية املطلقة ،حيث يبقي التصويت اإللكرتوين الناخب مرتبط ًا
بقاعدة بياناته الشخصية.
ومن ثم يمكن باستخدام تقنيات مع ّينة ْ
أن يتم ربط أصوات الناخبني ببياناهتم
الشخصية أو االنتخابية ،والتعرف عليها .مما يشكل خرق ًا لرسية البيانات الذي يعد
احد املبادئ الدستورية والقانونية املستقر عليها يف كل النظم االنتخابية عىل مستوى
العامل ،فض ً
ال عام يسببه من انتهاك للخصوصية .يف حني أن مجع األصوات وختزينها يف
التصويت التقليدي يتم بشكل جيعل من املستحيل أن يتم الربط بني الناخب
والتصويت اخلاص به .
()40

ثاني ًا :احتامل تعرض النظام اإللكرتوين هلجامت القراصنة واملتطفلني ،مما يعرض
العملية االنتخابية برمتها للخطر ،واحتامل إفسادها بالكامل  .ويف هذا الصدد يقول
()41

خبري التشفري واألمن احلاسويب األمريكي بروس شناير (إن بناء نظام آمن للتصويت
اإللكرتوين يعد مشكلة بالغة الصعوبة وأصعب من سائر مشاكل األمن احلاسويب
األخرى التي حاولنا حلها واملخاطر التي هتدد الديمقراطية أكثر من أن نحاول ذلك) .
()42

( )40املحمدي ،مرجع سابق ص ،19د .خالد الزبيدي ،مرجع سابق ،ص .5
()41عادل عبد الصادق ،مرجع سابق ص.59
( )42انظر شبكة املعرفة االنتخابية حيث تنقل مقولة األستاذ بروس شناير التي أطلقها يف شباط  ،2001ويف
السياق ذاته يقول اليكس هالدمان األستاذ بجامعة ميشيغان والذي قاد جمموعة من الطالب القراصنة للهجوم
عىل نظام التصويت اإللكرتوين (إن األمر كان يف غاية السهولة ،لقد متكنا من معرفة املفتاح الرسي يف اقل من
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ثالث ًا :يؤدي إىل انخفاض نسبة املشاركة يف االنتخابات ،ألن التصويت اإللكرتوين
يتطلب توفر وعي ومعرفة فنية ،األمر الذي ال يتوافر لفئات واسعة من املواطنني بسبب
تفيش ما يسمى بأمية الكومبيوتر فض ً
ال عن األمية التقليدية .وإن تدريب املواطنني عىل
التصويت هبذه الطريقة يتطلب فرتة زمنية ال يستهان هبا .
()43

رابع ًا :يمكن أن يؤدي إىل العزلة وانعدام الشعور باحلس الوطني واملجتمعي ،عىل
العكس من التصويت التقليدي الذي يفيض إىل حتقيق التضامن االجتامعي وزيادة
الرتابط بني املواطنني .
()44

خامس ًا :من املحتمل حدوث أعطال أو أخطاء فنية يف النظم اإللكرتونية أو اآلالت
املستخدمة يف عملية االنتخاب .يقول أحد خرباء املعلومات األمريكيني يف هذا
الصدد ،إن األنظمة التي تعمل باللمس معرضة غالب ًا الرتكاب أخطاء ،مما دفع
( )45

الواليات والبلديات إىل االستغناء عنها ،ويؤكد أنه مع هذه املاكينات ال يمكن إعادة
فرز األصوات ألن ال أصوات أص ً
ال إلعادة فرزها  .غري أن صانعي املاكينات
()46

اإللكرتونية يؤكدون فاعليتها ويستشهدون بقرار إلحدى املحاكم األمريكية يقيض بأن
3ساعات ويف غضون  24ساعة سيطرنا عىل النظام كله) ،انظر مقال بعنوان التصويت اإللكرتوين ينترش يف
أمريكا ولكنه غري آمن ،صحيفة الرشق األوسط عدد . 2010/11/ 3
(43) Gerlach, J. and Gasser, B., Three Case Studies from Switzerland: E-Voting , Berkman
Center for Internet Democracy, Harvard University, No 1 March 2009 p.7

( )44حممد أبو بكر عبد املقصود ،التصويت اإللكرتوين بني التجربتني العربية والغربية ،مرجع سابق ،ص،41
كذلك:

- Wisberg. J, Voting online. See http://www.slate.co/ne...ries/99-10-26_37740.asp

( )45انظر بشأن تعطل اآلالت مقال بعنوان أجهزة التصويت اإللكرتوين لالنتخابات يف والية تنييس تفقد
ذاكرهتا ،جريدة الرشق األوسط يف  4نوفمرب  ،2006حيث اختفت  12بطاقة ذاكرة (سامرت كارد) ،وانظر
مثال بالنسبة لألخطاء يف االنتخابات األمريكية مقال بعنوان أخطاء االنتخابات تكنولوجية يف الغالب ،جريدة
القبس  /علوم وتكنولوجيا العدد 6نوفمرب.2008
( )46عمرو زكي عبد العال ،مرجع سابق ص ،8كذلك مقال بعنوان فاعلية املاكينات يف دائرة الشك ،منظامت
معلوماتية حتذر من أخطاء التصويت اإللكرتوين منشور يف جريدة القبس بتاريخ.2008/3/26
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اليشء يثبت أهنا قد أخطأت يف احلالة التي يشري إليها وذلك إبان انتخابات عام 2006
يف ساراسون بفلوريدا .
()47

سادس ًا:عىل الرغم من احتاملية التوفري يف النفقات االنتخابية عىل املدى الطويل ،إال
أن عملية التصويت اإللكرتوين حتتاج إىل مبالغ مالية ضخمه لرشاء األجهزة والربامج
والتقنيات التي ستستعمل يف العملية االنتخابية ،وكذلك تكاليف صيانتها ،وتوفري
احلامية الالزمة هلا .
()48

سابع ًا :إن دخول القطاع اخلاص يف عملية االنتخاب اإللكرتوين ،من خالل إعداد
النظم والربجميات املستخدمة يف عملية التصويت اإللكرتوين ،قد يؤثر عىل ضامن
الشفافية ،والنزاهة واحلياد للعملية االنتخابية .ودخول القطاع اخلاص يف العملية
االنتخابية أمر معروف يف الواليات املتحدة األمريكية ،حيث إن هنالك ثالث رشكات
كربى تسيطر عىل  %85من آالت التصويت اإللكرتوين .
()49

ثامن ًا :من املحتمل أن يتعرض نظام التصويت اإللكرتوين إىل التالعب بالنتائج
بطريقة مؤثره وكبرية .إذ إنه يمكن ملربمج واحد ْ
أن يغري املاليني من بطاقات االقرتاع
ونتائج االنتخابات  .وقد يتم ذلك من قبل قراصنة اإلنرتنت ال بل حتى من املوظفني
()50

القائمني عىل االقرتاع.
يقول ديفيد واغنر األستاذ بجامعة بريكيل وخبري يف التصويت اإللكرتوين إن شخص ًا
واحد ًا يتمتع بالقدرة عىل الوصول إىل الداخل ،يستطيع ببعض اخلربة الفنية أن يغري

( )47فاعلية املاكينات يف دائرة الشك ،مرجع سابق.
( )48عادل عبد الصادق ،مرجع سابق ص .59
( )49عادل عبد الصادق  ،مرجع سابق ص .59
( )50عادل عبد الصادق ،مرجع سابق.
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األصوات ،وربام دون ْ
أن يكشف أمره ،وبذلك يتمكن من تغيري نتيجة االنتخابات .
()51

ومن أمثلة ذلك استخدام برنامج من العسري تتبعه يسهل وضعه داخل جهاز التصويت
الذي يعمل بطريقة ملس الشاشة ،حيث حيول رصيد التصويت من مرشح إىل آخر ،ومتى
اختار الناخب املرشح الذي يريد وبعد انتهاء عملية التصويت يتالشى هذا الربنامج كأن
مل يكن .وقد اكتشف هذا الربنامج من قبل (افيل روبن) األستاذ بجامعة هوبكنزالذي يرى
بأن حجم التغيري يف إرادة الناخبني سوف يكون عىل جانب كبري من اخلطورة ،حيث يتم
تشويه هذه اإلرادة وحتريفها بالكامل .ومقارنة مع النظام التقليدي لالنتخاب ،فإن ثمة
احتامالت للتزوير والتالعب بالنتائج ،إال أن أثر هذا التزوير ال يكون بحجم األثر الذي
يمكن أن يرتكه التالعب يف حالة األخذ بالتصويت اإللكرتوين .
()52

تاسع ًا :عدم إمكانية ّ
التيقن من سالمة النظم اإللكرتونية ،من خالل املعاينة البرشية
العادية للشخص املعتاد .فهي حتتاج إىل خربات متخصصة ،وكفاءات فنية ،وأجهزة
يتسنى للجهة املرشفة عىل االنتخاب ،واجلهات الرقابية التأكد من صحة
رصد ،حتى ّ
وسالمة ونزاهة عملية االنتخاب .
()53

عارش ًا :إن تطبيق نظام االنتخاب اإللكرتوين يمكن أن يؤدي إىل اإلخالل بمبدأ
املساواة ،بني من يملكون املعرفة التكنولوجية وكيفية استخدام أجهزة احلاسوب والشبكة
( )51ميشيل أوستني ،إرشادات التصويت األمريكية اجلديدة حتسن عمليات االنتخابات يف الواليات ،اخلرباء
يقولون إن آالت التصويت بحاجة إىل أن تكون أكثر أمان ًا ،مكتب برامج اإلعالم اخلارجي التابع لوزارة اخلارجية
األمريكية نرشة واشنطن يف  ،2006 /7/21تصدر عن مكتب برامج اإلعالم اخلارجي ،املوقع اإللكرتوين:
more: http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/texttrans/2006/10/20061030121
818liameruoy0.0784418.html#ixzz3Pe7P7gTh.

( )52انظر مقال بعنوان اخرتق نظام التصويت اإللكرتوين وأثبت فشله أستاذ جامعي تبغضه الرشكات
اإللكرتونية ،جريدة اجلزيرة اإللكرتونية يف .2004/6/20
( )53انظر مقال بعنوان إصالح عملية التصويت يف االنتخابات ،جملة العلوم اإللكرتونية ،الكويت ،املجلد  ،20اكتوبر-
نوفمرب  ،2004ميشيل أوستن إرشادات التصويت األمريكية اجلديدة حتسن عمليات االنتخابات يف الواليات.
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املعلوماتية " اإلنرتنت" ،وبني من ال يملكون ما يسمى بالوعي أو املعرفة التكنولوجية .
()54

وإذا كانت اهلوة تبدو واسعة بني الفريقني املؤيد واملعارض ،فإن إجراء موازنة بني
حماسن التصويت اإللكرتوين وعيوبه ،أو بني ما يرتتب عىل تطبيقه من منافع ومضار،
يقودنا إىل القول – بموضوعية – إن الكفة متيل لصالح املؤيدين .لذلك فال غرابة أن
نجد أن عدد الدول التي تطبق هذا النظام هو يف تزايد مستمر.
من جهة أخرى ،فإن املتمعن يف االنتقادات املوجهة إىل التصويت اإللكرتوين ،جيد
أن أغلبها قد تم توجيهه بصيغة أو بأخرى إىل نظام اإلدارة أو احلكومة اإللكرتونية ،
()55

بيد أن هذه االنتقادات مل متنع الكثري من الدول إن مل نقل أغلبها من تطبيق هذا النظام،
مثلام مل حتل دون سعي دول أخرى سعي ًا حثيث ًا نحو توفري مستلزمات األخذ هبا.
عالوة عىل ذلك ،فإن من نافلة القول أن أي اخرتاع أو اكتشاف علمي مهام كانت
أمهيته يمكن أن يستخدم سالح ًا ذا حدين ،فكام يمكن االنتفاع منه ،قد يؤدي  -إذا ما
أيسء استخدامه – إىل مساوئ وخماطر مجة ،عىل أن هذه املخاطر مل متنع البرشية من
التمتع بثامر التقدم العلمي ومزاياه.

( )54يقول الدكتور حممد أبو بكر عبد اهلادي أستاذ القانون الدستوري بكلية احلقوق جامعة املنصورة بأن
التصويت اإللكرتوين يؤدي إىل التمييز بني األغنياء والفقراء الذين ال متكنهم ظروفهم املادية من رشاء أجهزة
الكومبيوتر ،وهذا النقد يرد عليه بأن التصويت ال يقترص عىل احلاسوب الشخيص ،بل يمكن أن يتم عن طريق
مراكز االقرتاع أو األكشاك اإللكرتونية ،وبخاصة يف املرحلة األوىل من تطبيق نظام التصويت اإللكرتوين .انظر
املقال املوسوم التصويت اإللكرتوين خيل بمبدأ املساواة بني الناخبني ،شبكة االنتخابات يف العامل العريب  /املرصد
العريب لالنتخابات ،تاريخ الزيارة  ،2014/7/18كذلك انظر.Gerlach, J. and Gasser, B p.6-7 :
( )55انظر هبذا الصدد تفصيالً د .ناجح أمحد عبد الوهاب ،التطور احلديث للقانون اإلداري يف ظل نظام
احلكومة اإللكرتونية ،دار النهضة العربية ،القاهرة –  2012ص  ،144 -135د .محدي القبيالت ،قانون
اإلدارة العامة اإللكرتونية ،ط ،1دار وائل للنرش ،عامن ،2014 ،ص.39
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املبحث الثاين
متطلبات تطبيق التصويت اإللكرتوين
إن اعتامد نظام التصويت اإللكرتوين –أي ًا كانت صورته– يتطلب هتيئة البيئة املناسبة
لتطبيقه ،سواء كانت مادية أم برشية أم قانونية.
فالبد من توفري األجهزة واآلالت وشبكات االتصال والربامج ومجيع التقنيات
الالزمة إلجراء االقرتاع ،وكذلك االستعانة باملالكات البرشية الكفوءة القادرة عىل
إدارة العملية االنتخابية باستخدام التقنيات اإللكرتونية .هذا إىل جانب تنظيم هذه
العملية وتأطريها بإطار قانوين لتستمد منه مرشوعيتها.
ولبيان ذلك بيشء من التفصيل فقد خصصت هذا املبحث الذي وزعته عىل مطلبني
بينت يف أوهلام املستلزمات الفنية ،وأوضحت يف ثانيهام البيئة الترشيعية.

املطلب األول
املتطلبات الفنية
نبني فيام ييل املستلزمات الفنية واملتمثلة يف املتطلبات املادية والبرشية الرضورية من
أجل تطبيق نظام التصويت اإللكرتوين ،ثم نتبع ذلك ببيان التكلفة املالية وكام ييل:

الفرع األول:
املستلزمات املادية والبرشية
تتمثل أهم هذه املستلزمات بام ييل:
أوالً :توفري األجهزة والوسائط اإللكرتونية :ونقصد هبا التقنيات اإللكرتونية من
حواسيب وآالت وماكنات االقرتاع اإللكرتوين وهي متعددة ومتنوعة وختتلف باختالف
نظام التصويت اإللكرتوين املعتمد .وتلحق هبا أجهزة أخرى مثل أجهزة قراءة البطاقة
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اإللكرتونية وبصمة اإلصبع أو العني وغري ذلك من األجهزة الرضورية إلجراء هذا النوع
من التصويت .إضافة إىل شبكات الربط واالتصال بني املراكز االنتخابية ،وبينها وبني
املركز الرئيس وكذلك مع شبكة املعلومات الدولية (اإلنرتنت) .
()56

ثاني ًا توفري قاعدة معلومات خاصة بالناخبني :إن تطبيق التصويت اإللكرتوين
يتطلب وجود قاعدة معلومات سابقة تنشئها جهة إدارية متخصصة تضطلع بمهمة
تسجيل املعلومات املتعلقة باملواطنني من مواليد ووفيات .ويمكن للجهة املرشفة عىل
أن تعتمد هذه القاعدة ،وأن حتدّ ثها أي ْ
االنتخابات ْ
أن يكون عملها مستمر ًا ال يقترص
عىل أوقات االنتخابات .حيث يسجل السن واجلنس والديانة وحمل امليالد وحمل
اإلقامة واملهنة ،وما حيصل عىل هذه املعلومات من تغريات مثل بلوغ سن
الرشد،الزواج،تغيري حمل اإلقامة،واهلجرة إىل خارج البلد .إضافة إىل تسجيل الرقم
القومي لكل مواطن ،بالنسبة إىل الدول التي تأخذ هبذا النظام.
إن هذه القاعدة التي تتوفر لدى اجلهات اإلدارية كدائرة األحوال املدنية يمكن ْ
أن
تكون مصدر معلومات حمايد ًا وشفاف ًا لبيانات خام أولية للجهة املرشفة عىل
االنتخابات  .جيري تنقيتها وحتديثها باستمرار ومن ثم نرش اجلداول االنتخابية عىل
املوقع اإللكرتوين للجهة املرشفة عىل االنتخابات ليطلع عليها اجلميع ،ومن ثم قبول
االعرتاضات عليها وفق ًا ملا ينظمه القانون .وقد أنشئت هلذا الغرض كل من املفوضية
العليا املستقلة لالنتخابات يف العراق بموجب القانون رقم  11لسنة  ، 2007واهليئة
()57

املستقلة لالنتخاب يف األردن بموجب القانون رقم  11لسنة . 2012
()58

( )56أسامة الكسواين ،مبادئ االنتخابات الرقمية ،جريدة القبس  ،2008 /4/3عبد املقصود ،مرجع سابق،
ص.10-9
( )57انظر موقع املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات العراقية ،عىل شبكة اإلنرتنت . www.ihec.iq
( )58انظر موقع اهليئة املستقلة لالنتخابات األردنية ،عىل شبكة اإلنرتنت .www.entikhabat.jo
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ثالث ًا :العنرص البرشي :يقتيض تطبيق التصويت اإللكرتوين توفر املالكات البرشية
املؤهلة القادرة عىل التعامل مع املعطيات اإللكرتونية واملعلوماتية.
فاملوظف اإللكرتوين هو أهم ما جيب إعداده لتطبيق هذا النوع من التصويت .لذلك
جيب االستعانة بعدد من املتخصصني واخلرباء يف جمال تقنية املعلومات ،ليقوموا بتهيئة
وتنصيب وجتربة النظام قبل فرتة مناسبة من بدء التصويت .كام يقتيض توفري فني
متخصص واحد عىل األقل يف كل مركز اقرتاع حتوط ًا الحتامالت التعطل أو العبث
بآالت التصويت .إضافة إىل هتيئة وإعداد وتدريب العاملني عىل تسيري العملية
االنتخابية وزجهم يف دورات تدريبية بغية تأهيلهم الستيعاب النظام اإللكرتوين
املستخدم وإجادة التعامل معه ،والقدرة عىل الترصف ملواجهة أي طارئ قد يقع أثناء
أي مرحلة من مراحل العملية االنتخابية  .ومن نافلة القول أن مجيع القائمني عىل
()59

العملية االنتخابية سواء كانوا من املوظفني العموميني أم من املتعاقدين للعمل خالل
فرتة االنتخابات  ،ينبغي أن يتمتعوا باحليدة واالستقاللية والنزاهة .فض ً
ال عن وجوب
الفصل بني املوظفني الذين يناط هبم تسيري العملية االنتخابية ،وأولئك الذين ينهضون
بمهمة الرقابة عىل عملية التصويت.

الفرع الثاين:
التكلفة املالية
إن توفري املستلزمات التقنية وإعداد املالكات البرشية واالستعانة باخلرباء
واملتخصصني من أجل تطبيق نظام التصويت اإللكرتوين ،يثري مشكلة أخرى أكثر أمهية
وهي التكلفة املالية ومصادر متويل هذا املرشوع .ويتزايد حجم هذه املشكلة بصورة
( )59انظر هبذا الصدد New Voting Technology : Problem or Solution usinfo. State.govتاريخ الزيارة
.2014/7/20
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خاصة يف الدول ذات املوارد املحدودة كاهلند ومرص واألردن .لذلك البد قبل اختاذ
قرار بإدخال التكنولوجيا يف العملية االنتخابية ،دراسة إمكانية تغطيته من الناحية
املالية ،وذلك بتحديد أوجه التكلفة والتوفري جراء تطبيق االنتخاب اإللكرتوين ،ببيان
كامل يتضمن ما ييل :
()60

أوالً :التكلفة األساسية األولية الستقدام التكنولوجيا نفسها ،والتكلفة املتوقعة من
استخدام املعدات اإلضافية ،كامللحقات ووسائل االتصال.
ثاني ًا :تكلفة الرتكيب والتنفيذ هلذه التكنولوجيا ،ومعداهتا.
ثال ًثا :تكلفة التخزين للمعدات التقنية ذات الصلة.
جراء عمليات الكشف عن األخطاء ،وعمل الصيانة
رابع ًا :التكلفة املتوقعة من ّ

الدورية واملستمرة.

خامس ًا :التكلفة املتوقعة النامجة عن التوثيق ،وتصميم اإلجراءات اجلديدة التي
تتناسب مع استخدام التكنولوجيا يف العملية االنتخابية ،وتدريب العاملني
واملستخدمني.
سادس ًا :الفوائد املالية املتوقعة من زيادة الفعالية يف هذه العملية اإلدارية ،جراء
استخدام التكنولوجيا فيها ،مثل تقليص عدد املوظفني واملرشفني القائمني عىل إدارة
العملية االنتخابية ،وختفيض عدد مراكز االقرتاع ،بسبب الرسعة يف اإلنجاز.
سابع ًا :عمل مقارنة لوسائل التكنولوجيا األخرى املتاحة ،التي تقوم بنفس
الوظائف.

( )60التصويت اإللكرتوين خيل بمبدأ املساواة بني الناخبني ،مرجع سابق.
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ويرى أحد املتخصصني إن من أهم التحديات التي تواجه تكنولوجيا االنتخاب
اإللكرتوين ،حتدي توفري املخصصات املالية الالزمة الستقدامها ،وصيانتها ،وتدريب
العاملني عليها ،لغرض إدراجها يف امليزانية العامة للدولة .والبحث عن مصادر متويل
لتغطية الكلف املرتتبة عليها ،مثل املنح املقدمة من اجلهات الدولية .
()61

ويالحظ أن بعض الدول ويف سبيل ختفيض التكلفة املالية ،تقوم بتصنيع آالت
التصويت اإللكرتوين بنفسها وبام يتناسب وظروفها كام حصل يف اهلند حيث أدى ذلك
إىل توفري مبالغ مالية كبرية جد ًا .بينام جلأت دول أخرى إىل بديل آخر وهو استعارة تلك
اآلالت كام هو احلال بالنسبة إىل باراجواي واألكوادور اللتني استعارتاها من
الربازيل .
()62

من جهة أخرى ،يطالب أحد خرباء التصويت اإللكرتوين ويف سبيل التحرر من
التكلفة املالية ،بحل آخر يراه مناسب ًا جد ًا  ،أال وهو العمل بمنهج الربامج مفتوحة
املصدر  .أي فتح البناء الكودي أو شفرة املصدر اخلاصة بربامج التصويت اإللكرتوين
قبل استخدامها لتكون متاحة بالكامل أمام املربجمني واملسؤولني واملختصني .وأن ال
حتوي تلك الربامج أي معلومات أو أرسار فنية ومعرفية حمجوبة بقيود قوانني حق
امللكية الفكرية ،األمر الذي حيرر الكثري من الدول الطاحمة للتطور الديمقراطي ومنها
األردن من قيود التكلفة الباهظة التي تفرضها الرشكات التي تنتج برامج التصويت
اإللكرتوين .كام يرى أن الدقة التي تطلب من جمتمع مربجمي املصادر املفتوحة
للمساعدة يف إعداد نظام للتصويت اإللكرتوين مفتوح املصدر ،ستجد استجابة واسعة
( )61أمحد السيد عبد العظيم ،االنتخابات اإللكرتونية وكيفية حتقيقها ،متاح عىل املوقع اإللكرتوين
 ،www.eswengs.comتاريخ الزيارة .2014/7/18
( )62عمرو زكي عبد املتعال ،دراسة بشأن استخدام النظم والوسائل اإللكرتونية يف التصويت لالنتخابات،
مرجع سابق ،ص .29
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النطاق نتيجة لاللتزام األخالقي الثابت لديه جتاه أي طرف حيتاج للمساعدة .هذا
فض ً
ال عام يسوق من مزايا أخرى هلذه الربامج املفتوحة مثل حتقيق األمان والشفافية
وسهولة املراقبة واإلرشاف عىل عملية التصويت كام سنوضح الحق ًا.
()63

املطلب الثاين
البيئة الترشيعية
إن عملية التصويت اإللكرتوين ،ليست غاية يف حد ذاهتا ،وإنام هي وسيلة هتدف إىل
ترمجة مبادئ تتعلق باحلقوق واحلريات كفلتها أغلب دساتري الدول التي تنتهج أو
تسعى النتهاج طريق الديمقراطية واحرتام حقوق اإلنسان وضامن حرية التعبري
واملشاركة السياسية .ويتم ذلك من خالل إجراء االنتخابات يف جو ديمقراطي ،بعيد ًا
عن تأثري أية جهة كانت ،وإزالة مجيع العوائق التي حتول دون املشاركة الفاعلة يف
العملية االنتخابية .فاملناط يف حرية االنتخابات ،هو مدى تسهيلها تعبري الناخبني عن
إرادهتم السياسية تعبري ًا كامال .
ً()64

وملا كان التصويت اإللكرتوين بام له من مزايا يعد عام ً
ال مساعد ًا ورافد ًا مه ًام يف
تعزيز مبدأ حرية املشاركة ،وضامن النزاهة يف االختيار ،كان البد من هتيئة البيئة
الترشيعية الالزمة لتطبيق تكنولوجيا االقرتاع اإللكرتوين من قبل هيئات اإلدارة
االنتخابية .ويتحقق ذلك من خالل منظومة قانونية متكاملة ترتجم يف نصوص قانونية
حمددة حق االنتخاب الوارد يف الدستور ،وتعمل عىل تنظيم وتأطري العملية االنتخابية
ككل ،وتبني أهم املبادئ التي تستند إليها من مساواة وشفافية ورسية  ،وآليات تفعيلها
( )63نيكوالس كرافت ،جودي عيل ،ترشيعات وأنظمة تقنية االنتخابات ،ورقة مناقشة جامعة يوتاه ،كلية أي
جي كوينيس للقانون ،مرشوع العدالة الشاملة  /العراق.
( )64مركز حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة ،حقوق اإلنسان واالنتخابات ،مرجع سابق ،ص33و34و.56
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وضامنات حتقيقها ،بام ينسجم واملعايري الدولية يف هذا الصدد .إن تنفيذ أنظمة التسجيل
الرقمي للناخبني ،واستخدام أنظمة االقرتاع اإللكرتوين ،يتطلب بداهة تغيري اإلطار
الترشيعي والتنظيمي بام يتناسب مع هذا التطور .وملا كانت بعض الدول وخاصة
املتقدمة منها قد حازت قصب السبق يف تطبيق نظم التصويت اإللكرتوين ،فإنه البد
من االطالع عىل الترشيعات الرائدة يف هذا املجال .لذلك نقسم هذا املطلب إىل فرعني
نخصص أوهلام للقوانني غري العربية ،ونفرد ثانيهام للقوانني العربية.

الفرع األول:
القوانني غري العربية
نبني فيام ييل أهم القوانني املنظمة لتكنولوجيا التصويت اإللكرتوين يف غري الدول
العربية.
أوالً :القانون األمريكي.
تعد الواليات املتحدة األمريكية من أوائل الدول التي طبقت نظام التصويت
اإللكرتوين ،وهيأت البيئة الترشيعية الالزمة لذلك ،فأصدرت عام  2002قانون ًا
للتصويت اإللكرتوين عنونته قانون ساعد أمريكا عىل التصويت )(HAVAوذلك أثناء
والية الرئيس األمريكي جورج دبليو بوش .وقد كان اهلدف من ذلك القانون هو تاليف
الثغرات واألخطاء التي نتجت عن االنتخابات الرئاسية األمريكية الفيدرالية يف عام
 ،2000واجلدل الذي ثار حول نتائج االنتخاب الختيار املرشح الفائز بالرئاسة ،بني
املرشح اجلمهوري "جورج دبليو بوش" ،واملرشح الديمقراطي "آل غور" ،والذي
حسم لصالح األول .
()65

( )65د .حسب اهلل صالح حسن ،االنتخابات األمريكية والدروس املستفادة ،مقال نرش بتاريخ
 2007/10/29املوقع اإللكرتوين  ،alsahafa.infoتاريخ الزيارة .2008 /3/17
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تضمن القانون جمموعة من النصوص التي تتعلق بالتسجيل اإللكرتوين
وقد
ّ
لالنتخاب،حيث عرف نظام التصويت بأنه جمموعة املعدات والوسائل امليكانيكية،
والكهروميكانيكية ،واإللكرتونية بام فيها الربجميات ،الربامج والوثائق لغايات
متطلبات الربامج ،ومراقبة املعدات والتي تستخدم لغايات:
أ -حتديد صناديق االقرتاع.
ب -فرز وإحصاء أصوات االقرتاع.
ت -عرض وإعالن نتائج (االقرتاع).
ث -مراجعة دقة املعلومات واحلسابات.
كام عرف مصطلح "معلومات التصويت" بأنه يتضمن:
أ -نموذج ورقة االقرتاع التي تستخدم لغايات االنتخاب.

ب -املعلومات اخلاصة بتاريخ االقرتاع والساعات التي تكون مراكز االقرتاع فيها
مفتوحة.
ج  -إرشادات وتوجيهات عن كيفية التصويت بام فيها االقرتاع املؤقت.
د -إرشادات حول التسجيل اإللكرتوين وبداية وقت التصويت .
()66

وقد ترك القانون لكل والية أو مقاطعة أن ختتار طريقة التصويت التي ترغب هبا،
رغم استعداد الواليات كافة لتطبيق التصويت اإللكرتوين .
()67

ويذهب رأي يف الفقه الدستوري األمريكي ،إىل القول بأن هذا القانون قد أسهم
بشكل أساس يف استبدال التكنولوجيا التقليدية املتبعة يف االنتخابات األمريكية
بتقنيات ومعايري تقلل من نسبة األصوات "أوراق االقرتاع " التي تفقد نتيجة املشاكل

( )66املادة ( )b/301من القانون
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والثغرات التقنية واإللكرتونية  .ولتوفري املزيد من الضامنات ،فقد تم تعديل هذا
()68

القانون بموجب القانون رقم 47لسنة  ،2005الذي نص عىل أن تتحقق املختربات
املختصة من مطابقة املواصفات التقنية لألجهزة ملنع تضارب املصالح .
()69

ثاني ًا :القانون الفرنيس:
كان قانون االنتخاب لعام  1969ينص عىل جواز إجراء االنتخابات باستخدام
آالت التصويت ،ومل يمثل ذلك مشكلة قط  .ولكن ثمة من يرى أن مصطلح اآلالت
قد أيسء تفسريه ،وذلك بشمول احلواسيب اإللكرتونية بمفهوم اللفظ ،يف حني مل تكن
تلك احلواسيب وبذلك االستخدام موجودة آنذاك .حيث أن هذا املصطلح يشري إىل
آلة ميكانيكية حاولت السلطات توظيفها للتقليل من حاالت التزوير يف االنتخابات
وخاصة يف جزيرة كورسيكا .وال جمال للمقارنة بني موثوقية هذه اآللة التي ال يدخل
فيها أي برنامج إلكرتوين مع موثوقية حواسيب التصويت اإللكرتونية .بناء عىل ذلك
صدر مرسوم يف  2003 /10/17سمح بموجبه ألول مرة باستخدام حواسيب
االقرتاع وفق نامذج معتمدة ،كام تضمن املرسوم بعض التفصيالت الفنية لضامن سالمة
التصويت الذي يتم هبذه الوسيلة.
وقد أصبح استخدام التصويت اإللكرتوين يف مكان االقرتاع ممكن ًا يف االنتخابات
السياسية يف فرنسا من خالل القرار الذي أصدرته احلكومة يف  2004/3/18الذي
خول  33بلدية استخدام مكائن االقرتاع اإللكرتوين ،ثم ما لبثت هذه البلديات أن
توسعت الحق ًا .
()70

(68) Green, H. k. The Democracy Index: Why Our Election System is Failing and How to Fix It,
Princeton University Press, U.K., 2009, page14 .

( )69انظر املادة ( )1من القانون ،كذلك حممد عزت فاضل ،مرجع سابق ،ص.20
( )70انظر مقال بعنوان جدل بشأن التصويت اإللكرتوين باالنتخابات الرئاسية الفرنسية ،صحيفة اجلزيرة
اإللكرتونية عدد  ،2007/3 /30كذلك شبكة فولترينت بالعربية تاريخ  ،2007/5/14وانظر بشأن أثر
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ثالث ًا :القانون الكندي:
عدل املرشع الكندي قانون االنتخابات الصادر يف  2000/5/31بإضافة نص جييز
اللجوء إىل استخدام التصويت اإللكرتوين متمث ً
ال يف املادة  18فقرة أ وعنوهنا عملية
التصويت اإللكرتوين .حيث نصت عىل قيام مسؤول االنتخابات الرئيس بإجراء
الدراسات اخلاصة بوسائل التصويت البديلة خالف الوسائل الورقية .وخولته إصدار
التعليامت بتصنيع واختبار آالت تصويت إلكرتونية الستخدامها يف االنتخابات
العامة ،وذلك بعد موافقة اللجان املختصة يف كل من جمليس الشيوخ والنواب .وقد
أجاز لكل إقليم أو بلدية اختيار آالت التصويت التي ترى أهنا مناسبة ،بام يف ذلك
التصويت عرب اإلنرتنت .
()71

الفرع الثاين:
القوانني العربية
تكاد ختلو قوانني الدول العربية من تنظيم تفصييل واضح متكامل الستخدام
تكنولوجيا التصويت اإللكرتوين .ومع ذلك فإن بعض تلك القوانني سمحت
باستخدام الوسائط أو الربامج اإللكرتونية يف بعض مراحل العملية االنتخابية كإعداد
ونرش جداول الناخبني ،أو مرحلة العد والفرز ،بينام أجاز بعضها اآلخر التصويت
باستخدام تلك الوسائط .ونبني فيام ييل أبرز تلك القوانني.

تقنيات االتصاالت يف فرن سا د.موسى مصطفى شحاذة  ،تأثري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت قي تطوير
املرافق العامة يف فرنسا ،جملة احلقوق ،جامعة الكويت ،العدد  ،2السنة  ، 2011ص  348وما بعدها.
( )71راجع قانون االنتخاب الكندي حسب آخر تعديل يف  ،2014/6/19متاح باللغتني االنكليزية
والفرنسية وانظر ،http://laws-lois.justice.gc.ca ،عىل املوقع اإللكرتوين لوزارة العدل الكندية ،وانظر زكي
عبد املتعال ،مرجع سابق ،ص .25
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أوالً :القانون اإلمارايت:
تم تطبيق نظام التصويت اإللكرتوين إىل جانب التصويت الورقي يف عام 2006
وذلك النتخاب نصف عدد أعضاء جملس الشورى االحتادي.
إال أن النص عىل ذلك جرى بأداة أدنى من الترشيع ،إذ أجازت اللجنة الوطنية
لالنتخابات ذلك بقرارها يف  2006/1/1الذي جاء فيه ( ...أما يف حالة استخدام
النظام اإللكرتوين فيتوىل مسؤول مركز االنتخابات التأكد من توافر اإلجراءات الفنية
والتنظيمية املعتمدة يف هذا النظام وذلك بمعاونة خبري يف نظم املعلومات  ...وعند
استخدام التصويت اإللكرتوين يتم الفرز باتباع الطرق الفنية املتبعة يف ذلك) .
()72

ثاني ًا :القانون العراقي:
تم استخدام البطاقة اإللكرتونية يف عملية التصويت النتخاب أعضاء جملس النواب
التي جرت عام  .2014باعتبارها بطاقة تعريفية إجبارية جلميع الناخبني الذين اقرتعوا
داخل البالد .وقد صدرت استناد ًا إىل نظام التسجيل اإللكرتوين البايومرتي رقم
12لسنة  2013الذي أصدرته املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات .حيث عرف بطاقة
الناخب الذكية بأهنا وثيقة تصدرها املفوضية لكل عراقي توفرت فيه رشوط الناخب
وفق قوانني االنتخابات النافذة وحتوي بياناته وفق ًا للوثائق الرسمية املعتمدة من قبل
املفوضية وبياناته البايومرتية وصورته الشخصية .وقد جرت عملية مجع البيانات
البايومرتية للناخبني وفق ًا إلجراءات وضعتها املفوضية وباستخدام استامرة التسجيل
البايومرتي وقاعدة بيانات إلكرتونية خالل مدة معينة حددهتا املفوضية .ومن هذه
البيانات املعلومات الشخصية للناخب ،السكن ،الصورة الشخصية ،بصامت أصابع
( )72انظر بشأن التجربة اإلماراتية حممد أبو بكر عبد املقصود ،التصويت اإللكرتوين بني التجربتني العربية
والغربية نظرة حول التجربة اإلماراتية مرجع سابق ،ص .29-27
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األيدي للناخب .وقد تم تزويد مجيع املراكز االنتخابية داخل العراق بجهاز أو أكثر
لقراءة البطاقة اإللكرتونية عن طريق وضع البطاقة يف اجلهاز ووضع إصبع الناخب يف
املكان املخصص هلا من اجلهاز ليقوم بالتقاط البصمة .وإذا أرش اجلهاز باإلجياب يسلم
الناخب بطاقة االنتخاب التي حتوي أسامء الكيانات واملرشحني ليؤرش عىل أحد
املرشحني ثم يضعها يف الصندوق وبذلك تنتهي عملية التصويت .أما إذا وجد اجلهاز
أن بصمة اإلصبع والبطاقة ال تتطابقان ،أو إن الناخب سبق أن أدىل بصوته فال يسمح
بإمتام عملية االقرتاع .
()73

وهكذا يتبني لنا أن التصويت يف ظل هذا النظام جيري يف بعض آلياته الكرتوني ًا ،إال
أنه يعود إىل األسلوب الورقي يف آلياته األخرى ،فهو مزيج إذ ًا بني التصويت
اإللكرتوين والتصويت الورقي.
ثالث ًا :القانون التونيس:
نص قانون االنتخاب التونيس رقم  16لسنة  ،2014عىل تسجيل الناخبني عن بعد.
وكذلك استخدام املوقع اإللكرتوين للجهة املرشفة عىل االنتخابات لغايات نرش قوائم
الناخبني ،وإعالن قرارات قبول الرتشح أو رفضها ،وكذلك نرش حمارض عمليات فرز
األصوات ملكاتب االقرتاع ،وإعالن النتائج .
()74

رابع ًا :القانون األردين:
ضمن الدستور األردين حق االنتخاب فنص يف املادة  67عىل أن يتألف جملس
النواب من أعضاء منتخبني انتخاب ًا عام ًا رسي ًا ومبارش ًا وفق ًا لقانون لالنتخاب .وقد
نظم قانون االنتخاب ملجلس النواب وتعديالته رقم  25لسنة  2012مراحل
( )73انظر موقع املفوضية العليا لالنتخابات يف العراق ،كذلك املحمداوي ،مرجع سابق.
( )74انظر املادة ( )140من قانون االنتخاب التونيس ،رقم  16لسنة .2014
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وإجراءات العملية االنتخابية .حيث نص عىل أن تقوم اهليئة املرشفة عىل االنتخابات
والتي سميت بموجب هذا القانون باهليئة املستقلة لالنتخاب بنرش جداول الناخبني
وقوائم املرشحني ،وحتديد مراكز االقرتاع والفرز عىل املوقع اإللكرتوين للهيئة  .وهو
()75

ما أخذ به قانون البلديات اجلديد رقم ( )41لسنة  2015بالنسبة لالنتخابات
املحلية  .ورغم أن كال القانونني مل خيرجا عن الطريقة الورقية التقليدية يف االقرتاع ،
إال أن قانون االنتخاب أجاز رصاحة يف املادة (/39ح) ملجلس املفوضية ْ
أن يقرر
()77

()76

إجراءه بوسائل الكرتونية عىل ْ
أن حتدد أحكامها ورشوطها بموجب تعليامت تنفيذية
تصدر هلذه الغاية .عل ًام أهنا مل تصدر حلد اآلن .كام أجاز قانون البلديات ملجلس مفويض
اهليئة أن يقرر استخدام الربط اإللكرتوين بني املراكز االنتخابية يف االنتخابات البلدية
وذلك بموجب املادة ( )49من القانون .
ونشري هنا إىل أن من املحبذ أن يأخذ املرشع األردين بام أخذ به املرشع التونيس من
إجراءات تعزز الشفافية والثقة والنزاهة ،عندما نص عىل نرش حمارض عمليات فرز
األصوات ملكاتب االقرتاع عىل املوقع اإللكرتوين للجهة املرشفة عىل االنتخابات .مما
يمكن الكافة من االطالع عليها ،ويعزز من ثم الثقة بنزاهة االنتخابات ،ويرتجم يف
الوقت ذاته ترمجة عملية ،النص الدستوري الذي أرشنا إليه.
وفيام عدا ذلك ال نجد يف املنظومة الترشيعية األردنية أية نصوص تشري إىل تطبيق
نظام التصويت اإللكرتوين ،بام يوفر األساس القانوين الالزم ملرشوعية إجرائه .بالرغم
من أن املرشع األردين سبق أغلب نظرائه العرب يف استيعاب التقنيات اإللكرتونية
وتنظيمها قانون ًا ،عندما أصدر قانون املعامالت اإللكرتونية رقم  58لسنة . 2001
( )75انظر املادة ( )5من القانون.
( )76انظر املادة /38أ/ك ،واملادة /43ب.
( )77انظر املادة ()39من قانون االنتخاب ملجلس النواب ،واملادة ( )50من قانون البلديات.
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والذي عرف يف املادة ( )2منه مصطلح إلكرتوين بأنه (تقنية استخدام وسائل
كهربائية،أو مغناطيسية،أو ضوئية،أو ألكرتومغناطيسية ،أو أي وسائل مشاهبة يف تبادل
املعلومات وختزينها) .إال أنه مل يستطع أن يطور ترشيعاته هذه لتواكب التطورات
املستمرة يف جمال اإلدارة اإللكرتونية ،و لرتتقي إىل مصاف بعض الترشيعات العربية
وخاصة اخلليجية.
فهذا القانون وضع ليحكم املعامالت املدنية والتجارية اإللكرتونية ،ومل يصدر
أساس ًا لتنظيم العملية االنتخابية .كام أنه مل يعرتف بموجب املادة ( )6منه للمعامالت
املنظمة بموجبه إال بقوة السند العادي ،فض ً
ال عن إيراده نص ًا يمنع رسيانه عىل عدد من
املعامالت التي حددها حرص ًا.
ولكن عىل الرغم مما تقدم فقد جرى استخدام بعض الوسائط اإللكرتونية بصورة
جزئية يف انتخابات جملس النواب عام  ،2007وذلك باعتامد الرقم الوطني للناخب
وإجراء ربط إلكرتوين بني مجيع أجهزة احلاسوب يف املراكز االنتخابية يف أنحاء اململكة
كافة.
حيث تم تعميم اسم الناخب الذي أدىل بصوته عرب الشبكة اإللكرتونية لالنتخابات
عىل مجيع مراكز االنتخاب منع ًا لتكرار التصويت .فض ً
ال عن إجراء التصويت والفرز
يف آن واحد توفري ًا للجهد والوقت .غري أن هناك من عارض هذه اآللية بحجة أن
ضامنات السيطرة عىل التزوير غري موثوق هبا وليست فاعلة ،مفض ً
ال الطرق التقليدية
وهي دمغ اإلصبع باحلرب الرسي .
()78

( )78انظر املرصد العريب لالنتخابات مقال بعنوان يف ثالث يوم لقبول الرتشيحات االنتخابية النيابية األردنية
التأكيد عىل النزاهة والشفافية واعتامد التصويت اآليل ،منشور يف .2007/10/24
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وملعاجلة أوجه النقص والقصور يف املنظومة الترشيعية األردنية يف التعامل مع
تكنولوجيا التصويت اإللكرتوين ،نعتقد أن هنالك التزام ًا عىل الدولة بوضع ما يتوجب
من ترشيعات تواكب التطورات العلمية والتقنية يف املجاالت املختلفة ومنها اإلدارة
اإللكرتونية واستخدام التصويت اإللكرتوين يف العملية االنتخابية .ونعتقد أن هذا
االلتزام جيد أساسه يف أحد املبادئ املهمة الضابطة للمرفق العام وهو مبدأ مواكبة املرفق
العام للتطورات املستجدة ،الذي يقيض بوجوب التزام اإلدارة القائمة عىل املرفق
بمراعاة التطورات العلمية والتقنية احلديثة وإدخاهلا يف نظام املرفق .
()79

ونرى أن ذلك يصدق من باب أوىل عىل اإلدارة االنتخابية التي تنهض بتنفيذ وترمجة
ٍ
واحد من أهم احلقوق السياسية للمواطنني وهو حق االنتخاب .فض ً
ال عن أن إعداد
البيئة الترشيعية الالزمة الستيعاب تأثري التطورات التقنية عىل حقوق وحريات األفراد
وإصدار القوانني املنظمة والضابطة هلذه التأثريات يف املجاالت املختلفة ومنها
التصويت اإللكرتوين يمثل هدف ًا ينبغي عىل الدولة أن تسعى إىل حتقيقه باعتباره أحد
الوسائل الرضورية لتمكني األفراد من ممارسة حقوقهم السياسية من جهة  ،وما يعرف
بحقوق اجليل الثالث الوارد يف بعض املواثيق الدولية من جهة أخرى .
()80

إن الترشيع املنظم للعملية االنتخابية أو الترشيع اخلاص بالتصويت اإللكرتوين يف
األردن جيب أن ينص بوضوح عىل اعتامد هذا النوع من التصويت ،وجماالت استخدامه
كاالنتخابات الترشيعية والبلدية وكذلك االستفتاءات .مع النص عىل جواز استخدامه
يف أية انتخابات أخرى ،كانتخابات النقابات واالحتادات املهنية واجلمعيات األهلية
( )79انظر يف هذا الشأن د .داود عبد الرزاق الباز ،مرجع سابق ص  ،169-163د .عبد الوهاب ،مرجع
سابق ،ص.314-312
( )80انظر يف هذا الصدد د .شحادة ،مرجع سابق ،ص ،350ونشري يف هذا املقام إىل مرشوع الدستور األوريب
حلقوق املواطن األوريب اإللكرتونية ،انظر املجلة الرسمية حلكومة ديب اإللكرتونية ،عدد .2015/1/ 15
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وغريها ،بام يتالىف الغموض أو النقص،أو التفسري املتضارب .كام أن الصياغة القانونية
للترشيع املنظم لعملية االقرتاع اإللكرتوين ينبغي أن تتسم باملرونة بام يسمح للجهة
املرشفة عىل االنتخابات بأن تتخري من أنظمة التصويت اإللكرتوين ما تراه أكثر مالءمة
لظروف الدولة  .كذلك ختويلها صالحية تطبيق أكثر من نظام للتصويت اإللكرتوين
عىل صعيد إقليم الدولة ككل ،أو أجزاء منه .أو أن تطبق وخاصة يف املراحل األوىل
لالنتقال نحو تطبيق هذا النظام ،التصويت الورقي إىل جانب اإللكرتوين ،كل ذلك
ضمن حدود سلطتها التقديرية.
كام يتعني النص عىل خضوع اآلالت والربامج وسائر الوسائط اإللكرتونية للمعايري
الفنية الدولية .وبيان مصدر رشاء أجهزة التصويت وملحقاهتا وطاقتها الكهربائية ،
وإدخال البيانات وضوابط مراجعة املعلومات املوجودة فيها .كذلك جيب النص
بوضوح عىل تفاصيل مرحلة الفرز وعد األصوات وكيفية مراقبة عملية التصويت
اإللكرتوين وسائر مراحل العملية االنتخابية  .ومعاقبة أي اعتداء يقع عىل النظام
()81

االنتخايب اإللكرتوين بمراحله املختلفة باعتبارها جرائم انتخابية  .وأن يرتك للهيئة
()82

املستقلة لالنتخاب صالحية إصدار التعليامت التنفيذية التي تنظم األمور الفنية
واإلجرائية اخلاصة بتطبيق نظام االنتخاب اإللكرتوين وضامناته  .نظر ًا خلصوصية هذه
التعليامت بام تتضمنه من أمور فنيه وإجرائية تكون اهليئة املرشفة عىل االنتخاب أدرى
وأعلم هبا ،فض ً
ال عام تتمتع به من مرونة تسهل تعديلها أو إلغائها وإصدار تعليامت
جديدة عند االقتضاء.

(81) Legality of E-voting legal and procedural framework, The National Democratic Institute,
https://www.ndi.org.

( )82انظر بصدد اجلرائم االنتخابية اإللكرتونية ضياء عبداهلل عبود اجلابر االسدي ،النظرية العامة للجرائم
االنتخابية دراسة مقارنة ،رسالة دكتوراه مقدمة إىل جامعة بابل-العراق ،سنة  ،2007ص.323-235
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ونظر ًا ألمهية وخطورة هذا الترشيع ،وملا أثاره من اعرتاض وجدل يف أغلب الدول
التي اعتمدته أو انتهجت هذا السبيل ،فإن مسودته جيب ْ
أن تعرض عىل األفراد
واألحزاب السياسية واملختصني وسائر مؤسسات املجتمع املدين لالطالع عليها
وإبداء ما لدهيا من مالحظات أو وجهات نظر بشأهنا ،ومناقشة هذه اآلراء لألخذ بام
هو صائب منها.
إذ إن من األمهية بمكان أن حيصل ولو حد أدنى من التوافق املجتمعي عىل هذا
القانون ،وأن حيوز الثقة الشعبية املطلوبة ،كضامنة مهمة من ضامنات نجاح تطبيق نظام
التصويت اإللكرتوين.

املبحث الثالث
ضامنات التصويت اإللكرتوين
تبقى النصوص القانونية املنظمة للعملية االنتخابية قارصة بمفردها عن تأمني نجاح
سري هذه العملية ،ما مل تعزز بضامنات تكفل سالمتها ومرشوعيتها يف مراحلها
املختلفة ،بام يبعث الثقة يف نفوس أطرافها .وتتزايد أمهية هذه الضامنات بشكل خاص
إذا ما تم اعتامد التصويت اإللكرتوين يف االنتخابات .لذلك كان لزام ًا علينا أن نعرض
هلذه الضامنات بالبحث ،حيث خصصنا املطلب األول للضامنات التقنية ،وأفردنا
املطلب الثاين للضامنات القانونية.

املطلب األول
الضامنات التقنية
سبق وبينا أن من أهم االنتقادات املوجهة إىل نظام التصويت اإللكرتوين ،هو ما قد
يتعرض له من خماطر أمنية تتمثل يف القرصنة والتخريب والتدخالت غري املرشوعة،
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فض ً
ال عن األخطاء البرشية والتي من شأهنا يف جمموعها أن تؤثر عىل نتيجة التصويت .
والشك أن ذلك قد يفقد العملية االنتخابية مصداقيتها ،و يؤدي يف النهاية إىل فقدان
أو عىل األقل زعزعة الثقة هبا .وملواجهة هذه املخاطر فقد وضع اخلرباء واملتخصصون
عدد ًا من الضامنات التقنية لتأمني سالمة وأمن هذه العملية ،وذلك من خالل اعتامد
معايري فنية معينة معتمدة دولي ًا يمكن ْ
أن نوجز أمهها بام ييل:
أوالً :سالمة النظام اإللكرتوين املعتمد.
إن تأمني سالمة النظام اإللكرتوين املعتمد يف العملية االنتخابية يتم من خالل عدد
من اإلجراءات التي تقلص خماطر استخدام التكنولوجيا يف هذه العملية ومنها :
()83

 اتباع إجراءات التحقق من صيانة األنظمة واختبارها لضامن كون األجهزةوالربجميات واالتصاالت تعمل بشكل فعال.
 التأكد من أن التكنولوجيا املستخدمة آمنة مادي ًا ،بام يمنع وقوع األرضار العرضيةأو الدخول غري املرصح به.
 التحقق من أن البيانات وبرامج احلاسوب آمنة ،بام يف ذلك استخدام تقنياتالتشفري ملنع الدخول غري املرصح به.
 تطبيق إجراءات النسخ االحتياطي للبيانات ،بام يف ذلك أساليب ختزين واستعادةالبيانات املوثوق هبا.
 توفري أنظمة الطوارئ اليدوية. استخدام شفرات التدقيق ومحاية برامج احلاسوب من الفريوسات. اتباع إجراءات التأمني املناسبة للحيلولة دون وقوع اخلسارة النقدية أو املادية.( )83د.خالد الزبيدي ،مرجع سابق ص ،5تقليص املخاطر يف استخدام التكنولوجيا ،االنتخابات والتكنولوجيا،
شبكة املعرفة االنتخابية  ،www.aceproject.orgتاريخ الزيارة  ،2014/7/23كذلك د .غيث عبندة ،التصويت
اإللكرتوين خلدمة االنتخابات ،جريدة الرأي يف  ،2010/12/9تاريخ الزيارة .2011/3 /5
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 اعتامد وإنفاذ سياسات اخلصوصية لضامن أمن البيانات الشخصية والرسية ،معضامن وضع املعلومات العامة املالئمة يف متناول اجلميع.
ثاني ًا :مصادقة املشغل وشهادته.
ضامن ًا ملوثوقية األجهزة والربامج االنتخابية املستخدمة يف العملية االنتخابية ،فإن
عىل الرشكات املصنعة أو املطورة لتلك األجهزة والربامج ،أن تصدر شهادة باملصادقة
عىل سالمتها .حيث توضح من خالهلا رشوط وآليات املصادقة  ،فض ً
ال عن بيانات
املرور واألرقام الرسية اخلاصة هبا .ويتعني إصدار هذه الشهادة حتى بعد الصيانة أو
إعادة الرتكيب .
()84

وبام ْ
أن إصدار شهادة املصادقة ،هو أمر مهم ورضوري لضامن اجلودة ،وتاليف وقوع
األخطاء واالخرتاقات حتقيق ًا ملصداقية العملية االنتخابية ،أرى رضورة أن يكون للجهة
اإلدارية املرشفة عىل عملية االنتخاب وهي يف األردن اهليئة املستقلة لالنتخاب ،دور يف هذه
املصادقة .وذلك بأن ال تكتفي بمجرد تسلم تلك الشهادة ،بل أن تتوىل – قانون ًا – مهمة فحص
وتدقيق األجهزة والربامج حمل التصديق .وختويلها صالحية االستعانة باخلرباء واملتخصصني
سواء من العاملني لدهيا أم من سواهم .باعتبار أن إنجاز انتخابات سليمة وشفافة ،يقع يف
صلب مهام تلك اجلهة .وهذا يتطلب توفر اخلربات التقنية والفنية املتخصصة لدى اجلهة
املرشفة عىل االنتخابات ،وهو ما سيتم بحثه يف املطلب الثاين من هذا املبحث.
ثالث ًا :سالمة البيانات االنتخابية وموثوقيتها.
وتشمل كافة املعلومات التي تتعلق بعملية إدخال األصوات ،وتبويبها ،حيث جيب
التأكد منها ،وتسجيل أصوات الناخبني بالطريقة الصحيحة.
( )84مراقبة التصويت اإللكرتوين ،مقال منشور عىل املوقع اإللكرتوين للشبكة العاملية ملراقبي االنتخابات
املحليني.ar www.gndem.org،
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رابع ًا :احلفاظ عىل رسية النظام اإللكرتوين.
ونعني بذلك رسية الربجميات واألنظمة اإللكرتونية واألجهزة والرموز
والدالالت ،وكذلك الوثائق واالستامرات وشهادات املصادقة والتشغيل ،وتشمل
ضامنات الرسية املقدمة من بائعي النظام أو مطوريه أو مصنعيه .
()85

والبد من اإلشارة هنا إىل أن الدور اإلجيايب للجهة املرشفة عىل االنتخابات ،يقتيض
ْ
أن تقوم بنفسها بعملية التعاقد عىل رشاء األجهزة واملعدات والربجميات املتعلقة بالنظام
اإللكرتوين .وكذلك إبرام االتفاقيات الالزمة مع الرشكات املصنعة والبائعة،
باالستعانة بخرباء من وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وخرباء قانونيني ،بام
يكفل التزام تلك الرشكات بالرسية ،ووضع الرشوط التي تضمن هذه الرسية ،وفرض
اجلزاءات الرادعة يف حالة خرقها.
خامس ًا :توفر أنظمة محاية النظام وضامن موثوقيته.
وهذه احلامية جيب ْ
أن تشمل ما ييل :
()86

 -1منظومة األجهزة اإللكرتونية و ملحقاهتا:
إذ إن أجهزة احلواسيب تتطور بشكل كبري ،لكن باملقابل هناك تطور يف جمال السبل
املستخدمة الخرتاقها .األمرالذي يتطلب تطوير القابليات واملهارات للعاملني يف
أقسام املعلومات لكي يستطيعوا مواجهة حاالت التالعب و العبث املقصود أو غري
املقصود يف تلك األجهزة.

( )85نيكوالس كرافت ،جودي عيل ،ترشيعات وأنظمة تقنية االنتخابات ،مرجع سابق،ص.138-136
( )86راجع األمن املعلومايت ألنظمة املعلومات  ،www.ao-academy.orgتاريخ الزيارة 2014/7/24
Mitrou, L., Gritzali, D., and Katsikas, S. Legal and Regulatory Requirements for secure evoting Revisting see www.researchgate.ne
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 -2الربجميات املستخدمة يف تشغيل النظام:
تعترب الربجميات من املكونات غري املادية وعنرص ًا أساس ًا يف نجاح استخدام النظام.
لذلك من األفضل أن يتم اختيار حواسيب ذات أنظمة تشغيل هلا خصائص أمنية ويمكن
أن حتقق محاية للربامج وطرق حفظ كلامت الرس وطريقة إدارة نظام التشغيل وأنظمة
االتصاالت ،وهذا األمر جيب ْ
أن يؤخذ بعني االعتبار عند تصميم النظام ووضع براجمه.
 -3شبكة تناقل املعلومات:
حيث يتم من خالل هذه الشبكة تبادل عملية الرتاسل بني احلواسيب وتبادل
استخدام امللفات .وهذا األمر يمكن أن يتيح عملية رسقة املعلومات أو تدمريها سواء
من الداخل كاستخدام الفريوسات أو من خالل الدخول عرب منظومات االتصال
املختلفة  .لذلك ال بد من وضع إجراءات محاية وضامن أمن الشبكات من خالل إجراء
الفحوصات املستمرة هلذه املنظومات وتوفري األجهزة اخلاصة بالفحص .كام أن نظم
التشغيل املستخدمة واملسؤولة عن إدارة احلواسيب جيب أن تتمتع بكفاءة وقدرة عالية
عىل الكشف عن التسلل إىل الشبكة .و يتحقق ذلك من خالل تصميم نظم حممية بإقفال
معقد ،أو عن طريق التشفريات وربطها بخطوط االتصال ،عرب استخدام اخلوارزميات
الرياضية ،أو أجهزة و معدات لغرض تشفري تناقل املعلومات أو امللفات.
 -4مواقع منظومة األجهزة اإللكرتونية وملحقاهتا:
جيب أن تويل اجلهة املرشفة عىل االنتخابات أمهية خاصة للمواقع واألبنية التي حتوي
أجهزة احلواسيب واملنظومات اإللكرتونية وملحقاهتا .وأن تتخذ ما يلزم من
اإلجراءات االحرتازية حلامية تلك املقرات وحتصينها من أية خماطركالتخريب أو
السطو أو احلريق أو ترسب املياه والفيضانات .وكذلك إدامة مصدر الطاقة الكهربائية
وانتظامها وحتديد أساليب وإجراءات التفتيش والتحقق من هوية األفراد الداخلني إىل
[العدد الثالث والسبعون – ربيع اآلخر 1439هـ يناير ]2018

45

[السنة الثانية والثالثون]

135

Published by Scholarworks@UAEU, 2018

Journal Sharia and Law, Vol. 2018, No. 73 [2018], Art. 2

[التصويت اإللكرتوين لالنتخابات العامة]

تلك املواقع واخلارجني منها وتوثيق ذلك من خالل سجل رسمي .
()87

املطلب الثاين
الضامنات القانونية
تقتيض سالمة تطبيق نظام التصويت اإللكرتوين ،توفري عدد من الضامنات سواء
تلك التي نص عليها الدستور والقانون ،أم ما يؤكد اخلرباء واملتخصصون رضورة
النص عليه .وذلك هبدف حتقيق مزيد من الثقة واملصداقية هلذا النظام ،وهو مانبينه فيام
ييل:
أوالً :الضامنات الدستورية:
تأيت الضامنات الدستورية يف مقدمة الضامنات القانونية الالزمة لسالمة العملية
االنتخابية بمراحلها املختلفة ،بام فيها مرحلة التصويت سواء كان ورقيا أم الكرتوني ًا.
وقد حرص الدستور األردين عىل تأكيد ذلك من خالل إيراد عدد من النصوص
الرصحية يف هذا املجال .حيث نص يف املادة  67عىل أن يتألف جملس النواب من أعضاء
منتخبني انتخاب ًا عام ًا رسي ًا ومبارش ًا وفق ًا لقانون لالنتخاب بام يضمن حق املرشحني يف
مراقبة العملية االنتخابية وعقاب العابثني بإرادة الناخبني وسالمة العملية االنتخابية
يف مراحلها كافة .كام نص عىل إنشاء هيئة مستقلة ترشف عىل العملية االنتخابية النيابية
وتديرها يف كل مراحلها وترشف عىل أي انتخابات أخرى يقررها جملس الوزراء.
والشك أن استخدام الوسائل اإللكرتونية يف خمتلف مراحل العملية االنتخابية بام يف
ذلك مرحلة التصويت ،إىل جانب غريها من الضامنات سوف يسهم إىل حد كبري يف
حتقيق مقاصد املرشع الدستوري ،ويعمل عىل تعزيز هذه الضامنة الدستورية.

( )87راجع األمن املعلومايت ألنظمة املعلومات ،مرجع سابق ،كذلك د .غيث عبندة ،مرجع سابق.
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ثاني ًا :حياد اجلهة القائمة عىل االنتخابات:
جيب ْ
أن تعهد إدارة العملية االنتخابية إىل جهة مهنية مستقلة حمايدة ،تضم من
العنارص اإلدارية والتقنية والقانونية ،ومتتلك من املستلزمات املادية والصالحيات
القانونية ما يسهل هلا تنفيذ هذه املهمة .وعادة ما تقوم الدول بإنشاء هذه اجلهات
بموجب قانون حيدد اختصاصاهتا وصالحياهتا ،ويرسم هلا اإلجراءات التفصيلية ،كام
هو احلال بالنسبة للمفوضية العليا املستقلة لالنتخابات يف العراق ،واهليئة املستقلة
لالنتخاب يف األردن.
وألمهية دور هذه اجلهة وتأثريها عىل مصداقية العملية االنتخابية ،فإن من
الرضوري التحقق من كفاءة ونزاهة وحياد املالكات البرشية العاملة لدهيا من موظفني
ومتعاقدين وخرباء ومستشارين وغريهم .حيث يلعب الفرد دور ًا أساسي ًا ومه ًام يف
جمال أمن املعلومات واحلواسيب إذ له تأثريه الفاعل يف أداء عمل احلواسيب من جانبني
إجيايب وسلبي .فبقدر ما جلهده من تأثري وأمهية يف محاية احلواسيب واملعلومات ،فإن
هذا اجلهد وتلك اخلربة قد يتحوالن إىل عاملني سلبيني إذا ما استغال خالف ًا للقانون،
كتخريب األجهزة ورسقة املعلومات سواء ملصلحته الشخصية أم ملصلحة الغري .إن
من متطلبات أمن احلواسيب حتديد مواصفات حمددة للعاملني ووضع تعليامت
واضحة الختيارهم وذلك للتقليل ما أمكن من املخاطر التي يمكن أن يكون مصدرها
األفراد ،إضافة إىل وضع اخلطط لزيادة احلس األمني واحلصانة من التخريب .كام
يتطلب األمر املراجعة الدورية للتدقيق يف اجلوانب الشخصية والسلوكية لألفراد
العاملني من وقت آلخر .وربام تغيري مواقع عملهم و حماولة عدم احتكار املهام من قبل
عدد قليل من املوظفني .وتأكيد ًا ملبدأ احلياد فقد حظر قانون اهليئة املستقلة لالنتخاب
األردين عىل العاملني يف اهليئة الرتشح ألي انتخابات تتوىل اهليئة اإلرشاف عليها
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وإدارهتا .كام حظر عليهم املشاركة بطريقة مبارشة أو غري مبارشة يف الدعاية االنتخابية
ألي مرشح ،فض ً
ال عن املحظورات التي نص عليها نظام اخلدمة املدنية .إضافة إىل ذلك
فقد أوجب القانون عىل املفوض أو األمني العام أو أي عامل يف اهليئة أن يفصح
للمجلس خطي ًا عن أي عالقة بينه وبني أي مرشح لالنتخابات التي ترشف عليها اهليئة
أو تديرها .
()88

ثالث ًا :اإلرشاف القضائي:
جيب أن يعهد إىل القضاء بمهام الرقابة واإلرشاف عىل عملية التصويت اإللكرتوين
وسائر مراحل العملية االنتخابية ،ملا يتميز به من حيدة ونزاهة ومهنية .إذ يتعني أن
يكون هنالك قاض واحد عىل األقل لكل مركز انتخايب ،ولقد أوضحنا سابقا أن تطبيق
نظام التصويت اإللكرتوين ،من شأنه أن يقلص عدد القضاة الذين يرشفون عىل العملية
االنتخابية ،نظر ًا لصعوبة تأمني قاض لكل صندوق.
ولكن جيب أن يكون حارض ًا يف الذهن أن هؤالء القضاة جيب أن تكون لدهيم معرفة
وإملام باإلجراءات واآلليات الالزمة الستخدام نظام التصويت اإللكرتوين .وأن
يتمتعوا بالقدرة عىل التعامل مع هذا النظام ،ليتسنى هلم التحقق من أية أخطاء أو
خمالفات قانونية قد حتدث .ونشري هنا إىل أن من بني أهم االنتقادات التي وجهت إىل
املرشوع الذي طرح عام  2006لتطبيق التصويت اإللكرتوين يف االنتخابات النيابية يف
البحرين ،أن معظم القضاة الذين تم تعيينهم ملراقبة االنتخابات واإلرشاف عليها ال
جييدون استخدام احلاسوب ،وتقترص معرفة البعض اآلخر منهم عىل فتح الربيد
اإللكرتوين وقراءة الصحف وكتابة املدونات .والشك أن مثل هؤالء القضاة ال يمكن
هلم ْ
أن يتحققوا من صحة عملية التصويت ،ومن ثم قد جتري عمليات تزوير أو
( )88انظر املواد (17و )18من القانون.
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خمالفات قانونية بالرغم من وجودهم عىل رأس اللجان املرشفة عىل االنتخابات يف
املراكز االنتخابية  .لذلك يتعني ْ
أن يتم تدريب القضاة الذين تناط هبم مهمة اإلرشاف
()89

عىل عملية االقرتاع اإللكرتوين عىل كيفية التعامل مع هذا النظام وأهم مايرافق تطبيقه
من ثغرات  ،وأن يتاح هلم االستعانة باخلرباء واملتخصصني يف هذا املجال.
كام نشري هنا إىل وجوب الفصل بني املالكات القائمة عىل إدارة العملية االنتخابية
من جهة ،وتلك املنوط هبا مهمة اإلرشاف القضائي عليها من جهة أخرى ،فلكل منهام
اختصاصاته ومسؤولياته.
رابع ًا :رسية التصويت:
يعد مبدأ رسية التصويت من املبادئ الديمقراطية التي أرستها الكثري من الدساتري،
وضامنة أساسية لنزاهة وحياد العملية االنتخابية .وقد نص الدستور األردين يف املادة
( )67عىل رشط الرسية يف انتخاب أعضاء جملس النواب ،عندما أشار إىل أن املجلس
يتكون من عدد من األعضاء املنتخبني انتخاب ًا عام ًا رسي ًا ومبارش ًا .ويقوم مبدأ الرسية
يف االقرتاع أو التصويت عىل رضورة عدم الكشف عن هوية الناخب أو التصويت
الذي أجراه وضامن رسية البيانات االنتخابية .وهو ما يتطلب أن تكون هذه البيانات
حممية من القراءة اخلارجية خالل عملية التصويت .وأن يتم نفي أي ربط حمتمل بني
األصوات املسجلة وهوية الناخب يف حال كان االقرتاع صوتي ًا ،التزام ًا باملحافظة عىل
جهالة الصوت والرسية التامة.
ومحاية لرسية عملية التصويت وخصوصية الناخب ،وضامن ًا ملصداقية التصويت
اإللكرتوين ،يرى اخلرباء يف هذا املجال ،وجوب استخدام شبكة مستقرة وخطوط آمنة،
( )89انظر يف هذا الصدد مقاالً بعنوان من سيرشف عىل التصويت اإللكرتوين ،نرش يف صحيفة الوسط
البحرينية ،بتاريخ .2006/9/20
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وأن يتم تشفري الصوت قبل خروجه من املركز االنتخايب إىل قاعدة البيانات .وبذلك
يمكن حفظ صوت الناخب من الرسقة ،والتأكد من أن صوته قد ذهب إىل مرشحه.
عىل ْ
أن ال يفتح جهاز تشفري األصوات إال بحضور أغلبية القضاة الذين تعهد إليهم
هذه املهمة (ثالثة من مخسة عىل سبيل املثال) ،وأن حيمل كل قاض جزء ًا من مفتاح فك
التشفري .وتتجىل هنا أمهية متكن القضاة من التعامل مع نظام التصويت اإللكرتوين .
()90

وجتنب ًا لتعرض الناخب إىل أية ضغوط لإلدالء بصوته إىل مرشح معني ،وخاصة عند
التصويت عن بعد عرب اإلنرتنت ،وحفظ ًا لرسية التصويت وخلصوصية الناخب ،جتيز
بعض القوانني كالقانون اإلستوين ،للناخبني يف حال تغيري رأهيم ،تعديل أسامء
املرشحني الذين سبق وصوتوا هلم عن طريق شبكة االقرتاع اإللكرتونية .ويتم ذلك
باإلدالء بأصواهتم ببطاقة اقرتاع مصححة بالطرق التقليدية يوم االنتخابات،مما حيقق
مصداقية أكرب لعملية التصويت وملا تسفر عنه من نتائج .
()91

خامس ًا:الشفافية:
انسجام ًا مع مبدأ الشفافية اإلدارية الذي جيعل العالقة بني احلكومة واجلمهور
عالقة تشاور وتناغم بام يتيح له مشاركة اإلدارة فيام تقوم به من أعامل ،وحقه يف فهم
ترصفاهتا من خالل االطالع عىل وثائقها وأسباب قراراهتا  .ومن أجل إشاعة الثقة
يف برامح التصويت اإللكرتوين ،وحتفيز ًا للناخبني لالشرتاك الفاعل يف االنتخابات،
()92

( )90عادل ميمون ،جعله اختياري ًا وبنسبة حمددة إىل جانب التقليدي اعتامد التصويت اإللكرتوين ،صحيفة
أخبار اخلليج ،عدد .2006/9 /22
( )91عمرو زكي عبد املتعال ،مرجع سابق،ص.30
( )92انظر يف هذا الصدد د .حممد عبد الواحد اجلمييل ،من الرسية إىل الشفافية اإلدارية ،دار النهضة العربية،
 ،1999ص  ،15كذلك د .ماجد راغب احللو ،الرسية يف أعامل السلطة التنفيذية ،بحث منشور يف جملة احلقوق
للبحوث القانونية واالقتصادية ،جامعة اإلسكندرية ،1980 ،ص .115
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يرى املتخصصون رضورة أن تكون هناك قدرة عىل املراجعة واإلرشاف .وذلك بأن
تكون الربامج التي يراد استخدامها مفتوحة املصدر مما ينشئ جو ًا من الشفافية من
خالل السامح للجميع باالطالع عىل البناء الكودي الكامل للربنامج واملوافقة عليه
والتحقق من عدم وجود فريوسات أو وظائف معينة يمكن التحكم بواسطتها يف
النظام ،أو وجود نقاط ضعف رصحية أو خفية .وإعطاء اجلمهور احلق الكامل يف
اإلعالن عن هذه األمورْ .
وان يتم تنظيم ذلك كله من خالل نص قانوين رصيح .
()93

وقد أورد قانون اهليئة املستقلة لالنتخاب األردين نصوص ًا عامة تؤكد التزام اهليئة
بالشفافية يف أدائها ألعامهلا ويف تنفيذ العملية االنتخابية  ،إال أن هذه النصوص بحاجة
()94

إىل تفصيل أكثر من خالل ما تصدره اهليئة من تعليامت.
سادس ًا :األثر الورقي:
لعل من أكثر التدابري فاعلية ،بحسب ما يرى املتخصصون يف برامج التصويت
اإللكرتوين ،هو تبني سجل ورقي أو كتايب إىل جانب املخزون اإللكرتوين ،للتحقق من
دقة عمل احلاسوب ،والتأكد من عدم وجود أي خمالفات ،أو تزوير ،أو تكرار
لألصوات،أو غري ذلك من املخالفات القانونية  .لذلك عىل اجلهة القائمة عىل العملية
()95

االنتخابية وبالتعاون مع القضاة الذين أرشفوا عليها ،القيام بعد انتهاء عملية التصويت
اإللكرتوين بطباعة املدخالت ورقي ًا واالحتفاظ هبا ،للرجوع إليها يف حالة وجود
شكوك،أو رفع طعن،أو تقديم اعرتاض عىل نتائج االنتخابات ،وليسهل عىل اجلهة
( )93انظر بشأن أمهية الشفافية يف عمل اإلدارة االنتخابية مقاالً بعنوان املبادئ العامة لإلدارة االنتخابية ،شبكة
املعرفة االنتخابية اإللكرتونية.
( )94انظر الفقرة (ج) من املادة (  )12من القانون.
( )95انظر بشأن أمهية األثر الورقي مقال بعنوان أسباب نجاح التصويت اإللكرتوين يف البحرين تكاد تكون
معدومة ،نرش عىل املوقع اإللكرتوين جلمعية الوفاق الوطني اإلسالمية بتاريخ .2006/8/21
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املختصة البت يف النزاع .وهذا ما حصل بالفعل إبان االنتخابات الرئاسية األمريكية
عام ،2000فقد ثار خالف حول عدد األصوات التي حصل عليها كل من املرشحني
جورج دبليو بوش وآل جور ،والتي جرى إحصاؤها الكرتوني ًا ،حيث تم اللجوء إىل
العد اليدوي ليسفر عن حسم النزاع لصالح بوش .
()96

ويطرح آخر ضامنة أخرى تتصل باملوضوع ذاته للتحقق من سالمة النتائج ،وهو
إجراء اختيار عشوائي بنسبة معينة %10عىل سبيل املثال من أجهزة التصويت
اإللكرتوين إلجراء فرز يدوي للتأكد من تطابق عدد األصوات يدوي ًا وإلكرتوني ًا .
()97

سابع ًا :الطعن يف نتائج االنتخابات:
يبقى الطعن بنتائج التصويت الكرتوني ًا كان أم ورقي ًا ،من أهم الضامنات القانونية
املتاحة للمرشحني .وختتلف الدول يف تنظيمها هلذا احلق من حيث رشوطه وإجراءاته
واجلهة التي ختتص بنظره .وبموجب القانون األردين فإن الفصل يف الطعون االنتخابية
منوط بالقضاء العادي ،بالنسبة إىل انتخابات جملس النواب وهو ما نص عليه الدستور
األردين لسنة  1952يف املادة ( )71وكذلك االنتخابات البلدية بموجب املادة(/38ز)
من قانون البلديات رقم  41لسنة  .2015أما سائر االنتخابات األخرى كانتخابات
جمالس هيئات غرف الصناعة والتجارة والنقابات واجلمعيات والنوادي ،فتدخل يف
اختصاص املحكمة اإلدارية  .ومن جانبنا نعتقد بأن الطعون يف نتائج االنتخابات النيابية
()98

( )96انظر جورجي شفيق ساري ،تأمالت واجتهادات يف عملية االقرتاع وضامناهتا ،دار النهضة العربية،
القاهرة ،2003 ،ص ،35كذلك ملفن ارو فسكي ،حقوق األفراد واحلرية الفردية ووثيقة احلقوق ،وزارة
اخلارجية األمريكية ،مكتب اإلعالم اخلارجي ،بال سنة طبع ،ص.96-95
( )97أسامة الكوهجي ،نظام االقرتاع اإللكرتوين يف البحرين ،مقال منشور بتاريخ  ،2006/2/27عىل موقع
اجلزيرة اإلخباري.www.aljazeeratalk.net
( )98انظر املادة / 9ا من قانون القضاء اإلداري رقم 27لسنة  ،2014منشور يف عدد اجلريدة الرسمية رقم
 ،5297بتاريخ .2014/8/17
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والبلدية جيب أن تدخل – من باب أوىل – يف اختصاص املحكمة اإلدارية ،باعتبارها من
منازعات القانون العام التي تدخل يف صلب اختصاص القضاء اإلداري  .وهو ما نأمل
ْ
أن يأخذ به املرشع األردين ،خصوص ًا بعد اعتامده مبدأ التقايض اإلداري عىل درجتني
()99

بإنشاء املحكمة اإلدارية العليا بموجب قانون القضاء اإلداري  .كام ندعو املرشع األردين
إىل اعتبارها من القضايا املستعجلة ،هبدف حسمها ضمن مدة قصرية نظر ًا ألمهيتها من
()100

جهة ،وضامن ًا الستقرار ما يرتتب عليها من مراكز قانونية من جهة أخرى.
كشفت باملقابل ما رافق هذا التطبيق من أخطاء وانحرافات .ولكن يف املحصلة النهائية
وبإجراء موازنة بني املنافع واملساوئ التي ترتتب عىل تطبيق هذا النظام ،نجد أن الكفة –
باعرتاف اخلرباء واملتخصصني – ترجح إىل جانب تبنيه بل وتوسيع نطاق تطبيقه.
لقد بينا من خالل دراستنا هذه مفهوم التصويت اإللكرتوين ونظمه وما ثار من
جدل حول حماسنه وعيوبه .وأوضحنا متطلبات تطبيق هذا النظام املادية منها والبرشية
والقانونية .ثم تطرقنا إىل ما ينبغي توفريه من ضامنات لكفالة سالمة ومرشوعية تطبيقه.

( )99انظر عىل سبيل املثال الفقرة أوالً من املادة ( )10من قانون جملس الدولة املرصي ،رقم  47لسنة ،1972
فيام يتعلق بالطعون اخلاصة بانتخابات املجالس البلدية ،وملزيد من التفاصيل انظر د .أمحد الغفلول ،نظام
االنتخابات الترشيعية يف فرنسا ،دار الفكر العريب ،مرص  ،2001ص  ،38د .بشري عيل باز ،مرجع سابق ،ص
 ،142-140جهاد عيل مجعة ،الطعون يف االنتخابات الترشيعية يف العراق دراسة مقارنة ،رسالة
ماجستري،جامعة بغداد ،2011 ،ص.77-48
( )100انظر املادة / 9ا من قانون القضاء اإلداري ،رقم 27لسنة  ،2014منشور يف عدد اجلريدة الرسمية رقم
 ،5297بتاريخ .2014/8/17
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خامتة
تعرضت هذه الدراسة بالبحث والتحليل ملوضوع ذي أمهية بالغة ،أثار ومل يزل
جدالً واسع النطاق ذي أبعاد قانونية وسياسية وتقنية ،أال وهو إشكالية استخدام
الوسائل اإللكرتونية يف التصويت أو ما عرب عنه بالتصويت اإللكرتوين .إذ انقسمت
بشأنه اآلراء بني مؤيدة تعدد حماسنه ومعارضة حتيص عيوبه .ورغم هذا وذاك فقد كان
عدد الدول التي تبنته يف تزايد مستمر .وقد أسفرت جتارهبا عن بيان ما يرتتب عىل
تطبيقه من مزايا وآثار اجيابية.
وقد خلصنا من خالل البحث إىل عدد من النتائج والتوصيات نجملها بام ييل-:
أوال :النتائج:
 -1إن نجاح تطبيق نظام التصويت اإللكرتوين يتوقف عىل مدى الثقة املتبادلة بني
احلكام واملحكومني ،وال يمكن احلديث عن تطبيقه إال حيث توجد ديمقراطية حقيقية
وإن تكن تقليدية .وإن من العبث احلديث عن ديمقراطية إلكرتونية يف دول ليس هلا
قيم وتقاليد وجتارب ديمقراطية حتظى بثقة مواطنيها وحترتم من قبل احلكام
واملحكومني عىل حد سواء.
 -2إن التصويت اإللكرتوين ليس غاية يف ذاته ،و إنام هو وسيلة من وسائل حتقيق
احلوكمة والوصول إىل احلكم الرشيد .وهو يف هذا السياق يعد تطبيق ًا مه ًام من تطبيقات
نظام اإلدارة اإللكرتونية الذي ينتظم سلطات الدولة الثالث الترشيعية والتنفيذية
والقضائية ،والتي تضع من بني أهم أهدافها حتقيق احلوكمة وتعزيز الديمقراطية.
 -3إن تطبيق نظام التصويت اإللكرتوين يتطلب إرادة سياسية صادقة ،قادرة عىل
ْ
أن توفر البيئة املناسبة لتطبيقه ،ومستعدة للتشاور والتوافق بشأنه مع املعارضة
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واألحزاب السياسية ومؤسسات املجتمع املدين واألفراد.
 -4إن توفري البيئة القانونية الالزمة لتنظيم عملية التصويت اإللكرتوين ،وما يرتبط
هبا من مراحل سابقة والحقة ،يعد واحد ًا من أهم متطلبات تطبيق هدا النظام ،إىل
جانب املتطلبات التقنية والبرشية واملالية .ولكن جيب أن ينظر إىل تطبيق التصويت
اإللكرتوين نظرة شاملة وليست جمتزأة ،مما يستدعي إعادة النظر يف املنظومة الترشيعية
التي تتعامل مع حقوق املواطنني ،كقوانني االنتخابات واألحزاب السياسية وقوانني
الشفافية ،وتغيريها بام يتامشى ومقتضيات تطبيق هذا النظام.
 -5ال توجد صلة بني اعتامد التصويت اإللكرتوين لالنتخابات يف دولة ما ،وبني
عدد سكاهنا أو عدد الناخبني ،فكام استخدم يف دول ذات كثافة سكانية عالية كاهلند،
طبق كذلك يف دول تتسم بكثافة سكانية واطئة وبقلة عدد ناخبيها كاإلمارات العربية
املتحدة .ومن ثم فإن التذرع بقلة عدد السكان أو الناخبني لرفض تطبيقه حجة ال قيمة
هلا ،ولكن يمكن القول بأن تطبيقه أكثر إحلاح ًا يف النوع األول من الدول.
 -6ال قيمة للتصويت اإللكرتوين وال ملا يرتتب عىل تطبيقه من نتائج ،ما مل يعزز
بضامنات تكفل مرشوعية تلك النتائج وسالمتها ،وتضمن احرتام املبادئ األساسية
لكل عملية انتخابية ورقية كانت أم إلكرتونية .وتتنوع تلك الضامنات مابني تقنية تتمثل
يف اختاذ ما يمكن من احتياطات ووضع ما يلزم من برامج إلكرتونية لضامن أمن
التصويت ،وقانونية تتمثل يف احلياد والرسية والشفافية والفصل بني سلطتي اإلدارة
واملراقبة ،وإناطة اإلرشاف عىل عملية التصويت بالقضاء صاحب الوالية العامة،
وإتاحة حق الطعن بنتائج االنتخابات أمام جهة قضائية متخصصة.
 -7رغم أن التصويت اإللكرتوين أكثر شيوع ًا وتطبيق ًا يف الدول الديمقراطية ،إال
أن تطبيق هذا النظام ال يعني بالرضورة أن الدول التي طبقته أو تنوي ذلك هي دول
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ديمقراطية .بل عىل العكس من ذلك فقد تتخذ منه غطاء لتزوير االنتخابات أو
للتالعب بإرادة الناخبني .إذ أن أي نظام انتخايب ورق ًيا كان أم إلكرتوني ًا ،يمكن
التالعب به إذا ما انتهك مبدأ املرشوعية وغابت دولة القانون.
 -8يمكن للدول التي تنوي تطبيق التصويت اإللكرتوين أن تتخري من نظمه ما
يتناسب وظروفها السياسية واالقتصادية واالجتامعية .وأن ترتك يف بداية تطبيق هذا
النظام للناخبني حرية االختيار بني الطريقتني التقليدية واإللكرتونية يف التصويت .وأن
تتبع نظام التصويت اإللكرتوين يف مراكز االقرتاع ،ثم تنتقل شيئ ًا فشيئ ًا إىل نظم أكثر
تطور ًا وفق ًا ملا تسمح به ظروفها ويف ظل تقبل جمتمعي ،وصوالً إىل أكثرها تطور ًا وهو
التصويت عن بعد عرب اإلنرتنت.
ثانيا :التوصيات.
 -1أن تقوم اهليئة املستقلة لالنتخاب يف األردن بدراسة فكرة األخذ بنظام
التصويت اإللكرتوين دراسة معمقة يف ضوء ما هو متوفر من متطلبات مادية وبرشية
ومدى احلاجة الفعلية للجوء إليه  .وذلك بالتعاون مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات ووزارة العدل .ثم تقوم اهليئة بطرح الفكرة للمناقشة سواء من قبل احلكومة
أم األحزاب والكتل السياسية خصوص ًا املعارضة .وكذلك منظامت املجتمع املدين
واملتخصصون وعموم أفراد الشعب ،وإجراء حوار جمتمعي بشأنه.
وإننا إذ ندعو إىل طرح فكرة التصويت اإللكرتوين للنقاش واحلوار ،فإن هذا ال
يعني بالرضورة أن يسفر النقاش عن املوافقة عىل تطبيقه ،أو الترسع يف األخذ به ،من
دون أن تكون هنالك حاجة حقيقية العتامده .كأن يطبق جماراة للدول الديمقراطية
املتقدمة ،أو ملجرد كونه نظام ًا إلكرتوني ًا غري تقليدي ،أو حتى تطبيقه ألسباب مظهرية
شكلية  .خصوص ًا وأن هذه التقنيات وافدة وباهظة الثمن وهي يف تطور مستمر .وقد
146

56

[مجلة الشريعة والقانون -كلية القانون -جامعة اإلمارات العربية المتحدة]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2018/iss73/2

??????? ??????? ??? ?? ??????? ????? ?????? ?????????? ?????????? ??????? Al Zubaidy:

[أ.د .خالد الزبيدي]

تنشأ عنها بعض املخاطر غري املعروفة حالي ًا والتي قد ال يمكن التكهن هبا أو السيطرة
عليها .هذا إضافة إىل ما هو معروف عنها من عيوب سبق بياهنا .ومن هنا تأيت أمهية
إجراء دراسة موضوعية شاملة للتحقق من وجود حاجة حقيقية لألخذ هبذا النظام
وجدواه ،ومدى القدرة عىل استيعاب ومواجهة ما يرتتب عىل تطبيقه من خماطر
وحتديات مستقبلية  .مع األخذ باالعتبار أن املخاطر والثغرات والتحديات التي ال
يمكن السيطرة عليها حتيط بالتصويت التقليدي هو اآلخر وال تقترص عىل التصويت
اإللكرتوين وهو ما أسفر عنه التطبيق العميل .وإن من حق املواطن األردين أن ينعم
باملزايا التي يوفرها التطور العلمي والتقني .السيام أن املرشع أجاز يف قانون االنتخاب
ملجلس النواب النافذ استخدام الوسائل االلكرتونية يف االقرتاع  ،كام تم إدخال
التكنولوجيا اإللكرتونية يف العملية االنتخابية منذ انتخابات جملس النواب عام2007
مرور ًا بانتخابات عام  2013من خالل الربط اإللكرتوين جلميع مراكز االقرتاع باملقر
الرئيس ،ضامن ًا لعدم تكرار التصويت وهو ما اخذ به قانون البلديات اجلديد .وهذه
اإلجراءات وإن كانت بسيطة إال أهنا تشكل خطوة أوىل نأمل أن تتلوها خطوات أخرى
وصوالً إىل اليوم الذي يستطيع فيه املواطن األردين أن يامرس حقه يف التصويت املبارش
عرب اإلنرتنت من داخل أو خارج البالد.
 -2قيام السلطات اإلدارية املختصة ،بتهيئة املتطلبات البرشية والتقنية لتطبيق هذا
النظام .أما التخصيصات املالية فيتم التنسيق بشأهنا مع اجلهة اإلدارية املختصة يف
الدولة وهي وزارة املالية .ويمكن من أجل متويل هذا الربنامج طلب مساعدة الدول
واملنظامت الدولية الرسمية وغري الرسمية املهتمة بدعم وتطوير التوجهات
الديمقراطية يف أنحاء العامل عن طريق تقديم املنح واملساعدات وبرامج التدريب
والتأهيل .عىل أن ال تنطوي هذه املساعدات عىل تدخل أو ضغط ملصلحة طرف سيايس
أو آخر ،أو لتبني نظام من أنظمة التصويت اإللكرتوين دون غريه.
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 -3سد ًا للفراغ يف املنظومة الترشيعية األردنية ،وهتيئة للبيئة القانونية الالزمة
لتطبيق نظام التصويت اإللكرتوين نويص بام ييل-:
أ -أن تقوم احلكومة بإعداد مرشوع قانون أو نظام ينظم عملية التصويت
اإللكرتوين ،بام ينسجم و الدستور ،وأن تتسم صياغته باملرونة ،بحيث يرتك للهيئة
املستقلة لالنتخاب سلطة تقديرية يف أن تطبق ما تراه مناسب ًا من أنظمة التصويت
اإللكرتوين ،وفق ًا ملا تراه مناسب ًا لظروف األردن السياسية واالقتصادية واالجتامعية .
ونرى أن من األفضل يف املرحلة األوىل لتطبيق النظام أن يتم اختيار نظام إلكرتوين
مبسط ،بإصدار بطاقة إلكرتونية لكل ناخب مشفوعة بالرقم الرسي ،حيث يقوم
الناخب بإدخال الرقم اخلاص به يف احلاسوب أو مكنة التصويت ،لتظهر أمامه شاشة
تبني أسامء أو رموز املرشحني فيلمس الناخب اسم أو رمز املرشح الذي خيتاره ،ثم
يضغط باملوافقة ،ليصب صوته إلكرتوني ًا يف مركز االقرتاع الرئيس ،وال يعود بإمكانه
التصويت ثانية .وهذه الطريقة سهلة وتشبه إىل حد كبري استخدام الرصاف اآليل يف
عمليتي السحب واإليداع .كام نقرتح أن تعتمد يف هذه املرحلة الطريقتان التقليدية
واإللكرتونية ،وأن يرتك للناخب اخليار يف استخدام أي منهام .وأ ْن يبدأ تطبيقه يف
العاصمة واملدن الكربى.
بْ -
أن يوفر القانون ما يكفي من الضامنات الفنية والقانونية لكفالة مرشوعية
وسالمة عملية التصويت ومن أمهها ،أن ختضع اهليئة املستقلة لالنتخاب ،اآلالت
والوسائط اإللكرتونية املعدة الستخدامها يف عملية التصويت ،لعملية معايرة ،بام
يضمن اتفاقها مع املعايري الدولية املنضبطة واملعرتف هبا .عىل أن يكون ذلك بإرشاف
قضائي وباالستعانة بخرباء فنيني حمايدين،إضافة إىل متطلبات وآليات األمان
والشفافية والتحقق.
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ج -النص يف القانون عىل أن يرافق التصويت اإللكرتوين ،معطيات ورقية ،سواء
بالنسبة إىل املدخالت أم املخرجات .وذلك من خالل وجود بطاقات وسجالت ورقية
إىل جانب التخزين اإللكرتوين يثبت فيها خمتلف البيانات الرضورية ،ومنها عدد
الناخبني واملصوتني ،وعدد األصوات الباطلة والصحيحة ،وعدد األصوات التي
حصل عليها كل مرشح إىل غري ذلك من البيانات املهمة  .وتسليم كل ناخب إيصاالً
ورقي ًا يثبت تصويته ويبني وقت التصويت ،واسم مركز االقرتاع ،وتبقى نسخة منه
لدى اللجنة املرشفة عىل االنتخاب يف املركز االنتخايب ،لكي تكون سند ًا يمكن للهيئة
املستقلة لالنتخاب وللقضاء الرجوع إليه عند االعرتاض أو الطعن يف نتائج
االنتخابات.
د -مراجعة الترشيعات ذات العالقة ،إلعادة النظر يف نصوصها بام يتفق واستخدام
التصويت اإللكرتوين مثل قانون االنتخاب ،وقانون األحزاب السياسية ،وقانون
البلديات ،وقانون املعامالت اإللكرتونية ،وقانون جرائم املعلوماتية ،وأنظمة اللوازم
واألشغال العامة ،وغريها من القوانني واألنظمة ذات الصلة ،بغية إلغاء أوتعديل ما
يستحق اإللغاء أوالتعديل من نصوص تلك القوانني ،وإضافة ما يستوجب اإلضافة
إليها.
هـ -أن تطرح النصوص القانونية املقرتحة لتنظيم عملية التصويت اإللكرتوين
للنقاش واحلوار وإبداء الرأي .وعىل األخص من قبل اهليئة املستقلة لالنتخاب التي
يقع ضمن اختصاصها إبداء الرأي يف أي اقرتاح بمرشوع قانون أو نظام ذي عالقة بأي
عملية انتخابية وتقديمه إىل جملس الوزراء .كذلك أخذ رأي الكتل واألحزاب
السياسية ومؤسسات املجتمع املدين واملتخصصني وأفراد املجتمع لبيان آرائهم
وانتقاداهتم واعرتاضاهتم ووجهات نظرهم بشأهنا .وذلك من أجل اخلروج بتوافق عىل
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هذا الترشيع ،إذ بدون هذا القبول املجتمعي ،ال يمكن أن تنجح عملية تطبيق نظام
التصويت اإللكرتوين.
 -4ت نظيم محلة وطنية تتضافر فيها جهود أجهزة الدولة واملنظامت األهلية
والتطوعية وسائر مؤسسات املجتمع املدين واألفراد،هبدف القضاء عىل األمية
املعلوماتية .وتوعية املواطنني وخاصة من يقطنون خارج املدن الكربى ،بأمهية
استخدام الوسائط اإللكرتونية يف التعامل مع اإلدارة العامة ،سواء يف جمال التصويت
اإللكرتوين ،أم يف إنجاز تعامالهتم مع اإلدارة ،وما يرتتب عىل ذلك من مزايا .وأن
تلتزم اجلهات املختصة بتيسري سبل احلصول عىل هذه الوسائط من حواسيب ،وبرامج
إلكرتونية وخدمات اإلنرتنت ،وختفيض أسعار احلصول عليها وخاصة بالنسبة إىل
املناطق التي يطلق عليها(األقل حظ ًا).
 -5أن ترتبط اهليئة املستقلة لالنتخاب بمجلس النواب ،وتكون مسؤولة أمامه.
 -6أن يناط االختصاص بنظر الطعون يف نتائج االنتخابات النيابية والبلدية،
بالقضاء اإلداري ممث ً
ال يف املحكمة اإلدارية ،والتي ختضع أحكامها للطعن أمام املحكمة
اإلدارية العليا.
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مصادر البحث
باللغة العربية:
أوالً :الكتب:
 .1د .أمحد الغفلول ،نظام االنتخابات الترشيعية يف فرنسا ،دار الفكر العريب ،مرص-
.2001
 .2د .بشري عيل باز ،دور احلكومة اإللكرتونية يف صناعة القرار اإلداري والتصويت
اإللكرتوين ،دار الكتب القانونية ،مرص.2009-
 .3جهاد عيل مجعة ،الطعون يف االنتخابات الترشيعية يف العراق دراسة مقارنة،
رسالة ماجستري ،جامعة بغداد.2011 -
 .4جورجي شفيق ساري ،تأمالت واجتهادات يف عملية االقرتاع وضامناهتا ،دار
النهضة العربية ،القاهرة.2003-
 .5د .محدي القبيالت ،قانون اإلدارة العامة اإللكرتونية ،ط ،1دار وائل للنرش،
عامن.2014-
 .6د .داود عبدالرزاق الباز ،اإلدارة العامة (احلكومة) اإللكرتونية وأثرها عىل
النظام القانوين للمرفق العام وأعامل موظفيه ،ط ،1جملس النرش العلمي،
الكويت .2004
 .7ضياء عبداهلل عبود اجلابر األسدي ،النظرية العامة للجرائم االنتخابية دراسة
مقارنة ،رسالة دكتوراه مقدمة إىل جامعة بابل-العراق سنة .2007
 .8د .حممد عبدالواحد اجلمييل ،من الرسية إىل الشفافية اإلدارية ،دار النهضة
العربية.1999-
 .9مركز حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة ،حقوق اإلنسان واالنتخابات ،سلسلة
الثقافة الديمقراطية ،دار الشؤون الثقافية ،بغداد.2004 ،
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.10ملفن ارو فسكي ،حقوق األفراد واحلرية الفردية ووثيقة احلقوق ،وزارة
اخلارجية األمريكية ،مكتب اإلعالم اخلارجي ،بال سنة طبع.
.11د .ناجح أمحد عبدالوهاب ،التطور احلديث للقانون اإلداري يف ظل نظام
احلكومة اإللكرتونية ،دار النهضة العربية ،القاهرة.2012 ،
ثاني ًا :األبحاث واملقاالت:
.1

أسامة الكسواين ،مبادئ االنتخابات الرقمية ،جريدة القبس .2008 /4/3

.2

أسامة الكوهجي ،نظام االقرتاع اإللكرتوين يف البحرين ،مقال منشور بتاريخ
 2006/2/27عىل موقع اجلزيرة اإلخباري .www.aljazeeratalk.ne

.3

بسام حدادين ،إشكاليات التصويت يف جملس النواب ومدلوالهتا ،مقال منشور يف
جريدة الغد بتاريخ .2008 /6 /26

.4
.5

مجال حممد غيطاس ،الديمقراطية الرقمية ،متاح عىل املوقع اإللكرتوين:
www.alkashif.org.

جني مورس ،أدوات جديدة تشجع األمريكيني عىل ممارسة حق االقرتاع ،مكتب
برامج اإلعالم اخلارجي ،نرشة واشنطن  2006/11/2املوقع اإللكرتوين.

.6

د .حسب اهلل صالح حسن ،االنتخابات األمريكية والدروس املستفادة ،مقال نرش
بتاريخ  ،2007/10/29املوقع اإللكرتوين  alsahafa.infoتاريخ الزيارة /3/17
.2008

.7

د .خالد الزبيدي ،التصويت اإللكرتوين ،ورقة بحثية مقدمة إىل املؤمتر العلمي الذي
أقامته كلية القانون بجامعة اإلرساء حتت عنوان تطبيقات احلكومة اإللكرتونية للفرتة
من .2007/11/12-11

.8

صدام فيصل املحمدي ،التصويت اإللكرتوين وأمن العملية االنتخابية اإللكرتونية،
دراسة قانونية لتطوير التجربة االنتخابية العراقية ،ص  10-6بحث متاح عىل املوقع

.9
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اإللكرتوين للمفوضية العليا املستقلة لالنتخابات العراقية ،املوقع اإللكرتوين
.www.ihec.iq
د .صالح زين الدين ،دور تكنولوجيا املعلومات واإلدارة العامة احلديثة يف تطوير
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احلكومة اإللكرتونية ،جملة روح القوانني ،تصدر عن كلية احلقوق بجامعة طنطا،
العدد  26أبريل (نيسان) ،2002 ،ص .191
 .10عادل مرزوق ،األمريكيون والتصويت اإللكرتوين ،جريدة الوسط البحرينية ،العدد
.2025
 .11عادل ميمون ،جعله اختياري ًا وبنسبة حمددة إىل جانب التقليدي اعتامد التصويت
اإللكرتوين ،صحيفة أخبار اخلليج ،عدد .2006 /9 /22
 .12عمرو زكي عبدالعال ،دراسة بشأن استخدام النظم والوسائل اإللكرتونية يف
التصويت يف االنتخابات.
.13

د .فالح إسامعيل حاجم ،مراحل العملية االنتخابية "نظرة قانونية "www.somerian-

.slates.com.
 .14د .قيس مجال اخللفات ،التحول إىل نظام التصويت اإللكرتوين ،خطوة عىل تعزيز
احلاكمية الرشيدة يف العملية االنتخابية ،جريدة الرأي األردنية ،تاريخ النرش
.2013/3/5
 .15حممد أبو بكر عبد املقصود ،التصويت اإللكرتوين بني التجربتني العربية والغربية نظرة
حول التجربة اإلماراتية ،جملة اإلسكندنافية اإللكرتونية تصدر عن اجلامعة
اإلسكندنافية املجلد  1العدد ،1كانون الثاين (يناير) .2010
 .16حممد عزت فاضل ،دور التصويت اإللكرتوين يف محاية حق املشاركة السياسية ،ورقة
بحثية مقدمة إىل املؤمتر العلمي الثالث جلامعة املوصل.
 .17د .موسى مصطفى شحادة ،تأثري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تطوير املرافق
العامة يف فرنسا ،جملة احلقوق ،جامعة الكويت ،العدد  ،2السنة .2011
 .18ميشيل أوستني ،إرشادات التصويت األمريكية اجلديدة حتسن عمليات االنتخابات يف
الواليات اخلرباء يقولون إن التصويت بحاجة إىل أن تكون أكثر أمان ًا ،مكتب برامج
اإلعالم اخلارجي التابع لوزارة اخلارجية األمريكية نرشة واشنطن يف /7/21
 ،2006تصدر عن مكتب برامج اإلعالم اخلارجي.
 .19نيكوال سكرافت ،جودي عيل ،ترشيعات وأنظمة تقنية االنتخابات ،ورقة مناقشة
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جامعة يوتاه ،كلية أجييكوينيس للقانون ،مرشوع العدالة الشاملة  /العراق.
.20

حييى اليحياوي ،إشكالية الديمقراطية الرقمية،2009/5/ 25،
www.e-joussour.net.

ثالث ًا :تقارير مواقع اإلنرتنت
.1

اخرتق نظام التصويت اإللكرتوين وأثبت فشله أستاذ جامعي تبغضه الرشكات
اإللكرتونية ،جريدة اجلزيرة اإللكرتونية يف .2004/6/20

.2

أخطاء االنتخابات تكنولوجية يف الغالب ،جريدة القبس  /علوم وتكنولوجيا العدد6
نوفمرب.2008

.3

أسباب نجاح التصويت اإللكرتوين يف البحرين تكاد تكون معدومة ،نرش عىل املوقع
اإللكرتوين جلمعية الوفاق الوطني اإلسالمية بتاريخ .2006/8/21

.4

إصالح عملية التصويت يف االنتخابات ،جملة العلوم اإللكرتونية ،الكويت ،املجلد
 ،20اكتوبر -نوفمرب .2004

.5

االقرتاع اإللكرتوين خطوة عىل طريق احلكومة اإللكرتونية منشور بتاريخ
 ،2006/7/23مقال منشور عىل موقع كلية احلقوق  /جامعة املنصورة .

.6

األمن املعلومايت ألنظمة املعلومات.www.ao-academy.org،

.7

التصويت اإللكرتوين ،االنتخابات والتكنولوجيا ،شبكة املعرفة االنتخابية،
 .www.aceproject.orgتاريخ الزيارة .2014 /7/23

.8
.9

التصويت اإللكرتوين – تعريف ومفاهيم انظر:
www.ta3awon.com/docs/e Voting.
التصويت اإللكرتوين خيل بمبدأ املساواة بني الناخبني ،شبكة االنتخابات يف العامل
العريب  /املرصد العريب لالنتخابات.

 .10التصويت اإللكرتوين ينترش يف أمريكا ولكنه غري آمن ،صحيفة الرشق األوسط ،عدد
. 2010/11/ 3
 .11تقليص املخاطر يف استخدام التكنولوجيا ،االنتخابات والتكنولوجيا،شبكة املعرفة
االنتخابية  ،www.aceproject.orgتاريخ الزيارة .2014/7/23
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 .12جدل بشأن التصويت اإللكرتوين باالنتخابات الرئاسية الفرنسية ،صحيفة اجلزيرة
اإللكرتونية عدد  ،2007/3 /30كذلك شبكة فولترينت بالعربية تاريخ
.2007/5/14
 .13املبادئ العامة لإلدارة االنتخابية ،شبكة املعرفة االنتخابية اإللكرتونية.
 .14مراقبة التصويت اإللكرتوين ،مقال منشور عىل املوقع اإللكرتوين للشبكة العاملية
ملراقبي االنتخابات املحليني:

www.gndem.org.ar

 .15املرصد العريب لالنتخابات مقال بعنوان يف ثالث يوم لقبول الرتشيحات االنتخابية
النيابية األردنية التأكيد عىل النزاهة والشفافية واعتامد التصويت اآليل ،منشور يف
.2007 /10/24
 .16من سيرشف عىل التصويت اإللكرتوين ،نرش يف صحيفة الوسط البحرينية ،عدد
.2006/9/20

رابع ًا :الترشيعات:
 .1الدستور األردين لسنة 1952املعدل.
 .2قانون االنتخاب ملجلس النواب األردين رقم  25لسنة .2012
 .3قانون اهليئة املستقلة لالنتخاب األردين رقم 11لسنة .2012
 .4قانون املفوضية العليا املستقلة لالنتخاب العراقي رقم  11لسنة .2007
 .5قانون االنتخاب التونيس رقم  16لسنة .2014
 .6قانون املعامالت اإللكرتونية األردين  58لسنة . 2001
 .7قانون ساعد أمريكا عىل التصويت (قانون  ) HAVAلسنة .2002
 .8قانون البلديات األردين رقم  41لسنة .2015
 .9قانون القضاء اإلداري األردين رقم 27لسنة .2014
 .10نظام التسجيل اإللكرتوين البايومرتي العراقي رقم 12لسنة .2013
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