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ملخص:
أدى االنتشـــار الواسـ ـ لتكنولوجيـــا اإلعـــالم واالتصـــال إ بـــرو مســـا اد جديـــدة
ملمارسة رية التعبري والرأي العام والنقاش احلر واملشاركة االلكرتونية فانتقلت بذلك
املشاركة السياسية من املمارسة القائمة على األساليب والوسائل التقليدية إ املمارسـة
احلديثة معتمدة يف ذلك على العديـد مـن الوسـائل التكنولوجيـة كاالنرتنـت و ـبكاد
التواصــل االجتمــاعي وغريهــا ،وعلي ـ حنــاول مــن هــالل هــذه الورقــة الب ثيــة إبــرا دور
تكنولوجيـــا اإلعـــالم واالتصـــال يف تعزيـــز املشـــاركة السياســـية وكـــذا اإلجابـــة عـــن
اإل كالية التالية :ما مدى مساهمة تكنولوجيا اإلعالم واالتصال يف تعزيـز املشـاركة
السياسية ؟
الكلماد املفتا ية :تكنولوجيا اإلعالم واالتصال  ,املشاركة السياسية  ,املشاركة
االلكرتونية ،الدميقراطية االلكرتونية ،التصويت االلكرتوني ،االنرتنت.
Abstract :
The spread of information and communication technology has led
to the emergence of new spaces for the exercise of freedom of
expression, public opinion, free debate and electronic participation,
thus transferring political participation from practice based on
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traditional methods and methods to modern practice, relying on many
technological means such as the Internet, social networks and others.
In this paper, we try to highlight the role of information and
communication technology in promoting political participation, as
well as to answer the following problematic: To what extent has
information and communication technology contribute to enhancing
؟political participation
key words: Information and communication technology, Political
participation , E - participation, E- democracy, E- voting, Internet.

مقدمة:
لقــد أ ــدكت تكنولوجيــا اإلعــالم واالتصــال تطــورا كــبريا يف يــاة األفــراد علــى
املستوى الشخصي واالجتماعي والسياسي وجاءد لتشكل عاملـ ا افرتايـي ا يفـتجمل ا ـال
على مصـراعي لففـراد والتعمعـاد والتنايمـاد فختلـا أنواعبـا لتبـادل النقـاش احلـر
وإلبداء آرائبم ومواقفبم يف القضايا واملويوعاد اليت تبمبم حبريـة غـري مسـبوقة بعيـدا
عن القيود اليت تفريبا السلطة على الوسـائل اإلعالميـة الكالسـيكية ،لقـد اسـتطا
التطور التكنولوجي لإلعالم واالتصال أن ميد املواطنني بقنـواد جديـدة للمشـاركة يف
األنشطة السياسية ،فعز من املشاركة الشعبية يف عمليـة صـن القـرار احلكـومي ويف
صن السياسياد العامة األمر الذي جيعل من السياسة ـنن ا عامـ ا ميارسـ معاـم أفـراد
الشــعب دون أن يكــون مقتصــرا علــى فأــاد دون أهــرى ،وذلــك ألن هــذه التكنولوجيــا
تشـــع األفـــراد غـــري النا ـــطني أو الفـــاعلني سياســـيا علـــى املشـــاركة يف الفعاليـــاد
السياسية ،حبيث ميكن القول أنبا ميكـن أن تكـون صـوت ا سياسـي ا للمـواطن العـادي
وغري العادي.
ومن هـذا املنطلـمي ميكننـا طـرح اإل ـكالية التاليـة :مـا مـدى مسـاهمة تكنولوجيـا
اإلعالم واالتصال يف تعزيز املشاركة السياسية؟
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ومــن هــذه اإل ــكالية ميكننــا طــرح التســا الد التاليــة :مــا املقصــود بتكنولوجيــا
اإلعــالم واالتصــال وفيمــا تتمثــل أهــم هصائصــبا ومــا املقصــود باملشــاركة االلكرتونيــة
وفيما تتمثل أهم مستوياتبا ؟
كيا تساهم وسائل تكنولوجيا اإلعالم واالتصال يف تعزيز املشاركة السياسية .؟
وعليـ تبــده هــذه الورقــة الب ثيــة إ إبــرا ارتبــاع تكنولوجيــا اإلعــالم واالتصــال
باملشاركة السياسية وكذا الوقوه على دراسة الدور الـذي تلعبـ تكنولوجيـا اإلعـالم
واالتصال يف إرساء جوهر الدميقراطية واملتمثل يف املشاركة السياسـية إ جانـب ذلـك
تبده الدراسة أيضـا إ

حماولـة تقـديم ر يـة علميـة ـول املويـو والـذي ميثـل اهتمـام

العديد من البا ثني واألكادمييني يف خمتلا امليادين.
ويف سبيل اإل اطة الشاملة ببذا املويو مت اعتماد اخلطة التالية:
احملور األول :ماهية تكنولوجيا اإلعالم واالتصال واملشاركة السياسية.
احملور الثاني :مساهمة تكنولوجيا اإلعالم واالتصال يف تعزيز املشاركة السياسية.
احملور الثالث :الدميقراطية الرقمية فضاء ملمارسة املشاركة السياسية.
احملور األول :ماهية تكنولوجيا اإلعالم واالتصال واملشاركة السياسية
أوال :تكنولوجيا اإلعالم واالتصال
 -2مفبوم تكنولوجيا اإلعالم واالتصال
يقصد ببا" أنبا هليط من أجبزة احلواسيب اإللكرتونية ووسائل االتصال املختلفـة،
مثــل األليــاه الضــوئية واألقمــار الصــناعية وكــذلك تقنيــاد املصــغراد الفلميــة،
والبطاقية... ،أي خمتلا أنوا االكتشافاد واملستعداد واالهرتاعاد واملنتعاد اليت
تعاملت وتتعامل م

تى أنوا املعلوماد من يث مجعبـا وحتليلـبا وتنايمبـا (توكيقبـا)

وهزنبا واسرتجاعبا يف الوقت املناسب وبالطريقة املناسبة واملتا ة

)1(.

كما يعين ببا أيضا " جمموعة من التقنياد واألدواد أو الوسـائل أو الـنام املختلفـة
اليت يتم توظيفبا ملعاجلة املضمون أو احملتوى اإلعالمي واالتصالي -الـذي يـراد توصـيل
من هالل عملية االتصال اجلمـاهريي أو الشخصـي أو اجلمعـي أو التنايمـي أو الوسـطي
أو الـيت يـتم مـن هالاـا مجـ املعلومـاد والبيانـاد املسـموعة أو املكتوبـة أو املصـورة
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املرسـومة أو الرقميـة مـن هـالل احلاسـباد االلكرتونيـة أو الكبربائيـة سـب مر لـة
التطور التارخيي لوسائل االتصال واآلالد اليت يشملبا هذا التطور".

كما تعره على أنبا "جمموعة من اآلالد أو األجبزة أو الوسـائل الـيت تسـاعد علـى
إنتاج املعلوماد وتو يعبا واسرتجاعبا وعريبا.

()2

وتشــري تكنولوجيــا اإلعــالم واالتصــال إ مجيـ أنــوا التكنولوجيــا املســتخدمة يف
تشــغيل ونقــل و ــزين املعلومــاد يف ــكل إلكرتونــي وتشــمل تكنولوجيــا احلواســيب
اآلليـة ووســائل االتصــال و ــبكاد الــربط وغريهــا مــن املعــداد الــيت تســتخدم بشــدة يف
االتصاالد .

()3

 -1هصائص تكنولوجيـا اإلعـالم واالتصـال :تتسـم تكنولوجيـا اإلعـالم واالتصـال
فعموعة من اخلصائص تتمثل يف:
أ – التفاعليـة :يـث يـثكر املشـاركون يف العمليـة االتصـالية علـى أدوار اآلهـرين
وأفكارهم ويتبادلون معبم املعلوماد ويطلـمي علـى القـائمني باالتصـال لفـ مشـاركني
بدال من مصادر ،وقد ساهمت هذه اخلاصية يف ظبور نو جديد من منتدياد االتصـال
واحلـوار الثقـايف املتكامـل واملتفاعـل عـن بعـد ممـا جيعـل املتلقـي متفـاعال مـ وسـائل
االتصال تفاعال إجيابيا.

ب – الالتزامنية :وتعين إمكانية إرسال الرسائل واستقبااا يف وقت مناسب للفـرد
املستخدم وال تتطلب مـن كـل مشـار أن يسـتخدم الناـام يف الوقـت نفسـ  ،فمـثال يف
نام الربيد اإللكرتوني ترسل الرسـالة إ مسـتقبلبا يف أي وقـت دون اجـة إ وجـود
مسـتقبل للرسـالة أو مـن هـالل تسـخري تقنيـاد االتصـال احلديثـة مثـل الفيـديو لتسـعيل
الربامج و زينبا كم مشاهدتبا يف األوقاد املناسبة.

ج  -القابلية احلركية :تعـين أن هنـا وسـائل اتصـالية كـثرية ميكـن ملسـتخدمبا
االستفادة منبا يف االتصـال مـن أي مكـان إ آهـر أكنـاء احلركـة مثـل ااـاتا النقـال
والتليفون املدمج يف ساعة اليد و اسب آلـي نقـال مـزود بطابعـة ،كمـا تعـين إمكانيـة
نقل املعلوماد من مكان إ آهر بكل يسر وسبولة.
د -قابلية الت ويل :وهي قدرة وسائل االتصال على نقل املعلوماد من وسيط إ آهر
كالتقنيـاد الـيت ميكنبـا حتويـل الرسـالة املسـموعة إ

رسـالة مطبوعـة والعكـ ،

756

جملة الباحث للدراسات األكادميية ـــــــــــــــــــ العدد الثالث عشر – جويلية 1028
 EISSN: 2588-2368ـــ http://elbahith.univ-batna.dzـــISSN: 2352-975X

دور تكنولوجيا اإلعالم واالتصال يف إرساء ممارسة جديدة للمشاركة السياسية _______________ نــوال مغزيلي

كمـا هـو احلـال يف أنامـة التليتكسـت ،الـيت تقـدم هـدماد ورسـائل مطبوعـة علـى
ا اد التليفزيون تلبية لرغباد بائنبا اليت أي ت تتميز بالتعدد والتنو .

()4

هــ -التوصـيل :تعـين إمكانيـة توصـيل األجبــزة االتصـالية بـننوا كـربى مـن أجبــزة
أهرى بغض النار عن الشركة الصانعة اا أو البلد الذي مت في الصن .
و -الشيو واالنتشار :ويقصد ببا االنتشار املنبعي لوسائل االتصـال عـرب العـايف ويف
داهل كل طبقة من طبقاد ا تم .
 الالمجاهرييـة :يقصـد ببــا أن الرسـالة االتصــالية مـن املمكــن أن تتوجـ إ فــردوا د أو إ مجاعة معينة ولي

إ مجاهري يخمة وتعين أيضا درجة حتكـم يف ناـام

االتصال حبيث تصل الرسالة مبا رة من منتج الرسالة إ مستقبلبا.

()5

كانيا :املشاركة السياسية:
قبـل حتديــد تعريــا للمشــاركة االلكرتونيــة ف ننــا نشــري أوال إ مفبــوم املشــاركة
السياسية بصفة عامة.
 -2مفبــوم املشــاركة السياســية :تعــددد التعــاريا الــيت قــدمت اــذا املفبــوم بتعــدد
وجباد املفكرين إال أننا انتقينا بعضا منبا
فقـد عرفبـا كـال مـن "هنتنعتـون" و "ويلسـون" بننبـا "تعـين ذلـك النشـاع الـذي
يقوم ب املواطن من أجـل التـنكري علـى عمليـة صـن القـرار السياسـي احلكـومي ،معنـى
ذلك أن املشاركة تستبده تغيري خمرجاد النام السياسية بالصورة اليت تالئم مطالب
األفراد الذين يقدمون على املشاركة السياسية.

()6

ويعرفبـا إبـراهيم أبـراش يف كتابـ علـم االجتمـا السياسـي بننبـا " إتا ـة الفرصـة
للمـواطن بـنن يلعـب دورا يف احليـاة السياسـية عـن طريـمي إسـبامات يف استصـدار
القراراد" ،أما حممد السويدي فيعرفبا على أنبا" عمليـة اجتماعيـة سياسـية يلعـب مـن
هالاا الفرد دورا يف احلياة السياسية

تمع  ،حبيـث تكـون لـ الفرصـة للمشـاركة

يف وي وصـياغة األهـداه العامـة للمعتمـ  ،وكـذلك إجيـاد أفضـل الوسـائل لت قيـمي
وإجنا هذه األهداه".

()7

أمـا معنـى املشـاركة السياسـية مـن وجبـة ناـر علـم االجتمـا " فبـي العمليـة الـيت
ميكن من هالاا أن يقوم الفرد بدور يف احلياة السياسية بقصد حتقيمي أهداه التنميـة
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االجتماعية واالقتصادية على أن تتاح الفرصة لكل مواطن بنن يسبم يف وي األهـداه
وحتقيقبـا والتعـره علـى أفضـل الوسـائل واألسـاليب لـذلك علـى أن يكـون ا ـرتا
املواطن يف تلك اجلبود على أساس الداف الـذاتي والعمـل التطـوعي الـذي يرتجـم ـعور
تمعبم.

املواطنني باملسثولية االجتماعية جتاه أهدافبم واملشكالد املشرتكة

()8

 -1املشاركة االلكرتونية :املفبوم واملستوياد.
أ– مفبــوم املشــاركة االلكرتونيــة :أمــام التطــور احلاصــل يف تكنولوجيــا اإلعــالم
واالتصال وانعكاساتبا على خمتلا املمارساد السياسية فان املشاركة السياسـية تعـد
وا دة من بني هذه املمارساد واليت عرفـت تـنكرا ببـا ،فانتقلنـا بـذلك مـن احلـديث عـن
مشــــاركة سياســــية تقليديــــة إ مشــــاركة إلكرتونيــــة يــــث عرفبــــا كــــال مــــن
 MACINTOSH & WHYTEعلى أنبا " استخدام تكنولوجيا املعلومـاد واالتصـال
للتفاعل م املواطن يف عملية ا اذ القرار والدميقراطية ورسـم السياسـاد العامـة كمـا
اعتربها معام البا ثني جزء من الدميقراطية االلكرتونية.

()9

وهذا يعين أن مشارکة املواطنني يف عملية صن السياساد املتعلقـة بالقضـايا العامـة
تــتم مــن هــالل األدواد اإللكرتونيــة ،وتــوفر املشــارکة اإللكرتونيــة للمــواطنني فــر
املشــارکة السياســية النشــطة يف عمليــة صــن السياســاد ولــذلك يناــر إ املشــاركة
اإللكرتونيــة كــنداة هامــة مــن هــالل نبــج الدميقراطيــة التشــاركية ،فبــذه املمارســة
اجلديــدة للمشــاركة ميكــن أن تــوفر إمكانيـــاد التواصــل وعالقــة أفضــل ملنامـــاد
ا تم املدني واملواطنني والسياسـيني ،وهكـذا ميكـن أن تعكـ

أفكـار املـواطنني

وآرائبم يف عملية احلكم.
ا ملشاركة االلكرتونيـة تتعلـمي بالتنسـي

لثقافـة جديـدة يف ا ـاذ القـراراد و سـب

أوليفر ماركر oliver markerأن املشاركة االلكرتونية تقنية قادد لت ديث األنامة
السياسية ال جيب أن تثذي إ قاعدة أوسـ لالتصـال بـني املـواطنني وممثلـوا احلكومـة
ف سب بل إ قاعدة أوس لشرعية القراراد السياسية قبل كل يء.

()10

كما يعين ببا أيضا " تعزيز املشاركة املدنية واحلكم التشاركي الشفّاه مـن هـالل
تقنيــاد املعلومــاد واالتصــاالد"( ،)11كمــا يقصــد ببــا كــذلك أنبــا عبــارة عــن عمليــة
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إ را املواطنني مـن هـالل تقنيـاد اإلعـالم واالتصـال يف السياسـة وصـن القـرار جلعـل
اإلدارة العامة تشاركية و املة وتعاونية وهادفة من أجل الغاياد األساسية والفعالة.

()12

وقــد اعتــربد اللعنــة األوروبيــة املشــاركة اإللكرتونيــة فثابــة إعــادة ربــط النــاس
العاديني بالسياسـة وصـن السياسـاد وجعـل عمليـاد صـن القـرار أسـبل للفبـم واملتابعـة
باستخدام تكنولوجياد املعلوماد واالتصاالد اجلديدة.
وللمشـــارکة اإللكرتونيـــة العديـــد مـــن األهـــداه منبـــا :أن اســـتخدام التكنولوجيـــا
املتا ة يـدعم املواطنـة النشـطة ،ومتکيـن مشـارکة أوسـ نطاقـا مـن أجـل الوصـول إلـي
مجبــور أوس ـ  ،ومتکيــن مشــارکة املــواطنني عل ـي حنــو أکكــر وعيــا مــن هــالل تــوفري
معلوماد وحتسني الوصول إليبا وجعلبا مفبومـة للعمبـور املسـتبده ،وبفضـل القـدراد
اجلديدة لتكنولوجيا املعلوماد واالتصـاالد ،ميكـن الوصـول إ قطاعـاد أكثـر مـن
الناس مثل املواطنني املقيمني يف املناطمي الريفية واملواطنني الذين يعانون من إعاقـاد.

()13

كما تبده أيضا إ تعزيز املشاركة يف صن السياساد سواء من أجل تقوية أيضـا آن
ماكنتوش مصل ة املواطنني أو ا تم ككل وحتسني اخلدماد العامة.

()14

ومن هـالل خمتلـا التعـاريا الـيت قـدمت نسـتنتج أن املشـارکة اإللكرتونيـة ليسـت
نوعـا جديـدا وإاـا هـي ممارسـة جديـدة بـندواد وآليـاد تكنولوجيـة فبـي وليـدة عمليـة
التزاوج بني املشاركة كمفبوم سياسي والتكنولوجيا كآلية لتعزيزها.
ب  -مســتوياد املشــاركة االلكرتونيــة :للمشــاركة االلكرتونيــة كالكــة مســتوياد
رئيسية وهي:
 توفري املعلوماد على االنرتنت (املعلوماد االلكرتونية). تــوفري اخلــدماد عــرب االنرتنــت واالتصــال عــرب االنرتنــت بــني احلكــام واملــواطننيوإ را املواطنني يف املساهماد والتداول بشنن السياساد( .التشاور اإللكرتوني).
 مشاركة املواطنني يف عملية صن القرار ( صن القرار االلكرتوني).ولقد ميزد ( ) Ann Macintoshكالث مستوياد للمشاركة االلكرتونية وهي:
– التمكني االلكرتوني :e-enabling :فعنى أن املعلوماد ميكن الوصـول إليبـا
ومفبومة للعديد من اجلماهري.
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– االخنـــراع االلكرتونـــي :e-engaging :وأن تكـــون املناقشـــة التداوليـــة ـــول
أ كال السياساد من أعلى إ أسفل.
– التخويــل/التفويض االلكرتونــي :e-empowering :أهـــذ اقــرتاح املـــواطنني يف
عملية صن السياساد واملواطنني كمنتج للسياساد.

()15

ج – أدواد املشــاركة االلكرتونيــة :توجــد للمشــاركة االلكرتونيــة أدواد عديــدة
متا ة على بكة االنرتنت ومن بينبا:
 منتـدياد النقــاش :) ( DISCUSSION FORUMSويكــون للمســتخدم دور
يف الــرد علـــى مــا يـــتم طر ــ فقــط وإاـــا يســتطي املســـتخدمون طــرح القضـــايا

لــي

والتسا الد وحماور النقاش اليت يرونبا يرورية .
 املــدوناد ) :(BLOGSميكــن اســتخدام املدونــة كمنــرب إليصــال رســالة وطــرح
مستعداتبا وأهبارها وميكن تلقي تعليقاد املستخدمني والتعامل معبا.
 استطالعاد الرأي ) :( POLLSببذه الوسيلة ميكن اسـتطال آراء النـاس ـول
قضايا معينة من أجل مساعدة متخذي القراراد.
 اــاذج التعليــمي ( :( FEEDBACK FORMتتــيجمل ا ــال للمســتخدمني كــي
يعطوا آراءهم ول أي يء على املوق االلكرتوني.
 مواق التواصل االجتماعي ) :( SOCIAL MEDIA SITESهـي األهـرى تعـد
من بني األدواد ااامة للمشاركة االلكرتونية ومـن بـني هـذه املواقـ جنـد الفايسـبو ،
التويرت ولينكد إن.

()16

احملور الثاني :مساهمة تكنولوجيا اإلعالم واالتصال يف تعزيز املشاركة السياسية
متثــل اإلنرتنــت وســيلة مــن وســائل تكنولوجيــا اإلعــالم واالتصــال وإ ــدى أدواد
املشاركة السياسية يث تتيجمل الفرصة لففراد للتعبري عن وجباد نارهم واحلـوار بـني
بعضبم البعض ول القضايا املختلفـة بدرجـة أكـرب مـن السـبولة واحلريـة غـري مسـبوقة
الوجود وتساهم يف احلد من ظاهرة االغـرتاب والالمبـاالة السياسـية للشـباب وتزيـد مـن
درجة اهتمامبم فناقشة قضايا الشنن العام واإل ساس باملسـثولية جتـاه ا تمـ وكـل
هذا فننى عن قيود البيأة التسلطية اليت رسختبا معام النام احلاكمة فنتا ت هـذه
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البيأة اجلديدة فرصـا جديـدة يف تكـن موجـودة للشـباب املبمـ

والشـباب املنتمـي إلـي

أقلياد سياسية وعرقية.
فمـثال مواقـ التواصـل االجتمـاعي

لـمي فضـاء مشـرتك ا عنـد الشـباب يتعـاو

االنتماءاد احلزبية الضيقة وتدعو ملشاركة سياسية يف إطار الدميقراطية على عك
املواق اليت تبيمن عليبا األ زاب أو توجببا األ زاب وقد ظبرد أهمية هذه املواقـ يف
املشاركة السياسية من هالل مثالا الدعوة لتخفيض سن الرت جمل لالنتخاباد الرئاسـية،
أو الـدعوة إل ـرا الشـباب يف احليـاة السياسـية ،كمـا أن وسـائل االتصـال أتا ـت
مشاركة النساء يف احلياة السياسية بطريقة غري مبا رة.
وهو ما جاء يف املبدأ ( )21للقمة العامليـة

()17

تمـ املعلومـاد يف جنيـا يف ديسـمرب ":

2003تثكـد أن تطـوير تكنولوجيـا املعلومـاد واالتصـال يـوفر فرصـا هائلـة للمـرأة
باعتبارهـا جـزء ال يتعـزأ مـن جمتمـ املعلومـاد ،وعنصـرا فـاعال رئيسـيا فيـ  ،وحنـن
ملتزمون بالعمل على أن يتيجمل جمتم املعلوماد متكني املرأة ومشاركتبا الكاملة على
أساس املساواة يف مجي جماالد ا تم  ،ويف مجيـ عمليـاد صـن القـراراد وحتقيقـا
لذلك ينبغي تعميم مناور املساواة بني اجلنسني يف كل جمال ،واستخدام تكنولوجيـا
املعلوماد واالتصال مطية لبلوغ هذه الغاية".

()18

كما تتيجمل املدوناد هـي األهـرى القرـدرة يف توسـي مفبـوم املرشـاركة السياسـية مـن
هالل إعادة تعريا السياسة ليضُم كافة التفاعالد اليومية املررتبطة بالتنكري علـى بنيـة
القـوة يف ا تمـ والتـنكري علـى تو يعبـا ،وكـذلك يف تكسـري احلـواجز بـني العـام
واخلا

وبني النخبة واجلماهري وبني الفرد والدولة ويقوم املدونون ب نشاء قنواد هاصة

هارج القنواد السياسية الرمسية للمُشاركة بطريقتبم للتعبري عن آرائبم.
فاملدوناد وما أتا ت من أدواد تعـبري جديـدة اـا دور فاعـل يف املرشـاركة السياسـية
غـري الرمسيـة ملـا تتمتـ بـ مـن ارتفـا سـقا ريـة التعـبري وكشـفبا ملرشـكالد بنيويـة
وتنايميـة وكقافيـة ودينيـة وقانونيـة داهـل ا تمـ وكونبـا أداة للتفاعـل بـني الفـرد
وا تم والدولة وتنكريهـا علـى طبيعـة واـط العالقـة بـني مُـدهالد ومُخرجـاد الناـام
السياسي.

()19
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احملور الثالث :الدميقراطية الرقم ية فضاء ملمارسة املشاركة السياسية
أســـبمت الدميقراطيـــة الرقميـــة والـــيت يعـــين" ببـــا وســـيلة ملمارســـة الدميقراطيـــة
املشـاركتية مـن هـالل تكنولوجيـا اإلعـالم واالتصـال اجلديـدة "

()20

يف دعـم وحتفيـز

املشاركة السياسية من هالل توفري قنواد للمشاركة الشعبية والصعود فسـتوى هـذه
املشاركة إ درجة مـن الرقـي والتناـيم الفاعـل بشـكل يسـبل لففـراد طـرح أفكـار
واهتيار البدائل للتفاعل السياسي عرب الوسائط االليكرتونية ،فقد دفعت الدميقراطية
الرقمية حبمي املشاركة يف إدارة ـثون الدولـة وا تمـ  ،وال ـك يف أن وسـائل وأدواد
وتقنياد اإلعالم اجلديد قد أعادد صـياغة معنـى املشـاركة الفاعلـة ومـدد يف نطاقبـا
فاملشـاركة السياسـية واالجتماعيـة يف ظـل العصـر الرقمـي يف تعـد مشـاركة مومسيـة
تن صر يف مشاركة املواطن يف العملية االنتخابية واالكتفاء باإلدالء بصوت االنتخابي
بـل أنبـا أصـب ت مشـاركة يوميـة ميارسـبا املـواطن علـى منصـاد ومواقـ اإلعـالم
االليكرتوني.
وهـذا يعـين أن الدميقراطيـة الرقميـة فت ـت جمـاالد جديـدة للمشـاركة وهلقـت
فرصا واسعة ملقارباد جديدة ومبتكرة للتعليم والتعلم عن املشاركة السياسية يف إطار
منصاد وتكنولوجياد اإلعالم اجلديد ،يث يفتجمل إطار اإلعالم املنتشـر اليـوم فرصـا
جديـدة للمشـاركة املدنيـة الفاعلـة والفعالـة علـى نطـا أوسـ يعيـد تطـور احلركـاد
االجتماعية عرب الشبكة اليت يتم ور تنايمبا ول األدواد الرقمية ومنصـاد اإلعـالم
االجتماعي.

()21

 -2-3التصويت االلكرتوني دعامة للمشاركة االلكرتونية:
يعــــد التصــــويت االلكرتونــــي أداة لتنشــــيط الدميقراطيــــة وجمــــاال مــــن جمــــاالد
الدميقراطية االلكرتونية ودعامة للمشاركة السياسـية مـن جبـة ومـن جبـة أهـرى يتـيجمل
للمواطنني التصـويت بطـر أكثـر سـبولة ،فبـو عبـارة عـن كـل الوسـائل االلكرتونيـة
الـيت ميكـن أن تسـتخدم لصـب التصـويت وتبويـب األصـواد ويـدهل يـمن ذلـك كـل
الوسـائل والـنام االلكرتونيـة الـيت توظّـا الجنـا العمليـة االنتخابيـة" ( )22فببـذا املعنـى
فــــ ن التصـــــويت االلكرتونـــــي يعنـــــى اللعـــــوء علـــــى اســـــتخدام األدواد االلكرتونيـــــة
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كالربجميــاد واحلواســيب وغريهــا للقيــام بالعمليــة االنتخابيــة عــو

عــن اإلجــراءاد

التقليدية.
وميكن للتصويت االلكرتوني أن ينهذ طرقا خمتلفة:
 -2التصويت االلكرتوني داهل املركز االنتخابي ويكون عـن طريـمي ماكينـة آليـة
ببــا مفــاتيجمل و ا ــة ساســة وبرنــامج متــوي علــى جمموعــة مــن اخلطــواد الــيت يتبعبــا
الناهب وب متامبا يـتم انتبـاء التصـويت وقـد اسـتعمل ناـام تسـعيل األصـواد باسـتخدام
ناام اسـوبي تعمـل ا ـت بـاللم
عشــرة أرقــام يتبعبــا مبا ــرة عــر
و عاراتبم كم يقوم الناهب بلم

يـث يـتم الناهـب ب دهـال رقـم سـري مكـون مـن
للمر ـ ني وصــورهم وبيانــاتبم وانتمــائبم احلزبيــة

الشا ة لتسعيل اهتياره.

 -1التصويت هارج املركز االنتخابي يـث يصـود الناهـب باسـتعمال آلـة مويـوعة
يف مكــان معــني وهنــا يصــبجمل التصــويت حمتمــل يف حمطــة أو مركــز تســو أو مكتــب
بريد.
 -3التصويت عن بعد بدون الذهاب إ مركز االنتخاب ،فالتصويت هنا ميكن أن
يكون يف أي مكان مطلمي من البيت أو موق العمل أو أي نقطـة أهـرى لكـن التقنيـاد
املستعملة تكون خمتلفة يث يكون عرب:
 التصويت عرب االنرتنت من احلاسوب.– التصويت عن طريمي رسالة قصرية على هاتا نقال .
 التصويت بواسطة التلفزيون التفاعلي.فالتصويت االلكرتوني وبغية تسبيل وتنميـة املشـاركة االلكرتونيـة يتوقـ أن مقـمي
كالث أهداه أساسية تتمثل يف:
 -تســـبيل التصـــويت لصـــا

ا موعـــاد الـــذين يصـــادفون صـــعوباد يف التنقـــل إ

املركز االنتخـابي بسـبب السـن أو اإلعاقـة ،هـذه ا موعـاد الـيت تصـاده العديـد مـن
املشاكل عندما يتعلمي األمر فمارسة مي التصويت.
– سيكون تسبيل التصويت يف أماكن ماعدا املركز االنتخابي أمرا أكثـر توافقـا
مــن اجتاهــاد العمــل اجلديــدة (اــو القــدرة علــى التنقــل مبنيــا) وأســلوب احليــاة بشــكل
ها .
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 ميكن من تشعي الناهبني الشباب من املشاركة كمستعملني منـتامني لتقنيـاداملعلومـــاد يـــث ســـيعدون يف هـــذا الطريـــمي اجلديـــد للتصـــويت أداة ا ـــرتا أكثـــر
داكة.

()23

أمــــا إذا حتــــدكنا عــــن التطبيــــمي الفعلــــي يف جمــــال االنتخابــــاد العامــــة بالتصــــويت
االلكرتونــي فمــا ال يف مر لــة التعــارب احمل ـدودة أو املمارســة العينيــة النموذجيــة ويف
بعض الدول املتقدمة فقـط ففـي النـرويج مـثال أجريـت أول انتخابـاد عامـة جتريبيـة عـام
 2991بواســطة بطاقــاد انتخابيــة الكرتونيــة وإدارة اســوبية تابــر النتــائج بعــد كــالث
ساعاد من غلمي الدوائر االنتخابية لكن الربملان النروجيي رفض إقرار مبدأ العمل ببـذا
التطور التكنولوجي ،ووجدد اللعنة االنتخابية يف اململكة املت دة يف دراسـة اوذجيـة
أن التصويت عن طريمي الربيد رف نسبة املشـاركة يف االنتخابـاد احملليـة حبـوالي% 05

ولـذلك أوصـت اللعنـة بضـرورة أن يكـون التصـويت يف مجيـ انتخابـاد احلكومـاد
احمللية املستقبلية عن طريمي الربيد فقط ورأد أن التصويت اإللكرتوني مبـم يف إتا تـ
فرصا أكثر يف طر التصويت للناهبني متوقعة أن حبلول االنتخاباد العامـة املقبلـة يف
اململكـة املت ـدة مـابني عـامي 2002و 2011سـتمنجمل الفرصـة للتصـويت الكرتونيـا
للراغبني في وهو ما يف يتم تى اآلن.

كما أجري اهتبار لعمليـة التصـويت عـن طريـمي اإلنرتنـت قبـل االنتخابـاد الرئاسـية
األمريكية لعام 2000يف واليـة أريزونـا ،لت ديـد مر ـجمل احلـزب الـدميقراطي ملنصـب
الرئاسة وبعد ذلك بقليل مت اعتماد ناام التصويت اإللكرتوني يف االنتخاباد الرئاسـية
نفسـبا يف واليـة فلوريـدا( ،)24فرنسـا هـي األهـرى اسـتخدمت يف االنتخابـاد الرئاسـية
والتشريعية لعام  ،1552فلقـد جلـند  21مدينـة حلواسـيب االقـرتا ومت اسـتخدامبا يف
 20055مركـــز اقـــرتا وقـــد صـــود  200مليـــون ناهـــب هـــالل هـــذه االنتخابـــاد عـــرب
احلاسوب ،وذلـك بـالرغم مـن معاريـة الشـعب بنغلبيتـ يف فرنسـا السـتخدام واسـيب
االقرتا .

()25

أمــا اســتوانيا فقــد اســتخدمت يف االنتخابــاد العامــة عــام  ،1550فتعــارب التصــويت
االلكرتونـــي الـــيت أجريـــت يف الواليـــاد املت ـــدة متيـــل إ ارتفـــا يف املشـــاركة وقـــد
تضاعفت نسبة املشاركة بسبعة أيـعاه يف الفأـة العمريـة مـن  22إ  00سـنة ،كمـا
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عرفت سويسرا يادة يف نسبة املشاركة وصلت إ  % 9يف االنتخاباد عام  1552اكـر
إدهال هذا النو من التصويت .

()26

وللتصويت االلكرتوني اجيابياد تتمثل يف:
 توفري النفقاد اخلاصة بالعملية االنتخابية. مد من التدهالد البشرية (املقصودة والغري مقصودة ) وبالتالي يقلـل مـن األهطـاءاملصا بة للعملية االنتخابية .
 يتــيجمل للمر ـ ني واملــراقبني فرصــة لالطــال املبا ــر علــى إجــراءاد التصــويت تــىحلاة إعالن النتائج دون االعتماد على وكالء املر

ون واملشاكل اليت تصا ب ذلك.

 يعتــرب ذا فائــدة مــن نا يــة الت ليــل اإل صــائي لــبعض البيانــاد اخلاصــة بالعمليــةاالنتخابيــة مثــل عــم مشــاركة النســاء ،الشــباب ،املبنــة األكثــر مشــاركة وميكــن
االستفادة من نتائعبا يف دعم متخذ القرار وتطوير العملية االنتخابية.
 يقضــي علــى إ ــكالياد تــرتبط باملشــاركة يف االنتخابــاد العاديــة مثــل تصــويتالوافدين يف احملافااد املختلفة والذين ال يتبعون املوطن االنتخابي.
 توفري الوقت الال م لإلدالء بالصود االنتخابي يف احلالة العادية.هــذا التصــويت وبــالرغم مــن أنـ يشــتمل علــى اجيابيــاد إال انـ ال خيلــوا كــذلك مــن
سلبياد ونقائص واليت تتمثل يف:
 إمكانيــة اهــرتا الشــبكاد املســتخدمة يف التصــويت إذ كــان ذلــك الناــام غــريمثمن بشكل قوي وهو ما أكبتت الدراساد الدولية.
 يوسـ الر ــوة االنتخابيــة بصــورة أكــرب مــن املشــاركة السياســية العاديــة وبالتــالييزيد من نفوذ املال السياسي يف التنكري على احلياة السياسية.

()27

فالتصــويت االلكرتونــي هــو هدمــة جديــدة للنــاس وتشــعيعبم علــى املشــاركة مــن
هــالل تســبيل التصــويت للعميــ فــا يف ذلــك األ ــخا

الــذين يعملــون هــارج الــبالد

واجلنـــود وكـــذا املســـافرين واملســـنون وذوي اال تياجـــاد اخلاصـــة وأولأـــك الـــذين ال
يستطيعون احلضور إ مكاتب التصويت بسبب ييمي الوقت.

()28
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هامتة:
يتضجمل من هالل ما سـبمي أن املشـاركة السياسـية عمليـة تطوعيـة يسـعى مـن هالاـا
الفرد للتنكري على القرار السياسي من هالل القيام باألنشطة السياسية املختلفة ومتابعـة
ما يدور ول من قضايا سياسية وحماولة التنكري فيبا ،ويكون اـذه املشـاركة عاـيم
األكــر يف ا تمعــاد والــدول الدميقراطيــة الــيت تتــيجمل جمــاالا لففــراد واجلماعــاد
للمشاركة سياسي ا يف ا تم .

وتساهم تكنولوجيا اإلعـالم واالتصـال يف تعزيـز املشـاركة السياسـية لـدى األفـراد
و ثبم على يرورة املشاركة الفاعلة يف كافة القضـايا واألمـور السياسـية يف ا تمـ
وهلـمي جـو مشـاركة إجيـابي نتيعـة لتـدفمي كميـة كـبرية مـن املعلومـاد بسـبولة ويسـر
إيافة إ إمكانية هلمي بيأة نقاش كاملة بني األفراد لي

فقط على املسـتوى احمللـي

بل على مستوى الدولي يف طرح ومناقشة قضايا وتبادل اآلراء فيبا والعمل علـى اخلـروج
بر ى جديدة عرب النقا اد.

وعلي توصلنا من هالل هذه الدراسة إ النتائج التالية:
 أن مويو املشاركة السياسية يبقى من أهم القضايا اليت حتاى باألهميـة البالغـةلدى صنا القرار.
 أن تكنولوجيا اإلعالم واالتصال اـا الـدور البـالا واألكـر ااـام يف تعزيـز املشـاركةالسياسية.
 أن ممارسة املشاركة االلكرتونية تتم يف ظل وجود فضاء دميقراطي رقمي.ااوام :
( -)1عبد الوهاب بـن بريكـة ،ينـب بـن الرتكـي " ،أكـر تكنولوجيـا اإلعـالم واالتصـال يف دفـ ععلـة
التنمية" ،جملة البا ث ،العدد ،1525 -1559 ،2

.142.

( -)2حممد الفاتجمل محدي ،استخداماد تكنولوجيا االتصال واإلعالم احلديثـة وانعكاسـاتبا علـى قـيم
الشباب اجلامعي ،مذكرة ماجستري يف
،1559 -1552

صص دعوة وإعالم ،جامعة احلـاج خلضـر باتنـة ،اجلزائـر،

.1.

766

جملة الباحث للدراسات األكادميية ـــــــــــــــــــ العدد الثالث عشر – جويلية 1028
 EISSN: 2588-2368ـــ http://elbahith.univ-batna.dzـــISSN: 2352-975X

دور تكنولوجيا اإلعالم واالتصال يف إرساء ممارسة جديدة للمشاركة السياسية _______________ نــوال مغزيلي

( -)3مربو قدور جبار ،تطبيقـاد تكنولوجيـا اإلعـالم واالتصـال يف إدارة املـوارد البشـرية دراسـة الـة
هاصة باالنرتنيت ،مذكرة مقدمة لنيل بادة املاجستري يف العلـوم التعاريـة،
جامعة وهران ،اجلزائر،1521 -1521 ،

صـص إدارة األعمـال،

.4.

( -)4حممد الفاتجمل محدي ،مرج سابمي الذكر،

.02 ،02.

( -)5علــي عبــد الفتــاح كنعــان " ،الص ـ افة االلكرتونيــة يف ظــل الثــورة التكنولوجيــة" ،دار اليــا وري
العلمية للنشر والتو ي  ،عمان،1524 ،

.02.

( -)6مولود ايد الطيب" ،علم االجتما السياسي" ،دار الكتب الوطنية ،ليبيا،1552 ،

.22.

( -)7حممد ملني لععال أععال " ،إ كالية املشاركة السياسية وكقافة السلم" ،جملة العلوم اإلنسـانية،
العدد الثاني عشر ،جامعة حممد هيضر بسكرة ،نوفمرب ،1552
( -)8مولود ايد الطيب ،مرج سابمي الذكر،

.141.

.29.

( -)9عمــاد أمحــد أبــو ــنب ،يســرى ــرب ،وجــدان أبــو البصــل " ،اخلــدماد االلكرتونيـة " ،نقــال عــن
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