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إن ظاهرة العزوف عن التصويت في االنتخابات هي ظاهرة موجودة في النظم
السياسية كافة مع اختالف درجة الديمقراطية والحرية التي تسمح بها ،فالنظم
االنتخابية المتبعة في النظام تؤثر بدورها في مدى وحجم ظاهرة العزوف عن
التصويت ،هذه الظاهرة التي تتنوع دوافعها واسبابها من اقتصادية واجتماعية وثقافية
وسياسية ،وال يمكننا إغفال الدور الذى يمكن أن تؤديه الدولة في الحد من أو زيادة
هذه الظاهرة ،وارتباط هذه الظاهرة بالديمقراطية ومدى إضفاء الشرعية على النظام
الحاكم .وشكل عام  ،2018عام االنتخابات العربية بامتياز ،إذ شهد أكبر ٍ
عدد من
االنتخابات ،بلدية وبرلمانية ورئاسية ،في ثلث الدول العربية ،وعلى الرغم من العدد
ظل يتراجع تدريجياً؛ ألن شيئاً من
الكبير نسبياً ،إال أن زخم المشاركة الجماهيرية ّ
التحسن لم يط أر على حياة المواطن العربي ،سياسياً أو اقتصاديا أو اجتماعيا ،منذ
ّ
اندالع الثورات العربية عام  ،2011وقد كان العراق جزًء من هذه الظاهرة ،إذ كان
هناك عزوف كبير عن االنتخابات البرلمانية العراقية عام  ،2018في ظل بقاء رغبة
الطبقة السياسية الحاكمة االستمرار في انشغالها ببناء سلطة االحزاب وليس سلطة
الدولة المؤسسية المستقرة .
الكلمات المفتاحية :الدول العربية؛ االنتخابات؛ العزوف االنتخابي؛ الثقافة السياسية.
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Abstract

The phenomenon of abstention from voting in elections is
inherent in the political systems according to democracy and freedom
that they adopt. The electoral systems which are used affect the extent
and size of the phenomenon of "abstaining from voting" in which the
motives and causes are varied including economic, social, cultural, and
political aspects. The role of the state it can play in reducing or
increasing this phenomenon cannot be ignored, the relation of the
phenomenon to democracy, and the extent to which legitimacy is given
to the ruling regime. 2018 is the year of the Arab elections, which
witnessed the largest number of municipal, parliamentary and
presidential elections, in a "third" of the Arab countries. Despite the
large number, but the level of public participation continued to decline
gradually, while there has not improved in the Arab citizen life,
politically, economically, or socially, since the outbreak of the Arab
revolutions in 2011. Iraq is a part of this phenomenon, as there was a
great abstention from participating in the Iraqi parliamentary elections
in 2018, in light of the desire of the ruling political parties to continue,
not to build the power of stable state institutions, rather, to build the
power of parties.
Keywords: Arab countries; elections, abstention; political culture.
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مقدمة

تعد االنتخابات الركيزة االساسية في عملية البناء الديمقراطي ،وعنوان لتقدم

الشعوب ووعيها بحقوقها المشروعة في دساتيرها ،وقاعدة إلقامة مؤسسات الدولة

الصحيحة ،واعطاء الشرعية للنظام السياسي ،وتعد بمثابة وسيلة للوصول الى
السلطة وصناعة القرار ،فاالنتخابات أفضل وسيلة يستطيع المواطن من خاللها ان
يمنح الفرصة في اختيار من يمثلهم داخل البرلمان ومنح التوكيل الشعبي للحكومة

المشكلة بممارسة ادارة البالد .لذلك تأخذ االنتخابات اهمية خاصة ضمن اي مشروع
سياسي ،وتعد مقياسا لشرعية الفئة الحاكمة من جهة ،ومعب ار عن اندماج مجتمعي
في التنظيم السياسي من جهة اخرى.

وكان الندالع الحركات االحتجاجية عام  ،2011بمثابة عقاب شعبي لنظم

حاولت تجميد الحياة عند حدود إرادتها ،فلجأت هذه الثورات الى االنتخابات كجسر
ينقلها من ساحات الغضب الى مؤسسات الحكم ،وعلى الرغم من اجراء االنظمة

السياسية العربية لالنتخابات الى انها لم تعكس إصالحات من شأنها تحفيز التقدم

واالزدهار االجتماعي واالقتصادي الذي ُو ِعد به الكثيرون في فترة ما بعد .2011
وأتى الهبوط في اقبال االفراد على االنتخابات في عام  ،2018ليشير بوضوح عن

شعور متنام بخيبة األمل تجاه الطبقة واألحزاب السياسية التي سيطرت على المشهد

السياسي بعد .2011

وكشفت أربع عمليات انتخابية ،بلدية وبرلمانية ( تشريعية ) ورئاسية ،جرت

في أربع دول عربية في عام  ،2018عن واقع يثير مخاوف على مستقبل الواقع
السياسي العربي ،إذ كانت نتائج تلك االنتخابات األربع ،التي شهدتها كل من مصر

وتونس ولبنان والعراق ،أكدت على حقيقة أن العزوف االنتخابي أخذ يتزايد بين

فئات الناخبين ،بل امتدت لتشمل االهتمام بالعمل السياسي بشكل عام في كل الدول

العربية ،ويعود السبب في ذلك جزئيا لإلحباط الذي أصاب الناخبين العرب في
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السنوات القليلة الماضية ،إذ فقدت فئات واسعة من المجتمع العربي كل أمل في

قدرتها على إحداث انتقال ديمقراطي حقيقي من جهة ،وفي أن تضمن لها حكوماتها
غدا كريما تنعم فيه بحقوق سياسية واقتصادية واجتماعية ،فأخذت تبحث عن سبل

جديدة لفرض كلمتها دون تعريض أرواحها له اروات ورصاص قوات األمن ،فكانت
ظاهرة العزوف عن التصويت والمشاركة في االنتخابات لتعبر عن آرائها الرافضة

لهذه االوضاع.
اشكالية البحث :اثبتت االنتخابات في بعض الدول ومن ضمنها العراق ،ان هناك
تنافساً بين الشرعية المستندة الى صناديق االنتخاب وشرعية االنجاز ،وهذا الصراع
اوجد حالة من عدم الثقة في االنتخابات بوصفها الية للتغيير .ومن خالل ذلك يمكن

الحرة تتشكل يوم االنتخابات أو هي نتاج
طرح السؤال االتي هل ان إرادة المواطنين ّ
مسار طويل تنتهي باالقتراع؟
فرضية البحث :كلما اختلت قدرة النظام السياسي في كسب ثقة المواطن زاد مستوى

المقاطعة االنتخابية ،وإن االنتخابات هي عملية سياسية ودستورية قد تفضي
باالنتقال الى الديمقراطية ،ولكن في الوقت نفسه قد تؤدي الى حالة من عدم

االستقرار السياسي.
منهجية البحث :اعتمد البحث على المنهج التحليلي النظمي لمعرفة ابعاد العملية

االنتخابية في الدول العربية ،فضال االستعانة بالمنهج الوصفي الستقراء واقع

االحداث السياسية.

هيكلية البحث :اقتضى البحث تقسيمه على ثالثة مباحث:

المبحث االول :التأصيل النظري لالنتخابات والبيئة االنتخابية.

المبحث الثاني :الثقافة السياسية والعزوف عن التصويت في الدول العربية.

المبحث الثالث :االنتخابات البرلمانية العراقية عام  2018بين التحالفات السياسية
والعزوف الشعبي.
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المبحث االول

أوال -االنتخاب:

التأصيل النظري لالنتخابات والبيئة االنتخابية

ظيم يقال أحدهما
 .1لغة :قال ابن فارس" :النون والخاء والباء كلمة تدل على تع َ

النخبة :خيار الشيء ونخبته وانتخبته ،وهو منتخب أي
على خيار الشيء ...فاألول ُ
()1
نخب ،ونخب :أنتخب الشيء أختاره والنخبة ما
مختار ، "..واالنتخاب من فعلً :
أختاره منه ونخبة القوم ونخبتهم خيارهم...والنخب النزع واالنتخاب االنتزاع

واالنتخاب االختيار واالنتقاء من النخبة(.)2

 .2اصطالحا :يعرف االنتخاب بأنه " اختيار شخص من بين عدد من المرشحين
ليكون نائباً ُي َمِثّل الجماعة الـتي ينتمـي إليها ،وكثي اًر مـا يطلـق علـى االنتخـاب اسـم
(اقـتراع) أي االقـتراع علـى اسـم معـين ،ويعـد االنتخـاب حقـاً عامـاً للمـواطنين ولـيس
لسـلطة مـن السـلطات أن تحـرم المـواطن مـن ممارسـته مـا دام مسـتوفياً الشـروط
القانونية ،إذا االنتخابات هي السلطة التي يمنحها القانون للمواطنين الذين يشاركون
في الحياة السياسية مباشرة أو عن طريق اختيار الممثلين " (.)3

واختلف الكتاب والباحثون في تعريف االنتخاب وذلك الختالف مشاركتهم

الفكرية من جهة ،واختالف الزاوية التي ينظرون من خاللها الى االنتخابات ،فعرف

االنتخاب بأنه" :اإلجراء الذي به يعبر المواطنون عن إراداتهم ورغبتهم في اختيار
حكامهم ونوابهم البرلمانين من بين عدة مرشحين" ( ،)4وتعرف ايضا " بأنها الوسيلة

االساسية إلسناد السلطة في النظم الديمقراطية المعاصرة من ناحية ،ولتحقيق

المشاركة في الحياة السياسية من جانب أفراد الشعب من ناحية اخرى" ( ،)5و بذلك

فاالنتخابات هي إجراء دستوري الختيار الفرد ،أو مجموعة من األفراد لشغل منصب

معين.
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وتعد االنتخابات الديمقراطية بمثابة الوسيلة المقبولة إلسناد السلطة

السياسية؛ ألنها تحمل أكثر من وظيفة فهي وسيلة اختيار الممثلين والحكام ،وهي
معيار شرعية هؤالء الحكام ،وذلك الن الذي يمارس االنتخابات الشعب والذي يعد

مصدر السلطات في االنظمة الديمقراطية ،كما انها وسيلة بناء عالقة سليمة بين

الحكام والمحكومين( ،)6وعلى هذا االساس فأن السلطة المنتخبة انتخابا ح ار تعد
محو ار للديمق ارطية وعندما تنجح هذه السلطة في تمثيل قيم ومصالح المجتمع فأنها

تحقق مصداقية في نظر المجتمع ككل وليس ناخبيها فقط بوصفها ممثال حقيقيا

للشعب(.)7

ويتكون النظام االنتخابي من عنصرين األول :هو القواعد واالجراءات،

والثاني :السياق العام ،وإن القواعد واالجراءات تشمل القوانين التي تحدد قواعد
الترشيح والتصويت وتوزيع المقاعد االنتخابية أما االجراءات وهي تشمل االشراف

على العملية االنتخابية من حيث الترشيح والتصويت وعملية فرز االصوات  ...أما

السياق العام فيشمل الثقافة السائدة ،طبيعة العالقة بين القوى الحزبية والظروف

المحيطة باالنتخابات.

ثانيا :أدارة االنتخابات :مهما كان النظام االنتخابي عادال من الناحية النظرية ،ال

يستطيع أن يؤمن انتخابات نزيهة وشفافة ،مالم تكن اإلدارة االنتخابية مؤهلة ومحايدة

ومستقلة وهذا الترابط بينهما في الدولة ال يمكن تجاهله ،مما يجعل له أهمية إدارية

كبيرة.

ومن متطلبات االنتخابات الديمقراطية(:)8
 -1معيار فعالية االنتخابات الديمقراطية ،ويعني ان لالنتخابات اهدافا يترتب
عليها نتائج في نظام الحكم.
-2معيار حرية االنتخابات الديمقراطية ،ويتمثل في كون االنتخابات تجري في

ظل القانون وتتسم بالمنافسة واحترام حقوق وحريات االفراد.
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-3معيار نزاهة االنتخابات الديمقراطية ،اي تتم بشكل سلمي ودوري منتظم
واعالن نتائجها بحيادية وشفافية.

ولكي تقوم االدارة االنتخابية بواجباتها تجاه العملية االنتخابية ،فإنها يجب ان تتمتع

بجملة من الصفات أهمها(:)9

-1االستقاللية :وهذا يعني االستقاللية التنظيمية واالدارية ،وعدم الخضوع في
ق اررتها ألية مؤثرات خارجية ،سواء المؤسسات الرسمية أم الجهات السياسية والحزبية
االخرى.

-2الحياد :لتحقيق نزاهة االنتخابات ومصداقيتها يجب على الهيئة المشرفة على
االنتخابات ان تعمل بحياد تام ،وتنظيم الفعاليات االنتخابية باستقاللية كاملة.

-3االحترافية :يجب ان تتمتع الهيئة المشرفة على االنتخابات بالخبرة والكفاءة في
هذا المجال ،وان تكون ادارة االنتخابات بأقل االخطاء.

وترتبط قدرة الدول على إجراء االنتخابات الحرة والنزيهة بجدارة نظامها

السياسي ،ومدى أتساقه مع قواعد ومعايير الحكم الصالح ،وتمكينه الناس من

المشاركة في وضع السياسة العامة لبالدهم ،وخضوعه للمساءلة وحكم القانون،
فضال عن ارتباط االنتخابات وغيرها من صور المشاركة السياسية في تعزيز مفهوم

المواطنة والمساواة أمام القانون(.)10

ثالثا :النظام االنتخابي ( القانون االنتخابي):

ويقصد به " االلية التي تستخدم لترجمة االصوات المدلى بها في االنتخابات

العامة الى مقاعد مخصصة لألحزاب والمرشحين " ( ،)11وهو الذي بوساطته يمكن
تحديد نتائج انتخابات معينة ،وينبغي التفريق بين االنظمة االنتخابية وبين العملية

االنتخابية ،إذ يشير مفهوم العملية االنتخابية الى مجموعة االجراءات واالليات
الالزمة للعملية االنتخابية والتي تحددها الجهة المسؤولة عن ادارة العملية االنتخابية،
والتي تشمل تحديد أصحاب حق االقتراع واعتماد طلبات الترشيح من قبل المرشحين
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وتنظيم عمليات االقتراع وتنفيذها واجراء عمليات العد والفرز وتجميع واعداد نتائج

االنتخابات (.)12

وال يوجد نظام انتخابي يمكن االعتماد عليه عالميا ،بل هناك انظمة تختلف

من نظام الى اخر ،ومن مميزات اي نظام انتخابي ناجح قدرته على تمثيل جميع

الطبقات والشرائح واالتجاهات السياسية القائمة في المجتمع .

رابعا -االمتناع عن التصويت :االمتناع هو عبارة عن ظاهرة ذات اهمية كبيرة ويفيد
بمعناه الضيق ق ار ار متعمدا بعدم التصويت ،ويمكن أن نقسم أنواع االمتناع عن

التصويت الى شقين:

-الشق االول :هو احجام الناخب عن التوجه الى االنتخاب لإلدالء بصوته ويمكن

وصف هذا الشكل باالمتناع االختياري دون عذر يبرره.

الشق الثاني :هو تعمد الناخب بعد توجهه الى مكاتب االنتخاب ترك الظرف فارغااو تعمده افساد الورقة االنتخابية بارتكاب أحد االعمال التي تبطل االعتراف

بالصوت االنتخابي (.)13
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المبحث الثاني
الثقافة السياسية والعزوف عن التصويت في الدول العربية

عرف الثقافة السياسية بأنها مجموعة القيم المستقرة التي تتعلق بنظرة
تُ َّ
ٍ
حد بعيد عن درجة شرعية النظام
المواطن إلى السلطة ،والتي تُ َعد مسؤولة إلى ّ
القائم ،فهي عالقة المواطن بالسلطة من حيث تحديد األدوار واألنشطة المتوقعة من

السلطة ،ومن حيث طبيعة الواجبات التي يتعين على المواطن القيام بها ،كما أن
الثقافة السياسية تتضمن التفاصيل الخاصة بهوية الفرد والجماعة ( .)14والثقافة
السياسية أيضا تشير إلى" مجموعة األفكار واالتجاهات إزاء السلطة ،وقواعد ضبط

السلوك والمسؤوليات الحكومية ،وما يعده الناس حقوقا " (.)15

وتعد الثقافة السياسية إحدى األدوات السياسية التي يمكن من خاللها بناء

المجتمع السياسي الذي يقوم على اتفاق أبناء المجتمع على شكل العملية السياسية،
والتزام النخبة الحاكمة باحترام السلطة السياسية الشرعية ،مع التزام أفراد المجتمع في

مقابل ذلك بق اررات هذه السلطة لتحقيق األهداف العامة وليس الفرعية للقاعدة

االجتماعية المتعددة ،وتعمل الثقافة السياسية أيضاً على ضرورة ان يكون والء
األفراد خارج إطار الوالء الضيق للثقافات الفرعية واالهتمام بالهوية الوطنية أوالً ومن
ثم تحقيق االندماج الوطني ،ويبرز دورها بشكل واضح وخطير في ظل وجود مشكلة

سياسية او غيرها مؤثرة على األفراد ،وهي تحرك أفراد المجتمع سياسياً تجاه هذه
القضية (.)16
ويمثل حق المشاركة في ادارة الشؤون العامة وتسييرها عبر االنتخابات

()17
أن
الدورية أحد المعالم الرئيسة لالنتقال الى الديمقراطية في البلدان العربية  ،إال ً
التجربة أظهرت أن االمر اعقد من ذلك بكثير ،فاالنتخابات ممارسة سياسية

ودستورية  ،ممكن ان تؤدي لالنتقال الى الديمقراطية أو إثارة الصراعات السياسية

واالجتماعية ،إذ شكل عام  ،2018عام االنتخابات العربية بامتياز ،إذ شهد أكبر
ٍ
عدد من االنتخابات ،بلدية وبرلمانية ورئاسية ،في بعض الدول العربية ،وعلى الرغم
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ظل يتراجع تدريجياً ،ألن شيئاً
العدد الكبير نسبياً ،إال أن زخم المشاركة الجماهيرية ّ
التحسن لم يط أر على حياة المواطن العربي ،سياسياً أو اقتصاديا(.)18
من
ّ
جدول يوضح نسبة العزوف عن االنتخابات في مصر ولبنان وتونس

ت الدول

التاريخ

نوع االنتخاب

نسبة العزوف

 1مصر

2018/3/16

انتخابات رئاسية 59

 2تونس

2018/5/6

انتخابات بلدية 66.3

 1لبنان

2018/5/6

انتخابات برلمانية 50.8

الحالة المصرية:

االنتخابات الرئاسية المصرية للعام  2018هي رابع انتخابات رئاسية تعددية

في تاريخ مصر وثالث انتخابات رئاسية بعد ثورة  25يناير .كان من المقرر إجراؤها
في المدة ما بين  8شباط  2018حتى  8أيار  ،2018إال أن الهيئة الوطنية
لالنتخابات في مصر قد َّ
قدمت موعدها بحيث بدأت أولى إجراءاتها بتلقي طلبات

الترشح في  20كانون االول  .2018وبعد غلق باب الترشح وانتهاء فترة التظلمات

صار هناك مرشحان فقط هما عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى(.)19

وبدا إصرار الهيئة الحاكمة على تنظيم انتخابات رئاسية شكلية وغير

جليا في الجدول الزمني الضيق والمجحف الذي أعلنت عنه اللجنة العليا
تنافسية ً
كافيا لجمع التوكيالت المطلوبة من
لالنتخابات ،والتي لم تمنح المرشحين وقتًا ً
محافظات مصر العتماد ترشحهم ( ،)20كما تجاهلت جملة من الخروقات التي

ارتكبها أنصار الرئيس السيسي منذ بدء الدعاية االنتخابية والملصقات في الشوارع
والميادين قبل االعالن الرسمي للحمالت االنتخابية ،ولم تحقق اللجنة العليا

لالنتخابات في شكاوى وقائع متكررة لقيام أنصار السيسي بدفع رشاوى انتخابية
لتحرير توكيالت مؤيدة لترشحه.

وظهرت انقسامات في االنتخابات بين من يدعو الى المقاطعة والحث على

المشاركة ،إذ عد دعاة المقاطعة أن " تلك االنتخابات شكلية " بعد ما وصفوه
)Regional Studies Journal, Vol.14, No.44, 2020 (205-230
Print ISSN: 1813-4610 Online ISSN: 2664-2948

130

مجــلة دراســات إقلـيـمـيـة ،السنة  ،14العدد  ،45تموز )148-121( 2020
بـ"تجفيف المشهد السياسي المصري" ،في حين رأي الداعمون أن المقاطعة "خيانة

للوطن" .وقال خالد داود -رئيس حزب الدستور-وعضو الحركة المدنية الديمقراطية،

في تصريحات له" :موقفنا لم يتغير .ما زلنا نرى أنه ال توجد انتخابات في مصر.
ما نشهده أقل حتى من استفتاء" ،وتعد أوال ارتفاع اإلحساس بعدم أهمية الصوت
االنتخابي ،وثانيا اإلحساس بأن النتيجة محسومة مسبقا في انتخابات ،2018
كسببين رئيسين لعزوف الناخبين عن المشاركة ( ،)21وعلى الرغم من الحشد الهائل
للنظام ،قرر نحو %60عدم المشاركة في االنتخابات ،كما لجأت شريحة ممن

اضطروا للمشاركة الى ابطال صوتهم (.)22
الحالة اللبنانية:

النظام االنتخابي اللبناني يبقى في جوهره توافقياً ،إذ يوزع  128مقعداً في
تم التفاوض عليها في العام  1989تعطي المسيحيين عدداً
البرلمان تبعاً لمعادلة ّ

العدد الثابت ذاته ،وتنقسم هذه المقاعد بدورها
ثابتاً من المقاعد  64مقعداً والمسلمين
َ
تبعاً لتوزيع طائفي  34مقعداً للموارنة و 27للسنة و 27للشيعة و 14للمسيحيين
األرثوذكس ،وينقسم الباقي على األقّليات المسيحية ( الروم ،االرمن ،السريان،

الكلدان ،الالتين ،األنجيليون ،األشوريين) والمسلمة (العلويون ،اإلسماعيليون )  ،وال

يتوافق توزيع المقاعد مع التوزيع الديني الحالي في لبنان .فالمسيحيون باإلجمال

يحظون بنصف المقاعد لكن قد ال يمّثلون سوى  37في المئة من الناخبين ،فيما
يحظى المسلمون الذين يمثّلون  73في المئة من الناخبين بالنصف اآلخر من
بأن
المقاعد .ويوّلد هذا االختالل لدى المجموعات التي تحظى بتمثيل أقل شعو ار ّ

النظام يخذلهم ،مما يفاقم التوتّرات االجتماعية(.)23

يتضح أن هناك العديد من المعوقات األساسية التي تحول دون تحقيق

التغيير السياسي في لبنان تكمن في أسس وطريقة عمل نظامه السياسي .فمقومات
منظومة تشارك السلطة " المحاصصة الطائفية " تعود إلى أواخر الحقبة العثمانية،

عندما أصبحت الهوية الطائفية هي السمة الفعالة الوحيدة لإلصالح السياسي
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( )

والقاعدة الوحيدة للمطالبات السياسية .والميثاق الوطني لعام 1943

الذي وضع

األسس السياسية للنظام الطائفي ظهرت هشاشته عندما اندلعت الحرب األهلية في

لبنان والتي انتهت بتوقيع اتفاقية الطائف  1985الذي أعاد توزيع السلطة بين

الطوائف .وأصبح بعدها قادة الحرب ذوي مهام و ازرية يتحكمون في الوظائف
والخدمات العامة ،وقد قاموا من خاللها بتشييد شبكات من العالقات على أسس
طائفية يخدم فيها كل قائد طائفته ،وهو ما زاد من اعتماد المواطنين على القادة.

وقامت النخب السياسية بتصميم قوانين انتخابية تعزز من مكانة القادة الطائفيين.
من ثم كانت كل انتخابات تسبقها فترة من التفاوض المكثف بين القادة السياسيين

التقليديين ،بما يضمن لهم االستفادة من القانون االنتخابي القائم ،وكانت هذه
المفاوضات تحدد نتائج االنتخابات سلفا.

وفي  2013حتى يحافظوا على هيمنتهم التقليدية ،قام القادة السياسيون

بتأجيل االنتخابات خمس سنوات عندما فشلوا في االتفاق على وضع قانون

لالنتخابات .وفي  2017وصلوا إلى اتفاق وتم األخذ بنظام التمثيل النسبي في
انتخابات  .2018وبينما ـ نظريا ـ تعد االستعانة بنهج التمثيل النسبي آلية تسمح

لألحزاب الجديدة بدخول دائرة التنافس االنتخابي ،فمن حيث الممارسة ،أدى قانون
لبنان الجديد إلى تعزز السياسة الطائفية من جديد ،فالدوائر الكبرى ُرسمت وبكل
وضوح بناء على التقسيمات السكانية للطوائف .فعلى سبيل المثال ،أصبحت بيروت

مكونة من دائرتين انتخابيتين بدال من الدوائر الثالث ،وهو ما يعني تقسيم العاصمة
إلى شرق بيروت المسيحية وغرب بيروت المسلمة(.)24

فجرت االنتخابات البرلمانية اللبنانية بتاريخ  2018/5/6بتنافس 597

مقعدا للمجلس البرلماني اللبناني لعام  ،2018بعد مضي 9
مرشحا على 128
ً
ً
سنوات على انتخابات برلمان  2009التي أفرزت انقسامات سياسية حادة على
الساحة اللبنانية (.)25

الحد األدنى من
واستنسخت هذه االنتخابات النخب السياسية نفسها ،مع ّ
التغيير في التوازن بين األحزاب السياسية في البرلمان .ولم تكن هذه االنتخابات
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تم اإلبالغ عن أكثر من  950انتهاكاً لقانون
"انتصا اًر للديمقراطية ،حيث ّ
االنتخابات .األمر الذي قد أدى إلى المزيد من تثبيط عزيمة الناخبين الذين يخشون

أي شيء للبقاء في السلطة(.)26
يتغير و ّ
ّ
أن شيئاً لن ّ
أن األحزاب السياسية ستفعل ّ
الحالة التونسية:

محلية في تونس بعد .2011
أُجريت يوم  6أيار ّ 2018أول انتخابات
ّ
وهي رابع مناسبة انتخابية ُيدعى إليها التونسيون بعد انتخابات المجلس الوطني

التأسيسي ( )2011واالنتخابات التشريعية ( )2014واالنتخابات الرئاسية في

دورتيها (.)2014

وتكمن أهمية هذه االنتخابات في أنها تندرج ضمن سياق تركيز السلطة

المحلية في إطار الباب السابع من دستور  2014المتعّلق بالالمركزية .كما أن

لنتائجها أهمية كبيرة بالنسبة للحياة السياسية بشكل عام.

أهم ما أفرزته هذه االنتخابات هو عزوف المواطنين عن العملية االنتخابية
و ّ
ِ
جداً مقارنة بانتخابات .2014
من ناحية أولى ،إذ كانت ن َس ُب المشاركة ضعيفة ّ
فضلت النسبة األكبر من الناخبين انتخاب القوائم المستقلة على
ومن ناحية ثانيةّ ،
حساب القوائم الحزبية .وفي ذلك داللة على أزمة الثقة بين الموطنين والطبقة

السياسية .ولكن على العموم ،عكست االنتخابات البلدية على المستوى المحّلي ما
هو كائن على المستوى الوطني من سيطرة حزبي النهضة ونداء تونس على الحياة

الحزبية وضعف باقي التشكيالت السياسية(.)27

وقد تراجعت نسبة المشاركة في  2018مقارنة باالنتخابات التشريعية

 ،2014بشكل كبير ،إذ بلغت نسبة المشاركة  ،%35.60في حين بلغت نسبة

المشاركة في انتخابات  2014فقد بلغت نسبة اإلقبال على التصويت .%64.70
وهذا يعني أن المشاركة تراجعت بنسبة  ،%23وبلغت نسبة االمتناع عن التصويت

في الدور األول لرئاسات  2014نحو  %37من مجموع خمسة ماليين و708
آالف ناخب مسجل في سجل الناخبين ،أما انتخابات عام  2018فقد بلغ عدد
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الناخبين المسجلين أكثر من سبعة ماليين و 74ألف ناخب ،بينهم  386ألف ناخب

مسجلين خارج البالد.

ويرجع سبب ارتفاع نسبة عزوف الناخبين إلى ارتفاع عدد المرشحين

لالنتخابات الرئاسية ،البالغ عددهم  26مرشحا ،وغياب الوضوح لدى الناخبين

بسبب تشتت الناخبين وكثرة البرامج ،هذا فضال عن أزمة انعدام ثقة الناخبين في

الطبقة السياسية التي حكمت البالد بعد الثورة ،جراء تدهور أوضاعهم المعيشية
نتيجة الغالء وتردي الخدمات وتدهور البنية التحتية(.)28

ويمكن تفسير تراجع نسب المشاركة ،مقارنة بانتخابات  ،2014بعدد من

التونسيون في االنتخابات
االحتماالتّ .أولها :اختالف السياق التاريخي .فقد رأى
ّ
التشريعية والرئاسية في  2014نهاية لألزمة السياسية وبداية لعهد جديد ،شعر

قوة سياسية جديدة قد
المواطن خاللها بأنه قادر على تغيير موازين القوى عبر دعم ّ
تضاهي اإلسالميين وتخلق التوازن في المشهد السياسي .بيد ّأنه ،وعلى الرغم من
لمرجوة منه .إذ تحالف
فوز حزب نداء تونس بالمرتبة األولى؛ فإنه لم يحقق النتائج ا َّ

مع اإلسالميين .كما شهد انقسامات عديدة جعلته يخسر المرتبة األولى في البرلمان.
وجاءت انتخابات  2018في سياق أزمة حكم مضاعفة بأزمة اقتصادية .فعكست

نسبة المشاركة مدى أزمة الثقة بين المواطن والطبقة السياسية من جهة ،وعدم الثقة

في المنظومة ذاتها من جهة أخرى .ويزيد عدم وضوح البرامج والرؤى لدى
السياسيين من تعميق هذه األزمة(.)29

يفسر عدم إقبال المواطنين على االقتراع
ويتمّثل االحتمال الثاني الذي قد ّ
في عدم الوعي بأهمية هذه االنتخابات وخصوصيتها .فالمواطن التونسي لم يدرك أن
ؤدي
انتخاب المجالس البلدية يندرج في سياق تركيز السلطة المحلية الذي يجب أن ُي ّ
ِ
ؤسسون .وينبع عدم
الم ّ
إلى الديمقراطية المحّلية القائمة على التشاركية كما أرادها ُ
ترشح ،وهذه الضبابية في العملية الديمقراطية لم
الم ِّ
وضوح الرؤية لدى الناخب و ُ
المترشحين على وضع برامج انتخابية واضحة تتماشى مع المرحلة الجديدة
تساعد
ِّ
محلية(.)30
وتقترح سياسات
عمومية ّ
ّ
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المبحث الثالث
االنتخابات البرلمانية العراقية عام  2018بين التحالفات السياسية
والعزوف الشعبي

تعد االنتخابات البرلمانية لعام  ،2018رابع انتخابات برلمانية منذ عام
 ،2003بعد انتخابات ( )2014-2010-2005النتخاب ( )329عضوا ،وعلى

الرغم من بقاء سلبيات عدة ،منها اضطراب عمل المفوضية العليا المستقلة
لالنتخابات ،وكثرة االعتراضات على اسلوب عمل المفوضية وتبادل االتهامات
بالتزوير ،جرت االنتخابات النيابية العراقية في12أيار ،2018 /وشهدت هذه

االنتخابات ظهور قائمة جديدة من التحالفات ،يمكن رصد أهمها فيما يأتي:

"-1تحالف النصر واإلصالح" ( ،)31برئاسة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.
-2تحالف "سائرون نحو اإلصالح"(.)32

-3تكتل دولة القانون( ،)33ويترأسه رئيس الوزراء االسبق نوري المالكي.

-4ائتالف الفتح( ،)34ويترأسه رئيس منظمة بدر الذي يمثل احدى فصائل الحشد

الشعبي ،هادي العمري.

"-5ائتالف الحكمة الوطني" ( ،)35ويترأسه رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم.
"-6ائتالف الوطنية"( ،)36ويترأسه إياد عالوي.

"-7ائتالف القرار العراقي" ،وترأسه القيادي أسامة النجيفي ،وضم حركة المشروع

العربي لخميس الخنجر ،إلى جانب قيادات سنية أخرى.

-8تحالف الوطن ،وضم حركة العدالة لبرهم صالح ،إلى جانب حركة التغيير

الكردية والجماعة اإلسالمية الكردية ،فضال عن الحزب الديمقراطي الكردستاني
وحزب االتحاد الوطني.

وأثبتت نتائج االنتخابات البرلمانية عدم وجود كتلة متفردة بالفوز ،وحتمية التوافق

بين الكتل الفائزة لتشكيل الكتلة االكبر التي تخولها تكوين الحكومة؛ ألن الكتلة
)Regional Studies Journal, Vol.14, No.44, 2020 (205-230
Print ISSN: 1813-4610 Online ISSN: 2664-2948

135

ظاهرة العزوف عن االنتخابات

د.محمد صالح شطيب

الفائزة بالمعنى القانوني هي الحاصلة على أغلبية ثلثي عدد مقاعد مجلس النواب
العراقي؛ أي "  " 219مقعداً؛ لتتمكن بمفردها من اختيار رئيس الجمهورية وتشكيل

الحكومة ،وفق توصيف الدستور العراقي " المادة  ، " 70أو أنها الفائزة باألغلبية

المطلقة ،أي "  " 165مقعداً ،وهي نصف عدد مقاعد البرلمان زائد واحد.
بناء على نتائج
ومرة اخرى برزت مشكلة تكوين " الكتلة البرلمانية األكبر " ً
االنتخابات البرلمانية األخيرة ،إذ لم تحصل أي من التحالفات االنتخابية التي

خاضت االنتخابات على األغلبية التي تمكنها من تشكيل تلك هذه الكتلة (،)37

والمحددة بـ  165مقعدا برلمانيا من إجمالي  329مقعدا " نصف عدد المقاعد

البرلمانية  ،" 1+والتي سيكون بمقدورها ترشيح رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة(.)38

بهذه النتائج ،بات من المستحيل أن تستطيع قوة سياسية منفردة التحكم في

عملية تشكيل حكومة أغلبية برلمانية آمنة ومستقرة ،وذلك لسببين :األول :ليس فقط

مقعدا ،والثاني :أن أغلب الكتل
ألن أكبر كتلة برلمانية ال تضم أكثر من 54
ً
السياسية هي في الحقيقة ائتالفات من قوى سياسية متعددة (. ) 39

وعكست خريطة القوى السياسية العراقية في انتخابات عام  2018عدة

معطيات جديدة أولها :يتعلق بظهور العب جديد لم يكن موجودا على الساحة

السياسية العراقية في االنتخابات السابقة تمثل في "هيئة الحشد الشعبي" ،التي شارك

قادتها في هذه االنتخابات عبر تحالفات انتخابية مع قوى شيعية أخرى .ثانيها:
يتعلق بوجود حالة غير مسبوقة من االنقسام بين القوى السياسية للمكونات الثالث

الشيعية والسنية والكردية .ثالثها :يتعلق بارتفاع وتيرة الجنوح إلى تغليب فكرة الوالء

الوطني على فكرة الوالء الطائفي ،التي كانت حاكمة للتحالفات االنتخابية والبرلمانية
الناتجة عن االنتخابات السابقة ،ما أعطى مؤشرات مهمة على تراجع أهمية األحزاب
التقليدية على ساحة العمل الحزبي ،ورغبة بعض المنشقين عنها مواكبة حالة عدم

الرضى الشعبي عن أداء تلك األحزاب وحكوماتها على مدار السنوات الماضية (.)40
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وتوزعت التحالفات السابقة على نمطين رئيسين :األول ،هو التحالفات التي

قامت على أسس دينية مذهبية ،وشملت "التحالف الوطني الشيعي" الحاكم الذي ضم

كافة األحزاب الشيعية ذات التوجهات الدينية اإلسالمية .وكان هدف التحالف هو
الحفاظ على تمثيل هذه األحزاب عبر االحتفاظ بمنصب رئاسة الحكومة .األمر ذاته

للمكون السياسي السني ،إذ تكتلت األحزاب والقوى السياسية السنية في تحالف
"ائتالف القوى العراقية" ،وكان هدف التحالف هو االحتفاظ بمنصب رئاسة البرلمان.

الثاني :هو التحالفات التي تأسست على أسس قومية ،وتمثلت في "تحالف القوى
الكردستانية" الذي ضم الحزبين الديمقراطي واالتحادي إلى جانب حركة التغيير.

وقد شهدت تلك القوى المتحالفة ،وفق النمطين السابقين ،عدة تغييرات مهمة

تمثلت في انشقاق عدد من قياداتها السياسية التي باتت ترى ضرورة في الخروج من

ظل العمل الحزبي بأبعاده الطائفية الدينية ،إلى عمل حزبي عابر للطائفية ،ويعتمد
على الهوية الوطنية كمحور له(.)41

من جهة اخرى شهدت هذه االنتخابات مقاطعة قياسية هي األولى من

نوعها على مدى االنتخابات البرلمانية العراقية السابقة منذ عام  ، 2003ففي
االنتخابات النيابية االولى عام  2005كانت نسبة العزوف االنتخابي تقدر"

 " %23،64لتصل النسبة الى " " %37،71في انتخابات عام  ،2010ونسبة

" " %38،24في انتخابات عام  ، 2014في حين سجلت انتخابات عام ، 2018
اكبر نسبة عزوف ( ،)42حيث أعلنت المفوضية المستقلة لالنتخابات العراقية نسبة

المقاطعة بلغت  ، %55أن هذه المقاطعة كانت بمثابة مظهر حضاري إيجابي ،
صناع القرار السياسي في العراق إلى أيجاد نظام انتخابي جديد
وتعد رسالة إلى ّ
يلبي طموحات هذا الشعب المغلوب  ،ودعوة إلى أحياء الدور الرقابي للبرلمان(.)43
ورفض لألحزاب السياسية الحاكمة ،وعلى الرغم من اعالن المفوضية المستقلة

لالنتخاب نسبة المشاركة في انتخابات عام  2018إال أن الواقع غير ذلك إذ شاب

هذه االنتخابات تزوير كبير وحرق صناديق االقتراع وعدم فرز معظم الصناديق.
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رسم بياني يوضح نسبة المشاركة في االنتخابات البرلمانية العراقية
اما عن اهم االسباب التي ادت الى عزوف الناخب العراقي عن حقه

االنتخابي فيمكن اجماله باالتي-:

 -1شعور المواطن بغياب دوره في تقرير ارادته نتيجة لصياغة الكتل السياسية

لقانون انتخابي وفق مقياسها الخاص وبالتالي مصادرة ارادة الناخب وفي الوقت ذاته
قطع الطريق على الوجوه الجديدة او االحزاب والكتل السياسية الناشئة باعتبار

القانون يخدم مصالح الكتل الكبيرة ،فعلى الرغم من التحول من التصويت من القائمة

المغلقة الى المفتوحة والذي يجري التصويت على اشخاص في القائمة لكن ال
يخرج عن الجوهر الحقيقي للقائمة الواحدة (المغلقة) لكي تضمن بقائهم في مراكز

السلطة من ناحية ولكي يمنع صعود اي شخص اخر غير متوقع يمكن منافستهم

من جهة اخرى ( ،)44وبالتالي اضحت االنتخابات منذ عام  2003الى حد االن هي
مجرد عملية روتينية تقوم بها المفوضية العليا لالنتخابات ال جدوى منها.
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 -2أتسام أي تشكيلة حكومية بسمات ثالثة وهي " التوافقية والشراكة والمحاصصة "
والتي كانت بعيدة عن النتائج التي تفرزها االنتخابات والسبب دستوري قانوني،

فضال عن تفسير المحكمة القاضي بتفسير الكتل االكبر التي تتشكل في اول جلسة
وليس الكتلة االكبر التي تصدرت المشهد االنتخابي مما يضطر حتى الفائز
بالدخول بالتوافق والشراكة للحصول على اغلبية الثلثين او نصف زائد واحد للمضي
بتشكيل الحكومة ،اضف الى ذلك تفاقم ظاهرة المحاصصة حتى اضحى لدينا ما
يسمى " بمحاصصة المحاصصة "  ،فبدأت بالمناصب السيادية ومرو ار بكل هيئة

أمر من الواقع
ومؤسسة حكومية الى ابسط وحدة ادارية ،إن نظاما كهذا بات اليوم ا

السياسي وال يمكن مغادرته  ،اذ من الصعوبة مغادرة السياسيين لمحطة المحاصصة
التي تضمن لهم مصالحهم الشخصية والحزبية الضيقة(.)45

 -3حالة االحباط التي اصيب بها الناخب نتيجة لتكرر المشهد بعدم قدرة الحكومات

المشكلة بتوفير الخدمات الضرورية وقلة فرص العمل وعدم تطبيق الوعود
االنتخابية ،وتولدت قناعة لدى المواطن بأن االحزاب والقوى السياسية لم تأت
للوقوف مع الشعب ومساندته وتحقيق طموحاته في توفير فرص العمل والقضاء
على الفقر والبطالة بل همها الوحيد هو السعي للوصول الى السلطة بأية وسيلة

وتحقيق مكاسب مالية وسياسية على حساب افراد الشعب(.)46

 -4وهناك مشكلة " تكرار المكرر " المرشحين في جميع الدورات االنتخابية  ،وهي
كفيلة بإبعاد الناخب عن المشاركة ،فالبرلمان العراقي تتكرر الوجوه نفسها منذ اول

انتخابات  2005والى انتخابات  2018ولم يتغير اال القليل  ،فالوجوه الكبيرة راسخة
في االنتخابات ،الن كياناتها السياسية والحزبية تقوم على هذه الوجوه ،النهم أرادوا

تعويد الناخب العراقي على انتخاب الوجوه وليس البرامج االنتخابية ،ولذلك لم يجد

الناخب حال اخر اال عدم المشاركة حتى ال يعطي صوته الى مرشح سبق وان

انتخبه لمرات ولم يحقق اي شيء (.)47
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 -5فقدان ثقة الجمهور بالحكومة وذلك بسبب فشل الحكومة في إدارة الدولة وانتشار

الفساد المالي واإلداري في مفاصل الدولة ،وذلك الن القوى السياسية لم تكن جادة
في تقديم البرامج والمشاريع االقتصادية بل كانت مجرد شعارات انتخابية وهذا ادى

بدوره الى استشراء ظاهرة الفساد المالي واالداري في مؤسسات الدولة وعدم قدرة

الحكومة على معالجة هذه الظاهرة ( ،)48ورغم تعدد الجهات الرقابية في العراق بعد
عام  2003مجلس النواب ،ديوان الرقابة المالية ،هيئة النزاهة ،مفتشية الو ازرات
والدوائر الحكومية وغيرها ،اال ان العراق استمر في تسلق سلم التصنيف العالمي

للفساد وبقي يتأرجح ضمن الدول العشر االكثر فسادا في العالم ،ويبدو ان خضوع
هذه الجهات الرقابية للمحاصصة الحزبية والطائفية قد افرغ هذه المؤسسات من

محتواها وبدد جهودها في رصد ومتابعة ملفات الفساد الكبرى في البلد لصالح
خضوع حاالت الفساد في مختلف و ازرات الدولة ومؤسساتها الى المساومات

السياسية.

 -6كان من ضمن المرشحين لالنتخابات شخصيات متهمة بملفات فساد  ،والسبب

في ذلك يعود الى ضعف القضاء العراقي وعدم قدرته على التصدي لظاهرة الفساد

في الو ازرات ومؤسسات الدولة واالكتفاء بمعاقبة صغار الفاسدين ومتابعة القضايا
الصغيرة ،نظ ار الرتباط معظم القيادات العليا لو ازرات ودوائر الحكومة بجهات
سياسية نافذة من جهة ،وضعف الجهات المنفذة للقانون والتهاون في مكافحة جرائم

الفساد المالي واالداري من جهة اخرى ،،كل هذا افقد الشارع العراقي من جديد ثقته
خاضعا لألجندات السياسية وسلطة األحزاب
بالقضاء الذي يبدو
ً
 -7عدم امتالك النخب السياسية في العراق مشروعا يمكن من خالله ترسيخ تجربة

الحكم الديمقراطي والوصول به إلى مرحلة النضوج الديمقراطي .بل على العكس
كان همها هو كيفية تقاسم السلطة والحكم وبالتالي فشلت في بناء وحدة وطنية تشد
من عضد الدولة من ناحية ،وعدم قدرة الدولة على حماية وحدة المجتمع من ناحية

اخرى.49
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 -8واضحت الخريطة االنتخابية أنها مهما تغيرت فيها المعادلة االنتخابية من
ناحية تغيير تحالف وصعود اخر ال يعني شيئا مادام تأليف السلطة قائم على اساس

المحاصصة  ،وهذا الوضع ال يتغير اال بتغيير النظام الذي تسير عليه االنتخابات
القائمة والذي يؤدي الى تشكيل حكومة ائتالفية ضعيفة ،تكون سلطة االحزاب اعلى

فيها من سلطة الحكومة ويكون النواب اسرى احزابهم السياسية(.)50

هذه االسباب وغيرها ادت بالنهاية الى عزوف انتخابي كبير يحتاج الى

وقفة جادة من قبل الجهات الحكومية والمجتمعية لمعالجة االخفاقات التي رافقت

مسيرة العملية السياسية واالنتخابية( .)51ونتيجة عدم معالجة هذه االسباب اضطر

شباب العراق الى النزول الى ساحات االحتجاج في بغداد والمحافظات الجنوبية
للتعبير عن رفضهم لسلطة االح ازب وسيطرتهم على مقدرات الدولة.
خاتمة:

إن ظاهرة العزوف عن التصويت في االنتخابات هي ظاهرة موجودة في

النظم السياسية كافة مع اختالف درجة الديمقراطية والحرية التي تسمح بها ،كما أن
النظم االنتخابية المتبعة في النظام تؤثر هي األخرى بدورها في مدى وحجم ظاهرة
االمتناع عن التصويت ،هذه الظاهرة التي تتنوع دوافعها واسبابها من اقتصادية
واجتماعية وثقافية وسياسية .وال يمكننا إغفال الدور الذى يمكن أن تؤديه الدولة في

الحد من أو زيادة هذه الظاهرة .وارتباط هذه الظاهرة بالديمقراطية ومدى إضفاء
الشرعية على النظام الحاكم ،كشفت أربع عمليات انتخابية ،بلدية وبرلمانية ورئاسية،
جرت في أربع دول عربية منذ بداية عام  2018عن واقع يثير مخاوف على
مستقبل العمل السياسي عموما ويشكل مخاطر على النظام السياسي العربي على

وجه الخصوص ،خالل السنوات والعقود القليلة المقبلة ،إذ أكدت االنتخابات في كل
من مصر ولبنان وتونس والعراق ،باألرقام وبما ال يدع مجاال للشك حقيقة أن

العزوف االنتخابي في الدول العربية أخذ يتزايد بشكل مضطرد من سنة ألخرى بين

فئات الناخبين.
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ويفسر هذا التراجع في فقدان الثّقة في الطبقة السياسية الحاكمة وفي قدرة
ّ
آلية االنتخابات على تغيير وضعه وتحقيق تطّلعاته ،وعلى الرغم من الحمالت
الدعائية التي تقوم بها االنظمة والحكومات العربية ،لم تعثر بعد على وصفة سحرية

تستقطب بها فئات واسعة من مواطنيها لالنخراط في العمل السياسي ،وعلى الرغم

من مرور سنوات عدة على اندالع ثورات الربيع العربي فقدت فئات واسعة من

المجتمع العربي كل أمل في قدرتها على إحداث انتقال ديمقراطي حقيقي ،آمن
وسلس في بلدانها ،ففي بعض الدول انتكست تلك اآلمال السياسية الواعدة وأعيدت

السلطة إلى ما كان عليه الوضع قبل عام  .2011وفي مجموعة ثانية انهارت

الدولة بمن فيها وسقطت في أتون حروب أهلية مدمرة ،وفي فئة ثالثة من الدول
انحنت األنظمة لرياح التغيير لعام  2011حتى إذا مرت العاصفة عادت االمور

الى ما كانت عليها سابقا وذهبت احتجاجات ومظاهرات ومطالب ثورات 2011

أدراج الرياح.

ويكشف استمرار االحتجاجات والمظاهرات الشعبية في موجتها الثانية " عام

 " 2019في مختلف الدول العربية عن حقيقة أن الشعوب لمست تدهو ار في ظروف

معيشتها بعد الموجة االولى" عام ،" 2011ألنها فقدت األمل في أن تضمن لها
حكوماتها حقوقا سياسية واقتصادية واجتماعية ،فذهبت تبحث عن سبل جديدة
لفرض كلمتها دون تعريض أرواحها له اروات ورصاص قوات األمن .فكانت ظاهرة
العزوف عن التصويت والمشاركة في االنتخابات هي وسيلة للتعبير عن رفض هذا

الواقع ،وتم االنتقال من نقد السلطة الى نقد االحزاب السياسية ،فهل يمكن لهذه

الحركات في موجتها الثانية ان تغير االوضاع القائمة ،واخي ار نضع السؤال األتي
لإلجابة عليه من قبل الباحثين ،هل أن السياسة علم ام سعي ومساومات فقط

للوصول الى السلطة؟
التوصيات:
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-1ضرورة اعادة الثقة بين الطبقات السياسية الحاكمة وعموم شعوبها من اجل

ضمان أكبر قدر من المشاركة في االنتخابات الديمقراطية.

-2دعوة القوى السياسية الى ضرورة التواصل مع القاعدة الجماهيرية كونها تشكل

اهمية كبيرة في العملية االنتخابية ،وان تكون برامجها االنتخابية تلبي طموحات هذه
القواعد الشعبية التي من شأنها خلق دافع للمشاركة في االنتخابات.

-3البد من تغليب سياسة االنتخاب على انتخاب السياسة؛ وذلك ألن اختيار سياسة
االنتخاب ستمنح الشعب القدرة على اختيار سياسة صالحة للبالد عبر أليات سلمية
للديمقراطية ،بينما انتخاب السياسة سيؤدي الى اختيار سياسة تالئم الحكومة

وترضي اطرافها ومن ثم يضعف قدرة الشعب على الحكم ،وايضا يضعف حكم

االغلبية وبالتالي تصبح الديمق ارطية حكم القوى السياسية المسيطرة ،وهي قليلة.

-4تغليب الثابت على المتحول فيجب ان يكون هدف القوى السياسية ومن ضمنها
العراق كيف نؤسس حكما ديمقراطيا سليما هدفه االول واالخير مصلحة الشعب وهو
الثابت وليس جعل االنتخابات وسيلة ويكون مجال اهتمامها من يتسنم السلطة

(المتحول).
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