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ما نعرفه عن المشاركة الكبيرة والواسعة في
انتخابات 2020
سكوت كليمينت *  -دانيال سانتامارينا **

قفزت نسبة املشاركة يف انتخاابت  2020إىل أعلى مستوى يف أي انتخاابت منذ 120
عاماً .تُظهر بياانت تعداد النفوس اليت صدرت مؤخراً نسبة اإلقبال الكبرية يف االنتخاابت ابلنظر
إىل النسبة السكانية :تؤكد الباانت اجلديدة ارتفاعاً يف معدالت التصويت بني األمريكيني شباابً
ذكورا وإان ًث  ،ومن خلفيات عرقية ومستوايت تعليمية خمتلفة.
وكهوالًً ،
على عكس االستطالعات غري الرمسية ،واليت اقتصرت على الناخبني ،عمل الباحثني يف
االستطالع القائم على تعداد النفوس مبقابلة الناخبني وغري الناخبني ،مما يوفر نظرة واضحة على
النسبة املئوية للمجموعات املختلفة اليت شاركت يف التصويت وكيف يتم ذلك مقارنة ابالنتخاابت
السابقة.

بشكل عام ،تُظهر إحصائيات األصوات أن  % 66.8من الناخبني املؤهلني أدلوا أبصواهتم
يف عام  ،2020مقارنة بنسبة املشاركة يف انتخاابت  2016واليت بلغت  ،% 60.1وهو أعلى
معدل إقبال منذ عام  .1900كان ارتفاع اإلقبال كبرياً بشكل خاص بني اجملموعات اليت صوتت
اترخيياً مبعدالت منخفضة .يشري ذلك إىل أن انتخاابت  2020مل تكن جمرد مصدر اهلام لنسبة
املشاركة الشاملة ،ولكنها اسرتعت أيضاً مشاركة أوسع من االنتخاابت السابقة.

* مدير االستبيان ،خريج جامعة فاندربيلت ،بكالوريوس يف العلوم السياسية ؛ جامعة ماريالند ،ماجستري يف منهجية االستبيان.
** صحفية متخصصة ابلرسم البياين تركز على النشرات االخبارية السياسية.
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فيما يلي بعض النقاط البارزة من حتليل واشنطن بوست لبياانت استطالع تعداد النفوس
(تفاصيل االستطالع أدانه).
 .1طفرة كبرية يف إقبال الشباب
االقبال حسب العمر منذ عام 2000

ألول مرة ،صوت معظم األمريكيني دون سن الثالثني.
بعد عقود من اجلهود حلمل الشباب األمريكيني على التصويت ،واليت عادة ما تسفر عن
نسب إقبال متدنية ،فتح الشباب آفاقاً جديدة يف عام  ،2020حيث أدىل  53%من الشباب
الذين ترتاوح أعمارهم بني  18و  29عاماً أبصواهتم ،وهي املرة األوىل اليت بلغ فيها اإلقبال أغلبية
يف استطالعات التعداد السكاين يعود اترخيها إىل عام  .1988ارتفعت نسبة إقبال الشباب تسع
نقاط مئوية عن عام ( 2016عندما كانت النسبة  )44%وجتاوزت النسبة املرتفعة السابقة البالغة
 49%يف عام  ،2008عندما أدى احلماس لدعم لباراك أوابما إىل زايدة إقبال الشباب على
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التصويت .هذا استمرار من عام  ،2018عندما ساعدت زايدة إقبال الشباب على زايدة نسبة
قرن من الزمان يف انتخاابت التجديد النصفي.
اإلقبال اليت بلغت ً

ال يزال أمام الناخبني األصغر سناً طريق طويل ليقطعوه للحاق مبن هم أكرب سناً منهم ،الذين
شاركوا كذلك أبعلى معدل يف أي انتخاابت أجريت مؤخراً .مقارنة بعام  ،2016ارتفع اإلقبال مبا
يرتاوح بني مخس وسبع نقاط بني األمريكيني الذين يف أعمار الثالثينيات واألربعينيات ،واألعمار
عاما أو أكرب .وارتفع معدل اإلقبال اإلمجايل
من  50إىل  64عاماً ،وبني أولئك الذين يبلغون ً 65
مع كل فئة عمرية ،وبلغ ذروته عند  78يف املائة من اإلقبال بني كبار السن.
 .2قفزت نسبة املشاركة بني األمريكيني اآلسيويني أكثر من غريها
نسبة املشاركة حسب العرق واإلثنية منذ عام 2000

ارتفعت نسبة اإلقبال بني مجيع اجملموعات العرقية واإلثنية يف عام  ،2020مع أن
األمريكيني اآلسيويني مثلوا االرتفاع االعلى يف نسب املشاركة ،فقد قفزت ارقامهم من  48%يف
5

مركز البيان للدراسات والتخطيط

عام  2016إىل  62%يف عام  .2020وهذا االرتفاع استثنائي ،فلطاملا كان اإلقبال اآلسيوي
مرتاجعاً ابستمرار عن املعدل الوطين يف االنتخاابت الرائسية ،حيث تراوحت نسب مشاركة
اآلسيويني من  41%إىل  48%منذ انتخاابت عام .2000
كما شارك أغلبية ذوي األصول الالتينية للمرة األوىل ،حيث صوت  53%منهم يف
انتخاابت  ،2020بزايدة سبع نقاط عن  46%يف عام  2016وست نقاط فوق أعلى مستوى
سابق بلغ  47%يف .2008
أما األمريكيون البيض ،فقد حققوا أعلى معدل مشاركة بني مجيع اجملموعات العرقية
واإلثنية ،حيث أدىل  73%منهم أبصواهتم يف انتخاابت  ،2020وهذا يعين ارتفاع نسبة مشاركتهم
مقارنة ابنتخاابت  2016واليت كانت  .65%برغم ذلك ،اخنفضت حصة الناخبني البيض من
جمموع الناخبني الكلي ،متاشياً مع التغريات السكانية اليت تطرأ عرب األجيال ،حيث شكلوا 71%
من جمموع الناخبني يف انتخاابت  ،2020بينما شكلوا ما نسبته  81%عدد الناخبني الكلي يف
عام .2000
 .3انتخاابت  ،2020ومشاركة ذوي البشرة السوداء العالية وأتثريهم األكرب
ارتفعت نسبة اإلقبال عند الناخبني السود إىل  66%يف عام  ،2020بينما كانت 61%
يف عام  ،2016وإن كانت نسبة هي أقل قليالً من عامي  2008و  2012عندما كان أوابما
مرشحاً .يف العام املاضي ،وصل إقبال السود إىل  70%يف مثاين والايت تنافسية حيث ُحسمت
االنتخاابت الرائسية أبقل من مخس نقاط مئوية ،بينما كان اقباهلم  63%يف عام .2016
كان الرتفاع نسبة التصويت بني الناخبني السود ابلغ التأثري يف جورجيا .يوفر جملس
انتخاابت الوالية بياانت أكثر دقة عن إقبال السود مقارنة ابلتعداد السكاين ،حيث أفاد أبن
 60%من الناخبني املسجلني من السود أدلوا أبصواهتم يف عام  ،2020مقارنة بنسبة تصويتهم
لعام  2016واليت بلغت  .56%لقد كان صايف الزايدة أكثر من  221ألف صوت للناخبني
السود ،وهو أكثر بكثري من عدد األصوات اليت فاز هبا جو ابيدن  ،11,779وكان من املرجح
أن تكون أصوات ذوي البشرة السوداء حامسة ابلنظر إىل أن استطالعات الرأي وجدت أن ابيدن
فاز ابلناخبني السود هبامش  ٪88إىل  ٪11لدوانلد ترامب.
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 .4مشاركة مهمة جداً لذوي التعليم اجلامعي يف التصويت
إقبال اجملموعات التعليمية منذ عام 2000
احلاصلني على شهادة
الدراسات العليا
احلاصلني على شهادة
البكالوريوس
االشخاص الذين
حصلوا على شيئاً من
التعليم اجلامعي
خرجيي االعدادية

خرجيي املتوسطة واالبتدائية

التعليم هو خط فاصل أساسي يف املشاركة السياسية ،ولكن يف عام  ،2020صوت
األمريكيون من مجيع مستوايت التعليم الرمسي مبعدالت أعلى بكثري مما كانت عليه قبل أربع
سنوات .جاء أكرب حتول بني أولئك الذين هم يف منتصف السلم التعليمي مع اجلامعيني أو من
درسوا السنة التحضرية لدخول اجلامعة .ارتفعت نسبة املشاركة من  63%إىل  72%بني هذه
اجملموعة من  2016إىل .2020
ارتفع اإلقبال إىل  90%بني خرجيي الدراسة اجلامعية وإىل  84%بني احلاصلني على درجة
البكالوريوس ،وهذا ميثل ارتفاع أيضاً منذ عام  .2000بينما كانت نسبة املشاركة أقل بني البالغني
احلاصلني على شهادة الدراسة الثانوية ( )54%أو أقل من هذه الشهادة ( ،)36%فقد ارتفع
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اإلقبال بنسبة أربع إىل مخس نقاط بني اجملموعتني مقارنة بعام .2016
قائمة

 .5الرجال والنساء هم أكثر من صوت ،ولكن الفجوة الفاصلة بني اجلنسني ما زالت
اإلقبال على أساس اجلندر منذ 2000

وزاد اإلقبال سبع نقاط مئوية بني الرجال وست نقاط بني النساء من  2016إىل .2020
وحافظت النساء على تفوقهن طويل األمد يف معدل املشاركة اإلمجايل ،حيث جاءت نسبة
تصويتهن بـ  70%مقابل  66%للرجال .كانت الفجوة بني اجلنسني أكرب قليالً يف الوالايت
الثماين األكثر تنافسية يف االنتخاابت الرائسية ،حيث صوتت  74%من النساء  ،مقارنة بـ 68%
من الرجال.
ما هو الدافع الذي يقف خلف اإلقبال االستثنائي يف انتخاابت  ،2020وهل سيستمر؟
من احملتمل أن تعكس الزايدة الكبرية يف مشاركة الناخبني يف عام  -2020على الرغم
من خماطر جائحة كوروان -الرهاانت االستثنائية اليت شهدها األمريكيون يف االنتخاابت الرائسية
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ووجهات النظر املستقطبة بشأن ترامب اليت كانت واضحة يف استطالعات الرأي قبل االنتخاابت.
وجد استطالع للرأي أجراه مركز بيو لألحباث الصيف املاضي أن نسبة  83%من
الناخبني املسجلني قالوا إنه « من سيفوز يف االنتخاابت الرائسية هو أمر ابلغ األمهية» .أظهر
استطالع للرأي أجرته واشنطن بوست و  ABC Newsيف أيلول أن أكثر من  6من كل 10
انخبني مسجلني يقولون إن فوز ترامب أو ابيدن سيمثل «أزمة للبالد» .من املرجح أن تعتمد نسبة
املشاركة يف االنتخاابت املستقبلية على ما إذا كان األمريكيون يعتقدون أن املخاطر كما رآها
الناس يف عام .2020
لقد تغريت الطرق اليت صوت عربها األمريكيون أيضاً يف عام  ،2020حيث أدىل معظم
األمريكيني أبصواهتم قبل يوم االنتخاابت للمرة األوىل ،بعد أن مددت العديد من الوالايت فرصة
التصويت ابلربيد استجابةً لفريوس كوروان .قد تعتمد نسبة املشاركة يف االنتخاابت املستقبلية على
مدى استمرار الوالايت يف تقدمي مثل هذه اخليارات للناخبني لإلدالء أبصواهتم يف وقت مبكر.
أقرت جورجيا وفلوريدا وتكساس قوانني تقيد التصويت عرب الربيد ،وهي حتركات تتبع مزاعم ترامب
اليت ال أساس هلا عن تزوير الناخبني .وبينما كان عام  2020عام شهد مشاركة ملحمية يف
االنتخاابت ،مل يديل سوى تقريباً  1من كل  3انخبني مؤهلني للتصويت ،وهذا ما يعين أن اإلقبال
على التصويت ما زال لديه مساحة للنمو.
الرابط:
https://www.washingtonpost.com/politics/2021/05/13/what_we-know-about-high-broad-turnout-2020-election/?utm
medium=social&utm_campaign=wp_main&utm_source=twitter
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