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سجلت عدد من االستحقاقات االنتخابية اليت أجريت يف الدول العربية منذ خريف العام 
املاضي تراجعاً ملحوظاً يف نسبة املشاركة؛ مما يشري إىل وجود عزوف انتخايب انتشر بينها سريعاً حىت 
حتول إىل عدوى تنقلت بي أغلب دول املنطقة اليت شهدت عمليات انتخابية؛ األمر الذي يثبت 
أن احلديث عن العزوف االنتخايب ال يقتصر على دولة دون غريها، بل يعتمد على الظروف اليت 
تدفع الناخبي إىل اختاذ قرار  مقاطعة االنتخاابت أو املشاركة فيها، وبينما يرجع البعض أسباب 
العزوف إىل األوضاع الصحية اليت رافقت جائحة كوروان، يرى آخرون أن اجلائحة ال تعد مربراً كافياً 
ملقاطعة االنتخاابت ما مل تكن هناك أسباب سياسية أو أمنية، ورمبا اقتصادية أو اجتماعية تقف 
وراء ذلك، وجاء تسجيل اخنفاض نسبة املشاركة يف دول مستقرة نسبيا مثل األردن، ومصر، وإيران 
ليشري إىل أن العزوف أصبح كالعدوى اليت تصيب اجلسد السليم وغري السليم إذا انتشرت؛ وهو ما 
يدفع للبحث يف األسباب احلقيقية للعزوف، ومدى انعكاس ذلك على العراق، وحتديد سبل محاية 

االنتخاابت املقبلة من خطر املقاطعة.

عام 2018.. انتكاسة املشاركة االنتخابية العربية

ميثل العزوف ظاهرة لصيقة ابلتجارب االنتخابية اليت تشهدها الدول الدميقراطية، فمثل ما 
أن االنتخاب حق مشروع لكل انطبقت عليه شروط االنتخاب، فإن عدم االنتخاب حق كذلك، 

ومن هنا يندفع البعض حنو العزوف عن املشاركة يف االنتخاابت. 

تراجعت يف  اليت  املنطقة،  االنتخابية لدول  للمشاركة  انتكاسة كبرية   2018 وسجل عام 

عدوى العزوف االنتخابي في الدول العربية:
 سبل الوقاية من انتقالها إلى العراق

د. عبد العزيز عليوي العيساوي *

* أكادميي متخصص يف الشؤون االنتخابية. 
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مصر بنسبة %10، ويف العراق %16، ويف لبنان %6، ويف تونس حنو %30، مما يشري بوضوح 
إىل وجود أسباب تدفع بلدان ابملنطقة جمتمعة للمشاركة أو املقاطعة.

إن تراجع نسبة املشاركة يف االنتخاابت اليت جرت يف أكثر من دولة يعود إىل عام 2018، 
للعزوف ال بد من  انتشار فريوس كوروان، مما يشري بوجود أسباب حقيقية  أي قبل عامي على 
الوقوف عندها من خالل االطالع على بعض النماذج للدول اليت شهدت عزوف عن املشاركة 

االنتخابية.

األردن.. عزوف ثلثي الناخبني

شهدت األردن تراجعاً ملحوظاً يف نسبة املشاركة يف االنتخاابت الربملانية اليت اخنفضت حنو 
%27 بي عامي 2013 و2020، ويعد االستمرار يف اخنفاض نسبة املشاركة أحد مؤشرات 

العزوف الذي ينبغي البحث عن أسبابه.

نوع االنتخاابتنسبة املشاركةاتريخ االنتخاابت

نيابية57 2013%
نيابية36.1 2016%
نيابية29.9 2020%

وتعود مقاطعة حنو %70 من األردنيي للعملية االنتخابية إىل أسباب عدة أبرزها الفجوة 
بي اجملالس النيابية املتتالية واجملتمع، والسيما جيل الشباب، وقلة فرص العمل، والظروف املعيشية 
الصعبة، وعدم وجود بوادر إلشراك الشباب والنخب يف عملية صنع القرار، فضاًل عن احلدة يف 

التعامل مع احلركات االحتجاجية، وغياب برامج تنمية الوعي السياسي واالنتخايب.
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املشاركة االنتخابية يف مصر.. تقدم إىل الوراء

على الرغم من التقدم التنموي يف عهد الرئيس املصري عبد الفتاح السياسي، اال أن املشاركة 
السياسية ال تزال تعاين من مشكالت انعكست بشكل واضح على االنتخاابت الربملانية اليت جرت 
يف تشرين الثاين 2020، اليت كانت نسبة املشاركة فيها أقل من %30، وهي نسبة قليلة إذا ما 
قورنت ابنتخاابت 2011 اليت شارك فيها %52 من املصريي؛ مما يؤشر وجود أسباب دفعت إىل 
العزوف، بعضها قد يكون معروفاً مثل تعامل السلطات مع بعض االطراف السياسية مثل اإلخوان 
املسلمي، واليت هلا مجاهري قاطعت االنتخاابت، إال أن بقية االسباب تبقى غري واضحة املعامل يف 
دولة مثل مصر اليت اثبتت أهنا اقدر دول املنطقة على تطبيق السيادة الشعبية اليت أطاحت بنظام 

حسين مبارك، ومن بعده حكم اإلخوان املسلمي، من خالل اخلروج يف ساحات االحتجاج.

تراجع نسبة املشاركة يف تونس.. جرس إنذار 

مّثل تراجع نسبة املشاركة يف االنتخاابت الرائسية التونسية اليت جرت قبل عامي جرس إنذار 
ملا حدث يف البالد الحقاً، حي أصدر الرئيس التونسي يف متوز 2021 قرارات مصريية مست 
صلب التجربة الدميقراطية التونسية مثل إقالة احلكومة، وجتميد عمل الربملان، ما يؤشر وجود خلل 
كبري ال بد من الوقوف عنده، رمبا بدأ ابلعزوف عن املشاركة يف االنتخاابت، وقد ال ينتهي عند 

هذا احلد.

ومل تتجاوز نسبة املشاركة يف آخر انتخاابت رائسية تونسية الـ %45، يف حي كانت 63% 
يف االنتخاابت اليت جرت عام 2014، وهو أمر اصاب التونسيي وال سيما املتطلعي لتقدم تونس 
يف مؤشرات الدميقراطية العاملية خبيبة أمل كبرية، ووفقا ملراقبي وسياسيي تونسيي فإن العزوف يعود 
إىل أسباب كثرية أمهها غياب الربامج احلقيقية للمرشحي لالنتخاابت، وارتفاع مستوايت الفقر، 
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وعدم قدرة السلطات على حل أزمة البطالة، والفشل يف احتواء فئة الشباب الذي قاطعت نسبة 
كبرية منهم العملية االنتخابية.

انتخاابت اجلزائر.. نسبة مشاركة األدىن اترخييًا

اليت  التشريعية  االنتخابت  االنتخاب يف  ميتلكون حق  الذي  اجلزائريي  من   23% شارك 
جرت يف حزيران 2020، وتعد هذه النسبة هي األدىن يف أتريخ العمليات االنتخابية يف اجلزائر، 
إذ بلغت نسبة املشاركة %35 يف انتخاابت 2017، وحنو %43 يف االنتخاابت التشريعية اليت 

جرت عام 2012.

وال خيتلف احلال يف اجلزائر عن بقية الدول العربية فيما يتعلق أبسباب العزوف عن املشاركة 
يف االنتخاابت، يف ظل وجود إحباط كبري لدى الناخبي، وفجوة متثل عدم وجود ثقة بي اجلماهري 
والطبقة السياسية احلاكمة اليت مل تكرتث كثرياً لتدين نسبة املشاركة، وهو ما اتضح يف تصريح للرئيس 
عبد اجمليد تبون قال فيه بعد االنتخاابت األخرية معلقاً على تراجع نسبة املشاركة “هذه النسبة 
ال هتم، سبق أن قلت إنه ابلنسبة يل، فإن نسبة املشاركة ال هتم، ما يهمين أن من يصوت عليهم 

الشعب لديهم الشرعية الكافية ألخذ زمام السلطة”.
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سبل حتصني العراق من عدوى العزوف

إن االطالع على التطورات اليت رافقت العمليات االنتخابية اليت جرت يف النماذج العربية 
املذكورة، ودول أخرى يقود إىل توضيح عدد من األسباب املشرتكة اليت دفعت لتفشي العزوف 

أمهها:

انتشار جائحة كوروان اليت قيدت احلركة يف مجيع أحناء العامل، وتسبب ذلك يف دفع كثري من . 1
والعناية  والتسوق  ابلوظيفة  املتعلقة  الضرورية  احلاجات  لقضاء  فقط  اخلروج  إىل  األشخاص 

الصحية، وعدم االهتمام ابلقضااي األخرى ومن بينها االنتخاابت.

اإلحباط الذي خييم على الشعوب العربية اليت وجدت أن واقعها مل يتغري كثرياً بعد موجة ما . 2
عرف بـ”الثورات العربية”.

املشكالت االقتصادية واالجتماعية املرتاكمة مثل الفقر والبطالة والتمييز يف التعيي ومنح فرص . 3
العمل واحملسوبية واملنسوبية.

الفجوة اليت زادت كثرياً خالل السنوات األخرية بي صانعي القرار واجلماهري، ما دفع الناخبي . 4
للعزوف كنوع من االحتجاج.

التأثر برتاجع نسبة املشاركة يف دول إقليمية غري عربية مثل إيران اليت اخنفضت نسبة املشاركة . 5
يف انتخاابهتا الرائسية األخرية.
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هذه األسباب وغريها اليت دفعت للعزوف عن املشاركة يف االنتخاابت اليت جرت يف دول 
عربية ال بد أن تؤخذ بنظر االعتبار عند البحث عن سبل تعزيز املشاركة يف االنتخاابت املنتظر أن 

جتري يف العاشر من الشهر املقبل، وذلك من خالل:

الرتكيز على تنمية الوعي االنتخايب للجماهري من خالل وسائل االتصال والتواصل السريعة، . 1
مثل الفضائيات ووسائل التواصل االجتماعي وخدمة املسجات اليت ميكن أن توفرها شركات 

االتصال، القناع الناخبي ابملشاركة.

التحذير من خطورة االجنرار وراء اجلهات اليت تريد دفع الناخبي للمقاطعة؛ من أجل حتقيق . 2
مصاحل حمددة، والتأكيد على ضرورة ممارسة حق االنتخاب.

 .3 2005 عامي  بي  اليت جرت  االنتخاابت  مرتفعة يف  اليت كانت  املشاركة  بنسب  التذكري   
و2014، إلثبات أن املشاركة الفاعلة هي األساس يف التجربة العراقية وليس العكس.

الذي ميكن أن . 4 اليت توضح قدرة املشاركة االنتخابية على حتقيق االجناز  شرح بعض االمثلة 
ينعكس على واقع اجملتمع، كما حدث يف انتخاابت جنوب إفريقيا عام 1994 اليت انتقل 

خالهلا احلكم من البيض إىل السود بسبب املشاركة يف االنتخاابت.

الفقر . 5 مثل  اجملتمع  يف  الرئيسية  األزمات  من  للتخفيف  حقيقية  بربامج  الشروع  عن  اإلعالن 
والبطالة والسكن واخلدمات.

البدء بربامج سريعة من شأهنا تضييق الفجوة بي النخبة احلاكمة واجملتمع، من خالل االستعانة . 6
بوساطة مراكز األحباث ومنظمات اجملتمع املدين والشخصيات املؤثرة.


