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مقدِّمة
شهد العامل يف السنوات األخرية تطوراً هائاًل يف خمتلف اجملاالت، ومنها السياسية واالنتخابية 
اليت أصبح التعامل معها يتطلُّب من الباحث أو اخلائض يف غمارِها احلد األدىن من اخلزين املعريف 
الذي يواكب ما حدث يف العامل من تطورات؛ ألنَّ املعرفة ابلشيء تسهِّل التعامل معه هتياًل يقود 
إىل النجاح، أو على أقل تقديٍر جُينِّب الفشل الكامل. ومن بي تلك التطورات املعرفة االنتخابية 
اليت أصبحت أمراً ال بدَّ منه إلدراك كل تفاصيل العملية االنتخابية، ابالستفادة من جتارب املاضي، 
ومعطيات احلاضر، وتوقعات املستقبل، وقد ابنت مظاهر املعرفة االنتخابية يف االنتخاابت العراقية 

اليت جرت يف 10/10/2021.
املعرفة وأنواعها

نفسه؛ ألنَّ  الوقت  يف  وجديد  قدمي  هو مصطلح   )Knowledge( املعرفة  مفهوم  إنَّ 
املعرفة اليت ظهرت مع اإلنسان منذ بداية اخللق، أخذت ابلتطور من املستوايت البدائية، إىل ما هي 

عليه اآلن، أمَّا اجلديد يف املعرفة فهو قدرهتا على التأثري يف خمتلف جماالت احلياة. 
ومتثِّل املعرفة إدراك الشيء على ما هو عليه، مع وجود نسيان ملعرفة سابقة، أو عدم إحاطة 
بكلِّ ما يتعلق ابلشيء املقصود، والعارف ابلشيء هو الذي ميتلك إدراكاً ظاهراً حنوه، والذي ميتلك 
يتعلق ابلعمليات  ما  واملمارسات وكل  واملهارات واخلربات  واملعلومات  البياانت  القدرة على مجع 
اإلبداعية، أي: إنَّ املعرفة متثِّل كل ما أدركته عقولنا، وخزنته ذاكرتنا، ومتكننا من اسرتجاعه، أثناء 
قيامنا ابلنشاطات اليومية، وتعدَّدِت التعريفات ملفهوم املعرفة، إال أنَّ أكثرها شيوعاً هو ما يُعرِّف 
ا عبارة عن معلومات مفهومة ميكن عن طريقها معاجلة املشاكل، واختاذ القرارات،  املعرفة على أنَّ
والتعامل مع املواقف املختلفة، واالستجابة السريعة للمتغريات يف البيئة احمليطة. أمَّا تعريف املعرفة 
املعتمد يف اليونسكو فهو كلُّ معلوٍم خضع للحس والتجربة، إذ يـُْعَتَمُد العقل بوصفه أداًة وحيدًة 

للوصول إىل احلقائق.

المعرفة االنتخابية وأثرها في انتخابات العراق 2021

د.عبدالعزيز عليوي العيساوي*

*  أكادميي متخصِّص يف الشؤون االنتخابية.
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ومن أجل معرفة الشيء، ال بدَّ من تصوٍُّر ذهينٍّ له ميكن عن طريقه تكوين انطباع كاٍف ميكن 
أن يقود إىل احلقيقة اجملردة له كما هو يف الواقع، إال أنَّ هذا التصوُّر خيتلف من شخص آلخر، 
ومن قضية إىل أخرى، ما يعين ابلنتيجة وجود أكثر من نوع للمعرفة اليت قدَّم هلا خمتصون أكثر من 

تصنيف، ومن أكثر التصنيفات شيوعاً ما أييت:
البياانت  بينهم، وتشمل  فيما  تقامسها  لألفراد  اليت ميكن  املعرفة  الظاهرة، وتعين  1-املعرفة 
واملعلومات اليت خُتزَّن، وكذلك البياانت واملعلومات املخزنة واملتعلقة ابلسياسات واإلجراءات والربامج 
املختلفة، وهذا النوع من املعرفة سهَّل الوصف والتحديد، وميكن نقله من صورٍة إىل أخرى، ومن 
لغة إىل أخرى، وغالباً ما تتجسَّد املعرفة الظاهرة على صورة كتب ومقاالت وحبوث وتقارير، وكل 

ما ميكن توثيقه وختزينه؛ لتقدمي حلول واقعية للمشكالت.
2-املعرفة الضمنية، وهي املعرفة املخزنة يف عقول األفراد، واليت نتجت عن خربات سابقة، 
وغالباً ما تكون ذات طابع شخصي يصعب احلصول عليها من عقل صاحب املعرفة، إذ ُتشرُي إىل 
مهارات فردية يصعب نقلها من شخص آلخر، ومتثِّل رؤى اثقبة لألفراد مبنية على العلم واخلربة 
الدول واملؤسسات السعي  والكفاءة االبتكار واإلبداع، وهي حمفوظة يف عقول أصحابا، وعلى 

حثيثاً وبشتَّ الطرائق الستثمارها وحتويلها إىل معرفة ظاهرة تستفيد منها.
املعرفة االنتخابية

بدأِت الدراسات االنتخابية حتتلُّ مكاانً مهماً من الناحيتي السياسية والدستورية مع بداية 
الدميقراطية  الدراسات من أتثري واسع وعميق على املؤسسة  العشرين بعد ما تبي ما هلذه  القرن 
بصورها وأساليب عملها، ويكمن جوهر االنتخاابت يف القدرة على منح الشعب األساليب اليت 
وميارسون  شؤونه،  ويديرون  ابمسه،  يتصرفون  دورية،  بصفة  عنه  ممثلي  اختيار  طريقها  عن  ميكن 
سلطاته على صور متعددة من صور املمارسة، لذا فإنَّ النظم السياسية اليت تعتمد االنتخاابت يُطلق 
ا تفسح اجملال ابلفطرة البشرية املتمثلة حباجة اجملتمع البشري إىل التشاور  عليها صفة الدميقراطية؛ ألنَّ
والتعاون، فاإلنسان يعيش حياة فردية، وأخرى مجاعية، ويف كلتا احلالتي حيتاج إىل ما يؤمن حقوقه 
ا العملية اليت تؤدِّي دوراً مهماً يف استقرار اجملتمع عن  الدستورية، وهنا تربز أمهية االنتخاابت؛ ألنَّ
طريق متكي املواطني الختيار ممثليهم القادرين على تسيري شؤونم، وبصورٍة ُتكرِّس التداول السلمي 

للسلطة.
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ا ممارسة حق االختيار على حنو تتسابق فيه األحزاب املؤهَّلة لتلك  وتعرف االنتخاابت أبنَّ
املمارسة، ويشمل االنتخاب، انتخاابت رئيس الدولة، واالنتخاابت التشريعية، واالستفتاءات. كما 
أكَّدِت اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام 1991 أنَّ االنتخاابت الدورية النزيهة متثِّل عنصراً ضرورايً 
التجارب أنَّ اشرتاك كل فرد يف  أثبتِت  ال ِغىن عنه يف محاية حقوق احملكومي ومصاحلهم، وقد 
آليات حكم بالده يُعدُّ عاماًل حامساً يف متتُِّع اجلميع متتُّعاً فعلياً مبجموعة واسعة من حقوق اإلنسان، 

واحلرايت األساسية األخرى اليت تشمل احلقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية.
أفالطون  إذ كان  القدم،  منذ  وطيدة  للسلطة  الوصول  وأساليب  املعرفة  بي  العالقة  وتُعدُّ 
يعتقد أنَّ الفيلسوف الذي ميتلك املعرفة، تكون عنده الرغبة يف الوصول للسلطة، ورمبا االستئثار 
با، مشرتطاً أن يكون رئيس الدولة حكيماً وفيلسوفاً وعاملاً، وبذلك ربط بي املعرفة واحلق يف صنع 
ا قائمة على  القرار السياسي، وممارسة السلطة ممارسًة فعلية، إذ حتمل املعرفة قصدية سياسية؛ ألنَّ
أساس الرغبة يف التقومي، وابلنتيجة فإنَّ التداخل بي السياسي واملعريف ال ميكن فكه، حت أصبح ما 
يصدر من علماء ومفكرين من كلمات حُيدُث أتثرياً كبرياً يف العامَّة، ويكون أكثر أتثرياً من اجليوش 

وما حتدثه، وأصبح أمر إزاحة الزعامات التقليدية عن السلطة وارد.
العقل  القول إنَّ املعرفة االنتخابية هي كل معلوم خضع للحس والتجربة، واعتمد  وميكن 
للوصول إىل احلقائق املتعلقة ابلعملية االنتخابية، سواًء أكانت هذه املعرفة معلنة أم خفية، وميكن 
ممارستها من قبل أشخاص عندهم ميول سياسية شريطة امتالكهم للحد األدىن من العلم ابلشؤون 

االنتخابية.
املعرفة وانتخاابت 2021

انتخابية مضت،  انتخاابت 2021 أكثر من أي جتربة  املعرفة االنتخابية مؤثرة يف  بدِت 
ولعبت دوراً مهماً يف تصدُّر التحالفات لنتائج االنتخاابت حمققًة فرقاً شاسعاً عن أقرب منافسيها، 
كما شهدت االنتخاابت وصول أحزاب جديدة ومستقلي فازوا بعد إدراكهم للعبة االنتخابية اليت 
تتطلب مناغمة لتوجهات الناخبي اليت تغري جزء كبري منها بعد احتجاجات 2019، ومن أبرز 

مظاهر املعرفة االنتخابية يف انتخاابت 2021:
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1-املعرفة بقانون االنتخاابت
وجود   2021 انتخاابت  يف  األوىل  للمرة  طُبَِّق  الذي  اجلديد  االنتخاابت  قانون  يتطلَّب 
تصوُّر ذهين له، ميكن عن طريقه تكوين انطباع كاٍف يقود إىل احلقيقة اجملردة له كما هو يف الواقع، 
وليس وفقاً للتحليالت اليت قد تكون خاطئة. وهذا ما حدث فعاًل من قبل بعض التحالفات اليت 
إىل  الناخبي  أصوات  لتحويل  آلية جديدة  أمام  ا  اتمة أبنَّ معرفة  على  االنتخاابت وهي  دخلت 
مقاعد يف السلطة التشريعية، وأنَّ عليها التعامل مع هذه اآللية َوْفقاً ملا هو مناسب هلا، واالبتعاد 
عن تكرار التجارب السابقة؛ ألنَّ لكلِّ قانون انتخاابت آلية حمدَّدة لتوزيع املقاعد، ونتيجة لذلك 
متكنت الكتلة الصدرية من تصدُّر نتائج االنتخاابت، وكذلك احلال الئتالف دولة القانون واحلزب 
الدميقراطي الكردستاين اللذاِن زادت مقاعدمها عن االنتخاابت املاضية، كما حصلت حركة امتداد 

على 9 مقاعد على الرغم من اشرتاكها يف االنتخاابت ألول مرة.
جدول: أثر املعرفة االنتخابية يف زايدة املقاعد

الزايدةمقاعد انتخاابت 2021مقاعد انتخاابت 2018اسم التحالف أو احلزب
54739الكتلة الصدرية
3737مل يشاركحتالف تقدم

25349ائتالف دولة القانون

25338احلزب الدميقراطي الكردستاين

99مل يشاركحركة امتداد
من إعداد الباحث  

2- توزيع املرشحي
لعب توزيع املرشحي على الدوائر االنتخابية دوراً مهماً يف حتديد هوية التحالفات الفائزة، 
إذ كان التوزيع يتطلَّب وجود احلد األدىن من املعرفة االنتخابية؛ لتاليف إساءة التعامل مع التوزيع 
اجلديد للدوائر املتعددة، ونتيجة لذلك كانت الغلبة -هنا- لألطراف اليت فقهِت القانون ومتعنت يف 
ِفْقرَاتِه خصوصاً تلك املتعلقة ابلدوائر اليت حتَّمت تقليل عدد املرشحي يف الدائرة لضمان احلصول 
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على مقاعد أكثر، خبالف ما كان سائداً يف التجارب االنتخابية السابقة اليت كانت قوانينها حتبِّذ 
كثرة املرشحي جلمِع عدٍد أكرب من األصوات ميكن أن تستفيد منها القائمة االنتخابية وحتوهلا إىل 
مقاعد. وقد دفعت بعض التحالفات مثن زجِّ أكثر من مرشٍَّح يف الدائرة االنتخابية؛ لتسبُِّب ذلك 
يف تشتيت األصوات، وصب ذلك يف فائدة التحالفات واألحزاب اليت دفعت مبرشح واحد يف كل 

دائرة انتخابية ووجهت مجهورها النتخابه.
3- حتريك اجلمهور الساكن

متكنت بعض األحزاب من وضع تصورات ذهنية نتج عنها انطباعات ساعدهتا يف التوجُّه 
حنو اجلمهور الساكن وحتريكه عن طرائق زج مرشحي جدد غري مرفوضي مجاهريايً ومل يسبق هلم 
اختيار  فراغ بل عن طريق  املرشحي مل أيِت من  االنتخابية. والتحرُّك حنو  العملية  أن شاركوا يف 
شخصيات هلا صلة مباشرة ابلناخبي، كأن يكون شيخ أو شخص ابرز يف عشرية، أو انشط ابرز، 
أو شخصية معروفة على املستوى احمللي، وبذلك فإنَّ فكرة حتريك اجلمهور الساكن مل ختطر ببال 

اجلميع، ابستثناء من متتلك املعرفة االنتخابية الكامنة اليت أظهرها قبل االنتخاابت.
4- استقطاب مؤيدي االحتجاجات

أفرز اندالع احتجاجات شعبية على حنٍو غري مسبوق عام 2019 نوعاً جديداً من الناخبي 
الذي  املرشح  بشأن  تصوراً  نفسه  الوقت  يف  ميتلكون  ال  م  أنَّ إال  االحتجاجي،  للحراك  املؤيدين 
سيصوتون له، بل إنَّ بعضهم مل يكن ينوي املشاركة يف االنتخاابت من األساس. أمَّا بعض القوى 
السياسية اجلديدة -وحت القدمية منها- ومستقلي فقد متكنوا من الوصول إىل هذه الفئة وإقناعها 
ابلتصويت، األمر الذي أحدث فارقاً وإن كان نسبياً، والذي متثَّل بفوز كياانت سياسية جديدة مل 

يسبق هلا أن شاركت يف االنتخاابت.
اخلالصة

أخرياً، مُيكن القول إنَّ مظاهر املعرفة االنتخابية كانت واضحة يف انتخاابت 2021، ما 
ر تطوراً واضحاً يف التفكري اإلجيايب للمشاركي يف العملية االنتخابية سواًء كانوا مرشحي أم  يؤشِّ
انخبي، ومن شأن ذلك أن يسهم يف تنمية التجربة الدميقراطية اليت ما زالت يف طور النشوء. إنَّ 
االنتخاابت املاضية وعلى الرغم من اجلدل الواسع الذي تالها إال أنَّ الرتكيز جيب أن ينصبَّ على 
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ا كانت  ما رافقها من مظاهر صحية ميكن تنميتها مستقباًل، ومن بينها املعرفة االنتخابية اليت ظهر أنَّ
متفاوتة بي حتالف وآخر، وبي مرشح وآخر، ودليل ذلك التفاوت يف النتائج بي القوى السياسية 

املشاركة، وكذلك االختالف بي ما كان متوقعاً، وما أفرزته نتائج االنتخاابت.


