:دور القوى السياسية يف التأثري يف الوعي االنتخابي
دراسة هقارنة بني اجملتوعات العصرية

.واجملتوعات التقليذية

The Role of Political Powers in Affecting the Electoral
Awareness: A Comparative Study between Modern &
Traditional Societies

. اجملتوعات، الوعي االنتخابي، القوى السياسية: الكلوة املفتاحية

Keywords: Political Powers, Electoral Awareness, Societies.

 عواد هؤيذ جاسن.د.م.أ

 جاهعة دياىل- كلية القانوى والعلوم السياسية
Assistant Prof. Dr. Emad M. Jassim
College of Law and Political Science - University of Diyala
E-mail: academicemad@gmail.com

املؤتمر العلمي الدولي الثالث 1161/61/61-61

مجلة العلوم القانونية والسياسية

هلخص البحث

تعد االنتخابات مسألة بالغة األىمية في المجتمعات الديمقراطية والمجتمعات
االنتقالية التي بدأت بتطبيقها حديثاً على حد سواء ،باعتبار أنها تمثل حجر االساس للقوى
السياسية في الوصول إلى السلطة وىو ما يدفع بهذه القوى إلى توظيف إمكاناتها وقدراتها من
أجل تحقيق الفوز بهذه االنتخابات بالطرق التي يسمح بها الدستور والتي يقبلها عموم
المجتمع المدني والسياسي في تلك الدول ،على الرغم من إن بعض الدول تشهد فيها
االنتخابات صراعات سياسية أقل ما يقال عنها أنها تقترب من درجة الرغبة في االستحواذ
على األصوات حتى وأن كان بطرق غير مشروعة أكثر مما ىي منافسة ديمقراطية ،وأن كانت
ىذه الحالة تشيع في دول لم تترسخ فيها بعد أصول الممارسة السياسية المحكمة والمنضبطة
فإن ىذا معيار استداللي يؤشر إن التداخل ما بين السلطات التشريعية والتنفيذية وضعف
استقاللية السلطة القضائية في ىذه الدول بسبب من عوامل شتى ترد إلى حداثة التجربة
السياسية والصراع القائم ما بين الثقافة التقليدية والقيم المعاصرة التي تشجع على التنافس

والتنوع السياسي ىو ما يؤدي إلى إن يكون النسق االنتخابي خاضع بدرجة كبيرة لتأثير الصراع
السياسي الذي يقترب من درجة الصراع الصفري األمر الذي يحرف العملية االنتخابية عن
مسارىا الصحيح ،بحيث إن الوعي االنتخابي ،والذي يعد مرتكز العملية االنتخابية والمعيار
الذي يتم المراىنة عليو لتقرير مدى نجاح أو فشل االنتخابات فضالً عن أنو المقياس الذي
يكشف مدى التطور الذي بلغتو العملية االنتخابية بحد ذاتها من حيث أنو يبين نوعية
الخيارات والتفضيالت السياسية التي ترشحت عن ىذه العملية كنتيجة للوعي االنتخابي ،نجد
إن ىذا الوعي يبدو وكأنو ينساق وبشدة وراء ىذا الصراع السياسي وىو ما يفضي إلى تشويو
وحرف ىذا الوعي واعادة تشكيلو بالطريقة التي ترغب بها القوى السياسية من الناخب إن
ينظر ويحكم على المشهد السياسي وفقاً لمنظورىا.

وإن كانت القوى السياسية في الدول الديمقراطية المتقدمة تعمد إلى توظيف متغيرات

اقتصادية تتمثل في إحداث انتعاش مؤقت أو توفير وظائف وفرص عمل بهدف التأثير في
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خيارات الناخب وتحديد أولوياتو بغض النظر عن اآلثار الالحقة التي تتمثل باإلنكماش وإرتفاع
التضخم ،فإن القوى السياسية في المجتمعات التقليدية توظف أدواتها الخاصة والمتمثلة
بالدين والعرق والطائفة إلعادة تشكيل الوعي السياسي واالنتخابي للمواطن بما يتوافق مع
تطلعات ىذه القوى.
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Abstract
Elections process is a very important issue in democratic
societies and transitional societies that have begun to be applied in
the same way. As they represent the cornerstone of the political forces
to reaching to power, which motivates these forces to use their
capabilities and possibilities to win these elections in the manner
permitted by the Constitution and Accepted by the general civil and
political community of those countries. Yet, elections in some
countries are witnessing political conflicts to the extent to which they
are almost as close to the desire to gain votes in ways that are more
illegal than democratic ones. Though this situation prevails in
countries where principles of disciplined political practice have not
yet been applied, this is an evidentiary criterion that indicates that the
overlap between the legislative and executive authorities
As well as the weakness in the independence of the judiciary of
these States because of various factors that are due to the modernity
of political experience and the conflict between traditional culture
and contemporary values that encourage competition. Political
diversity is what leads to the electoral pattern which is subject to a
large extent to the impact of political conflict, which is close to zero
degree of conflict. As a result, the electoral process distracts from the
right track, so that electoral awareness as a basis for the electoral
process and the criterion for the success or the failure of the
elections. Moreover, it is the measure that reveals the evolution of the
electoral process per se, in that it shows the quality of political
options and preferences that were nominated for this process as a
result of electoral awareness. We find out that such awareness seems
to be drifting strongly behind this political conflict leading to
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distortion of this consciousness and restructuring it in the way that
how the political forces want the voter to consider and govern the
political scene in accordance with its perspective.
Although political forces in developed democratic countries
deliberately employ economic variables such as temporary recovery
or job creation and employment with the aim of influencing and
prioritizing voter choices. Regardless of the subsequent effects of
deflation and rising inflation, political forces in traditional societies
employ their own tools like religion, race and sect to re-form the
political and electoral awareness of the citizen in line with the
aspirations of these forces.
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