:دور القىي السياسيت يف التأثري يف الىعي االنتخابي
دراست هقارنت بني اجملتوعاث العصريت

.واجملتوعاث التقليذيت

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

. اجملتوعاث، الىعي االنتخابي، القىي السياسيت: الكلوت املفتاحيت

Keywords: Political Powers, Electoral Awareness, Societies.

 عواد هؤيذ جاسن.د.م.أ

 جاهعت دياىل- كليت القانىى والعلىم السياسيت
Assistant Prof. Dr. Emad M. Jassim
College of Law and Political Science - University of Diyala
E-mail: academicemad@gmail.com

مجلة العلوم القانونية والسياسية

املؤتمر العلمي الدولي الثالث 1161/61/61-61

160

مجلة العلوم القانونية والسياسية

املؤتمر العلمي الدولي الثالث 1161/61/61-61

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.

املقذهـــــت

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 ،وإن 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 بحيث يتم تشويو وحرف
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ىذا الوعي واعادة تشكيلو بالطريقة التي ترغب بها القوى السياسية من الناخب إن ينظر
ويحكم على المشهد السياسي وفقاً لمنظورىا.

هشكلت البحث :

تتمثل المشكلة البحثية في مجموعة اسئلة :ما ىي العالقة بين الصراع السياسي

والتحكم أو التأثير بالوعي االنتخابي ،ىل إن المجتمعات السياسية المتقدمة أو المعاصرة
تنتفي فيها اشكالية التحكم والتأثير السلبي في الوعي االنتخابي أم انها تأخذ اشكال مختلفة،
ما ىي المتغ يرات التي يتم توظيفها من قبل القوى السياسية بهدف التأثير في الوعي االنتخابي
لصالح ىذه القوى؟
إن االجابة عن ىذه االسئلة سيقود حتماً إلى تسليط الضوء على كافة ابعاد ىذه
العالقة المتداخلة ما بين الوعي االنتخابي والصراع السياسي وىو ما يدفعنا إلى تقديم تفسير
أولي لهذه االشكالية من خالل فرضية علمية تقول " إن ثمة تداخل كامن ما بين ما يمكن إن
يطلق عليو (صناعة الوعي االنتخابي) للجمهور السياسي وما بين مسعى القوى السياسية
للوصول إلى السلطة سواء في الدول المتقدمة أو الدول االنتقالية على الرغم من اختالف
أنماط التوظيف السياسي للتأثير في ىذا الوعي ،وىو ما يجعلنا نفترض أيضاً إن الوعي
االنتخابي للمواطن يتأثر ،رغم وجود ثقافة سياسية في حاالت معينة ،بدرجة عالية بطريقة
توظيف القوى السياسية للمتغيرات التي تريد بها التأثير في ىذا الوعي وإفقاده استقاللية
التفضيل والخيار السياسي"
هيكليت البحث :

انقسم البحث إلى ثالثة مباحث فضالً عن مقدمة وخاتمة ،ناقش المبحث االول
اإلطار المفاىيمي للدراسة من خالل التركيز على مفهوم الوعي االنتخابي والسلوك االنتخابي

وعالقتهما بالثقافة السياسية ،على اعتبار إن القاء الضوء على ىذه المفاىيم والعالقات
المتشابكة بينهما يعطي صورة واضحة عن اسباب االىتمام الذي تبديو القوى السياسية بالتأثير
في ىذا الوعي ،بينما تطرق المبحث الثاني إلى التوظيف السياسي للمتغيرات المؤثرة في
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الوعي السياسي – االنتخابي وكيف إن ىذا التوظيف يختلف في المجتمعات المتقدمة عما
يمكن مشاىدتو في المجتمعات التقليدية ،أما المبحث الثالث فتطرق إلى توظيف الخطاب
الثقافوي للتأثير في الوعي السياسي من خالل التركيز على الحالة العراقية عبر تناول نمط
تعاطي القوى السياسية مع الوعي االنتخابي.

املبحث االول

اإلطار املفاهيوي للذراست :الىعي االنتخابي والسلىك االنتخابي
وعالقتهوا بالثقافت السياسيت.

إن التركيز على الوعي االنتخابي من حيث أنو موضع اىتمام القوى السياسية في
الديمقراطيات المتقدمة ينطلق من فكرة أنو الموجو للسلوك االنتخابي وبدرجة كبيرة ىو
المحدد لقائمة التفضيالت السياسية في ذىن الناخب ،وغالباً ما يكون ىناك تداخل في الرؤية

األكاديمية لمفهومي الوعي االنتخابي والوعي السياسي ألنو في حاالت كثيراً يفهمان على
أنهما يمثالن حالة واحدة تتجسد في "الطريقة التي ينظر بها الناخب أو المواطن إلى الشؤون
السياسية".
يمكن القول إن الوعي ( )consciousnessيمثل حالة ذىنية تتمثل في إدراك اإلنسان
للعالم على نحو عقلي أو وجداني ،وىذا يعني إن الوعي ىو الخاصية التي تتيح لإلنسان إن
يمتلك شروط وجوده على نحو ذىني ،وتأسيساً علـى ىذا يتجلى الوعي اإلنساني في صور

شتى تتباين بتباين المدرك أو موضوع الوعي حيـث يعـرف اإلنسان أشكاالً متنوعة من الوعي

كالوعي الديني والوعي السياسي والوعي العلمي والوعي األخالقي( ،)1ومن ىذا المنطلق يمكن

القول إن الوعي بصورة عامة يتمثل في صورة إدراك للعالم فضالً عن أنو اتخاذ موقف على

أساس ىذا اإلدراك.
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وانسجاماً مع ىذه الفكرة ،يعد الوعي السياسي أحد اشكال الوعي اإلنساني بشكل

عام ،ويمكن تعريف الوعي السياسي بأنو "الحالة التي يتمثل فيها الفرد أو أفـراد المجتمع
قضايا الحياة السياسية بأبعادىا المختلفة ويتخذون من ىذه القضايا موقفاً معرفياً ووجـدانياً في

إن واحد( ،)2كما يمكن إن يعرف على أنو "مجموعة من القيم واالتجاىات والمبادئ السياسية
التي تتيح للفرد إن يشارك مشاركة فعالة في أوضاع مجتمعو ومشكالتو ،يحللها ويحكم عليها

ويحدد موقفو منها ويدفعو إلى التحرك من أجل تطويرىا وتغيرىا"(.)3

إذاً ،إن الوعي ال يكتمل باإلدراك فقط بل ينبغي إن يكون متبوعاً بموقف سلوكي إزاء
قضايا معينة تمثل موضوعة الوعي ،فالفرد الذي يعي الشؤون السياسية بشكل واضح غالباً ما

يتخذ موقفاً معيناً إزاء ىذه القضايا تعبر عن وعيو وإدراكو ،وغالباً ما يتمثل ىذا الفعل والموقف
في السلوك السياسي ،ويستمد الوعي السياسي دينامياتو من الثقافة السياسية التي تمثل
المصدر األساس لتكوين الصور المبعثرة وتجميعها في مدرك واحد ،فالثقافة السياسية تكمن

أىميتها ليس في كم المعلومات أو المعارف التي يمكن إن تزود بها عقل الفرد وتعمل على
توسيع مداركو بل إن حيويتها تتجسد في قدرتها على ترسيخ الوعي السياسي في عقلو وتحديد
مواقفو تجاه القضايا والشؤون السياسية.
وتعد الثقافة السياسية من المفاىيم التي ظهرت حديثاً ،وكان العالم األميركي (غابريل
الموند) قد أسهم في بلورة معناىا من خالل تعريفها بأنها " مجموعة التوجهات التي تضبط

التفاعالت التي يتضمنها النظام االجتماعي ،فهي بمثابة التنظيم غير المقنن للتفاعالت

() 4
السياسية وىي تتسم بنوع من االستقاللية رغم أنها جزء من الثقافة العامة للمجتمع  ،وأيضاً
يمكن تعريف الثقافة السياسية بإختصار بأنها "منظومة القيم واالفكار والمعتقدات المرتبطة

بظاىرة السلطة في المجتمع"( ،)5ومن خالل ىذه التعاريف يمكن االستدالل على األىمية

التي تعكسها بحكم أنها تمثل معارف الفرد ومعلوماتو ومدركاتو عن السلطة السياسية وعلى

أساس ىذه المعارف يتحدد الوعي السياسي للفرد كما يتحدد سلوكو السياسي بشكل عام
وسلوكو االنتخابي بشكل خاص.
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وكما إن القيم االجتماعية تنتقل إلى االفراد عن طريق التنشئة االجتماعية ،كذلك تنتقل
القيم السياسية إلى االفراد عن طريق التنشئة السياسية ،وبحكم إن الثقافة السياسية تتولى
عملية إنمائها وترسيخها مؤسسات وقنوات اجتماعية وسياسية ،فإن ىذا يعطي الفرصة لهذه
المؤسسات ألن تصيغ نمط معين من الثقافة السياسية ،فكما ىو معروف ثمة أنماط متعددة
للثقافة السياسية.
ىناك الثقافة السياسية الضيقة (التقليدية) التي يتسم فيها المواطنون بضيق األفق
ومحدودية المعلومات التي يملكونها عن النظام السياسي مما يجعل تأثيرىم في ىذا النظام
محدود للغاية ،أما نمط الثقافة التابعة (ثقافة الخضوع) والتي تتسم بتشديدىا على اخضاع
المواطنين لسلطة النظام السياسي من خالل تنشئة اجتماعية وسياسية مركزية وممنهجة ويسود
ىذا النمط في الدول االستبدادية ،أما ثقافة المشاركة فتتولى عملية بنائها مؤسسات سياسية
واجتماعية متنوعة تعزز من قيم المشاركة في النظام السياسي وىذا النمط من الثقافة يسود في
أنظمة ديمقراطية(.)6

إذاً ،إن الثقافة بما تحويو من قيم وانساق اجتماعية تعمل على بلورة وصياغة المدركات

التي تؤسس للوعي السياسي للفرد عبر مؤسسات وقنوات متعددة فالوعي السياسي يشير إلى

درجة معينة من المعارف والمدركات ذات الصبغة السياسية التي يفترض إن تحقق للفرد أداءً
متقدماً في ممارساتو السياسية ألن الوعي يتضمن معلومات ومعارف تؤىل حاملها إن يكون
متمكناً من متابعة ومواكبة ما يجري في الحياة السياسية.

وثمة مالحظة البد من االشارة إليها في معرض الحديث عن الوعي السياسي وىي

مالحظة تبلورت من خالل دراسات تجريبية ،إذ تنطلق اغلب الدراسات التي تتناول في
اىتماماتها موضوعة المشاركة السياسية من فرضية تتمثل في محدودية الوعي السياسي
للناخبين حول القضايا والشؤون السياسية ،حتى إن إحدى الدراسات التجريبية األميركية اثبتت

فرضية إن إدخال الناخبين في دائرة االىتمام بالقضايا السياسية من خالل رسائل نصية ووسائل
اتصال لتعزيز تفاعلهم مع ىذه القضايا يسهم إلى حد كبير في التغلب على مشكلة محدودية
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الوعي السياسي وجعل الناخبين مؤىلين كما لو أنهم مطلعين بالكامل على ىذه القضايا

والشؤون(.)7

وكمثال على محدودية الوعي السياسي في دول متقدمة يتوافر فيها اإلعالم الحر
المستقل يمكن اإلشارة إلى إستطالع أميركي جرى في مطلع التسعينيات من القرن العشرين
أظهر إن ( )%23من األميركيين لم يسمعوا من قبل بدولة إسمها (ىاييتي) على الرغم إن
االستطالع أجري بعد فترة من تهديد الواليات المتحدة بغزو الجزيرة التي تقع في أميركا

الوسطى ،ورافق ىذا التهديد تغطية إعالمية مكثفة( ،)8وال ريب إن محدودية الوعي السياسي
في مجتمعات معينة يسمح لقوى سياسية إن تتولى بنفسها صناعة وصياغة ىذا الوعي بما
يتماشى مع مصالحها ،وما يؤكد أىمية الوعي السياسي أو االنتخابي ىو إن اغلب الدراسات
االستقصائية المسحية تضع في نهاية دراساتها تقييم لدرجة الوعي السياسي ومقترحات أمام

المؤسسات السياسية حول كيفية تعزيز وترسيخ ىذا الوعي(.)9

وبقدر تعلق األمر بالوعي االنتخابي فإنو يعد إمتداد للوعي السياسي عامة ،وىذا االخير

يعمل على تغذيتو بشكل مكثف ويفترض إن يعمل بدوره على تحديد صور ىذا الوعي من
خالل كم المعارف التي امتلكها عبر قنوات الثقافة السياسية ،بيد إن ىذا ال يعني إن العالقة
بين االثنين تفترض دائماً وجود نسق تبعي متصل بل يمكن إن يحدث انقطاع في اتجاىات
االثنين بحيث إن سلوك الوعي االنتخابي يبدو مختلفاً عن مدركات الوعي السياسي ،وىذه

الحالة نتيجة التدخل الذي تبديو القوى السياسية أو المؤثرات الخارجية بشكل عام بحيث

تعيد قولبة الوعي االنتخابي بطريقة مغايرة لما يبدو عليو وعي الناخب السياسي.
فالوعي االنتخابي يتسم بأنو قصير األمد ،بحكم أنو مرتبط بفترة زمنية قصيرة تتمثل في
الفترة التي تستغرقها العملية االنتخابية سواء من حيث التهيؤ والتحضير لها أو من خالل
إجراءاتها الفعلية ولعل ىذه الفترة القصيرة والتي تتميز بحساسيتها السياسية كون إن القوى
السياسية ستعمل على استحضار كافة المؤثرات التي يمكن إن تغير قناعات الناخبين وتعدلها
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وفق لمصالحها السياسية ،ىذه الفترة تشكل ضغطاً على الوعي االنتخابي للمواطن بحيث
يمكن إن يغير من قناعاتو أو توجهاتو خالل اللحظة االنتخابية.
على ىذ األساس ،يمكن القول إن الوعي االنتخابي يكون على درجتين ما قبل
االنتخاب وإثناء االختيار ،ففي المرحلة األولى يمكن للوعي االنتخابي إن يخضع لمؤثرات
شديدة تعيد تغيير قائمة التفضيالت السياسية في ذىن الناخب وفي المرحلة الثانية وىي مرحلة
االختيار ،يمارس الناخب سلوكاً فعلياً من خالل تحديد خياراتو السياسية.

والسلوك االنتخابي ىنا ،باعتباره جزءاً من سلوك سياسي عام ،ىو محصلة الوعي أو
ىو تمثيل الوعي االنتخابي في ىيئة فعل وقرار يتجسد في االدالء بصوت أو تقرير موقف

معين ،ويمكن القول إن ما يحدث من تبدالت في سلوك الناخبين يعزى وال شك إلى تبدالت
الوعي االنتخابي ،وىو ما يؤكد أنو ذو ذاكرة قصيرة األمد ،ويمكن التدليل على حدوث ىذه
الفجوة ما بين الوعي السياسي والوعي االنتخابي من خالل االستشهاد بحاالت متعددة

أظهرت فيها دراسات استطالعية ومسحية للرأي العام إن غالبية المواطنين يميلون باتجاه معين
ولكن في لحظة التصويت اختلفت النتائج مما يعني إن السلوك االنتخابي كمحصلة للوعي
االنتخابي اختلف عن الوعي السياسي الذي من خاللو عبر المواطن عن موقف سابق اثناء
اجراء االستقصاء.
األمثلة متعددة على ىذه الحاالت ،مثالً تصويت البريطانيين على خروج بريطانيا من
االتحاد األوروبي عام  ،2116فقبل التصويت كان غالبية البريطانيين يؤيدون البقاء ضمن
االتحاد االوروبي لكن نتيجة التصويت كانت مغايرة ،كذلك ،أظهرت دراسات مسح الرأي
العام قبل االنتخابات الرئاسية األميركية عام  2116إن غالبية األميركيين يؤيدون فوز المرشح
الديمقراطي (ىيالري كلنتون) لكن نتائج االنتخابات الفعلية أظهرت فوز المرشح الجمهوري

(دونالد ترامب)( ،)11صحيح إن بعض أوجو القصور في ىذه االستطالعات ترد إلى المنهجية
والتقنيات التي استخدمت في إجراء االستطالع لكن ىذا ال يلغي عامل مهم وىو التغير

الوقتي في لحظة االنتخاب في قناعات الناخبين وتفضيالتهم السياسية.
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وعلى أساس ىذه الحقائق ،يشير كل من (ستانلي رينشون) و(جون دوكيت) في
مؤلفهما (علم النفس السياسي) "أنو إن كان الوعي السياسي يعني المعتقدات والقيم والمواقف
التي تقف وراء خيارات الناس السياسية وأفعالهم ،فإن شيئاً من التأمل يدل على إن كثيراً من

الوعي السياسي ىو بالحقيقة ال وعي أو على األقل ىو وعي ناقص وغير مترابط ،فعلى الرغم

من إن األفراد حين يسألون يمكن إن يتحدثوا عن معتقداتهم السياسية ويعطوا أسباباً لخياراتهم
السياسية إال إن تلك األحاديث والتفسيرات غالباً ما تبدو جزئية وغير صالحة ،إن لم تكن
مضللة كلياً للمراقبين الغرباء"( ،)11ولعل ما نستشفو من قولهما إن ما يعبر عنو الفرد ليس
بالضرورة ما يمثلو من خيار سياسي في لحظة االختيار ،وىو ما يشير حتماً إلى حالة القطيعة

التي يمكن إن تنشأ ما بين الوعي السياسي والوعي االنتخابي كما سبق وأن شرحنا.

وإنطالقاً من النتائج التي وصلت إليها الدراسات المعنية بالسلوك االنتخابي ،اخذت

بعض المؤسسات تعمل على إحداث تنمية في الوعي السياسي والوعي االنتخابي ومحاولة
ضبطو بشكل صحيح بحيث ال يحدث ىناك تباعد ما بين االثنين بغرض تسهيل عملية دراستو

والتنبؤ بمخرجاتو ،وفي السنوات االخير وفي تجربة فريدة من نوعها ،عملت مفوضية انتخابات
الهند ( )Election Commission of Indiaعلى ابتكار وظيفة أطلق عليها اسم (مراقبي
وعي الناخبين  )Voters’ Awareness Observers -وتتلخص مهمة ىؤالء في التأكد
من مستوى المعلومات ومدى استعداد الناخبين لالنخراط في العملية االنتخابية ،وغالباً ما
يجري ىؤالء المراقبين دراسات مكثفة في جميع انحاء البالد من أجل التأكد من مدى اطالع
المواطنين على قواعد االنتخابات ومعرفتهم بالتواريخ االساسية إلجراء االنتخابات وىل لديهم
معلومات كافية عن األحزاب المتنافسة وبرامجها االنتخابية والغاية من ىذه الدراسات ىو
تقييم مدى استعداد المواطنين للمشاركة السياسية من جهة ونوعية ىذه المشاركة ،ىل ستكون

واعية منضبطة أم عبارة عن اختيارات عشوائية(.)12
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املبحث الثاني

التىظيف السياسي للوتغرياث املؤثرة
يف الىعي السياسي – االنتخابي.

من منظور مقارن ،يبدو إن التوظيف السياسي للمتغيرات المؤثرة في الوعي السياسي
يختلف نمطو المطبق في الديمقراطيات الناشئة عن ذلك الذي نجده في الديمقراطيات
الغربية ،فمع االقرار بسيادة نمط التنافس الديمقراطي في تكييف عالقات القوى السياسية مع
بعضها ،إال إن الدراسات والتجارب تبين أيضاً إن القوى السياسية المتنافسة في الدول ذات
النظام الليبرالي  -الرأسمالي تستخدم المتغير االقتصادي للتأثير في سلوك الناخب ،وىو أمر
يبدو منطقياً في مجتمع عصري يكون فيو تركيز الفرد العادي منصب على الكيفية التي يمكن
بها تعظيم منافعو المادية من خالل تحديد تفضيالتو السياسية في اختيار البرنامج االنتخابي.

وال يبدو إن القدرة على إحداث ىذا التوظيف يقتصر فقط على الحزب الحاكم ألنو
يملك األدوات الالزمة ،بل إن الحزب خارج نطاق السلطة يسعى إلى كسب أصوات الناخبين
من خالل التركيز المكثف على البرامج االقتصادية – االجتماعية التي تخدم الطبقات
المتوسطة ،مثال ذلك تركيز الحزب الديمقراطي في حملتو االنتخابية لمرشحو (بيل كلنتون)

عام  1992ومرشحو (باراك أوباما) عام  2118على البرامج االقتصادية التي تخدم المواطن

االميركي أكثر من التركيز على قضايا السياسة الخارجية( ،)13وفي حال كان الحزب السياسي

في الحكم نجد إن القدرة تزداد أكثر في عملية التوظيف ،إذ تعمد المؤسسة السياسية إلى
اختيار تدابير دقيقة واجراءات اقتصادية مصاحبة للحملة االنتخابية وإحداث انتعاش اقتصادي
مطلوب قبل موعد حلول االنتخابات سواء الرئاسية منها أو البرلمانية وتوظيف ذلك االنتعاش
على نحو يحقق استقطاب أصوات الناخبين لصالح الحملة االنتخابية التي يتوالىا الحزب
الحاكم على االقل ،وأن ىذا التوظيف يبدو وقتياً ويأخذ شكل الدورة االقتصادية ،إذ إن حالة

االنتعاش التي يحققها الحزب الحاكم ال تستمر بعد فوزه باالنتخابات ،وكما توضح المؤشرات
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التاريخية يشهد الوضع االقتصادي برمتو ،بعد االنتخابات ،نمطاً مختلفاً يتسم عادة بحالة من

االنكماش والركود مع شيوع مظاىر البطالة وتزايد أعداد العاطلين عن العمل وتستمر حتى

موعد الدورة االنتخابية القادمة ليأخذ بعدىا االقتصاد باالنفراج التدريجي واالقتراب من مرحلة
االنتعاش القادمة(.)14

ىذا الترابط ما بين الدورة االقتصادية والدورة السياسية ،أشار إليها عدد من
االقتصاديين االميركيين ومنهم (ادوارد تفت –  )Edward R. Tufteفي كتابة (السيطرة
السياسية على االقتصاد) والذي أكد على إن التقلبات الدورية التي يتعرض لها االقتصاد
األميركي ترتبط كلياً بالحياة االنتخابية االميركية موضحاً ،على سبيل المثال ،إن التخصيصات

التقاعدية في الموازنة الفدرالية االميركية شهدت تصاعداً جوىرياً قبل اسبوع واحد فقط من
حلول انتخابات الرئاسة عام .)15(1972

وعلى أساس التوظيف السياسي لألدوات االقتصادية إلحداث انتعاش مؤقت ،أخذت

النظريات االقتصادية والسياسية تقدم فرضياتها لتفسير استجابة الناخبين للمؤثرات الخارجية
بالتركيز على ما يسمونو بـ(التصويت قصير النظر) أو ما يطلق عليو (،)Myopic Voting
والذي يشير إلى إن الناخبين يخضعون في وعيهم السياسي – االنتخابي لإلجراءات التي
تبديها السلطة السياسية في تفعيل االنتعاش االقتصادي المؤقت بغرض كسب أصواتهم،
فالناخبون ما ىم سوى مجموعات تتسم بضيق األفق في بناء توقعاتها عند منحها الصوت
االنتخابي ،إذ ال يمتلك الناخبون القدرة على تحليل المستقبل االقتصادي وال يسعون إال
للحصول على مكاسب آنية ال تتعدى فرص العمل بغض النظر عن مستوى التضخم الذي

يبلغو االقتصاد في مرحلة اإلعداد لالنتخابات(.)16

في كتابو (المتالعبون بالعقول) أبدى (ىربرت شيلر) مالحظاتو المكثفة عن النظام
اإلعالمي في الواليات المتحدة وعالقة المؤسسة السياسية بهذا النظام الذي يعمد إلى توظيف
أدواتو المتعددة وقنواتو المتشعبة من أجل التأثير في الرأي العام بالطريقة التي يخدم بها

مصالح النخب السياسية المتفوقة ،وعملية التأثير تأخذ شكلين على حد رأيو :أولهما حجب
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المعلومات الضرورية التي يمكن إن تؤثر في توسيع مدركات الناخب المعرفية وزيادة وعيو
السياسية ،وثانيهما الترويج للمعلومات والبيانات التي تخدم اىداف النخب السياسية في دفع

الرأي العام إلى التفكير في إتجاىات مقصودة( ،)17من المؤكد إن ىذه الحقائق تبين الدور
الذي يمكن إن تؤديو القوى والنخب السياسية في التحكم أو على األقل التأثير في الوعي
السياسي وخيارات الناخب وتفضيالتو السياسية.
يبدو من البديهي إن مجتمعاً معقداً يتسم بتشابك عالقاتو االقتصادية والسياسية مثل
المجتمع الرأسمالي إن ينحو باتجاه توظيف األدوات االقتصادية واالعالمية للتأثير في الوعي
السياسي للجمهور ،على اعتبار إن عقلية الناخب عصرية وموجهة نحو السعي لتحقيق
مكاسب ومنافع مادية ،وىو أمر يختلف جذرياً عن المجتمعات التقليدية التي تسيطر سماتها
وتقاليدىا وخصوصياتها الثقافية على عقلية الناخب ورؤيتو للحياة السياسية.

من المعروف إن المجتمعات التقليدية تغلب عليها مجموعة من السمات التي لم تزل

تؤثر في نمط حياة ىذه الشعوب وىي سمات مستوحاة من طبيعة التقاليد والقيم التي سادت
لسنوات طوال فيها ،وىو ما يضع تجارب ىذه الدول في تحقيق االنتقال السلس من الشمولية
إلى الديمقراطية أمام عقبات عدة وصعوبات جمة ،ولعل من أشد التحديات التي تواجهها ىو
التغلب على مشكلة الهوية الوطنية ،حيث يفترض بالهوية إن تكون إطاراً جامعاً إال أنها في
مجتمعات تقليدية متنوعة تضمحل بفعل طغيان عنف الوالءات الفرعية ،القومية واإلثنية
والدينية ،وىو ما يفجر في ىذه المجتمعات مشكلة اكبر وأخطر متصلة بها أال وىي مشكلة
الوحدة الوطنية ،ألن البنية الموجودة في الكثير من بلدان العالم النامي من ناحية خطوطها
السياسية تشكل في كثير من األحيان إطاراً سياسياً يمكن من خاللو إن تنشب الصراعات التي

تفضي إلى حالة من عدم االستقرار السياسي( ،)18فاغلب ىذه البلدان تتصف إن مجتمعاتها
تتألف من جماعات متعددة ومتميزة وفقاً لالعتبارات العرقية أو الدينية أو اللغوية وأن ىذه
الجماعات داخل الدولة الواحدة ال تشعر بالرابطة مع بعضها البعض من ناحية ،أو االنتماء

للمجتمع الكلي الذي يضمها جميعاً من ناحية أخرى(.)19
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ولعل ما يجعل فكرة الصراع الداخلي في المجتمعات االنتقالية تبرز في األذىان ىو إن
ىذه االنتقالة تعني حتماً زوال النظام االستبدادي الذي كان يمنع بأدواتو ظهور ىذا النوع من
المشاكل ،وبالتالي يؤدي زوالو إلى ظهور ىذه التصدعات المصاحبة لعملية التحول واالنتقال،

خصوصاً إن كانت مرحلة النظام السابق قد أسهمت في تكوين ترسبات الحتكار فئوي للسلطة
األمر الذي يزيد من تعقيد مرحلة االنتقال السلس إلى الديمقراطية.

وتبدو المشكلة أكثر تعقيداً في المجتمعات العربية التي تمر بمرحلة انتقالية بسبب من

الصعوبة المالزمة لتبني افكار وقيم حديثة بعد سنوات من العيش في ظل قيم تقليدية ،ويبدو
إن العراق من أوائل الدول العربية التي اختبرت قساوة ىذا االنتقال والتحول ما بين مرحلة
سادت فيها سلطة مركزية شمولية غرزت اسس ومفاىيم لثقافة سياسية مدجنة بالنزعة القومية
والكراىية للقيم الغربية وما بين مرحلة يفترض فيها نشوء مؤسسات ديمقراطية ليبرالية تتجاوز
اشكاالت المجتمع التقليدي بطابعو البدوي – الريفي.

ىذه االنتقالة صاحبتها تعقيدات سياسية واقتصادية فضالً عن االبعاد الدينية التي
حاولت تفسير عملية التحول وفق منطلقات فقهية متباينة ،فمنهم من أبدى ترحيبو بالتحول

ومنهم من عارض بناء مؤسسات دستورية من منطلق ديني ،ولعلو من خالل دراسة الحالة
العراقية ال نجد أدنى غرابة في إن يرافق عملية التحول ىذه تصدعات سياسية وأمنية بحكم
طبيعة تكوين المجتمع العراقي الذي ال يختلف كثيراً عن المجتمعات العربية االخرى وطبيعة
الثقافة السائدة فيها.

ففي دراسة (حليم بركات) عن المجتمع العربي المعاصر( ،)21اورد الكاتب مجموعة

من السمات المشتركة التي تغلب على ىذه المجتمعات ومنها ،حالة االغتراب التي تعيش
فيها ،وتسلط الثقافة والتقاليد االجتماعية كمحددات للسلوك الفردي فضالً عن التداخل ما

بين الجانب الديني والسياسي وغياب المؤسسات القانونية والدستورية وحلول مؤسسات

الحزب الواحد والتي تعزز من شخصنة السلطة إلى أبعد حدود.
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وعلى ذات المنوال ،نجد إن دراسة (رشيد الحاج صالح) عن الثقافة العربية المعاصرة
وانماطها السائدة لم تذىب بعيداً عن تشخيصات من سبقو ،إذ أكد بدوره على سمات ثقافية
مثل (العاطفة) و(الالعقالنية) و(سيطر القيم االجتماعية على الفرد) و (االغراق في القدرية

والغيبية) ،فضالً عن االبعاد السياسية للثقافة ىذه والمتمثلة بما أسماه (التفسير السياسي
للمعرفة)(.)21
واتساقاً مع ىذه السمات الثقافية واالجتماعية ،نجد إن العمل السياسي حديث النشأة

والذي يفتقر للطابع المؤسساتي في كثير من المفاصل يعمد إلى التركيز على توظيف ىذه
السمات كأدوات للتأثير في الوعي السياسي وخلق حالة استقطاب حول البرنامج االنتخابي،
ولعل من أكثر السمات التي يتم التركيز ىو المتغير الديني أو المتغير العرقي – اإلثني وىذه
السمات أو المتغيرات لم تزل تملك مفعولها السحري في المجتمعات التقليدية.
إن االستقطاب التعصبي حول سمات ثقافية متعددة الخصائص (دينية ،عرقية ،إثنية)

ىو ما يطلق عليو وصف (الثقافوية) وىو مصطلح يعبر عن مقترب فكري ينتمي في أصولو

األولى إلى مجال االثنولوجيا واالنثروبولوجيا الثقافية التي اعتبرت المجال الثقافي كأساس
لتحديد نظام القيم داخل المجتمع ،وعلى حد تعبير عالم النفس االميركي المختص بدراسة
الثقافة وتأثيراتها السلوكية (ابرام كاردينير) "إن كل نظام إجتماعي ثقافي يتميز بشخصية أساسية

وىو ما يجعل (االنا ،)Ego -النظرة الضيقة للذات ،بمثابة ترسب ثقافي"(.)22

ويبدو إن اتساع نطاق الثقافوية ال يقتصر فقط على المجتمعات التقليدية ،بل نجد
أنماط ونماذج لها في دول ديمقراطية ذات إرث مؤسساتي ،ولو أردنا البحث في اسباب
انتشار ىذه الظاىرة في تلك المجتمعات سنجد انها ترد إلى انتشار الحركات الشعبوية
( )Popularismالتي عمدت إلى توظيف المشاكل االقتصادية المتعلقة بفرص العمل
والبطالة وازدياد أعداد المهاجرين واعتبارىا قضايا أساسية في خطابها السياسي تستهدف من
وراءه التماىي والتناغم مع مشاعر جمهورىا ،وان كانت الحركات الشعبوية قد اسهمت في

إنماء ظاىرة الثقافوية ،التي ترد إلى مسببات اقتصادية ،فإن الصورة تبدو مختلفة في
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المجتمعات التقليدية" ،إذ تبدو الثقافوية نابعة ،وفي كثير من المستويات ،من التعصب
والتطرف وىي غالباً ما تحال إلى الدين  ..وغالباً ما يتم توظيفها من قبل الديماغوغيين
والشعبويين  ..وإن فشل سياسات التحديث والالعدالة االجتماعية وعدم اإلندماج السياسي
داخل المجتمعات وفقدان المرجعيات لمعانيها جعل من الهويات الثقافية للجماعات النقطة

الوحيدة التي تتصف باالستقرار"(.)23

بهذه الصورة تبدو المجتمعات التقليدية ،بحكم تكوينها االجتماعي ونوعية البنى
الثقافية التي تخضع لها ،تتأثر وبدرجات عالية لضغوط التوجهات التعبوية للثقافات الفرعية،
وىو يعطي مساحة واسعة للقوى السياسية ألن تستخدم أدواتها في مخاطبة مشاعر الناخب
العاطفية وميولو الهوياتية من اجل صناعة وعي سياسي وبناء عالقة تبعية العقالنية ما بين
الناخب والقوى السياسية بحيث يبدو الناخب وكأنو منقاد وراء خطابها أو بمعنى آخر يكون
ىذا الخطاب ىو المسؤول عن تحديد خيارات النائب وتفضيالتو السياسية.
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املبحث الثالث

تىظيف اخلطاب الثقافىي للتأثري يف الىعي السياسي:
دراست حالت العراق.

إنبعاث الثقافوية ىو تعبير وإفراز لفشل المشاريع التنموية الحداثوية في خلق الحد

األدنى من التوافق االجتماعي واالقتصادي والثقافي( ،)24يمكن لهذه العبارة المقتضبة إن

تكون بداية اإلنطالق لتوصيف الواقع العراقي ،فهي تحمل معاني عميقة ال تتوقف عند حد
تقديم تفسير لما مر بو العراق بعد عام  2113بل األكثر من ذلك أنها تبدو صالحة ألن
تستخدم كمعيار لقياس الفشل المريع لألنموذج الحداثوي في العراق منذ عام .1958
نهاية الحكم الملكي في العراق ،كان بداية عهد الحكومات العسكرية والدكتاتورية
التي حملت معها مشروع بناء فكرة قومية أريد بها إخضاع المجتمع الداخلي لمقاساتها أكثر
من حملها لمشروع الدولة الوطنية الجامعة التي تتعامل مع االختالفات الداخلية بموازين
العدالة االجتماعية والمساواة ،فكان من الطبيعي إن يرافق ىذا المشروع القومي مظاىر لعدم
استقرار سياسي بدت واضحة سواء في البيئة الداخلية أو في عالقات العراق االقليمية

والدولية ،وىو ما جعل من مشروع الدولة الحديثة المعاصرة في العراق يمر بنقاط تحول
متعددة لكنها في إتجاىها العام تنحو نحو األسفل كان آخرىا حرب عام .2113
ال يمكن إن ننكر إن سقوط النظام السابق بفعل تدخل مؤثر خارجي ،الواليات
المتحدة االميركية ،وما رافقو من إحتالل عسكري للبالد قد عد نقطة تحول في تاريخ العراق
المعاصر لكنو ايضاً كان بداية انقسام سياسي داخلي ،بلغ أوج مراحلو فترة – 2116

 ،2117وعلى أساس ىذا االنقسام أخذ االستقطاب الطائفي يبدو أمراً مالزماً لسير العملية

السياسية ،خصوصاً إن اولى التشكيالت السياسية التي ابتكرتها سلطة االئتالف المؤقتة قامت
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على أساس التوزيع الطائفي للمناصب معتمداً في كم التوزيع على أساس معيار الثقل السكاني
للطائفة والقومية،

ونتيجة لبدأ ترسخ معايير الثقل الطائفي في تحديد عالقات القوى تجاه بعض ،بات من
الطبيعي إن القوى السياسية وقبيل اإلقدام على استحقاقات سياسية مهمة تنحو باتجاه إعادة
بناء كتل طائفية كبرى ،وحدث ىذا دائماً في اللحظات المفصلية كلحظة كتابة الدستور أو
تحديد شكل النظام السياسي أو تشكيل الحكومة أو انتخابات نيابية مثل 2111 ،2116
و 2114أو انتخابات محلية حاسمة مثل  2119و ،2113وتحدث ىذه العودة في جو من
التعبئة الطائفية يذكر تماماً باألجواء التي سادت االستفتاء على مسودة الدستور واالنتخابات
النيابية عام .)25(2115
وكان من البديهي ،في ظل ىذا التوجو ،إن يكون للخطاب السياسي النصيب األوفر
من االىتمام من حيث العناية بصياغة مفرداتو واختيار عباراتو األكثر وقعاً في النفس ،وىكذا
أخذت القوى السياسية تعمد في خطابها الفئوي إلى التركيز على مفردات لغوية يراد بها شد

وجذب الجمهور السياسي نحو حالة ثقافوية تشعره بالتمايز والخصوصية ،إذ سبق وأن أشارت
الدراسات إلى المفعول السحري للغة ،إذ تمارس االلفاظ والكلمات في الثقافة الشعبية دوراً
سحرياً ووجدانياً وتقديساً رىيباً يلج إلى داخل عواطف وانفعاالت الناس ،حتى العقل والمنطق
والواقع والمصالح الموضوعية ال تستطيع إن تقف في وجو الجموح العاطفي الذي تلهبو
االلفاظ ذات المضمون الديني أو القومي أو العرقي أو العشائري ،وىو ما أكده (سيجموند
فرويد) بالقول "يكفي إن تلفظ أحد االلفاظ القومية أو الدينية أمام الجماىير بخشوع حتى
تضيء الوجوه باالحترام والتبجيل وتنحني الجباه"(.)26

باختصار يسعى الخطاب اللغوي إلى بناء عالم يركز على جوانب يشعر الفرد في
المجتمعات التقليدية بأنها ذات أىمية معنوية ربما تفوق أىمية الحقوق السياسية والمدنية

واالقتصادية التي يفترض إن يطالب بها ،وقد جاءت دراسة (ميشيل فوكو) ،عالم اللسانيات
االوروبي ،للتأثير الوجداني لأللفاظ والعبارات منسجمة ومؤكدة على ىذه الحقيقة التي لم
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تفترق عن مضمون التحليل النفسي (لفرويد) ،إذ وجد "إن اىم أىداف الخطاب اللغوي:
التمويو على الواقع ،توجيو الذىن باتجاه معين ،تشكيل ىوية جديدة ،اختراع اعداد جدد،

فاللغة ىي التي تعطي االشياء معنى وتشكل عالم الفكر والمعرفة"(.)27

بال أدنى شك ،إن ىذه الحقائق الموضوعية تعكس حجم الصعوبات التي يمكن للعقل
إن يتصورىا في حال أريد للمجتمعات التقليدية إن تبدأ بهضم قيم ومفاىيم جديدة ،إذ ستبرز
حتماً مسألة الصراع بين القديم والجديد ،التقليدي والمعاصر ،وىو مثلما يعني إن القوى
السياسية بإمكانها ،وىو ما فعلتو ،إن تطوع القيم الجديدة مثل االنتخابات ،بما يتماشى مع
البنى التقليدية ،الوالء للطائفة والقومية ،فهو أيضاً مؤشر يدلل على إن عملية (التحديث –
 )Modernizationعمل ال يتسم بالسهولة خصوصاً أنو يتطلب فترة زمنية ومؤسسات قوية
تتولى عملية ترسيخ أسس ثقافة تؤكد على المشاركة السياسية وتعزيز قيم الحوار الحضاري

وبناء السالم الداخلي ،ونظراً الفتقار وجود ىذه المؤسسات أو ضعفها في المرحلة االنتقالية
كان من البديهي إن يكون الصراع السياسي بين األحزاب والقوى السياسية أبعد ما يكون عن

التنافس الديمقراطي وأقرب منو إلى الصراع الصفري أو البقاء لألقوى خصوصاً مع سيادة
مفهوم االستحواذ على الدولة بدالً من إدارة الدولة والتعاقب على السلطة بشكل دوري،
وغالباً ما يكون المواطن ىو احدى أدوات ىذا الصراع فمن خاللو يتم االقتراب من السلطة،
ولهذا كان من البديهي إن يكون الوعي السياسي للمواطن ىو المستهدف في ثنايا الخطاب
السياسي لهذه القوى ،وما يمكن مالحظتو من خالل دراسة ىذا الخطاب خالل سنوات
متعددة أنو اتسم بمحاولة تعبئة وحث الناخب على إبداء سلوك سياسي يتسم بالطائفية
والفئوية ،بمعنى آخر ،تم توظيف الخطاب السياسي لتجيير أصوات الناخبين لصالح القوى
السياسية وفقاً للتحريض والحث الطائفي والقومي.

ومع اإلقرار إن الوعي السياسي والوعي اإلنتخابي للمواطن كان يبدو تابعاً للمؤثرات

الطائفية خالل الفترات اإلنتخابية السابقة ،ىل من الممكن إن نقطع بيقين إن ىذا الوعي
سيتغير بعد تحرير نينوى أو نهاية (تنظيم داعش) في العراق ،ولعل إتخاذ ىذا المفصل الزمني
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لو اعتباراتو ،اولها إن وجود خطر كان يمثلو التنظيم ويهدد حياة العراقيين جميعاً على حد
سواء يفترض إن يعمل على توحيد الجمهور السياسي نحو مطالب معينة ويمكن لهذه
المطالب إن تبرز واضحة من خالل تكوين عقل جمعي ينحو باتجاه استعادة المواطن لدوره
المحوري في بناء سلطة مسؤولة من خالل اختيارات عقالنية ال توجهات طائفية.
ولعل ما يدعم من حجة احتماالت التغيير في الوعي والسلوك االنتخابي إن التظاىرات
التي بدأت في النصف الثاني من عام  ،2115والتي بدأت كحركة احتجاجية ضد سوء
الخدمة الكهربائية في فصل الصيف ،وتطورت لتصبح تظاىرات دورية ومنتظمة في أكثر من
محافظة عراقية ،كانت بحد ذاتها انعكاس لحقيقة إن المواطن بدأ يدرك حجم األخطاء التي
ارتكبها نتيجة التصويت الطائفي ،فكثيراً من ىذه التظاىرات قادتها فئات سبق لها إن صوتت
لطوائفها ،وىو ما يدفعنا للقول إن الناخب ادرك مجموعة من البديهيات في وعيو السياسي

منها:

 .1فشل القوى السياسية في إدارة شؤون الدولة على الصعيد السياسي واالقتصادي ،وما
إجراءات التقشف إال دليل واضح عال ذلك ،فضالً عن الفساد المالي.

 .2تركيز ىذه القوى على مصالحها االنتخابية بالدرجة األولى وعدم إبدائها اىتمام بمطالب
الناخبين.
 .3تسبب ىذه القوى في تشريد ونزوح مواطنين بسبب سوء إدارة العالقات السياسية بينها
وغيرىا من القوى.
لكن ىذه الحقيقة ال تلغي حقيقة أخرى وىي إن الناخب يمكن إن يصوت لطائفتو ومن
ثم ما بعد االنتخابات يحتج ضد طائفتو وىو أمر يبدو مشابو لما سبق وإن استعرضناه في
الحديث عن التصويت في المجتمعات الرأسمالية حيث يخضع الناخب لمؤثرات األدوات
االقتصادية التي تحقق انتعاش مؤقت فيصوت الناخب متناسياً آثار التضخم الالحقة والتي
ستبرز بعد فترة من نهاية االنتخابات ،وفي كلتا الحالتين يكون الناخب قد امتاز بتصويت
قصير النظر وافتقر للرؤية بعيدة المدى.
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اخلامتـــــــت

يعد الوعي السياسي والوعي االنتخابي أىم ما تركز عليو القوى السياسية في أي عملية
انتخابية بحكم كونو المسؤول عن تحديد السلوك االنتخابي بشكل عام ،ومع وجود مدرك عام
يتمثل في إن الثقافة السياسية بما تحويو من معارف ومعلومات وتعكس سعة االطالع والتقييم
الذي يحملو الناخب في ذىنو ،ىي المسؤولة بالدرجة األولى عن بناء ىذا الوعي إال إن ىذا
ال يمنع وقوع الناخب تحت تأثير عوامل ومتغيرات يمكن إن تؤسس لفجوة واسعة ما بين
الثقافة السياسية ووعيو االنتخابي ،بمعنى أنو ال يركن لثقافتو السياسية في تحديد وعيو بل يبدو
خاضعاً لهذه المؤثرات التي تقوده وتحدد خياراتو االنتخابية.

إن خضوع الناخب لهذه المؤثرات يختلف في الدول المتقدمة عن المجتمعات

التقليدية إال إن كالىما يتشابهان من حيث طريقة التوظيف لألدوات التي تؤثر في صناعة ىذا
الوعي ،فإن كانت األدوات المتصلة باالقتصاد والمنافع المادية ىي التي تكون حاضرة في

العملية االنتخابية في الدول الرأسمالية ،فإن االدوات التقليدية المتصلة بالوالءات الفرعية مثل
الدين والقبيلة واإلثنية ىي التي تتسيد المشهد االنتخابي في المجتمعات التقليدية التي بدأت
فيها الممارسة الديمقراطية حديثاً ،إذ يكون ىناك تركيز من قبل القوى السياسية ليس على
خلق وعي سياسي بل تكثيف التأثير السلبي في الوعي االنتخابي من خالل تنشيط المتغيرات
المؤثرة في ىذا الوعي.
إن التأثير الذي يمكن إن تمارسو القوى السياسية في الوعي االنتخابي ال يمكن بأي
حال إن يسهم في بناء دولة مؤسسات بقدر ما يعمل على تعزيز الثقافات المحلية الضيقة أو
االنتماءات الفرعية وىو عامل أساسي في إستمرارية عدم االستقرار السياسي ،بمعنى آخر ،إن
ىذه القوى من حيث تعي أو ال تعي ذلك ،تسهم بشكل مباشر في تحفيز األزمة الطائفية في
البلد متناسية مسؤوليتها ودورىا السياسي كأحزاب وقوى في ضرورة اإلسهام في أنتاج ثقافة
سياسية منضبطة ومدركة للواقع وقادرة على إن تغادر قوالب االستقطاب الطائفي.
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التىصياث :

 .1ضرورة التركيز على مراقبة سلوك األحزاب السياسية وااللتزام بلوائح السلوك االنتخابي.
 .2مراقبة المؤسسات المستقلة والحكومية للخطاب السياسي لألحزاب خالل فترة ما قبل
وإثناء االنتخابات سواء البرلمانية أو المحلية للتأكد من عدم إحتواء الخطاب على عبارات

أو الفاظ يفهم منها أن تثير حالة استنفار أو حث طائفي أو فئوي أو قومي.
 .3تولي الدولة عبر مؤسساتها الرسمية لمسوؤلياتها في التنمية السياسية والتنشئة االجتماعية
بهدف تعزيز قيم وثقافة المشاركة السياسية وتوسيع مدركات الوعي للناخب من اجل بناء
سلوك انتخابي قويم.
 .4تنظيم الدول لعمل المؤسسات التربوية والتعلمية بالتركيز على إدخال مناىج التثقيف
والتوعية السياسية ضمن خططها وسياساتها التعليمية كتعبير عن ممارسة الدولة والمجتمع
المدني لمهام التنشئة السياسية السليمة.
 .5التواصل المستمر مع الجمهور السياسي من خالل رسائل نصية واعالنات تلفزونية لتعزيز
تفاعل الجمهور مع الشؤون العامة وابقائو مطلعاً بحيادية على الواقع السياسي كتعزيز
للوعي السياسي.

 .6تبني إنموذج مماثل للتجربة الهندية بابتكار مهنة مراقبي وعي الناخبين وتشكيل فرق
ميدانية لدراسة وقياس مستوى الوعي السياسي للمواطنين بهدف تقدير مديات ىذا الوعي
من جهة إتجاىاتو :ىل ىي مدنية طائفية عشائرية بهدف تصحيح مساراتو.
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Abstract
Elections are 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, election 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 the sect to re-form the
political and electoral awareness of the citizen in line with the
aspirations of these forces.
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