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ذاكرة العنف:
ما التداعيات المحتَملة لالنتخابات في كينيا؟

أســفرت االنتخابــات الكينيــة – التــي أجريــت يوم 9 
أغســطس الجــاري، الختبــار رئيــس جديــد، وكذلــك 
والمجالــس  التشــريعية  الســلطة  أعضــاء  اختيــار 
المحليــة – عــن عــدد مــن المتغيــرات الرئيســية، 
روتــو” بمنصــب  فــوز  “وليــام  وفــي مقدمتهــا 
الرئاســة، وهــو األمــر الــذي أثــار تخوفــات عديــدة 
بشــأن مســتقبل االســتقرار فــي كينيــا، وخصوصــًا 
أن المرشــح المنافــس “أودينجــا” رفــض االعتــراف 
بنتائــج االنتخابــات، وبــدأت مؤشــرات االضطرابات 
ــد إلــى األذهــان مــا شــهدته البــالد   ــة ُتعي الداخلي

مــن أحــداث عنــف عقــب انتخابــات 2017.

ــي التاســع مــن أغســطس  ــا ف ــة فــي كيني ــات العامَّ أُجريــت االنتخاب
الجــاري، وهــي االنتخابــات التــي ُتَعــد الســابعة مــن نوعهــا عقــب 
ل إلــى نظــام التعدديــة الحزبيــة منــذ مطلــع عقــد التســعينيات  التحــوُّ
مــن القــرن العشــرين. واســتهدفت هــذه االنتخابــات اختيــار رئيــس 
جديــد للدولــة عقــب انتهــاء الواليــة الثانيــة للرئيــس “أوهــورو 
كينياتــا” الــذي تولــى المســؤولية السياســية فــي الدولة خــال واليتين 
رئاســيتين منــذ عــام 2013، وكذلــك اختيــار أعضــاء الســلطة 
ــس  ــة، ومجل ــة الوطني ــين )الجمعي ــن مجلس ــة م ن ــريعية الُمكوَّ التش

ــة. ــس المحلي ــار أعضــاء المجال الشــيوخ(، فضــاً عــن اختي

وقــد فرضــت النتائــج المترتبــة علــى هــذه االنتخابــات حالــة مــن 
التخــوف، وال ســيما فــي ضــوء التجــارب االنتخابيــة الســابقة خــال 
ــدم  ــن ع ــة م ــا حال ــي صاحبته ــرة، الت ــد والنصــف األخي ــدة العق م

االســتقرار فــي الدولــة.

نتائج االنتخابات

أعلنــت اللجنــة المســتقلة لانتخابــات والحــدود فــي كينيــا، فــي 15 
أغســطس الجــاري، نتائــج االنتخابــات العامــة التي شــهدت مشــاركة 
ضئيلــة نســبياً بلغــت نحــو )65 %(، وأســفرت عــن فــوز المرشــح 
“وليــام روتــو” باالنتخابــات الرئاســية، ليصبــح بذلــك الرئيــس 
ــه  ــم المنصــب لصالح ــذي حس ــتقال، ال ــذ االس ــا من ــس لكيني الخام
مــن الجولــة األولــى لانتخابــات؛ وذلــك بعــد حصولــه علــى 
 نحــو  )7 ماييــن و176 ألفــاً و141( صوتــاً، وهــو مــا يمثــل

%( من إجمالي األصوات.  50.49(
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وقــد تغلــب بذلــك بفــارق ضئيــل علــى زعيــم المعارضــة 
أودينجــا”  “رايــا  الســابق  الــوزراء  ورئيــس  المخضــرم 
الحاصــل علــى نحــو )6 ماييــن و942 ألفــاً و930( صوتــاً 
كان  الــذي  األصــوات،  إجمالــي  مــن   )%  48.8( بنســبة 
يخــوض االنتخابــات الرئاســية للمــرة الخامســة فــي تاريخــه؛ 
ــت  ــابقة كان ــات س ــة انتخاب ــي أربع ــارك ف ــبق أن ش ــث س حي
أوالهــا فــي عــام  1997، وآخرهــا فــي عــام 2017، بيــد أنــه 
ــن مــن حســم مقعــد الرئاســة لصالحــه فــي أيٍّ منهــا.  لــم يتمكَّ

ــد  ــو” ُيَع ــز “روت ــح الفائ ــى أن المرش ــارة إل ــدر اإلش وتج
نائــب الرئيــس الكينــي المنتهيــة واليتــه “كينياتــا”، ويبلــغ 
ــن”  ــة “كالينجي ــى جماع ــي إل ــاً، وينتم ــر )55( عام ــن العم م
 اإلثنيــة التــي تعــد ثالــث أكبــر جماعــة إثنيــة فــي الدولــة بنســبة

)13.4 %( مــن إجمالــي الســكان، وقــد عمــل مدرســاً ســابقاً، 
وحصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي علــم البيئــة النباتيــة مــن 
جامعــة “نيروبــي”، ولديــه خبرة بالعمل السياســي؛ حيث شــغل 
ــد  ــى عه ــي ف ــم العال ــر التعلي ــة ووزي ــر الزراع منصــب وزي
ــى حــزب  ــا انضــم إل ــس األســبق “مــواى كيباكــي”، كم الرئي
ــا”،  ــه “كينيات ــة واليت ــس المنتهي ــوده الرئي ــذي يق ــل” ال “اليوبي
ــن  ــة لدورتي ــس الدول ــب رئي ــر منصــب نائ ــع األخي وشــغل م
ــر  ــذا الحــزب إث ــرك ه ــه ت ــام 2013، لكن ــذ ع ــيتين من رئاس

خافــات نشــبت بينهمــا، وانضــم إلــى “التحالــف الديمقراطــي 
وأصبــح   ،United Democratic Alliance المتحــد” 

ــات الرئاســية. ــي هــذه االنتخاب مرشــحه ف

ــاف  ــل ائت ــة حص ــات البرلماني ــتوى االنتخاب ــى مس وعل
“كينيــا أوالً” )Kenya Kwanza( الــذي ينتمــى إليه الرئيس 
“روتــو” علــى العــدد األكبــر مــن المقاعــد فــي مجلس الشــيوخ؛ 
حيــث حصــل علــى )33( مقعــداً؛ وذلــك مــن إجمالــي )68( 
ــن مــن الحصــول علــى المركــز الثانــي مــن حيث  مقعــداً، وتمكَّ
ــى  ــل عل ــث حص ــة؛ حي ــة الوطني ــي الجمعي ــد ف ــدد المقاع ع
)159( مقعــداً مــن إجمالــي )350( مقعــداً؛ وذلــك فــي مقابــل 
 )Azimio la Umoja( ”حصــول تحالــف “إعــان الوحــدة
التابــع للمرشــح “أدوينجــا” علــى العــدد األكبــر بحصولــه علــى 

)162( مقعــداً.

دالالت رئيسية

ــز  ــة المرشــح الفائ ــارات رجحــت كف ــن االعتب ــة م ــة جمل ثم
“روتــو” – الــذي يعــد ثانــي أصغــر رئيــس لكينيــا بعــد فــوز 
الرئيــس المنتهيــة واليتــه “كينياتــا” فــي عــام 2013 عــن 
عمــر يناهــز الخمســين – علــى حســاب نظيــره مرشــح 
المعارضــة “أودينجــا” فــي االنتخابــات الرئاســية، وهــي 

ــي: ــا يأت ــا فيم ــن إجماله ــي يمك ــارات الت االعتب
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ــد  ــعبوي: اعتم ــج الش ــى النه ــز عل ــح الفائ ــاد المرش 1- اعتم
ــى هــذا  ــة عل ــه االنتخابي ــو”، خــال حملت ــز “روت المرشــح الفائ
ــد  ــدة تأيي ــع بقاع ــه يتمت ــو جعل ــى نح ــرة عل ــة كبي ــج بدرج النه
واســعة لــدى الناخبيــن فــي كينيــا؛ إذ عمــل علــى الترويــج 
ــي  ــع دجــاج ف ــل بائ ــث عم ــن أصــول بســيطة؛ حي النحــداره م
صغــره حتــى أصبــح مــن كبــار رجــال المــال واألعمــال، كمــا 
ــى  ــاجوا” المنتم ــي جاش ــاب “ريجاث ــان الش ــن عضــو البرلم عيَّ
إلــى جماعــة “كيكويــو” نائبــاً لــه، الــذي يتمتــع بقبــول في أوســاط 

ــطاء. ــباب والبس الش

ــاوز  ــى تج ــياً عل ــزاً رئيس ــج تركي ــذا النه ــي ه ــز ف ــد رك وق
سياســات النخــب أو الســاالت الحاكمــة التقليديــة في كينيــا، التي 
ــا”،  ــه “أودينج ــس ل ارتبطــت ارتباطــاً مباشــراً بالمرشــح المناف
الــذي اعتمــد اعتمــاداً رئيســياً علــى النهــج النخبــوي، وال ســيما 
فــي ضــوء الدعــم الــذي يحظــى بــه مــن الرئيــس المنتهيــة واليته 
“كينياتــا”، وهــو مــا جعــل اســتطاعات الــرأي التــي جــرت قبــل 

ــح فــوزه بنســبة كبيــرة. إجــراء االنتخابــات ُترجِّ

2- تأثيــرات العامــل اإلثنــي: كان مــن المتوقــع أن يــؤدي 

تأييــد الرئيــس المنتهيــة واليتــة “كينياتــا” المنتمــي إلــى جماعــة 
ــل  ــن قب ــا” م ــح “أودينج ــم للمرش ــذب الدع ــى ج ــو” إل “كيكوي
ــل  ــة؛ حيــث تمث ــر جماعــة إثني ــة أكب ــي تعــد بمنزل ــه الت جماعت
نحــو )17.1 %( مــن إجمالــي الســكان، وهــو مــا يجعلهــا 

ــة. ــوات االنتخابي ــي األص ــرة ف مؤث

ــا” –  ــا “أودينج ــي إليه ــي ينتم ــة الت ــة اإلثني ــن الجماع ولك
وهــي جماعــة “لــو” التــي تعــد رابــع أكبــر جماعــة إثنيــة؛ 
ــت  ــي الســكان – كان %( مــن إجمال ــل نحــو )10.7  ــث تمث حي
علــى خــاف سياســي مــع جماعــة “كيكويــو” منــذ عقــود 
ــس  ــد التناف ــن بع ــن الجماعتي ــة بي ــن المصالح ــم تك ــة، ول زمني
ــراً  ــر تأثي ــا أث ــو م ــرأب الصــدع، وه ــة ل ــة كافي ــرات طويل لفت
مباشــراً علــى فــرص حســم “أودينجــا” منصــب الرئاســة؛ حيــث 
اكتســح “روتــو” التصويــت فــي مناطــق جماعــة “كيكويــو” 
عبــر مناشــدة الكينييــن مــن الناحيــة االقتصاديــة ال مــن الناحيــة 
اإلثنيــة التقليديــة فقــط؛ وذلــك علــى الرغــم مــن قيــام “أودينجــا” 
بتعييــن نائبتــه “مارثــا كاروا” المنتميــة إلــى جماعــة “كيكويــو”، 

ــدل.   ــرًة ســابقًة للع ــت تعمــل وزي ــي كان الت
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ل  3- التأثيــر العكســي لدعــم الرئيــس األســبق “كينياتــا”:  شــكَّ
م مــن الرئيــس المنتهيــة واليتــه “كينياتــا” للمرشــح  الدعــم الُمقــدَّ
المعــارض “أودينجــا” نوعــاً مــن التأثيــر الســلبي المحتمــل 
ــث إن  ــه؛ حي ــة لصالح ــد الرئاس ــم مقع ــى حس ــه عل ــى قدرت عل
ــة  ــن دالل ــن الناخبي ــه قطاعــات عريضــة م ــذا الدعــم اعتبرت ه
علــى اســتمرارية السياســات المتبعــة مــن قبــل نظــام حكــم 
“كينياتــا”؛ وذلــك فــي حــال فــوز المرشــح “أودينجــا”، وهــو مــا 
يعنــي محدوديــة فــرص تبنــي التغييــر أو نهــج جديــد ومغايــر 
بشــأن معالجــة األزمــات والمشــكات القائمــة علــى المســتويات 
المختلفــة، وال ســيما علــى المســتوَيين االقتصــادي واألمنــي فــي 

الدولــة.  

4- الرصيــد السياســي الســابق للمرشــح الفائــز “روتــو”:  
ــاً  ــر شــعبية اســتمرت عام ــة غي ــه حمل ــك بمعارضت ــط ذل يرتب
مــن قبــل الرئيــس المنتهيــة واليتــه “كينياتــا” ونائبــه “أودينجــا” 
لتغييــر الدســتور فــي وقــت كان فيــه العديــد مــن الكينييــن 
يعانــون مــن أوضــاع اقتصاديــة واجتماعيــة صعبــة، بمــا 
فــي ذلــك فقــدان الوظائــف؛ وذلــك عقــب جائحــة كورونــا. 

ــوة  ــذه الخط ــأن ه ــة ب ــي النهاي ــا ف ــة العلي ــد قضــت المحكم وق
ــة  ــه االنتخابي ــر دســتورية، وهــو مــا ســاهم فــي دعــم حملت غي
ــة  ــم الموجه ــقاط الته ــه وإس ــك تبرئت ــى ذل ــراً. وُيضــاف إل كثي
إليــه فــي عــام  2016 فــي إطــار المحاكمــة التــي خضــع لهــا 
مــع الرئيــس األســبق “كينياتــا” جنبــاً إلــى جنــب فــي المحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة بهولنــدا فــي عــام 2013؛ وذلــك بتهمــة 
ارتــكاب جرائــم مزعومــة ضــد اإلنســانية عقــب أعمــال عنــف 
ــام 2007. ــي ع ــت ف ــي أُجري ــات الت ــة شــهدتها االنتخاب دامي

5- انقســام بيــن أعضــاء اللجنــة االنتخابيــة بســبب نتائــج 
ــر إعــان النتائــج ألكثــر مــن ســاعتين  االنتخابــات: حيــث تأخَّ
بعــد الموعــد النهائــي الدســتوري  بفعــل االختــاف بيــن أعضاء 
ــج  ــى النتائ ــة عل ــدود الكيني ــات والح ــتقلة لانتخاب ــة المس اللجن
المعلنــة؛ حيــث رفــض أربعــة مــن أعضــاء هــذه اللجنــة البالــغ 
ــا  ــي أعلنه ــج الت ــى النتائ ــق عل ــاء التصدي ــبعة أعض ــم س عده
ــم  ــا ال تتس ــدوا أنه ــيبوكاتي”؛ إذ أك ــوال تش ــة “وف ــس اللجن رئي

ــة. ــفافية والنزاه بالش
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وكانــت نائبــة رئيــس اللجنــة “جوليانــا شــيريرا” مــن بيــن الذيــن 
اختلفــوا مــع النتائــج، لكــن لــم تقــدم أي دليــل علــى وجــود 
مخالفــات. وفــي هــذا اإلطــار، أعلــن رئيــس اللجنــة االنتخابيــة 
عــن تلقيــه تهديــدات، لكنــه أكــد أنهــا لــم تشــكل عائقــاً أمــام أداء 
مهامــه، وأشــار إلــى إصابــة اثَنيــن مــن المفوضيــن االنتخابييــن 

والمديــر التنفيــذي للجنــة. 

6- رفــض تحالــف المرشــح المنافــس “أودينجــا” االعتــراف 
بنتائــج االنتخابــات:  وهــو مــا كان قائمــاً فــي مرحلــٍة مــا قبــل 
إعــان النتائــج، واســتمرَّ فــي مرحلــة مــا بعــد إعانهــا؛ حيــث 
حدثــت حالــة مــن الفوضــى فــي إطــار مركــز الفــرز الوطنــي 
ــر مــن رفــض أنصــار  ــك بعــد وقــت قصي ــزة؛ وذل ــرة وجي لفت
“أودينجــا” النتائــج المعلنــة من ِقبــل اللجنة االنتخابيــة، كما أعلن 
“أودينجــا”، فــي بيانــه األول عقــب إعــان النتائــج، عــن رفضــه 
االعتــراف بفــوز المرشــح “روتــو” رئيســاً للدولــة، وأشــار إلــى 
تجــاوز رئيــس اللجنــة االنتخابيــة “وفــوال تشــيبوكاتي” الدســتوَر 
مــن خــال إعــان النتائــج مــن طــرف واحــد دون إخضاعهــا 
للمراجعــة والمناقشــة مــن قبــل المفوضيــن أو أعضــاء اللجنــة 

االنتخابيــة.

7- انــدالع احتجاجــات مــن قِبــل أنصــار المرشــح “أودينجــا”:  
ــى الســام  ــاظ عل ــى الحف ــى الرغــم مــن دعــوة  أنصــاره إل عل
ــل  ــأن التعام ــتورية بش ــبل الدس ــاع الس ــل اتب ــن أج ــدوء م واله
ــر  ــو كبي ــى نح ــات عل ــت احتجاج ــة، اندلع ــج المعلن ــع النتائ م
ــاً للمرشــح المعــارض  ــد معق ــي ُتَع ــة “كيســومو” الت ــي مدين ف
“أودينجــا”، وفــي أجــزاء مــن العاصمــة “نيروبــي”؛ وذلــك على 

ــاد، وال  ــي أجــزاء أخــرى مــن الب ــاالت ف الرغــم وجــود احتف
ســيما فــي إطــار منطقــة “وادي ريفــت” أحــد معاقــل المرشــح 
ــه  ــل نائب ــد معاق ــطى أح ــة الوس ــي المنطق ــو”، وف ــز “روت الفائ

ــاجوا”. ــي جاتش “ريجاث

تداعيات محتملة   

يطــرح فــوز الرئيــس “روتــو” العديد مــن التداعليــات المحتملة 
علــى المشــهد السياســى الداخلــي فــي كينيــا، وهــي التداعيــات 

التــي يمكــن تحديدهــا فــي النقــاط اآلتيــة:

1- إمكانيــة تفشــي حالــة مــن عــدم االســتقرار فــي الدولــة: ثمــة 
ــى التاعــب فــي  ــة إل ــؤدي المزاعــم المحتمل مخــاوف مــن أن ت
االنتخابــات مــن ِقبــل المرشــح “أودينجــا” وأنصــاره إلــى طعــن 
قانونــي أو حتــى أعمــال عنــف واســعة النطــاق، علــى نحــو مــا 
شــهدته البــاد عقــب انتخابــات 2007، التــي قُتــل خالهــا مــا ال 
يقــل عــن )1200( شــخص، ولجــأ نحــو )600( ألــف شــخص 
ــادة  ــيناريو إع ــرار س ــى تك ــؤدي إل ــم، أو ت ــن منازله ــرار م للف
االنتخابــات بقــرار مــن المحكمــة العليــا علــى نحــو مــا حــدث في 
عــام 2017 الــذي صاحبتــه أعمــال عنــف فــي الدولــة أســفرت 

عــن ســقوط أكثــر مــن مائــة شــخص.

وهــو مــا يجعــل كينيــا تواجــه مــا يقــرب مــن ثاثــة أســابيع 
مقبلــة حاســمة تســودها حالــة مــن عــدم اليقيــن المشــوب بالحــذر، 
وال ســيما إذا قــدم المرشــح “أودينجــا” التماســاً فــي غضــون 
أســبوع مــن تاريــخ إعــان النتائــج إلــى المحكمــة العليــا، التــي 
يفتــرض أن تبــت فــي االلتماســات أو الطعــون االنتخابيــة خــال 

أســبوعين مــن تاريــخ تقديمــه إليهــا.
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ــح لجــوء المرشــح “أودينجــا” إلــى هــذا المســار فــي ضوء   وُيرجَّ
مــا أدلــى بــه فــي بيانــه األول عقــب إعــان النتائــج؛ حيــث أشــار 
إلــى أنــه سيســعى وراء جميــع الخيــارات الدســتورية المتاحــة، 
وقيامــه مســبقاً بتقديــم طعــون انتخابيــة فــي عامــي 2013 
و2017، فضــاً عــن شــعوره بصعوبــة ترشــحه مســتقباً للمرة 
ــي عــام  ــا ف ــع إجراؤه ــة المزم ــات المقبل ــي االنتخاب السادســة ف
2027، وال ســيما فــي ضــوء كبــر ســنه؛ حيــث إنــه فــي ســن 

الســابعة والســبعين. 

المشــكالت  معالجــة  بشــأن  الشــعبية  الضغــوط  تنامــي   -2
ــوط  ــذه الضع ــد ه ــع أن تتزاي ــن الُمتوقَّ ــة: م ــة الُملحَّ االقتصادي
علــى الرئيــس “روتــو” فــي بدايــة واليتــه الرئاســية،  وخاصــًة 
ــا؛ حيــث  ــة فــي كيني ــة الصعب فــي ضــوء األوضــاع االقتصادي
إنهــا مثقلــة بالديــن العــام بأكثــر مــن )8.5( تريليــون شــلن )55 
مليــار جنيــه إســترليني(، وتشــهد تزايــداً فــي معــدالت البطالــة 
بيــن الشــباب التــي تصــل إلــى نحــو )40 %( بيــن أولئــك الذيــن 

ــن )18–34( عامــاً. ــراوح أعمارهــم بي تت

كمــا أن االقتصــاد ال يخلــق وظائــف كافيــة الســتيعاب 
ــام،  ــل كل ع ــوق العم ــى س ــون إل ــف شــاب ينضم )800( أل
باإلضافــة إلــى ارتفــاع أســعار الغــذاء والوقــود ارتفاعــاً كبيــراً، 
ــة للحــرب الروســية –  ال ســيما فــي ضــوء التأثيــرات المتنامي
ــر  ــر فبراي ــذ أواخ ــدأت من ــي ب ــا، الت ــى أفريقي ــة عل األوكراني
الماضــي، وفاقمــت التداعيــات الصعبــة لجائحــة كورونــا علــى 

ــتويات.  ــف المس مختل

ــة  ــات اإلثني ــن الجماع ــوازن بي ــق الت ــور مســاٍع لتحقي 3- تبل
فــي الدولــة: مــن المتوقــع أن يشــكل هــذا الجانــب أولويــة مــن 
األولويــات الرئيســية المطروحــة علــى جــدول أعمــال الرئيــس 

“روتــو”، وهــو مــا تبلــور فــي الخطــاب األول لــه؛ حيــث أكــد 
تبنــي سياســة االنفتــاح علــى الجميــع دون اســتثناء، وتولــي 
إدارة الدولــة عبــر حكومــة تتســم بالشــفافة والديمقراطيــة، 
ــرة  ــن األخي ــى نحــٍو ُيمكِّ وتعمــل مــع المعارضــة السياســية عل

ــة عمــل هــذه الحكومــة. مــن مراقب

وهــو مــا يعنــى إدراكــه حقيقــة أن التباينــات المجتمعيــة – 
ــي السياســة  ــة – تشــكل عامــاً رئيســياً ف ــى رأســها اإلثني وعل
ــن”  ــة “كالينجي ــى جماع ــه إل ــن انتمائ ــم م ــى الرغ ــة؛ فعل الكيني
اإلثنيــة، سيســعى إلــى تأكيــد أن حكومتــه تمثــل الجماعــات 
اإلثنيــة المختلفــة فــي الدولــة، وعلــى رأســها جماعــة “ كيكويــو 
“ التــي اختــار نائبــه منهــا، والتــي تلعــب دوراً مؤثــراً فــي 
الحيــاة السياســية منــذ االســتقال فــي عــام 1963؛ حيــث كان 
ــس  ــم الرئي ــابقون، كان آخره ــاء س ــة رؤس ــا أربع ــي إليه ينتم
ــه  ــي إلي ــي ينتم ــوو” الت ــة “ل ــك جماع ــا”، وكذل ــابق “كينيات الس
المرشــح الخاســر “أودينجــا”، وال ســيما فــي ضــوء عــدم قــدوم 
أي مرشــح مــن  هــذه الجماعــة لمنصــب الرئاســة فــي تاريــخ 
كينيــا، وهــو مــا يجعلهــا قــد تشــعر بنــوع مــن التهميــش والظلــم.

ــي  ــتقبلية للمشــهد السياســي ف ــة المس ــرح الرؤي ــاً، تط وختام
ــب  ــن الترق ــة م ــات، حال ــج االنتخاب ــالن نتائ ــب إع ــا، عق كيني
عــدم  ســيناريو   تكــرار  مــن  والحيطــة  بالحــذر  المشــوب 
االســتقرار الداخلــي فــي الدولــة عبــر توظيف العنــف المصاحب 
ــف  للعمليــات االنتخابيــة علــى نحــو مــا حــدث مــن قبــل. ويتوقَّ
هــذا األمــر علــى النتائــج المرتقبــة للمســار الدســتوري الــذي 
ســيلجأ إليــه المرشــح الخاســر “أودينجــا” وســيلًة للتعبيــر عــن 
اعتراضــه علــى نتائــج االنتخابــات؛ حيــث إن البــتَّ بشــأن مــدى 
صحــة هــذه النتائــج مــن عدمــه، ســيكون لــه تأثيــر مباشــر على 

الوضــع القــادم فــي الدولــة علــى كافــة األصعــدة.


