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المركز المرصي لدراسات الديمقراطية الحرة

مقدمة توثيقية:
غي مضطرين،
ه أول انتخابات رئاسية يقبل عليها المرصيون ر
تعد االنتخابات الرئاسية  8102ي
حيث لم تشهد مرص انتخابات رئاسية مكتملة األركان ،إال يف أعقاب ثورة يناير  ،8100وكانت تعقد
ً
الت
االنتخابات دائما بغرض ملء منصب شاغر ،حيث جاءت االنتخابات الرئاسية  8108بعد الثورة ي
ً
عاماُ ،
وعقدت االنتخابات الرئاسية
بق يف منصبه ثالين
أطاحت بنظام الرئيس األسبق
ي
حست مبارك ،الذي ي
المسلمي يف
مرس ،ممثل جماعة اإلخوان
الت أطاحت بمحمد
ر
ي
 ،8102يف أعقاب ثورة  01يونيو  8100ي
الحكم ،والذي لم يبق يف منصبه سوى عام واحد ،أما االنتخابات الرئاسية الحالية ،فقد عقدت للتصويت
عىل منصب مشغول بالفعل برئيس يتمتع بشعبية واسعة ،وتم اختياره بإرادة شعبية حرة يف انتخابات
نزيهة قبل أربع سنوات.
السيس ،من
الحال عبد الفتاح
وقد أسفرت نتيجة االنتخابات الرئاسية  8102عن فوز الرئيس
ي
ي
الرسم للهيئة الوطنية
الجولة األول ،بفية رئاسية ثانية ،بنسبة تصويت  %80.12وفق اإلعالن
ي
المواطني الذين لهم حق التصويت وصلت إل  ،%20.14لتعلن بذلك
لالنتخابات ،وبمشاركة كثيفة من
ر
للمواطني ،وكذلك إنتهاء المرحلة االنتقالية ربي
السياس
بدء مرحلة جديدة يف مراحل تطور النضج
ر
ي
والت عانت منها البالد عىل مدار سبع سنوات منذ ثورة يناير  ،8100شهدت
الديكتاتورية والديمقراطية ،ي
ً
الت كان بعضها عنيفا لدرجة هددت أمن واستقرار البالد.
خاللها البالد العديد من التقلبات السياسية ي
ً
الت
جرت االنتخابات الرئاسية يف موعدها المقرر دستوريا ،دون أي ر
تأخي ،رغم الظروف المعقدة ي
تمر بها مرص عىل مستوى الحرب مع اإلرهاب ،فقد أطلقت القوات المسلحة المرصية ،مطلع العام
الناخبي للتصويت عىل منصب رئيس
الجاري ،وبالتوازي مع إعالن الهيئة الوطنية لالنتخابات دعوة
ر
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ً
ً
ً
الجمهورية يف يناير ،حملة عسكرية موسعة لحماية الحدود المرصية شماال وشقا وغربا ،ضد تنظيمات
العرب،
الت أعقبت ثورات الربيع
ي
الت استهدفت مرص ودول عربية أخرى ،يف السنوات ي
اإلرهاب المسلح ي
تحت عنوان "العملية الشاملة سيناء ."8102
ً
اقبي ،خصوصا يف الغرب ،أن تؤجل مرص إجراء
وكان من الممكن ،كما توقع العديد من المر ر
لحي االنتهاء من الحرب عىل اإلرهاب ،لكن إرصار القيادة السياسية يف مرص عىل إجراء
االنتخابات ر
غي تقليدي لمواجهة اإلرهاب،
االنتخابات يف موعدها ،كان بمثابة إيذان باستخدام الديمقراطية كسالح ر
ً
ً
الت أرادت لمرص أن تدخل يف
ولعل هذا السالح الجديد قد شكل تهديدا واضحا للتنظيمات اإلرهابية ي
الت وقعت فيها دول عربية مجاورة ،مرت مع مرص بنفس ظروف ما بعد الثورات العربية،
دوامة الفوض ي
ً
حظ بها الشعب
الت
السياس
خصوصا يف ظل غياب القدرة عىل االحتواء
ر
للمواطني الثائرين فيها ،و ي
ي
ي
المرصي عقب ثورة يناير بفضل تماسك قواته المسلحة وانحيازها الدائم لصف الشعب.
االنتخاب
عكفنا يف المركز المرصي لدراسات الديمقراطية الحرة عىل متابعة ورصد مالمح المشهد
ي
الناخبي وحت يوم إعالن النتيجة النهائية ،بهدف التأكد
يف كافة مراحله ،طيلة ثالثة أشهر منذ يوم دعوة
ر
المعايي العالمية المتفق عليها بشأن نزاهة وشفافية اإلجراءات وإتاحة الحرية
من إجراء االنتخابات وفق
ر
ً
مصيهم بإرادة حرة ،وأيضا بغرض تقديم تحليل للمشهد
التعبي عن مواقفهم وتقرير
لمواطني يف
ل
ر
ر
ر
سيتبي
اط ،وهذا ما
ر
ي
السياس يف مرص بوجه عام ،للوقوف عىل مدى تقدم مرص يف عملية التطور الديمقر ي
ً
الت يتكون منها هذا التقرير.
تفصيال يف الفصول الستة ي
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ا
أول :ر
اإلشاف والتنظيم واإلدارة:
الرئيس يف إدارة وتنظيم واإلشاف عىل االنتخابات
تولت الهيئة الوطنية لالنتخابات الدور
ي
الرئاسية بالكامل ،حيث قامت الهيئة بإصدار التشيعات والقرارات المنظمة لعملية االنتخابات يف كافة
الناخبي
في عىل اللجان الفرعية ،ومراجعة قواعد بيانات
مراحلها ،كما قامت
ر
بتعيي القضاة المش ر
ر
ً
وتحديثها ،وضبط قواعد الدعاية االنتخابية ،وتنفيذ عملية فرز األصوات وحرصها ،وأيضا التواصل مع
الت تولت عملية متابعة االنتخابات.
منظمات المجتمع
ي
المدب ووسائل اإلعالم المحلية والدولية ي
لتيسي أداء
تعاونت الهيئة الوطنية لالنتخابات مع عدد من الجهات ذات الصلة بالدولة المرصية
ر
تأمي اللجان مع القوات المسلحة وقوات الشطة والقوات الخاصة ،كما
مهمتها ،حيث تعاونت الهيئة يف ر
للمواطني أمام لجان
توفي الرعاية الصحية واإلسعافات األولية الالزمة
تعاونت مع وزارة الصحة يف
ر
ر
والمرصيي يف الخارج عىل تنظيم وإدارة
االقياع ،وتعاونت الهيئة مع كل من وزارة الخارجية ووزارة الهجرة
ر
ً
المواطني بكيفية المشاركة والتصويت وأيضا يف التواصل مع
المرصيي يف الخارج وتوعية
عملية تصويت
ر
ر
البعثات الدبلوماسية العاملة يف مرص ودعوتها لمتابعة االنتخابات ،كما تعاونت الهيئة الوطنية لالنتخابات
اسلي األجانب ،الذين قاموا بالتغطية الصحفية
مع الهيئة العامة لالستعالمات يف التعامل مع المر ر
لالنتخابات لصالح وسائل اإلعالم الغربية.
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الهيئة الوطنية لالنتخابات:
القضاب
ُيحسب لمرص أنها واحدة من ربي تسع دول فقط عىل مستوى العالم تطبق نظام اإلشاف
ي
الكامل عىل االنتخابات ،بينما يقترص دور القضاء يف غالب دول العالم ،بما فيها دول أوروبية طاعنة يف
الت تنشأ أثناء أو نتيجة الممارسة االنتخابية ،بينما يتول
الممارسة الديمقراطية ،عىل الفصل يف المنازعات ي
تابعي للدولة أو
مدنيي
اليلمان أو مجلس الوزراء هناك إدارة العملية االنتخابية من خالل موظف ري
ر
ر
مستقلي.
أشخاص
ر
أما يف مرص ،يتول القضاء اإلشاف الكامل عىل عملية االنتخابات وإدارتها يف كل مراحلها وإصدار
القضاب عىل االنتخابات يف العام
القواني المنظمة لها بما يتفق مع أحكام الدستور ،وقد بدأ اإلشاف
ر
ي
السياس والمطالبات الشعبية ،يف
 8114أثناء االنتخابات الرئاسية ،بعد سنوات طويلة من الضغط
ي
ً
ً
ر
األكي استقالال يف
المواطني يف المؤسسة القضائية بوصفها
محاولة لضمان نزاهة االنتخابات ،نظرا لثقة
ر
الت
الدولة المرصية ،وأستمر اإلشاف
ي
القضاب الكامل عىل االنتخابات يف كل االستحقاقات السياسية ي
تبعت ثورة يناير  ، 8100من خالل لجان مؤقتة يتم تشكيلها إلدارة كل استحقاق عىل حدى ،ثم يتم حلها
بعد انتهاء التصويت وإعالن النتيجة.
ً
ً
القضاب عىل االنتخابات ،حيث
تشهد االنتخابات الرئاسية الحالية تطورا مهما يف عملية اإلشاف
ي
الت تتطلب
تشكلت ألول مرة هيئة مستقلة دائمة اإلنعقاد ،مهمتها إدارة كل االستحقاقات السياسية ي
ه الهيئة الوطنية لالنتخابات.
جماهيية من
مشاركة
ر
ر
المواطني يف عمليات تصويت أو انتخاب ،ي
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وبالرغم من أن الدستور المرصي لعام  8102الذي أوجب إقامة هذه الهيئة يف المادة  ،812لم
ً
ينص عىل أنها هيئة تابعة للمؤسسة القضائية ،بل نص عىل أنها هيئة مستقلة تماما ،إال أنه أوجب أن يتم
تشكيل مجلس إدارة الهيئة من عشة أعضاء يتم ندبهم من الهيئات القضائية دون أي تدخل من السلطة
مدنيي أو أعضاء
موظفي
التنفيذية ،ويعمل تحت مجلس اإلدارة جهاز تنفيذي دائم االنعقاد يتشكل من
ر
ر
نتدبي من القضاء ،ينظم القانون طريقة عملهم بما يضمن الياهة والحيادية ،كما أوجبت المادة 801
م ر
الت تجرى يف السنوات العش التالية
من الدستور أن "يتم االقياع والفرز يف االنتخابات واالستفتاءات ي
لتاريخ العمل بالدستور  -أي حت  - 8182تحت إشاف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية".
ه أول انتخابات تتول الهيئة الوطنية لالنتخابات اإلشاف
تعتي االنتخابات الرئاسية الحالية ي
ً
عليها ،حيث تشكلت الهيئة بموجب قانون  082لسنة  ،8100والذي نص عىل استقاللها الكامل ماليا
ً
ً
وفنيا وإداريا ،وقد إنعكس هذا االستقالل واالستقرار عىل التنظيم الفائق لعملية االنتخابات ككل ،من
حيث طريقة اإلعالن عن القرارات المنظمة وشعة إصدارها وضمان عدم إخاللها بنصوص الدستور يف
المواطني
شأن االستحقاقات االنتخابية والممارسة الديمقراطية بشكل عام ،وسهولة التواصل مع
ر
ووسائل اإلعالم ،وشعة الفصل يف الطعون عي مراحل العملية االنتخابية ،وكذلك يف األمور اإلجرائية
الخاصة بتحديد أماكن االقياع ،وتنظيم طريقة التصويت ،وتصميم ومراجعة وتنقيح قواعد بيانات
والت كان يحدث بها قدر من الخلل يف االستحقاقات التصويتية السابقة بسبب عدم إنعقاد
الناخبي،
ر
ي
ً
قصية نسبيا.
اللجان المشفة عىل االنتخابات بشكل دائم ،أو تشكيلها قبل االنتخابات بفية زمنية ر
أمي لجنة تولوا إدارة
وقد قامت الهيئة الوطنية لالنتخابات بتدريب  02212قاض و 082ألف ر
واإلشاف عىل لجان االقياع المنتشة يف جميع محافظات مرص ،حيث تم تدريبهم عىل قواعد العملية
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المرشحي ،وكذلك قواعد إدارة
المدب ووكالء
المواطني ومنظمات المجتمع
االنتخابية وكيفية التعامل مع
ر
ر
ي
عملية التصويت وفرز األصوات ،وكيفية التعامل مع أي خروقات محتملة لضمان أعىل درجات الياهة
والشفافية.
كما قامت الهيئة الوطنية لالنتخابات ،ألول مرة ،بمهمة توعية وتثقيف الناخ ربي بأهمية المشاركة
للجماهي ،وكذلك نش
يف التصويت ،وبيان حقوقهم وواجباتهم ،من خالل عقد ندوات ومؤتمرات عامة
ر
مواد تثقيفية بالحقوق السياسية وكيفية التصويت يف وسائل اإلعالم المختلفة ،وقد استعانت الهيئة يف
المدب والنقابات المهنية
تحقيق ذلك ،وفق ما أجازه لها القانون ،بالمجالس القومية ومنظمات المجتمع
ي
اإليجاب ربي األطراف المسؤولة
والعمالية ،ووسائل وأجهزة اإلعالم ،مما يعكس شكل جديد من التعاون
ي
عن إثراء وتنمية الممارسة الديمقراطية يف مرص.
أصدرت الهيئة الوطنية لالنتخابات قرارات تشيعية مفصلة عىل مدار عملية االنتخابات ،وصل
عددها إل  40قرار ،تنظم أدق التفاصيل بما يف ذلك شوط اليشح ،وشوط متابعة منظمات المجتمع
ً
المال ،وشوط التصويت خصوصا للوافدين
المدب ،وتنظيم التغطية اإلعالمية ،وشوط الدعاية واإلنفاق
ي
ي
قوم الخاص بهم ،وشوط الفرز
اغبي يف التصويت يف محافظات ر
الر ر
غي تلك المثبتة يف بطاقة الرقم ال ي
وغيها.
وإعالن النتائج ،وشوط الطعن والتقدم بالشكاوى ،ر
الت ترد إل الهيئة من
كما خصصت الهيئة الوطنية لالنتخابات لجنة الستقبال الشكاوى ي
المدب بشكل فوري ،وقامت الهيئة بعقد مؤتمرات صحفية طوال أيام
المواطني أو منظمات المجتمع
ر
ي
ً
الناخبي عن أداء حقهم ،وكان
الت قد تشتت جمهور
ر
االنتخابات للرد مباشة عىل األسئلة والشائعات ي
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المواطني عىل المشاركة بإيجابية ،وقد عمدت الهيئة إل
الكثي من
لحسن التواصل عظيم األثر يف تشجيع
ر
ر
الت طرأت عىل العملية االنتخابية لحظة وقوعها ،وبمجرد أن علمت بها من خالل
حل كل المشكالت ي
الت كان ينشها المواطنون عىل صفحاتهم
وسائل اإلعالم أو منظمات المجتمع
ي
المدب أو حت تلك ي
االجتماع ،مما أسفر يف النهاية عن غياب أي شكاوى أو طعون بسبب أي
الخاصة عىل وسائل التواصل
ي
سي العملية ككل.
انتهاكات أو خروقات محتملة قد تشوب حرية ونزاهة االنتخابات أو تؤثر يف ر

حفظ األمن والنظام:
تأمي اللجان الخاصة
تعاونت كل من القوات المسحلة والقوات الخاصة وقوات الشطة يف ر
بالتصويت ،بأعىل درجات المهنية دون أن تؤثر بأي شكل عىل سهولة ويش عملية التصويت ،ودون أن
التأمي يساعدون
المواطني بأي قيود بسبب االنتشار المكثف للقوات ،بل عىل العكس ،كان أفراد
يشعر
ر
ر
كبار السن وذوي اإلعاقة عىل الوصول إل مقر االقياع ،وقامت وزارة الداخلية ،من خالل قطاع حقوق
اس متحركة لمن يريد استخدامها داخل اللجنة ،وتم مراعاة أن تخصص لجان
اإلنسان بالوزارة،
ر
بتوفي كر ي
ً
للتيسي عليهم ،كما كانت قوات المفرقعات تجوب اللجان يوميا قبل بدء
األرض لذوي اإلعاقة
بالدور
ر
ي
التأمي.
مواعيد العمل بها للتأكد من سالمة إجراءات
ر
الت صاحبت عملية التصويت خارج اللجان يف كل محافظات
وبالرغم من األجواء االحتفالية ي
الت قام
المواطني يف هذه االحتفاالت بعد اإلدالء بأصواتهم ،وكذلك
مرص ،وتكدس
ر
ر
المسيات الطالبية ي
الناخبي ومساعدتهم يف التعرف عىل لجانهم ،لم يؤثر
بها طالب الجامعات يف عدة محافظات لتوعية
ر
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ً
المواطني أنفسهم بذلك ،حت أننا لم نشهد أو نسمع عن أي
ذلك مطلقا عىل حفظ األمن والنظام ،واليم
ر
حالة عنف أو شجار أو حت حالة تحر

المصوتي وال يف التجمعات
طوابي
واحدة بأي سيدة ال يف
ر
ر

االحتفالية المحيطة باللجان ،مما يعكس صورة حضارية مشفة.
المواطني يف
الكبي بحفظ األمن والنظام من جانب القوات أو من جانب
تأب أهمية هذا االليام
ر
ر
ي
ظل ما تتعرض له مرص من حرب تقودها الفصائل اإلرهابية عىل تنوعها ،فقد قامت حركة حسم التابعة
بيومي إلخافة
تفجي يف محافظة اإلسكندرية قبل موعد التصويت
المسلمي بتنفيذ
لجماعة اإلخوان
ر
ر
ر
المواطني وإثناءهم عن المشاركة يف االنتخابات.
ر
كما قام كل من تنظيم القاعدة وتنظيم داعش بإصدار فيديوهات قبل عملية التصويت بأسابيع
بالتفجي والقتل لو أنهم شاركوا يف االنتخابات ،وقالوا أنهم سييبصون
المرصيي
قليلة ،يهددون فيه
ر
ر
ً
بالمرصيي أمام اللجان ،لكن لم يلق المرصيون باال لهذه التهديدات ،بل عىل العكس ،كانت هذه
ر
ً
التهديدات محفزا لهم عىل المشاركة بدرجة أكي مما كان يتوقع المراقبون ،ال سيما يف محافظة شمال
ً
ً
الت تخوض مرص فيها اآلن حربا رصوسا ضد تنظيم داعش يف إطار العملية الشاملة للقوات
سيناء ي
المسلحة.

الوزارات المعنية:
تعاونت الهيئة الوطنية لالنتخابات مع وزارات التضامن والصحة والخارجية والهجرة يف بعض
التال:
المهام الخاصة بتنظيم عمليات التصويت يف الخارج والداخل ،عىل النحو ي
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 وزارة التضامن :قامت وزارة التضامن بعمل حمالت يف كافة ربوع مرص من خالل مؤتمراتالت تعمل تحت
جماهيية وأنشطة مجتمعية ،وبالتعاون مع منظمات المجتمع
ر
ي
المدب المحلية ي
الناخبي
المواطني بأهمية المشاركة السياسية ،وتعريف
إشاف الوزارة بموجب القانون ،لتوعية
ر
ر
الت تيتب عىل عملية التصويت يف االنتخابات الرئاسية ،كما تعاونت وزارة
بحقوقهم وواجباتهم ي
سي عملية التصويت ،ومساعدة
التضامن مع منظمات المجتمع
المدب المحلية عىل متابعة ر
ي
الجمعيات والمنظمات الحقوقية يف الحصول عىل األوراق الالزمة لتقديمها للهيئة الوطنية
لالنتخابات إلصدار التصاريح الخاصة بالمتابعة والرصد.

وتوفي سيارات
 وزارة الصحة :قامت وزارة الصحة بعمل غرفة إدارة أزمات طوال أيام االنتخابات،ر
إسعاف مجهزة وفرق طبية مدربة ،وصل عددها  8211سيارة ،انتشت أمام كافة اللجان الفرعية
يف جميع أنحاء الجمهورية لتقديم اإلسعافات األولية والتعامل الفوري مع أي مشاكل صحية قد
وتوفي أماكن مناسبة يف مستشفيات
تجهي
للمواطني أثناء عملية التصويت ،وكذلك
تحدث
ر
ر
ر
اإلحالة يف كل المحافظات ،وقد أعلنت وزارة الصحة يف ختام عملية التصويت أنها قدمت
المساعدة الطبية إلجمال  010حالة ما ربي ارتفاع يف ضغط الدم ،هبوط بالدورة الدموية ،مرض
السكر ،وآالم بالقدم والصدر ،وقالت الوزارة أن  88من هذه الحاالت تم إسعافها داخل المقر
االنتخاب ،والباف تم نقلهم إل المستشفيات لمناظرتهم واالطمئنان عليهم ،كما أعلنت وزارة
الصحة عن وفاة ناخبة يف أول أيام االنتخابات إثر هبوط حاد ف الدورة الدموية ،وتم نقلها إل
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وه حالة
إحدى المستشفيات الخاصة بحلوان ثم نقلت إل مستشق حلوان
ر
للتأمي الصىح ،ي
الت وقعت أثناء التصويت.
الوفاة الوحيدة ي

 وزارة الخارجية :قامت وزارة الخارجية من خالل بعثاتها الدبلوماسية المنتشة يف جميع أنحاءالمرصيي يف الخارج يف الفية من  01إل  02مارس ،عىل أعىل
العالم ،بتنظيم عمليات تصويت
ر
الت وضعتها الهيئة الوطنية لالنتخابات ،حيث جرت
مستوى من المهنية واالليام بالضوابط ي
المرصيي يف الخارج يف  008لجنة فرعية منتشة يف  082دولة حول العالم.
انتخابات
ر

والمرصيي يف الخارج :قامت وزارة الهجرة بعقد غرفة عمليات طوال أيام التصويت
 وزارة الهجرةر
المرصيي يف الدول المختلفة ،وجدير بالذكر أن
سي عملية التصويت والرد عىل أسئلة
لمتابعة ر
ر
والت
الت تجرى فيها انتخابات
ر
المرصيي يف الخارج يف وجود وزارة الهجرة ،ي
ه المرة األول ي
هذه ي
المرصيي بالخارج طوال السنوات الماضية وقبل االنتخابات
كان لها دور عظيم يف التواصل مع
ر
مباشة لحثهم عىل المشاركة وتوعيتهم بحقوقهم وتعريفهم بإجراءات التصويت واستصدار
القوم ،لتمكينهم من التصويت يف مقار
األوراق الالزمة لهم من داخل مرص ،مثل بطاقات الرقم
ي
البعثات الدبلوماسية يف البلد الذي يعيشون فيه.
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ا
ثانيا :المتابعة المحلية والدولية:
المدب المحلية والدولية،
وجهت الهيئة الوطنية لالنتخابات الدعوة إل كافة منظمات المجتمع
ي
اط
والبعثات الدبلوماسية العاملة يف مرص ،والهيئات الدولية والمفوضيات المعنية بالتحول الديمقر ي
وحقوق اإلنسان ،للتقدم إليها بطلبات للحصول عىل تصاريح متابعة االنتخابات الرئاسية ،وفق ما ينظمه
الدستور والقانون وقرار الهيئة رقم  2لسنة  8102يف هذا الشأن ،وكان شعار الهيئة يف ذلك والذي كرره
ً
ً
الشي إبراهيم رئيس الهيئة مرارا وتكرارا أنه "ليس لدينا ما نخافه لنخفيه" ،وكانت شوط قبول
المستشار ر
كالتال:
المتقدمي للمتابعة
ر
ي

المدب
المدب المحلية ،نظم قرار الهيئة قبول منظمات المجتمع
 بالنسبة لمنظمات المجتمعي
ي
ً
ه :أن تكون المنظمة ذات سمعة حسنة ومشهودا
المرصية لمتابعة االنتخابات وفق ثالثة شوط ي
لها بالحيدة والياهة ،وأن تكون للمنظمة سابق خية يف مجال متابعة االنتخابات ،وأن يكون
الناخبي.
مندوبو المنظمة مقيدين يف قاعدة بيانات
ر

المدب الدولية لمتابعة
 بالنسبة للمنظمات الدولية ،نظم قرار الهيئة قبول منظمات المجتمعي
ً
ه :أن تكون ذات سمعة دولية حسنة ومشهودا لها بالحيدة
االنتخابات وفق ثالثة شوط ي
والياهة ،وأن يكون من ضمن مجاالت عمل المنظمة األصلية متابعة االنتخابات وحقوق اإلنسان
ودعم الديمقراطية ،وأن يكون لها سابق خية يف مجال متابعة االنتخابات.
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 بالنسبة للبعثات الدبلوماسية والهيئات الدولية ،نظمت المادة  00من قرار الهيئة الصادر يف هذاالشأن بأن للهيئة الحق يف دعوة من ترى دعوته من رؤساء وأعضاء الهيئات والمفوضيات األجنبية
المختصة باالنتخابات والسفارات واالتحادات الدولية واإلقليمية لمتابعة االنتخابات.

وقد قامت الهيئة الوطنية لالنتخابات برفض الطلبات المقدمة من  08منظمة لم تنطبق عليها
الشوط ،وذلك بقرار رقم  08لسنة  ،8102بينما وافقت عىل الطلبات المقدمة من  40منظمة مرصية
محلية ،و 8منظمات دولية ،و 1هيئات عربية وأجنبية ،باإلضافة إل المجالس القومية للمرأة وحقوق
اإلنسان وذوي اإلعاقة.
كما شارك يف المتابعة وفد من مراكز أبحاث أمريكية ،والسفارة األمريكية ممثلة يف القائم بأعمال
وممثىل مراكز
وغيها من سفارات اليتغال وفيتنام ،وكان الطريف يف األمر أن السفارة األمريكية
السفي ،ر
ر
ي
الناخبي وحماسهم ،قد تعرضوا
األبحاث األمريكية الذين قاموا بالمتابعة وأشادوا بياهة االنتخابات واليام
ر
الت خصصت
لحمالت هجوم شسة من كتاب
ر
أمريكي يف صحف أمريكية منها الواشنطن بوست ،ي
بالمرصيي وباالنتخابات،
األمريك ألنه أشاد
السفي
ثاب أيام االنتخابات لمهاجمة
المقال
ر
ر
االفتتاح بها يف ي
ي
ي
غي حقيقتها وإدعاء فشل االنتخابات رغم
يف تربص واضح من جانب هؤالء الكتاب لتصوير األمور عىل ر
نزاهتها وتنظيمها.
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جدير بالذكر أنه غاب عن المشهد هذه المرة ،أهم ثالثة منظمات دولية كانت مهتمة بمتابعة
وه مركز كارتر ،ومركز الديمقراطية
كافة االستحقاقات االنتخابية يف مرص ،منذ ثورة يناير عام  ،8100ي
األوروب.
الدولية التابع لهيئة المعونة األمريكية ،واالتحاد
ي

نتائج رصد ومتابعة المجتمع المدن:
والدوليي بالتفاعل الشيع للهيئة الوطنية لالنتخابات مع أسئلة
المحليي
المتابعي
أشاد جميع
ر
ر
ر
الت
المواطني ،وبالجو
وشكاوى
ر
السلم الذي جرت فيه االنتخابات ،وبدرجة الياهة والشفافية العالية ي
ي
المرصيي واحتفالهم بإنجاح هذا االستحقاق ،وشهدوا
جرت فيها عملية التصويت ،وكذلك بحماس
ر
ً
الناخبي أثناء المتابعة،
جميعا بأن متابعيهم لم يتعرضوا ألي مضايقات من رؤساء اللجان أو من جمهور
ر
للتأثي عليهم.
وأنهم قاموا بعملهم بحرية كاملة ودون أي محاولة
ر
المدب المتابعة لالنتخابات عىل خمسة مسائل ،نوضحها فيما
اقترصت شكاوى منظمات المجتمع
ي
يىل مصحوبة برد الهيئة الوطنية لالنتخابات عىل كل منها:
ي

مرصيي ذهبوا للتصويت ولم يجدوا
لمواطني
 .0ظهور ثالث حاالت يف أسياليا والعراق وفرنسا
ر
ر
الناخبي ،وقد وعدت الهيئة الوطنية بمراجعة أسماءهم يف قواعد
مسجلي يف قواعد
أنفسهم
ر
ر
الناخبي لتمكينهم من ممارسة التصويت يف االستحقاقات القادمة.
بيانات
ر
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القوم
المرصيي المهاجرين إل دول أخرى ،من استخدام بطاقة الرقم
 .8عدم تمكن بعض
ر
ي
انتخاب ،بمعت أنه مكتوب ببطاقاتهم أنهم
الخاصة بهم يف التصويت ألنه ال يوجد بها عنوان
ي
الناخبي ،ألن شط
وبالتال لم تتمكن الهيئة من تسجيلهم يف قواعد بيانات
مقيمي بالخارج،
ر
ر
ي
التقييد أن يكون للناخب عنوان داخل جمهورية مرص العربية ،وقد ردت الهيئة الوطنية عىل
طني بقواعد بيانات
يع يف القانون المنظم إلدراج الموا ر
ذلك بأن األمر يتطلب إصالح تش ي
الناخبي ،وتعهدت اللجنة أن تعمل مع اليلمان خالل الفية القادمة عىل إيجاد التشيع
ر
المواطني المهاجرين من التصويت يف االستحقاقات
وتمكي
المناسب لحل هذه الشكوى،
ر
ر
القادمة.

الناخبي يف ست حاالت فقط عىل مستوى الجمهورية،
ُ .0بعد مقار اللجان عن مقر سكن بعض
ر
وقد ردت الهيئة الوطنية لالنتخابات عىل هذه الشكوى بأن التوسع يف زيادة عدد اللجان
الناخبي عليها كان هو السبب.
وإعادة توزيع
ر

غي
 .2وكانت الشكوى الرابعة بخصوص الوافدين ،وهم المواطنون الذين يعيشون يف محافظات ر
القوم الخاصة بهم ،حيث أعيض البعض
تلك المثبتة يف العنوان الموجود عىل بطاقة الرقم
ي
غي
عىل إلزام الوافدين باتخاذ إجراءات إضافية لتسجيل رغبتهم يف التصويت يف محافظة ر
محافظتهم لدى مكاتب الشهر العقاري أو المحاكم االبتدائية ،لكن الهيئة أرصت عىل اإلبقاء
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ً
مرتي يف لجنة مغي ربي ثم يف
عىل هذا اإلجراء تخوفا من لجوء بعض
الناخبي من التصويت ر
ر
وف المقابل سهلت الهيئة هذه اإلجراءات
لجنته األصلية ،وهو ما قد يفتح الباب للتالعب ،ي
الت يستطيع
عىل
ر
المواطني بحيث جعلتها مجانية ،ووسعت عدد دوائر المحاكم االبتدائية ي
العاملي يف
المواطني الوافدين التسجيل فيها ،كما أوفدت الهيئة عدد من القضاة للوافدين
ر
ر
المشوعات القومية العمالقة يف مقار عملهم لتمكينهم من التصويت.

والثاب من االنتخابات يف ثالث لجان فقط عىل مستوى
 .4تأخر فتح بعض اللجان يف اليوم األول
ي
في،
الجمهورية ولم يزد وقت التأخر عن نصف ساعة فقط بسبب تأخر وصول القضاة المش ر
ثاب
ولكن يف المقابل قامت الهيئة الوطنية بإلغاء ساعة الراحة الخاصة بالقضاة والمش ر
في يف ي
المواطني من التصويت،
لتمكي أكي عدد من
وثالث أيام االنتخابات عىل مستوى الجمهورية
ر
ر
األخي أصدرت الهيئة قرار بمد ساعات التصويت إل ساعة إضافية بسبب اإلقبال
وف اليوم
ر
ي
المواطني.
الكثيف من
ر

ا
ثالثا :وسائل اإلعالم المحلية والدولية:
نظمت الهيئة الوطنية لالنتخابات شوط وقواعد التغطية اإلعالمية المحلية والدولية لالنتخابات
الرئاسية يف قرارها رقم  8لسنة  ،8102حيث أتاحت لجميع وسائل اإلعالم المطبوعة والمسموعة
الدوليي المعتمدين القيام بالتغطية اإلعالمية لكافة إجراءات االنتخابات بما
واإلعالميي
والمرئية والرقمية
ر
ر
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المرشحي يف استخدام الوسائل
يف ذلك مراحل االقياع والفرز ،بشط االليام بتحقيق المساواة ربي
ر
اإلعالمية ألغراض الدعاية االنتخابية ،وعدم القيام باستطالعات رأي دون موافقة الجهات المختصة
بالدولة ومنها الجهاز المركزي للتعبئة واإلحصاء ،وعدم إذاعة نتائج أو مؤشات تستبق الترصيحات
الت تقدمها الهيئة الوطنية لعدم إحداث بلبلة لدى الرأي العام ،كما ألزمت الهيئة وسائل اإلعالم
الرسمية ي
بيومي.
االنتخاب الذي يسبق التصويت
بالصمت عن نش أي مواد دعائية ألي مرشح يف موعد الصمت
ر
ي

كالتال:
وألزمت الهيئة وسائل اإلعالم األجنبية باالليام بمجموعة قواعد أثناء تغطية العملية االنتخابية
ي
 .0عدم خلط الرأي بالخي وعدم خلط الخي باإلعالن.
 .8مراعاة الدقة يف نقل المعلومات وعدم تجهيل مصادرها.
 .0استعمال عناوين معية عن المي.
 .2عدم نش صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية.
غي الجائز أو اقتطاع جمل من األقوال بالمخالفة لمي
 .4عدم الخلط ربي المسميات أو التعميم ر
هذه األقوال.
 .1عدم سؤال الناخب عن المرشح الذي سينتخبه أو انتخبه.
 .0عدم إجراء أي استطالع رأي أمام لجان االنتخابات أو يف نطاق جمعية االنتخاب.
 .2عدم االنتقاص من حق كل طرف يف الرد أو التعليق عىل ما يتعرض له من هجوم أو مدح.
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ً
 .8عدم نش إعالنات مجانية أو بمقابل للمرشح بعد الميعاد المحدد قانونا للدعاية.
 .01عدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض المرشح.
تحي واضح.
 .00عدم توجيه أسئلة إيحائية ذات ر

وسائل اإلعالم األجنبية:
اسلي األجانب المعتمدين من جانبها ويبلغ
تولت الهيئة العامة لالستعالمات تنظيم عمل المر ر
ً
ً
بتيسي عملهم يف مرص لمتابعة
عددهم  121مراسل ،منهم  421مقيما و 021زائرا ،وقد قامت الهيئة
ر
ً
االنتخابات ،حيث قامت أوال بتسلم أسماءهم إل الهيئة الوطنية لالنتخابات العتمادهم للقيام بالمتابعة
ً
وإعطاء التصاريح الالزمة لهم ،فضال عىل إصدار ضياء رشوان ،رئيس الهيئة العامة لالستعالمات،
اسلي
توجيهاته لمدير عام المركز
اسلي األجانب بإقامة غرفة عمليات عالمية بنادى المر ر
الصحق للمر ر
ي
المقيمي والزائرين لتغطية
للصحفيي األجانب
بشارع طلعت حرب ،لتقديم كافة التسهيالت اإلعالمية
ر
ر
االنتخابات الرئاسية.
كما تصدت الهيئة العامة لالستعالمات لمحاوالت تشويه االنتخابات يف بعض وسائل اإلعالم
والت ادعت غياب الياهة والشفافية عن االنتخابات حت قبل أن تبدأ ،وتواصلت الهيئة العامة
األجنبية ي
لالستعالمات بشكل مستمر مع وسائل اإلعالم األجنبية يف كل العالم لتصحيح ما نشه بعضهم من أخبار
األخي
مغلوطة ،حت أن الهيئة العامة لالستعالمات أجيت وكالة روييز عىل سحب مقال لها نش يف اليوم
ر
الناخبي باألموال والطعام عىل عكس الحقيقة ودون
من التصويت ،كان به إدعاءات كاذبة عن حشد
ر

02

المركز المرصي لدراسات الديمقراطية الحرة

االستناد إل أي دليل ،وقالت وكالة روييز بعد سحب المقال أن ما نش به من أخبار كاذبة ال يتفق مع
الت تتبعها الوكالة.
ر
معايي المهنية ي

وسائل اإلعالم المحلية:
الت وضعتها الهيئة الوطنية
أما وسائل اإلعالم المحلية ،فقد اليمت يف غالبها بالقواعد والشوط ي
الت نشت
لالنتخابات ،ولم يحدث أن قامت أي منها بأي إجراءات مخلة ،باستثناء صحيفة المرصي اليوم ي
ً
الناخبي بوسائل
يوح بأنه تم حشد
التال النتهاء عملية التصويت،
ر
ي
عنوانا عىل صفحتها الرئيسية يف اليوم ي
غي مشوعة للمشاركة يف االنتخابات عىل عكس الحقيقة وبما يفتح الباب للتشكيك يف نزاهة االنتخابات
ر
الت شهد جميع المراقبون بياهتها.
ي
ترتب عىل ذلك أن قام المجلس األعىل لتنظيم اإلعالم ،بمعاقبة الصحيفة بغرامة  041ألف جنيه،
المواطني لالنتخابات الرئاسية" للتحقيق بمعرفة
وقرر إحالة رئيس تحرير الجريدة ومحرر خي "حشد
ر
الصحفيي ،كما أحالت معد فيديو تم بثه عىل الموقع اإللكيوب لها بعنوان "تعرف عىل اختيار
نقابة
ر
الصحفيي للتحقيق
المرشح الرئاس موس مصطق موس اثناء تصويته خلف الستار" أيضا إل نقابة
ر
معهم.
كما قرر المجلس األعىل ،إلزام صحيفة المرصي اليوم بنش اعتذار للهيئة الوطنية لالنتخابات ف
المواطني ف انتخابات الرئاسة،
نفس المكان والمساحة الت نش فيها خي الصحيفة عن حشد الدولة
ر
وهذا ما قامت به الصحيفة بالفعل.
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وجاء يف نص االعتذار" :الي ًاما بقرار المجلس األعىل لتنظيم اإلعالم ،وبناء عىل الشكوى المقدمة
من السيد رئيس الهيئة الوطنية لالنتخابات بشأن ما نش يف "المرصي اليوم" ،يوم الخميس الموافق 88
وب ببثه ،والذي تناول إدالء المرشح
مارس ،الذي يتعلق باالنتخابات الرئاسية ،وكذا ما قام الموقع اإللكي ي
الرئاس موس مصطق
الرئاس موس مصطق موس بصوته تحت عنوان" :تعرف عىل اختيار المرشح
ي
ي
وب.
موس" ،فإن الصحيفة تقدم اعتذارا للهيئة الوطنية لالنتخابات عما ورد يف الصحيفة والموقع اإللكي ي
وتؤكد الجريدة احيامها للهيئة الوطنية لالنتخابات ،وللمجلس األعىل لتنظيم اإلعالم".

غي التقليدي:
اإلعالم ر
ً
ً
كبيا يف
لعبت وسائل التواصل
غي التقليدي ،دورا ر
االجتماع ،بوصفها أشهر منصات اإلعالم ر
ي
الناخبي داخل مرص أو
تغطية االنتخابات ،حيث كان المواطنون هم أنفسهم أبطال الخي وناقلوه ،سواء
ر
المصوتي يف الخارج ،حيث لجأ أغلبهم إل تصوير أنفسهم أثناء التصويت ،أو أثناء الوقوف يف
المرصيي
ر
ر
الت جرت خارج مقار اللجان االنتخابية ،وإرسال صورهم
ر
طوابي االنتخابات ،وتصوير المظاهر االحتفالية ي
عي حساباتهم الخاصة عىل الفيسبوك ،كما كان بعضهم يعلق عىل درجة نزاهة وشفافية االنتخابات ومدى
السياس لدى المواطن بحيث لم يعد
كبية من النضج
االليام باإلجراءات داخل اللجان ،بما يعكس درجة ر
ي
ً
ً
التعبي عن رأيه ،بل كان أيضا رقيبا عىل هذا الصوت.
دوره فقط اإلدالء بصوته أو
ر
ً
االجتماع وبشكل
التواصل
وسائل
عىل
الشباب،
من
خصوصا
كما نشط المواطنون بكثافة،
ي
وحك تجاربهم
المشككي يف نزاهة االنتخابات أو جدواها،
واإلنجليية عىل
باللغتي العربية
تطوع يف الرد
ر
ر
ر
ي
ي
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ً
اط ،خصوصا أن بعض هؤالء
الخاصة يف التصويت
ر
والتعبي عن سعادتهم بممارسة حقهم الديمقر ي
الشباب كان يصوت ألول مرة يف حياته بعد أن بلغ السن القانونية للتصويت.

ا
ر
الميشحون والواقع السياس:
رابعا:
فتحت الهيئة الوطنية لالنتخابات باب التقدم بأوراق اليشح من يوم  81يناير وحت يوم  88يناير،
اغبي يف اليشح
بموجب قرار الهيئة رقم  0لسنة  ،8102والذي حددت فيه األوراق المطلوبة من الر ر
الت يجب عليهم استيفاءها.
للمنافسة عىل منصب رئيس الجمهورية والنماذج ي
ً
وكان أهم هذه الشوط وفقا لنصوص الدستور يف هذا الشأن ،هو أن يكون راغب اليشح مرصي
مرصيي ،وال يحمل هو أو زوجته جنسية أي دولة أخرى ،وأن يكون راغب اليشح
الجنسية من أبوين
ر
قانوب من ممارسة هذه الحقوق ،مثل الحكم
يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية وليس عليه أي حظر
ي
وذهت لدى اإلدارة العامة
بدب
طت ي
ي
عليه يف جناية أو جريمة مخلة بالشف ،وأن يقوم بعمل فحص ي
لتول المنصب ،وأن يتقدم الراغب يف
للمجالس الطبية المتخصصة ،إلثبات أهليته البدنية والذهنية
ي
الشعت له لخوض االنتخابات ،إما بالحصول عىل عشين تزكية من أعضاء مجلس
اليشح بما يفيد التأييد
ي
مواطني
النواب عىل األقل ،أو الحصول كحد أدب عىل  84ألف توكيل مسجل لدى الشهر العقاري من
ر
عاديي ،بواقع ألف توكيل عىل األقل من كل محافظة من محافظات الجمهورية.
ر
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رغم توارد العديد من األسماء المحتملة لليشح يف وسائل اإلعالم أثناء األشهر السابقة لفتح باب
ً
الحال للبالد،
الرئيس
،
السيس
الفتاح
عبد
من
كل
إال
شح
الي
وط
بش
الوفاء
من
يتمكن
لم
،
ميا
اليشح رس
ي
ي
وموس مصطق موس ،رئيس حزب الغد.

المرشحان والمنافسة السياسية:
ه العنرص األبرز أو األهم يف هذه االنتخابات الرئاسية ،حيث جرت
لم تكن المنافسة السياسية ي
شعت واسع ،ولديه
الحال للبالد ،ويتمتع بتأييد
السيس ،وهو الرئيس
االنتخابات ربي المرشح عبد الفتاح
ي
ي
ي
ً
الت حققها يف الفية الرئاسية األول ،خصوصا يف
برنامج واضح قائم عىل استكمال النجاحات المشهودة ي
ملفات التنمية والمشوعات القومية ،يف مقابل المرشح موس مصطق موس ،رئيس حزب الغد ،والذي
سياس مؤثر يف
المواطني قبل االنتخابات الرئاسية ،ولم يكن له أو لحزبه أي حضور
لم يسمع عنه أغلب
ر
ي
ً
ً
الشارع المرصي ،ولم يقدم برنامجا انتخابيا يعتد به.
ً
شحي لالنتخابات
اقبي ،خصوصا يف الغرب ،أن غياب المنافسة الحادة ربي المي ر
أدع بعض المر ر
الرئاسية من شأنه أن يرص بياهة االنتخابات ،بل شكك بعضهم يف جدوى إجراء انتخابات من األساس،
ً
والت تحرص الممارسة الديمقراطية للمواطن عىل عالقته
التمثيلية،
اطية
ر
الديمق
نظرية
عىل
اعتمادا
ي
الت تسع مرص إلرساءها
بصندوق االنتخابات ،ي
وف مغالطة رصيحة لمباديء الديمقراطية اللييالية ي
والت تقوم باألساس عىل إعطاء المواطن كامل الحق يف
كقاعدة أساسية يف العالقة ربي الدولة والمواطن ،ي
والت يكون فيها المشاركة اإليجابية
الت يكفلها الدستور ،ي
االختيار كجزء أصيل من حقوقه وحرياته ي
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ه المعيار
مصي بالدهم ،بغض النظر عن عدد
والكثيفة من
المواطني يف تقرير ر
ر
ر
المتنافسي أو خلفياتهم ،ي
ه حكم الشعب والمواطن هو العنرص األهم يف عملية صناعة القرار ،وهذا ما
األساس ،فالديمقراطية ي
ي
تحقق بالفعل عي انتخابات حرة ونزيهة شارك فيها ر
أكي من  82مليون مواطن.

تخبط سياس قبل فتح باب ر
اليشح:
االجتماع ،قبل
السياس حالة من اللغط والتخبط ،دار أغلبها عىل مواقع التواصل
شهد الشارع
ي
ي
ً
الكثي من األسماء لشخصيات سياسية بارزة
السياس
فتح باب اليشح رسميا ،حيث تردد يف الشارع
ر
ي
يتمتعون بشهرة أوسع من موس مصطق موس ،لكن لم يتمكن أي منهم من الوفاء بمتطلبات اليشح،
إعالم
وبعضهم اختار أن ينسحب قبل حت أن يتقدم بأوراق ترشحه رغم ما افتعلوه من حالة صخب
ي
ً
االجتماع،
واسعة تمهيدا إلعالن ترشحهم ،أدعوا خاللها أنهم يمتلكون شعبية واسعة عي وسائل التواصل
ي
أساس
المواطني عىل أرض الواقع كشط
حي أنهم لم يستطيعوا جمع الحد األدب من توقيعات
ر
يف ر
ي
لليشح وفق القانون والدستور.
حقوف يف مجال
عىل ،والذي عمل أغلب حياته كناشط
من أمثال هؤالء كان
ي
المحام خالد ي
ي
كسياس
ينتم لتيار اليسار العجوز المتهالك يف مرص ،وبرز أسمه
الحقوق االقتصادية واالجتماعية ،وهو
ي
ي
بعد ثورة يناير  8100ضمن حمالت قادها اليسار ليشيحه يف انتخابات الرئاسة لعام  ،8108لكنه خش
الداعمي له ،والذين اقترصوا فقط عىل بعض أصدقاءه داخل التيار اليساري
من الجولة األول بسبب قلة
ر
ً
عىل عىل صفحات التواصل
الضعيف جدا اآلن ،وبالرغم من الصخب
ر
الكبي الذي أحدثته حملة خالد ي
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االجتماع قبل فتح باب اليشح لالنتخابات الرئاسية ،لم يستطيعوا عىل أرض الواقع جمع الحد األدب من
ي
عاديي لتأهيله للتقدم بأوراق ترشحه
مواطني
التوكيالت ،والذي يقدر بخمسة وعشين ألف توكيل ،من
ر
ر
عىل عدم التقدم للمنافسة
وفق قانون الهيئة الوطنية لالنتخابات ،ووفق قواعد الدستور ،لهذا قرر خالد ي
ً
صحق ،وحاول أن يير موقفه بإيحاءات خاطئة تماما عن أنه وحملته تعرضوا
وأعلن ذلك يف مؤتمر
ي
لتضييق ،وهو ما نفته الهيئة الوطنية لالنتخابات وكافة الجهات المسؤولة يف الدولة.
ً
االجتماع أيضا إلعالن رغبتهم
العسكريي عي وسائل التواصل
بالتوازي مع ذلك ،خرج عدد من
ر
ي
حست مبارك،
يف اليشح ،منهم الفريق أحمد شفيق الذي خدم كرئيس وزراء يف أواخر عهد الرئيس األسبق
ي
المسلمي يف  8108وحصل عىل
مرس مرشح جماعة اإلخوان
ثم نافس عىل االنتخابات الرئاسية ضد دمحم
ر
ي
ً
الت عرض بها شفيق رغبته يف اليشح كانت سببا يف
نسبة تصويت تتجاوز  %28آنذاك ،لكن الطريقة ي
المرصيي.
إثارة موجة غضب واسعة ضده من
ر
حيث قام شفيق بتسجيل فيديو ونشه عىل موقع يوتيوب ،ثم تم تداوله عىل نطاق واسع عي
االجتماع ،قال فيه أنه يتعرض للتضييق يف مقر إقامته داخل دولة اإلمارات ،وأن
وسائل التواصل
ي
ً
السلطات منعته من السفر إل مرص لليشح لالنتخابات الرئاسية ،وهو ما نفته دولة اإلمارات تماما،
ً
ً
وسمحت له بمغادرة البالد دون أي قيود ،بعد أن أقام فيها – معززا مكرما – هو وأشته لفية تزيد عىل
الخمس سنوات ،منذ أن غادر مرص عقب خسارته يف االنتخابات الرئاسية  ،8108وبالرغم من كل ذلك
التفكي يف األمر وقرر
اإلعالم ،وبعد أن وصل الفريق أحمد شفيق إل القاهرة ،أعلن أنه أمعن
الصخب
ر
ي
ً
بكامل إرادته أنه لن ييشح لالنتخابات الرئاسية ألنه ليس مؤهال للمنافسة يف الوقت الراهن.
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ً
سام عنان ،رئيس األركان السابق يف عهد
العسكريي أيضا ،الفريق
المرشحي
كان من ضمن
ر
ر
ي
وجية يف أعقاب ثورة
الت قادت المجلس العسكري الذي حكم مرص لفية ر
مبارك ،وأحد أبرز الوجوه ي
ً
يناير ،وقد أعلن عنان رغبته يف اليشح من خالل فيديو عىل اليوتيوب أيضا ،تم تداوله عي وسائل التواصل
المسلمي
كبية من اللجان األليكيونية التابعة لجماعة اإلخوان
االجتماع،
وحظ الفيديو بنسب مشاركة ر
ر
ي
ي
ينتم إليها
الت
عىل تويي وفيسبوك ،لكن هذا اإلعالن أوقع الفريق عنان يف مشكلة ر
ي
كبية مع المؤسسة ي
ً
وه القوات المسلحة ،حيث أنه كضابط ال يحق له – وفقا للدستور أو قانون القوات المسلحة – أن
ي
يشارك يف االستحقاقات االنتخابية ال كمرشح وال كناخب ،وأستوجبت هذه المخالفة التحفظ عليه من
جانب القوات المسلحة ومحاكمته ،وهذا ما تم بالفعل ،وترتب عليه عدم تمكن الفريق عنان من اليشح،
النتفاء هذا الحق عنه بقوة الدستور والقانون.

دعوات المقاطعة:
االجتماع ،خرجت نخب المعارضة
بعد هدوء موجة اليشيحات المحتملة عىل وسائل التواصل
ي
التأثي الضعيف عىل الشارع بفيديوهات جديدة ،ودعوات عىل صفحات فيسبوك وتويي
السياسية ذات
ر
تدعو لمقاطعة االنتخابات ،مدعومة بإدعاء أن النتيجة محسومة وأنه ال يوجد مرشح منافس مناسب،
و ّ
حملت هذه الدعوات مسؤولية عدم وجود مرشح مناسب ومؤهل عىل الدولة نفسها وعىل الرئيس
ً
ً
سياس مناسب هو مسؤولية األحزاب السياسية
توفي منافس
السيس شخصيا ،متجاهلة تماما حقيقة أن ر
ي
ي
الت يزيد عددها عىل مائة حزب مسجل داخل مرص وليس مسؤولية الدولة ،لكن ليس لهذه األحزاب أي
ي
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حقيق ،وليس ألغلبها أي تمثيل يذكر يف اليلمان أو دوائر صناعة القرار األخرى ،ويقترص دورهم
تواجد
ي
االجتماع.
المعارض فقط عىل نقد سياسات الدولة عي مواقع التواصل
ي
صحق بعنوان "مؤتمر القوى
تزامن مع هذه الدعوات أن عقدت بعض رموز المعارضة مؤتمر
ي
صباح ،رئيس حزب الكرامة،
الرئيس فيه هو حمدين
المدنية لمقاطعة االنتخابات" ،كان المتحدث
ي
ي
السيس ،وحصل بالكاد عىل
الحال عبد الفتاح
والذي خاض االنتخابات الرئاسية يف  8102ضد الرئيس
ي
ي
إجمال األصوات الصحيحة ،وكان المؤتمر أشبه بمحاولة إلنقاذ ماء الوجه لما
نسبة تصويت  %0.0من
ي
توفي منافس مناسب لليشح يف االنتخابات
يصفون أنفسهم بالقوى المدنية المعارضة ،بعد فشلهم يف ر
الرئاسية الحالية.
ً
مشي ربي
والغريب أن شارك يف هذا المؤتمر أيضا بعض الوجوه الحقوقية المعروفة ،يف خلط
ر
ً
ً
الحقوف أيضا ،وكان من
والسياس ،وهو أمر ممنوع قانونا ومحرم بحكم أخالقيات العمل
الحقوف
العمل
ي
ي
ي
القوم لحقوق اإلنسان ،وترتب عىل مشاركته يف مؤتمر المقاطعة أن
هؤالء جورج إسحق عضو المجلس
ي
ً
القوم لحقوق اإلنسان عضويته ،خصوصا أن المجلس نفسه كان يقود حمالت شعبية
جمد المجلس
ي
المواطني للمشاركة يف االنتخابات وممارسة حقهم الدستوري يف اختيار الرئيس ،كما أن المجلس
لدعوة
ر
ً
ً
سياس
أيضا قام بمتابعة ورصد االنتخابات يف الداخل ،ولم يكن ذلك ممكنا مع قيام أحد أعضائه بنشاط
ي
يدعو فيه لمقاطعة االنتخابات ذاتها.
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جماعات اإلرهاب واإلسالم السياس:
ً
لم تقترص دعوات المقاطعة عىل نخب المعارضة اليسارية يف مرص فقط ،ولكن أيضا قامت بعض
االجتماع،
ه األخرى عىل شبكة األنينت ومواقع التواصل
ي
التنظيمات اإلرهابية بعمل فيديوهات ونشتها ي
والتفجي يف حالة مشاركتهم يف االنتخابات ،فقد أصدر تنظيم داعش ثالث
المرصيي بالقتل
تتوعد فيها
ر
ر
بتفجي
فيديوهات يف الشهر السابق لالنتخابات الرئاسية وصف فيه الدولة المرصية بدولة الكفر ،وهدد
ر
كي يف انتخابات الرئاسة ،بينما نش تنظيم القاعدة فيديو يتحدث فيه زعيم
طوابي
ر
الناخبي المشار ر
ر
للمرصيي ويحرضهم عىل عدم المشاركة يف االنتخابات الرئاسية ألن يف ذلك كفر
التنظيم أيمن الظواهري
ر
ً
السيس" دفاعا عن هللا.
بمبدأ الحاكمية ،ودع الشباب "لالنقالب عىل
ي
المسلمي عىل منصات
يف نفس الوقت ،نشطت اللجان األليكيونية التابعة لجماعة اإلخوان
ر
ً
الكبية يف مرص ،يف حمالت تحريض واسعة
االجتماع ،خصوصا تويي وفيسبوك ذات الشهرة
التواصل
ر
ي
ً
تستهدف الشباب بوجه خاص إلثناءهم عن المشاركة يف االنتخابات بحجة أنها محسومة مسبقا ،ودعت
تأثي يذكر ،قاموا بعمل
الناس إل الثورة عىل
السيس ،وعندما يأست لجان اإلخوان من إحداث أي ر
ي
السيس.
ه األخرى عن فوز
انتخابات موازية عىل فيسبوك ،والطريف أن انتخاباتهم الموازية أسفرت ي
ي
تفجي
المسلمي ،بتنفيذ
بيومي ،قامت حركة حسم التابعة لجماعة اإلخوان
وقبل بدء التصويت
ر
ر
ر
يف محافظة األسكندرية أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة أخرين ،لكن لم يثبط هذا الحادث من
ً
مسيات رددوا
عزيمة
المرصيي ،وعىل العكس نزل العشات إل مكان الحادث بعدها مباشة وقاموا بعمل ر
ر
فيها إرصارهم عىل المشاركة يف االنتخابات رغم أنف اإلرهاب.
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ً
المسلمي عن عمل أي مظاهرات ،كعادتهم ،بالتوازي مع
كما كان ملفتا غياب جماعة اإلخوان
ر
المرصيي بالخارج يف كل من لندن
االنتخابات ،فلم يظهر اإلخوان يف فاعليات احتجاجية إال أثناء تصويت
ر
ً
المرصيي يف الخارج يف مظاهرة
ثاب يوم لتصويت
ونيويورك ،حيث أجتمع
ر
حوال خمسة عش شخصا يف ي
ي
هزيلة يف لندن ،كانت تقودها مها عزام ،األستاذة الجامعية يف كامييدج المعروفة بتأيدها لجماعة اإلخوان
ثاب أيام
الت دعت لها جماعة اإلخوان يف ي
منذ يونيو  ،8100بينما يف نيويورك ،لم يحرص إل المظاهرة ي
ً
المرصيي بالخارج ،سوى ثالثة أشخاص ،بينما غاب اإلخوان تماما عن عمل أي فعاليات
تصويت
ر
االجتماع من قيادات
احتجاجية موازية لالنتخابات بالداخل ،رغم الدعوات المتكررة عي وسائل التواصل
ي
الهاربي لقواعدهم داخل مرص ،لعمل مظاهرات يف الشوارع.
اإلخوان
ر
وهذا يعكس ضعف شديد يف القدرات التنظيمية لجماعة اإلخوان ،ربما يكون السبب فيها هو
ً
غياب التمويل القطري والي يك عن الجماعة يف داخل وخارج مرص ،حيث أن تركيا منشغلة تماما بالحرب يف
تعاب قطر من أزمة اقتصادية بسبب المقاطعة
والت تكرس لها كل مواردها المادية ،بينما
سوريا اآلن،
ي
ي
ً
العرب والمستمرة منذ عام تقريبا.
الرباع
الدبلوماسية لها من جانب دول
ي
ي
السياس ،إذ أعلن
السلق ،موقف مخالف لجماعات اإلسالم
من ناحية أخرى ،كان لحزب النور
ي
ي
السلفيي أنفسهم والذين انتقد بعضهم الحزب
حزب النور عن تأييده لالنتخابات ،عىل عكس عقيدة
ر
السلفيي يف مرص للمشاركة يف
التخاذ خطوة كهذه ،ودعا قيادات الحزب ،أعضاء الحزب وقواعد
ر
ً
االنتخابات ،وشارك قيادات الحزب وأشهم يف االنتخابات بالفعل والتقطوا صورا ألنفسهم أثناء التصويت،
ً
للسلفيي.
الت يقع فيها أكي عدد من القواعد الشعبية المؤيدة
ر
خصوصا يف محافظة االسكندرية ي

82

المركز المرصي لدراسات الديمقراطية الحرة

معارضة وهمية:
السياس الذي سبق فتح باب اليشح لالنتخابات ،أو حت
الطريف يف األمر أن كل هذا الحراك
ي
اض عىل
الذي جرى بعد أن بدأت االنتخابات بالفعل وقبل يوم التصويت ،اقترص فقط عىل العالم االفي ي
تأثي يذكر عليه ،ولعل
والت لم تعي بأي حال عن واقع الشارع المرصي ولم يكن لها أي ر
مواقع االنينت ،ي
لجوء األحزاب السياسية المعارضة ،والجماعات اإلسالمية السياسية ،وكذلك الجماعات اإلرهابية،
االجتماع دون اليول إل أرض الواقع ،هو أكي مؤش عىل ضعفهم وعدم قدرتهم عىل
لمنصات التواصل
ي
السياس يف مرص ،وأنها ال تتجاوز كونها كيانات وهمية عىل مواقع التواصل
إحداث أي فارق يف الواقع
ي
االجتماع.
ي

ا
خامسا :الدعاية والحمالت النتخابية:
حددت الهيئة الوطنية لالنتخابات يف قرارها رقم  04لسنة  ،8102بدء الدعاية االنتخابية يف يوم
المرصيي بالخارج،
السابقي لتصويت
يوم  02و  04مارس
 82فياير ،مع االليام بالصمت
ر
ر
ي
االنتخاب ي
للمرشحي عمل حمالت
المرصيي بالداخل ،وأتاح قرار الهيئة
السابقي لتصويت
ويوم  82و  84مارس
ر
ر
ر
ي
انتخابية والقيام بكل أنشطة الدعاية المتعارف عليها عي وسائل اإلعالم والفتات الشوارع وتوزيع
المنشورات وعقد الندوات والمؤتمرات ،بما ال يخل بحركة الحياة الطبيعية يف البالد بشكل عام ،وبشط
إليام المرشح برصف مبلغ ال يتجاوز  81مليون جنيه بحد أقىص عىل أنشطة الدعاية ،يتم مراقبة إنفاقها
عي حساب خاص بالحملة االنتخابية يف أحد البنوك الوطنية.
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ً
لمرشحي
وحددت الهيئة الوطنية لالنتخابات عدد من المحاذير ،وفقا للدستور ،الواجب عىل ا
ر
بتعيي لجنة يف كل محافظة لرصد أي
وحمالتهم االنتخابية االليام بها طوال فية الدعاية ،وأقرت الهيئة
ر
مخالفات تخص الدعاية وإبالغ الهيئة بها التخاذ اإلجراءات الالزمة إلزالة المخالفة فور وقوعها ،وكانت
كالتال:
هذه المحاذير
ي
المرشحي.
 .0عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة ألي من
ر
المواطني.
للتميي ربي
الت تدعو
ر
ر
 .8عدم تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو ي
 .0عدم استخدام العنف أو التهديد باستخدامه
غي ذلك من المنافع أو الوعد
 .2عدم تقديم هدايا أو تيعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو ر
غي مباشة.
بتقديمها ،سواء كان ذلك بصورة مباشة أو ر
المباب والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشكات القطاع العام أو
 .4عدم استخدام
ي
لقطاع األعمال العام ودور الجمعيات والمؤسسات األهلية يف الدعاية االنتخابية بأي شكل من
األشكال.
وغيها
 .1عدم استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات ر
من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات األهلية يف الدعاية
االنتخابية.
 .0عدم إنفاق المال العام وأموال شكات القطاع العام وقطاع األعمال العام والجمعيات
والمؤسسات األهلية يف أغراض الدعاية االنتخابية.
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المباب الحكومية أو الخاصة.
 .2عدم الكتابة بأي وسيلة عىل جدران
ي
وشاغىل وظائف اإلدارة العليا يف الدولة لمناصبهم،
شاغىل المناصب السياسية
 .8عدم استغالل
ي
ي
السلت عىل نتيجة
اإليجاب أو
التأثي
أو االشياك بأية صورة من الصور يف الدعاية االنتخابية بقصد
ر
ي
ي
شحي.
االنتخابات أو عىل نحو يخل بتكافؤ الفرص ربي المي ر

ً
السيس وموس مصطق موس وحملتيهما االنتخابية تماما بهذه
وقد اليم المرشحان عبد الفتاح
ي
المرشحي طوال فية الدعاية ،ال من جانب منظمات
الشوط ،ولم يتم رصد أي مخالفات قام بها أي من
ر
الت عينتها الهيئة
المجتمع
الت قامت بمتابعة ر
ي
سي العملية ،وال حت من جانب اللجان القضائية ي
المدب ي
الوطنية لالنتخابات لمراقبة مخالفات الدعاية يف كل محافظة.
الحملتي تعمدا التقشف الشديد يف النفقات عىل الدعاية ،ولم تظهر
كان من المالحظ ،أن
ر
الكثي من الالفتات أو المنشورات يف الشوارع ،وكانت أغلب الالفتات المنتشة يف شوارع
للحملتي
ر
ر
ه الفتات تيع المواطنون العاديون بعملها ،وكلها كانت تبدو يف أغلبها وكأنها وسائل دعاية
المحافظات ي
للمواطن الذي نش اإلعالن أو عائلته أو شكته ،ر
أكي منها الفتة لدعم المرشح.
للمواطني يف
للحملتي عىل عمل أنشطة رياضية وزيارات
بينما اقترص النشاط المباش
ر
ر
المحافظات المختلفة لتشجيعهم عىل المشاركة يف االنتخابات وتأييد مرشحهم ،ووقفات يف الشوارع
االجتماع،
واطني ،كما نشطت الحملتان بشكل ملحوظ عىل وسائل التواصل
واجتماعات محدودة بالم
ر
ي
الحملتي من الشباب.
حيث كان أغلب أعضاء
ر
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المرشحي
كما راعت وسائل اإلعالم المرصية ،عىل اختالف أنواعها وتوجهاتها ،إتاحة الفرصة لكال
ر
ً
ً
ر
وأكي انتشارا وتكرارا ،عىل عكس
للظهور عليها ،إال أن ظهور المرشح موس مصطق موس كان أكي
السيس الذي اقترص ظهوره يف فية الدعاية عىل فيلم واحد مدته ساعة عبارة عن
المرشح عبد الفتاح
ي
المواطني ،وتحدث فيه عن نفسه وأفكاره وعائلته ورؤيته لمستقبل مرص.
حوار مفتوح مع
ر

ا
الناخبي ونسب المشاركة:
سادسا:
ر
ً
في يف اللجان الفرعية ،مباشة بعد غلق
جرت عملية فرز أصوات
الناخبي بمعرفة القضاة المش ر
ر
ومندوب
أعي وسائل اإلعالم
باب التصويت يف اليوم الثالث من انتخابات
المرصيي بالداخل ،تحت ر
ر
ي
المدب المحلية والدولية ،إذ لم يتم نقل الصناديق إل اللجان العامة
ومتابع منظمات المجتمع
المرشحي
ر
ي
ي
كما كان يحدث من قبل ،بل قامت كل لجنة فرعية بفرز األصوات وإبالغ اللجنة العامة بها ،ومن ثم قامت
اللجنة العامة بإبالغ الهيئة الوطنية لالنتخابات بإحصائيات الفرز أول بأول ،وهذا ما ضمن أعىل درجات
الشفافية يف عملية الفرز ،وضمن كذلك عدم التالعب بمحتوى الصناديق بأي صورة.
بعد انتهاء فرز األصوات عىل مستوى اللجان العامة ،تسلمت الهيئة الوطنية لالنتخابات أوراق
االقياع بموجب محارص رسمية ،واستغرقت الهيئة خمسة أيام يف عملية حرص األصوات اإلجمالية،
المدب للتقدم
للمرشحي أو وكالئهم ومنظمات المجتمع
ومراجعة الفرز ،وفتحت خالل تلك األيام الباب
ر
ي
بأي طعون إما عىل عملية الفرز أو نسبة التصويت يف كل محافظة ،ولم تتلق الهيئة أي طعون بهذا الشأن.
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ً
وف اليوم الخامس بعد انتهاء الفرز ،يوم  8أبريل ،أعلنت الهئية الوطنية لالنتخابات رسميا يف
ي
ً
صحق ،بناءا عىل قرار الهيئة رقم  40لسنة  ،8102النتائج النهائية لالنتخابات ،وانتهاء االنتخابات
مؤتمر
ي
السيس بفية رئاسية
ككل ،إذ لم تتطلب النتائج إجراء أي إعادة ،بسبب الفوز الكاسح للمرشح عبد الفتاح
ي
إجمال األصوات الصحيحة ،من الجولة األول.
ثانية بنسبة تصويت  %80.12من
ي

نسبة المشاركة اإلجمالية:
قامت الهيئة الوطنية لالنتخابات بدعوة  48مليون و 02ألف و  002مواطن للمشاركة يف
المرصيي يف الداخل والخارج ،وفق قواعد
إجمال من لهم حق التصويت من
االنتخابات الرئاسية ،وهم
ر
ي
ً
كبي من التنقيح
بيانات
الت أعدتها الهيئة قبل بدء االنتخابات بشهرين تقريبا ،بعد مجهود ر
ر
الناخبي ي
والمراجعة لقواعد البيانات السابقة.
وقد أنعكس استقرار الهيئة الوطنية لالنتخابات ،من حيث كونها هيئة مستقلة ومتخصصة ودائمة
الت
االنعقاد ،عىل دقة قواعد بيانات
الناخبي بشكل ر
ر
كبي ،حيث لم نرى هذه المرة مشاكل مماثلة لتلك ي
متوفي يف
الناخبي ،مثل بقاء أسماء أشخاص
كانت تحدث يف االستحقاقات السابقة بشأن قواعد بيانات
ر
ر
ر
حديت السن ممن بلغوا  02عام يف قواعد
المواطني ،أو عدم إدراج
قواعد البيانات ،أو سقوط أسماء بعض
ر
ي
الكبي من الدقة.
الت تكون بها قواعد بيانات
الناخبي عىل هذا القدر ر
ر
ه المرة األول ي
البيانات ،وربما هذه ي
الرسم للهيئة
كي يف التصويت داخل وخارج مرص ،حسب اإلعالن
وصل عدد
إجمال المشار ر
ي
ي
ً
وه تقريبا نفس نسبة
الوطنية لالنتخابات ،إل  82مليون و 842ألف و 048ناخب ،بنسبة  ،%20.14ي
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وه
من صوتوا يف االنتخابات الرئاسية ،8102
والت شارك فيها  82مليون و 400ألف و 104ناخب ،ي
ي
ً
ً
المسلمي يف عام
الت أطاحت بنظام اإلخوان
،
أيضا
يونيو
01
ثورة
ف
كوا
شار
من
نسبة
من
جدا
نسبة قريبة
ر
ي
ي
كي فيها بـ  01مليون مواطن.
والت يقدر عدد المشار ر
 ،8100ي
ً
الت
تعكس نسبة المشاركة الثابتة تقريبا يف االستحقاقات االنتخابية واألحداث السياسية الكيى ي
جرت ف مرص منذ  ،8100أن هناك فئة من المواطني ،كان يطلق عليها "حزب الكنبة" أصبحت ر
أكي
ر
ي
الت تتجنب المشاركة يف أي أنشطة سياسية بعد
ه الفئة الصامتة ي
فعالية وإيجابية ،حيث كانت هذه ي
ثورة يناير  ،8100أما اآلن فمن الواضح أن هذه الفئة مقبلة عىل المشاركة السياسية ،وقادرة عىل إحداث
السياس بشكل عام.
تأثي يف موازين الحراك
ر
ي
اإليجاب يف السنوات القادمة ،بحيث يتم
ويجب األخذ يف االعتبار بكيفية البناء عىل هذا الحراك
ي
المواطني يف أنشطة دائمة تمكنهم من إثراء الحياة السياسية ،إما من
تفعيل دور هذه الفئة المهمة من
ر
الكثي من التطوير بدورها ،أو من خالل عمل حزب جديد يمثل
الت تحتاج إل
ر
خالل األحزاب السياسية ي
الحقوف
المدب بشقيه
الحال ،أو حت بإشاكهم يف أنشطة المجتمع
السياس
فئة المؤيدين للنظام
ي
ي
ي
ي
السياس لحزب بعينه.
والخيي ،لمن ال يرغب منهم يف االنتماء
ر
ي

نسب التصويت لكل مرشح:
ً
الت
الحال عبد الفتاح
حصل الرئيس
ي
وه تقريبا نفس النسبة ي
السيس عىل نسبة  %80.12ي
ي
حصل عليها ف انتخابات  ،8102وكانت  ،%81.8مع األخذ ف االعتبار بأن من لهم حق التصويت ر
أكي
ي
ي
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ً
المنضمي حديثا لقواعد بيانات
ماليي مواطن هذه المرة ،وأغلبهم من الشباب صغار السن
بستة
ر
ر
اقبي خالل
الناخبي ،مما يعكس أن شعبية الرئيس عبد الفتاح
السيس لم تتقلص مثلما أدع بعض المر ر
ر
ي
الت أعلنتها القيادة السياسية
السنوات الماضية ،والذين أرجعوا السبب فيها لقرارات اإلصالح االقتصادي ي
ً
كبية من الثقة ربي الشعب والرئيس ،جعل الشعب يتفهم
يف نوفمي  ،8101وبما يعكس أيضا درجة ر
الوع والمسؤولية ،عىل عكس ما كان الحال
كبية من
ويتحمل تبعات عملية اإلصالح االقتصادي بدرجة ر
ي
سابقي ،وهذا بدوره يعكس شكل جديد للعالقة ربي الدولة والمواطن قائمة عىل المسؤولية
مع رؤساء
ر
ً
الت لطالما كانت تلعب فيها الدولة دور "رب البيت" طوال
مرص
ف
معهودا
المشيكة ،وهو أمر لم يكن
ي
ي
متلق أو متفرج.
الوقت ،وكان المواطن مجرد
ي
الناخبي،
إجمال
بينما حصل المرشح المنافس موس مصطق موس عىل نسبة  %8.88من
ر
ي
ً
كبي مع األخذ يف االعتبار أن موس أو حزبه لم يكن معروفا لدى
بواقع  141ألف و 402صوت ،وهو رقم ر
المصوتي له لإلعراب
انتخاب ،وربما سع
المواطني قبل ترشحه يف االنتخابات ،كما أنه لم يقدم برنامج
ر
ر
ي
ينق االدعاء بأن اختيار
عن عدم تخوفهم من ر
تغيي الوجوه يف اإلدارة السياسية بشكل عام ،وهو ما ي
وع ونضج
الرئيس
السيس لفية رئاسية ثانية هو مسألة إضطرار ،وليس مسألة اختيار حر قائم عىل ي
ي
سياس لدى غالبية الشعب.
ي
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األصوات الباطلة:
أعلنت الهيئة الوطنية لالنتخابات ،وفق قراراها رقم  40لسنة  ،8102أن نسبة األصوات الباطلة
وه نسبة أكي من النسبة الثابتة لألصوات الباطلة يف كل
يف االنتخابات الرئاسية الحالية بلغت  ،%0.80ي
والت كانت تقف عند  %2تقل
الت شهدتها مرص منذ ثورة يناير  ،8100ي
االستحقاقات التصويتية السابقة ي
تعت هذه النسبة المرتفعة لألصوات الباطلة بالرصورة رفض
أو تزيد بـ  %1.0من استحقاق آلخر ،وال ي
الت صورتها بعض وسائل اإلعالم أثناء
ر
المبطلي لعملية االنتخابات نفسها ،حيث ظهر من أوراق االقياع ي
الت تم إبطالها كان بسبب أخطاء أرتكبها الناخب يف الورقة نفسها ،بأن
عملية الفرز ،أن غالبية األوراق ي
ً
ً
كتب كلمات مثال بدال من أن يؤش أمام المرشح الذي يريده ،والطريف أن أغلبها كانت كلمات حب
ً
الت
وتأييد للرئيس
ينق أن جزء من األصوات الباطلة أو األصوات ي
السيس ،لكن يف المقابل أيضا هذا ال ي
ي
ً
المعارضي سياسيا.
ه أصوات تمثل شيحة من
منحها
ر
ر
الناخبي لموس مصطق موس ي
الت اختارت أن تعي
ييتب عىل ذلك ،رصورة النظر يف كيفية احتواء شيحة المعارضة السياسية ،ي
والتعبي عن الرأي ،وليس عن طريق أعمال
المصي
عن نفسها عي التصويت كقناة شعية لتقرير
ر
ر
ً
احتجاجية كما جرت العادة يف السنوات التالية لثورة يناير  ،8100بحيث يبدو أن هذه الشيحة أيضا
ً
أصبحت ر
اإليجاب يف البالد السنوات القادمة،
السياس
اك
ر
الح
من
جزء
تكون
أن
ف
رغبة
ولديها
نضجا
أكي
ي
ي
ي
ولك يتم إحتواء هذه الشيحة ،يتطلب األمر وجود أحزاب سياسية معارضة تقوم عىل أرضية وطنية،
ي
ً
ً
وأخيا ،وهذا ما تفتقده مرص
الت تصب يف مصلحة الوطن والمواطن أوال ر
قادرة عىل المنافسة الشيفة ي
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ً
والت يزيد عددها عىل المائة حزب،
بشدة يف األحزاب المعارضة الموجودة عىل الساحة السياسية حاليا ،ي
تأثي يذكر يف الشارع.
لكن أغلبها أحزاب عىل ورق ،تتمحور حول شخص رئيس الحزب ،وليس لها أي ر
وقواني الدولة المرصية للمعارضة السياسية العمل بحرية عي القنوات الشعية،
يكفل الدستور
ر
كبية يف إعادة تنظيم نفسها ،وتجديد الدماء يف شاينها ،من خالل ضم
لكن قوى المعارضة عليها مسؤولية ر
السياس بشكل عام ،وهذه
وف المشهد
عنارص شابة فاعلة وقادرة عىل التطوير
ي
اإليجاب داخل األحزاب ي
ي
مسألة قد تستغرق بضع سنوات ،وتتطلب رعاية خاصة من الدولة والقيادة السياسية ،بحيث ال تقع
الت
المعارضة يف فخ االستقطاب الذي وقعت فيه قبل ثورة يناير  8100وأدت لحالة التشذم والضعف ي
تعاب منها األحزاب السياسية حت يومنا هذا.
ي

الكتل التصويتية ف المحافظات:
المواطني
تغي واضح يف طريقة تناول
أظهرت الكتل التصويتية يف المحافظات مفاجآت تعكس ر
ر
ً
السياس يف مرص تم
السياس يف مرص بشكل عام ،وتدل أيضا عىل تشكل بؤر جديدة للحراك
للمشهد
ي
ي
الت جرت يف السنوات القليلة الماضية.
بلورتها يف خضم األحداث السياسية ي
فقد جاءت أعىل نسب مشاركة من محافظات األطراف :الوادي الجديد وشمال سيناء وجنوب
الناخبي األكي فيها يتم يف
الت كان إقبال
ر
سيناء ،عىل عكس ما كان عليه الوضع يف االستحقاقات السابقة ي
ً
ً
العاصمة القاهرة ومحافظات الدلتا شماال وشمال الصعيد جنوبا ،وبالرغم من أن هذه المحافظات
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كبية بسبب انتشار اإلرهاب بها ،مثلما هو الحال يف شمال سيناء ،أو قربها من بؤر
تتعرض إلضطرابات ر
إرهابية حدودية مثلما هو الحال بالنسبة للوادي الجديد.
محافظت الفيوم كممثل عن محافظات الصعيد ،والشقية كممثل عن محافظات
كما شكلت
ي
ً
المصوتي
الت تجاوزت  ،%21وأيضا من حيث نسبة
ر
الدلتا ،مفاجأة أخرى من حيث نسبة المشاركة ي
السيس ،رغم
المحافظتي هما األعىل يف نسبة التصويت للرئيس
السيس ،حيث كانتا هاتان
للرئيس
ر
ي
ي
ً
ً
المسلمي يف انتخابات .8108
كونهما يف السابق هما المحافظتان األعىل دعما وتصويتا لجماعة اإلخوان
ر
الديت
المخدوعي يف الخطاب
المواطني يف هذه المحافظات كانوا من
ولهذا داللتان ،أولهما أن
ر
ر
ي
سياس أصيلة للجماعة كما أدعت قيادات اإلخوان طوال
لجماعة اإلخوان يف  ،8108ولم يكونوا كتل دعم
ي
ً
ً
ً
سياسيا وربما ر
الوقت ،وأنهم أصبحوا ر
بتغيي
صىح يبش
أكي برجماتية اآلن ،وهذا أمر
أكي وعيا ونضجا
ر
ي
السيس أستطاع كسب
فه أن الرئيس
الت يتعاط بها المواطنون مع السياسة ،أما الداللة الثانية ي
الطريقة ي
ي
ً
ً
ً
قطاعات جديدة من المؤيدين له ولسياساته ممن كانوا يتخذون موقفا معارضا بناءا عىل دوافع عاطفية
الت نجحت الدولة
ودينية ،وترتب عىل ذلك بناء عالقة جديدة من الثقة معهم ،بفعل اإلنجازات التنموية ي
السيس.
يف تحقيقها خالل الفية األول للرئيس
ي

للناخبي:
الخصائص الديمغرافية
ر
الت رصدناها من خالل المتابعة ،كعادتها يف
سجلت المرأة نسبة مشاركة عالية ،وفق المالحظات ي
الت شاركت فيها بكثافة منذ ثورة يناير ،8100
كافة األحداث السياسية الكيى واالستحقاقات التصويتية ي
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ً
ر
كبي من هوية المرأة
فه األكي شعورا بالمسؤولية بحكم طبيعة المجتمع المرصي ،الذي يعتمد فيه جزء ر
ي
تحم أشتها األصغر ووطنها بوصفه األشة األكي.
عىل سالمة أشتها ،وكأنها بهذه المشاركة الكثيفة
ي
لكن ال يمكننا الجزم بأن هناك تقدم لفئة ديمغرافية معينة عن فئة أخرى من حيث نسبة
كبية من
كبية من كل الفئات واألعمار ،فقد كان هناك نسب مشاركة ر
المشاركة ،حيث رصدنا مشاركة ر
ً
الرجال ،خصوصا الفئة العمرية األكي من  41عام ،كما كان هناك نسب الفتة من الشباب يف المرحلة
الت كانت صاحبة اإلقبال األضعف يف االستحقاقات التصويتية
وه الفئة ي
العمرية ربي  02و  84سنة ،ي
السابقة رغم كي حجمها بالنسبة لعدد السكان يف مرص ،إذ تقدر نسبة الشباب يف مرص تحت  01سنة
إجمال السكان ،لكن يف االنتخابات الحالية رأينا إقبال كثيف من هذه الفئة ،مما يعكس
بنسبة  %00من
ي
والتأثي يف صناعة القرار
للتعبي عن الرأي
تكون حالة من الثقة لديها يف صندوق االنتخابات كوسيلة
ر
ر
السياس.
ي
كما كانت نسبة المشاركة ،حسب نتائج الفرز يف الدوائر ،أكي يف المناطق الشعبية داخل القاهرة،
والمناطق الريفية يف محافظات األقاليم عنها يف الحرص ،فعىل سبيل المثال ،قد سجلت دائرة الساحل يف
شيا النسبة األعىل ضمن دوائر القاهرة بنسبة مشاركة  ،%24ولهذه الدائرة طبيعة خاصة ،حيث أن نسبة
ً
ح شيا بشكل عام ،وهو ما قد نعتيه مؤشا عىل
المواطني
ر
ر
المسيحي بها مرتفعة وكذلك األمر يف دوائر ي
المسيحي يف االنتخابات الرئاسية الحالية ،مثلما كان الحال يف
المواطني
المشاركة الكثيفة من جانب
ر
ر
السيس يف انتخابات
المصوتي للرئيس
االستحقاقات التصويتية السابقة ،فقد كانت النسب األعىل من
ر
ي
والمسيحي.
 ،8102من المرأة
ر
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جدير بالذكر ،أن الهيئة الوطنية لالنتخابات قد أعلنت ،عقب إعالن النتائج النهائية لالنتخابات،
للناخبي ،من واقع ما لديها من قواعد بيانات
تفصيىل للخصائص الديمغرافية
أنها ستقوم بإصدار تقرير
ر
ي
ومسوحات إحصائية ،وعندما تصدر هذه التقارير من جانب الهيئة ،سنقوم بتحديث الجزء الخاص
ً
للناخبي يف تقريرنا هذا تبعا لما يرد بها من معلومات.
بالخصائص الديمغرافية
ر

خاتمة وتوصيات:
المسلمي بفيديوهات
لم تكن مصادفة أن تخرج تنظيمات داعش والقاعدة وجماعة اإلخوان
ر
المرصيي عىل عدم
وإصدارات إعالمية متنوعة ،بالتوازي مع إجراء االنتخابات الرئاسية ،تحرض فيها
ر

المشاركة يف االنتخابات الرئاسية بإدعاء أن مرص "دولة كافرة" وأن االنتخابات الرئاسية "شك باهل" ألنها
بالتفجي والقتل يف داخل
الناخبي
تفسيهم لمبدأ "الحاكمية" يف الشيعة اإلسالمية ،بل وتتوعد
تناف
ر
ر
ر
ي
لجان االقياع ،كما دع أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة يف أحد هذه الفيديوهات إل الثورة عىل نظام
ً
تفجي
المسلمي بتنفيذ
السيس ،ووصمه أيضا بالكفر ،وقامت حركة حسم التابعة لجماعة اإلخوان
ر
ر
ي
المواطني ،الذين نزلوا
بيومي ليهيب
محدود يف محافظة اإلسكندرية قبل فتح باب التصويت يف الداخل
ر
ر
التفجي بالعشات يف مظاهرات يعلنون فيها إرصارهم عىل المشاركة.
إل مكان
ر
غي متوقعة ،رغم
كانت إرادة
المرصيي أكي وعزمهم أشد ،ورأينا أن شارك المرصيون بنسبة ر
ر
ً
السيس،
كبية أمام الرئيس
غياب حدة المنافسة عىل المنصب نفسه ،نظرا لعدم توافر مرشح ذو شعبية ر
ي
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وأعلن المرصيون بهذه المشاركة الكثيفة صفحة جديدة من صفحات أمجادهم يف االنتصار عىل اإلرهاب
ً
اط ،وبدء حالة من الحراك
ر
الديمق
التطور
احل
ر
م
ف
قدما
والمىص
والحفاظ عىل أمن وسالمة الوطن،
ي
ي
ي
الت يكفلها الدستور وبما ال يخل بالنظام العام يف الدولة.
السياس المتعقل عي القنوات الشعية ي
ي
غي
الت جسدت هذا الحراك
السياس الجديد ،الذي يعكس درجة ر
ي
وقد كان من أروع المشاهد ي
الغفية من طالب الجامعات الذين خرجوا يف
الموطني ،ه الجموع
السياس لدى
مسبوقة من النضج
ر
ر
ي
الناخبي اآلخرين ،وكذلك الشكل
مسيات يف كل محافظات مرص للمشاركة يف االنتخابات ومساعدة
ر
ر
متجهي إل
األخي من التصويت ،بعد انتهاءهم من العمل،
لمسيات عمال المحلة يف اليوم
الحضاري
ر
ر
ر
صناديق االقياع باآلالف ،حيث لم يسبق أن شهدت مرص مثل هذه التجمعات الضخمة ربي الطالب
ً
والعمال تحديدا ،إال يف فاعليات إحتجاجية وإرصابات ومظاهرات.
اس المتعقل من جانب الشعب ،أن يوازيه أنشطة من جانب القيادة
ويتطلب هذا الحراك السي ي
السياسية واألحزاب الفاعلة الحتواءه ،وتفعيل دور المواطني ،الذين أصبحوا ر
أكي إيجابية ،يف الحياة
ر
ً
السياسية بشكل دائم ،وليس فقط يف أوقات االنتخابات والتصويت ،حيث يجب أوال معالجة األمراض
الشباب يف هذه األحزاب،
عاب منها األحزاب القديمة يف مرص ،ومنها غياب التواجد
ي
الت ت ي
المزمنة ي
تأثيها يف الشارع وتأثرها به.
وتمحورها حول شخص رئيس الحزب ،وغياب ر
كما يجب عىل القيادة السياسية أن تستمر يف برامج تفريخ كوادر سياسية شابة جديدة ،مثل
ً
ً
عامي فقط ،وكذلك تفعيل
الينامج
الرئاس لتأهيل الشباب والذي حقق نجاحا مبهرا رغم إنطالقه قبل ر
ي
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تول
الت وعد بها الرئيس
السيس لتخريج كوادر سياسية شابة قادرة عىل ي
الهيئة الوطنية لتأهيل الشباب ي
ي
قيادة المناصب العليا يف الحكومة.
إن التحدي القادم لقطار الديمقراطية المرصي ،الذي أنطلق بقوة وثبات مع اكتمال االنتخابات
تنته فيها
والت من المفيض أن
الرئاسية الحالية ،هو يف مواجهة االنتخابات الرئاسية القادمة ،8188
ي
ي
المرصيي – وفق الدستور – اختيار شخص جديد
وبالتال سيتوجب عىل
السيس،
الفية الثانية للرئيس
ر
ي
ي
لم للسلطة ستشهده مرص عىل طول تاريخها ،وهذا
لإلضطالع بمهمة إدارة البالد ،يف أول تداول س ي
السياس يف مرص ككل ،وإتاحة الفرصة للكوادر
يتطلب االستعداد من اآلن من خالل إعادة تشكيل المشهد
ي
حقيق
ه أول اختبار
ر
المتمية للظهور وإثبات نفسها ،وربما تكون االنتخابات اليلمانية القادمة  8181ي
ي
للقوى السياسية يف مرص بشأن قدرتها عىل خوض هذا التحدي.
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