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 : مقدمة
" املركز املصري لدراسات الدميقراطية احلرة"اليت يصدرها  التقييميةيف سلسلة التقارير  1اخلامسالتقييمي هو التقرير عد هذا ي   

يونيو، وكانت قد  01اليت وضعتها القوى السياسية عقب ثورة  ،خلارطة الطريق هبدف تقييم عملية االنتخاابت الربملانية اليت تعترب متمم

 . بدأت بصياغة دستور جديد مث االستفتاء عليه، مث انتخاابت رائسية، وحالياً االنتخاابت الربملانية

على مستوى دور الدولة ابلكامل من كافة جوانبها،  إىل تقييم عملية االنتخاابت الربملانية رهتدف هذه السلسة من التقاري

متمثلة يف اللجنة العليا لالنتخاابت، وعلى مستوى األحزاب السياسية واملتنافسني، وأيضًا على مستوى املواطن الناخب صاحب 

  .الصوت األعلى يف هذه املعركة

تخابية ملرشحي حمافظات لدعاية االنوهي مرحلة ا ،من اإلجراءات الثالثةابلتزامن مع اكتمال املرحلة  اخلامسأييت التقرير 

 واإلمساعيلية وبورسعيد ودمياط والشرقية الشيخ وكفر والغربية واملنوفية والدقهلية والقليوبية القاهرة: ، وهيمن التصويت الثانيةاملرحلة 

 42 علىتتنافس  انتخابية قوائم 4و، فردي مقعد 555 على حمرش 5785 فيها وينافس سيناء، وجنوب سيناء ومشال والسويس

 .االستقالل وتيار املصرية اجلبهة وائتالف اجلمهورى والتحالف والنور مصر حب ىف: قوائم وهى ،مقعد

 

 :التشريعي اإلطار: أوالا 

وحدود اإلنفاق  نتخابيةخصصت اللجنة العليا لالنتخاابت الربملانية قسم كامل على موقعها األليكرتوين ملسألة الدعاية اال

، مدون به كل الشروط واإلجراءات الواجب على املرشحني اتباعها، وسبل عقاب املخالفني املايل على الدعاية لكل فئة من املرشحني

  2.وفقاً للقوانني املنظمة، وهي قانون مباشرة احلقوق السياسية وقانون جملس النواب وتعديالهتما

                                                           
 ربراسات الدميقراطية احلرة عموقع املركز املصري لدعلى  5192االنتخاابت الربملانية متابعة صفحة ، برجاء زايرة 5192التقارير السابقة املرتبطة ابالنتخاابت الربملانية  لإلطالع على  1

  http://egldi.org/sec_a/arc.php?rw=6 :هذا الرابط
 
 

http://egldi.org/sec_a/arc.php?rw=6
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 الناخبني ملخاطبةاليت ال ختالف القانون  نتخابيةاال دعايةكافة أنشطة ال وممارسة إعداد ىف لمرشح احلقتعطي القوانني ل

 امللصقات ووضع االنتخابية الدعاية مواد وتوزيع ونشر واحلوارات العامة االجتماعات طريق عن وذلك اإلنتخاىب بربانجمه إلقناعهم

 : األنشطة بشرط أن ال يكون من بينها ما يلي من وغريها واإللكرتونية، واملطبوعة واملرئية املسموعة اإلعالم وسائل واستخدام والالفتات

  .للمرتشحني أو للمواطنني اخلاصة احلياة حلرمة التعرض (9

 أو اللغة أو اجلنس بسبب املواطنني بني للتمييز تدعو اليت الرموز أو الدينية الشعارات استخدام أو الوطنية الوحدة هتديد (5

  .الكراهية على ضحت أو العقيدة

 .ابستخدامه التهديد أو العنف تخداماس (0

 واملؤسسات العام، األعمال وقطاع العام القطاع لشركات أو للدولة اململوكة النقل ووسائل واملنشآت املباين استخدام (4

 .األهلية واملؤسسات اجلمعيات ودور بنصيب، ماهلا يف الدولة تساهم اليت

  .واخلاصة العامة التعليم مؤسسات من وغريها اجلامعية واملدن واملدارس واجلامعات العبادة ودور العامة املرافق استخدام (2

 .األهلية واملؤسسات اجلمعيات أو العام األعمال قطاع أو العام القطاع شركات وأموال العامة األموال إنفاق (6

 .اخلاصة أو احلكومية املباين جدران على وسيلة أبية الكتابة (8

 بصورة ذلك أكان سواء بتقدميها الوعد أو املنافع من ذلك غري أو عينية أو نقدية مساعدات أو تربعات أو هدااي تقدمي (7

 .مباشرة غري أم مباشرة

 موضوع عن كاذبة أخبار إذاعة أو بنشر عليهم التدليس أو الناخبني خداع على تنطوي إنتخابية دعاية أبية القيام  (1

 أو املعاين أو الصور أو الكلمات خالل من به التشهري أو أخالقه عن أو املرتشحني أحد سلوك عن أو االنتخاب

 إبداء إىل الناخبني توجيه أو االنتخابية العملية على التأثري بقصد آخر شكل أي أو التعبري حيل أو اإلمياءات أو الرموز

 .عنه االمتناع أو معني وجه على الرأي
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 ال كما –( اإلنتخاىب للربانمج الدعاية وهى) أهدافها غري يف النتخابيةا الدعاية وسائل ابستعمال السماح أو استعمال  (91

 .االنتخابية حلملته املخصص املكان عن لغريه يتنازل أن للمرتشح جيوز

 .املنظمة االنتخابية االجتماعات حالة ىف إال االنتخابية الدعاية ألغراض الصوت مكربات استعمال  (99

 أو اإلتالف أو احملو وسائل من ذلك غري أو التمزيق أو ابلشطب سواء للغري خابيةاالنت الدعاية وسائل على االعتداء  (95

 .اإلزالة

 العملية إجراءات سري وسالمة الناخبني آراء على التأثري هبدف التخويف أو الرتويع وسائل من وسيلة أي استخدام  (90

 . االنتخابية

 الفردي النظام يف، حيث أن كل مرشح لى أنشطة الدعايةنفاق املايل عإلحد أقصى لوحددت اللجنة العليا لالنتخاابت 

يف مرحلة اإلعادة، أما ابلنسبة لنظام  جنيه ألف مائيتو  يف املرحلة األوىل جنيه ألف مخسمائةملزم بعدم جتاوز حد صرف أقصى بواقع 

 ويكون جنيه، ألف ومخسمائة ليوننيمب مقعداً  92 هلا املخصص القائمة على املرتشحون ينفقه ملا األقصى احلدالقوائم فحددت اللجنة 

  .مقعداً  42 هلا املخصص للقائمة أمثال ثالثة إىل إليهما املشار احلدان ويزاد جنيه، مليون اإلعادة مرحلة يف لإلنفاق األقصى احلد

يدين لرباجمهم مبا ومسحت اللجنة للمرشحني ابستقبال تربعات مادية أو عينية من املواطنني املصريني أو األحزاب املصرية املؤ 

املرشحني هبذه الشروط والنسب،  سهولة مراقبة التزاممن احلد األقصى املصرح به لإلنفاق على الدعاية، ولضمان % 2ال يزيد عن 

 واألحزاب األشخاص أبمساء ،احملافظة إنتخاابت جلنة خماطبة طريق عن، لالنتخاابت العليا اللجنة إبخطارلزمت اللجنة املرشح أ

 فروع أحد ىف حساب فتحب القائمة أو الفردى، كما ألزمت اللجنة كل مرشح على نظام التربع ومقدار تربعاً  منهم تلقي الذين ،وغريهم

 النقدية القيمة ولتقدير، الدعاية بقصد وتربعات أموال من خيصصه ما فيه يودع الربيد مكاتب أحد أو مصر بنك أو األهلى البنك

 .لتقديرها العدل وزارة خرباء مكتبيتلزم املرشح بندب  بقيمتها، معتمدة فاتورة تقدمي ذريتع واليت العينية للتربعات
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، لضوابطذه اهلمثبتة وموثقة  خمالفةه باارتكلديها  ثبتوحيق للجنة العليا لالنتخاابت شطب املرشح عقاابً له، يف حالة أن ي

 النهائية القائمة من املرتشح هذا أسم لشطب العليا اإلدارية احملكمة إىل بطلب العليا اللجنة رئيسوتتم عملية الشطب من خالل تقدم 

  .للمخالفة املرتشح ارتكاب على الدالة املؤيدة واملستندات واألسانيد الوقائع يتضمن أن على الدائرة، يف للرتشح

 االنتخابية الدعاية فاتخمال من تراه ما برصد اللجنة قيام 5192 لسنة 9914 رقم القرار من األوىل املادة تضمنتكما 

 احلقوق مباشرة قانون من 09 املادة ىف إليها املشار احملظورة ابألعمال القيام أو والقوانني للدستور ابملخالفة احملافظة مستوى على

دات موثقة وجتدر اإلشارة إىل أن اللجنة العليا ليست جهة مراقبة على الدعاية، ولكنها تستعني يف ضبط املخالفني بشها. السياسية

   .ومستندات يقدمها إما منظمات اجملتمع املدين املصرح هلا مبتابعة االنتخاابت أو املمثل القانوين ألي من املرشحني اآلخرين

 

 : املمارسة الفعلية لعملية الدعايةواقع : اثنياا 

 : هوية املتنافسني ودوائرهم: أوالا 

 ىف: قوائم وهى ،مقعد 42 علىتتنافس  انتخابية قوائم 4و، فردي مقعد 555 على حمرش 5785 الثانيةيف املرحلة  ينافس

 القاهرة :يتنافسون مجيعًا على مقاعد حمافظاتو  .االستقالل وتيار املصرية اجلبهة وائتالف اجلمهورى والتحالف والنور مصر حب

 .سيناء وجنوب سيناء ومشال والسويس واإلمساعيلية وبورسعيد ودمياط والشرقية الشيخ وكفر والغربية واملنوفية والدقهلية والقليوبية

بدعوى  قد أتخرت يف قبول طلبات قوائم اجلبهة املصرية وتيار االستقالللالنتخاابت كانت اللجنة العليا جدير ابلذكر أن 

دارية، حصلت حملكمة اإلللتظلم لدى ا ، ولكن بعد جلؤهمللجنةوبسبب تقدمي بعض الطعون ضدهم واليت كانت تنظرها ا نقص أوراقهم

 .أكتوبر ابملشاركة وتغرمي اللجنة على ما تسببت فيه من أتخري 95على حكم يوم  القائمتني

غري معروفة للمواطن، وهلذا نكرر ال من املستقلني ومن الوجوههم  من املرشحني الفردي أو على القوائم% 81ما يقرب من 

، من واقع بنشر الصورة والسرية الذاتية للمرشحني على موقعها األليكرتوينعلى أمهية أن تقوم اللجنة العليا لالنتخاابت تشديدان 
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األوراق املقدمة هلا من كل مرشح، حىت يكون من األسهل على املواطن التعرف على اخللفية املهنية والعلمية لكل مرشح قبل أن يعطيه 

كما أن هذه البياانت سوف تفيد . د تعاطف عائلي أو ديين أو قوميويت سيتم بناء على علم وليس جمر صوته، وحىت نضمن أن التص

ى الدارسني واملتابعني من منظمات اجملتمع املدين احمللية والدولية يف تقدير نسب املرشحني والفائزين الحقاً حسب خلفياهتم املهنية ومد

 . لس النوابارتباطها بدورهم التشريعي والرقايب يف جم

 

 : الفرتة املقررة للدعاية ومدى التزام املرشحني هبا: اثنياا 

 نوفمرب 0الثالاثء  ن تبدأ صباح يوماهي أسبوع الثانيةقررت اللجنة العليا أن تكون فرتة الدعاية ملرشحي حمافظات املرحلة  

 يومي مث بداخل مصرنوفمرب  55و 59يومي ني يف اخلارج ، تليها االنتخاابت مباشرًة أواًل للمصرينوفمرب 51وتنتهي ظهر يوم اجلمعة 

  .نوفمرب 50و 55

الفرتة املخصصة تكررت شكاوى بعض األحزاب، مثل املصري الدميقراطي واإلصالح والنهضة وحتالف نداء مصر، أبن 

اليت ينافسون هبا ابلكامل، وطالبوا مبدها ابلنسبة حلجم الدوائر، وقالوا أن هذا تسبب يف عدم متكنهم من تغطية الدوائر  قصريةللدعاية 

، خصوصاً رت التمسك ابجلدول احملدد مسبقاً لفرتة شهر كامل، لكن اللجنة العليا لالنتخاابت رفضت االستجابة هلذه املطالبات وقر 

   .حملافظات املرحلة األوىلأهنا مل تقم هبذا االستثناء يف فرتة الدعاية املخصصة 

زيع ، حيث جلأ معظمهم الستغالل مناسبة دينية وهي عيد األضحى لتو مل يلتزم أغلب املرشحني ابلفرتة املقررة للدعاية 

أضاحي على املواطنني أو إقامة ساحات ألداء صالة العيد أو نشر الفتات ابلشوارع عليها صورهم ورمزهم االنتخايب يهنئون فيها 

وكان حزب النور هو أبرز املنتهكني لفرتة الدعاية، حيث أقام ساحات لصالة العيد يف خمتلف حمافظات مصر ووضع اجلماهري ابلعيد، 

 . هبا لوجو احلزب وشعارهعلى الساحات الفتة 
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قام حزب النور ابألسكندرية إبعالن أن لديه   أي قبل بدء االنتخاابت ككل، يف مطلع شهر سبتمرب،فضاًل على ذلك،  

وبياانت املرضى، ويعد ذلك انتهاك  كميات متوفرة من عقار السوفالدي لتوزيعها على املواطنني بشرط تقدمي بطاقة الرقم القومي

واطنني واستغالل حاجتهم للعالج، كما أهنم فعلوا ذلك دون التنسيق مع وزارة الصحة،  صريح حياول به احلزب مجع البطاقات من امل

وبعد . كما أن محلة توزيع حزب النور لعقار السوفالدي يف وقت يسبق الوقت الذي قررته اللجنة العليا للدعاية االنتخابية ابحملافظة

النور  حزب أطلقها اليت احلملة ابإلسكندرية، الصحية الشؤون مديرية وصول عدة شكاوى لوزارة الصحة بشأن هذا األمر، أوقفت

 .وطالبت احلزب ابلتحقيق يف الواقعة وحماسبة املسؤولني

وعلى مستوى أخر، قام غالبية املرشحني، خصوصًا من ينتمي منهم ألحزاب أو قوائم غنية ماليًا خبرق قواعد اللجنة العليا  

الظهور املكثف على القنوات الفضائية اخلاصة للحديث عن االنتخاابت وتقدمي من خالل اباللتزام مبواعيد الدعاية املقررة، 

 عنيف بيان رمسي  لالنتخاابت العليا اللجنة أعلنت، وترتب على ذلك أن أنفسهم للجماهري بشكل غري مباشر قبل موعد الدعاية

 وصدى ودرمي واحلياة سى ىب سى قنواتوهي  سبتمرب، 51 إىل 51 من الفرتة ىف االنتخابية الدعاية نظام خالفت فضائية قنوات سبع

 ساعة 54 خالل عليها للرد حقها ىف املرصودة ابملخالفة قناة كل خطارإب اللجنةمت وقا. وموجة كوميدي والفراعني والعاصمة البلد

 . ، مث اختاذ اإلجراءات القانونية املناسبةاإلخطار تلقيها من

 

 : اجمهمكيف روج املرشحون لرب : اثلثاا 

إما على الربامج العامة اعتمدوا يف أغلب احلاالت مل يقم أي من املرشحني املستقلني بتقدمي برامج حقيقية للناخبني، و 

، وكان أشهر الشعارات اليت أعلنتها أحزاهبم أو على شعارات حمببة للجماهري لكنها خالية من أي برانمج أو خطوات عملية

أما حزب النور فقد قام بتغيري برانجمه أكثر من مرة بعد انتقادات كبرية وجهت . قر وحماربة اإلرهاباملستخدمة هي القضاء على الف

 . للحزب ابستغالل الدين يف السياسة، فأضطر إلزالة الوعود اخلاصة بتطبيق الشريعة اإلسالمية من الربانمج االنتخايب املطبوع
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ية هلا عالقة بدورهم املستقبلي كنواب، الحظنا أن أغلبهم اعتمد على وبداًل من أن يقدم املرشحون برامج أنتخابية حقيق

مثل اليت كان يستعني هبا املرشحني يف مراحل سابقة، وكلها وعود إبصالح قصور ما يف اخلدمات اليت تقدمها  وعود انتخابية مزيفة

ظيف العاطلني عن العمل، وتقليل عدد الطالب يف احلكومة بدءاً من مجع القمامة من الشوارع، ورصف الشوارع وتنظيم املعدايت، وتو 

 . الفصول املدرسية، وكلها أمور خارج نطاق عمل وقدرة انئب الربملان

، للرتويج سيناءالدلتا ، خصوصًا يف حمافظات الروابط العائلية والقبليةكما اعتمد الكثري من املرشحني على استخدام 

أخرى للمشاهد اليت كانت حتدث يف عهد ما قبل ثورة يناير وكانت تؤدي بوصول  ألنفسهم وحشد املؤيدين، ويف هذا عودة مرة

 . أشخاص غري كفء وفاسدين إىل الربملان

بفضل أن القائمني على هذه  يف القنوات الفضائية اخلاصةدعاية وحدها األحزاب الكبرية والغنية استطاعت عمل 

على استخدام وسائل التواصل االجتماعي لنشر بينما أعتمد أغلب املرشحني  .األحزاب ميلكون أسهمًا يف هذه احملطات ابلفعل

استخدامها مت ر أو ابستخدام فيديوهات، وكان أكثر املواقع اليت الالفتات اخلاصة هبم وصورهم ورموزهم االنتخابية إما عن طريق الصو 

 . املواطنني يف مصربني غالبية  ايف هذا الشأن هي الفيسبوك وتويرت نظراً لشيوع استخدامهم

مثل عيد األضحى، وموسم  توزيع اهلدااي يف املناسبات املختلفةعلى واحلزبيني واعتمد الكثري من املرشحني املستقلني 

على الرغم من أن بعض هذه املناسبات سبقت موعد الدعاية املقررة ابلفعل، وأشهر دخول املدارس، واحتفاالت السادس من أكتوبر، 

توزيع بعض املرشحني ملالبس العيد وألضاحي العيد جماانً على املواطنني أو نشر الفتات هتنئة هلم، أو إقامة  األمثلة على ذلك كانت يف

ابإلضافة إىل قيام . ساحات لصالة العيد عليها لوجو وشعار احلزب، مثلما فعل حزب النور يف أكثر من واقعة على مستوى اجلمهورية

على املرضى بفريوس سي يف مرحلة سابقة ملرحلة الدعاية مطلع شهر سبتمرب، وقيام وفالدي توزيع عقار ساحلزب أيضاً ابإلعالن عن 

بدعوى  مقابالت عمل للشبابأو عمل ابلدائرة،  قوافل طبية للجمهوربعض املرشحني املستقلني الذين لديهم مجعيات خريية ابقامة 

  .ئف حكومية كوسيلة للدعاية أيضاً نهم يف وظااالستعداد لتعيي



 ملصري لدراسات الدميقراطية احلرةاملركز ا

 
 

8 
 

نشر الفتات يف الشوارع، أو أتجري سيارات جتوب الشوارع بصور ورموز هذا طبعاً ابإلضافة للطرق التقليدية املعروفة مثل 

يف امليادين الكبرية، ويف هذا اجلزء حتديدًا ارتكب أغلب املرشحني انتهاكات كبرية ابلتعدي على دور  املرشحني، وإقامة سرادقات

 .ميكن العودة هلا تفصيالً يف القسم اخلاص ابملخالفات املوثقة أدانهوإشارات املرور العامة واآلاثر  العبادة واملنشآت

جلأ أغلب املرشحني حيث . الثانيةأو طريقة الدعاية عرب األغاين، يف املرحلة  ظهور األغنية الدعائية،كان ملفتاً للنظر، لكن  

بطريقة أغاين املهرجاانت اليت تتميز بصخب شديد وإيقاع راقص، يف حني جلأ حزء كبري منهم إىل استخدام  لعمل أغاين تروج هلم

املعروفة وركبوا عليها كلمات جديدة تروج " تسلم األايدي"ومتدح يف اجليش املصري، مثل أغنية  أحلان أغاين شعبية تعرب عن حب مصر

دخل يف إطار املخالفة االنتخابية، إال فيما يتعلق يعاقب عليها القانون، لكنها ال تالرغم من أن مسألة سرقة األحلان وعلى . للمرشحني

 . أو إزعاج املواطنني ب يف التلوث السمعيإبذاعة هذه األغاين أبصوات عالية يف الشوارع والتسب

 

 : حد اإلنفاق على الدعاية ودرجة االلتزام به: ابعاا ر 

، وأعتمدوا لشبكة األنرتنت كوسيلة أساسية للتعريف أبنفسهم ونشر دعايتهمجلأ أغلب املرشحني املستقلني واحلزبيني  

ألكثر على مواقع التواصل االجتماعي واملواقع اجملانية مثل فيسبوك وتويرت ويوتيوب، وكانت قائمة يف حب مصر هي الوحيدة اليت اب

، ابإلضافة إىل اإلعالن على املواقع اإلخبارية قامت بعمل موقع اليكرتوين خاص هبا عليه تعريف بكل مرشح وسريته الذاتية وصورته

إقبال كبري مثل الصفحة الرئيسية يف اليوم السابع، وأيضاً خدمة الرسائل القصرية، وكلها وسائل غري مكلفة وواسعة  الشهرية واليت عليها

حيث أن تكلفة عمل إعالانت على الفيسبوك مثاًل شاملة التصميم . االنتشار ابملقارنة مع الصحف املطبوعة أو التليفزيون أو الراديو

جنيه مصري، وتكلفة عمل  91جنيه مصري، وخدمة الرسائل النصية القصرية تبدأ من  911تبدأ من ونشر اإلعالن ومتابعة الصفحة 

 . جنيه 211فيديو ونشره على اليوتيوب جماانً ال تتجاوز 
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أما املرشحني يف دوائر احملافظات البعيدة عن املراكز الرئيسية الذين ال يستخدم الناخبني فيها األنرتنت، فقد اعتمدوا على  

، واستخدموا الطرق التقليدية القدمية يف عمل الفتات يف الشوارع أو أتجري سيارات حتمل صور "األوت دوورز"عاية د

وموسم  ، أو تقدمي اهلدااي يف املناسبات املختلفة مثل عيد األضحى واحتفاالت السادس من أكتوبر وموسم دخول املدارساملرشحني

ور مكلفة، لكن الحظنا أن أغلب املرشحني الذين استخدموا هذه الوسائل ، وأيضاً إقامة السرادقات يف الشوارع، وهي أماءدخول الشت

وا هبا اعتمدوا على عالقاهتم يف الدائرة وروابطهم العائلية والقبلية لتوفري هذه املصاريف، وابلتايل مل يدرجوا غالبها يف الدفاتر ومل خيطر 

طتهم بشكل مباشر، وهذا سيجعل عملية مراقبة حد اإلنفاق يف هذه اللجنة العليا حىت اآلن بصفتها أقيمت ابلنيابة عنهم وليس بواس

حيث أنه على سبيل املثال تبدأ تكلفة عمل الالفتة الواحدة . النقطة حتديدًا صعب جدًا ويهدد بتجاوز البعض حد اإلنفاق ابلفعل

ألف  41السرادق الواحد تبدأ من  ألف جنيه، وتكلفة إقامة 52وتصميمها وطباعتها وحجز مكان مميز هلا على طريق رئيسي من 

 . جنيه

كما أن حرب متزيق الالفتات وطمسها قد مت رصدها ابلفعل يف بعض حمافظات الصعيد، وبعض الدوائر ابألسكندرية، وهو 

وجلأ البعض لالستعاضة عن . حراس على الالفتات حىت ال يقوم مرشح منافس بتقطيعها أو طمسهاما جعل بعض املرشحني يعينون 

تخدام السرادقات، حبضور األفراح واملناسبات العائلية وهتنئة احملتفلني مث تقدمي نفسه كمرشح عن الدائرة، وظهر ذلك بوضوح يف اس

 .النجوع والقرى ابلصعيد

، إذ أن أغلب قيادات هذه القنوات الفضائية اخلاصةكما جلأت بعض األحزاب والقوائم الغنية للرتويج لنفسها عرب  

قوائم ميلكون قنوات فضائية ذات نسب مشاهدة عالية، وكانت طرق الدعاية على هذه القنوات إما ابستضافة املرشحني األحزاب وال

اثنية إىل دقيقة، وهي مسألة  01البارزين هلذه األحزاب يف الربامج احلوارية الرئيسية أو اللجوء لعمل إعالانت تقليدية ترتاوح مدهتا من 

  .ألف جنيه ملرة العرض الواحدة 92اإلعالن ملدة دقيقة يف القنوات الفضائية يصل إىل مكلفة جداً حيث أن متوسط 

أما ابلنسبة لدور الدولة يف هذه املسألة، فقد خصصت وسائل اإلعالم احلكومية متمثلة يف احتاد اإلذاعة والتليفزيون التابعني  

 القطاع وضعمراعاة املساواة بني اجلميع وتكافؤ الفرص، حيث  للدولة أيضًا أوقات للمرشحني لإلعالن عن أنفسهم من خالهلا مع
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 جنيه آالف 2 رصد مت حيث، األجر مدفوعة اإلعالنيةخمطط أبسعار وطرق حجز احلمالت  والتليفزيون اإلذاعة ابحتاد االقتصادى

 وحىت عصرا 4 من الفرتة ىف قليميةاإل والقنوات الشعب صوت قناة على االنتخاىب برانجمه عن لإلعالن للمرشح ممنوحة دقائق 2 لكل

 لشبكاتوابلنسبة ل. الليل منتصف 95الـ وحىت مساءا 91 من الفرتة حىت ساعتني كل% 52 بنسبة القيمة تزداد أن على مساء 6

 العام جالربانم على دقائق 2 لكل جنيه آالف 0 رصد مت فمثال احمللية واإلذاعات اإلقليمية اإلذاعات بني األسعار فتختلف اإلذاعية

وشبكة  األوسط الشرق شبكة على الفردى أما فقط، ابلقوائم خاصة التسعرية وهذه جنيه ألف 92 بسعر دقيقة 92 أقصى حبد

 دقائق 2 كل مقابل جنيه 9111 التسعرية فستكوناإلذاعات اإلقليمية  أما دقائق، 2 مقابل جنيه 5211 هلا رصدالشباب والرايضة 

 عن لإلعالن ابملرشحني اخلاصة الصحفية املؤمترات بث سعاروابلنسبة أل. جنيه آالف 2 مقابل دقيقة 92 أقصى حبد للمرشح ممنوحة

 سواء مرشح وألى مؤمتر أى من دقائق 2 بث مقابل جنيه ألف 82 االقتصادى القطاع رصد الشعب، صوت قناة شاشة على براجمهم

 والشباب املرأة من لكل األجر مدفوعة الدعاية على% 41 خصم منح ومت .دقائق 91 بث مقابل جنيه ألف 911و ،قوائم أو فردى

 . املرشحني من اخلاصة االحتياجات لذوى وجماانً  ،األربعني سن حتت

من يتمكنوا ومل ، جتاوزوا حد اإلنفاق املقرر هلمقد  يف املرحلة الثانية غالبية املرشحنيومن املالحظة األولية، يبدو أن  

جيعل إمكانية حتديد التزامهم ابحلد اإلنفاقي وهذا ربعات العينية اليت منحت هلم من العائالت، تدوين كل املصروفات وتقدير قيم الت

ديسمرب  0أيضاً، لكن يف يوم  اللجنة العليا لالنتخاابت بشكل حاسم أمر يف غاية الصعوبة علينا كمتابعني من اجملتمع املدين أو على

حني وأهنا سوف تعلن أعلنت اللجنة العليا أهنا بصدد التحقيق يف بالغات تقدمت هلا بشأن خمالفات يف احلساابت البنكية لبعض املرش

 . النتخاابتالنتائج مبجرد االنتهاء من التحقيقات ومعرفة إىل أي مدى ستؤثر على نتائج ا

يف اليوم الثاين من  لناخبنيبعض المن بعض املرشحني الرشاوى املالية والعينية املتابعني ظهور من  رصد العديدما ك

اإلعادة كوسيلة جلذب الناخبني وحشدهم للتصويت له، لكن يف أغلب احلاالت اليت  وأيضاً يف جولة ،جلولة األوىل من املرحلة الثانيةا

  .الوصول للمرحلة الثانية يف التصويت ضعيفة جداً، ومل ينجحوا يفمتثيلهم استخدم فيها املرشحون الرشوة، جاءت نسبة 
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يث عن هذه املخالفة يف وسائل اإلعالم احلدويبدو أن أكثر ما شجع املرشحني والناخبني على تداول الرشاوي هو تكرار 

أراد املواطنون تلقي ال صراحة أنه لو وكأهنا أمر مقبول، حىت أن أحد احملافظني يف مداخلة هاتفية مع قناة درمي يف أول يوم تصويت، ق

ض الرشاوى اليت كانت تقدم على استحياء يف املرحلة األوىل من أن بعما ك  .رشوى فليفعلوا لكن يصوتوا يف النهاية للشخص األصلح

ثيقها ابلصوت أو الصورة أو حىت ببالغ، وهلذا مل ها وتو التصويت، مل يتم تعقبها أو التحقيق فيها، بسبب أنه كان هناك صعوبة يف رصد

الثانية على تقدمي الرشاوى معتقدين أهنم سيفلتون تنظر فيها اللجنة العليا لالنتخاابت، وترتب على ذلك تشجيع املرشحني يف املرحلة 

   .من العقاب

 

 :لمخالفاتل التصدي يف الدولة أجهزة دور: خامساا 

 ظاتاحملاف يف املختلفة املرور إدارات يف متمثلة الدعاية، فرتة طوال املخالفاتهلذه  ابلتصدي املختلفة الدولة أجهزة قامت 

 املختلفة اإلدارات وأيضاً  الفور، على املخالفة الالفتات من التخلص بشأن هلا التابعة واإلدارات احمللية التنمية وزارة وتوجيهات املذكورة،

 ميكن مل الفتاهتم وضع إعادة على وإصرارهم املخالفني املرشحني تعاون عدم لكن والرايضة، الشباب ومراكز التعليم، لوزارة التابعة

 ليتوقفوا ضدهم إجراءات اختاذ بسرعة لالنتخاابت العليا اللجنة ندعو وهلذا،. كامل بشكل املخالفات هذه على السيطرة من املسؤولني

 . لغريهم عربة ويكونوا املخالفات ممارسة عن

 السياسية الدعاية يف الديين اخلطاب واستغالل االنتخابية الدعاية يف العبادة دور استغالل ملخالفات التصدي مسؤولية تقع 

 أو خطب من بداخلتها يدار ما انحية ومن اإلنشائية الناحية من املساجد عن املسؤولة اجلهة بصفتها األوقاف، وزارة عاتق على

 بكل األوقاف مديرايت جانب من إعالانت أو األوقاف، لوزير مباشرة تصرحيات خالل من إما ابلفعل الوزارة قامت وقد نقاشات،

 يف كبري بدور اإلسكندرية حمافظة يف األوقاف مديرية قامت وابلفعل األغراض، هلذه املساجد استغالل من املرشحني بتحذير ،حمافظة

 أحد ضد أكتوبر 99 بتاريخ حمضر بتحرير قامت املديرية أن حىت ومنعهم، السلفي النور حزب من خصوصاً  املرشحني، بعض حماربة

 عدد أن حيث الصعوبة، غاية يف أمر الواقع أرض على املهمة زالت ما لكن املساجد، أحد ةحرم على لتعديه النور حزب مرشحي
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 مجعيات تتبع األخرى والزوااي املساجد وغالبية األوقاف، لوزارة اتبعة فقط منهم 70 ألف، 902 على يزيد مصر يف املوجودة املساجد

 يتطلب األمر وهذا. النور حلزب املؤيدون السلفيون عليها يسيطري وأغلبها األهايل تتبع أو السنة، وأنصار الشرعية اجلمعية مثل أهلية

 على السيطرة يف األوقاف وزارة ملعاونة مباشر بشكل واحملافظات األحياء ورؤساء احمللية التنمية ووزارة لالنتخاابت العليا اللجنة تدخل

 . هللا بيوت حرمة وضد الدميقراطية ضد االنتهاكات هذه مثل

 

 : ةخامت

من انتخاابت جملس النواب  الثانيةاعتمدت الدعاية يف املرحلة اخلاصة ابملرحلة األوىل، فقد كان احلال يف فرتة الدعاية مثلما   

حبد  لاللتزاميف حماولة بشكل كبري على وسائل غري تقليدية ومبتكرة مت استخدام وسائل التكنولوجيا احلديثة فيها بكثافة،  5192

فقد ارتكب عدد من املرشحني انتهاكات فيما لكن على الرغم من ذلك، . أوسع أنتشارًا وأقل تكلفة هذه الوسائلوألن  ،نفاقاإل

ساابت البنكية، وحىت توزيع هدااي أو خيص االلتزام حبد اإلنفاق املقرر يف القانون، بدءًا من تدوين املصروفات يف الدفاتر ووضبط احل

  .رشاوى أو تقبل توزيع هدااي ابلنيابة عنهم

فإن صاحب النصيب األكرب من خمالفات شروط الدعاية من بني مرشحي الفردي هم ، حسب ما اتضح يف التقريرو 

املرشحني املستقلني الغري اتبعني ألحزاب، وأغلبهم كانوا أعضاء ابحلزب الوطين وترشحوا على قوائمه من قبل، ويبدو أن السبب 

مثل الرتبيطات العائلية والقبلية  حلقيقي وراء خمالفاهتم أهنم ما زالوا يستخدمون الطرق القدمية يف الدعاية املتوارثة منذ عهد مباركا

وسيناء ونشر الفتات يف أماكن خمالفة وإحداث تلوث بصري ومسعي بسيارات الدعاية اليت جتوب الشوارع وتعطيل  الدلتاخصوصاً يف 

اليت  اليت ختالف كثريًا القواعدقات الكبرية وتوزيع اهلدااي يف املناسبات الدينية والقومية املختلفة وغريها من الوسائل الطريق ابلسراد

  .وضعتها اللجنة العليا
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وعلى مستوى الدولة، ميكن اجلزم أبن أجهزة الدولة املختلفة وكافة الوزارات املعنية قد بذلت أقصى جهد ممكن لتعقب 

املخالفني والتعامل معهم، خصوصًا املتعدين على الشوارع واملساجد واملنشآت احلكومية، لكن عدم تعاون املرشحني وعودهتم لتكرار 

وهلذا جيب على اللجنة العليا لالنتخاابت أن تسرع إجراءات معاقبة املخالفني حىت يكونوا . هذه املهمةارتكاب املخالفة صعب من 

  .عربة لغريهم يف املرحلة الثانية، وألن من ال حيرتم القانون ال ميكن له أن يكون مشرع للقوانني يف الربملان

  

 


