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 : توثيقية مقدمة

بدعوة أبريل،  71قامت الهيئة الوطنية لالنتخابات، في مؤتمر صحفي عقدته يوم األربعاء 

للمشاركة في مواطن،  304ألفا و 433و مليون 17المصريين ممن لهم حق التصويت، والبالغ عددهم 

أبريل  07و 00و 71أيام الجمعة والسبت واألحد الهيئة وحددت االستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، 

 00و 07و 00خارج مصر، وأيام السبت واألحد واالثنين للتصويت في مقار السفارات للمواطنين المقيمين 

 . مصرمحافظات داخل للتصويت في مقار اللجان الفرعية 

سلة من اإلجراءات جاء االستفتاء الشعبي على تعديل بعض مواد الدستور كإجراء نهائي ومكمل لسل

عكف عليها البرلمان، وتحديداً اللجنة التشريعية في مجلس النواب، منذ شهر فبراير من أجل استحداث 

بعض المواد وتعديل البعض األخر بغرض إعادة ضبط إيقاع الحياة السياسية في مصر وتنظيم العالقة بين 

على كل التصويت تعديلها دفعة واحدة وليس  المقترححيث تم التصويت على المواد  سلطات الدولة المختلفة،

 .مادة بشكل منفصل

 عن أبريل 04الثالثاء ، وفق بيان الهيئة الوطنية لالنتخابات المعلن في يوم وأسفرت نتيجة االستفتاء

ألف  714مليون و 01من إجمالي المصوتين الذين بلغ عددهم  %88.84تأييد المواطنين للتعديالت بنسبة 

ممن لهم حق التصويت، وبناءاً عليه أصبحت التعديالت نافذة من تاريخ  %33.44ناخبًا بنسبة  314و

 . يجة النهائية لالستفتاءإعالن النت

بشأن نزاهة المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة  مشاهداتالتقرير تفصيالً بيتناول هذا 

وحرية عملية االستفتاء كإستحقاق شعبي ديمقراطي، وما سبقه من إجراءات تشريعية أثناء عملية اقتراح 

ومناقشة وصياغة التعديالت الدستورية داخل البرلمان، وذلك بغرض عمل تقييم عام للمناخ السياسي 
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يه التعديالت وقياس مدى تقدم مصر على مؤشر التطور الديمقراطي بعبورها هذا والتشريعي الذي أجريت ف

 . االستحقاق

 

 :حول التعديالت خلفية توثيقية: أولا 

 : البرلمان سجالت

نواب المستقلين أعضاء مجلس الالبرلماني، والذي يضم عدداً من " دعم مصر"تقدم ائتالف 

فبراير، بطلب إلى رئيس مجلس النواب، وقع عليه أكثر  4والحزبيين، ويشكل األغلبية داخل البرلمان، يوم 

من خمس أعضاء المجلس، يطالبون فيه بتعديل أثنتي عشرة مادة واستحداث ثماني مواد على دستور 

تجابة من المشرعين في مجلس وذكر الطلب في مذكرته اإليضاحية أن هذه التعديالت هي اس، 0073

لألسباب الواقعية والقانونية التي تدفع في اتجاه مراجعة بعض أحكام الدستور بهدف تبني عدد من "النواب 

، وبناءاً عليه انعقدت اللجنة العامة في البرلمان ووافقت على الطلب "اإلصالحات في تنظيم سلطات الحكم

لى مبدأ تعديل الدستور في جلسة عامة وانتهى بموافقة أغلبية من حيث المبدأ، ثم تم التصويت باالسم ع

 . األعضاء على البدء في إجراء التعديالت

ً مع وجود المادة  توقف المراقبون طويالً عند شرعية تعديل الدستور من حيث المبدأ، خصوصا

اد الخاصة التي تنظم عملية إجراء تعديالت على الدستور وتحظر إجراء أي تعديالت على المو 001

 : على 001بمنصب رئيس الجمهورية، حيث تنص المادة 

لرئيس الجمهورية، أو لٌخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر "

وفى جميع األحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خالل . فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل

وإذا ُرفض . طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه ثالثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول
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وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، . الطلب ال يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور االنعقاد التالى

ا عدد أعضاء يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلث

المجلس، عرض على الشعب الستفتائه عليه خالل ثالثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً 

وفى جميع األحوال، ال . من تاريخ إعالن النتيجة، وموافقة أغلبية عدد األصوات الصحيحة للمشاركين فى االستفتاء

تخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية أو المساواة، ما لم يكن التعديل يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة ان

 ."متعلقًا بالمزيد من الضمانات

 

بالرغم من أن التعديالت المقترحة قد وافق عليها بالفعل أكثر من خمس أعضاء البرلمان وأقرتها 

المساواة وتعيد توزيع أدوات اللجنة العامة، وأن هذه التعديالت توفر مزيد من الضمانات لمبادئ الحرية و

 ً إال أن كثيراً من المعارضين لفكرة ، الحكم وصناعة القرار بين مؤسسات الدولة المختلفة بشكل أكثر توازنا

على التمسك بهذه المادة كوسيلة لمصادرة حق البرلمان في إجراء التعديالت، حتى  أصرواتعديل الدستور 

ستورية تلزم الجميع في الحاضر والمستقبل، بينما رد البرلمان بأنها أن البعض بالغ في اعتبارها مادة فوق د

 . مادة ضمن مواد الدستور تلزم فقط اللجنة التي وضعت الدستور

وبناءاً عليه، عكفت اللجنة التشريعية في البرلمان طيلة شهرين على مناقشة نصوص التعديالت 

، وتخلل ذلك عقد البرلمان لجلسات استماع وحوار المقترحة وإعادة صياغتها لتحقيق الهدف المنشود منها

مجتمعي لكافة أطياف القوى السياسية في مصر، بما في ذلك األحزاب السياسية والنقابات المهنية والهيئات 

القضائية واإلعالمية، لمناقشة المواد المقترح تعديلها وابتكار صياغات جديدة لتتخذها اللجنة التشريعية بعين 

 1.اء صياغة المواد المراد تعديلهاناالعتبار أث

                                                           
1
ركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة بشأن تحليل مضمون هذه التعديالت اإلطالع على نصوص التعديالت ضمن الدراسة التي أعدها الميمكن   

 :الديمقراطي في مصر، عبر هذا الرابط أثرها على حالة التطورودراسة 
  post/2019/03/03/ConstAmendStudy-https://www.egyldi.org/single 

https://www.egyldi.org/single-post/2019/03/03/ConstAmendStudy
https://www.egyldi.org/single-post/2019/03/03/ConstAmendStudy
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أبريل من الصياغة النهائية للنصوص المواد  73في يوم بالبرلمان، وقد انتهت اللجنة التشريعية 

ى أبريل وتم التصويت باألغلبية عل 71المقترح تعديلها، وبناءاً عليه، انعقدت الجلسة العامة في البرلمان يوم 

أبريل بدعوة الناخبين في داخل  71ثم قامت الهيئة الوطنية لالنتخابات في  2الصياغات النهائية للتعديالت،

 .أبريل 07إلى  71وخارج مصر للمشاركة في االستفتاء على الدستور أيام 

 

 :مواقف شعبية متباينة

ما لبث البرلمان المصري أن أعلن عن موافقة لجنته العامة على تعديل بعض مواد الدستور، بناءاً 

البرلماني، إال وانقسم المصريون بين مؤيد بالكامل ومعارض على " دعم مصر"دم من ائتالف على طلب مق

اإلطالق ومترقب بخوف وحذر، وبالرغم أن لكل فئة مبرراتها ومنطقها، إال أن أغلبهم قد شكل رأيه بصورة 

عالقة لها بواقع  تلقائية دون أي دراسة متأنية للمواد المقترح تعديلها، وبناءاً على رواسب سياسية ال

األحداث في مصر اآلن، والطريف أن كل فئة كونت رأيها بناءاً على موقفها السياسي من رئيس الجمهورية 

 . الحالي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، دون النظر في الدستور نفسه أو التعديالت المقترحة عليه

عاديين عانوا طويالً من ويالت الصراع أما الفئة األولى، فئة المؤيد بالكامل، فأغلبها من مصريين 

، وأصطدموا بفاجعة تولي جماعة اإلخوان المسلمين حكم 0077السياسي على السلطة عقب ثورة يناير 

ضد  0074مصر، بالرغم من تاريخها اإلجرامي في حق الوطن والدين، ثم شاركوا في ثورة يونيو 

 .  الدموي لإلخوان بعد ذلكاإلخوان، وعرضوا حياتهم للخطر في مقاومة االنتقام 

كان بطل هذه المرحلة الصعبة هو رئيس الجمهورية الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي وهب نفسه 

ً لقضية الحفاظ على استقرار مصر، وأثبت انحيازه المطلق إلرادة الشعب، المرة األولى في يناير  تماما

                                                           
2
: لإلطالع على التقرير النهائي للبرلمان بشأن التعديالت هنا  

https://www.elections.eg/images/pdfs/proposed_constitutional_amendments_2019.pdf 

https://www.elections.eg/images/pdfs/proposed_constitutional_amendments_2019.pdf
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حين كان وزيراً للدفاع، والثالثة عقب  0074يونيو حين كان رئيساً للمخابرات الحربية، والثانية في  0077

 . حيث قاد نهضة تنموية غير مسبوقة في تاريخ مصر المعاصر 0073توليه الرئاسة في 

بالنسبة لهذه الفئة، فإن الموافقة المطلقة على التعديالت الدستورية هي في نظرهم موافقة مطلقة على 

رة ممكنة، بما يعني ضمان بقاء هذه الحالة من االستقرار استمرار الرئيس السيسي في الحكم ألكبر فت

ً من أي اضطرابات محتملة قد تنشأ عبر تداول  والتنمية االقتصادية واالجتماعية ألطول فترة ممكنة، خوفا

السلطة، ال سيما في ظل وجود معارضة سياسية مهلهلة تعبر عن نفسها عبر اإلساءة لمصر في المحافل 

داث الفوضى في الشارع السياسي المصري من وقت ألخر بهدف إرباك السلطة التنفيذية، الدولية وتعّمد إح

 . دون أن يكون لها أي مشاركة مؤثرة ال في المنافسات االنتخابية وال حتى في عمليات التنمية

على أما الفئة الثانية، المعارضون لمسألة تعديل الدستور بشكل مطلق، فهم أيضاً قد بنوا رأيهم بناءاً 

موقفهم السياسي المعارض للرئيس السيسي وليس بناءاً على قراءة متمعنة في مقترحات التعديالت 

بأنه  0073الدستورية، وهم نفس األفراد والتكتالت السياسية الذين وصفوا هذا الدستور بعد إقراره في 

مساس بنفس هذا ، وهم اآلن يعارضون ال"تفصيله على مقاس السيسي وألجله"دستور معيب وأنه تم 

الدستور الذي سبق ورفضوه مستخدمين نفس اإلدعاء، في تناقض غريب ال يمكن تفسيره إال في إطار 

 . المعارضة من أجل المعارضة

أما الفئة الثالثة، المترقبون بحذر، فأغلبهم من الشباب الحالمين بدولة ديمقراطية حرة، الخائفين على 

ه بناء الدولة المصرية بعد ثورة يناير، فتجدهم يقدسون الدستور ضياع كل ما تحقق من مكاسب في اتجا

كأحد المعايير األساسية التي يقيسون بها التقدم الديمقراطي للدولة، ويظنون أن أي تغيير قد يطرأ عليه هو 

 كسر لهيبة القانون وتهديد لعملية التطور الديمقراطي، وهذا الخوف في أغلبه هو نتاج تراكم خبرات سابقة

سيئة تعرض لها هؤالء الشباب أثناء السنوات األخيرة من فترة حكم مبارك، وليس لها عالقة مباشرة بواقع 
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ونذكر أن نفس حالة الترقب والحذر قد أصابت هذه الفئة أثناء اإلعالن عن عودة . األحداث اآلن في مصر

ت قمعية مستخدماً هذا القانون، تطبيق حالة الطوارئ قبل عامين، وظنوا أن الرئيس السيسي يمهد لممارسا

ً في إندالع ثورة يناير، لكن لم يحدث  تشبه تلك التي شهدناها في العقد األخير من عهد مبارك وكانت سببا

ذلك، بل وتنازل الرئيس السيسي عن الصالحيات التي يمنحها له قانون الطوارئ لصالح رئيس الوزراء، 

 .  لهذا القانون لصالحه أو لصالح المنصب الذي يشغلهليبعد بنفسه تماماً عن أي شبهة استغالل 

 

ا   : اإلشراف والتنظيم واإلدارة: ثانيا

 عملية االستفتاءتولت الهيئة الوطنية لالنتخابات الدور الرئيسي في إدارة وتنظيم واإلشراف على 

في كافة مراحلها، كما  االستفتاءبالكامل، حيث قامت الهيئة بإصدار التشريعات والقرارات المنظمة لعملية 

قامت بتعيين القضاة المشرفين على اللجان الفرعية، ومراجعة قواعد بيانات الناخبين وتحديثها، وضبط 

 ً منظمات تنظيم عمل قواعد الدعاية االنتخابية، وتنفيذ عملية فرز األصوات وحصرها وتحليلها، وأيضا

قامت بتغطية أحداث ائل اإلعالم المحلية والدولية التي وسالمتابعة لالستفتاء، والتواصل مع  المجتمع المدني

 . االستفتاء

مع عدد من الجهات ذات الصلة بالدولة المصرية لتيسير أداء لالنتخابات تعاونت الهيئة الوطنية 

مهمتها، حيث تعاونت الهيئة في تأمين اللجان مع القوات المسلحة وقوات الشرطة والقوات الخاصة، كما 

وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية واإلسعافات األولية الالزمة للمواطنين أمام لجان تعاونت مع 

االقتراع، وتعاونت الهيئة مع كل من وزارة الخارجية ووزارة الهجرة والمصريين في الخارج على تنظيم 

ً في واطنين بكيفية المشاركة والتصويت وإدارة عملية تصويت المصريين في الخارج وتوعية الم وأيضا

التواصل مع البعثات الدبلوماسية العاملة في مصر ودعوتها لمتابعة االنتخابات، كما تعاونت الهيئة الوطنية 
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لالنتخابات مع الهيئة العامة لالستعالمات في التعامل مع المراسلين الصحفيين األجانب الذين تولوا تغطية 

  . االنتخابات لصالح وسائل اإلعالم الغربية

 

 : ئة الوطنية لالنتخاباتالهي

يُحسب لمصر أنها واحدة من بين تسع دول فقط على مستوى العالم تطبق نظام اإلشراف القضائي 

الكامل على االنتخابات، بينما يقتصر دور القضاء في غالب دول العالم، بما فيها دول أوروبية طاعنة في 

شأ أثناء أو نتيجة الممارسة االنتخابية، بينما يتولى الممارسة الديمقراطية، على الفصل في المنازعات التي تن

البرلمان أو مجلس الوزراء إدارة العملية االنتخابية من خالل موظفين مدنيين تابعين للدولة أو أشخاص 

أما في مصر، يتولى القضاء اإلشراف الكامل على عملية االنتخابات وإدارتها في كل مراحلها ، مستقلين

 .ع أحكام الدستورلمنظمة لها بما يتوافق موإصدار القوانين ا

أثناء االنتخابات  0003اإلشراف القضائي على االنتخابات في العام  ت مصر في تطبيقوقد بدأ

الرئاسية، بعد سنوات طويلة من الضغط السياسي والمطالبات الشعبية، في محاولة لضمان نزاهة 

ضائية بوصفها األكثر استقالالً في الدولة المصرية آنذاك، االنتخابات، نظراً لثقة المواطنين في المؤسسة الق

وأستمر اإلشراف القضائي الكامل على االنتخابات في كل االستحقاقات السياسية التي تبعت ثورة يناير 

انتهاء التصويت  ، من خالل لجان مؤقتة يتم تشكيلها إلدارة كل استحقاق على حدى، ثم يتم فضها بعد0077

ً في عملية اإلشراف القضائي على  0078 االنتخابات الرئاسية لكن شهدت، ةوإعالن النتيج تطوراً مهما

دائمة اإلنعقاد مهمتها إدارة كل االستحقاقات السياسية التي مستقلة االنتخابات، حيث تشكلت ألول مرة هيئة 

  .الوطنية لالنتخاباتب، هي الهيئة تتطلب مشاركة جماهيرية من المواطنين في عمليات تصويت أو انتخا
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، والذي نص على استقاللها 0071لسنة  718بموجب قانون الوطنية لالنتخابات تشكلت الهيئة 

ككل،  االستفتاءالكامل مالياً وفنياً وإدارياً، وقد إنعكس هذا االستقالل واالستقرار على التنظيم الفائق لعملية 

إخاللها بنصوص الدستور من حيث طريقة اإلعالن عن القرارات المنظمة وسرعة إصدارها وضمان عدم 

في شأن االستحقاقات االنتخابية والممارسة الديمقراطية بشكل عام، وسهولة التواصل مع المواطنين ووسائل 

الخاصة بتحديد أماكن االقتراع وتنظيم طريقة التصويت وتصميم  اللوجيستية التجهيزاتوكذلك في  ،اإلعالم

تي كان يحدث بها قدر من الخلل في االستحقاقات التصويتية قواعد بيانات الناخبين، والومراجعة وتنقيح 

السابقة بسبب عدم إنعقاد اللجان المشرفة على االنتخابات بشكل دائم، أو تشكيلها قبل االنتخابات بفترة زمنية 

 .، وبصفة مؤقتةقصيرة

، لم 008الذي أوجب إقامة هذه الهيئة في المادة  0073وبالرغم من أن الدستور المصري لعام 

ينص على أنها هيئة تابعة للمؤسسة القضائية، بل نص على أنها هيئة مستقلة تماماً، إال أنه أوجب أن يتم 

تشكيل مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء يتم ندبهم من الهيئات القضائية دون أي تدخل من السلطة 

ل من موظفين مدنيين أو أعضاء التنفيذية، ويعمل تحت مجلس اإلدارة جهاز تنفيذي دائم االنعقاد يتشك

من  070منتدبين من القضاء، ينظم القانون طريقة عملهم بما يضمن النزاهة والحيادية، كما أوجبت المادة 

يتم االقتراع والفرز في االنتخابات واالستفتاءات التي تجرى في السنوات العشر التالية لتاريخ "الدستور أن 

 ".تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية - 0003أي حتى  -العمل بالدستور 

 ومن مختلف الهيئات القضائية،  قاضي 403ا وألف 73تعيين ب وقد قامت الهيئة الوطنية لالنتخابات

انتخابي تضم  مركز 818آالف و 70معاون إلدارة وتنظيم عملية االستفتاء في عدد  ألف موظف 700

، وقد تم اختيار هذا العدد من القضاة المشرفين والموظفين المعاونين من فرعية لجنة 171ألفا و 74 إجمالي

بين قاعدة كبيرة من القضاة كان قد تم تدريبهم خالل العامين الماضيين على إدارة وتنظيم واإلشراف على 



 المركز المرصي لدراسات الديمقراطية الحرة
 
 
 

 

 01 

ل قواعد االستحقاقات االنتخابية، ضمن األنشطة الدائمة للهيئة المتعلقة بتأهيل القضاة وتنظيم العمل من خال

 . بياناتها

بلغ   ،االستفتاءقرارات تشريعية مفصلة على مدار عملية  أصدرت الهيئة الوطنية لالنتخاباتوقد 

روط متابعة منظمات المجتمع المدني، وتنظيم التغطية شتنظم أدق التفاصيل بما في ذلك  قرار، 71عددها 

التصويت في محافظات غير تلك المثبتة في ، وشروط التصويت خصوصاً للوافدين الراغبين في اإلعالمية

الفرز وإعالن  قة الرقم القومي الخاص بهم، وتنظيم عملية تصويت المصريين في الخارج، وشروطبطا

  3.، وغيرهاالنتائج

 

 : حفظ األمن والنظام

تعاونت كل من القوات المسحلة والقوات الخاصة وقوات الشرطة في تأمين اللجان الخاصة 

بأعلى درجات المهنية دون أن تؤثر بأي شكل على سهولة ويسر عملية التصويت، ودون أن بالتصويت، 

يشعر المواطنين بأي قيود بسبب االنتشار المكثف للقوات، بل على العكس، كان أفراد التأمين يساعدون كبار 

متحركة لمن  الوصول إلى مقر االقتراع، وقامت وزارة الداخلية بتوفير كراسي السن وذوي اإلعاقة على

يريد استخدامها داخل اللجنة، وتم مراعاة أن تخصص لجان بالدور األرضي لذوي اإلعاقة للتيسير عليهم، 

 . ووفرت الهيئة الوطنية لالنتخابات بطاقات بطريقة برايل للمكفوفين

وبالرغم من األجواء االحتفالية التي صاحبت عملية التصويت خارج اللجان في كل محافظات 

مصر، وتكدس المواطنين في هذه االحتفاالت بعد اإلدالء بأصواتهم، وكذلك المسيرات الطالبية التي قام بها 

وتشكيل فرق  ومساعدتهم في التعرف على لجانهم، المواطنينطالب الجامعات في عدة محافظات لتوعية 

                                                           
 

3
  .egwww.elections :الوطنية لالنتخابات على الرابطعبر موقع الهيئة اإلطالع على القرارات 

http://www.elections.eg/
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لم يؤثر ذلك مطلقاً على حفظ األمن والنظام، والتزم المواطنين أنفسهم بذلك، طالبية لمساعدة الصم والبكم، 

حتى أننا لم نشهد أو نسمع عن أي حالة عنف أو شجار أو حتى حالة تحرش واحدة بأي سيدة ال في طوابير 

 . ، مما يعكس صورة حضارية مشرفةالمصوتين وال في التجمعات االحتفالية المحيطة باللجان

 

 : المعاونةالوزارات 

والخارجية والهجرة في بعض المهام الصحة تعاونت الهيئة الوطنية لالنتخابات مع وزارات 

  : مليات التصويت في الخارج والداخل، على النحو التاليالخاصة بتنظيم ع

 

تواصلت  االستفتاءطوال أيام مركزية قامت وزارة الصحة بعمل غرفة عمليات  :وزارة الصحة -

وذلك لمباشرة المواطنين أمام  ،بشكل مستمر مع غرف أزمات فرعية تابعة للوزارة في كل محافظة

وقد استغلت الوزارة تجمع  ،فوري في حالة وقوع أي أزمات صحيةلجان االقتراع والتدخل ال

فيروس سي، ضمن الحملة المواطنين أمام اللجان لتنشر سياراتها المجهزة إلجراء الكشف على 

 . إلجراء الكشف على المواطنين أثناء فترات االنتظار" مليون صحة 700"القومية 

 

من خالل بعثاتها الدبلوماسية المنتشرة في جميع أنحاء  ،قامت وزارة الخارجية :وزارة الخارجية -

، على أعلى أبريل 07إلى  71بتنظيم عمليات تصويت المصريين في الخارج في الفترة من  ،العالم

حيث جرت  ،بالضوابط التي وضعتها الهيئة الوطنية لالنتخابات مستوى من المهنية وااللتزام

 . دولة حول العالم 703في  مقر انتخابي منتشر 730انتخابات المصريين في الخارج في 
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 االستفتاء قامت وزارة الهجرة بعقد غرفة عمليات طوال أيام :وزارة الهجرة والمصريين في الخارج -

لمتابعة سير عملية التصويت والرد على أسئلة المصريين في الدول المختلفة، وتوعيتهم بحقوقهم 

وتعريفهم بإجراءات التصويت واستصدار األوراق الالزمة لهم من داخل مصر، مثل بطاقات الرقم 

 . شون فيهالقومي، لتمكينهم من التصويت في مقار البعثات الدبلوماسية في البلد الذي يعي

 

ا   : المتابعة المحلية والدولية: ثالثا

استحدثت الهيئة الوطنية لالنتخابات هذا العام فكرة شديدة الذكاء والفاعلية بشأن تنظيم عمل 

المتابعين، وهي إنشاء قاعدة بيانات دائمة لمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية التي يحق لها متابعة 

بإنشاء قاعدة بيانات  ٢١٠٢لسنة  ٢٢الهيئة الوطنية لالنتخابات رقم قرار "االستحقاقات االنتخابية، بموجب 

يسري التصريح الذي تحصل ، بحيث "قيد منظمات المجتمع المدني وغيرها لمتابعة االنتخابات واالستفتاءات

عليه المنظمة لمدة عام، وعليها اللجوء للهيئة بعد ذلك لتجديد التصريح لها ولمتابعيها، وتحتفظ الهيئة بحق 

مات التي سبق وتم تسجيلها من قاعدة البيانات، إذا ما أخلت المنظمة بأي استبعاد أو استبدال أي من المنظ

من شروط قيدها في قاعدة البيانات أو أساءت استغالل التصريح الذي منحته لها اللجنة في مزاولة أي 

 . أنشطة سياسية أو حزبية

ثالثة ومؤسسة محلية، و جمعية 33دولية، و ماتمنظ خمس الهيئة الوطنية لالنتخابات وقد قبلت

للقيد بقاعدة بيانات منظمات المجتمع المدني لمتابعة االنتخابات واالستفتاءات، وفق متخصصة  مجالس

 : قبول المتقدمين للمتابعة كالتاليالتي نص عليها القرار بشأن شروط ال
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ع المدني المصرية نظم قرار الهيئة قبول منظمات المجتم المدني المحلية،بالنسبة لمنظمات المجتمع  -

أن تكون المنظمة ذات سمعة حسنة ومشهوداً لها بالحيدة : لمتابعة االنتخابات وفق ثالثة شروط هي

والنزاهة، وأن تكون للمنظمة سابق خبرة في مجال متابعة االنتخابات، وأن يكون مندوبو المنظمة 

 . مقيدين في قاعدة بيانات الناخبين

 

، نظم قرار الهيئة قبول منظمات المجتمع المدني الدولية لمتابعة االنتخابات بالنسبة للمنظمات الدولية -

أن تكون ذات سمعة دولية حسنة ومشهوداً لها بالحيدة والنزاهة، أن يكون : وفق ثالثة شروط هي

من ضمن مجاالت عمل المنظمة األصلية متابعة االنتخابات وحقوق اإلنسان ودعم الديمقراطية، أن 

 .بق خبرة في مجال متابعة االنتخاباتيكون لها سا

 

دعوة من ترى دعوته الحق في للهيئة أعطى القرار ، بالنسبة للبعثات الدبلوماسية والهيئات الدولية -

من رؤساء وأعضاء الهيئات والمفوضيات األجنبية المختصة باالنتخابات والسفارات واالتحادات 

 .الدولية واإلقليمية لمتابعة االنتخابات

 

أشاد جميع المتابعين المحليين والدوليين بالتفاعل السريع للهيئة الوطنية لالنتخابات مع أسئلة وقد 

وشكاوى المواطنين، وبالجو السلمي الذي جرت فيه االنتخابات، وبدرجة النزاهة والشفافية العالية التي 

حقاق، وشهدوا جميعاً بأن جرت فيها عملية التصويت، وكذلك بحماس المصريين واحتفالهم بإنجاح هذا االست

متابعيهم لم يتعرضوا ألي مضايقات من رؤساء اللجان أو من جمهور الناخبين أثناء المتابعة، وأنهم قاموا 

 . بعملهم بحرية كاملة ودون أي محاولة للتأثير عليهم
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ا    :وسائل اإلعالمتغطية : رابعا

إنشاء قاعدة بيانات التغطية  ٢١٠٢لسنة  ٢٢رقم ها قرارفي  نظمت الهيئة الوطنية لالنتخابات

حيث أتاحت لجميع وسائل اإلعالم المطبوعة والمسموعة ، اإلعالمية لمتابعة االنتخابات واالستفتاءات

االستفتاء وما والمرئية والرقمية واإلعالميين الدوليين المعتمدين القيام بالتغطية اإلعالمية لكافة إجراءات 

احل االقتراع والفرز، بما في ذلك مريليه من استحقاقات انتخابية طوال الفترة المرخص لها بالعمل خاللها، 

بشرط االلتزام بتحقيق المساواة بين المرشحين في استخدام الوسائل اإلعالمية ألغراض الدعاية االنتخابية، 

وعدم القيام باستطالعات رأي دون موافقة الجهات المختصة بالدولة ومنها الجهاز المركزي للتعبئة 

أن بش صريحات الرسمية التي تقدمها الهيئة الوطنيةواإلحصاء، وعدم إذاعة نتائج أو مؤشرات تستبق الت

لعدم إحداث بلبلة لدى الرأي العام، كما ألزمت الهيئة وسائل اإلعالم بالصمت عن  االستفتاءات أو النتخابات

  .لتصويت بيومينفي موعد الصمت االنتخابي الذي يسبق انشر أي مواد 

أثناء تغطية العملية االنتخابية  وألزمت الهيئة وسائل اإلعالم األجنبية بااللتزام بمجموعة قواعد

 : كالتالي

 . عدم خلط الرأي بالخبر وعدم خلط الخبر باإلعالن. 7

 . مراعاة الدقة في نقل المعلومات وعدم تجهيل مصادرها. 0

 . استعمال عناوين معبرة عن المتن. 4

 . عدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية. 3

عدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أو اقتطاع جمل من األقوال بالمخالفة لمتن هذه . 3

 . األقوال

 . عدم سؤال الناخب عن المرشح الذي سينتخبه أو انتخبه. 1



 المركز المرصي لدراسات الديمقراطية الحرة
 
 
 

 

 05 

 . عدم إجراء أي استطالع رأي أمام لجان االنتخابات أو في نطاق جمعية االنتخاب. 1

 . ل طرف في الرد أو التعليق على ما يتعرض له من هجوم أو مدحعدم االنتقاص من حق ك. 8

 . عدم نشر إعالنات مجانية أو بمقابل للمرشح بعد الميعاد المحدد قانوناً للدعاية. 1

 . عدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض المرشح. 70

 . عدم توجيه أسئلة إيحائية ذات تحيز واضح. 77

 

أربعين وسيلة إعالمية ما بين صحف وقنوات تليفزيونية وقد قامت الهيئة الوطنية لالنتخابات بقيد 

ومواقع إليكترونية إخبارية ضمن قاعدة البيانات المخصصة لوسائل اإلعالم المصرح لها بتغطية االنتخابات 

ً للقرار تعتبر التصاريح التي تحصل عليها هذه الجهات اإلعالمية سارية لمدة عام،  واالستفتاءات، ووفقا

ً لها تبشرط التزام وسائل اإلعالم بالشروط التي قيدت في قاعدة البيانا وأن ال تستخدم الوسيلة  ،وفقا

اإلعالمية التصريح الممنوح لها من الهيئة في أي أنشطة سياسية أو حزبية، أو في أي نشاط غير تغطية 

 . االنتخابات واالستفتاءات

 

 : ليدياإلعالم غير التق

لعبت وسائل التواصل االجتماعي، بوصفها أشهر منصات وسائل اإلعالم غير التقليدي، دوراً كبيراً 

داخل مصر أو  المصوتين، حيث كان المواطنون هم أنفسهم أبطال الخبر وناقلوه، سواء االستفتاءفي تغطية 

المصريين المصوتين في الخارج، حيث لجأ أغلبهم إلى تصوير أنفسهم أثناء التصويت، أو أثناء الوقوف في 

صورهم طوابير االنتخابات، وتصوير المظاهر االحتفالية التي جرت خارج مقار اللجان االنتخابية، وإرسال 
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من النضج السياسي لدى المواطن ما يعكس درجة كبيرة ، بوتويتر فيسبوكعبر حساباتهم الخاصة على 

 . بحيث لم يعد دوره فقط اإلدالء بصوته أو التعبير عن رأيه، بل كان أيضاً رقيباً على هذا الصوت

 

ا   :نسب المشاركةالمصوتين و: رابعا

، مباشرةً بعد غلق قضاة المشرفين في اللجان الفرعيةجرت عملية فرز أصوات الناخبين بمعرفة ال

تحت أعين وسائل اإلعالم ومندوبي المرشحين ومتابعي االستفتاء، من  اليوم الثالثباب التصويت في 

ثم تم نقل نتائج الفرز إلى الهيئة مباشرةً، حيث تعامل جمهورية منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، 

ارج وإعالن ومن ثم تم جمع األصوات، بما في ذلك أصوات المصريين في الخمصر بالكامل كدائرة واحدة، 

 . بريلأ 04النتيجة النهائية في مؤتمر صحفي مساء يوم الثالثاء 

ناخبًا  314ألف و 714مليون و 01شارك فى االستفتاء أنه  علنت الهيئة الوطنية لالنتخاباتأحيث 

، %88.84صوتًا بنسبة  137ألف و 371مليون و 04 عددمنهم على التعديالت  ، ووافق%33.44بنسبة 

 %.77.71صوتا بنسبة  180و 133مليون  0 على التعديالت عدد فيما صوت بعدم الموافقة

عدد  ، حيث كان0074تعد نسبة المشاركة هذه هي األعلى بين كل االستحقاقات السابقة منذ 

ناخب،  730ألف و 033مليون و 03على سبيل المثال هو  0078ئاسية المشاركين في االنتخابات الر

 03، والتي شارك فيها 0073، وهي تقريباً نفس نسبة من صوتوا في االنتخابات الرئاسية %37.03بنسبة 

 . ناخب 173ألف و 341مليون و

السياسية  ويرجع هذا التفوق في عدد المشاركين في االستفتاء على نسب المشاركة في االستحقاقات

السابقة إلى يسر اإلجراءات التي استطاعت الهيئة الوطنية لالنتخابات توفيرها للمواطنين، بفضل طبيعة 

االستفتاء القاضية بالتعامل مع الجمهورية بالكامل كدائرة واحدة، ومن بين هذه التيسيرات وأهمها هو السماح 
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اقة الرقم القومي، والسماح بالتصويت حتى لو كانت للوافدين بالتصويت في لجان غير لجانهم المثبتة في بط

بطاقة الرقم القومي غير سارية، والسماح أيضاً للمصريين في الخارج بالتصويت في أقرب مقر انتخابي لهم 

دون الحاجة للتسجيل المسبق في السفارة المصرية الموجودة في البلد الذي يقيمون به، كما وفرت الهيئة 

بالتعاون مع وزارة الداخلية وسائل نقل لكبار السن والمعاقين لتسهيل وصولهم للجان،  الوطنية لالنتخابات

ووفرت الهيئة أيضاً بالتعاون مع المجالس المتخصصة أوراق اقتراع بطريقة برايل لتسهيل عملية التصويت 

 . على المكفوفين دون الحاجة لالستعانة بأحد

 

        : الخصائص الديمغرافية للمشاركين

مواطن داخل وخارج مصر  304ألفا و 433مليونا و 17 بدعوة قامت الهيئة الوطنية لالنتخابات

ناخبا، بينما يبلغ عدد  411ألفا و 118مليونا و 40ويبلغ عدد الناخبين الرجال  للتصويت على االستفتاء،

 .ث إحصاءات قاعدة بيانات الناخبينوفق أحد ،ناخبة 743ألفا و 331مليونا و 40 السيدات

وبمقارنة هذا العدد بعدد المواطنين الذين تم دعوتهم لالنتخابات الرئاسية العام الماضي، والذي كان 

، يتبين لنا أن هناك زيادة تقارب المليون ونصف مواطن مواطن 748ألف و  18مليون و 31 عددهم 

المستمر لقاعدة بيانات  التلقائي من واقع اإلجراءات المتبعة في التحديثو. ت خال عام واحد فقطحدث

الناخبين، فإن هذه الزيادة الكبيرة خالل عام واحد فقط، قد جاء أغلبها من المواطنين الشباب الذين بلغوا سن 

ً الثامنة عشر   . حديثا

تغير كامل، خالل الخمس سنوات وهذا يعني أن الشارع السياسي المصري بصدد إعادة تشكيل و

د أكبر من فئة الشباب حديثي السن وحديثي العهد بالمشاركة السياسية، إذ أن هذه االقادمة، مع إنضمام أعد

، 0077الفئة من المواطنين لم تشهد ولم تشارك في األحداث الجسام التي وقعت قبل وأثناء وبعد ثورة يناير 
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اإلسالم السياسي والحرب على اإلرهاب، فضالً على أن طريقة  وما تالها من صراعات مريرة مع قوى

 . تعاطيهم مع السياسة ال تعتمد على الوسائل التقليدية التي استخدمتها األجيال السابقة لجيلهم

تستدعي هذه الطفرة الشبابية في قواعد بيانات الناخبين ضرورة االهتمام بتحسين أوضاع األحزاب 

السياسية بحيث تكون قادرة على استيعاب وتثقيف هؤالء الشباب، وتجهيزهم للمشاركة بفاعلية في الحياة 

في رعاية الشباب من هذه  السياسية، حيث أنه وبرغم االهتمام الكبير الذي توليه الدولة بأجهزتها الرسمية

ً واجتماعياً، إال أن هذا ليس كافياً، ويجب أن يكون  الفئة العمرية تحديداً وتأهيلهم لقيادة المستقبل سياسيا

هم، أو ممارسة لألحزاب السياسية دور مؤثر في تقديم مساحات بديلة تسمح لهم بالتعبير عن مواقفهم وتطلعات

  .ثر يفيد منه المجتمع ككلبشكل صحي ومؤ المعارضة السياسية

 

 : الحشدالدعاية وجدل حول 

تداولت بعض وسائل اإلعالم التابعة لجماعة اإلخوان المسلمين أو الموالية لها، وبعض الحسابات   

المجهولة على تويتر وفيسبوك، في اليوم الثاني من االستفتاء، صور لمواطنين يتسلمون علب كرتون تحتوي 

ة للدولة، وأنتشرت شائعة على مواد غذائية، وادعت أن هذه العلب يتم توزيعها بواسطة أحزاب سياسية موالي

أخرى عبر وسائل التواصل االجتماعي بأن مكاتب التموين تقوم بتوزيع كوبونات على بطاقات التموين 

للمواطنين بشرط صرف هذه الكوبونات مقابل مواد غذائية بعد تصويتهم في االستفتاء، وإثبات ذلك من 

 . لتموينخالل إظهار اإلصبع المغموس في الحبر الفسفوري لموظف ا

وبالبحث في حقيقة هذه الشائعات، التي إن صحت كانت ستضر بنزاهة عملية االستفتاء ككل، تبين  

ى السوشيال عل لنا كذبها وتعمد خلط األمور لتصوير األمر على غير حقيقته، حيث ثبت أن الصور المتداولة

قام بها حزب  ألنشطة خيريةلمواطنين يحملون صناديق بها مواد غدائية، هي صور قديمة تعود  ميديا
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بشأن  اقتراح ت الفقيرة في شهر يناير، أي قبل تدول أي حديث أومستقبل وطن في بعض المحافظا

التعديالت الدستورية أصالً، حيث لم يبدأ الكالم عن التعديالت داخل البرلمان وبين الرأي العام سوى في 

ً أن الكوبونات التي يدعون أنها توزع في مكات ب التموين، هي كوبونات تخص فبراير، واتضح أيضا

ولم يتم توزيعها المعونات التي توزعها بعض الجمعيات الخيرية بشكل اعتيادي قبل رمضان من كل عام، 

كتقليد سنوي في المناطق الفقيرة مكاتب التموين، ولكن تم توزيعها بمعرفة مندوبي الجمعيات الخيرية  داخل

وال عالقة لمكاتب التموين بهذه في االستفتاء، ذه الجمعيات لهوال مصلحة أنه ال عالقة اتضح أيضاً وعادي، 

 .الكوبونات ال في توزيعها أو صرف مواد غذائية مقابلها

وقد نشر حزب مستقبل وطن بيان صحفي رد فيه على هذه الشائعات ونفى قيام الحزب بأي توجيه  

للناخبين من خالل توزيع مواد غذائية أو غيره، وأن نشاط الحزب اقتصر فقط على عمل حمالت دعائية قبل 

التعبير عن رأيهم االستفتاء من خالل الفتات في الشوارع وأغاني وطنية تحث المواطنين على المشاركة و

بحرية دون أي توجيه للموافقة أو عدم الموافقة على التعديالت الدستورية، وقال قياديو الحزب أنه ال 

مصلحة لحزبهم في االستفتاء، فهي ليست انتخابات وحزبهم ليس طرف في منافسة أمام حزب أخر بشكل قد 

تقديم عدة بالغات إلى النيابة علن الحزب عن نيته اء أصوات الناخبين بمواد غذائية، وأيدفعهم لمحاولة شر

بشأن  العامة ضد عدد من األشخاص والمواقع والصفحات الممولة من جماعة اإلخوان اإلرهابية وأعوانها

وأهاب الحزب، بوسائل اإلعالم والصحف التفرقة بين جهود النواب والجمعيات الخيرية نشر هذه الشائعات، 

المتزامنة مع قرب حلول شهر رمضان الكريم والتي تعد عادات مصرية حميدة تقوم علي أساس التكافل 

والمسئولية المجتمعية وبين جهود الحزب التنظيمية لدعوة المصريين لإلستفتاء ووضع كل صورة في 

 .ارها الصحيح حتي ال تختلط األمور ببعضها البعضإط
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ضحت الهيئة الوطنية لالنتخابات في المؤتمر الصحفي المنعقد في اليوم الثالث من االستفتاء، وأو 

المستشار محمود الشريف أكد أنها تعلم بما يتردد من شائعات بشأن توزيع مواد غذائية أمام اللجان، و

اوز سيتم التعامل معه ، وفي حال رصد أي تجالمخالفاتلجنة ُمشّكلة لمتابعة  المتحدث باسم الهيئة أن هناك

أو للسادة القضاة ألنه ليس للهيئة  واتخاذ اإلجراءات القانونية، واإلعالن عنه بمنتهى الشفافية والنزاهة

 . أي مصلحة في إخفاء أي تجاوز أو انتهاكالمشرفين على االستفتاء 

 

 : خاتمة

الل إنجاح عملية لقد اتخذت مصر خطوة كبيرة ومهمة في مسيرة اإلصالح الديمقراطي، من خ 

وأصبحت نافذة بمجرد إعالن الهيئة التعديالت الدستورية واالستفتاء عليها، إذ أن التعديالت التي تم إقرارها 

تعيد توزيع الصالحيات بين مؤسسات الدولة المختلفة بشكل يضمن الوطنية لالنتخابات نتيجة االستفتاء، 

في أي بلد، كما تضمن  العمل الديمقراطي محورمزيداً من االستقرار في عملية التداول السلمي للسلطة وهو 

أهم دوائر صناعة القرار في مصر، كما تعد هذه  التعديالت تمثيل أكثر عدالً للمرأة في مجلس النواب وهو

الخطوة المهمة التي اتخذها المواطن المصري بالمشاركة الكثيفة في التصويت على االستفتاء هي دليل على 

وترسيخها، وهو ما يتطلب مزيداً من لخاصة في بناء الديمقراطية أن مصر بدأت تنسج مالمح تجربتها ا

ا وجديدها، لتواكب هذا التطور الديمقراطي االهتمام بتطوير حال األحزاب السياسية في مصر، قديمه

ً في ال تكون أن وبسرعة غير متوقعة، الحادث  هذه األحزاب نظراً لبعض العيوب في طريقة إدارتها سببا

  .رهيأو تأخ تعطيل هذا التطور

 

 


