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 : مقدمة
اليت  –االنتخاابت الربملانية  –بدأت مصر مع بداية العام اجلديد يف إجراءات تنفيذ االستحقاق الثالث يف خارطة الطريق  

وياًل واجهت فيه البالد حتدايت كبرية يف ، لتكمل بذلك مشوارًا ط5100يونيو  01أُعلنت بعد سقوط حكم اإلخوان املسلمني يف 
ر حماولة حتقيق احلد األدىن من املمارسة الدميقراطية يف مواجهة االستهداف املباشر من مجاعات إرهابية يف الداخل واخلارج ألمن واستقرا

من خالل هذا التقرير وما سيليه تقييم بدوران كمنظمة جمتمع مدين حناول " املركز املصري لدراسات الدميقراطية احلرة"وحنن يف . البالد
العملية ابلكامل من كافة جوانبها، على مستوى دور الدولة متمثلة يف اللجنة العليا لالنتخاابت، وعلى مستوى األحزاب السياسية 

 . واملتنافسني، وأيضاً على مستوى املواطن الناخب صاحب الصوت األعلى يف هذه املعركة

والذي يتزامن مع أكتمال املرحلة األوىل من اإلجراءات وهي مرحلة التقدم أبوراق  1ثاينالالتقييمي هو التقرير ويعد هذا 
بعد تعديل قانون االنتخاابت وإصالح ما به من ثغرات كانت هتدد حبل اجمللس بعد إنعقاده نظراً لتناقض  الرتشح للراغبني يف املنافسة

املرحلة الثانية وهي مرحلة الدعاية ابلتزامن مع أكتمال  التقييمي الثالثوسوف يصدر املركز التقرير . هذه الثغرات مع نصوص الدستور
التقرير إىل مخسة ينقسم و   .اإلعادةثالثة وهي مرحلة التصويت األوىل مث ابلتزامن مع أكتمال املرحلة ال الرابعاالنتخابية، مث التقرير 

ومنظمات اجملتمع  ،خاابت، أداء اللجنة العليا لألنتاإلطار التشريعي، املشهد السياسي، الوضع األمين: يتم فيها تقييم كل منفصول، 
 .املدين وعملية املتابعة

 
 :التشريعي اإلطار: أوالا 

وحددت ملانية رب بدعوة الناخبني للمشاركة يف االنتخاابت الأغسطس  01اللجنة العليا لالنتخاابت مساء يوم األحد  تقام
 01أكتوبر ابلنسبة للمصريني ابلداخل، و 01و  01يومني مها الدعاية مث التصويت على إنعقادها مبرحلة تقدمي طلبات الرتشح مث 

 .أكتوبر يف اخلارج 51و 52اخل، و أكتوبر يف الد 51و 51أايم أكتوبر ابلنسبة للمصريني يف اخلارج على أن تكون اإلعادة  01و

، خرجت الكثري من التحذيرات 5102عقب اإلعالن األول عن عقد االنتخاابت الربملانية ودعوة الناخبني يف مطلع عام 
ابلكثري من العقبات نتخاابت الربملانية به حقاق االيتم فيه التجهيز الستكان الذي  واملناخ التشريعي  د السياسياملشهاليت أنذرت أبن 

اليت من املتوقع أن تؤدي إىل فشل هذه االنتخاابت يف التعبري عن اإلرادة احلقيقية للمواطنني أو أن حتول دون حدوث االنتخاابت 
تعديل قوانني االنتخاابت  وقد مت حلها من خالل جلنة عدم دستورية بعض القوانني املنظمةاًل، وكانت هذه املشكالت تتلخص يف أص

 .حسب املوضح أدانه

                                                           
 http://egldi.org/sec_b/arc.php?rw=21: كاماًل، برجاء زايرة موقع املركز املصري لدراسات الدميقراطية احلرة على هذا الرابط  5102ل الصادر يف فرباير لإلطالع على التقرير األو  1 

http://egldi.org/sec_b/arc.php?rw=21
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 احلقوق مباشرة تنظيم قانوين بـبطالن ة العليا تطالبطعون يف مطلع شهر فرباير إىل احملكمة الدستوري مت تقدمي أربع دعاوى حيث
 : نظراً لـ النواب، جملس انتخاابت دوائر وتقسيم النواب وجملس السياسية

 الىت القائمة بني تباين من قانون تقسيم الدوائر بسبب عدم توافر مبدأ تكافؤ الفرص لوجود 01و 2و 4 املواد دستورية عدم (0
 5مرشح،  42 على حتتوى الىت والقائمة مرشح 02 على حتتوى

 للدعاية األقصى احلد ختل مببدأ عدم املساواة حيث جتعل الىت السياسية احلقوق مباشرة قانون من 52 املادة عدم دستورية (5
  واحدة، قائمة تضمهم مرشحاً  02 لكل املبلغ وتضاعف جنيه ألف 211 الفردى للمرشح االنتخابية

املادة  تنص الىت ختل مببدأ أن االنتخاب حق وليس واجب حيث السياسية احلقوق باشرةم قانون من 21 املادة دستورية عدم (0
  جنيه، 211 جتاوز ال بغرامة أبصواهتم اإلدالء عن املتخلفني معاقبة على

 ألهنا شاب؛ بصفة الرتشح من سنة 41 وحىت 01 سن من الشباب اليت حترم النواب جملس قانون من 5 عدم دستورية املادة (4
 . الرتشح ابب فتح يوم ميالدية سنة 02 إىل سنة 52 من الشباب سن حددت

يف بطالن النصوص فقط، لكن أيضاً الطريقة اليت مت تقسيم الدوائر االنتخابية ابلنسبة للقائمة هبا  املشكلة وقتهاتنحصر  ومل
والناخبني، إذ مت  السكان عدد ىف متقاربة توحمافظا دوائر بني التمثيل ىف تزيد األمر تعقيدًا على الناخب، حيث مل تراعي التفاوت

القائمة وكل قائمة تغطي مساحة واسعة جدًا من احملافظات جتعل  بنظام لالنتخاب ختصص دوائر 4 ابلكامل إىل اجلمهورية تقسيم
ي غري قائم على وعي أغلب الناخبني ال يعرفون كل األمساء املوجودة على القائمة، وابلتايل انتخاهبم للقائمة سيكون اختيار عشوائ

ومعرفة ومعلومات كاملة، وابلتايل لن يعرب حقيقًة عن رغبة وإرادة شعبية حقيقية أدت لوصول أشخاص بعينهم إىل كرسي الربملان، وهو 
 .ا خيل ابلغرض من االنتخاابتم

 احملكمة حكم صدور بعدلكن سرعان ما تداركت اللجنة العليا لألنتخاابت وكافة أجهزة الدولة املعنية هذه الثغرات، 
 جلنة بتشكيل السيسي الفتاح عبد الرئيس وجه ، ابحلكم األحزاب من الكثري وترحيب ، الدوائر تقسيم قانون ببطالن العليا الدستورية

 قرار مارس 5 يف، املهندس إبراهيم حملب نذاكآ الوزراء رئيسوبناءاً عليه قام  ،القوانني املنظمة لالنتخاابت الربملانية تعديل عملية تتويل
 من األوىل املادة نصت، و النواب جملس خاابتانت دوائر تقسيم بقانون قرار مشروع إلعداد جلنة بتشكيل 5102 لسنة 411 رقم

 الوزراء جملس رئيس مستشار من كل وعضويةآنذاك املستشار إبراهيم اهلنيدي  االنتقالية العدالة وزير برائسة اللجنة ُتشكل أن القرار
 على والدكتور القانونية الشئون  لقطاع الداخلية وزير مساعد واللواء التشريع لشئون العدل وزير ومساعد واالنتخاابت األمنية للشئون

 كلية يف العام القانون أستاذ فوزي الدين صالح والدكتور مشس عني جامعة احلقوق كلية يف الدستوري القانون أستاذ العال عبد
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 وشئون االنتقالية العدالة وزير اهلنيدي إبراهيم املستشار برائسة مارس 1 يف اجتماعاهتا أويل اللجنة عقدتو . املنصورة جامعة احلقوق
 علي واللواء ،االنتخاابت لشؤون الوزراء جملس رئيس مستشار قمصان رفعت اللواء رو ضحبو ، االنتقالية العدالة وزارة مبقر النواب جملس

 . اللجنة أعضاء من الدستوري القانون وخرباء وأساتذة القانونية للشئون الداخلية وزير مساعد املويل عبد

إعادة صياغة النصوص أشهر على عمل مسودة مت فيها حل مشكالت القوانني السابقة و  أربعةطوال اللجنة عكفت حيث 
 اتلقاء عدةعرب  األحزاب السياسية واملرشحني املستقلني ومنظمات اجملتمع املدين، ومت ذلك القانونية املختلف عليها ابلتشاور مع

، ومت االتفاق مع األحزاب على العمل سوايً على مشروع من األحزاب السياسية واجملتمع املدين األطراف املعنيةكل مع  تها اللجنة نظم
 اللجنةسودة، قامت قانون موحد لألنتخاابت، وابلفعل أوفت األحزاب ابتفاقها وتقدمت للجنة تعديل القانون يف شهر يونيو مب

 النهائية الصورة وضع ىف به األخذ قامت اللجنة بدراسة كل ذلك مثو مقرتح آخر تقدم هبم مستقلون،  41إىل جانب تفصياًل  مبراجعته
 .الرائسة من تصديقها مث الوزراء جملس إىل إرساهلا قبل لقوانني،شاريع امل

 بتعديل 5102 لسنة 15 رقم بقانونالصادر  القرارأغسطس  5 األحد مساء الرمسية اجلريدة، بنشر تإلجراءاأنتهت هذه ا
 ليكتمل يوليو، 51 يف مؤرخاً  السيسي عبدالفتاح الرئيس أصدره الذي النواب، وجملس السياسية احلقوق مباشرة قانوين أحكام بعض
 : التعديالت وتضمنت. الربملانية لالنتخاابت التشريعي البناء بذلك

 2 إىل السياسية احلقوق مباشرة من اناحلرم فرتة زايدةب السياسية احلقوق مباشرة قانون من الثانية املادة علىتعديالت  .0
 القيم حمكمة من حكم صدور حاليت عدا احلاالت، مجيع يف وذلك سنوات، 2 من بدالً  العقوبة تنفيذ اتريخ من سنوات
 من احلرمان فيهما يكون حيث األمانة أو ابلشرف خملة جرمية الرتكاب العمل من ابلفصل حكم وصدور املال مبصادرة

 .ماحلك صدور اتريخ

 لذلك يشرتط حبيث الضرييب، ابلتهرب ابإلدانة أحكام ضدهم الصادر حرمان بشأن الثانية الفقرة من األول البند تعديل .5
 .النقض حمكمة من ابت حكم صدور ابلضرورة وليس فقط، هنائي حكم صدور

 يشار حمافظة، بكل نتخابيةا جلنة العليا اللجنة ُتشكل" أن على تنص وأصبحت ذاته القانون من 05 املادةعلى  تعديالت .0
 مبحاكم رئيس برائسة أى االبتدائية احملكمة رئيس برائسة وتكون ،"احملافظة انتخاابت جلنة" بعبارة القانون هذا يف إليها

 الدولة، مبجلس ومستشار االستئناف، مبحاكم قاض   وعضوية ابتدائية، حمكمة هبا ليس اليت احملافظات يف االستئناف
 واجملالس األعلي القضاء جملس خيتارهم اإلدارية، النيابة هيئة رئيس نواب وأحد الدولة، قضااي هيئة رئيس نواب وأحد
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 العضو حمل حيل احتياطياً  عضواً  اجملالس هذه ختتار كما األحوال، حبسب القضائية واهليئات اجلهات هلذة اخلاصة
 ".اللجنة هذه اختصاصات العليا اللجنة وحتدد لديه، مانع قيام عند األصلي

 ليصبح مقعداً  02 من املكونة القائمة على املرشحني إلنفاق األقصى ابحلد اخلاصة 52 املادة من الثانية الفقرة تعديل .4
 42 من املكونة القائمة يف أمثال 0 احلدان ويزاد اإلعادة، مرحلة يف جنيه مليون أقصى وحد جنيه ألف 211و مليونني
 .مقعداً 

 عضواً  221 من 5104 دستور بعد جملس أول يشكل" أن على لتنص النواب جملس قانون من األوىل املادة تعديل .2
 املادة وكذلك" األعضاء من% 2 على يزيد ال ما تعيني اجلمهورية لرئيس وجيوز املباشر السري العام ابالقرتاع ينتخبون

 القوائم بنظام مقعداً  051و ديالفر  ابلنظام مقعداً  441 بواقع النواب جملس انتخاب يكون" أن على لتنص الثالثة
 ".منهما كل يف الرتشح واملستقلني لألحزاب وحيق املطلقة، املغلقة

" والسياسية املدنية حبقوقه متمتع مصري كل" حق من ليصبح ،الدستورية احملكمة حلكم استجابة، الثامنة املادة تعديل .2
 .جنسيته ازدواج عدم اشرتاط دون للعضوية الرتشح

 املادة يستبدل"الرمسية أنه  اجلريدة عرب ابلقرار املنشور األوىل املادةالدوائر بني الفردي والقائمة، فقد أوضحت  أما عن تقسيم
 مصر مجهورية تقسم" األتى، النص النواب جملس انتخاابت دوائر تقسيم شأن ىف 5104 لسنة 515 رقم بقانون القرار من الثانية
 لالنتخاب ختصص انتخابية دوائر أربع إىل تقسم كما الفردى، ابلنظام لالنتخاب ختصص ابيةانتخ دوائر ومخس مائتني إىل العربية
 . 2".القوائم بنظام

 
  :السياسي املشهد: اثنياا 

مستوى املتنافسني على مقاعد الربملان، سواء من أحزاب سياسية أو ضعف  راسات الدميقراطية احلرةاملركز املصري لدرصد 
ينذر أبن ما هو و ، من إمجايل املرشحني املقبولني تقريباا % 52نسبة املرشحني املستقلني هي الغالبة بـ حيث كانت مستقلني، 
حيث سيؤدي إىل حالة  ،ينا بربملان مثل ألوان الطيف تغيب عنه فكرة الغالبية احلزبية، وهذا أمر يضر أكثر ما يفيدستأيت إل االنتخاابت

من التخبط والتضارب الشديد بني االنتماءات احلزبية والقائمة لألعضاء، وستجعل عملية اختاذ قرار أو وجود رؤية واضحة وحمددة 
  .قرارات أو مواقفلتايل سينعكس ذلك على ما سيصدر عن اجمللس من داخل اجمللس أمر يف غاية التعقيد واب

                                                           
 http://tiny.cc/xylx3x :داول الدوائر من اجلريدة الرمسية نفسها عرب هذا الرابطميكن اإلطالع على ج2 

http://tiny.cc/xylx3x
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، وقليل فئة النجوم وفئة الشيوخ: ينتمون إىل فئتنيأن غالبية الذين أبدو رغبتهم يف املنافسة وتقدموا أبوراق ترشيحهم  كما
 .مؤهلني وذو خربة سياسينيمنهم فقط 

عن فئة الشيوخ، فاملقصود هبا بعض قيادات األحزاب الدينية وأشهرهم حزب النور الذي ميثل الدعوة السلفية، وأغلب أما 
سلفيني وشيوخ مبساجد معروفة بنشر الفكر املتشدد خصوصًا يف القرى مبنطقيت الدلتا اس دعاة ابألس مرشحيه وقيادات احلزب هم

بية مستقلة يف شهر أغسطس، قبل اإلعالن عن موعد األنتخاابت أبسابيع قليلة، عشات ومحالت عو دوالصعيد، وقد خرجت 
اليت حتظر  ستورية ابملخالفة لقانون األحزاب ونصوص الدتطالب حبل تسعة أحزاب دينية ما زالت تعمل على الساحة السياس

وابلفعل . ه األحزاب بشكل صريحذفته هتكوين أحزاب على أساس ديين أو استغالل دور العبادة يف أي عمل سياسي، وهو ما خال
جنحت هذه احلمالت يف حث جلنة شئون األحزاب لتحريك دعوى قضائية حلل هذه األحزاب بناءًا على املستندات اليت تثبت 

حزاب وخلطهم الصريح بني الدين والسياسة، وما زالت الدعوى تنظر أمام النائب العام حىت حلظة  س هذه األء أتسيخمالفتهم ملبادي
حبل هذه األحزاب، فسيتم تنفيذه، مما سيرتتب عليه احتمالية  إىل حكموصل القضاء بدرجاته املختلفة حال ويف . كتابة هذا التقرير

  . إسقاط العضوية عن أعضاء الربملان املنتمني هلذه األحزاب، ورمبا أيضاً سيؤدي حلل جملس النواب ابلكامل

جنوم  منهم مثالً  .الذين أعتمدوا على ذيع صيتهم يف اجملاالت الفنية واإلعالمية املرشحني، فاملقصود هبا جومعن فئة النأما 
 من فئة اإلعالمي والناشط واحلقوقي واخلبري واحمللل، ومع أحرتامنا هلم مجيعاً الربامج احلوارية ، أو جنوم مثل الراقصة مسا املصرين ف
ملصاحل معينة قد تتعارض مع أهداف الدولة من أهنم يف نظر املواطن هم األوىل بثقته نظراً ألهنم ال حيملون أجندة حزبية منحازة ابلرغم و 

أهاًل لتحمل مسؤولية ، وليسوا أيضًا يف حتقيق االستقرار وفرض األمن، إال أهنم األقل خربة فيما خيص التشريع والعمل السياسي
واليت جتعله شريك يف احلكم مع السلطة التنفيذية وليس مشرع أو مراقب  الصالحيات الضخمة اليت مينحها الدستور اجلديد للربملان

، إذ أن هذه املهام تتطلب خربة واسعة يف جمال التشريع من انحية وخربة أكرب يف املمارسة احلقيقية للعمل السياسي واحلزيب من فقط
 .انحية أخرى

إللغاء املواد اليت  عادة تعديل الدستورإل دعواتيطلقون املرشحني للربملان النشطاء السياسيني و بعض عل جهذا ما ورمبا 
نة للمواطن املتخوف من سوء أداء الربملان أو إساءة البعض هلذه أظنًا منهم أن يف ذلك رسالة طمتعطي صالحيات واسعة للربملان، 

كشعار حلزبه أو مجاعته كدعاية إنتخابية، " تعديل الدستور"حىت أن البعض وضع الدستور، الصالحيات الواسعة املمنوحة للربملان يف 
ثناء أقد قاله لرئيس السيسي كان اتصريح  لتفسري خاطيء  على تلك يف دعواهم ندواوأستومنهم تيار االستقالل على سبيل املثال، 

ن عقد االنتخاابت أي بعد اإلعالن ع، يف منتصف سبتمرب، جامعة قناة السويسيف اجلامعات شباب  لشباب يف أسبوعاب ئهلقا
أن الدستور به نصوص مثالية جدًا قد ال  إىل حقيقة يف إشارة" ةحسننوااي تب بأن الدستور كُ "الرئيس قال حيث  ،سبوعنيية أبالربملان
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لربملان إلساءة على نيل سلطة عرب ا وتكالب البعض من انحية، تناسب الواقع الذي نعيشه يف مصر وسط حرب على اإلرهاب
 . من انحية أخرى استغالهلا

 تعديلل العودةبعد أن اتفق غالبية الرأي العام يف مصر على أن املطالبة بتعديل الدستور الدعوات  لكن سرعان ما هدأت
عضو الربملان ة مهمو  ،كلها الطريق خارطة هدم يعين الطريق، خارطة يف وضعت لبنة أول هدم يعين اجلديد الربملان يد على الدستور

 يفابألغلبية املطلقة  املصري الشعب عليها ووافق اخلمسني جلنة صاغتها اليت الدستور، مبادئ حتويل ليست تعديل الدستور، ولكن
  .وممارستها تطبيقها ميكن قوانني إىل ،5104يف  عام استفتاء

، الليرباليةابألحزاب سياسية امللتزمة بعدم إقحام الدين يف العمل السياسي وميكن تسميتها على مستوى األحزاب الأما 
العاملة يف مصر األن كلها بعيدة متاماً عن  الليربالية إذ أن األحزاب لني،خريج مرشحني مؤهتبلديها فيما يتعلق تشف وجود مشكلة نك

حزاب العاملة يف مصر العام ال يستطيعون حصر أو عد األ املواطن العادي، حىت أن جزء كبري من العاملني أو املهتمني ابلشأن
  ؟برجل الشارع البسيط والتعريف بتوجهاهتا وأنشطتها، فما ابلك

 : انية القادمة تنتمي لفئة من ثالثوجند أن األحزاب يف مصر، ال سيما اليت أعلنت املنافسة على االنتخاابت الربمل

أحزاب ذات اتريخ وخربة ولكن ليس هلا حضور يف الواقع، وليس لديها موارد مالية أو بشرية كافية للدفع مبرشحني  (0
وهلذا جلأت هذه األحزاب لضم  ،ل مشرف داخل الربملانل على متثيجحة تسمح هلم ابحلصو وإدارة محالت انتخابية ان

 .مستقلني إليها وترشيحهم من خالهلا

مبوارد مالية كبرية  يتمتعالذي حزب املصريني األحرار أحزاب حديثة بال خربة ولكن لديها موارد مالية كبرية، وأشهرهم  (5
وقد جلأت هذه األحزاب أيضًا لالستعانة بكوادر سياسية مستقلة  ،لهرجل األعمال جنيب ساويرس دعم بسبب 

 .وضمها لقافلتها لتخوض االنتخاابت ابمسها

أحزاب حديثة بال خربة وبال موارد، وهي غالبية األحزاب اليت تكونت بعد ثورة يناير مباشرًة وفشل معظمها يف املنافسة  (0
رغم توافر موارد مالية كبرية لديها آنذاك، والطريف أن األمساء الكبرية واملعروفة بني هذه األحزاب  5100يف انتخاابت 

آثروا السالمة إبعالهنم مقاطعة االنتخاابت الربملانية وعدم املشاركة فيها خوفاً من تكرار نفس  مثل الدستور والعدل، قد
 .  الفشل خصوصاً يف غياب املوارد املالية هذه املرة
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ويف ظل غياب الدور احلقيقي لألحزاب القائمة يف الشارع، جند أن بعضاً من املنتمني ألحزاب سقطت مع أنظمتها يف ثوريت 
يونيو تطل برأسها من جديد يف حماولة الستغالل خربهتم السياسية، حيث كان احلزب الوطين ومجاعة اإلخوان هم  01اير وين 52

 . األقوى سياسياً طيلة العقود املاضية، سواء على مستوى احلشد يف الشارع أو التفاعل مع اجلماهري أو حىت فنون إدارة اللعبة السياسية

ض بعض غري املعروفني من املتعاطفني مع مجاعة اإلخوان لالنتخاابت دون أن يفصحوا عن وبينما هناك شكوك يف خو 
بعض منظمات  تأضطر  أو عرب قوائم األحزاب الدينية، اليت طاملا أيدهتم يف انتخاابت ومواقف سياسية سابقة منذ ثورة يناير، هويتهم

للبحث يف خلفيات املرشحني تنقية كشوف الناخبني طالق مبادرة إل املركز املصري لدراسات الدميقراطية احلرةاجملتمع املدين ومنها 
وابلفعل رصدان عدد يف غفلة من الشعب،  خصوصاً على القوائم ختوفاً من ختفي عناصر مجاعة اإلخوان اإلرهابية فيها ووصلهم للربملان

 . منهم يف القليوبية والصعيد سنوردها يف تقرير منفصل الحقاً 
 

 : الوضع األمين :اثلثاا 
ال تقتصر التحدايت اليت تواجه الربملان القادم واالنتخاابت اليت ستؤدي إليه على التخبط املوجود يف احلياة السياسية فقط، 
ولكن أيضاً ميتد ليشمل الظروف االستثنائية اليت متر هبا البالد من حرب ال تتوقف ضد اإلرهاب الذي متارسه مجاعة اإلخوان املسلمني 

على حدودان الشرقية والغربية، ورغم إصرار القيادة السياسية من مجاعات إرهابية ب الذي ميارسه أنصار اإلخوان يف الداخل واإلرها
متمثلة يف رئيس الدولة على موازاة عملية البناء مع احلرب، حبيث يكون للدولة يد حتارب وأخرى تبين اللبنات األوىل ألسس 

حبقوقه االنتخابية كما هو متوقع،  التمتعيف املقام األول لن يقدم على  الدميقراطية يف مصر، فإن املواطن املشغول أبمنه وسالمة أسرته
 .مما يهدد أيضاً بعدم الوصول إىل برملان يعرب بشكل حقيقي عن إرادة شعب واع  وفاهم

عدة مبادرات ، قامت وزارة الداخلية، متمثلة يف قطاع حقوق اإلنسان، إبطالق حلل هذه املسألة طيبة من جانبهاكبادرة و 
تمع املدين املصرح من جانب الوزارة للتعاون مع منظمات اجملبادرة لضمان أكرب درجة من املشاركة وإجناح عملية االنتخاابت، بدأت مب

هذه املنظمات على التواصل السريع واللحظي مع قطاع هلا مبتابعة االنتخاابت وفتح غرفة عمليات موازية داخل وزارة الداخلية تعني 
نعه عن ات قد هتدد أمن وسالمة املواطن أو متحقوق اإلنسان أثناء املراحل املختلفة لعملية االنتخاابت للتعامل الفوري مع أي خمالف

تشجيع أخرى من جانب قطاع حقوق اإلنسان بوزارة الداخلية تستهدف إلضافة إىل مبادرة ، ابيوم االقرتاع ممارسة حقه يف املشاركة
ودعته ألن يكون هو نفسه رقيب على صوته يف حالة استشعر أي حماولة للتالعب ضمان كافة سبل أتمينه، املواطن على املشاركة مع 

ابقة دور مشرف للوزارة حيث كانت متد املصوتني الواقفني يف الطوابري ستحقاقات السوقد رأينا يف االأو التزوير واإلبالغ عنها فوراً، 
   .مظالت حلمايتهم من الشمسبزجاجات مياه و 
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 أداء اللجنة العليا لإلنتخاابت: رابعاا 

 : الشفافية وإاتحة املعلومات. 0

اتريخ كتابة هذا التقرير، وحىت يناير انعقادها يف الدعوة اتريخ منذ ل املرحلة املاضية، إلنتخاابت خالمتيز أداء اللجنة العليا ل
بقدر كبري من الشفافية، والسرعة يف إجراء التعامالت املختلفة مع األحزاب السياسية، واملرشحني املستقلني، وأيضًا منظمات اجملتمع 

مل يكن معهوداً يف فرتات سابقة، خصوصاً أن الوقت املتاح إلجراء االنتخاابت  كبري يف أداء اللجنة حيث أنه  ويعترب ذلك تطور. املدين
وأضطرت اللجنة للتعامل مع عثرات عدة ظهرت  ،لسابقةلالستحقاقات ا الذي سبق منحهبكافة مراحلها هذه املرة أكرب من الوقت 

معها بنجاح وبتواصل كبري مع كافة أثناء التحضري لالنتخاابت، كان أمهها الثغرات اليت شابت قانون االنتخاابت، وقد مت التعامل 
 .األطراف املعنية

سائل اإلعالم املختلفة للرد على أي يف الظهور املستمر للمسؤولني عن اللجنة يف و اليت أتبعتها اللجنة الشفافية  جتلتوقد 
ويتم من بشكل شبه يومي،  مايتم حتديثهوصفحة على الفيسبوك استفسارات قد تنشأ أثناء اإلجراءات، وأيضاً إنشاء موقع إليكرتوين 

تنظم عملية نصوص القوانني اليت  مامدون هبخالهلما إعالن البياانت الصحفية والتصرحيات اخلاصة ابللجنة والقائمني عليها، و 
االنتخاابت، واالستمارات اليت حيتاج كافة األطراف املشاركة من أحزاب أو مستقلني أو جمتمع مدين لالستعانة هبا يف أداء مهام 

 . أجندة مدون هبا التواريخ املهمة منذ بدء دعوة الناخبني وحىت إنتهاء عملية التصويتعملهم، وأيضاً 

رشحني أو منظمات جمتمع مدين أو إعالميني تعاملوا مع اللجنة يف الفرتة املاضية، قد كما أن كافة من قمنا بسؤاهلم من م
أبدوا ارتياحهم لطريقة تعامل اللجنة معهم وعدم تعقيد أي إجراءات تتطلب عمل روتيين، وحماولة كل املسؤولني التسهيل على اجلميع 

 . ذه الفئاتمبا ال خيالف الشروط والقواعد املذكورة يف القانون لكل من ه

رض أمساء املرشحني وسريهتم الذاتية  عضرورة إال أن املتابعني سواء من اجملتمع املدين أو اإلعالم أو حىت الناخب يتطلع ل
، حيث دائماً ما كانت اللجنة تكتفي بعرض قائمة أبمساء املرشحني فقط مع كاملة على املوقع األليكرتوين للجنة العليا لإلنتخاابت

دودة جداً ال تتجاوز انتماءات املرشح احلزبية، وذلك رمبا ألنه يف احلقب السابقة كان املرشح يعتمد على شعبيته الواسعة معلومات حم
 . ابألساس يف الدائرة اليت ينافس فيها

من  وظهور الكثري من الوجوه اجلديدة على الساحة السياسية خصوصاً  ،يونيوو  ينايرلكن مع أختالف الظروف بعد ثوريت 
صر مجاعة اإلخوان اإلرهابية إىل الربملان إما عرب قوائم ومع التخوف من تسلل عناالشباب غري املشهورين واالحزاب السياسية اجلديدة، 



 املركز املصري لدراسات الدميقراطية احلرة

 
 

9 
 

وجب على اللجنة العليا بذل جهد أكرب ملساعدة الناخب يف التعرف على مرشحه، وذلك من األحزاب الدينية أو حىت بشكل فردي، 
خالل عرض استمارة السرية الذاتية الذي قام املرشحني املقبولني بتقدميها للجنة يف مرحلة التقدم أبوراق الرتشيح مع صورة هلم على 

 . قع اللجنة العليا لإلنتخاابتمو 

ن للظهور من و ي وغري الرمسي اليت سيسعى املرشحوهذا الدور املهم للجنة ال يتعارض مطلقًا مع دور وسائل اإلعالم الرمس
خالهلا أو حىت مع أي وسيلة من وسائل الدعااي األخرى اليت سيلجأ هلا املرشحون، ألن خدمة التعريف ابملرشحني هنا، هي خدمة 

 . قدمة للناخب يف األساس وستعكس قدر أكرب من الشفافية يف أداء اللجنة العليام
 

 : إاتحة الفرصة للراغبني يف الرتشح. 5
الفردي، على  2451أن إمجال املرشحني املقبولني هو سبتمرب،  01اخلميس أعلنت اللجنة العليا لألنتخاابت صباح يوم 

 4121حيث بلغت  غلبية الكاسحةستقلني من بني املرشحني هي األوأن نسبة امل ،قوائم على مستوى اجلمهورية تسعةابإلضافة إىل 
 . تقريباً من إمجايل املرشحني% 2أي بنسبة  سيدة 011وأن إمجايل نسبة السيدات املرشحات على الفردي والقوائم بلغ  ،شخصاً 

العدد من املرشحني هو أقل من املرتشحني يف املرحلة األوىل اليت جرت يف فرباير حيث بلغ عدد املتقدمني آنذاك هذا و 
 ذلك هو إلزام اللجنة العليا املرشحني إبعادة تقدمي كل األوراق املطلوبة من يفالسبب ولعل . مرشح على الفردي والقوائم 1402

لى املرشحني، وابإلضافة لذلك فإن بعض اً فيما يتعلق ابلكشف الطيب عجديد وعدم األخذ ابألوراق السابق تقدميها يف فرباير خصوص
اليت طلبتها  لدفع الرسوملعدم توفر قدرات مالية لديها التحالفات قد أعلنت انسحاهبا يف اللحظات األخرية عن تشكيل قوائمها 

بعد احلمالت اليت خرجت   قائمتني فقطوائمه من أربعة إىلابإلضافة إىل تقليص حزب النور لعدد ق" صحوة مصر"مثل قائمة اللجنة، 
 . للمطالبة حبله ضمن األحزاب الدينية األخرى

، وتبشر أبن نسبة النساء نسبة املشاركة النسائية تعترب هي األكرب يف اتريخ الربملان املصرياإلشارة هنا إىل أن وجتدر 
ك إىل الطريقة اليت صيغت هبا القوانني لتضمن التمثيل ويرجع الفضل يف ذل ،تفعة على خالف التوقعاتداخل الربملان ستكون مر 

تضمن أيضًا على كوتة ب الذين حصلوا اط والشبامثلها مثل األقباملناسب للمرأة كأحد الفئات اليت مُهشت سياسيًا لسنوات طويلة 
 .ادمثيلهم يف الربملان القحسن مت

املنتمني ألحزاب أو املرشحني سواء  يف تعاملها معطوال فرتة فتح ابب الرتشح التزمت اللجنة العليا لالنتخاابت قد و 
للمنافسة يف االنتخاابت الربملانية، ومل التزاماا صارماا ابلنصوص القانونية اليت حتدد كيفية تعاملها مع الراغبني يف الرتشح املستقلني 

ممارسات فساد يف حقب سابقة من هذه االلتزامات، رغم الضغط الشعيب لرفض مرشحني بعينهم كانت هلم سوابق  اً تستثين اللجنة أحد
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رجل األعمال أمحد عز والراقصة مسا : ومنهم على سبيل املثال ال احلصر أمسني شهريين مها. ليس هلم عالقة ابلعمل السياسي أو
 مبنع املشروع غري الكسب جهاز من واآلخر العام النائب من أحدمها قرارين إصدار عقب، مت رفض أوراق أمحد عزحيث . املصري

 له جيوز ال أنه على التأكيد مع بريدايً، حساابً  لديه أبن شهادة عزء أمحد إعطاوهذا ما ترتب عليه  ،أمواله يف التصرف من عز أمحد
 . ت بكل الشروط املطلوبة للتقدمألهنا أوف مسا املصري مت قبول أوراقحني يف . به إيداعها سيتم اليت األموال يف التصرف

 
 : قواعد بياانت الناخبني. 3

لتجنب  قاعدة بياانت الناخبنيوحتديث تعديل شكاوى يف املرحلة املاضية فيما خيص اللجنة العليا لإلنتخاابت واجهت 
جدد ممن وصلوا للسن القانوين شخاص مساء أيف االستحقاقات السابقة من وجود أشخاص متوفني أو عدم ظهور أأخطاء تكررت 

هذه الشكاوى وقتها أن اللجنة كانت قد أعلنت عن الدعوة لالنتخاابت  ما أاثرو  ،للتصويت مثاًل يف قاعدة بياانت الناخبني النهائية
مليون  22كل األرقام املعلنة لعدد الناخبني املقيدين أرقام تقريبية تصل إىل انت  كقبل أن تستكمل حتديث قاعدة البياانت، و يف يناير 

 . فئوية هلؤالء الناخبنيانخب، وال توجد أرقام حمددة وتصنيفات عمرية و 

 الناخبني بياانت وحتديث لقيد الدائمة اللجنة تشكيليف شهر مارس  لالنتخاابت العليا اللجنة قررترد فعل سريع، ويف 
 خالهلا من والىت رتاعقلال الناخبني دعوة حلني الناخبني، بياانت قاعدة حتديث مهامها تكون والىت ، 5102 لسنة 21 رقم ابلقرار
 إبعداد للقيام وذلك الصحة، ووزاة والنياابت واحملاكم املدينة األحوال مصلحة وابلتحديد ابلدولة، املعنية األجهزة من البياانت تتلقى

 احلرمان أسباب عليه زال من بيان أو الناخبني، بياانت بقاعدة يدرجوا مل ممن السياسية احلقوق مباشرة شروط فيهم توافرت مبن بياانت
كانت تعمل ابلتوازي مع اللجنة املسئولة عن تعديل قوانني   ورئيس، أعضاء 1 اللجنة تشكيل وتضمن. السياسية احلقوق مباشرة من

  .االنتخاابت ومطابقتها بنصوص الدستور

أربعة  الناخبني الذي استغرق أستكمال أعمال حتديث قواعد بياانت أغسطس، 01، يوم تلالنتخااب العليا اللجنةأعلنت و 
يف حالة  السياسية احلقوق مباشرة قانون من 02 لمادةلوفقًا  أخرى، مرة البياانت قاعدة حتديثاللجنة يف  ستمرعلى أن تأشهر، 

 أكدت ،مع ذلكوابلتوازي . يوماً  عشر خبمسة االقرتاع موعد قبل حىت وذلك ،املتوفني أمساء حذفاحلاجة إىل  وأ قضائى حكم تنفيذ
 إعداد يتم حىت التحديث وسيستمر األخرى، القضائية اهليئات وأعضاء القضاة بياانت قاعدة حتديث جارى أنه للجنة العامة األمانة

 النيابة الدولة، قضااي هيئة الدولة، جملس العادى، القضاء) القضائية اهليئات خمتلف من الربملانية االنتخاابت على املشرفني كشوف
 .اخلارج إىل اجلدد املعارين وحذف ابخلارج، اإلعارة من العائدين إضافة يشمل والتعديل التحديث أن موضحة ،(اإلدارية

عن موقفه االنتخايب إبدخال بطاقة الرقم القومي، واملوجود على الصفحة  استعالم املواطناتضح لنا بعد اختبار منوذج قد و 
لنا أن قاعدة البياانت قد مت حتديثها ابلفعل، ومل يتم التعرف على أرقام خاابت، تبني نتالعليا لالللجنة األليكرتوين وقع املالرئيسية يف 
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مد اللجنة حتُ يف وقت قصري نسبياً، إجناز كبري وهو . فقًا للقانونية و بطاقات أشخاص متوفيني أو حمرومني من مباشرة احلقوق السياس
 . العليا على سرعة استجابتها لتحقيقه

 
 : اجملتمع املدين وعملية املتابعة: اا خامس

منظمة حملية ممن تنطبق عليهم الشروط ملمارسة  10منظمات دولية و تسقبول أغسطس  55العليا يف اللجنة  أعلنت
 فتح من األوىل الفرتة خاللمنظمات دولية  2منظمة حملية و 20كانت اللجنة قد قبلت  لالنتخاابت الربملانية القادمة،عملية املتابعة 

 ومنظمة حملية منظمة 01 اللجنة قبلت اجلارى أغسطس من 51 ىف غلقها مت الىت الثانية والفرتة، اإلنتخاابت أتجيل وقبل التقدم ابب
 منظمات 2 و حملية منظمة من 10 االنتخابية العملية سرتاقب الىت واجلمعيات للمنظمات النهائي اجملموع ليصبح دولية، واحدة
  .، ممن تنطبق عليهم الشروطدولية

 لقانون وفقاً  ةاملنظمة مشهر  تكون أن( 0: هيبقبول تلك املنظمات اللجنة اليت قامت على أساسها والشروط الثالثة 
 ابحليدة هلا مشهود حسنة، مسعة املنظمة ذات تكون أن( 5التنفيذية،  والئحته ٢٠٠٢ لسنة ٤٨ رقم األهلية واملؤسسات اجلمعيات

أستحدثت اللجنة هذه املرة ضرورة تقدمي شهادة من كما . االنتخاابت متابعة جمال يف سابقة خربة للمنظمة تكون أن( 0والنزاهة، و
 وأن واللوائح، للقوانني خمالفتها وعدم نشاطها، مباشرة يف استمرارها تفيداالجتماعي املسجلة لديها املنظمة احمللية تضامن وزارة ال
 .الدميقراطية ودعم االنسان وحقوق االنتخاابت، متابعة مبجاالت يتعلق هلا الصادر للرتخيص وفقاً  نشاطها

 بفحص قائمة املنظمات احمللية املعلنة على موقع اللجنة العليا لالنتخاابت، تبني لنا أن بعض هذه املنظماتلكن 
 : فئات ثالثوميكن تقسيمهم إىل  خيالف هذه الشروط،

 : ستشارك قياداهتا يف االنتخاابت كمرشحنيمنظمات  .0
أو التنموي مسعتهم يف اجملال احلقوقي يادية، حيث يقوم هؤالء املرشحني ابالستفادة من وهو ما ينفي عنها صفيت النزاهة واحل

أشخاص لقيادة احلمالت يف تدريب الستغالهلا  عرضةمقار منظماهتم ومجعياهتم يف الدعاية االنتخابية ألنفسهم، كما أن 
االنتخاابت، ابملخالفة لنصوص الدستور والقانون اليت حتظر استخدام  جلانوكالء هلم يف السياسية هلؤالء املرشحني و 

وفقاً لنص والداخل كما أن هذه املنظمات حيق هلا احلصول على متويل من اخلارج املؤسسات األهلية يف أي عمل سياسي،  
املنظمة املصرية : صرومنها على سبيل املثال ال احل ، وهذا أيضًا يفتح الباب إلساءة صرف هذه األموال،قانون اجلمعيات

وهو أيضًا عضو ابرز يف اجمللس املعادي، عن دائرة حافظ أبو سعدة املرشح املعروف حلقوق اإلنسان، واليت يرأسها احملامي 
وجتدر اإلشارة إىل أن اسم املنظمة املصرية حلقوق اإلنسان قد ورد مرتني يف كشف املنظمات القومي حلقوق اإلنسان، 

مراقب، مث مرة  0121بواقع " نساناملنظمة املصرية حلقوق اإل"، مرة ابسم لدى اللجنة العليا كمتابعني لالنتخاابت املقبولة
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لتوضيح الفارق العليا جنة مراقب، وقد خاطبنا الل 011بواقع " مجعية املنظمة املصرية حلقوق اإلنسان والتنمية"أخرى ابسم 
 األستاذ حافظ نتمي هلاة اليت ينظمأيهما هي امل معرفة منابستخدام وسائل البحث التقليدية مل نتمكن إذ  ،بني اجلمعيتني

مجعية الشرطة والشعب هناك ضمن هذه الفئة وأيضًا  .نة وقُبلت يف املرتنيما كانت قد تقدمت مرتني للج ، وإذاأبو سعدة
ضو املؤسس داليا فؤاد عضو جملس اإلدارة والع، ابت القادمة على قائمة يف حب مصرملصر واليت يرتشح منها يف االنتخا

 . سفيو 
 

 : ال يدخل يف إطار عملها الدميقراطية وحقوق اإلنسانمنظمات  .5
في اجملتمعية، واتريخ عملها يف هذا اجملال فقط، أي تنت ا منظمات تنموية أو خريية إطار عملها هو األنشطةهوهي يف غالب
: نها على سبيل املثال ال احلصرمالدميقراطية وحقوق اإلنسان، و وسابق اخلربة يف العمل يف جمال  االختصاصعنها صفة 

مؤسسة مراقب،  0111املرأة والطفل لتنمية اجملتمع أبسيوط بواقع مجعية حقوق  ،مراقب 51بواقع  مؤسسة إدراك للتنمية
هنا، أن هذه املثري و  .مراقب 011مجعية عيون املستقبل للثقافة والتنمية بواقع مراقب،  411حول العامل للتنمية بواقع 

حقوق اإلنسان والدميقراطية، املرحلة األوىل لدى اجلمعيات مرت مبرحلتني للكشف عليها والتأكد من سابق خربهتا يف جمال 
التضامن اإلجتماعي واملرحلة الثانية لدى اللجنة العليا لألنتخاابت، ومل تنتبه أي من اجلهتني لعدم وفاء هذه اجلمعيات  وزارة

   .هلالقبو  ةساسياألط و شر لاب
 

 : قياداهتا على صلة جبماعة اإلخوان اإلرهابيةمنظمات  .3
فضالً كشرط لقبول املنظمة للمشاركة يف عملية املتابعة، ملنصوص عليها يف القانون  وهو ما ينفي عنها صفيت احليدة والنزاهة ا

، اإلنسان حلقوق الوطنية اجلمعية: ت على سبيل املثال ال احلصرهري غري معلن جلماعة إرهابية، ومن هذه املنظماعن كوهنا ظ
 النصر، سيف التواب عبد أمحد ويعاونه الدولة، قضااي هيئة رئيس انئب إمساعيل شعبان سالمة ويرأسها مراقب051بواقع 
 هاويرأس مراقب 441بواقع ، والتنمية اإلنسان حلقوق أوالً  مصر منظمةذلك كو  .للجماعة التابع الشرعية دعم حتالف عضو
للمنظمة دور كبري يف حشد اجلماهري للتصويت حملمد مرسي، مرشح اإلخوان للرائسة، وكانت  .سليمان ومجعة اخلشن رضا

ختوف من أن بعض املنظمات الكبرية اليت حصلت على تصاريح ملراقبني، كما أن هناك  .ته بعد توليه مبرشح الثورةووصف
يف احملافظات، وهذه اجلمعيات يف غالبها هي مجعيات من الباطن  اريح جلمعيات أخرى متحالفة معهاسوف متنح هذه التص

عيات املوجودة يف هذه التحالفات عنها كل الشروط املنصوص عليها للمراقبة، ومن الوارد أيضًا أن تكون اجلمخريية تنتفي 
على أن  ،ل مباشر للجنة حىت ال يتم رفضهاجبماعة اإلخوان اإلرهابية، وهلذا مل تتقدم بشكمباشرة أو غري مباشرة هلا صالت 

 . ظلتهام الفات أكرب وختتيبء حتتتنضم لتح
 

للجنة العليا لالنتخاابت إلعادة فحص  املركز املصري لدراسات الدميقراطية احلرة قد خاطب ا نفإ على ذلك،وبناءًا 
أوراق فحص ملنظمات اليت تنتمي هلذه الفئات الثالث، كما طالبنا اللجنة بضرورة كشوف املنظمات املقبولة للمتابعة، واستبعاد ا
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، وعلى منظمات اجملتمع املدين الكبرية اليت تقود هذه من الباطن املنضمة لتحالفات كبريةاملوجودة يف األقاليم و عيات اجلم
   .دمي كل البياانت املطلوبة عن كل من ينضم لتحالفهاوتق لفات معاونة اللجنة يف هذا الشأنالتحا

يف مسألة تغطية تكاليف االنتخاابت أزمة كبرية  ي متابعة، تواجه أيضاً منظمات اجملتمع املدين اليت تنو كل ما سبقفضاًل عن  
عملية املتابعة، حيث أن املنظمة الواحدة حتتاج ما ال يقل عن مخسة أالف جنيه لتغطية مصاريف عملية املتابعة عن كل دائرة إنتخابية، 

يف املاضى، كانت تعتمد املنظمات . الدوائر االنتخابية يف االنتخاابت الربملانية القادمة يزيد على األربعة عشرة ألفيف حني أن عدد 
على تغطية مصاريف املتابعة من خالل احلصول على متويل من جهات أجنبية أمريكية وأوروبية، لكن هذه اجلهات مل تعد متول 

 . ، وابلتايل أثر ذلك بشدة على عدد املتابعني واأللية اليت كانت تستعني هبا أغلب املنظماتيونيو 01املنظمات كما كان احلال قبل 

 

 : خامتة

بعد غلق ابب الرتشح، أصبحت أوراق اللعبة مجيعها يف يد املواطن املصري الذي سيقوم ابختيار من سيمثلونه يف الربملان   
عل حالة النضج السياسي اليت وصل إليها املواطن يف السنوات األخرية القادم ذو الصالحيات األكرب واألوسع يف اتريخ مصر، ول

أن أتخذ اللجنة العليا ونتمىن . شأنهبذا ال بسبب التغريات السياسية احلادة اليت مرت هبا البالد ومر هو هبا أكرب ابعث على التفاؤل
رشحني مع  هذا التقرير من مالحظات خصوصاا فيما يتعل  بنشر السرية الذاتية لكل امللالنتخاابت بعني االعتبار ما أوردانه يف

ال تنطب  عليها شروط إزالة من صورة هلم على موقعهم األليكرتوين وكذلك مراجعة كشف منظمات اجملتمع املدين املقبولة و 
   .املتابعة

  


