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 : مقدمة
" املركز املصري لدراسات الدميقراطية احلرة"اليت يصدرها  التقييميةيف سلسلة التقارير  1لثالثاالتقييمي 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 أييت التقرير الثالث ابلتزامن مع اكتمال املرحلة الثانية

 والبحر وأسوان واألقصر وقنا وسوهاج اجلديد والوادي وأسيوط واملنيـا سـويف وبنـي والفيـوم جليزةا: ، وهي املرحلة األوىل من التصويت

 وىف ر،النو  حزبهي قوائم  قوائم 8مرشح على مقاعد الفردي، و 5250 فيها وينافس .مطروح ومرسى والبحـرية واإلسكندرية األمحر

 وتيار ،املصرية اجلبهة وائتالف املستقلة، الوطنية الصحوة كتلة، و مصر وفرسان االستقالل، وتيار املصرية اجلبهة وائتالف مصر، حب

  .االستقالل

                                                           
راسات الدميقراطية احلرة موقع املركز املصري لدصفحة االنتخاابت الربملانية على ، برجاء زايرة على التوايل 5102ويف سبتمرب  يف فرباير  انالصادر والثاين األول  ينلإلطالع على التقرير   1
  http://egldi.org/sec_a/arc.php?rw=6 :رابطهذا ال ربع

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

 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 (0

 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

                                                           
 
2
 : بطية احلرة عرب هذا الراالتعديالت اليت جرت على القوانني املذكورة، برجاء اإلطالع على التقرير التقييمي الثاين الصادر عن املركز املصري لدراسات الدميقراط لإلطالع على 

http://egldi.org/updates/arc.php?rw=42    
 

http://egldi.org/updates/arc.php?rw=42
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 .اخلاصة أو احلكومية املباين جدران على وسيلة أبية الكتابة (5

 بصورة ذلك أكان سواء بتقدميها الوعد أو املنافع من ذلك غري أو عينية أو نقدية مساعدات أو تربعات أو هدااي تقدمي (8

 .مباشرة غري أم مباشرة

 موضوع عن كاذبة أخبار إذاعة أو بنشر عليهم التدليس أو الناخبني خداع على تنطوي إنتخابية دعاية أبية القيام  (9

 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

 ال كما –( اإلنتخاىب للربانمج الدعاية وهى) أهدافها غري يف النتخابيةا الدعاية وسائل ابستعمال السماح أو استعمال  (01

 .االنتخابية حلملته املخصص املكان عن لغريه يتنازل أن للمرتشح جيوز

 .املنظمة االنتخابية االجتماعات حالة ىف إال االنتخابية الدعاية ألغراض الصوت مكربات استعمال  (00

 أو اإلتالف أو احملو وسائل من ذلك غري أو التمزيق أو ابلشطب سواء للغري خابيةاالنت الدعاية وسائل على االعتداء  (05

 .اإلزالة

 العملية إجراءات سري وسالمة الناخبني آراء على التأثري هبدف التخويف أو الرتويع وسائل من وسيلة أي استخدام  (00

 . 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  02 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
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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

، 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 5102 لسنة 0094 رقم القرار من األوىل املادة تضمنتكما 

 احلقوق مباشرة قانون من 00 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 

 وائتالف مصر، حب وىف النور، هي قوائم حزب قوائم 8فردي، ومرشح على مقاعد ال 5250 يف املرحلة األوىل ينافس

يتنافسون و . االستقالل وتيار املصرية، اجلبهة وائتالف املستقلة، الوطنية الصحوة مصر، وكتلة وفرسان االستقالل، وتيار املصرية اجلبهة
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 األمحر والبحر وأسوان واألقصر وقنا وسوهاج اجلديد ديوالوا وأسيوط واملنيـا سـويف وبنـي والفيـوم اجليزة :مجيعًا على مقاعد حمافظات

 .مطروح ومرسى والبحـرية واإلسكندرية

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 05على حكم يوم  القائمتني

غري معروفة للمواطن، وهلذا نكرر ال من املستقلني ومن الوجوههم  من املرشحني الفردي أو على القوائم% 51ما يقرب من 

على أمهية أن تقوم اللجنة العليا لالنتخاابت بنشر الصورة والسرية الذاتية للمرشحني على موقعها األليكرتوين، من واقع تشديدان 

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 

سبتمرب  59قررت اللجنة العليا أن تكون فرتة الدعاية ملرشحي حمافظات املرحلة األوىل هي أسبوعني تبدأ صباح يوم الثالاثء  

أكتوبر مث بداخل مصر  05و  06ني يف اخلارج يومي أكتوبر، تليها االنتخاابت مباشرًة أواًل للمصري 06 وتنتهي ظهر يوم اجلمعة

  .  أكتوبر 08و  05يومي 
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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 

 . لفرتة شهر كامل، لكن اللجنة العليا لالنتخاابت رفضت االستجابة هلذه املطالبات وقررت التمسك ابجلدول احملدد مسبقاً 

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 

قام حزب النور ابألسكندرية إبعالن أن لديه كميات متوفرة من عقار يف مطلع شهر سبتمرب، فضاًل على ذلك،  

وبياانت املرضى، ويعد ذلك انتهاك صريح حياول به احلزب مجع  السوفالدي لتوزيعها على املواطنني بشرط تقدمي بطاقة الرقم القومي

واطنني واستغالل حاجتهم للعالج، كما أهنم فعلوا ذلك دون التنسيق مع وزارة الصحة، كما أن محلة توزيع حزب النور البطاقات من امل

وبعد وصول عدة شكاوى لوزارة الصحة . لعقار السوفالدي يف وقت يسبق الوقت الذي قررته اللجنة العليا للدعاية االنتخابية ابحملافظة

النور وطالبت احلزب ابلتحقيق يف الواقعة  حزب أطلقها اليت احلملة ابإلسكندرية، الصحية الشؤون مديرية بشأن هذا األمر، أوقفت

 .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، 59 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



 املركز املصري لدراسات الدميقراطية احلرة

 
 

7 
 

 : اجمهمكيف روج املرشحون لرب : اثلثاا 

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

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

وجهت للحزب ابستغالل  حزب النور فقد قام بتغيري برانجمه أكثر من مرة بعد انتقادات كبريةأما . قر وحماربة اإلرهابالقضاء على الف

 . ج االنتخايب املطبوععود اخلاصة بتطبيق الشريعة اإلسالمية من الربانمو ياسة، فأضطر إلزالة الالدين يف الس

وبداًل من أن يقدم املرشحون برامج أنتخابية حقيقية هلا عالقة بدورهم املستقبلي كنواب، الحظنا أن أغلبهم اعتمد على 

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

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

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

فظات الصعيد وسيناء، للرتويج كما اعتمد الكثري من املرشحني على استخدام الروابط العائلية والقبلية، خصوصًا يف حما

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

 . أشخاص غري كفء وفاسدين إىل الربملان

ضل أن القائمني على هذه وحدها األحزاب الكبرية والغنية استطاعت عمل دعاية هلا يف القنوات الفضائية اخلاصة بف

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

 استخدامهامت الالفتات اخلاصة هبم وصورهم ورموزهم االنتخابية إما عن طريق الصور أو ابستخدام فيديوهات، وكان أكثر املواقع اليت 

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

على توزيع اهلدااي يف املناسبات املختلفة مثل عيد األضحى، وموسم دخول املدارس، واعتمد الكثري من املرشحني املستقلني 

بات سبقت موعد الدعاية املقررة ابلفعل، وأشهر األمثلة على على الرغم من أن بعض هذه املناسواحتفاالت السادس من أكتوبر، 
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ذلك كانت يف توزيع بعض املرشحني ملالبس العيد وألضاحي العيد جمااًن على املواطنني أو نشر الفتات هتنئة هلم، أو إقامة ساحات 

ابإلضافة إىل قيام احلزب . ى اجلمهوريةلصالة العيد عليها لوجو وشعار احلزب، مثلما فعل حزب النور يف أكثر من واقعة على مستو 

أيضًا ابإلعالن عن توزيع عقار سوفالدي على املرضى بفريوس سي يف مرحلة سابقة ملرحلة الدعاية مطلع شهر سبتمرب، وقيام بعض 

عليات احتفالية كما أقام بعض املرشحني فااملرشحني املستقلني الذين لديهم مجعيات خريية ابقامة قوافل طبية للجمهور ابلدائرة،  

لة يف حماولة للتالعب للشباب مبناسبة السادس من أكتوبر قدموا من خالهلا أنفسهم للناخب كمرشحني وطنني متفقني مع خط الدو 

 .ابملشاعر الوطنية لدى العامة

شحني يف البحر يف حني جلأ البعض إىل طرق مبتكرة يف الدعاية مثل تصوير فيديو حتت املاء لغطاسني حيملون الفتة أحد املر 

 . األمحر، أو وضع جمسم صاروخ فوق سيارة أحد املرشحني يف بين سويف

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

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

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

 

 : حد اإلنفاق على الدعاية ودرجة االلتزام به: رابعاا 

مدوا ابألكثر تنت كوسيلة أساسية للتعريف أبنفسهم ونشر دعايتهم، وأعأغلب املرشحني املستقلني واحلزبيني لشبكة األنرت جلأ  

قامت قائمة يف حب مصر هي الوحيدة اليت  وكانتفيسبوك وتويرت ويوتيوب،  مواقع التواصل االجتماعي واملواقع اجملانية مثلعلى 

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

وواسعة االنتشار غري مكلفة  وسائل، وكلها سائل القصريةة يف اليوم السابع، وأيضاً خدمة الر واليت عليها إقبال كبري مثل الصفحة الرئيسي

شاملة التصميم ونشر أن تكلفة عمل إعالانت على الفيسبوك مثاًل حيث  .ابملقارنة مع الصحف املطبوعة أو التليفزيون أو الراديو
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، وتكلفة عمل فيديو جنيه مصري 01، وخدمة الرسائل النصية القصرية تبدأ من جنيه مصري 011تبدأ من اإلعالن ومتابعة الصفحة 

 . جنيه 211ونشره على اليوتيوب جماانً ال تتجاوز 

على الذين ال يستخدم الناخبني فيها األنرتنت، فقد اعتمدوا راكز الرئيسية يف دوائر احملافظات البعيدة عن املاملرشحني  أما 

حتمل صور املرشحني، أو  وارع أو أتجري سياراتالتقليدية القدمية يف عمل الفتات يف الش، واستخدموا الطرق "األوت دوورز"دعاية 

أيضاً إقامة السرادقات توبر وموسم دخول املدارس، و تقدمي اهلدااي يف املناسبات املختلفة مثل عيد األضحى واحتفاالت السادس من أك

الدائرة  ي أمور مكلفة، لكن الحظنا أن أغلب املرشحني الذين استخدموا هذه الوسائل اعتمدوا على عالقاهتم يفيف الشوارع، وه

هبا اللجنة العليا حىت اآلن بصفتها  ها يف الدفاتر ومل خيطرواغالبا وروابطهم العائلية والقبلية لتوفري هذه املصاريف، وابلتايل مل يدرجو 

، وهذا سيجعل عملية مراقبة حد اإلنفاق يف هذه النقطة حتديدًا صعب جداً سطتهم بشكل مباشرة عنهم وليس بواأقيمت ابلنياب

وحجز عتها الواحدة وتصميمها وطباعمل الالفتة تكلفة  ه على سبيل املثال تبدأأنحيث  .ويهدد بتجاوز البعض حد اإلنفاق ابلفعل

  .ألف جنيه 41تبدأ من  الواحد ، وتكلفة إقامة السرادقألف جنيه 52من ا على طريق رئيسي ان مميز هلمك

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

ستعاضة عن البعض لالوجلأ . حىت ال يقوم مرشح منافس بتقطيعها أو طمسها الالفتاتحراس على ما جعل بعض املرشحني يعينون 

ك بوضوح يف استخدام السرادقات، حبضور األفراح واملناسبات العائلية وهتنئة احملتفلني مث تقدمي نفسه كمرشح عن الدائرة، وظهر ذل

 .النجوع والقرى ابلصعيد

األحزاب والقوائم الغنية للرتويج لنفسها عرب القنوات الفضائية اخلاصة، إذ أن أغلب قيادات هذه األحزاب  جلأت بعضكما  

، وكانت طرق الدعاية على هذه القنوات إما ابستضافة املرشحني البارزين عالية شاهدةميلكون قنوات فضائية ذات نسب موالقوائم 

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

  .ألف جنيه ملرة العرض الواحدة 02 جداً حيث أن متوسط اإلعالن ملدة دقيقة يف القنوات الفضائية يصل إىل
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والتليفزيون التابعني  احتاد اإلذاعة ية متمثلة يفوسائل اإلعالم احلكومخصصت ور الدولة يف هذه املسألة، فقد ابلنسبة لدأما  

 القطاع وضعحيث ، مع مراعاة املساواة بني اجلميع وتكافؤ الفرص للدولة أيضًا أوقات للمرشحني لإلعالن عن أنفسهم من خالهلا

 جنيه آالف 2 رصد مت حيث، األجر مدفوعة اإلعالنيةخمطط أبسعار وطرق حجز احلمالت  والتليفزيون اإلذاعة ابحتاد االقتصادى

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

 لشبكاتلوابلنسبة . الليل منتصف 05الـ وحىت مساءا 01 من الفرتة حىت ساعتني كل% 52 بنسبة القيمة تزداد أن على مساء 6

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

كة وشب األوسط الشرق شبكة على الفردى أما فقط، ابلقوائم خاصة التسعرية وهذه جنيه ألف 02 بسعر دقيقة 02 أقصى حبد

 دقائق 2 كل مقابل جنيه 0111 التسعرية فستكونة اإلقليمياإلذاعات  أما دقائق، 2 مقابل جنيه 5211 هلا رصدالشباب والرايضة 

 عن لإلعالن ابملرشحني اخلاصة الصحفية املؤمترات بث سعارألوابلنسبة . جنيه آالف 2 مقابل دقيقة 02 أقصى حبد للمرشح ممنوحة

 سواء مرشح وألى مؤمتر أى من دقائق 2 بث مقابل جنيه ألف 52 االقتصادى القطاع رصد الشعب، صوت قناة شاشة على براجمهم

 والشباب املرأة من لكل األجر مدفوعة الدعاية على% 41 خصم منح متو  .دقائق 01 بث مقابل جنيه ألف 011و ،قوائم أو فردى

 . املرشحني من اخلاصة االحتياجات لذوى وجماانً  ،األربعني سن حتت

املالحظة األولية، يبدو أن غالبية املرشحني مل يتجاوزوا حد اإلنفاق املقرر هلم، لكن عدم متكنهم من تدوين كل ومن  

ربعات العينية اليت منحت هلم من العائالت، جيعل إمكانية حتديد التزامهم ابحلد اإلنفاقي بشكل حاسم أمر املصروفات وتقدير قيم الت

 . على اللجنة العليا لالنتخاابت أيضاً  متابعني من اجملتمع املدين أوة علينا كيف غاية الصعوب

 

 : أمثلة موثقة على املخالفات اليت مت رصدها: خامساا 

 على لتوزيعها السوفالدي عقار من متوفرة كميات لديه أن إبعالن ابألسكندرية النور حزب قام سبتمرب، 0 اخلميس .0

 من البطاقات مجع احلزب به حياول صريح انتهاك ذلك ويعد املرضى، وبياانت القومي الرقم بطاقة تقدمي بشرط املواطنني
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 النور حزب توزيع محلة أن كما الصحة، وزارة مع التنسيق دون ذلك فعلوا أهنم كما للعالج، حاجتهم واستغالل املواطنني

 شكاوى عدة وصول وبعد. ابحملافظة االنتخابية للدعاية العليا اللجنة قررته الذي الوقت يسبق وقت يف السوفالدي لعقار

 احلزب وطالبت النور حزب أطلقها اليت احلملة ابإلسكندرية، الصحية الشؤون مديرية أوقفت ر،األم هذا بشأن الصحة لوزارة

  .املسؤولني وحماسبة الواقعة يف ابلتحقيق

 الذي الدعاية بدء موعد قبل ألنفسهم ابلدعاية وقومية دينية مناسبات ابستغالل املرشحني بعض قامسبتمرب،  54اخلميس  .5

 عليها األضحى بعيد هتنئة الفتات بنشر املستقلني املرشحني غالبية قيام رزهمأب وكان حمافظاهتم، يف العليا اللجنة حددته

 من ابلسادس االحتفال مبناسبة للجيش هتنئة إعالانت وأيضاً  األضاحي، لتوزيع سرادقات وإقامة االنتخايب ورمزهم صورهتم

 عليها العيد لصالة ساحات قامةإ يف األضحى عيد مناسبة استغل الذي الرئيسي احلزب فكان النور حزب أما أكتوبر،

 .والصعيد األسكندرية خصوصاً  واحملافظات، الدوائر خمتلف يف النور حزب شعارات

 ملركز التابعة حمرم بعزبة الواحد الفصل مدرسة مدير إبحالة املنيا يف والتعليم الرتبية وزارة وكيل قام سبتمرب، 01 األربعاءيوم  .0

 لعمل املدرسة داخل حسانني عالء لاملستق املرشح فيها يستضيف صورة تداول بعد للتحقيق القانونية الشئون إىل ديرمواس

 .اجلماهري مع انتخايب مؤمتر

 5 اجلمعة يوم ،وامللتحني املنقبات إىل موجهة رسالة وتويرت فيسبوك االجتماعي التواصل مواقع على النور حزبأنصار  نشر .4

 الدستور وعدل حكومة وشكل أغلبية خد ساويرس كدا ختيل االنتخاابت، هيقاطع اللى دقن ألبو رسالة: ""نصها ،أكتوبر

 هتعملوا النقاب، حبظر االقرتاح نفس برضو ختيلى االنتخاابت، هتقاطع اللى للمنتقبة رسالة.. اللحية؟ حظر قانون عووض

 صرحية خمالفة يعد وهذا." غريه الشعائر بقاء أجل من حيارب حزب جتدوا فلن النور حزب مع خالفكم كان فمهما ايه؟

 وهو أخر شرط خالفوا بذلك أهنم كما االنتخابية، الدعاية يف الديين اباخلط إقحام بعدم لالنتخاابت العليا اللجنة لشروط

  .الدستور ختالف واليت االنتخابية الرسالة هذه يف املوجودة الطائفية النربة إىل ابإلضافة منافس، مرشح أو حزب تشويه عدم
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 الورود وتوزيع ابملدارس جوالت بعمل إمبابة، بدائرة الديب، نشوى الناصري احلزب عن املرشحة قامت أكتوبر، 5 اجلمعة .2

 يف مستهدفة غري فئة وهم األطفال ابستغالل أوالً  انتهاك، من أبكثر قامت بذلك وهي بنفسها، وتعريفهم األطفال على

 .فيها انتخابية دعاية أبنشطة والقيام الدائرة مدارس بدخوهلا واثنياً  االنتخابية، دعايتها

 لسكان جمانية طبية قافلة رمضان، من العاشر دائرة يف مسرة أبو سناء الدكتورة املستقلة املرشحة نظمت أكتوبر، 0 السبت .6

 إدارة جملس رئيس أهنا حيث ا،برائسته تقوم أهلية مجعية بذلك مستغلة الدائرة، من السيدات مع لقاء وتالها ،01 اجملاورة

 .للتنمية اخلريية الرشاد مجعية

 رزق املستقل املرشح قيام تثبت صورًا السابع، اليوم جبريدة املواطن صحافة خلدمة املواطنني أحد أرسل أكتوبر، 0 السبت .5

 االنتخابية، الدعاية الفتات لتعليق احلكومية احلى معدات ابستخدام كندريةاإلس ىف الربج العامرية بدائرة هللا ضيف راغب

 محلته ملصقات بوضعأكتوبر  5قام نفس املرشح يف يوم اجلمعة كما  .القمامة مجع يف تستخدم اليت املعدات وهي

 .احلى بدائرة املخالفة االنتخابية والدعاية امللصقات إلزالة املخصصة احلى سيارة على االنتخابية

 يف للمساجد املستقلني املرشحني بعض الستغالل رصدها عن بيان، أكتوبر 0 السبت يوم الدينية، لألحزاب ال محلة نشرت .8

 دار بزايرة حلوان دائرة عن مرشح قيام( 0: كالتايل وقائع أربع احلصر ال املثال سبيل على ومنهم. األنتخابية الدعاية أنشطة

 مؤمتر دبعق كبري أبو مركز السابعة ابلدائرة مرشح قيام( 5 للمسجد، ماىل مببلغ والتربع العلو بكفر الشهيد مبسجد الضيافة

 األهاىل، مع العشاء صالة عقب كبري أبو مبركز هربيط بقرية احمللية للوحدة التابعة تيمور بعزبة الكبري املسجد داخل انتخايب

 يف جناحه حال ىف العزبة مشكالت حبل وعود تضم املسجد، داخل للمرشح منشورات بتوزيع أنصاره أحد قيام على فضالً 

 لقاء وعقد كبري، أبو مبركز رضوان ملنشية التابعة الكربى عمر أبو قرية مسجد ابستغالل شحاملر  نفس قام( 0 االنتخاابت،

 صالة بعد انتخايب مؤمتر بعمل" عبيد بىن - دكرنس" اخلامسة الدئرة عن مرشح قام( 4 ابملسجد، القرية أهاىل مع مجاهريى

 .لصاحله ابلتصويت وطالبهم املصلني مع طريف ميت مبسجد العصر
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 مايو 02 مدرسة جدار ابستغالل والتبني، مايو 02 دائرة عن الوفد حزب مرشحة حممود آمال قامت أكتوبر، 4 األحد يوم .9

 انتهاك يعد فيما وصورهتا، وامسها االنتخايب املرشحة ورمز األضحى بعيد نئةهت هبا عليها الفته لتعليق هبا، تعمل الىت التجريبية

 موعد خبرق واثلثاً  بذلك، للسماح املدرسة داخل الوظيفي نفوذها ابستغالل واثنياً  الدعاية، يف حكومية منشأة ابستغالل أوالً 

 . اللجنة أقرته الذي الدعاية بدء موعد قبل أي األضحى عيد قبل معلقة الالفتة أن حيث الدعاية،

 خمتلفة أبحجام انتخابية دعاية ملصقات بوضع العامرية دائرة عن املرشح هللا، ضيف راغب رزق قام أكتوبر، 4 ألحدا يوم .01

 .دائرته يف املساجد بعض وأبواب جدران على

 على االنتخاىب ورمزه الشخصية صورته بطباعة املنيا بندر دائرة مرشح حسن دمحم خالد املرشح قامأكتوبر،  2األثنني   .00

، وهو ما يعد املنيا مدينة جنوب كدوان مبنطقة املنيا ببندر دائرته منازل على ووزعها الضرب وجداول وكشاكيل كراسات

 .مع فئة غري مستهدفة وهي األطفال يف إطار اهلدااي والرشاوي االنتخابية وتواصلهخرق لشروط الدعاية 

 يغازل وهو قرقاص أببو املرشحني ألحد صورة االجتماعى التواصل مواقع على نشطاءال من العديد تداولأكتوبر،  2األثنني   .05

، مبا يعد له االنتخابية ابلدعاية خاصة كروت على كريلس للبااب كلمات بعض وضع طريق عن ابلدائرة املسيحيني االخوة

 .دينيةوالتالعب ابملشاعر ال خرق لقواعد اللجنة العليا ابستخدام اخلطاب الديين يف الدعاية

 لألحزاب ال" حبملة والقيادى الصوفية، الطرق الئتالف العام املنسق زايد مصطفى الشيخ كشف أكتوبر، 2 األثنني يوم .00

 وال لألهايل التابعة املساجد مياه لدورات سلفيني استغالل رصدت احلملة أن عن السابع، اليوم جلريدة تصريح يف ،"ةالديني

 السلفيني بعض قيام رصدوا أهنم قال كما الربملانية، االنتخاابت ىف احلزب مرشحى لدعم األوقاف وزارة إشراف حتت تدخل

 االنتخاابت، هذه يف اإلسالمي الدين ممثل هو النور حزب أبن للرتويج االنتخابية للدعاية كمقرات الصغرية الزوااي ابستخدام

 .والفيوم والبحرية األسكندرية حمافظات يف وذلك
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 وتسع ثالث بني أعمارهم ترتاوح أطفال ابستغالل النور حزب قيام من اإلسكندرية هاىلأ اشتكى أكتوبر، 6 الثالاثء يوم  .04

 حوائط على وتعليقها الشوارع، يف الفتات ولصق املارة على الربامج توزيع من بدءاً  االنتخابية الدعاية أعمال ىف سنوات

 اصطحاهبم وأيضاً  املرشح، لصاحل فيها يهتفون دعائية مسريات عمل يف أيضاً  األطفال واستغالل والعمارات، املنازل داخل

 لعمل املنظمة 056/5118 ابلقانون املعدل 05/0996 الطفل قانون خيالف مبا اجلماهريية املؤمترات يف املرشحني مع

 أحد بوصفه للطفل استغالل شبه به عمل أى مبكافحة واخلاص 64/5101 ابلبشر االجتار مكافحة وقانون األطفال،

 لنياابت األول العام احملامى إىل ببالع حممود طارق تقدم الواقعة، اإلعالم تناول وبعدما. للطفل السياسى تغاللاالس مظاهر

 حزبه ابستغالل فيه يتهمه السلفى النور حزب رئيس خميون عبداحلليم زكى يونس ضد 4005 برقم اإلسكندرية استئناف

  .ابإلسكندرية السلفى النور حزب دهعق الذى املؤمتر ىف االنتخابية الدعاية ىف لألطفال

 السادس ذكرى احتفاالت بتنظيم األسكندرية، يف الشرق ابب بدائرة حمروس كرمي املستقل املرشح قام أكتوبر، 6 الثالاثء  .02

 الدعاية يف مستهدفة فئة ليسوا أهنم رغم انتخايب رمؤمت االحتفالية خالل وعقد احلضرة، مبنطقة واملراهقني لألطفال أكتوبر من

 .أبواب طرق جولة عقبها االنتخابية،

 الدعاية الفتات انتشار من حوهلا وما املدينة وسط منطقة يف خصوصاً  القاهرة حمافظة أهايل اشتكى أكتوبر، 8 اخلميس يوم .06

 خرق يعد مبا واملستشفيات واملدارس احلكومية املصاحل بعض أسوار على املستقلني، من وغالبتهم للمرشحني، االنتخابية

 أي استغالل بعدم العليا اللجنة شروط خرق عن فضالً  بعد، تبدأ مل وهي الثانية املرحلة يف القاهرة ألن دعايةال بفرتة لاللتزام

 تعليق إبعادة املرشحني بعض قام املخالفة، الالفتات إبزالة احملافظة قامت أن بعد وحىت. الالفتات لنشر حكومية مصاحل

 .نوحلوا عابدين منطقة يف خصوصاً  جديد، من الفتات

 سرادقات انتشار بسبب الطرق تعطيل حول واجليزة القاهرة حمافظات يف املواطنني شكاوى تكررت أكتوبر، 8 اخلميس .05

 بشأن الناخبني شكاوى لتلقي أو هدااي لتوزيع املستقلني، من وغالبيتهم ابحملافظتني، الرئيسية والشوارع امليادين ىف املرشحني

 وميدان احلصرى وميدان اجليزة ميدان احلصر ال املثال سبيل على ومنها انتخابية، مؤمترات لعمل أو احلكومية اخلدمات
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 حمطة من وابلقرب اللواء، أرض ومنطقة العمرانية منطقة يف الرئيسية الشوارع وأغلب فيصل، وشارع اهلرم، وشارع جهينة،

 وهم. النيل قصر منطقة شوارع وأغلب لوانوح السالم ودار واملرج، القبة، حدائق ومنطقة غمرة، منقطة ويف املعادى، مرتو

 القاهرة ألن هبم اخلاصة االنتخابية الدعاية فرتة تبدأ مل القاهرة يف املرشحني أوالً  أن حيث انتهاك، من أكثر يرتكبون بذلك

 تقدم عينية هدااي على الصرف واثلثاً  الطرق، تعطيل عدم شرط خبرق بفعلتهم قاموا واثنياً  الثانية، املرحلة حمافظات ضمن

 .انتخابية رشوة يعد مبا السرادقات هذه يف للمواطنني

 من عدد مع انتخاىب لقاء بعقد ابلشرقية، واإلبراهيمية ههيا دائرة يف عطية دمحم العقيد املستقل املرشح أكتوبر، 9 اجلمعة يوم .08

 أي يف العبادة دور استغالل بعدم العليا اللجنة لشروط خمالفة يعد مبا ابلقرية، الكائن الديىن املعهد مسجد داخل األهايل

 حمافظات ضمن ليست الشرقية أن حيث الدعاية، بفرتة االلتزام شرط أيضاً  بذلك خالف أنه كما انتخابية، دعاية أنشطة

 .بعد بدأت مل هبا الدعاية فرتة وابلتايل للتصويت، األوىل املرحلة

 سور على له دعائية الفتة بتعليق أسوان، بدائرة الظاهر عبد عفيفى صالح املستقل املرشح قام أكتوبر، 9 اجلمعة يوم .09

 .اجلامعى أسوان مستشفى

 مستقلني ملرشحني خمتلفة دعاية الفتات أنتشار من اجليزة مبحافظة والعمرانية اهلرم حي أهايل أشتكى أكتوبر، 9 اجلمعة يوم .51

 وسنرتال اجليزة، صدر ومستشفى الصديق، مدارس جممع أسوار على املخالفة االنتخابية الدعاية انتشرت على وحزبيني

 .حكومية منشآت وكلها الطالبية، مبنطقة حممود دمحم الشهيد ومدرسة ابلعمرانية، التعليمية اإلدارة وأسوار العمرانية،

 أسوار على املستقلني من وغالبيتهم املرشحني ملصقات انتشار من سويف بين أهايل اشتكى أكتوبر، 01 السبت يوم .50

 هلذه تشويهها على اعرتاضاً  ابلفعل بعضها تقطيعب األهايل وقام احلكومية، واهليئات الثقافة، ومراكز الدينية، املعاهد

 .املرشحني وأنصار األهايل بني املشادات بعض عنه نتج مما املؤسسات،
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 على انتخابية ملصقات بتعليق أسيوط، مبحافظة والفتح أبنوب بدائرة املستقلني املرشحني أحد قام أكتوبر، 01 السبت يوم .55

 فقط ليس خمالفة رتكبأ تلك وبفعلته متاماً، حتتها اإلشارات رؤية حلجب أدى مما السريع الطريق على املرور إشارات أعمدة

 يهدد السريع الطريق عن اإلشارات غياب ألن املواطن حق يف أيضاً  ولكن لالنتخاابت العليا اللجنة وشروط قوانني حق يف

 .وسياراهتم املارة سالمة

 الشوبك و املريج بقرية انتخابية جبولة القناطر بشبني وطن مستقبل حزب مرشح الكومي أمحد دمحم قام أكتوبر، 01 السبت  .50

 بتشغيل الوعد مثل النواب جملس اختصاصات من وليست احلكومة أبعمال ةمرتبط انتخابية وعود تقدمي عرب لنفسه ابلدعاية

 ومعاجلة املدارس، داخل الطالب عدد كثافة وتقليل احملافظة، قبل من فرتة منذ املتوقفة الشوبك بقرية الصحى الصرف حمطة

 .اخلرجيني وتعيني املصارف، حول البيئى التلوث مشكلة

 حممود دسعي أمحد الشهيد مدرسة ابب على له الفتة بوضع الدكرور بوالق بدائرة مستقل مرشح قام أكتوبر، 00 األحد يوم .54

 .العشرين شارع من متفرع املساكن بشارع الكائنه

 دعاية لوضعه الزعريى، رمضان دمحم النور حزب مرشح ضد حمضراً  اإلسكندرية أوقاف مديرية حررت أكتوبر، 00 األحد يوم .52

 الالفتات بنزع األوقاف مديرية وقامت املنتزه، أوقاف إلدارة التابع البلد، ابملعمورة رابح بن بالل مسجد أعلى انتخابية

 .عليها والتحفظ

 09 ل وإعالانت دعاية اإلسكندرية كنائس ىف توزع والىت األسبوعية الكنسى اجملتمع جملة نشرت أكتوبر، 05 األثنني يوم .56

 اللجنة وضعتها اليت للشروط انتهاك يعد مبا منهم، للبعض االنتخاىب والربانمج ابلصور مدعمة ومسلمني أقباط مستقل مرشح

 منابر عرب أو ديين أساس على الناخبني توجيه حماولة أو الصور من ورةص أبي الدعاية نشر يف العبادة دور ابستغالل العليا

 .دينية
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 عدد بتوزيع األقصر مبحافظة القرنة ومدينة مركز بدائرة الضبعاوي العليم عبد دمحم املستقل املرشح قام أكتوبر، 05 األثنني يوم .55

 بعدم العليا اللجنة لشروط صرحية خمالفة يعد مبا االنتخاىب، ورمزه صورته وعليها الكرمي القرآن من وأجزاء املصاحف من

 . السياسي الرتويج يف الديين اخلطاب استغالل

 القاهرة، جبامعة أستاذ أيضاً  وهو والدقى، العجوزة بدائرة املستقل املرشح حمسب أمين الدكتور كلف أكتوبر، 05 األثنني يوم .58

 بذلك وهو القاهرة، ةجلامع الرئيسى الباب أمام الناخبني على برانجمه منشورات بتوزيع احلقوق كلية يف طالبه من بعضاً 

 الوظيفي نفوذه استغالل واثنيها االنتخابية الدعاية بغرض حكومية منشأة وهي اجلامعة استغالل أوهلا خمالفتني ارتكب

 .املهمة هبذه الطالب لتكليف

 دعايته ملصقات بوضع مستقل مرشح قيام من اجليزة مبحافظة العياط مركز أهايل اشتكى أكتوبر، 00 الثالاثء يوم .59

 أو األاثر على التعدي بعدم العليا اللجنة لشروط واضحة خمالفة فيه مبا سية،الرئي امليادين يف متاثيل أجسام على االنتخابية

 .الدعاية مبلصقات الطرق تشويه

 

 :لمخالفاتل التصدي يف الدولة أجهزة دور: سادساا 

 احملافظات 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
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 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 شحنياملر  بتحذير حمافظة،

 أحد ضد أكتوبر 00 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 حرمة على لتعديه النور حزب مرشحي

 مجعيات تتبع األخرى والزوااي املساجد وغالبية األوقاف، لوزارة اتبعة فقط منهم 80 ألف، 002 على يزيد مصر يف املوجودة املساجد

 يتطلب األمر وهذا. النور حلزب املؤيدون السلفيون عليها رييسيط 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

 

 : خامتة

وسائل غري تقليدية ومبتكرة مت بشكل كبري على  5102الدعاية يف املرحلة األوىل من انتخاابت جملس النواب اعتمدت  

 املادية إما لضعف إمكانياهتم استخدام وسائل التكنولوجيا احلديثة فيها بكثافة، وهو ما جعل أغلب املرشحني يلتزمون حبد األنفاق

 الرغمعلى لكن  .أوسع أنتشاراً وأقل تكلفة املرشحني الشباب أو بسبب أن هذه الوسائل هي ابلفعل أصاًل كما هو احلال لدى أغلب

غالبية املرشحني مل يقوموا  نلتزام حبد اإلنفاق، وذلك ألذلك، كان من الصعب أن حنصل على مؤشرات حقيقية ابألرقام تثبت االمن 

  .مبا يف ذلك تقدير قيم التربعات العينية روط اللجنةيف الدفاتر وفق شبتسجيل املصروفات 
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خمالفات شروط الدعاية من بني مرشحي الفردي هم  فإن صاحب النصيب األكرب من ، أيضاً،التقريرما اتضح يف حسب و 

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

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

جتوب الشوارع  عاية اليتخصوصًا يف الصعيد وسيناء ونشر الفتات يف أماكن خمالفة وإحداث تلوث بصري ومسعي بسيارات الد

 اليت ختالف كثريًا القواعدوتعطيل الطريق ابلسرادقات الكبرية وتوزيع اهلدااي يف املناسبات الدينية والقومية املختلفة وغريها من الوسائل 

 . اللجنة العليا اليت وضعتها

دءاً من استغالل اخلطاب الديين يف ابلنسبة لألحزاب، فقد كان صاحب النصيب األكرب يف املخالفات هو حزب النور بأما 

 ، مرورًا برتويج خطاب طائفي ضد مرشحني منافسني على مواقع التواصل االجتماعي،واملناسبات الدينية الدعاية واستغالل املساجد

يف الشوارع واملؤمترات االنتخابية اخلاصة هبم وعمل مسريات وحىت استغالل األطفال حتت سن عشر سنوات يف توزيع الدعاية ولصقها 

مثل وضع ملصق فات فردية من مرشحني نسبة خمالفاهتم ضئيلة جداً وكلها خمالكانت فاملصريني األحرار والوفد أحزاب ، أما للمرشحني

اب تنال ثقة أكرب وإزالة املخالفات، وهذا رمبا سيجعل هذه األحز  مت هذه األحزاب مبعاجلتها فوراً وقايف مكان خمالف أو ما شابه، 

 .ابلقانونحلرصهم على االلتزام يف التصويت  لدى املواطنني

ذلت أقصى جهد ممكن لتعقب مستوى الدولة، ميكن اجلزم أبن أجهزة الدولة املختلفة وكافة الوزارات املعنية قد بوعلى 

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

 على اللجنة العليا لالنتخاابت أن تسرع إجراءات معاقبة املخالفني حىت يكونواجيب هلذا و  .ب املخالفة صعب من هذه املهمةارتكا

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

  

 


