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

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

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

ابلكامل من كافة جوانبها، على مستوى دور الدولة  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

 
 :حتليل اإلحصائيات: أوالا 

 : عدد املرشحني وتوزيعهم .0

للمشاركة يف املرحلة األوىل من االنتخاابت الربملانية، واليت ينافس  مليون انخب 52اللجنة العليا لالنتخاابت الربملانية دعت 

 النور، حزب: هى الدلتا غرب دائرة ىف قوائم 5مرشح أساسي واحتياطي على عدد  581مرشح على مقاعد الفردي، و 5252 فيها

: هي الصعيد وجنوب ووسط مشال قطاع دائرة قوائم ىف 5و ،االستقالل وتيار املصرية اجلبهة ائتالف مصر، فرسان مصر، حب ىف

  .االستقالل وتيار املصرية اجلبهة ائتالف مصر، نداء مصر، حب ىف واملستقلة، الوطنية الصحوة كتلة

 18أكتوبر يف اخلارج، و 18و  12جرت املرحلة األوىل من االنتخاابت الربملانية على جولتني، كانت اجلولة األوىل يف أايم 

 .أكتوبر يف الداخل 58و  52أكتوبر يف اخلارج، و 52و  52أكتوبر يف الداخل، وجولة اإلعادة يف أايم  11و

                                                           
 :هذا الرابط ربراسات الدميقراطية احلرة عموقع املركز املصري لدصفحة االنتخاابت الربملانية على ، برجاء زايرة التقارير التقييمية السابقة ابلكامللإلطالع على   1
 http://egldi.org/sec_a/arc.php?rw=6  

http://egldi.org/sec_a/arc.php?rw=6
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 اجلديد والوادي وأسيوط واملنيـا سـويف وبنـي والفيـوم اجليزة: حمافظاتدائرة يف  110على عدد  تنافس مرشحو املرحلة األوىل

 .مطروح ومرسى والبحـرية واإلسكندرية األمحر والبحر وأسوان واألقصر وقنا وسوهاج

 

 : نسب مشاركة الناخبني .5

من إمجايل الناخبني، بواقع نسبة مشاركة % 52.21كانت إمجايل نسبة املشاركة يف املرحلة األوىل جبولتيها قد بلغت 

وهي نسبة جيدة جداً مقارنة بكل االستحقاقات املماثلة .  يف جولة اإلعادة% 51.21يف اجلولة األوىل، ونسبة مشاركة % 52.22

ت العادة يف مصر منذ ثورة يناير، فقد كان أصحاب النصيب األكرب من املشاركة هم املرأة وكبار وكما جر . على املستوى العاملي واحمللي

 . السن من اجلنسني

وقد تردد زورًا يف وسائل اإلعالم اخلاصة أن الشباب قد امتنع عن املشاركة يف التصويت، رغم احلضور القوي للشباب يف  

نظيم محالت املرشحني ومؤمتراهتم العامة، وأفراد التأمني من اجليش والشرطة، والشباب العامل كافة مراحل العملية االنتخابية، بدءاً من ت

يف وسائل اإلعالم املختلفة اليت قامت بتغطية فعاليات االنتخاابت، وحىت السادة القضاة الذين تولوا اإلشراف على اللجان، وكان 

 . قطاع كبري منهم من الشباب

اإلنطباع، هو ما أاثره بعض النشطاء التابعني جلماعة اإلخوان املسلمني أو املعارضني املنتمني ورمبا كان السبب يف هذا 

لكياانت سياسية، من دعوات عرب وسائل التواصل االجتماعي ملقاطعة االنتخاابت يف حماولة إلحباط االستحقاق األخري يف خارطة 

 . 5110يوليو  0الطريق اليت وضعت يوم سقوط اإلخوان يف 

لكن ميكن تفسري القلة النسبية يف أعداد الشباب املشاركني، حبقيقة أن انتخاابت املرحلة األوىل جرت يف حمافظات بعيدة 

عن العاصمة واحملافظات احملورية اليت يلجأ هلا أبناء الصعيد وسيناء للعمل والعيش، وابلتايل كان من الصعب أن يسافر هؤالء الشباب 

بني أربع إىل عشر ساعات حملافظاهتم األصلية اليت هلم فيها حق التصويت لإلدالء أبصواهتم، كما أن اللجنة ساعات طويلة ترتواح ما 
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حلة العليا مل ختصص هلم جلان للمغرتبني يف احملافظات اليت يعيشون هبا حالياً لتيسري مشاركتهم، وهو ما نتمىن أن تتداركه اللجنة يف املر 

 . الثانية من االنتخاابت

 

 : سهولة نظام التصويتمدى  .3

يف اجلولتني، وهو ما خالف توقعات الكثري من احملللني  من إمجايل املصوتني%  11.52 وصلت نسبة األصوات الصحيحة

بشأن عدم متكن املواطن من التعامل مع النظام اجلديد الذي يقضي ابلتأشري يف ورقتني واحدة للفردي وأخرى للقائمة، مع اختالف 

 . د الفردي املفروض اختيارها من دائرة ألخرىأعداد مقاع

 

 : املرحلة األوىلالفائزون يف  .4

كانوا مرشحني على قائميت يف حب مصر يف قطاع   21، منهم انئب 520إمجايل وقد حسمت نتائج املرحلة األوىل، بفوز 

كانوا   112كانوا مرشحني اتبعني ألحزاب، و  118مقعد فردي، موزعني بني  510غرب الدلتا وقطاع مشال وجنوب الصعيد، و

 . مرشحني مستقلني

 وطن مستقبل حزب، مث عدمق 02بواقع  األحرار املصريني حزب: وكانت األحزاب اليت حصدت أكرب نسبة من املقاعد هي

 مقاعد، 2 اجلمهوري الشعب حزب، مث مقاعد 11 بواقع السلفي النور حزب، و مقعد 12بواقع  الوفد حزب، مث مقعد 58بواقع 

 . مقاعد 0 االجتماعى الدميقراطى واملصرى مقاعد، 5 الوطن ومحاة مقاعد، 2 واملؤمتر

وتدل هذه النتائج على تغري كبري يف مزاج الناخب املصري جتاه طريقة اختياره ملمثليه يف الدوائر السياسية، حيث مل تنجح 

 الطرق التقليدية اليت استغلها بعض املرشحني يف احلشد مثل تقدمي األموال أو الوعود احلكومية أو حىت التالعب ابلعاطفة الدينية، ولعل

حشد غالبية املقاعد كما كان يتمىن قد تسبب يف صدمة لقيادات احلزب الذي سبق وفاز أبعداد كبرية فيما عرف فشل حزب النور يف 
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حىت أن قيادات احلزب أرادت التشكيك يف نتائج االنتخاابت، ولوحت أكثر من مرة . بغزوة الصناديق يف برملان ما بعد ثورة يناير

 . الثانية ابالنسحاب من استكمال املنافسة يف املرحلة

 

 : متثيل الفئات املهمشة سياسياا  .2

وفيما يتعلق بنسبة متثيل الفئات اليت كانت مهمشة سياسياً، وهي املرأة والشباب واألقباط، يف حقب سابقة مرتفعة بدرجة 

مقعد على القوائم  58فردي ابإلضافة إىل   مقاعد 2 طفيفة عن أي انتخاابت برملانية جرت يف السابق، حيث حصلت املرأة على

 12، وحصل األقباط على مقاعد على القوائم الفائزة 8ابلفردي ابإلضافة إىل  مقعد 15سنة على  02، وحصل الشباب حتت الفائزة

، ويرجع الفضل األول يف ذلك لنظام الكوتة على القوائم الذي أجرب األحزاب مقعد على القوائم الفائزة 15فردي ابإلضافة إىل  مقعد

 . والسياسيني على إدراج هذة الفئات كمرشحني

 

 : حرية ونزاهة االنتخاابت: اثنياا 

متت االنتخاابت يف املرحلة األوىل على مجيع مستوايهتا على قدر كبري من احلرية والنزاهة مل تشهدها مصر يف أي انتخاابت 

حماوالت البعض توجيه الناخبني والتأثري ، متثلت يف عدد من املخالفات البسيطةفبالرغم من وجود ، سابقة على طول اترخيهابرملانية 

أو أتخر ابلتحدث املباشر معهم قبل التصويت أو بتعليق الفتات على أبواب مقار االقرتاع أو توزيع منشورات، عليهم أمام اللجان إما 

فتح اللجان يف الدوائر البعيدة يف بعض القرى والنجوع، وثبوت حالتني لسيدتني اتبعتني حلزب النور، ابلتصويت أكثر من مرة أبكثر 

ى مطروح واملرحلة الثانية بكرداسة، إال أن هذه املخالفات مل ترقى أبي حال لكوهنا انتهاكات من بطاقة هوية يف املرحلة األوىل مبرس

 : ويرجع الفضل يف ذلك إىل. تضر بنزاهة عملية التصويت ال كلياً وال جزئياً 
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 : أداء اللجنة العليا لالنتخاابت الربملانية فيما خيص: أوالا 

وسرعة استبدال القضاة يف حال حدوث أي ظروف طارئة تضطر الستبعاد ، توزيع القضاة على الدوائر املختلفة -

 . أحدهم

ومساعدة املشرفني  يف خصوصية، جتهيز اللجان وفقًا للشروط مبا يضمن حرية الناخب الكاملة يف اإلدالء بصوته -

  .للناخب يف التعرف على عدد املقاعد املراد التأشري عليها أو عدم فهمه ألي جزء من اإلجراءات

 . يف معظم اللجانمراعاة كبار السن وذوي االحتياجات اخلاصة  -

  . ملواطنني إليها لإلدالء أبصواهتملتيسري تنقل االفرعية زايدة أعداد جلان التصويت   -

حتديث قواعد بياانت الناخبني بشكل مستمر لضمان عدم تكرار املشكالت اليت سبق وظهرت يف االستحقاقات  -

  . السابقة

 . يومني كاملني من التاسعة صباحاً وحىت التاسعة مساءاً جعل مدة التصويت على  -

 : عدة نقاط منهالكن قصرت اللجنة العليا يف 

بعيدة مراعاة املغرتبني، خصوصاً أن غالبية احملافظات اليت مت التصويت فيها يف املرحلة األوىل هي حمافظات إقليمية عدم  -

القاهرة حيث يعيش ويعمل أغلب من هلم حق التصويت فيها ما بني أربع إىل عشر ة العاصميستغرق السفر إليها من 

ساعات سفر، مما أثر على بعض الناخبني من املغرتبني الذين مل يتمكنوا من السفر إىل حمافظاهتم األصلية ومل تتح هلم 

، وهو ما نوصي اللجنة الرائسة مثالً على غرار ما حدث يف انتخاابت  اللجنة العليا لالنتخاابت جلان اقرتاع خاصة هبم

 . العليا بتداركه يف املرحلة الثانية من التصويت نظراً لوجود قطاع كبري من احملافظات األقليمية هبا أيضاً 
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عدم نشر السرية الذاتية اخلاصة ابملرشحني على موقع اللجنة العليا لالنتخاابت من واقع األوراق املقدمة هلم من  -

املرشحني أنفسهم، وهو أمر كان سيسهل على كثري من الناخبني التعرف على اخللفية املهنية والعلمية للمرشح قبل 

 . قادمةاختياره، وهو أيضاً أمر ميكن تداركه يف املرحلة ال

مل يكن هناك درجة جيدة من التفاعل بني اللجنة العليا ومنظمات اجملتمع املدين على غرار ما جرى يف االستحقاقات  -

السابقة، حيث مل يرد لنا أي رد خبصوص ما تقدم به منظمات اجملتمع املدين من شكاوى بوجود خمالفات من قبل 

 .ريبعض املرشحني أو أمور حباجة لتعديل أو تدخل فو 

 

 : قوات التأمني: اثنياا 

حسن توزيع قوات التأمني من قبل وزارة الداخلية والقوات املسلحة، فضاًل عن شهدت املرحلة األوىل درجة عالية من 

املعروفني قبل بدء التصويت، مما قلص " بلطجية االنتخاابت"اخلطوات االستباقية اليت اختذهتا وزارة الداخلية للسيطرة على اجملرمني و

الصعيد البعيدة واملعروفة بتكرار االشتباكات القبلية والثائرية  بدرجة كبرية من أعمال العنف اليت كانت متوقعة خصوصًا يف حمافظات

كما جنحت قوات التأمني أيضًا يف معاونة اإلدارات احمللية ورؤساء   .يف أوقات احلشد السياسي مثل االنتخاابت الربملانية ال سيماهبا، 

  . اللجان يف السيطرة السريعة على أي خمالفات دعاية حاول بعض املرشحني التأثري هبا على الناخبني يف يومي التصويت

 

ى صوته وال ينساق حملاوالت احلشد بناءاً لدى املواطن العادي، مبا مكنه من أن يكون رقيبًا عل ارتفاع درجة النضج السياسي: اثلثاا 

 .ا كان حيدث يف املاضيعلى العاطفة الدينية أو الوطنية، أو قبول الرشاوى االنتخابية أو الوعود الزائفة كم
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، حيث أن هذه هي أول انتخاابت برملانية ال يكون للدولة أي بتنظيم واإلشراف على االنتخاابت املعنية حياد أجهزة الدولة: رابعاا 

 . احنيازات هبا، حيث أن السلطة التنفيذية مل اتيت من خلفية حزبية، وابلتايل ليس لرئيس البالد أو للحكومة انتماءات حزبية تؤثر عليهم

 

 : خامتة

م وطريقتهم يف االختيار، وهي مؤشر على  فيما خيص قدرهتتعكس املرحلة األوىل من االنتخاابت قدر كبري من الوعي لدى املواطنني

درجة من النضج السياسي اليت حيظى هبا الناخب املصري من واقع خربته وممارسته لكل االستحقاقات االنتخابية والظروف السياسية 

يجري معظمها يف حمافظات حمورية أمهها وهو ما سوف يؤثر بشكل كبري على نتائج املرحلة الثانية أيضًا واليت س. اليت تلت ثورة يناير

 . حمافظة القاهرة العاصمة واليت يتنافس فيها عدد أكرب من القوائم والفردي

  

 


