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

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

 . وكانت قد 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

حيث من ، سوف تدرج الحقًا ضمن هذا التقرير يف صورة حتديث ملحق الثالثة من االنتخاابت ابلذكر أن املرحلةجدير 

ة يف دمنهور ودائرتني يف بين دائرة يف األسكندرية ودائر : هيبسبب أحكام قضائية، و مؤجلة  دوائر 4املقرر أن جتري املرحلة الثالثة يف 

  .إعادةديسمرب جولة  06و 02و 04جولة أوىل، مث  ديسمرب 7و 6و 2 وسيتم التصويت عليها بتاريخ سويف

 
 :حتليل اإلحصائيات: أوالا 

 : عدد املرشحني وتوزيعهم .0

من االنتخاابت  الثانيةللمشاركة يف املرحلة  انخب 300و ألف 210و مليون 57اللجنة العليا لالنتخاابت الربملانية دعت 

 والقليوبية القاهرة :هي ،حمافظة 00دائرة بـ  015يف  فردييف النظام العد مق 555مرشح على  5775 فيهاالربملانية، واليت ينافس 

 032ينافس  و  ،سيناء وجنوب سيناء ومشال والسويس واإلمساعيلية وبورسعيد ودمياط والشرقية الشيخ وكفر والغربية واملنوفية والدقهلية

من االنتخاابت  الثانيةجرت املرحلة  .القاهرة الكربى، وشرق الدلتا: مها قطاعني ىف قوائم 4مرشح أساسي واحتياطي على عدد 

                                                           
 :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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يف الداخل، وجولة اإلعادة يف أايم  نوفمرب 50و 55يف اخلارج،  نوفمرب 55و  50الربملانية على جولتني، كانت اجلولة األوىل يف أايم 

 .يف الداخلديسمرب  5و 0أايم يف اخلارج، و  ديسمرب 0و نوفمرب 01

 

 : نسب مشاركة الناخبني .5

من إمجايل الناخبني، بواقع نسبة مشاركة % 57.0 جبولتيها قد بلغت الثانيةكانت إمجايل نسبة املشاركة يف املرحلة 

وهي نسبة جيدة جداً مقارنة بكل االستحقاقات املماثلة على . يف جولة اإلعادة %55.0يف اجلولة األوىل، ونسبة مشاركة  53.0%

، ومع األخذ يف االعتبار بطبيعة سلوك الناخب املصري الذي مييل إىل االبتعاد عن املشاركة يف االنتخاابت املستوى العاملي واحمللي

تزويرها لصاحل احلزب احلاكم يف عهود سابقة، أو جملرد شعوره أن الربملان مل يعد عليه بنفع وأن املستفيد الربملانية بسبب االعتياد على 

 . الوحيد هو النائب يف النهاية

ت العادة يف مصر منذ ثورة يناير، فقد كان أصحاب النصيب األكرب من املشاركة هم املرأة وكبار السن من وكما جر 

يف املرحلة الثانية ظهور مشاركة كبرية من جانب الرجال من خمتلف  األوىل، لكن كان ملفتاً أيضاً ، متاماً مثلما حدث يف املرحلة اجلنسني

ألوىل على عكس احلقيقة، وبرغم حضورهم الكثيف يف كافة األعمار، مبا يف ذلك فئة الشباب اليت أدعى البعض غياهبا يف املرحلة ا

ما يؤكد على أن الصعوابت اللوجستية يف املرحلة األوىل مثل بعد وهذا  .وليس فقط يف عملية التصويت جمرايت العملية االنتخابية

املثال، كانت هي السبب احلقيقي وراء قلة املشاركة مكان التصويت عن مكان اإلقامة لغالبية الشباب من سكان الصعيد على سبيل 

 . لعزوف كما روج البعضنسبياً، وليست حالة من ا

نأن فئة  ة يف االستحقاقات السياسية من هذا النوع، نأن ء وكبار السن على املشاركة الكبري تكرار إقبال النساتفسري وميكن 

منطقة الشرق  طر الذي يتهدد اجملتمع بسبب األوضاع األقليمية واحلروب اليت تدور حولنا يفكبار السن واملرأة هم األكثر شعورًا ابخل

، ويرون أن دورهم هو املسامهة يف دفع هذا اخلطر عن جمتمعهم بصفتهم األكثر األوسط وهتديدات اإلرهاب الداخلي واخلارجي
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وأن املرأة يف اجملتمع املصري اصًة خ .املرأةوضع ة مثلما هو احلال يف ار السن، أو األكثر اهتمامًا بتماسك األسر حكمة، ابلنسبة لكب

العائلة ن لكل رار واألمتعرف هويتها يف أغلب األحوال عرب أسرهتا، وهو ما يدفعها للمشاركة السياسية بدافع التعجيل بتحقيق االستق

   .األصغر واألكرب

ت نسبة سبة املشاركة، إذ وصلجنوب سيناء كانت هي األعلى من حيث ننت اللجنة العليا لالنتخاابت أن حمافظة أعلوقد 

م من أهنا حمافظة قريبة جدًا من املخاطر الناجتة عن اإلرهاب، وتضم أيضًا مدينة شرم الشيخ اليت على الرغ% 40املشاركة فيها إىل 

ة املدنية، ورمبا يكون هذا يف حد ذاته سبب دفع املواطنني يف حمافظيت قاب تفجري الطائرة الروسيشهدت مؤخرًا احداث كثرية يف أع

 نتخاابت كوسيلة إلثبات وجودهم يف مواجهة هذه األعمال اإلرهابية، وأيضًا كوسيلةسيناء مشال وجنوب للمشاركة بكثافة يف اال

 . يف مدهنم قرارلتحدي األخطار املتكررة وتعجيالً بتحقيق األمن واالست

 

 : سهولة نظام التصويتمدى  .3

يف اجلولتني، وهو ما خالف توقعات الكثري من احملللني  من إمجايل املصوتني %36.7 وصلت نسبة األصوات الصحيحة

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

دليل أيضًا على زايدة الوعي وارتفاع درجة النضج السياسي لدى هذا و  .د الفردي املفروض اختيارها من دائرة ألخرىأعداد مقاع

   .الناخبني
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 : املرحلة األوىلالفائزون يف  .4

كانوا مرشحني على قائميت يف حب مصر يف قطاع   61، منهم انئب 575إمجايل وقد حسمت نتائج املرحلة األوىل، بفوز 

ابملائة من  71أكثر من وكان  .حمافظة 00دائرة يف  015على  مقعد فردي، موزعني 555والقاهرة الكربى وقطاع شرق الدلتا، 

 . الفائزين من املستقلني

  عدمق06 مقعد ابإلضافة إىل 53بواقع  األحرار املصريني حزب: وكانت األحزاب اليت حصدت أكرب نسبة من املقاعد هي

مقعد ابإلضافة إىل  55بواقع  وطن مستقبل حزب، مث مقعد ابلربملان 62إمجايل هنائي ليكون لديه  كان قد حصدهم يف املرحلة األوىل

 مقعد ابإلضافة إىل 57 بواقع الوفد حزب، مث ابلربملان مقعد 21كان قد حصدهم ابملرحلة األوىل ليكون لديه هنائي إمجايل   مقعد 57

فقد حصل يف  السلفي النور حزبأما ، مقعد ابلربملان 42كان قد حصدها يف املرحلة األوىل ليكون لديه هنائي إمجايل   مقعد 07

قط يف مقعد ف 05كان قد حصدها يف املرحلة األوىل ليكون لديه إمجايل   مقاعد 01 املرحلة الثانية على مقعدين فقط ابإلضافة إىل

 . الربملان

املواطن أن السياسية، حيث  شهدطريقة اختياره ملمثليه يف املوتدل هذه النتائج على تغري كبري يف مزاج الناخب املصري جتاه 

أحزاب ليربالية، منهما حزبني حديثي النشأة وغالبية على هي األحزاب الثالثة األوضع ثقته بدرجة أعلى يف املستقلني، بينما كانت 

 والرشاوى مل تنجح الطرق التقليدية اليت استغلها بعض املرشحني يف احلشد مثل تقدمي األموالحني أنه يف . القائمني عليهم من الشباب

حشد غالبية املقاعد كما كان يتمىن قد تسبب يف أو الوعود احلكومية أو حىت التالعب ابلعاطفة الدينية، ولعل فشل حزب النور يف 

  .صدمة لقيادات احلزب الذي سبق وفاز نأعداد كبرية فيما عرف بغزوة الصناديق يف برملان ما بعد ثورة يناير
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 : متثيل الفئات املهمشة سياسياا  .2

مقعد،  03سنة عدد  02حصد الشباب حتت نهائية للفائزين يف املرحلتني األوىل والثانية، فقد لإلحصائيات اللنسبة اب

ضمن نسبة اخلمسة ابملائة املعينني لتصل نسبة متثيل سيقوم الرئيس بتعينهن  مقعد 04ة إىل ، ابإلضافمقعد 70حصدت املرأة و 

 . مقعد كلهم ابالنتخاب 02إىل ط مقعد، وبلغ نسب متثيل األقبا 77 املرأة إىل

هي األفضل يف اتريخ مصر من حيث نسب متثيل الفئات اليت ظلت مهمشة  5102االنتخاابت الربملانية لدورة تعد 

الذي أجرب " الكوتة"قوائم واحملاصصة شباب واألقباط، ويرجع الفضل يف ذلك أواًل إىل نظام الالسياسيًا طيلة عقود، وهي املرأة و 

ابإلضافة إىل ارتفاع درجة الوعي لدى املواطن وجلوءه لالختيار على أساس األصلح األحزاب على إدراج هذه الفئات ضمن مرشحيها، 

 . حبغض النظر عن الفروق يف النوع االجتماعي أو داينة املرش

 

 : حرية ونزاهة االنتخاابت: اثنياا 

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

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

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

تني لسيدتني اتبعتني حلزب النور، ابلتصويت أكثر من مرة نأكثر فتح اللجان يف الدوائر البعيدة يف بعض القرى والنجوع، وثبوت حال

، إال أن هذه املخالفات مل ترقى نأي حال لكوهنا ويف املرحلة الثانية يف املنوفية بكرداسةوىل مبرسى مطروح و من بطاقة هوية يف املرحلة األ

أن بعض حماوالت توزيع الرشاوى واليت مت ضبطها من قبل املتابعني ىت ح. انتهاكات تضر بنزاهة عملية التصويت ال كليًا وال جزئياً 

نهائية، ابلعكس يف كثري من الوقائع كان املرشح الذي يدفع ووسائل اإلعالم ليست إال حاالت قليلة ومعدودة ومل تؤثر على النتائج ال
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اين من اجلولة األوىل من املرحلة الثانية من رشوى كثرية هو صاحب األصوات األقل، كما أن الرشاوى مل تظهر إال يف اليوم الث

 : ويرجع الفضل يف ذلك إىلاالنتخاابت الربملانية، وابلتايل فإن االنتخاابت يف جمملها كانت نزيهة وحرة، 

 

 : 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 نأصواهتملتيسري تنقل االفرعية زايدة أعداد جلان التصويت   -

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

  . 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 العاصمة يستغرق السفر إليها من 

ني الذين مل يتمكنوا من السفر إىل حمافظاهتم األصلية ومل تتح هلم ساعات سفر، مما أثر على بعض الناخبني من املغرتب
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، وهو ما نوصي اللجنة على غرار ما حدث يف انتخاابت الرائسة مثالً  اللجنة العليا لالنتخاابت جلان اقرتاع خاصة هبم

 . يمية هبا أيضاً العليا بتداركه يف املرحلة الثانية من التصويت نظراً لوجود قطاع كبري من احملافظات األقل

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 

 . ركه يف املرحلة القادمةاختياره، وهو أيضاً أمر ميكن تدا

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 

 .لتعديل أو تدخل فوريبعض املرشحني أو أمور حباجة 

 

 : 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، 

  . ثري هبا على الناخبني يف يومي التصويتاللجان يف السيطرة السريعة على أي خمالفات دعاية حاول بعض املرشحني التأ

 

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

 .املاضيا كان حيدث يف على 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

على درجة غري مسبوقة من احليادية والنزاهة والتأمني من جانب أجهزة  5102االنتخاابت الربملانية يف مصر لدورة متت 

لناخبني إبجناح عملية التصويت والدعاية، رغم حماوالت البعض ارتكاب خمالفات زم غالبية املرشحني واالدولة املختلفة، كما الت

مت ارتكاهبا يف إطار املخالفات العادية املتوقعة واليت ال ترقى لإلضرار والتالعب لإلفالت من العقاب، لكن كانت كل االنتهاكات اليت 

م قدر كبري من الوعي لدى املواطنني فيما خيص قدرهت الثانيةو االنتخاابت يف مرحلتيها األوىل عكست كما . بعملية االنتخاابت ككل

وطريقتهم يف االختيار، وهي مؤشر على درجة من النضج السياسي اليت حيظى هبا الناخب املصري من واقع خربته وممارسته لكل 

األمل معلقًا على حسن أداء أعضاء الربملان، يف اخلمس يبقى و . يناير االستحقاقات االنتخابية والظروف السياسية اليت تلت ثورة

ىل أن دورهم مل ينتهي عند التصويت لنواهبم وعليهم سنوات القادمة، ومسامهتهم يف إثراء احلياة السياسية، مع ضرورة تنبيه املواطنني إ

 . ل معهم كل يف دائرته وحماسبتهم وتوجيههماالستمرار يف التواص

 


