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 تقديم

هذا التقرير هو المحصلة النهائية لجملة األنشطة التي تم القيام بها لمتابعة ومراقبة انتخابات مجلس 
في إطار التحالف المصري لمراقبة االنتخابات، والذي هو عبارة عن تحالف مجموعة  2011الشعب 

الذي ضم في عضويته عددا من من منظمات المجتمع المدني المعنية بالتطور الديمقراطي في مصر، و 
المنظمات من بينها المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان، وأندلس. قد تعاونت المجموعة المتحدة مع 

 هذه المنظمات إلنتاج هذا التقرير.
ويشمل هذا التقارير وصفا  وتحليال لألوضاع السياسية في مصر منذ ثورة الخامس  والعشرين من 

، كما يشمل خالصة 2011الطبيعية التي أدت إلى انتخابات مجلس الشعب يناير باعتبارها المقدمة 
 أنشطة المراقبة اإلعالمية والميدانية التي قام بها متطوعو التحالف المصري لمراقبة االنتخابات. 
وتأتي أهمية التقرير الصريح والواضح لتقييمنا اإلجمالي النتخابات مجلس الشعب من اعتبارين 

ار األول هو إخالصنا في التحالف الديمقراطي لمراقبة االنتخابات لمهمتنا، وتمسكنا رئيسيين، االعتب
بالطبيعة االحترافية لعملنا بعيدا عن أي اعتبارات سياسية، فعمل منظمات المجتمع المدني في األساس 

ا هو عمل ال سياسي، حتى عندما تكون له تأثيرات سياسية. أما االعتبار الثاني فيتعلق بإخالصن
وتمسكنا بالهدف الذي نشارك فيه أغلب المصريين، وهو الهدف المتعلق بإحداث تحول ديمقراطي 

عميق ومستدام في مصر. ونحن ندرك أن هذا الهدف لن يكون من الممكن تحقيقه في فترة زمنية 
ر قصيرة أو بقفزة ثورية واحدة أو فعل إصالحي منفرد، ولهذا فإننا نثمن ونساند كل إجراء أو تطو 

يكون من شأنه دفع الوطن خطوة إلى األمام على طريق الديمقراطية. في نفس الوقت فإن حرصنا على 
المستقبل الديمقراطي لمصر يجعلنا متنبهين لدالالت قد تمثل تهديدا لهذا المستقبل، ومن ذلك ما 

مع نتيجتها ليس  الحظناه من ميل البعض إلخراج االنتخابات البرلمانية عن معناها وسياقها، والتعامل
باعتبارها انتخابات تكشف عن اتجاهات الرأي العام وميزان القوى السياسي في لحظة محددة، ولكن 

باعتباره انتصارا نهائيا للبعض وهزيمة للبعض اآلخر، بما في ذلك استخدام نتيجة االنتخابات لترتيب 
ية ليست معرضا للمنتجات نشتري أوضاع طويلة المدى تتعارض مع المبادئ الديمقراطية. فالديمقراط

 منه ما يخدم أهوائنا، وإنما هو بناء متكامل يسقط بجملته إذا أسقطنا بعضا من مكوناته.
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قدمت للمواطن المصري فرصة  2011فرغم أوجه القصور والمخالفات، فإن انتخابات مجلس الشعب 
عن إرادته في اختيار ممثليه،  لم يتمتع بمثلها منذ عقود طويلة للتعبير الحر غير الخاضع للتالعب

ولتحول هذه اإلرادة الشعبية المعبر عنها في صندوق االنتخابات إلى مقاعد يشغلها من اختارهم 
الناخبين في البرلمان، وبكل تأكيد فإن هذا يمثل خطوة كبيرة لألمام على الطريق نحو الديمقراطية 

اها في هذا التقرير تمثل تشويها لوجه الكاملة. فرغم أن أوجه القصور والمخالفات التي رصدن
الديمقراطية المشرق، إال أنها في تقديرنا لم تكن كافية لتغيير مهم في النتيجة النهائية لالنتخابات، 

 وهي بالتأكيد غير كافية ألن تمثل تبريرا لنزع الصفة التمثيلية عن مجلس الشعب الذي أنتجته.
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 تقييم عام لالنتخابات وملخص تنفيذي

أهمية كبرى  2012يناير  – 2011النتخابات مجلس الشعب التي تم تنظيمها في الفترة نوفمبر 
باعتبارها االنتخابات النيابية األولى التي يجري تنظيمها في أعقاب الحدث الكبير المتمثل في إسقاط 

، نظام الرئيس السابق حسني مبارك، وكذلك نظرا إلى أن مجلس الشعب المنتخب سيكون مخوال
باإلضافة إلى المهام االعتيادية لمجلس الشعب، باختيار الجمعية التأسيسية التي ستتولى وضع 

الدستور الجديد للبالد. فانتخابات مجلس الشعب التي يغطيها هذا التقرير هي انتخابات تأسيسية 
ما اعتدناه بالمعنى الكامل للكلمة، وهي بالتالي تستحق  من جانبنا اهتماما ومعالجة خاصة تختلف ع

في مهام مراقبة االنتخابات السابقة، والتي ساهم فيها بعض من الشركاء في التحالف الذي قام 
بمراقبة االنتخابات األخيرة وكتابة هذا  التقرير. فبينما اقتصرت تقارير مراقبة االنتخابات السابقة على 

كانت تقع من جانب جهات اإلدارة  الجوانب القانونية واإلجرائية لالنتخابات، وعلى المخالفات التي
والحزب الحاكم، فإنه ال مفر من أن يتسع تقريرنا عن انتخابات مجلس الشعب األخيرة ليشمل بعض 
المالحظات السياسية األساسية. فأهمية االنتخابات البرلمانية األخيرة أكبر بكثير من أن يتم اختزالها 

حاول القيام به في هذا التقرير دون التضحية بالحرفية في أبعادها القانونية واإلجرائية، وهو ما سن
 والموضوعية التي يفرضها القانون بما فيه من انضباط وصرامة. 

لقد رصد المراقبون األكفاء الذين ساهموا في هذا العمل العديد من أوجه القصور والمخالفات التي 
عرض تقييمنا اإلجمالي للعملية سنأتي الحقا على تفصيلها، غير أنه من المهم في البداية أن ن

 االنتخابية في جملتها وللسياق السياسي الذي جرت فيه، وذلك على النحو التالي.
  
أدى سقوط نظام الرئيس السابق مبارك نتيجة النتفاضة شعبية عارمة إلى انفتاح المجال السياسي  -1

قود الحكم االستبدادي المصري وتحرره من جانب كبير جدا من القيود التي كانت مفروضة طوال ع
السابقة. فقد أدى سقوط النظام إلى انفتاح الوضع السياسي المصري على إمكانية غير مسبوقة 
للتطور على طريق الديمقراطية، وهي فرصة ال تتاح إال مرات نادرة وعلى فترات زمنية متباعدة. 
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وقف على القرارات التي غير أن تحقق الديمقراطية من عدمه، أو تحققها بهذه الدرجة أو تلك يت
تتخذها األطراف السياسية المختلفة، وما إذا كانت هذه القرارات قادرة على التغلب على الصعاب 

التي تواجه التطور الديمقراطي في مجتمع يواجه الكثير من المشكالت والعقبات كالمجتمع 
 المصري. 

بعد سنوات طويلة انغلق فيها جاء االنفتاح السياسي الذي شهدته مصر بعد سقوط نظام مبارك  -2
المجال السياسي المصري وبات محتكرا من جانب فئات ضيقة تعيد إنتاج نفسها بشكل جعل 

السلطة السياسية حكرا على نخبة محدودة جدا، فيما تركت لفئات و أحزاب معارضة مساحات 
المواطنين  شديدة الضيق للعمل داخل النظام السياسي، األمر الذي لم يكن  مغريا لقطاعات

الواسعة الراغبة في المشاركة السياسية للدخول في اللعبة السياسية وفقا لهذه القواعد، فاختار 
المواطنون في أغلبهم البقاء خارج مؤسسات النظام السياسي وعملياته بعد أن سيطرت عليهم 

اطنين فقد اتجه مشاعر العدمية والسخرية السياسية، أما الجزء األكثر التزاما وإصرارا من  المو 
للعمل خارج مؤسسات النظام السياسي، بدءا من منظمات المجتمع المدني الذي تحول في جانب 

منه إلى مجال سياسي بديل، مرورا بتجمعات المعارضة  غير المسجلة قانونيا، وانتهاء بالمعارضة 
سياسي في السنوات عبر التعبير عن الرأي في المجال االفتراضي الذي أصبح مجاال جديدا للفعل ال

 الخمسة األخيرة السابقة على سقوط النظام.

ساهم الوضع السياسي األخذ في التشكل منذ سقوط النظام السابق في حل المعضلة التاريخية  -3
التي واجهت النظام السياسي المصري لعقود طويلة، وهي العقدة المتمثلة في دمج جماعات 

المسلمون، في النظام السياسي المصري. وبينما سعى اإلسالم السياسي، وخاصة جماعة اإلخوان 
الكثير من المخلصين لتوسيع المجال السياسي المصري من أجل عملية دمج تدريجية ومخططة 

تتناسب مع حجم وأهمية اإلخوان المسلمين وتيار اإلسالم السياسي، فإن ثورة الخامس والعشرين 
سياسي والنظام السياسي المصري بطريقة ثورية من يناير قد فتحت الباب لحسم قضية اإلسالم ال

نقلت  الجدل والعمل حول هذه القضية إلى مستوى جديد تماما، فيما يمكن اعتباره واحدا من أهم 
 اإلنجازات وأيضا التحديات التي تواجه المجتمع السياسي المصري.
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السياسي وتعقدها، أظهر االنفتاح السياسي الذي أعقب إسقاط نظام مبارك عمق ظاهرة اإلسالم  -4
فبينما اختزل المثقفون والسياسيون المصريين لسنوات طويلة قضية اإلسالم السياسي في جماعة 

اإلخوان المسلمين، فإن االنفتاح السياسي قد سمح بتسييس تيارات إسالمية إضافية، وتحديدات 
لسلطوي، بينما وجدت التيارات السلفية، التي اختارت أن تبتعد عن السياسة في ظل قيود النظام ا

في الظروف الجديدة فرصة وفسحة تسمح لها بتوسيع مجاالت عملها من المجالين الدعوي 
والخيري إلى المجال السياسي، األمر الذي أكسب ظاهرة اإلسالم السياسي أبعادا جديدة لم تحظ 

النظام السابق، باالهتمام الكافي طوال المراحل السابقة، وهو الوضع الذي تبدل تماما منذ سقوط 
 وخاصة بعد انتخابات مجلس الشعب األخيرة. 

وفيما منح الوضع السياسي الجديد لجماعات اإلسالم السياسي فرصة إلظهار حيويتها وعمقها،  -5
فإنها أتاحت فرصة كبيرة أيضا لتجديد التيارات الليبرالية واالشتراكية. فقد أظهرت االحتجاجات 

براليين واالشتراكيين المصريين الذين ابتعدوا عن المجال السياسي الثورية وجود جيل جديد من اللي
بسبب القيود التي فرضها النظام السابق، وبسبب الجمود الذي خيم على األحزاب الليبرالية، وأيضا 

بسبب التشويه الذي لحق بالمبادئ الليبرالية على يد جماعات عملت في إطار الحزب الوطني 
 تلطت علي يديها األوراق بين الليبرالية االقتصادية والسياسية والتوريث.  الديمقراطي المنحل, واخ

أدى انفتاح المجال السياسي، وظهور فرصة حقيقية لتحقيق تقدم مهم على الطريق لتطور  -6
ديمقراطي إلى دخول فاعلين جدد إلى ساحة العمل السياسي. فقد أعاد مئات اآلالف من المصريين 

السياسي خالل أيام االحتجاجات الثماني عشرة التي أسفرت عن إسقاط اكتشاف إمكانية الفعل 
الرئيس السابق مبارك، وواصل جزءا كبيرا من هؤالء بقائه في ساحات السياسة بعد ذلك، فتغيرت 

طبيعة الطبقة السياسية المصرية بشكل جذري بالمقارنة بما كان عليه الحال تحت حكم النظام 
في المجموعة الكبيرة من األحزاب السياسية التي تم تشكيلها في  السابق. وقد انعكس كل هذا

الشهور التي تلت سقوط النظام. وال يبدو أن عملية تشكل الساحة السياسية المصرية في المرحلة 
الجديدة قد اكتملت بعد، فالكثير من األحزاب السياسية التي تم تشكيلها ال يعبر سوى عن تصورات 

ء هؤالء الفرصة الختبار تصوراتهم وخوض  تجربتهم في الواقع السياسي أصحابها، إال أن إعطا
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الحي يمثل نقلة كبيرة لألمام. وقد مثلت انتخابات مجلس الشعب فرصة اختبار حقيقي للكثير من 
هذه األحزاب، واألرجح أن مرحلة ما عبد االنتخابات ستمثل بدء المرحلة الثانية لتشكل الساحة 

 د أن انتهت المرحلة األولى بانتهاء انتخابات مجلس الشعب. السياسية المصرية بع

وفي مقابل األحزاب الجديدة والقديمة التي تعرضت الختبار حاسم في انتخابات مجلس الشعب  -7
األخيرة، فإن االنتخابات نفسها قد أفرزت مجموعة من األحزاب السياسية الجديدة التي احتلت 

غلبية واألقلية، والتي يبدو أن فرصتها في البقاء عالية لما مقدمة المشهد السياسي على جانبي األ
تمثله من تيارات وقوى ومصالح حقيقية في المجتمع، األمر الذي يمثل خطوة أولى وضرورية على 

الطريق نحو إخراج النظام الحزبي المصري من حالة الجمود والديكورية التي فرضت عليه لعقود 
 طويلة.

من التيارات السياسية المشاركة في االنتخابات البرلمانية، إال أن المفارقة  بينما تمكن كل من أراد -8
األكبر هي أن القسم األكبر من جماعات الشباب التي نظمت وبادرت لتحقيق ثورة الخامس 

والعشرين من يناير لم تتشارك في هذه االنتخابات ألسباب يتعلق أغلبها بفجوة الثقة 
ة النفسية التي مازالت تفصل هؤالء النشطاء عن العمل السياسي واإليديولوجيا، وكذلك الفجو 

المؤسسي. واألرجح أن النقص في تمثيل هؤالء في مجلس الشعب والمؤسسات السياسية األخرى 
للنظام السياسي الجاري بنائه سيكون له أثر سلبي على الوضع السياسي في البالد في الفترة 

 القادمة.

س الشعب على خلفية التطورات التي تم رصد بعضها في النقاط لقد تم تنظيم انتخابات مج -9
السابقة، غير أن إجراء االنتخابات لم يكن تنفيذا لخريطة طريق واضحة المعالم توافقت القوى 

السياسية عليها في أعقاب سقوط نظام مبارك، أو خريطة  نجح المجلس األعلى للقوات المسلحة 
عن حكم البالد، ولكنها جاءت كمحصلة لعملية شد وجذب  في فرضها بعد أن  تولى المسئولية

سياسي حادة وعنيفة. فمكونات االنتخابات الناجحة من إطار قانوني وهيئة ناخبة وجدول زمني 
وترتيبات لوجيستية لم تكن  واضحة منذ فترة مبكرة كافية سابقة على إجراء االنتخابات، بحيث 
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ياسية، وتتوافر لألحزاب المتنافسة القدرة على اختيار تتوافر للناخبين الثقة في العملية الس
المرشحين ونسج التحالفات ووضع خطط الدعاية وصياغة الرسائل االنتخابية. على العكس من 
ذلك فقد ظهرت المكونات المختلفة لإلطارين  السياسي والقانوني لالنتخابات مكونا وراء اآلخر، 

ت سياسية حادة لم تساهم سوى في تعميق عدم وكانت بعض هذه المكونات موضوعا لصراعا
الثقة الذي خيم على العالقة بين القوى السياسة المختلفة، وبينها وبين المجلس األعلى للقوات 

 المسلحة. 

جرى تنظيم االنتخابات في أجواء اتسمت بعدم اليقين السياسي، بسبب األوضاع السياسية  -10
ن الناخبين والقوى السياسية المشاركة في االنتخابات المضطربة في البالد، حتى أن عددا كبيرا م

كانت لديه شكوكا عميقة فيما إذا كانت االنتخابات سيتم إجرائها، حتى أن البعض طالب بتأجيل 
االنتخابات بسبب أحداث العنف التي اشتعلت في قلب القاهرة ومدن أخرى أياما قليلة قبل بدء 

اتها مازالت مستمرة بينما كان الناخبون يتوجهون لصناديق الجولة االنتخابية األولى، وكانت تبع
 االقتراع.

لقد أثرت حالة عدم اليقين وحوادث العنف السياسي سلبيا على مرحلة الحمالت االنتخابية  -11
التي سبقت الجولة االنتخابية األولى بشكل خاص، فبينما تتاح الفرصة لألحزاب السياسية 

ابية لعرض برامجها وأفكارها وللمناظرة حولها، فإن أحداث العنف المتنافسة أثناء الحمالت االنتخ
المتفجرة وحالة عدم اليقين السياسي أفسدت مرحلة الدعاية االنتخابية بأكثر من طريقة. فبعض 
األحزاب السياسية المتنافسة أوقفت حمالتها االنتخابية لبضعة أيام احتجاجا على سقوط القتلى 

هرين وقوات األمن، كما فرضت أحداث العنف نفسها على الحمالت في المواجهات بين المتظا
االنتخابية التي كفت عن أن تكون منافسة بين األحزاب في عرض برامجها وأفكارها في قضايا 

السياسة العامة، وتحولت إلى مناقشة قضايا العنف السياسي والمسئولية عنه. وعلى مستوى آخر 
اقف األحزاب السياسية منها في زيادة حدة االستقطاب فقد ساهمت أحداث العنف وتفاوت مو 

السياسي واإليديولوجي في المجتمع بعد أن تحول  الجدل من جدل حول السياسات إلى جدل 
 مشبع بالدراما واالنفعال العاطفي على خلفية القتلى الذين يسقطون والدماء التي تراق. 
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عميق بين القوى السياسية،  جرت االنتخابات على خلفية انقسام واستقطاب سياسي -12
خاصة بين األحزاب اإلسالمية والليبرالية. فبينما بدأ التمايز بين التيارين بشكل طبيعي في المرحلة 
التي تلت سقوط نظام مبارك نتيجة لتفكك التحالف الشعبي العريض الذي خاض الثورة على النظام 

ليبرالي إلى درجة االستقطاب الحاد لم يكن السابق، فإن وصول العالقة بين التيارين اإلسالمي وال
أمرا  حتميا لوال الطريقة التي تمت بها إدارة المرحلة االنتقالية، خاصة منذ استفتاء التاسع عشر 

 من مارس على التعديالت الدستورية.

جرت االنتخابات على خلفية تدهور شديد في الحوار العام بين القوى السياسية المختلفة،  -13
جوء بعض األطراف لتحويل الجدل والخالف السياسي إلى خالف حول العقائد الدينية، وخاصة مع ل

األمر الذي فوت فرصة االستفادة من االنتخابات كآلية للحوار العام حول السياسات 
 واالستراتيجيات واألفكار إلى ساحة لتبادل االتهامات حول اإليمان والعقائد.

ية فقد شهدت انتخابات مجلس الشعب مشاركة رغم كل الظروف السياسية غير الموات -14
واسعة النطاق من جانب الناخبين، وهي المشاركة التي رصدتها التقارير الصادرة عن الهيئة العليا 

لالنتخابات. فقد تميزت هذه االنتخابات بإتاحة الفرصة كاملة للمواطنين الراغبين في التصويت، 
ساهمت في الماضي في حرمان الناخبين من ممارسة واختفت تماما تقريبا كافة المعوقات التي 

 الحق في التصويت.

رغم حالة االنفالت األمني السائدة في البالد منذ سقوط النظام السابق، ورغم أن انتخابات  -15
مجلس الشعب جرت على خلفية من أعمال العنف السياسي الحاد، إال أن انتخابات مجلس الشعب 

ل العنف إلى مستوى يكاد ال يذكر. واألرجح أن غياب العنف تميزت بتراجع كبير جدا في أعما
 المرتبط باالنتخابات قد ساهم في تشجيع الناخبين على التوجه للجان االقتراع لإلدالء بأصواتهم. 

لم تكن االنتخابات البرلمانية مثالية في تنظيمها أو في التكتيكات واألساليب التي اتبعتها  -16
ابات. ولكننا مع ذلك نستطيع أن نصفها بأنها عبرت بشكل تقريبي عن القوى المتنافسة في االنتخ

المزاج السياسي واإليديولوجي السائد في مصر في الفترة التي أجريت فيها االنتخابات، كما عبرت 
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بدرجة مناسبة من التقريب عن ميزان القوى السياسي في البالد، والذي تكون نتيجة لعوامل كثيرة، 
لطويلة التي حكمت فيها البالد نظما سياسية استبدادية، مرورا بالتغيرات الثقافية بدءا من العقود ا

والقيمية التي شهدها المجتمع المصري في العقود األخيرة، وانتهاء بالقدرات التنظيمية والموارد 
المالية المتاحة للقوى السياسية واإليديولوجية المختلفة التي تنافست في االنتخابات، و كلها 

 وامل كان لها تأثيرها في النتيجة النهائية لالنتخابات.ع

لم تقدم انتخابات مجلس الشعب، رغم كل الميزات التي اتسمت بها، حال ديمقراطيا لقضايا  -17
تمثيل المرأة واألقباط والشباب. وسيظل هذا اإلخفاق يالحق التجربة الديمقراطية الوليدة حتى يتم 

 إيجاد حل له.

 

 

. القوة األولى هي القوى قوى كبرى  ثالثصعود مزيج من صرية عن انفتاح الباب لأسفرت الثورة الم
الديمقراطية، ويقصد بها القوى السياسية واالجتماعية التي تحتل القيم الديمقراطية الموقع المركزي في 

يات رؤيتها للعالم  وتصورها للمستقبل، وهي القوى التي تقرن مطالبتها بالديمقراطية بتمسكها بالحر 
المدنية وحقوق  المواطنة بال مواربة وال تحفظات، بل وتعتبر ذلك جزءا ال يتجزأ من الديمقراطية كما تفهما. 

فقد عانت القوى الديمقراطية من القيود التي فرضها النظام السابق على العمل السياسي، فرغم وجودها 
ى الديمقراطية لم تمكن من بناء قواعد تأييد المعتبر بين جماعات النخبة السياسية وأهل المدن، إال أن القو 

جماهيري واسع النطاق يتناسب حجمها مع حجم وجود هذه القوى بين جماعات النخبة، وبسقوط النظام 
أزيحت من أمام هذه القوى العقبات السلطوية التي كانت تمنعها من التواصل مع الجمهور الواسع وبناء 

 قواعد تأييد شعبي مناسبة. 

العسكرية هي القوة الثالثة التي صعدت إلى مقدمة المسرح السياسي نتيجة لالحتجاجات الثورية  المؤسسة
التي أجبرت الرئيس السابق مبارك على التنحي عن الحكم. فبعد سنوات طويلة كان فيها الجيش جزءا 
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ما الجيش معلوما ولكن غير ظاهر بصراحة في معادالت الحكم وتعزيز النظام، فتحت الثورة الطريق أ
الحتالل مقدمة المشهد السياسي، بعد أن تولى المجلس األعلى للقوات المسلحة المسئولية عن إدارة 

البالد، ليتولى مجتمعا القيام بمهام منصب رئيس الجمهورية، وليصبح رئيسه المشير حسين طنطاوي شبه 
 رئيس للجمهورية بكل ما يتيحه منصب الرئيس من سلطات. 

التي فتحت ثورة يناير الباب لصعودها هي القوى اإلسالمية. وقد أسفرت الثورة عن توسيع القوة الثالثة 
المشهد اإلسالمي وإكسابه قدرا إضافيا من التنوع والتعقيد بعد أن دخل إلى ساحة السياسة اإلسالمية 

اصة السلفيين التيار السلفي الذي طالما امتنع عن المشاركة في السياسة. ورغم أن القوى اإلسالمية، وخ
 كانوا آخر الملتحقين بالثورة والمشاركين فيها، إال أنهم بكل المعايير كانوا المستفيد األكبر منها. 

التفاعل بين القوى الثالثة، بما في ذلك من صراعات، رسم صورة السياسة المصرية خالل الشهور التي 
تطورات هذا العام باعتبارها أول خطوة تلت سقوط النظام وصوال إلى انتخابات مجلس الشعب التي توجت 

جدية نحو بناء مؤسسات نظام سياسي جديد لتحل محل المؤسسات التي تعرضت لالنهيار تحت ضغط 
التطورات الثورية. غير أن مغزى االنتخابات، وطبيعة النظام السياسي الذي ستفسر عنه تطورات األمور 

لقوى الثالث الصاعدة، والسمات المميزة لكل منها، في النهاية يتوقف على عوامل عدة أهمها طبيعة ا
وطبيعة ميزان القوى بينها. وكمالحظة أولية فإنه من الواجب القول أن اثنتين من بين القوى الثالثة 
الصاعدة، وهما الجيش واإلسالميين هما قوتان مشكوك في مسوغاتهما الديمقراطية على أقل تقدير. 

عبيران متناقضان يصعب جمعهما معا في جملة واحدة، خاصة عندما يدور فالديمقراطية والجيش هما من ت
، والذي حكم 1952الحديث عن الجيش المصري الذي ساهم في إنهاء الحقبة شبه الليبرالية في عام 
 البالد بشكل مباشر تارة وغبر مباشر تارة أخرى في العقود الستة التي تلت ذلك. 

عامة لم تقدم حتى اآلن تأسيسا فقهيا للديمقراطية، وإن كانت تعترف  أما القوى اإلسالمية، فإنها بصفة
بصفة عامة بفوائد النظام الديمقراطي في تحقيق الحكم الرشيد والصالح العام. ينطبق هذا بالذات على 
حركة اإلخوان المسلمون التي نجحت في تقديم نفسها للمجتمع المصري خالل العقدين األخيرين كقوة 

ر منها قوة دينية، محتفظة للخطاب الديني بمساحاته في نطاق النشاط الدعوي للجماعة سياسية أكث
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وعمليات تربية أعضائها تربية تنسجم مع خطابها اإلسالمي األصلي، أما المجال العام السياسي الواسع 
إذا، فكان بالنسبة لإلخوان مجاال لتقديم خطاب سياسي مطالب بالديمقراطية. طورت جماعة اإلخوان، 

منهجها عمليا زاوج بين خطاب ديمقراطي عمومي في المجال السياسي، بينما احتفظ بالخطاب الديني 
 الدعوي التقليدي للجماعة في مجاالت بعيدة عن مالحظة وسائل اإلعالم والنخب السياسية األخرى.

وان تمثيل اإلسالم صعود السلفيين أكسب المشهد السياسي اإلسالمي تعقيدا إضافيا، فبينما احتكر اإلخ
السياسي لسنوات طويلة، باستثناء الصوت اإلسالمي الذي عبر عنه حزب الوسط الخارج من عباءة 

اإلخوان، فإن ظهور السلفيين أنهى االحتكار اإلخواني لتمثيل الصوت اإلسالمي، وأتي للسياسة المصرية 
العبون اآلخرون خالل سنوات حكم بالعب جديد تماما لم يمر بنفس الخبرة السياسية التي مر بها ال

مبارك الطويلة. وقد ينتهي الحال بالتيار السلفي إلى تبنى نوعا من السياسة العملية التي تقبل بقدر 
مناسب من التمييز بين المجالين الديني والسياسي، إال أنه حتى يحدث ذلك، فإن التيار السلفي يدخل إلى 

ددة ترفض التمييز بين مجالي الدين والسياسة بأي قدر، بل إنه مجالس السياسية محمال برؤية دينية متش
يدين، أو على األقل يتردد في القبول بالديمقراطية كصيغة للحكم، وال يتعتبرها أكثر من وسيلة يلجأ إليها 

مضطرا لتطبيق السياسة الشرعية كما يفهمها، ولديه، باإلضافة إلى ذلك، مشكلة عويصة تتعلق بالموقف 
 ا الحريات المدنية. من قضاي

التيار اإلسالمي بتركيبته هذا لديه في أحسن الظروف مسوغات ديمقراطية منقوصة، فإذا أضفنا ذلك إلى 
للجيش، وإلى مظاهر ضعف التيار الليبرالي، فإنه  -إن وجدت أصال–المسوغات الديمقراطية المحدودة 

مجتمع السياسي المصري على االستفادة من يمكن القول أنه من المبرر التعبير عن الشك تجاه قدرة ال
الفرصة التي أتيحت له لبناء نظام سياسي ديمقراطي حقيقي على أنقاض النظام الذي انهار في مطلع 

 .2011العام 

بعد ما  2011هذه هي الصورة العامة التي خاضت مصر على خلفيتها انتخابات مجلس الشعب لعام 
السابق مبارك. وسوف نعود قرب نهاية هذا التقرير لتحليل نتائج  يقرب من عام على سقو ط نظام الرئيس

انتخابات مجلس الشعب ومغزاها السياسي، وأثرها المحتمل على مستقبل النظام السياسي المصري، لكننا 
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قبل الوصول إلى ذلك سيكون علينا أن نحلل بدرجة أعلى من التفصيل الصورة التي رسمناها في السطور 
 يتقدم  هذا التقرير على النحو التالي: السابقة. وسوف

 أوال: أطراف العملية السياسية في عام االنتقال

 ثانيا: البيئة القانونية واإلعالمية واالقتصادية التي جرت في ظلها انتخابات مجلس الشعب

 ثالثا: تقييم انتخابات مجلس الشعب

 رابعا: خاتمة
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 أوال: أطراف العملية السياسية

مة هذا التقرير صورة شديدة العمومية للقوى الثالثة الرئيسية في مصر ما بعد ثورة يناير. رسمنا في مقد
غير أن صورة السياسة المصرية وقواها وأطرافها أعقد من ذلك بكثير، وهو ما سنحاول تفصيله بدرجة 

ي النهاية أكبر في هذا القسم، ومن خالل تناول كل طرف أو قوة سياسية على حدة سوف يكون بإمكاننا ف
تقديم تحليال لتفاعالت هذه القوى فيما بينها، وكيف أنها عبر التفاعل فيما بينها قامت برسم خريطة الواقع 

 السياسي المصري الراهن، وساهمت في تحديد نتيجة االنتخابات البرلمانية بحلول نهاية العام.

 

 المجلس  األعلى للقوات المسلحة وإدارة المرحلة  االنتقالية

ت انتخابات مجلس الشعب في ظروف سياسية مضطربة بحكم طبيعة المرحلة االنتقالية التي تخرج فيها جر 
البالد من تحت حكم نظام سياسي معين ساعية لبناء نظام سياسي جديد. غير أن االضطراب الذي سبق 

لة التي تمر بها وزامن االنتخابات البرلمانية في مصر لم يكن فقط ناتجا عن الطبيعة االنتقالية للمرح
البالد، وإنما أيضا نتيجة للطريقة التي تتم بها إدارة المرحلة االنتقالية من جانب المجلس األعلى للقوات 

 المسلحة. 

لقد تعمد المجلس العسكري منذ توليه المسئولية عن قيادة البالد بعد تنحي الرئيس السابق تجنب الدخول 
عي بينه وبين القوى السياسية المختلفة التي كان واضحا منذ فترة في أي محاولة حقيقية لبناء توافق جما

مبكرة أنها ستكون القوى السياسية األكثر فعالية وتأثيرا في مستقبل البالد في مرحلة ما بعد مبارك. المؤكد 
أن تحقيق التوافق السياسي ليس بسهولة الحديث عنه. وتزيد صعوبة تحقيق التوافق السياسي في ظروف 

طراب الثوري حينما ترتفع التوقعات، ويغيب أي مقياس موضوعي التجاهات المواطنين وموازين القوى االض
السياسية. غير أن صعوبة تحقيق اإلجماع الوطني ال تبرر التخلي عن المهمة كلية، ولكن هذا هو ما 

ة االنتقالية إلى حدث بالفعل. فقد أدت الطريقة التي أدار بها المجلس األعلى للقوات المسلحة المرحل
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تعميق الشكوك والصراعات بين القوى السياسية المختلفة، حتى بدا األمر للبعض كما لو كان القائمون 
على إدارة البالد يسعون لضرب القوى السياسية المختلفة ببعضها  البعض على أمل أن يؤدي ذلك إلى 

كثر قوة في البالد، والقادر على توجيه إضعافها جميعا، بحيث يبقى المجلس في مكانة الطرف السياسي األ 
 دفة البالد في االتجاه الذي يفضله. 

فباستثناء الجلسات العلنية وشبه العلنية التي عقدها أعضاء في المجلس العسكري مع مجموعات متنافرة 
ني من المثقفين والسياسيين والشخصيات العامة، فإن المجلس لم يشرع في أي عملية لبناء التوافق الوط

بمشاركة ممثلي القوى األكثر تأثيرا وشعبية من التيارات المختلفة. وبالطبع فإن عملية كهذه كان لها أن 
تستغرق عددا من الجلسات المتتالية وفقا لجدول أعمال واضح يتضمن مطالب ومخاوف األطراف 

ا موقع الجيش في النظام المختلفة، ويستهدف التوافق حول القضايا الرئيسية للمرحلة االنتقالية، بما فيه
السياسي الجديد، وبما في ذلك أيضا برنامج زمني محدد وصريح لنقل السلطة، بما يكفل إزالة أي غموض 

 يتسبب في إشاعة مناخ التآمر والتكهنات، ويخلق ويعمق عدم الثقة بين األطراف السياسية المختلفة. 

قال له، هو المهمة والتحدي األكثر إلحاحا تحقيق التوافق الوطني حول شكل المستقبل و خطط االنت
لسلطة تدير بلدا أسقط لتوه نظاما سياسيا عتيقا، ويتلمس طريقه نحو مستقبل بدا غامضا وموضوعا 
للصراع بين قوى عديدة لها رؤى متعارضة. غير أن المجلس األعلى للقوات المسلحة بدال من ذلك أحال 

ئب رئيس الوزراء، فكانت هذه المهمة التي أوكلت أوال هذه المهمة ألعضاء في الحكومة بمنصب نا
للدكتور يحيي الجمل، ثم بعد ذلك للدكتور علي السلمي، وبينهما كان الدكتور عبد العزيز حجازي من 
خارج أعضاء الحكومة كلية، وفي كل األحوال لم يكن واضحا على اإلطالق مساحة وطبيعة التفويض 

ت وجهات النظر التي عبروا عنها تعكس أفكارهم الخاصة أم أنها تعكس المتاح ألي منهما، وما إذا كان
توجهات المجلس األعلى للقوات المسلحة، فقيمة أي اقتراح أو فكرة ال تتوقف فقط على محتواها ولكن 
أيضا على مصدرها، حتى بدا األمر وكأن االتصاالت التي أجراها هؤالء المسئولين مع القوى السياسية هي 

األحوال نوعا من جس النبض ومجال إلطالق بالونات االختبار، أو أنها لم تكن سوى شيء لم  في أحسن
يهتم المجلس األعلى للقوات المسلحة به أصال، وأن األمر لم يكن أكثر من مناسبات إلظهار فشل الطبقة 

 السياسية في خوض حوار بناء، وفي التوصل لصيغ توافقية تضمن التقدم اآلمن للبالد. 
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بغض النظر عن نوايا المجلس األعلى للقوات المسلحة، وعن األهداف التي حاول تحقيقها، فإن المؤكد و 
والذي يمكن تقريره بدرجة عالية من الثقة هو أن ما قيل من جانب البعض منذ األيام األولى لتولي 

كثر األحكام دقة المجلس العسكري الحكم عن الخبرة السياسية المحدودة ألعضاء المجلس العسكري هو أ
على اإلطالق، فبعد حوالي العام على تولي المجلس األعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البالد فإن مجمل 
الطريقة التي أدار بها شئون البالد لم تؤد سوى إلى وضع المجلس في موقف سياسي صعب بعد أن كان 

ال ينافسه فيه أي طرف سياسي آخر. أما يتمتع في بداية المرحلة االنتقالية برصيد سائل سياسي هائل 
بعد حوالي العام على هذه اللحظة، فعالقة المجلس بقوى سياسية واجتماعية رئيسية باتت متوترة كما هو 
الحال بالنسبة لعالقة المجلس مع جماعات الشباب الثوريين واألحزاب الليبرالية واليسارية الجديدة واألقباط. 

ية اإلسالمية، فإنها ورغم تجنبها حدوث توتر حاد في العالقة بينها وبين أما بالنسبة للقوى السياس
الجيش، فإن القوى اإلسالمية باتت تدرك قوتها وتعرض المجلس األعلى للقوات المسلحة لضغوط محسوبة 
وفعالة، مستفيدة في ذلك من الضغوط الصاخبة التي يتعرض لها المجلس من جانب الجماعات الثورية 

حتى كاد أمر خروج المجلس األعلى للقوات المسلحة من السلطة دون تفاهم واضح مع  المتشددة،
األطراف السياسية يكون محسوما. وبقدر ما يمثل هذا انتصارا لمطالب قوى ديمقراطية تسعى إلخضاع 

د الجيش للسلطات المدنية المنتخبة، بعكس ما يمثل إخفاقا للمجلس األعلى للقوات المسلحة الذي ال يوج
دليل على أنه كان يريد الوصول لهذه النتيجة منذ البداية، خاصة وأنه كان بإمكانه تحقيق هذه النتيجة 
بتكلفة أقل كثيرا لمصر وللمجلس األعلى للقوات المسلحة نفسه، بل وبطريقة أكثر وقارا واحتراما. 

اج الجيش من السلطة في والمالحظة األخيرة التي نود التأكيد عليها عنها في هذا المجال هي أن إخر 
غياب تفاهم واضح يمكن أن يخلف تبعات غير مرغوبة في المستقبل، خاصة وأن األمور كلها متروكة 

 لنتائج الصراع السياسي والضغوط المتبادلة في غياب رؤى توافقية مشتركة حول المستقبل.     

ألعلى للقوات المسلحة مناخا من كبديل عن التوافق البناء، أشاعت الطريقة التي أدار بها المجلس ا
الغموض الذي لم يؤد سوى إلى تعميق الشكوك وعدم الثقة بين األطراف السياسية المختلفة،  وقد انعكس 

، ويمكن تحديد أكثر من مناسبة 2011هذا الغموض بشكل مباشر وسلبي على انتخابات مجلس الشعب 
في تحديد موعد االنتخابات البرلمانية ومرورا وشكل اتضح فيها ذلك األثر، بدءا من التأخر الشديد 
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بالصياغات العديدة  المتتالية لقانون االنتخابات، وانتهاء، وبالتردد في حسم مسألة تصويت المصريين 
بالخارج حتى حسمها القضاء في نهاية المطاف، وترك جوانب من عملية حساب األصوات والمقاعد خارج 

 النهاية وفقا الجتهاد اللجنة العليا لالنتخابات.  أي نص قانوني، حتى تم حسمها في 

فمنذ سقوط نظام مبارك وتولي المجلس األعلى للقوات المسلحة مسئولية إدارة البالد، أصبح المجلس 
العسكري طرفا فاعال في السياسة المصرية  اليومية. ونظرا ألهمية الدور الذي قام به المجلس العسكري 

ساته مثلت العامل الرئيس الذي ساهم في تشكيل البيئة السياسية في الفترة في هذه المرحلة، فإن سيا
 االنتقالية.

السمة األهم التي ميزت أداء المجلس األعلى للقوات المسلحة هو السياسة المزدوجة، فعلى مستوى 
تسليم الخطاب لم يحد الجيش أبدا عما وعد به في البداية من إجراء انتخابات وإقامة حكم ديمقراطي و 

السلطة لحكومة مدنية منتخبة ديمقراطيا. غير أن الجيش على الجانب اآلخر لتصرف أحيانا بطريقة توحي 
ل الوقت بطريقة ال تخلو ام الكامل للسلطة والتمسك الكلي بها تصرف الجيش طو يبعكس ذلك، وبين التسل

هائية لعملية االنتقال من غموض توحي بحرصه على ممارسة دور يسمح له بالتأثير في النتيجة الن
ويمكن القول أن الغموض وعدم اليقين الذي ميز المرحلة االنتقالية في مصر نتج في المقام  السياسي.

 األول عن الطريقة التي اختارها المجلس العسكري إلدارة البالد. 

 1952الجيش والسياسة منذ عام 

حل، فقد حكم الجيش البالد بشكل منفرد بعدة مرا 1952مرت عالقة الجيش المصري بالسياسة منذ عام 
، ثم تكونت في المرحلة التالية شراكة بين 1954لقليل من الوقت حتى تم حل مجلس قيادة الثورة في عام 

الجيش والعسكريين الذين تحولوا إلى قادة سياسيين إثر انخراط أغلب أعضاء مجلس الثورة في الحياة 
ألحداث بعد الثورة نخبة حكم من العسكريين الطامحين تحالفوا مع المدنية؛ فقد تكونت في مجريات تطور ا

األيديولوجيين والبيروقراطية الصاعدة مع موجة التعليم والتصنيع الكبرى في هذا الوقت. وقد لعب الجيش 
دورا سياسيا الفتا نقل هذه الشراكة إلى تنافس وصراع حاد بين الفريقين، حتى إن الصراع بين الرئيس 
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، وهو ما 1967اصر والمشير عبد الحكيم عامر مثل الصراع الرئيسي في البالد حتى حرب يونيو عبد الن
 .1967كان أحد أسباب هزيمة يونيو 

وبعد الهزيمة بدأت مراجعة األسس التداخلية التي قامت عليها العالقات المدنية ـ العسكرية في مصر، 
حكمه أن يسحب الدور السياسي للجيش كي يتفرغ وتمكن عبد الناصر في األعوام الثالثة األخيرة من 

ألداء مهمة الدفاع عن الوطن، واستقرت بمرور الوقت صيغة جديدة قبل فيها الجيش الخضوع طوعًا 
للقيادة المدنية ذات الخلفية العسكرية أصاًل، والتي سهلت لكل من عبد الناصر والسادات ومبارك كثيرًا في 

 جي إلى هذه الصيغة الجديدة.عملية االنتقال السلس والتدري

ولم تكن هذه الصيغة الجديدة تعد خروجًا للجيش بالكلية عن الحياة المدنية، بقدر ما أنها كانت إبعادا له 
عن الحكم بشكل مباشر، فلم يكن الجيش منذ هذا الوقت يستشار في أي قرار يخص السياسة المحضة 

سلس للسلطة من عبد الناصر إلى نائبه أنور السادات ومنه للدولة. ويدل على تلك الحقيقة ذاك االنتقال ال
وحتى أكتوبر  1967إلى نائبه حسني مبارك. أما االنخراط مدنيًا فكان أمرا إجباريًا في الفترة ما بين 

، حيث كانت الدولة تعيش اقتصاد الحرب، ثم تطور األمر في المرحلة الالحقة ليشارك الجيش في 1973
 عملية التنمية.

هو الحفاظ على حدود  -1971وفقًا لدستور –ثم أصبح الدور المنوط بالقوات المسلحة دستوريًا  ومن
الدولة وحماية البالد وسالمة أراضيها وأمنها. وواقعيًا ليس لها دور في صنع القرار السياسي، لكنها 

خلفية المشهد مسئولة عن تنفيذ أي قرار يتعلق بأمن وسالمة الدولة. وتدريجيا، تراجع الجيش إلى 
السياسي؛ فبينما تجنب التدخل المباشر والصريح في السياسة، استمر في متابعة وترقب ما قد يحدث من 
تهديدات لألمن الوطني في ساحة السياسة الداخلية، مقدمًا الدعم للسلطات الشرعية التي يخضع لقيادتها 

، عندما أنقذ الجيش البالد من 1986و 1977عندما تحتاج إليه وتطلبه، على غرارما حدث في عامي 
 فتن هددت السلم األهلي.

ويرجع نفوذ القوات المسلحة داخليًا إلى ابتعاده المباشر عن السياسة والحكم، في مقابل اشتراكه األصيل، 
بل وربما توغله في قلب الحياة المدنية. وثمة وجهتي نظر تتداوالن حول هذا األمر، أولهما ترى أن 
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بخبراته الطويلة ومهنيته الصارمة وتالحمه الدائم مع الشعب وتفاعالته االجتماعية تمكن الجيش المصري 
من أن يخوض معركة التنمية والنباء وإعادة التعمير في مرحلة ما بعد حرب أكتوبر، دون أن يمس ذلك 

د الجيش جوهر مهمته األصيلة، وهي حماية األمن القومي المصري والحفاظ على السيادة الوطنية. وأوج
لنفسه دورا ال يقل أهمية عن مهمته األصلية وهي استقرار وضع السالم وحمايته، فأصبح أحد القطاعات 

الدافعة للتنمية من خالل المشاركة التعميرية وخلق مناطق إعاشة جديدة وإقامة الطرق والخدمات من 
تطاع الجيش من خالل ذلك كهرباء ومدارس وكباري وإنشاء مصانع ومحاجر واستصالح األراضي؛ حيث اس

أن يضيف من المخصصات االقتصادية للدولة أوال وللمؤسسة العسكرية ثانيا، ألنه بدأ في االستغناء عن 
أموال الضرائب وعدم الحصول على الجزء األكبر من ميزانية الدولة، وخاصة بعد أن غير الرئيس السادات، 

 .1975ية لتصير وزارة الدفاع منذ عام القائد األعلى للقوات المسلحة مسمى وزارة الحرب

ولعل المزاوجة الصعبة بين استراتيجية الجيش التي تجمع بين الحصول على التسليح بأعلى درجاته 
التكنولوجيا الحديثة وبين تحقيق قدر ما من االستقاللية المادية، قد أدى بالمؤسسة العسكرية إلى 

ء المؤسسات الخاصة بها وتنمية القدرات السياسية. وزادت المشاركة في الحياة المدنية والعمل على بنا
بالتالي أهمية التصنيع الحربي الذي أصبح بالضرورة تصنيعا مدنيا في فترات عدم إنتاج المعدات 

العسكرية، وزاد أيضا تواجد عدد من الضباط السابقين في وظائف اقتصادية وسياسية عليا بالدولة، إذ 
 كرية مناصب قيادية في الحياة المدنية سواء وزراء أو محافظين.تقلدت بعض القيادات العس

أما وجهة النظر الثانية، فترى أن نظام مبارك قد ساعد في تدعيم سلطة الجيش في قطاعات حيوية داخل 
الدولة، سواء في الوظائف العامة، المدنية والسياسية، أو في القطاع الخاص ذاته. وتعمد النظام ذلك 

سباب، من أبرزها: سعي النظام إلى إضفاء نمط من عسكرة المجتمع توازيًا مع التوسع لجملة من األ
المضطرد في قوة األمن الداخلي، وسعيه لضمان التوافق مع الجيش في شئون السياسة الخارجية 

وعالقات مصر اإلقليمية والدولية التي قامت على مرتكز حفظ السالم كضامن لالستقرار في المنطقة، 
لضمان استمرارية العالقات المدنية ـ العسكرية على نحو ال يغفل دور الجيش كليًة بقدر ما يبعده  وسعيه

فقط على التدخل المباشر في شئون الحكم وانتقال السلطة وال يخل في ذات الوقت بدور الجيش في حفظ 
 الشرعية الدستورية القائمة.
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ة، وتنامت بمرور الوقت إمكانياته المادية على هذا النحو أصبح الجيش مؤسسة فاعلة داخل الدول
الخاصة بعد تملكه لمصانع ومزارع خاصة في مختلف القطاعات اإلقتصادية مثل قطاعات الغزل والنسيج 

والمالبس وقطاع التغذية وصناعة السيارات وشركات الخدمات وشركات البنية التحتية ومنها بناء الجسور 
خضع إلدارة عسكرية كاملة ويعمل بها بعض العسكريين المجندين. وقطاع السياحة والفنادق.. وكلها ت

وتشير بعض التقديرات غير الرسمية، والتي ربما ال تتمتع ببعض المصداقية إلى أن المؤسسة العسكرية 
% من االقتصاد المصري )وفقا إلحدى البرقيات التي نشرها موقع ويكيلكس، 20المصرية تدير أكثر من 

، أستاذ العلوم السياسية في جامعة والية كينت، والذي يدرس الجيش المصري، أن يقدر جوشوا ستاكر
الجيش يتحكم في أكثر من ثلث االقتصاد المصري(. كما أن عددا كبيرا من الضباط المتقاعدين أسسوا 

 شركات كبرى وأصبحوا من أكبر رجال األعمال وأرباب العمل في مصر.

لسابقين في المناصب العليا في الخدمة المدنية؛ ففي أواخر عهد مبارك، وسياسيا، تزايد تواجد العسكريين ا
من محافظي مصر ممن عملوا سابقًا في الجيش وقطاع األمن الداخلي، وتولى العديد  21كان هناك 

رئاسة بعض المؤسسات مثل هيئة قناة السويس والعديد من الوزارات الحكومية، وانتشر ضباط الجيش 
 يع مستويات اإلدارة الوسطى من شركات القطاع الخاص.المتقاعدين في جم

وفي القلب من ذلك كله، بقي الجيش المؤسسة المصرية صندوقًا مغلقًا ال يعرف المواطنون المصريون 
الكثر عنه، حيث ال تخضع ميزانية الجيش ألي نوع من مراقبة الميزانية، سواء من وزارة المالية أو مجلس 

؛ ولذلك ال يعرف أحد بالتحديد حقيقة ميزانية هذا القطاع وثرواته وأرباحه وال عدد الشعب أو أي جهة رقابة
األشخاص الذين يعملون لدى مؤسسة الجيش أو رواتبهم، خاصة وأن الجيش ال يؤدي الضرائب، ويشغل 

 المجندين، ويشتري أراضي الدولة بشروط تفضيلية.

لمصري، فالثابت أن المؤسسة العسكرية المصرية لم وأيا تكن وجهة النظر األقرب لتفسير واقع الجيش ا
تضحى مركز ثقل سياسي في صدراة الحكم، لكنها استمرت الفاعل األكثر حضورا على ساحة الحياة 

المدنية والمؤسسة األكثر تنظيما واستقاللية عملية داخل مصر، ال يضاهيها في ذلك أي مؤسسة أخرى، 
نوعا كبيرا من االستقاللية المادية وضمن فاعلية أشخاصه الذين حتى إن الجيش استطاع أن يؤمن لنفسه 
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تقاعدوا داخل الكيان المدني للدولة. وال ينفي كل ذلك أن الجيش المصري لم يغفل مهامه األساسية أو 
يغير من عقيدته القتالية أو يتأخر في الحصول على تجهيزات عسكرية حديثة تجعله من أكبر جيوش 

 المنطقة.

 

يمكن إيجاز وضع المؤسسة العسكرية المصرية في نهاية عهد الرئيس السابق حسني مبارك، في من هنا 
 بعض النقاط، أبرزها:

وسائر التعديالت التي أجريت عليه أي نصوص تتعلق بدور القوات  1971ـ لم يتضمن دستور  1
التي تنص على:  180ادة المسلحة في الحياة المدنية المصرية. ولم يرد ذكر القوات المسلحة إال في الم

"الدولة وحدها هي التى تنشئ القوات المسلحة، وهي ملك للشعب، مهمتها حماية البالد وسالمة أراضيها 
وأمنها، وال يجوز ألية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيالت عسكرية أو شبه عسكرية. ويبين القانون شروط 

على: "الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس،  58الخدمة والترقية في القوات المسلحة". ونصت المادة 
، «مجلس الدفاع الوطنى»على: "ينشأ مجلس يسمى  182والتجنيد إجبارى وفقا للقانون". ونصت المادة 

ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البالد وسالمتها، 
 ويبين القانون اختصاصاته األخرى".

تمتع الجيش المصري بسمعة حسنة بين عموم المصريين وبسمة أنه جزء ال يتجزأ من نسيج  ـ 2
المجتمع، حيث إنه ليس جيشا أيديولوجيا، لكنه جيش ذو عقيدة وثقافة وطنية، وهو جيش مهني محترف 

منضبط، غير متحزب وغير طبقي، وال يعرف االنقسام الداخلي، إذ تأتي عناصره وقياداته من مشارب 
المجتمع المصري المختلفة دون تمييز، ذلك أن الجيش يعتمد التجنيد اإلجباري، بموجب القانون الذي 

يفرض على كل شاب راشد أن يؤدي الخدمة العسكرية، وهو ما يفسر االرتباط الوثيق بين الجيش 
 والجماهير.
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مباشر أو غير ـ بشكل واقعي، يمكن القول إن المؤسسة العسكرية هي التي تحكم مصر )بشكل  3
تعاقب على حكم مصر أربعة رؤساء جميعهم ينتمون للمؤسسة  1952مباشر(، فمنذ ثورة يوليو 

العسكرية، وهم: محمد نجيب، وجمال عبد الناصر، ومحمد أنور السادات، ومحمد حسني مبارك. فجميعهم 
ألخرى. والمهم هنا  كانوا من ضباط الجيش، وجميعهم منح الجيش بعض االمتيازات التي تغيرت من فترة

أن الجيش المصري لم يعرف خبرة التعامل مع رئيس للدولة ذو خلفية مدنية فقط، وأن العالقات المدنية ـ 
العسكرية في مصر كانت تسير وفق نمط توافقي بين القيادة السياسية والقيادة العسكرية في غالبية 

 طة السياسية.الفترات السابقة، حيث االرتباط الوثيق بين الجيش والسل

ـ أصبح الجيش بمرور الوقت فاعال داخليا قويا له نفوذ سياسي ومدني واقتصادي، وبقي المؤسسة  4
األكثر تماسكا وتنظيما في مصر، واستمر منذ أواخر أعوام الرئيس عبد الناصر داعما وحاميا للشرعية 

ية أو صورته المثالية لدى الدستورية، دون أن يتجاوز هذه الحدود ودون أن يفقد عالقته اإليجاب
 المصريين ألنه لم يوجه أبدا سالحه نحو مصري في الداخل.

ـ عملت المؤسسة العسكرية المصري على حفظ السالم واالستقرار في المنطقة، وتجاوبت بشكل كبير مع  5
عالقات رؤية القيادة السياسية لدور مصر الخارجي، وخاصة تجاه استمرارية السالم مع إسرائيل وإقامة 

طبيعية مع الواليات المتحدة األمريكية، وذلك دون أن تتغير العقيدة القتالية للجيش المصري ودون أن 
 يتباطأ في استكمال تسليح ذاته على نحو جيد.

ـ يمكن الجزم بأن المؤسسة العسكرية كانت تراقب عن كثب األوضاع السياسية في البالد في السنوات  6
سيما ما يتعلق منها بنقل السلطة. وكانت األوضاع تشير عن قرب إلى أن نفوذ  األخيرة من حكم مبارك،

جمال نجل مبارك وأصدقائه من رجال األعمال طغى على شئون الحكم الداخلية في السنوات العشر 
األخيرة، فيما ظل ملف العالقات الخارجية في يد رجال ذوي خلفيات عسكرية، مثل مبارك نفسه، ورئيس 

السابق اللواء عمر سليمان. وبالمقابل كان يالحظ وجود حالة من االستياء والغضب بين عموم  المخابرات
المصريين عبر عنها كثرة التكوينات الحديثة التي انتقدت سياسات حكم مبارك ورفضت مشروع التوريث 

 وطالبت بإعادة توزيع الثروة وتحقيق المزيد من االنفتاح السياسي.
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 يناير 25ارة السياسية للمرحلة االنتقالية بعد ثورة المجلس األعلى واإلد

يناير،  28يناير، حينما أصدر الرئيس حسني مبارك قرارا يوم  25برز دور المؤسسة العسكرية خالل ثورة 
بصفته الحاكم العسكري للبالد، بنزول قوات الجيش في المدن والمحافظات، لمساعدة قوات الشرطة 

را آخرا بحظر التجول من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة الثامنة صباحا، السترداد وحفظ األمن، وقرا
وذلك بعد انسحاب قوات الشرطة واألمن من الشارع بشكل مفاجئ عقب مصادمات عنيفة مع المتظاهرين 

الثائرين، وتسبب ذلك االنسحاب في انهيار مقومات األمن في البالد. وكانت العالمة الفارقة هي أن 
ت التي مألت الشوارع تجنبت أي صدام مع الشعب الذي هتف للجيش منذ البداية، فكان تالحمًا الدبابا

 أسهم بشكل فاعل في سقوط النظام فيما بعد، حتى وإن لم يخطط الجيش لذلك.

وفي نفس اليوم صدر بيان عن الجيش ذكر فيه أنه "سوف ينزل إلى كل نواحي البالد لبسط األمن 
القانون"، وناشد المواطنين االنصياع لقرار حظر التجول، مؤكدا على أنه "سوف  ومالحقة الخارجين عن

 يتم التعامل بكل قسوة وشدة لاللتزام بحظر التجول، ومالحقة الخارجين عن القانون".

لقد أثبت الجيش المصري خالل هذه األحداث من الناحية المهنية انضباطًا الفتًا لم يعرفه كثير من جيوش 
فقد انحاز إلى ثورة الشعب كمؤسسة وليس كفريق ثورى واجه فريقًا آخرًا مؤيدًا لمبارك، وتلك المنطقة، 

عملية من الناحية االستراتيجية ليست سهلة وفيها مخاطر كثيرة، إذ كان يمكن في أي لحظة أن تؤدي إلى 
ر، إذ بقي الجيش في انقسامه ولكنه عبر هذا االختبار من خالل وقوفه على الحياد اإليجابي لصالح الثوا

البداية محايدًا عندما اكتسح االضطراب البالد، ثم اتخذ خالل األيام التالية موقفًا إيجابيًا برفضه إطالق 
 النار على الجماهير، ثم أشرف على تنحي مبارك من السلطة.

ضد الشعب"، يناير، أعلن الجيش المصري في بيان أصدره أنه "لم ولن يلجأ الستخدام القوة  31ففي يوم 
لكنه حذر من اإلخالل باألمن العام وتخريب المصالح العامة والخاصة، وذلك عشية التحضير لتظاهرتين 

مليونيتين دعا إليهما المتظاهرون المطالبون بإسقاط الرئيس حسني مبارك. وأعلن الناطق باسم وزارة 
مواطنين الشرفاء، قائال: "إن تواجد الدفاع أن "القوات المسلحة على وعي ودراية بالمطالب المشروعة لل

القوات المسلحة في الشارع المصري من أجلكم وحرصا على أمنكم وقواتكم المسلحة لم ولن تلجأ إلى 
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استخدام القوة ضد هذا الشعب العظيم الذي لم يبخل على دعمها في جميع مراحل تاريخه المجيد"، وهو ما 
 ظيم للجيش المصري الذي وقف مع شعبه باعتباره جزءا منه".وصفه الثوار والقوى السياسية بالموقف الع

وبرز خالل األحداث اسم المجلس األعلى للقوات المسلحة، وخاصة بعد زيارة وزير الدفاع المشير طنطاوي 
فبراير ليتفقد حال الجنود الذين يحمون المتحف المصري؛ فكان هذا الظهور األول  4ميدان التحرير يوم 

كرية بمثابة إشارة إلى عدم السماح لمؤيدي مبارك الذين يلبسون مالبس مدنية بمهاجمة ألكبر قيادة عس
فبراير. كما ظهر الفريق سامي عنان رئيس أركان  2الميدان مرة أخرى كما حدث في موقعة الجمل يوم 

فبراير أمام حشد من المحتجين المناهضين لنظام مبارك، وتعهد بالحفاظ على مطالب  5الجيش في 
 لشعب وأمنه.ا

وكان واضحا للعيان منذ اندالع الثورة، وعقب استدعاء الجيش لملء الفراغ الذي خلفه انسحاب الشرطة، 
أن الجيش وضع مسافة بينه وبين القيادة السياسية، وحرص على أن يتدخل في لحظة احتدام األزمة 

نا طيلة الوقت، حتى وهو يميل إلقناع الرئيس مبارك بالتنحي لوقف تدهور األوضاع. وكان موقفه متواز 
يناير لوال الدور الذي لعبه الجيش في حسم  25تجاه الثورار ومطالبهم. ولذا لم يكن ممكنا نجاح ثورة 

الصراع المحتدم بين النظام السابق والقوى الثورية، فقد اختارت قيادة الجيش اتخاذ الموقف األكثر سالمة 
ن بإمكانه اختيار مسارات أخرى. فقد كان للجيش أن ينحاز للنظام عندما انحازت للقوى الثورية، بينما كا

خالقا في مصر حالة تشبه ما يجري اآلن في سوريا، أو أن يختار الحياد بين الطرفين، مثلما فعل الجيش 
اإليراني في المراحل األخيرة من الثورة اإليرانية، وهو القرار الذي كان حاسما في تسهيل تأسيس نظام 

 ية اإلسالمية هناك.الجمهور 

والمؤكد أن سقوط النظام، بينما كانت قوى المعارضة القديمة والجديدة، المحافظة والثورية جميعها أضعف 
من أن تتولى الحكم بنفسها، جعل من تولي الجيش لمسئوليات الحكم في المرحلة التي تلت سقوط النظام 

رية تسعى لتأسيس نظام جديد تماما، وإنما كان نتيجة حتمية لم يسع لها الجيش ولم تمثل طموح قوى ثو 
تولي الجيش مسئولية الحكم هو المخرج الوحيد البديل النهيار كافة أشكال السلطة في المجتمع، ودخول 

البالد في مرحلة من الفوضى الناتجة عن تصارع القوى السياسية على السيطرة على الحكم، هذا مع تيقن 
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الرئيسي الذي صنع التغيير هذه المرة كي يصبح التحول السلمي  الجيش من أن الشعب هو الفاعل
 للسلطة ممكنًا.

وكانت العالمة الفارقة في تاريخ إدارة المجلس األعلى للقوات المسلحة لألحداث أثناء الثورة، حينما 
ن كلمة فبراير، وذلك قبل قليل م 10اجتمعت القيادة العامة للقوات المسلحة وأصدرت البيان رقم واحد في 

 للرئيس مبارك فوض فيها سلطاته لنائبه عمر سليمان. وقد جاء في البيان ما يلي:

"انطالقا من مسؤولية القوات المسلحة والتزاما بحماية الشعب ورعاية مصالحه وأمنه، وحرصا على سالمة 
المشروعة، الوطن والمواطنين ومكتسبات شعب مصر العظيم وممتلكاته, وتأكيدا وتأييدا لمطالب الشعب 

، المجلس األعلى للقوات المسلحة لبحث تطورات 2011انعقد اليوم الخميس الموافق العاشر من فبراير 
الموقف حتى تاريخه. وقرر المجلس االستمرار فى االنعقاد بشكل متواصل لبحث ما يمكن اتخاذه من 

 إجراءات وتدابير للحفاظ على الوطن ومكتسبات وطموحات شعب مصر العظيم".

ولم يحضر الرئيس مبارك االجتماع بصفته القائد األعلى للقوات المسلحة، بل ترأسه وزير الدفاع المصري 
المشير محمد حسين طنطاوي، وهو ما أوضح جليًا أن الجيش المصري حاز على السلطة في هذا 

سكري، بل إنه اتخذ المنعطف التاريخي، ولكن بشكل يوحي بأنه لم يقم بالثورة وبأنه لم يقم كذلك بانقالب ع
 حطوة متوازنة في ظروف صعبة حتمت عليه التحرك كمسئول أول عن سالمة البالد واستمرارية االستقرار.

ويدل على تلك الحقيقة أن البيان الثاني للمجلس األعلى، والذي صدر صباح اليوم التالي، وقبل ساعات 
على السلطة، إذ قدم المجلس نفسه  من تنحي الرئيس مبارك، لم يتضمن ما يوحي بأن ثمة انقالب

 باعتباره ضامنًا لعملية انتقال سلمي للسلطة، حيث جاء في نص البيان:

"نظرا للتطورات المتالحقة لألحداث الجارية، والتي يتحدد فيها مصير البالد، وفي إطار المتابعة المستمرة 
س الجمهورية من اختصاصات، وإيمانا لألحداث الداخلية والخارجية، وما تقرر من تفويض للسيد نائب رئي

من مسؤوليتنا الوطنية لحفظ استقرار الوطن وسالمته: قرر المجلس ضمان تنفيذ اإلجراءات اآلتية: ـ إنهاء 
حالة الطوارئ فور انتهاء الظروف الحالية. ـ إجراء التعديالت الدستورية واالستفتاء عليها. ـ الفصل في 
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أنها من إجراءات. ـ إجراء التعديالت التشريعية الالزمة. ـ إجراء انتخابات الطعون االنتخابية وما يلزم بش
رئاسية حرة ونزيهة في ضوء ما تقرر من تعديالت دستورية. تلتزم القوات المسلحة برعاية مطالب الشعب 

زم، المشروعة والسعي لتحقيقها، من خالل متابعة تنفيذ هذه اإلجراءات في التوقيتات المحددة بكل دقة وح
حتى تمام االنتقال السلمي للسلطة، وصوال للمجتمع الديمقراطي الحر الذي يتطلع إليه أبناء الشعب. وتؤكد 

القوات المسلحة على عدم المالحقة األمنية للشرفاء، الذين رفضوا الفساد وطالبوا باإلصالح، وتحذر من 
مل بمرافق الدولة، وعودة الحياة المساس بأمن وسالمة المواطنين. كما تؤكد على ضرورة انتظام الع

 الطبيعية حفاظا على مصالح وممتلكات شعبنا العظيم".

وبالنظر إلى تطور األحداث سريعًا ورفض الثوار نقل صالحيات الرئيس إلى نائبه عمر سليمان، أعلن 
سليمان في بيان مقتضب أن "الرئيس حسني مبارك قرر التخلي عن منصب رئيس الجمهورية وكلف 

لس األعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البالد"؛ لتنتقل السلطة فعليًا منذ هذه اللحظة إلى المجلس المج
 األعلى الذي أصدر في نفس الليلة بيانه الثالث الذي جاء فيه:

أيها المواطنون.. في هذه اللحظة التاريخية الفارقة من تاريخ مصر، وبصدور قرار الرئيس محمد حسني 
عن منصب رئيس الجمهورية وتكليف المجلس األعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون  مبارك بالتخلي

البالد.. ونحن نعلم جميعا مدى جسامة هذا األمر وخطورته، أمام مطالب شعبنا العظيم في كل مكان 
إلحداث تغيرات جذرية، فإن المجلس األعلى للقوات المسلحة، مستعينا باهلل سبحانه وتعالى، للوصول إلى 

تحقيق آمال شعبنا العظيم، وسيصدر المجلس األعلى للقوات المسلحة الحقا بيانات تحدد الخطوات 
 واإلجراءات والتدابير التي ستتبع.

إن المجلس في نفس الوقت ليس بديال عن الشرعية التي يرتضيها الشعب. ويتقدم المجلس األعلى للقوات 
د حسني مبارك على ما قدمه في مسيرة العمل الوطني، المسلحة بكل التحية والتقدير للسيد الرئيس محم

 حربا وسلما، وعلى موقفه الوطني في تفضيل المصلحة العليا للوطن.
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وفي هذا الصدد، فإن المجلس األعلى للقوات المسلحة يتوجه بكل التحية واإلعزاز ألرواح الشهداء الذين 
العظيم.. وهللا الموفق والمستعان.. والسالم  ضحوا بأرواحهم فداء لحرية وأمن بلدهم ولكل أفراد شعبنا

 عليكم ورحمة هللا وبركاته".

والمجلس األعلى للقوات المسلحة هو أعلى هيئة قيادة في الجيش المصري، وحسب الدستور، فإن رئيس 
الجمهورية هو من يرأس المجلس قائدا أعلى للقوات المسلحة )آلت هذه القيادة إلى المشير طنطاوي بعد 

الرئيس مبارك(، يليه في تسلسل القيادة وزير الدفاع بوصفه القائد العام للقوات المسلحة، ويضم  تنحي
المجلس رئيس األركان، وقائد القوات الجوية، وقائد القوات البحرية، وقائد قوات الدفاع الجوي، وقائد 

كزية(، وقائدي الجيش الثاني المشاه، وقادة المناطق األربع الرئيسية )الشرقية والغربية والشمالية والمر 
والثالث، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، وقائدي المخابرات الحربية والتوجيه المعنوي، عالوة على 

 رؤساء الهيئات ومديري اإلدارات وسكرتير عام الوزارة الذي يقوم بمهمة سكرتير المجلس.

المسلحة في حالي السلم والحرب، بما في  ويتولى المجلس بصفة أساسية التخطيط االستراتيجي للقوات
ذلك توجيه العقيدة العسكرية للجيش وإقرار نظم التدريب والتسليح والتجهيز، وكذلك اإلشراف على إدارة 

الجيوش في حال الحرب أو الصدامات العسكرية وحماية األمن القومي من أي تهديدات خارجية، وال يمكن 
 ك عسكري قبل إقراره من المجلس األعلى.للجيش اتخاذ أي قرار حربي أو تحر 

 ـ المجلس األعلى وإدارة المرحلة االنتقالية 2

تمتع المجلس األعلى للقوات المسلحة والجيش بمكانة ممتازة لدى عموم المصريين في الفترة القصيرة 
التعديالت  التي تلت تخلي الرئيس السابق مبارك عن الحكم، لكن هذا الحال لم يستمر طويال، فعند منعطف

الدستورية بدأ االنقسام بين المصريين حول المجلس العسكري في الحدوث. بدأت الفجوة بين المجلس 
العسكري والتيارات غير اإلسالمية في التشكل منذ اللحظة التي تم فيها اإلعالن عن تشكيل لجنة صياغة 

أعضاء اللجنة. ومع انتهاء اللجنة من التعديالت الدستورية، بسبب التمثيل غير المتوازن لإلسالميين بين 
أعمالها واالنتقال لمرحلة عرضها لالستفتاء العام، اتسعت الفجوة بين القوى المدنية والمجلس العسكري. 

فقد وضعت التعديالت مسئولية كتابة دستور جديد للبالد في يد أعضاء مجلسي الشعب والشورى 
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بكتابة الدستور قبل إجراء االنتخابات وما تفرزه من أغلبيات  المنتخبين، فيما طالبت القوى المدنية بالبدء
 وأقليات مؤقتة ليس لها أن تؤثر على دستور البالد. 

وبينما كانت الفجوة تتسع بين القوى المدنية بتالوينها المختلفة وبين المجلس العسكري، كانت القوى 
االنقسام حول المجلس انقساما وطنيا اإلسالمية مستعدة لمنح تأييدها للمجلس العسكري، بحيث أصبح 

 عاما، وهو االنقسام الذي مازال يحكم البالد حتى هذه اللحظة. 

ويبدو أن المجلس األعلى للقوات المسلحة قد أدرك مخاطر هذا االنقسام، كما بدأ يدرك مخاطر وضع كتابة 
العسكريون الحاكمون في محاولة الدستور الجديد في يد أغلبية برلمانية ال يمكن التنبؤ بقراراتها، فشرع 

إيجاد مخرج يحقق التوافق الوطني، فبدأت لجنة الوفاق الوطني التي تم تشكيلها بتكليف من المجلس 
مايو لبحث القضايا العامة والرؤى  21األعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء أولى جلساتها يوم 

اللجنة التأسيسية التي ستتولى وضع دستور جديد واألفكار السياسية والدستورية لرفعها فيما بعد إلى 
للبالد عقب إجراء االنتخابات البرلمانية. وتم اختيار الدكتور يحيى الجمل مقررا لهذه اللجنة واللواء ممدوح 

شاهين مقررا مساعدا، وةضمت اللجنة نحو مائتي عضو من الشخصيات العامة وممثلين عن جميع 
والدرجات العلمية والمراحل العمرية والتيارات الفكرية والسياسية، الذين  أطياف المجتمع من ذوي الخبرات

تم اختيارهم من قبل األحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية، وممثلين عن 
 يناير. 25شباب ثورة 

ا من محاولة لاللتفاف غير أن هذه المحاولة باءت بالفشل بسبب مقاومة القوى اإلسالمية لها لما رأوه فيه
على نتائج استفتاء التاسع عشر من مارس، ولتقليص دور القوى اإلسالمية في كتابة الدستور. وقد 

أخفق المجلس األعلى للقوات المسلحة في إظهار تأييد كاف للجنة الوفاق الوطني، وسمح لألمر بأن يبدو 
لمبادرة، األمر الذي عرض الدكتور الجمل كما لو كان الدكتور يحيى الجمل بصفته الشخصية هو صاحب ا

لضغوط عنيفة من جانب اإلسالميين حتى تم استبعاده من الوزارة، وبخروجه انتهت أعمال لجنة الوفاق 
 الوطني.
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وقد واصل المجلس األعلى للقوات المسلحة محاوالته إلصدار وثائق فوق دستورية أو مبادئ للدستور 
ه في البالد نتيجة الستفتاء التاسع عشر من مارس، غير أن كل هذه لمعالجة آثار الوضع الذي تم خلق

المحاوالت باءت بالفشل بسبب مقاومة اإلسالميين الذين قاوموا كل محاوالت حرمانهم مما اعتبروه حقوقا 
لهم ترتبت على هذا االستفتاء وعلى األغلبية التي كان واضحا أنهم سيتمتعون بها في مجلس الشعب 

لما تم إنهاء الدور السياسي للدكتور يحيى الجمل بسبب مؤتمر الوفاق الوطني، تم إنهاء الدور القادم. ومث
السياسي للدكتور علي السلمي بسبب محاوالته مواصلة الجهود التي بدأها الدكتور الجمل، ومع كل إخفاق 

عنف يزداد تواترها في في هذا المجال كانت األوضاع السياسية في البالد تزداد احتقانا، وكانت وقائع ال
البالد، وكان يتم تحميل المجلس العسكري المسئولية عن حالة االستقطاب والعنف التي سيطرت على 

 . 2011البالد طوال النصف الثاني من العام 

وقد أدت حالة عدم الثقة المتزايدة بين القوى السياسية والمجلس العسكري إلى زيادة صعوبة التوصل إلى 
إلدارة عملية االنتقال. وكان الجدل حول قانون االنتخابات مناسبة إضافية ظهر فيها أثر هذا صيغ مناسبة 

الصراع. ففي التاسع والعشرين من مايو أصدر المجلس األعلى للقوات المسلحة أول تصور له لقانون 
القائمة  االنتخابات الجديد. وتضمن هذا التصور الجمع بين نظامي القائمة والفردي، على أن تتضمن

الواحدة مرشحي حزب أو أكثر في كل أو بعض الدوائر، كما يجوز للمستقلين أن يتقدموا بقوائم خاصة 
بهم، على أن يكون عدد المقاعد المخصصة لنظام االنتخاب بالقوائم  مساويا لثلث عدد المقاعد، بينما 

 الثلثان اآلخران لالنتخاب الفردي.

أن المقاعد المخصصة للنظام الفردي ستمثل فرصة لعودة العودة  وبينما تخوفت القوى اإلسالمية من
الحزب الوطني من باب خلفي، وهو التخوف الذي لم يثبت صحته، حيث كان اإلسالميين هم المستفيد 

األكبر من المقاعد الفردية، فإن القوى الليبرالية واليسارية طالبت بانتخاب أعضاء مجلس الشعب جميعهم 
ب بالقوائم، بسبب إدراكها للميزات التي يتيحها هذا النظام ألحزابها الناشئة محدودة عن طريق االنتخا

 اإلمكانيات، وهو التصور الذي ثبتت صحته إلى حد كبير. 
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وبين التاسع والعشرين من مايو والسابع والعشرين من سبتمبر حين صدر النص األخير لقانون انتخابات 
ن النتخابات تبدأ في الثامن والعشرين من نوفمبر، لم يتوقف الجدل مجلس الشعب، وحيث تم دعوة الناخبي

بشأن قانون االنتخابات، وهو الجدل الذي تركز على مسألتي توزيع المقاعد بين مرشحي القوائم والفردي، 
وعلى ما إذا كان التنافس على المقاعد الفردية سيكون متاحا ألعضاء األحزاب السياسية أم يكون مقصورا 

غير الحزبيين. ويبدو أن المجلس األعلى للقوات المسلحة كان له تصورا يقوم على تمكين المرشحين على 
المستقلين من الفوز بأكبر نسبة من مقاعد مجلس الشعب، على أساس أن التأثير في هؤالء سوف يكون 

ويبدو أن هذا هو ممكنا بدرجة أكبر، خاصة عندما يحين وقت تشكيل الجمعية التأسيسية وكتابة الدستور. 
التصور النتخابات مجلس الشعب هو الذي حكم تفكير المجلس العسكري عندما وضع تشكيل الجمعية 
التأسيسية وكتابة الدستور في يد مجلسي الشعب و الشورى المنتخبين. غير أن المجلس العسكري لم 

بول الجانب األكبر من يستطع فرض تصوره بشأن قانون انتخابات مجلس الشعب، واضطر في النهاية لق
مطالب القوى السياسية، كما أن العناصر المستقلة، وخاصة المرتبطة منها بالحزب الوطني الديمقراطي 

المنحل، لم تستطع التصدي لقوة التنظيمين اإلخواني والسلفي في االنتخابات، األمر الذي يعني أن تشكيل 
 وى السياسية الفائزة في انتخابات مجلس الشعب. الجمعية التأسيسية وكتابة الدستور باتت في يد الق

ويمكن القول أنه بالموافقة على قانون االنتخابات بالصورة التي استقر عليها، ثم باألداء المتواضع 
للعناصر المستقلة والتابعة للحزب الوطني في االنتخابات، فإن السلطة المستقلة للمجلس العسكري في 

دستوري للبالد تكون قد تقلصت إلى حد كبير. ومع تقلص القدرة المستقلة تقرير المستقبل السياسي وال
للمجلس العسكري على الفعل، كان عليه االنتقال إلى سياسة جديدة تقوم على التعاون الوثيق مع قوى 
سياسية قائمة ومتنفذة، ولم يمكن أمامه في هذا المجال سوى االعتماد على جماعة اإلخوان المسلمين 

التفاهم معها هو السبيل األقل تكلفة لضمان تحقيق ما يمكن تحقيقه من تصورات القيادة  التي بات
العسكرية، خاصة فيما يتعلق بوضعية الجيش في الدستور، وربما بالقضايا المتعلقة بدور الجيش في 

 صنع السياسة الخارجية وسياسات األمن القومي للبالد.

ة التعاون مع اإلخوان المسلمين، كانت عالقة المجلس بالقوى ومع اتجاه المجلس العسكري لتوثيق عالق
المدنية تزداد توترا، ويمكن في هذا السياق فهم أحداث العنف المتواترة التي وقعت في البالد في النصف 
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الثاني من العام، كما يمكن أيضا فهم الهجمة غير المسبوقة من جانب أجهزة الدولة ضد مؤسسات 
 ويمكن أيضا فهم الطريقة التي تمت وفقا لها إدارة االنتخابات البرلمانية نفسها.   المجتمع المدني، بل

 

 األحزاب والقوى السياسية

مع انفتاح الساحة السياسية المصرية وسقوط القيود المفروضة على العمل السياسي وتكوين  االحزاب، 
ت القوى السياسية العديدة ظهرت في مصر ألول مرة في ستين عاما مجتمع سياسي تعددي. وقد ساهم

التي باتت موجودة في البالد في تشكيل الحالة السياسية المصرية، كل حسب طبيعته وطبيعة االختيارات 
 التي يقوم بها، وهو ما سنتناوله في هذا القسم.

 الشبان الثوريون: 

ون. فاالحتجاجات التي ال يجوز البدء بأي تحليل للقوى السياسية المصرية بغير الحديث عن الشبان الثوري
كانت هي الشرارة التي أطلقت احتجاجات شعبية واسعة انتهت  2011نظمها هؤالء في يناير من العام 

بسقوط نظام مبارك وفتح الباب لكل التطورات السياسية التي يتناولها هذا التقرير، بما في ذلك انتخابات 
 مجلس الشعب التي هي المقصد الرئيسي لهذا التقرير. 

ورغم أن وصف الجماعات التي نتحدث عنها في هذا القسم بالشبان الثوريين ال يتسم بدقة كافية، إال أنه 
يبدو أكثر التعبيرات شيوعا وتعبيرا عن الحالة التي نتناولها في هذا القسم. فوصف الشبان المستخدم هنا 

ا. فالسمة الشبابية من الناحية ال يعبر بالضرورة عن مرحلة سنية، وإن لم يغب عنه البعد الجيلي تمام
العمرية هي الغالبة على تكوين هذه الجماعات، لكن األهم من ذلك أن السمة الغالبة عليها بدرجة أكبر 

هي "الشبابية السياسية". فالسمة األكثر شيوعا بين األفراد المنضوين في إطار هذه الجماعات هو حداثة 
عن الشريحة العمرية التي ينتمون إليها. فبينما بدأ بعض من الخبرة بالممارسة السياسية، بغض النظر 

هؤالء خبرتهم مع الممارسة السياسية خالل العقد األخير السابق على الثورة، خاصة منذ تأسيس الحركة 
المصرية للتغيير "كفاية"، فإن الخبرة السياسية لبعضهم اآلخر لم تبدأ سوى مع اندالع االحتجاجات الثورية 
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، وحتى النشطاء الذين لهم سابق خبرة سياسية، 2011هت بإسقاط نظام مبارك في مطلع العام التي انت
فإن أغلب هذه الخبرة كانت من خالل أشكال للممارسة السياسية غير تقليدية، أي بعيدا عن األحزاب 

 السياسية والمؤسسات السياسية التقليدية العاملة في حقبة الرئيس مبارك.

من الشبان الثوريين في الظهور على ساحة السياسة المصرية منذ انعطافة القرن  لقد أخذ جيل جديد
الجديد. فقد اتسمت سنوات  التسعينيات بخمود الحركة السياسية وتفككها، وبسيطرة حالة من اإلعياء 

قد وفقدان القدرة على تطوير أساليب كفاحية جديدة لدى القوى السياسية التي كانت موجودة بنشاط في الع
السابق. ظهرت أعراض ذلك بشكل خاص على أحزاب المعارضة السياسية الشرعية الرئيسية، فيما توسع 

النظام في فرض القيود على الحركة السياسية، وتوسع في التدخل في االنتخابات العامة، وجمد عمل 
مصريين يدخلون في النقابات كساحة محتملة بديلة للعمل السياسي. حدث كل هذا بينما كان المواطنين ال

حالة عميقة من الالتسييس واالنفضاض عن السياسة، مدفوعين في سبيل ذلك بعدد كبير من العوامل، 
من بينها ارتفاع تكلفة المشاركة السياسية الفعالة، واندماج القطاعات النابهة واألكثر تعليما من المواطنين 

وشرعت مصر في تطبيق خطة اإلصالح  في اقتصاد سوق أخذ ينمو بسرعة منذ انتهت حرب الخليج
 الهيكلي باالتفاق مع صندوق النقد الدولي. 

غير أنه من حلول مطلع القرن الجديد كانت التناقضات التي عجز النظام السابق عن التعامل معها آخذة 
في الظهور، وبدأ مظاهر الحياة تدب من جديد في السياسة المصرية، ومع كل خطوة كانت الحركات 

تجاجية المعارضة تخطوها إلى األمام كانت مالمح جيل جديد من الشبان الثوريون تأخذ في التشكل. االح
وربما كانت المفارقة هي أن مظاهر الميالد الجديد للحركة السياسية المصرية وللجيل الجديد من  الشبان 

فيه سوى دور غير مباشر الثوريين لم ترتبط بإخفاقات مباشرة للنظام ولكن بتطورات خارجية لم يكن له 
أطلق في مصر موجة من  2000على أكثر تقدير. فاشتعال االنتفاضة الفلسطينية الثانية في عام 

االحتجاجات المساندة لالنتفاضة الفلسطينية، والتي طالبت النظام بأخذ موقف قوي في معارضة السياسة 
أكثير أو أقل كثيرا، وكانت طوال الوقت مجاال  اإلسرائيلية. تواصلت االنتفاضة الفلسطينية لسنوات ثالث، أو

إلعادة تجميع صفوف النشطاء والمعارضين المصريين، ومجاال للنشاط والتدريب لجيل جديد من الشبان 
الثوريين. صحيح أن القيادات التي أخذت على عاتقها تنظيم حمالت التضامن مع االنتفاضة الفلسطينية 
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ترجع بجذروها إلى حقبة سابقة، خاصة إلى عقد السبعينيات الغني في أتت غالبا من أجيال من النشطاء 
السياسة المصرية، إال أن األنشطة التي نظمها أنصار الكفاح الفلسطيني من جيل السبعينيات كانت 
مدرسة تربى فيها الكثير من النشطاء الذين بروزا للكفاح بعد ذلك. وربما كان األثر األهم من إتاحة 

جيل جديد من النشطاء الثوريون في هذه المرحلة هو مساهمة حمالت التضامن مع  الفرصة لتكون 
الفلسطينيين في خلق مناخ عام جديد أكثر قبوال بفكرة االحتجاج والمشاركة السياسية وأكثر استعدادا 

 لتوجيه النقد لنظام سياسي بدأت عوراته في الظهور.

ية، وقبل أن تصل انتفاضة الفلسطينيين إلى نهايتها، بعد سنوات ثالث من اشتعال االنتفاضة الفلسطين
كانت الواليات المتحدة تقوم بغزو العراق، األمر الذي ألهب الحماسة من جديد في نفوس النشطاء الذين 

كاد التراجع التدريجي لالنتفاضة الفلسطينية ومظاهر الهزيمة التي بدأت تحل بها أن تقتل الحماس في 
نين مع الفسطينيين. ومع أن نظام مبارك لم يكن مؤيدا لالحتالل األمريكي للعراق، نفوس النشطاء المتضام

إال أن عجزه، مع غيره من األنظمة العربية في منع العربدة األمريكية في المنطقة قد ساهم في إضعاف 
آخذ في شرعيته، في الوقت الذي كانت فيه قوة المعارضة تزداد وكان الجيل الجديد من الشبان الثوريين 

 التشكل.

كانت أعواما حاسمة في تشكل هذا الجيل الجديد من الشبان الثوريين. ففي  2008-2004األعوام 
تكونت حركة كفاية على يد مجموعة من نشطاء جيل السبعينيات، لكن الحركة نجحت في  2004ديسمبر 

لتحقوا بكافية وشاركوا في التحول إلى مركز جذب لقوى المعارضة الجديدة من الشبان الثوريين، الذين ا
أنشطتها، وأسسوا عددا من التشكيالت الشبابية على غرارها تحت أسماء متنوعة تحمل كلها مصطلحات 

 وشعارات التغيير التي كانت حركة كفاية ترفعها وتتخذ منها اسما لها.

نور،  أيضا تأسس حزب الغد بقيادة عضو مجلس الشعب الصحفي والمحامي أيمن 2004وفي العام  
والذي كان لديه من المهارات ما مكنه من اجتذاب أعدادا ليست قليلة من الشبان حديثي العهد بالسياسة، 
والذين أيدوا حملة نور للحصول على ترخيص بالحزب من لجنة الحزب التي سبق لها أن رفضت تأسيس 

لتي خاضها ضد الرئيس السابق الحزب لعدة مرات، والذين وقفوا وراء نور في حملة االنتخابات الرئاسية ا
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، واحتل فيها المركز الثاني متقدما على كافة المرشحين المعارضين 2005مبارك في سبتمبر من عام 
اآلخرين، بمن فيهم زعيم حزب الوفد العريق الدكتور نعمان جمعة. لقد كان أداء حزب الغد بشبانه وقيادته 

ان المؤمنين بالفكرة الديمقرايطة والقيم الليبرالية الشابة عالمة مهمة على ظهور جيل جديد من الشب
والمستعدين للكفاح بعناد وبأساليب جديدة، في الوقت الذي كان فيه الحزب الليبرالي العريق الوفد يعاني 

 من أزمة عميقة. 

ما إن انتهت انتخابات الرئاسة إال وبدأت محنة أيمن نور وحزب الغد، والتي أسفرت عن انقسام رئيس 
حزب وسجن رئيسه، األمر الذي مثل خيبة أمل للشبان الذين وجدوا في الحزب تعبيرا عنهم بعيدا عن ال

شهد تأسيس حزب الجبهة الديمقراطية، والذي نجح أيضا  2007أحزاب تكلست وفقدت الحيوية. لكن عام 
في حزب الغد في اجتذاب عدد ليس قليل من الشبان الليبراليون الثوريوين، بمن فيهم أعضاء سابقين 

ونشطاء في حملة أيمن نور للرئاسة، وقد ساهم هؤالء في تثوير مواقف الحزب الجديد الذي بدأ كحزب 
الغد إصالحيا ذو سقف منخفض، لكنه مع الوقت اكتسب نفسا معارضا قويا بفعل النشطاء الجدد الذين 

غد الذي انفرط عقده بسبب التحقوا به، وخاصة من بين الشباب. لقد حل الجبهة الديمقراطية محل ال
الصراعات التي نشبت بين قياداته الموالية للحكومة وتلك الملتفة حول مؤسس الحزب أيمن نور األكثر 

تشددا. ومع أن حزبا الغد ومن بعده الجبهة الديمقراطية لم يظال كثيرا المنبر المفضل للشبان الثوريين من 
و ساحات مهمة للتدريب السياسي واختبار أساليب جديدة الليبراليين، إال أنهما مثال منصات انطالق 

 للتحرك السياسي استفاد منها الشبان الثوريون كثيرا. 

العام األكثر حسما في تبلور حركة الشبان الثوريين من الليبراليين، ففي هذا العام  2008وربما كان عام 
في مدينة المحلة الكبرى. وربما كان  تأسست حركة السادس من أبريل في أعقاب اإلضراب العمالي الناجح

الجديد في حركة الشبان الثوريين في هذه المرحلة هو أن اإليديولوجية الليبرالية التي تبناها الشبان الجدد 
لم تمنعهم من تمثل مطالب الحركة العمالية والتعاطف معها، األمر الذي أعطى بعدا اجتماعيا مهما طالما 

ية، خاصة بعد منذ ضعفت القواعد الشعبية لحزب الوفد الجديد. ومنذ ذلك الحين افتقدته الحركات الليبرال
قامت حركة السادس من أبريل بدور رئيسي في  تنظيم االحتجاجات التي حدثت في األعوام الالحقة حتى 

 نشوب الثورة.
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هناك مكونات  غير أن المكون الليبرالي لم يكن هو الوحيد في حركة الشبان الثوريين الجدد، فقد كانت
أخرى يسارية وإسالمية. فإلى اليسار من شبان أحزاب الغد والجبهة وحركة السادس من أبريل، تكونت 

مجموعات يسارية من النشطاء الذين تجمعوا في حلقات مختلفة كان أهمها حركة االشتراكيين الثوريين، 
ركة نشطاء يرجع تاريخهم إلى وهي حركة يسارية راديكالية تأسست قبل عدة سنوات. وتضم قيادة الح

أجيال سياسية مختلفة، إال أن قوامها األساسي من الشباب، وكان نشطاء الحركة دائما في طليعة 
المشاركين في أنشطة المعارضة المختلفة، وإن كان أفق حركتهم دائما أعلى كثيرا من غيرهم من 

ات الراديكالية لالشتراكيين الثوريين، ومبررا الجماعات األخرى. وقد كان قيام الثورة فرصة لتأكيد المعتقد
لهم للتمسك بالثورة طريقا للتغيير، وبأفكارهم االشتراكية التي ال تقبل المصالحة مع المبادئ والسياسات 

 الرأسمالية. 

وإلى جانب هذه الجماعات األكثر تنظيما ورسوخا، فقد تكونت في خضم التفاعالت الثورية العشرات من 
فت اصطالحا باالئتالفات الثورية، وهي جماعات عديدة تشكلت لسياسية الشبابية  التي عر التجمعات ا

أحيانا حول أشخاص، وأحيانا حول بعض المبادئ غير المعرفة بدقة، ولكنها كانت إجماال حالة تتسم 
   بالسيولة الشديدة.

ط والحركية، وهو أهم ما وتتسم جماعات الشبان الثوريون بصفة عامة بكفاحية ودرجة عالية من النشا
يميزهم عن األجيال السابقة. فأهم ما يميز الجيل الشاب من النشطاء هو استعداده وقدرته على تجربة 

أساليب كفاحية جديدة، وهم يكرسون جهدا كبيرا البتداع أساليب حركية غير معتادة، قد ال ينجح بعضها 
كفاحية والقدرة على االبتكار هي ما مكن هذه بينما قد ينجح بعضها اآلخر. وقد كانت هذه الروح ال

المجموعات من الشباب من إسقاط النظام في النهاية. فرغم أن الخروج لالحتجاج الذي جرى التخطيط له 
لم يكن يستهدف إسقاط النظام، إال أن جماعات الشبان الثوريون  2011يوم الخامس والعشرين من يناير 
ه نقطة االنطالق ألحداث تطورت إلى سقوط النظام. فالمحاوالت المتكررة خططوا له بإحكام وبإبداع جعل من

واإلحكام واإلبداع المستمر ألساليب الكفاح كان البد له من أن ينتج يوما نتيجة كبيرة طالما استمرت 
 العيوب الهيكلية العميقة في النظام.
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الجانب اآلخر عدم اهتمام مساو  الطاقات الكفاحية والدأب واإلبداع لدى جماعات الشباب رافقها على
بتعميق القدرات على التحليل والتخطيط االستراتيجي لدى جماعات الشبان الثوريين. فقد كان هناك كثير 

من الغضب من إخفاقات النظام السابق، وكان هناك طاقة كبيرة على العمل، ولكن لم يكن هناك بقدر 
ك. وقد انعكس هذا في الطريقة التي أدارت بها مساو فهم وتخطيط بعيد المدى لما سيحدث بعد ذل

جماعات الشبان الثوريين مرحلة ما بعد سقوط النظام، ولعل المفارقة الكبرى التي أسفرت عنها تفاعالت 
العام األول  التالي للثورة هي أن جماعات الشبان الذين فجروا الثورة ومنحوا لمصر أول فرصة حقيقية 

، كانوا من بين الخاسرين في نهاية العام، بينما احتلت المكانة المتقدمة 1919لتطور ديمقراطي منذ عام 
قوى سياسية لم يكن لها الفضل نفسه في إشعال الثورة وإنجاحها، بل إن الظهور الصريح والكثيف لهذه 
 .القوى بين صفوف الثوار كان له أن يجهض الثورة كلية، وربما أعطى لنظام مبارك فرصته األخيرة للبقاء

فجماعات الشبان الثوريين يعرفون من أين يبدأون، وقد فعلوها بالفعل، ولكنهم ال يعرفون أين يكون 
التوقف ضروريا، وأين يكون تغيير التكتيكات أمر ال مفر منه، ولهذا فعندما تخلى مبارك عن السلطة، 

ن تغيرا كبيرا قد حدث، وأن ورغم أن ذلك كان أقل كثيرا من طموحات الشبان الثوريين، إال أنه كان يعني أ
الشعارات واألساليب التي كانت ناجحة في مرحلة ما قبل تنحي مبارك لم تعد كذلك في المرحلة التالية 
لذلك، وأن الجماهير الغفيرة التي ألهبتها شعارات إسقاط النظام، لم تكن مسعدة لتعريف النظام بنفس 

ن، وأن رحيل الرئيس كان يمثل بالنسبة لهم تحقيق الطريقة التي عرفته بها جماعات الشبان الثوريي
الهدف األقصى الذي يجب االنتقال بعده نحو مرحلة البناء. وأخيرا فإن جماعات الشبان الثوريين لم 

يالحظوا أن الوحدة الجامعة التي تكونت في أيام االحتجاجات الثمانية عشرة، والتي منحت لحركة الشباب 
قائمة موضوعيا في مرحلة ما بعد تنحي مبارك، وأن الشبان الثوريون كان  زخما وحماية كبيرة لم تعد

عليهم أن يرسموا استراتيجيات جديدة تقوم على أن بعض حلفاء األمس لم يعودوا كذلك، وأنهم ربما انتقلوا 
 لخانة الخصوم بال رجعة.

رفض العمل في األطر لمواصلة األسلوب الثوري و بطبيعة تكوينهم مدفوعين الشبان الثوريون  يبدوو 
فرصة مهمة في تحقيق النجاح من إذ ال يبدو أن لهؤالء الشبان الثوريون المؤسسية بعد سقوط النظام. 

خالل العمل المؤسسي الذي تحكمه قواعد منضبطة أهمها قاعدة األغلبية واألقلية، وهم في هذا المجال 
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ان لديهم عدد كاف من النشطاء يعانون من نقص كبير ناتج عن ضعف قواعدهم الشعبية، وإن ك
الملتزمين القادرين بانتظامهم و حشدهم واحتاللهم مساحة مركزية في مسرح األحداث، وعبر األثر 

المضاعف الذي تخلقه وسائل إعالم مهتمة بمتابعة تحركاتهم، فالثوار يستطيعون من خالل كل هذا 
لعمل االحتجاجي في الشارع هو المصدر تحقيق نجاحات ال تنسجم مع أعدادهم، ومن ثم فإن الحشد وا

الرئيسي لقوة هؤالء، وهم يرفضون التخلي عن هذا األسلوب، ويقاومون محاوالت دفعهم لالنتظام في 
الذي يمكن لذلك التحول أن يتركه على قدرتهم على دفع األمور سلبي مؤسسات سياسية إلدراكهم األثر ال

 في اتجاه ينسجم مع رؤاهم.

االنقسام بين جماعات عديدة هو أكثر ما تسبب في إخفاق الشبان الثوريين في إحداث ولعل التشرذم و 
بعدم وجود التكيف الضروري على أساليب تحركهم واختياراتهم تبعا للتغيرات الحادثة في الواقع. كذلك فإن 

مل آخر إضافي هو عا هياكل قيادية واضحة لها القدرة على إلزام أعضاء هذه الحركات وأنصارها بقراراتها،
 لم يساعد على تمكين جماعات الشبان الثوريين من التصرف المالئم في الوقت المناسب. 

مشكلة أخرى واجهت الحركات الشبابية، هو أن نجاحها في اإلطاحة بنظام مبارك بعد سنوات وربما شهور 
لى حد الغرور أحيانا قليلة من تشكلها قد أكسب هذه الحركات درجة عالية من الثقة في النفس، وصلت إ

على تحقيق أي هدف تحدده لنفسها، فالخبرة السياسية لهذه الحركات ليست االعتقاد في قدرتها وإلى 
بما يكفي لإلبحار في ساحة سياسية معقدة كالساحة السياسية المصرية. لقد رفضت  أو عميقة عريضة

من خالل تكوين حزب سياسي أو  سةهذه الحركات كل الدعوات التي وجهت لها بعد نجاح الثورة للمأس
، والقبول ة بعين االعتبار عند اختيار أهدافها وأساليب عملهاميزان القو  اتحسابأكثر يعبر عنها، وألخذ 

بالمرحلية والدخول في تحالفات تقوم على الحلول الوسط، فكل هذه الدعوات كانت تتعارض مع الخبرة 
كن تلخيصها في أن االلتزام والكفاحية كافية لتحقيق األهداف، السياسة المباشرة لهذه الحركات، والتي يم

وأنها كافية لتحقيق النصر رغم ميزان القوى المختل. وبينما كان هذا كافيا لالنتصار على نظام مبارك، 
فإنه ال يبدو كافيا لتحقيق أهداف هذه الحركات في مرحلة ما بعد الثورة، وهو األمر الذي وضع هذه 

ورة شاذة في الوضع السياسي المصري بعد الثورة، فهي من ناحية لديها قوة أخالقية كبيرة الحركات في ص
ناتجة عن دورها في إنجاح الثورة، بينما ال تبدو أساليبها كافية لتمكينها من أن تكون من بين المستفيدين 
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أعداد تها غضب وحنق الرئيسيين من الثورة، بل أن مواصلتها اتباع نفس األساليب بعد سقوط النظام أورث
المصريين الذين كانوا يتوقون الستعادة الحياة المستقرة، والذين كان سقوط مبارك بالنسبة  ليست قليلة من

 لهم كافيا لالحتفال والمطالبة باالنتقال لمرحلة البناء.

ياسية اهتمت جماعات النشطاء الشباب بقضية القضاء على بقايا النظام السابق بينما كانت القوى الس
األكثر مأسسة منهمكة في بناء النظام الجديد وتحديد مواقعها فيه. فكانت مالحقة أعضاء الوطني 

هو أن هذه الحمالت مؤكد السابق، وكانت الدعوة لحله  ومنع أعضائه من الترشح في االنتخابات، وال
ها ساهمت في نزع لكن األهم من هذا هو أنعن الحزب الوطني، و القانوني قد نجحت في نزع الشرعية 

في إضعاف فرصة الشرعية السياسية عنه فيما وراء الحكم القضائي بحل الحزب، األمر الذي ساهم 
 أعضائه السابقين في الفوز بمقاعد في مجلس الشعب التي جرت في نهاية العام ومطلع العام التالي، 

والوصول بأعداد كبيرة المؤكد أن هذه الجهود ساهمت في إتاحة فرصة ظهور نخب سياسية جديدة 
منها للبرلمان، ويمكن القول أن التجديد الذي حدث في دماء النخب السياسية المصرية لم يكن ليحدث 

لوال جهود النشطاء الشباب في مالحقة الحزب الوطني وأعضائه. على الجانب اآلخر فإنه تجب 
الحزب الوطني قد ذهب القسم مالحظة أن المكاسب المباشرة ومكاسب المدى القصير لمالحقة نشطاء 

األكبر منها إلى تيارات اإلسالم السياسي اإلخواني والسلفي، وأن القوى الشبابية بدت أحيانا وكأنها 
تلعب دور كاسحة األلغام التي تطهر طريق التقدم أمام القوى اإلسالمية. غير أن القوى الشبابية كان 

بينما كان يوجد من األدلة . و بهذا الدور دون حساباتلديها من اإلخالص ما يجعلها مصرة على القيام 
 ما يسمح بالقول أن جماعة اإلخوان والسلفيين شاركوا في هذه الجهود رافعين راية الشباب والثورة

، ولكنهم في كل األحوال لم يكونوا مستعدين للجوء لهذا وليس راياتهم الحزبية واإليديولوجية الصريحة
بقدر يكفي لخدمتهم، خاصة وأن جهود  موعات الشبابية قامت بهذا الدوراألسلوب بإفراط ألن المج

التشهير باألعضاء السابقين في الحزب الوطني في الدوائر على المستوى المحلي كانت في أحيان 
كثيرة سببا في الصدام بين أنصار المرشحين من األعضاء السابقين في الحزب الوطني وبين الشبان 

 . التشهير بهم القائمين على حمالت
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وبينما واصل الشبان الثوريون الحرب في معركة إسقاط بقايا النظام، كانت قوى أخرى انتقلت للحرب في 
معركة بناء النظام السياسي الجديد، والبحث ألنفسهم عن موقع فيه، وقبل نهاية العام كانت مالمح النظام 

ثوريين، الذين على العكس أصبحوا مالحقين، الجديد آخذة في التشكل وليس فيها مكان واضح للشبان ال
مرة بسبب اتهامهم في التورط في أحداث العنف، ومرة بتوريطهم في قضايا تلقي أموال من جهات أجنبية 

 بدون ترخيص، ومرة بتهمة إهانة الجيش، ومرة بتهمة العمل على تفكيك الدولة والعمل على هدمها.  

 

 اإلخوان المسلمون 

ير وعريق اتسم أدائه منذ عودته للعمل السياسي العلني في السبعينيات بالحذر وتجنب اإلخوان تنظيم كب
التورط في مواجهات مفتوحة مع السلطات، وهو الدرس األهم الذي تعلمه اإلخوان من تجاربهم المريرة في 

وات الصدام مع نظام عبد الناصر والنظام السابق عليه. ومع تصاعد االحتجاجات السياسية في السن
األخيرة، طور اإلخوان استراتيجية يضعون بمقتضاهم قدما لهم في كل معسكر، فكان لهم بصفة شبه دائمة 

ممثلين في االحتجاجات السياسية المختلفة تأكيدا على انتمائهم للمعارضة ووقوفهم إلى جانبها في 
سمح به القدرات التنظيمية معاركها، لكن مشاركة اإلخوان في االحتجاجات كانت دائما أقل بكثير مما تت

والتعبوية لهم، وهو األمر الذي قصده اإلخوان لتجنب تصعيد التوتر بينهم وبين النظام. فحماية التنظيم 
 اإلخواني الكبير من بطش السلطة كانت هما دائما للقيادات اإلخوانية.

فبينما شارك في الثورة بعض لم تختلف استراتيجية اإلخوان كثيرا إزاء ثورة الخامس والعشرين من يناير، 
الشبان المتحمسين من اإلخوان، فإن التنظيم اإلخواني و قيادته احتفظ بمسافه معها، ولم يلق بثقله ورائها 

إال عندما  تأكد من نجاحها. ومع أن القصة الكاملة لعالقة اإلخوان بالثورة لم تحك بعد، فإن مراقبة 
ثورة على مراحل ثالثة، في األولى منها اقتصرت المشاركة على تطورات األمور أن اإلخوان شاركوا في ال

الشبان الثوريين داخل اإلخوان، والذين ربطتهم برفاقهم من التيارات المختلفة شبكات متعددة من بين تلك 
الشبكات التي تكونت في الفترة القصيرة السابقة على الثورة، خاصة شبكة "كلنا خالد سعيد" و"الجمعية 

للتغيير". فقد شارك هؤالء الشباب في األحداث التي بدأت يوم الخامس والعشرين من يناير الوطنية 
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واستمرت حتى الثامن والعشرين من يناير. في المرحلة التالية دفع اإلخوان بعدد أكبر من أعضائهم 
وقعة الجمل للمشاركة في الثورة، وقد وصلت هذه المرحلة إلى ذروتها يوم الثاني من فبراير فيما عرف بم

التي مازالت كل أسرارها لم تحك بعد. وقد كانت موقعة الجمل عالمة فاصلة على تاريخ ثورة يناير، إذ 
أسفرت عن إكساب الثورة زخما كبيرا، ووضعت النظام في مأزق حرمه من أي قدرة على المبادرة أو 

بينه وبين الرئيس مبارك ونظامه.  المناورة، كما أنها كانت الحدث الذي قرر الجيش بمناسبته فصل العالقة
ومع حدوث هذه التطورات أصبح واضحا أن انتصار الثورة بات محققا، وأن األمر لم يعد أكثر من مجرد 

قضية وقت، وعندها قرر اإلخوان الدفع بأعداد إضافية منهم في آتون التفاعالت الثورية لإلبقاء على 
 تت مؤكدة.جذوتها، ولتسريع عملية سقوط النظام التي با

وقد أدرك اإلخوان منذ الثامن والعشرين من يناير أن تغيرا كبيرا قد حدث في مصر، وأن حدا أدنى مناسب 
من المكاسب قد تحقق لهم، وهو الحد المتمثل في االعتراف بهم كقوة سياسية تتمتع باالعتراف والشرعية. 

جنب الظهور بمظهر المتواطئ مع النظام، رفض اللقاء اإلخوان اللقاء المنفرد مع السيد عمر سليمان لت
لكن مجرد دعوة ممثلي اإلخوان للقاء منفردين مع نائب رئيس الجمهورية انطوى على اعتراف واضح من 

النظام بالوضعية الجديدة لإلخوان الذين طالما أنكر شرعية وجودهم. لكن اإلخوان شاركوا يوم السادس من 
قادة القوى السياسية مع نائب رئيس الجمهورية، وفي االجتماع  فبراير في اجتماع ضمهم مع آخرين من

تبين لإلخوان مدى الضعف الذي بات عليه النظام، فأدركوا أن الفرصة التي أتيحت لهم تتجاوز مجرد 
االعتراف والشرعية لما هو أبعد من ذلك، فواصلوا الضغط حتى تم إجبار مبارك على التنحي عن الحكم، 

خوان في تظاهرات الثالثاء الثامن من فبراير الحاشدة، والتي قضت على أي أمل بإمكان وكانت مشاركة اإل
التوصل لحل وسط لألزمة السياسية المستحكمة هو الطريقة التي اختارها اإلخوان لتعظيم مكاسبهم في 

 المرحلة السياسية الجديدة التي تدخلها البالد.

مرحلة التفكير في المستقبل السياسي لهم وللبالد، وكان كان اإلخوان أسرع القوى السياسية انتقاال ل
انشغالهم بتصفية الحساب مع الماضي تم فقط في حدود ما يخدم تصوارتهم المستقبلية، وهو أهم ما ميز 

السياسة اإلخوانية في مرحلة ما بعد سقوط النظام عن السياسات التي اتبعتها أغلب القوى السياسية 
لثوريين. فقد أدرك اإلخوان أن الجيش أصبح السيد الجديد في مصر، وأن تعظيم األخرى، خاصة الشبان ا

mailto:info@ug-law.com
http://www.ug-law.com/


42 
 

 
 محامون ومستشارون قانونيون  –المجموعة المتحدة 

 مصر – 11511، القاهرة 239البرج البحري، الدور الثاني شقة  –أ شارع شريف باشا عمارة االموبيليا 26
 info@ug-law.com         www.ug-law.comتليفونات 23961732- 23961726 - 23926907 )02 002( – فاكس 23952304 )02 002(      

مكاسب اإلخوان في الوضع الجديد يقتضي تطوير عالقة عمل مع الحكام الجدد، وهو األمر الذي صادف 
هوى في نفوس األخيرين الذين كانوا يبحثون عن شريك مدني يمكنهم من خالله اختراق االئتالف الشعبي 

 سع الذي أسقط الرئيس مبارك.الوا

إعادة تشكيل لجنة صياغة التعديالت الدستورية في أعقاب رحيل مبارك كان هو أبرز عالمة على عالقة 
التعاون المبكرة التي نشأت بين اإلخوان والجيش. فحتى إذا غضضنا النظر عن الخلفيات الفكرية لرئيس 

ئها، فإن اختيار المحامي اإلخواني صبحي صالح في اللجنة المستشار طارق البشري وعدد كبير من أعضا
عضوية اللجنة دون أن تكون له مسوغات أكاديمية أو مهنية كافية تؤهله لهذه المهمة الكبيرة، لم يكن 

من الممكن تفسيره سوى بإنها رسالة موجهة لإلخوان وغيرهم من القوى السياسية المصرية عن أن 
ذي احتل موقع رئيس الجمهورية في البالد ال يقف وحده وإنما يعتمد المجلس األعلى للقوات المسلحة ال

 على تأييد قوة سياسية مدنية كبيرة هي جماعة اإلخوان. 

أدركت الجماعة قيمة الفوز الذي خرجت به من التطورات الثورية ومن عالقتها الناشئة مع الجيش، فبدأت 
ى العمل ضمن األطر الجماعية للمعارضة في التخلي عن الحرص الذي أظهرته في مرحلة سابقة عل

المصرية بألوانها المختلفة، واختارت أن تعمل وفقا لما تراه مناسبا لها، حتى لو حساب تفكك االئتالف 
الثوري الواسع الذي أسقط مبارك، وهو االئتالف الذي كان هشا وتكون بالصدفة أكثر من أنه كان نتيجة 

ألمر الذي سمح لإلخوان التصرف بحرية دون شعور بأنهم وهم التفاق تعاقدي صريح بين أطرافه، ا
يفعلون ذلك إنما ينقضون عهودا قطعوها على أنفسهم. وقد تدشن الفراق بين اإلخوان وغيرهم من القوى 

التي شاركت في الثورة بمناسبة الموقف من التعديالت الدستورية التي أعدتها لجنة شارك فيها ممثل 
اإلخوان خلف التعديالت بكل قوتهم، فإن حلفائهم السابقين من القوى السياسية  لإلخوان، فبينما وقف

المدنية أخذوا الموقف النقيض، فكان استفتاء التاسع عشر من مارس هو حجر الزاوية في جدار عدم 
 الثقة العميق الذي سيطر على العالقة بين اإلخوان والقوى السياسية المدنية طوال ما تبقى من العام.

مع هذا فإنه يمكن القول أن اإلخوان لم يتخلوا تماما عن الحذر الذي التزموا به تاريخيا، ولكنهم تركوا و 
للفرص التي أتيحت أمامهم ولتغيرات السياسة المصرية في لحظات التقلب العنيف تقود قراراتهم. فقد تبين 
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ت فعل سلبية أقل مما تحسبوا له، لإلخوان أن التخوف من انتصارهم، وأن ما قد يثيره هذا الفوز من ردا
كما أنهم من ناحية ثانية تبينوا أنهم ينافسون خصوم ضعاف غير قادرين على شغل الفراغ الذي خلفه 

 ورائه الحزب الوطني الديمقراطي الذي تم حله. 

 غير أن الشقاق بين اإلخوان والقوى السياسية المدنية بمناسبة استفتاء التاسع عشر من مارس لم يكن
له أن يصل إلى هذا الحد لوال ظهور العب سياسي جديد، وهو ذلك الالعب المتمثل في التيار السلفي 

الذي كان لسنوات طويلة بعيدا عن السياسة بأشكالها المختلفة. فقد حول السلفيين قضية االستفتاء على 
والتي تعبر عن قيمهم الدستور إلى قضية دينية وطائفية، فهذه في النهاية هي اللغة التي يفهمونها 

ومبادئهم. ورغم أن ظهور السلفيين على الساحة عزز من رصيد الصوت والتيار اإلسالمي، إال أن تشدد 
السلفيين وحداثة عهدهم بالسياسية مثلت عبئا على اإلخوان باعتبارهم الجماعة اإلسالمية األكبر واألقدم، 

سات السلفية، وهي الممارسات التي ساهمت في فقد وجد اإلخوان نفسهم مضطرين لتحمل تكلفة الممار 
توتير األجواء وشيوع عدم الثقة بين اإلخوان وحلفائهم في إنجاح الثورة من القوى السياسية المدنية بدجة 

 تزيد كثيرا عما كان يمكن له أن يحدث لوال صعود التيار السلفي.

ي طرأ على جماعة اإلخوان المسلمين بعد كان تأسيس حزب الحرية والعدالة هو التطور السياسي األهم الذ
الثورة. وقد تحرك اإلخوان بشكل أسرع من أي طرف آخر، ففي الواحد والعشرين من فبراير، وبعد عشرة 
أيام فقط من تنحي الرئيس مبارك، أعلن المرشد العام لجماعة اإلخوان المسلمين الدكتور بديع عن قرار 

ية والعدالة. الحركة السريعة لإلخوان مكنتهم من حجز االسم الجماعة بتأسيس حزب سياسي باسم الحر 
األفضل لحزب سياسي مصري قبل أن يلتقطه أي فصيل سياسي آخر. فالحرية والعدالة هما بالضبط 

المطلبين اللذين يتطلع إليهما العدد األكبر من المصريين، وأظن أنه لوال أن اإلخوان سارعوا بتبني هذا 
 خر قد تبناه لنفسه لما فيه من شمول ومقبولية.االسم لكان أي حزب آ

كان قرار تأسيس الحزب ثوريا بدرجة كبيرة ألن هذه كانت المرة األولى التي يقدم فيها اإلخوان على 
تأسيس حزب سياسي مختلف عن الجماعة التي اعتادت على تقديم نفسها في هويتها وطبيعتها الشاملة 

ت الجماعة كانوا قد استقروا منذ منتصف التسعينيات على أهمية السياسية والدعوية. ورغم أن قيادا
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تأسيس حزب سياسي يمثل الجماعة، فإن الظروف لم تكن مواتية في هذه المرحلة نظرا للقيود التي فرضها 
 النظام على حرية العمل السياسي، خاصة فيما يتعلق باإلخوان المسلمين. 

ثورة الخامس والعشرين من يناير كان أكثر من موات على العكس من ذلك فإن الظرف الذي خلقته 
لجماعة اإلخوان وحزبها، ففي لحظة ضعفت فيها السلطات العامة حتى باتت عاجزة في مواجهة أي 

جماعة صغيرة منظمة، فإن مأزق السلطات الحاكمة كان أكبر كثيرا في تعاملها مع جماعة اإلخوان الكبيرة 
الممكن لحزب اإلخوان إذا تأسس في ظل ظروف أخرى غير ظروف ما بعد  وشديدة التنظيم. فبينما كان من

الخامس والعشرين من يناير أن يكون محصلة لتفاوض معقد بين السلطة والجماعة في إطار عملية 
إصالحية تستهدف دمج تيار اإلسالم السياسي الرئيسي في نظام سياسي قيد اإلصالح الديمقراطي، فإن 

الحرية والعدالة دون أن يكونوا مضطرين للدخول في أي مفاوضات مع أي طرف  اإلخوان أسسوا حزبهم
بشأن أي جانب من الجوانب المتعلقة بالجماعة والحزب الجديد، إذ تمتعوا بحرية كاملة في اإلجابة على 

كل األسئلة التي يمكن إثارتها في هذا الخصوص. باإلضافة إلى ذلك فإن حزب اإلخوان المسلمين قد 
ليس في إطار عملية تديرها سلطة تسعى لدمج اإلخوان في العملية السياسية الشرعية، ولكن في  تأسس

إطار سلطة عسكرية مؤقتة وضعيفة، وفي إطار استعدد اإلخوان للتحول في غضون أشهر قليلة إلى 
 الحزب الحاكم الجديد في مصر.

وف أيضا ولد حزب الحرية والعدالة في ظل هذه الظروف تأسس حزب الحرية والعدالة. وبسبب هذه الظر 
والدة ناقصة لم تسمح له باالستقالل عن الجماعة األم، وال بتحديد أي بعد موضوعي للعالقة بينه وبينها. 

فقد انتدبت الجماعة األعضاء القياديين في الحزب، كما انتقدت أعضائه، وتم شغل المواقع القيادية في 
الحزب مستقال من الجماعة من الناحية الشكلية، خاصة بعد أن  الحزب بمعرفة الجماعة. وبينما يبدو

استقالت قياداته من مواقعهم القيادية في الجماعة، إال أن اعتماد الحزب في عضويته وتمويله على 
الجماعة، والمشاورات الدائمة بين قيادات الحزب وقيادات الجماعة، أو باألحرى تلقي قيادات الحزب أوامرها 

لجماعة، وعدم تردد قيادات الجماعة في التحدث في شؤون السياسة األكثر أهمية متجاهلين من قيادة ا
الحزب، كل هذا ال يجعل حزب الحرية والعدالة من الناحية الموضوعية قادر على إثبات استقالله ولو 

راء النسبي عن الجماعة، األمر الذي يجعل من مسألة تشكيل حزب الحرية والعدالة ليس أكثر من إج
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شكلي قصد به االلتفاف على مقتضيان القانون وضرورات العمل بالسياسة. وربما كان أكثر المواقف 
غرابة في هذا الوضع هو أن الحزب التابع للجماعة يتمتع بشرعية قانونية منذ وافقت لجنة األحزب على 

خوان المسلمين غائما ، بينما مازال الوضع القانوني لجماعة اإل2011تأسيسه في شهر يونيو من العام 
في أحسن تقدير، وغير موجود أصال في أغلب التقديرات. فالجماعة تدعي أن قرارا قانونيا ورسميا بحلها 

لم يصدر أبدا، وهي مع هذا ترفض توفيق أوضاعها وفقا لقانون الجمعيات المصري، بدعوى أنه قانون 
لها تقرير مصير الوطن، فإنها ال تملك وضعا  جائر، والنتيجة هي أن الجماعة بكل ما لها من نفوذ يتيح

قانونيا سليما، حتى باتت الجماعة تبدو كما لو كانت جماعة أمر واقع قائمة بقوة الواقع فوق القانون 
 وليس بقوة القانون.

وقد اتسم األداء السياسي لجماعة اإلخوان المسلمون في مرحلة ما بعد الثورة بمالمح أهمها انتقال 
سياسة الحذر والتحسب السياسي إلى سياسة التمدد، فكلما تلمست الجماعة وجود فراغا أو  الجماعة من

ضعفا سياسيا في مرحلة ما فإنها تتمدد لشغله، وقد ظهر هذا بشكل واضح في إعالن الجماعة في الفترة 
مقاعد  القصيرة التي تلت سقوط النظام مباشرة عن أنها لن تتنافس على أكثر من ثالثين بالمائة من

مجلس الشعب، وهي النسبة التي أخذت في االزدياد حتى وصلت إلى مائة في المائة من مقاعد المجلس، 
باستثناء العدد القليل من المقاعد الذي أخلته الجماعة على قوائمها لبعض المستقلين ولحزبي الحضارة 

 والكرامة اللذين تحالفا معها.

والتقليدية وحدها هي من خرج من التحالف مع اإلخوان، وإنما كان لم تكن األحزاب الليبرالية واليسارية 
 هناك

ورغم أن جماعة اإلخوان المسلمين حاولت االحتفاظ ببعض مظاهر العمل الجبهوي مع قوى المعارضة 
األخرى، وكان أكثر أمثلة ذلك االتجاه وضوحا قرار الجماعة خوض انتخابات مجلس الشعب تحت اسم 

ي الذي شرع اإلخوان في تكوينه مع حزب الوفد وأحزاب كثيرة أخرى بلغ عددها أربعة التحالف الديمقراط
وأربعين حزبا وجماعة سياسية. التحالف الديمقراطي كان آخر محاولة من جانب اإلخوان لتجنب إبراز هوية 

طي الجماعة ودورها السياسي عبر العمل ضمن أطر مشتركة واسعة النطاق. غير أن التحالف الديمقرا
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تعرض لالنهيار تدريجيا عندما خف حرص اإلخوان على تجنب األضواء المباشرة وأصبحوا أقل استعدادا 
للتجاوب مع مطالب شركائهم من األحزاب األخرى. وقد كان انسحاب حزب الوفد من التحالف الديمقراطي 

م يبق في التحالف الديمقراطي إيذانا بانهياره، إذ تبع انسحاب الوفد انسحاب العديد من األحزاب األخرى، فل
في النهاية سوى مستقلين قليلين باإلضافة إلى حزبي الكرامة والحضارة. بل إن اإلخوان لم يحرصون على 

اإلبقاء على اسم التحالف الديمقراطي، وتذرعوا بذرائع قانونية واهية إلجبار شركائهم على قبول الترشح في 
لحرية والعدالة، حتى أن أسماء األحزاب التي شاركت اإلخوان في االنتخابات على قوائم تحمل اسم حزب ا

هذا التحالف، والتي وصل بعض أعضائها على مجلس الشعب لم يكد اسمها أن يسمع أثناء مرحلة 
 الدعاية االنتخابية بعد أن تم طمس هويتها واسمها تحت اسم حزب الحرية والعدالة.

اإلخوان قد ساهم في رسم الخريطة الحزبية التي دخلت بها وإذا كان خروج حزب الوفد من التحالف مع 
مصر االنتخابات، حيث تحددت الخطوط الفاصلة بين التيارات واألحزاب، فإن خروج األحزاب اإلسالمية 
السلفية من التحالف مع اإلخوان ساهم بدوره في رسم الخريطة نفسها، وساهم بشكل خاص في تعيين 

تشددين في التيار اإلسالمي، أو بين التيار السياسي اإلسالمي الذي يمثله الحدود بين المعتدلين والم
اإلخوان من نحية وبين الجماعات الدينية التي تسعى للعب دور سياسي، والمعروفة بالسلفيين من ناحية 

أخرى. وقد أدى صعود األحزاب السلفية المتشددة دينيا إلى ظهور حزب اإلخوان المسلمين في صورة 
الوسطي المعتدل. ويذكر في هذا السياق أن حزب اإلخوان المسملين قد نفذ حمالت انتخابية تقوم الحزب 

على تعددية الرسائل الدعائية، فبينما كانت دعاية الحزب الموجهة للفئات المدينية المتعلمة تقوم على 
تي تبنتها الدعاية التركيز على صورة الحزب كحزب وسطي معتدل، وهو نفس محتوى الرسالة اإلعالمية ال

المركزية للحزب والتي تم بثها عبر وسائل اإلعالم. على الجانب اآلخر كانت الدعاية المحلية لقوائم الحزب 
في المناطق الريفية، والتي ترك لمرشحي الحزب صياغتها، تحاول منافسة السلفيين في التركيز على 

 الطابع الديني للحزب.

 

 األحزاب السلفية
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األحزاب السلفية على  الساحة السياسية، والمفاجأة التي سببها فوزهم الكبير في االنتخابات حداثة ظهور  
تستدعي منا االستفادة من فرصة إعداد هذا التقرير لتقديم قسما مفصال قليال عن الحركة السلفية 

القرن التاسع ظهرت البوادر األولى لتجديد الفكر السلفي في العصر الحديث )وتحديدا أواخر وأحزابها. 
عشر( ظهرت على يد عدد من كبار العلماء والمحدثين الذين عرفوا بين أجيالهم  بتمسكهم بالمنهج 

السلفي والذين عملوا على إحيائه سواء بالدعوة ونشر الفكر أو بطباعة كتب األوائل )أمثال: شيخ اإلسالم 
قالني، وغيرهم الكثير(. وذلك كردة فعل ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، والذهبي والشاطبي وبن حجر العس

على محاوالت النيل من اإلسالم التي صاحبت موجات التغريب واالستشراق خالل الحقبة االستعمارية، 
 فضال عن انتشار البدع والخرافات.

( صاحب مجلة )المنار( 1935ـ 1865وعلى رأس هؤالء السلفيين يأتي الشيخ محمد رشيد رضا )
ذي حمل نفس االسم، وهو واحًدا من رواد اإلصالح وعرف بأنه تلميذ للشيخ محمد وصاحب التفسير ال

 عبده رغم الفوارق الفكرية بين الرجلين.   

وكان من بين من باشر التدريس مع رشيد رضا في )دار الدعوة واإلرشاد( صاحب )المطبعة السلفية(، 
ف البيئة التي نشأ فيها االضطالع على ( الذي هيأت له ظرو 1969ـ 1886العالمة محب الدين الخطيب )

الفكر السلفي مبكًرا، فقد ولد ألسرة دمشقية متدينة، وكان أبوه أمين "دار الكتب الظاهرية"، توفي ومحب 
صغيرا، فقام على رعايته وتعليمه الشيخ )طاهر الجزائري(، الذي كان يكلف محب نسخ مخطوطات ابن 

واسعة تحصل من خاللها على الفكر اإلسالمي ونما عنده االتجاه تيمية وهو صغير، وهو ما أكسبه ثقافة 
السلفي، فدافع عنه بقلمه ولسانه, ونشر الكتب المهمة التي تدعوا إليه. يقول محب الدين الخطيب: "إنني 

من أنصار اإلصالح اإلسالمي، وكنت وال أزال أفهم هذه الكلمة االصطالحية: أن اإلسالم هو الذي كان 
صلى هللا عليه وسلم وأصحابه كما فهمه منهم التابعون"، في إشارة واضحة للمنهج السلفي عليه محمد 

 الذي يقوم على أخذ اإلسالم من الكتاب والسنة بفهم سلف األمة الذين هم الصحابة والتابعين.

طن وكانت من أهّم وأكبر دور الّنشر في الو  1909أنشأ الخطيب )المطبعة الّسلفّية( في القاهرة عام 
العربّي, كانت في بدايتها مكتبة صغيرة, أسسها مع صديقه )عبد الفتاح قتالن( صاحب )المجلة السلفية(, 
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فكان لها دور كبير في نشر كتب الّتراث بعد تحقيقها, وتنقيحها, كرسائل ابن تيمية، وكتب ابن القيم، 
لعربي كاإلمام األلباني والشيخ عبد وغيرهم. وفتحت له من باب آخر عالقة قوية برموز السلفية في العالم ا

 العزيز بن باز الذي تعاون مع الخطيب في إخراج كتاب "فتح الباري في شرح صحيح البخاري".

(، شقيق المحقق األديب 1958ـ 1892ومن بين رواد السلفية األوائل، الُمحدث الشيخ أحمد شاكر )
. التحق أحمد شاكر باألزهر ونال منه محمود شاكر، ونجل الشيخ محمد شاكر وكيل األزهر الشريف.

م، درس العلوم اإلسالمية وبرع في كثير منها، فهو فقيه ومحقق وأديب وناقد، 1917شهادة العالمية سنة 
لكنه برز في علم الحديث حتى كان ُمحدث عصره، وربما يكون تخصصه في الحديث النبوي هو الذي 

 علم ودين.  هداه إلى منهج السلف، فضال عن تنشئته في بيت

تركزت جهوده العلمية في بعث التراث اإلسالمي ونشره نشًرا دقيقا، كما اهتم بالدفاع عن قضايا اإلسالم 
ورد الشبهات وتفنيد آراء المخالفين، وكانت له اجتهادات فقهية. حقق أحمد شاكر الكثير من كتب التراث 

افعي، ومسند اإلمام أحمد بن حنبل الذي يعد اإلسالمي وخاصة كتب السنة النبوية: كالرسالة لإلمام الش
أضخم دواوين السنة، ومسند اإلمام ابن حبان، والجامع الصحيح للترمذي. كما شارك ابن خاله المحقق 

الكبير "د.عبد السالم هارون" رئيس قسم النحو بكلية دار العلوم، وعضو مجمع اللغة العربية في تحقيق 
صول الفقه. وللشيخ أحمد شاكر عدد من المؤلفات منها "حكم الجاهلية" عدد آخر من كتب األدب واللغة وأ

و"الكتاب والسنة" في الدفاع عن القرآن والسنة، و"كلمة الحق" وهو دعوة إلى أخذ القوانين من الكتاب 
 والسنة. 

ماء ربما يكون هؤالء الثالثة هم من أوائل من حمل راية السلفية في هذه الفترة إال أن هناك من العل
والدعاة عدد كبير ال يمكن تجاهل جهودهم في هذا اإلطار، منهم: الشيخ محمد حامد الفقي، ومحمد فؤاد 

(، ومؤسس الجمعية الشرعية الشيخ محمود خطاب السبكي، وشيخ األزهر 1968 - 1882عبد الباقي )
العلماء والشيوخ  محمد الخضر حسين، وغيرهم. حيث تواصلت الدعوة إلى المنهج السلفي من خالل هؤالء

وعدد من الجمعيات اإلسالمية.. لكن لم تتحول الدعوة للسلفية إلى تيار عريض به العشرات بل المئات من 
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الدعاة والشيوخ ومئات األلوف من الشباب إال في بداية السبعينيات مع ظهور "الدعوة السلفية" مدرسة 
 اإلسكندرية.

  

 الدعوة السلفية

 

( على أيدي 1977ـ  72اإلسكندرية في سبعينيات القرن الماضي )بين عامي نشأت الدعوة السلفية ب
مجموعة من الطلبة المتدينين، كان أبرزهم )محمد إسماعيل المقدم، وأحمد فريد، وسعيد عبد العظيم، 
ومحمد عبد الفتاح(، ثم ياسر برهامي وأحمد حطيبة فيما بعد، التقى معظمهم في كلية الطب بجامعة 

، إذ كانوا منضوين في التيار الطالبي )الجماعة اإلسالمية( الذي كان معروفا في الجامعات اإلسكندرية
 المصرية في السبعينيات أو ما عرف بـ"الفترة الذهبية للعمل الطالبي" في مصر.

رفضوا جميعا االنضمام إلى جماعة )اإلخوان المسلمين( متأثرين بالمنهج السلفي الذي وصل إليهم عن 
طالعة في كتب التراث اإلسالمي، ومجالسة شيوخ السلفية السعوديين خالل رحالت الحج والعمرة، طريق الم

ثم تأثرهم بدعوة محمد إسماعيل المقدم، الذي كان قد سبقهم إلى المنهج السلفي من خالل سماعه لشيوخ 
ن القيم ومحمد بن جمعية )أنصار السنة المحمدية( منذ منتصف الستينيات، وقراءاته لكتب ابن تيمية واب

 عبد الوهاب وغيرهم.

م بعد 1977وبمرور الوقت تكونت النواة األولى للشباب السلفيين تحت اسم "المدرسة السلفية"، عام 
انسحاب هؤالء الطالب المتأثرين بالمنهج السلفي من تيار الجماعة اإلسالمية، الذي هيمن عليها طالب 

إسماعيل في تأسيس النواة األولى من خالل درس عام كان  اإلخوان و"فرضوا منهجهم"، حيث شرع محمد
يلقيه كل يوم خميس في مسجد "عمر بن الخطاب" باإلبراهيمية، وكان هذا الدرس بمثابة الملتقى 

األسبوعي لهذه المجموعة الصغيرة إلى جانب حلقة أخرى بمسجد "عباد الرحمن" في "بولكلي" صباح 
ي هذه الفترة غير زميله أحمد فريد، الذي يحكي في مذكراته عن هذه الجمعة، ولم يكن مع المقدم أحد ف
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الفترة، قائال: "كان الحضور في هذه الحلقة ال يتجاوز عشرة أفراد، ولم يكن معنا أحد من قادة الدعوة 
السلفية اآلن، وكان الشيخ محمد يحفظنا متن "العقيدة الطحاوية"، وكذا "تحفة األطفال"، وكلفني بتدريس 

 ب "مدارج السالكين"".كتا

 

 الموقف من اإلخوان المسلمون 

 

لم يكن الدعاة السلفيون ـ في بدايات نشأتهم األولى ـ بعيدين عن حركة اإلخوان المسلمين فكرًيا وال 
تنظيمًيا، إذ نشأ بعضهم في بيوت إخوانية، كالشيخ ياسر برهامي ـ الذي اعتقل والده وعمه من بين من 

 خالل الحقبة الناصرية ـ بينما عمل البعض اآلخر بين صفوف الحركة في أول حياته.اعتقلوا من اإلخوان 

لكنهم جميعا اتفقوا على رفض االنضمام إلى الجماعة، وقد تزعم هذا الرفض محمد إسماعيل المقدم الذي 
 أصر على االستمرار في دعوته التي كان قد بدأها قبل ذلك. 

إلخوان مستندين ـ وقتها ـ إلى أن المرشد العام األستاذ "عمر رفض السلفيون إعطاء البيعة لمرشد ا
التلمساني" ـ الذي جمع صفوف الحركة بعد رحيل المستشار حسن الهضيبي ـ كان مجهواًل أي غير معلن 

عنه في ذلك الوقت، وقد رفض السلفيون إعطاء البيعة لشخص مجهول. وإزاء هذا الموقف يحتج 
وا التلمساني إللقاء محاضرة في إطار النشاط الطالبي بمدرج كلية الطب السلفيون بأنهم كانوا قد دع

بالجامعة إال أن بعض قيادات اإلخوان أنكروا عليهم دعوته باعتباره ال يمثل اإلخوان المسلمين، بينما أعلن 
 عليهم فيما بعد أنه المرشد العام للجماعة.

  

وان المسلمين داخل جامعة اإلسكندرية )عام وقد وقعت بعض الصدامات بين الطالب السلفيين واإلخ
(، وكان طالب اإلخوان ما زالوا يعملون باسم الجماعة اإلسالمية، يقول ياسر برهامي: "كنا نوزع 1980
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أوراقا ونعمل محاضرات في ساحة الكلية ونسميها ندوة، ونتكلم فيها عن قضية التوحيد وقضايا اإليمان"، 
، ومنع خروج الطالب للمشاركة فيه، فحصل الصدام الذي لم يكن السلفيون فخطط اإلخوان لمنع هذا اللقاء

على استعداد له بينما كان اإلخوان بعد خروجهم من معتقالت الحقبة الناصرية "مرتبين أمورهم"، حتى 
 ظهر ارتباك شديد لدى السلفيين، التقوا على أثره واتفقوا على العمل بطريقة مرتبة، فجرى ما يشبه االتحاد
من أجل الدعوة بين هؤالء الطالب الذين باتوا يعرفون اآلن بشيوخ الدعوة السلفية ورموزها، وتم االتفاق 

 بينهم على أن يتولى محمد عبد الفتاح أبو إدريس )قيّ م( المدرسة السلفية، أي مسؤلها األول.

 

إال أن الباحث المدقق في وبالرغم من هذه البداية التي شهدت ما يشبه الصراع بين السلفيين واإلخوان 
الموقف السلفي يمكن أن يلحظ بسهولة هذه المساحة الكبيرة التي يراها السلفيون مشتركة بينهم وبين 
جماعة اإلخوان المسلمين. بل وتنم كتابات عدد كبير من رموز الدعوة السلفية عن تقدير عال لتاريخ 

كاد يذكره أحدهم في ندوة أو خطبة أو مقال إال وجهود مؤسس حركة اإلخوان اإلمام حسن البنا، إذ ال ي
 ويتبع ذلك بالترحم عليه والدعاء له "رزقه هللا منازل الشهداء".

 أنصار السنة المحمدية

يؤكد السلفيون على األثر الكبير الذي كان لجماعة "أنصار السنة المحمدية" في نشأة دعوتهم تاريخيا، 
هل السنة والجماعة الذي تميزت بنشره على يد شيوخها: خاصة وقد كانت أنصار السنة على منهج أ

محمد حامد الفقي، وعبد الرزاق عفيفي، وعبد الرحمن الوكيل، ومحمد علي عبد الرحيم، الذي كان 
 للسلفيين في بدايات دعوتهم معه لقاءات ومجالسات. 

 

ل وعلى منهج يلتزم الكتاب لكن لماذا اختار السلفيون العمل خارج هذه الجماعة، التي كانت قائمة بالفع
والسنة؟ وقد عملوا ضمن إطارها في كثير من البالد، حتى حالت الظروف دون ذلك. يذهب الشيخ ياسر 
برهامي إلى أن مسألة عمل السلفيين ضمن جماعة أنصار السنة كانت تتوقف على شخصيات القائمين 
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اك طائفة ال تستوعب الشباب وال طاقاتهم"، على الجماعة في المناطق المختلفة، "ففي اإلسكندرية كانت هن
على حد قوله، بل تكاد تحصر نفسها في قضايا شرعية بعينها "تتشدد جدا فيها وتهمل غيرها رغم أن 

الحق غالبا ما يكون في خالفها"، مثل قضية االقتصار على الصحيحين في االستدالل، ومثل قضية إخراج 
ار المهدي، ولقد كان الوضع في اإلسكندرية ال يحتمل أي تطوير القيمة في زكاة الفطر، ومثل قضية إنك

للعمل من خالل األوضاع القائمة آنذاك. في حين كان التعاون التام للسلفيين في وجود الشيخ محمد 
صفوت نور الدين وقبل أن يتولى رئاسة الجماعة، الذي كان يحضر لقاءات السلفيين في المحافظات 

 المختلفة. 

ظروف التي حالت دون بقاء السلفيين ضمن إطار "أنصار السنة" وصفها د.ياسر برهامي بأنها ورغم أن ال
"خارجة عنا" إال أن المتأمل في منهج الجماعتين ووسائل دعوتهما ومساحة الحركة يمكن أن يخرج بعدد 

الجمعية من األسباب، أهمها: ضيق المساحة المتاحة للعمل أمام السلفيين ضمن "أنصار السنة"، وهي 
المعترف بها قانونا، وتشرف عليها رسميا وزارة الشؤون االجتماعية، وتتلقى مساعدات من الدولة، فضال 
عن المسائل الخالفية التي ذكرها برهامي، إلى جانب رغبة السلفيين في مساحة أكبر للعمل والحركة دون 

 قيود.

  

 التكفير والهجرة

ولى لدعوتهم ظهرت جماعة "التكفير والهجرة" على يد شكري وبينما كان السلفيون يضعون اللبنات األ 
مصطفى، الذي استطاع بأسلوبه وذكائه أن يضم إليه عددا كبيرا من الشباب، اللذين نفذوا فيما بعد حادثة 

قتل وزير األوقاف األسبق الشيخ الذهبي، وقعت الحادثة بينما كان السلفيون بأحد معسكراتهم اإلسالمية 
، وكانت لها أصداء داخل المجتمع المصري، ولذلك وصفها 1977معة اإلسكندرية صيف عام في استاد جا

الشيخ أحمد فريد بأنها "كانت فتنة بالفعل"، حرص السلفيون على نفيها عن أنفسهم والتأكيد على عدم 
نرتدي تبنيهم لهذا الفكر، حسبما حكى فريد في مذكراته، قائال: "خرجنا إلى المواصالت العامة ونحن 

)فانلة( مكتوبا عليها "الجماعة اإلسالمية.. ندعو هللا عز وجل، ونتبرأ من جماعة التكفير وقتل الذهبي"؛ 
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وذلك حتى ال تستغل الفرصة لضرب الصحوة الناشئة. ثم شرع محمد إسماعيل المقدم يدرس لهم ولمن 
 حضر من الطالب في المعسكر رسالة شرعية في الرد على جماعة التكفير. 

 

ولعل هذه الحادثة على ما فيها من توصيف لموقف السلفيين من التكفير تضفي مزيدا من الضوء على 
النشاط الدعوي والحركي والطالبي الذي كان متاحا لهم في هذه الفترة داخل الجامعات، وهي الوسيلة التي 

المية"، حتى صار أتاحت لهم فرصة التواجد وسط الشباب، من خالل العمل ضمن إطار "الجماعة اإلس
 للسلفيين وجودا واضحا ينافس وجود الجماعات األخرى العاملة قبلهم. 

 

 معهد إعداد الدعاة

بعد انفصال "المدرسة السلفية" عن تيار الجماعة اإلسالمية في الجامعات وتخرج هؤالء الطالب أطلق 
ا". على حد قول الشيخ عبد ؛ وذلك إلثبات "شمولية دعوته1985-84عليها "الدعوة السلفية" في العام 

 المنعم الشحات.

وخالل مرحلة االنتشار والتوسع، منذ منتصف الثمانينات، أسست الدعوة السلفية معهد "الفرقان إلعداد 
، كأول مدرسة إسالمية ذات منهجية سلفية لتخريج الدعاة، وشرع 1986الدعاة" في اإلسكندرية عام 

مناهج التدريس لطالبه، وقد القى هذا المعهد سمعة طيبة حتى الدعاة السلفيون يشرفون عليه ويضعون 
ذاع صيته بين الراغبين في طلب العلم الشرعي بكافة فروعه )فقه، تجويد، حديث، أصول، توحيد، قرآن( 
حتى من بين خريجي األزهر. وفي فترة وجيزة خرج المعهد عددا من الدعاة حملوا مشعل الدعوة السلفية 

في عدد من المحافظات واألقاليم حتى صارت الدعوة السلفية بفضله تصدر دعاتها إلى في مصر، انتشروا 
كل أقاليم القطر المصري وخارجه، وهم الذين هيؤوا لها فيما بعد هذا المدد السلفي الذي بات ملحوظا، 

د الدينية على الرغم من أنهم اختاروا منهجًا دراسيًا متعمقًا يفوق عمقه المناهج التي تدرس في المعاه
 الرسمية وغير الرسمية. 
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كما أصدرت الدعوة السلفية في هذه المرحلة مجلة )صوت الدعوة( وهي مطبوعة إسالمية شهرية ظلت 
م، وكانت تهتم بكل ما يتعلق بالمنهج السلفي 1994تصدر دون انتظام إلى حين تم إيقافها نهائيا سنة 
 لفيون. من خالل مقاالت شرعية مطولة يكتبها الدعاة الس

ولم يتوقف النشاط السلفي في اإلسكندرية على الجوانب التعليمية والدعوية فحسب، بل تعداه إلى جوانب 
اجتماعية واغاثية ككفالة األيتام واألرامل، وعالج المرضى، وغير ذلك من النشاطات جرى العمل فيها من 

 طق وأحياء اإلسكندرية. خالل "لجنة الزكاة" التي كان لها فروع في كل منطقة وحي من منا

 

وقد استلزم هذا االنتشار السعي إلى ترتيب هذا العمل متعدد المجاالت سواء داخل اإلسكندرية أو خارجها، 
السيما مع ازدياد أعداد المنتسبين إلى السلفية والمتأثرين بمنهجها. لذلك أنشأ السلفيون "المجلس 

تلفة بطريقة مركزية منظمة. وأيضا تم تشكيل "لجنة التنفيذي" ليدير شؤون الدعوة في المناطق المخ
 .1992إلى  86المحافظات"، و"اللجنة االجتماعية"، و"لجنة الشباب" كل ذلك خالل السنوات م ن 

الذين تم اختيارهم م ن ق َبل المنتسبين  -وليس لعموم اإلدارة  -حيث تم تكوين أول جمعية عمومية للدعاة 
ة واألمانة المنهجية، والدعوية، والسلوكية، والخلقية"، على حد قول الشحات، ثم للدعوة؛ "بناًء على الكفاء

اختارت الجمعية العمومية "القيم" ـ وهو المسؤول األول عن الدعوة ـ ونائبه ومجلس اإلدارة باالقتراع 
اسر برهامي" السري المباشر، وانتهى األمر باختيار الشيخ "محمد عبد الفتاح أبو إدريس" قيًما، والشيخ "ي

نائًبا، وعضوية كل من: الشيخ محمد إسماعيل، والشيخ أحمد فريد، والشيخ أحمد حطيبة، والشيخ سعيد 
عبد العظيم، والشيخ علي حاتم. وكانت قرارات المجلس التنفيذي تـُتخذ باألغلبية مع ترجيح جانب "القيّ م" ـ 

 الذي هو بمثابة رئيس الدعوة السلفية ـ عند التساوي.

ما كانت الدعوة "جزءا من واقع مليء بالحسابات المعقدة"، على حد تعبير الشيخ ياسر برهامي، فقد ول
استفز توسع السلفيين األجهزة األمنية التي شرعت في التضييق عليهم، محاولة تفكيك الروابط التنظيمية 

دينين، وبلغ هذا لهذا التجمع األصولي الذي جذب في فترة محدودة عشرات اآلالف من الشباب المت
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التضييق ذروته في القضية التي تم فيها توقيف قيم الدعوة السلفية الشيخ أبو إدريس، والشيخ سعيد عبد 
، وهي القضية التي تم فيها وقف مجلة "صوت الدعوة"، وإغالق معهد "إعداد الدعاة"، 1994العظيم عام 

ف تستمر في العمل وهي التي سوف تشرف الذي جرى تسليمه لوزارة األوقاف على أساس أن الوزارة سو 
عليه، إال أن ذلك لم يحدث وتوقف العمل فيه تماما، كما جرى حل "المجلس التنفيذي"، واللجنة 

 االجتماعية، ولجنة المحافظات.

 

ولم يتبق للسلفيين من مجاالت عمل سوى الجامعة وبين الطالئع، وهو ما لم يتم االعتراض عليه من قبل 
، العام الذي تم فيه إيقاف العمل في الجامعة 2002نية في هذه الفترة وظل مستمرا حتى عام  األجهزة األم

والطالئع والعمل خارج اإلسكندرية، وقد كان السفر والتنقل ممنوعًا على الدعاة السلفيين خارج اإلسكندرية 
 منذ أواسط التسعينيات.

 

 من يناير 25أعقاب ثورة الـ في ” الدعوة السلفية”إعادة بناء الهيكل التنظيمي لـ

 

ظلت "الدعوة السلفية" تتنقل من تضييق إلى تضييق في عهد نظام مبارك ولم يتسن لها إعادة هيكل 
من يناير في إسقاط حكمه. وخالل أول اجتماع لمجلس شورى  25الجماعة سوى بعد نجاح ثورة الـ 

ندرية أعلنت "الدعوة" في بيان رسمي لها يونيو باإلسك 30( عضوا يوم 203الدعوة السلفية المكون من )
تشكيل "مجلس أمناء" لها يتكون من الشيوخ المؤسسين للجماعة وهم: الشيخ محمد إسماعيل المقدم، 

الشيخ محمد عبد الفتاح )أبو إدريس(، الشيخ أحمد فريد، الشيخ سعيد عبد العظيم، الشيخ ياسر برهامي، 
س األمناء الدكتور محمد يسري إبراهيم رئيسا لمجلس الشورى الشيخ أحمد حطيبة. ثم اختار أعضاء مجل

 العام.
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كما انتخب مجلس الشورى "مجلس إدارة" جديد يتكون من: الرئيس العام للدعوة السلفية وهو الشيخ أبو 
عضوا  12إدريس، والشيخ ياسر برهامي نائًبا أوال، والشيخ سعيد عبد العظيم نائًبا ثانًيا، إضافة إلى 

وقال البيان إن كل من الشيخ محمد إسماعيل المقدم، والشيخ أحمد فريد، والشيخ أحمد حطيبة  آخرين. 
 اعتذروا عن الترشح ألي من المناصب اإلدارية.

ومن بين األسماء المعروفة إعالميا في مجلس الشورى: الشيخ علي غالب، الشيخ سعيد الروبي، الدكتور 
سعيد السواح، الشيخ محمود عبد الحميد، الشيخ حسين عالء بكر، الشيخ شريف الهواري، الشيخ 

العفاني، الشيخ علي حاتم، الشيخ سعيد حماد، الشيخ أشرف ثابت، الشيخ جالل مرة، الشيخ يونس 
 مخيون، الشيخ عبد المنعم الشحات، واألخير هو الناطق اإلعالمي الرسمي للدعوة السلفية.

يب البيت السلفي من الداخل وإيجاد هيكل مؤسسي قوي مع وجاءت الخطوة تعبيرا عن رغبة واضحة في ترت
اتساع المسئوليات وتزايد األعباء التي باتت تضطلع بها الدعوة السلفية في مصر ما بعد الثورة، إذ يعد 
هذا التشكيل بمثابة إطالق لنظام إداري وتنظيمي للسلفية يستفيد من أجواء الحريات التي باتت تعيشها 

 ور أكبر للجماعة في الحياة العامة.مصر، وإيذانا بد

  

 

 

 االنتشار الجغرافي للحركة السلفية

  

ينتظم ضمن الحركة السلفية في مصر تشكيلة كبيرة من الجماعات والجمعيات اإلسالمية، ويتفاوت وجود 
هذه الكيانات من محافظة ألخرى حسب حجم انتشارها في هذه المحافظة أو تلك حتى يمكن أن نقول أن 

المنطقة تمثل ثقل وجودي لهذه الجماعة دون األخريات، وأبرز هذه الكيانات: "الدعوة السلفية" مدرسة  هذه
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اإلسكندرية، والجماعة اإلسالمية، وجمعية أنصار السنة، والجمعية الشرعية، وجماعة "التبليغ والدعوة"، 
 فيون المستقلون. وما أصطلح على تسميته بـ"السلفية الحركية"، وسلفية أولي األمر، والسل

فبينما تشغل السلفية رقعة واسعة من المشهد اإلسالمي العام في البالد إال أنها تتوزع على عدد من 
الجماعات والكيانات وليس كيانا واحدا. وإذا كان اإلخوان المسلمون يمكن اعتبارهم كتلة واحدة منظمة 

بة للقرار السياسي الذي تصدره قيادات الجماعة، ومتماسكة في قراراها واختيارها وتحركها في الشارع استجا
فمن المهم اإلشارة إلى التنوع الحاصل داخل الطيف السلفي، وانعكاس هذا التنوع على التماسك التنظيمي 

 والحركي واالنتشار الجغرافي للسلفيين.

  

 الدعوة السلفية

سيا لها الكيان األكبر واألوسع انتشارا يمكن اعتبار "الدعوة السلفية" التي تتخذ من اإلسكندرية مركزا رئي
واألقوى تنظيما من بين الكيانات السلفية في مصر.. صحيح أن مدرسة اإلسكندرية لم تكن تؤمن منذ 

نشأتها بالعمل التنظيمي الهرمي، ولم تساعدها ظروف النشأة على إيجاده ـ على عكس "اإلخوان" مثال ـ إال 
ي تماسكها وكونها كتلة واحدة متماسكة إلى حد كبير، مما يصعب معه أن ذلك لم يؤثر ولو للحظة واحدة ف

حلحلت صفوفها، أو تعدد التوجهات داخلها، أو التقاعس عن االستجابة الختيارات مشايخها. ويعود ذلك 
في جزء كبير منه إلى: إيمان السلفيين بـالعمل الجماعي ـ أي تحقيق التعاون على البر والتقوى ـ العلني، 

ظم، وتأصيلهم الشرعي له. ففي حين تمثل قضية )السمع والطاعة( عامال رئيسيا في االنضباط المن
التنظيمي لدى اإلخوان، يعول السلفيون على تقديم )الدليل الشرعي( في كل شؤونهم، والنظرة اإلسالمية 

ب معهم الزما من األصيلة للعلماء والدعاة من حيث احترامهم وتقديرهم وتوقيرهم، مما يجعل حبهم والتأد
لوازم التعاون على البر، وفيه ما فيه من تقوية البناء الروحي والتنظيمي بين عناصر الحركة. يقول الشيخ 

عبد المنعم الشحات: "استطاعت الدعوة عبر عقود قيادة أبنائها دونما أطر تنظيمية أو بأطر ضعيفة". 
وإن تفاوت الفضل  -له هو ومعلمه في النهاية معتمدة على كونها "تربيهم على إتباع الدليل؛ مما يجع

 في منزلة "كل يؤخذ م ن قوله وُيترك". -والسبق
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ولعل طبيعة العمل السلفي الذي ابتعد طويال عن غمار السياسة ومعاركها، جعل اهتمام السلفيين موجهًا 
سبعينيات القرن باألساس إلى تربية أفرادهم، ورفع مستواهم العلمي الشرعي. فمنذ نشأتها في بداية 

الماضي و"الدعوة السلفية" كان عملها منصبا باألساس على نشر المنهج، وتصحيح العقائد، ودعوة 
الناس إلى االلتزام بالعبادات وأحكماها، والتقرب إلى هللا، فكانت المساحة األكبر من نشاطهم مساحة 

حالة دينية في عمومها، وسيكون دعوية باألساس من خالل الدروس والندوات والدورات العلمية، فهي 
لذلك أثره ال شك فيما هو قادم من المنافسة السياسية وقدرة السلفيين على الدعاية والحشد وراء مرشحيهم 

 وصوال إلى صناديق االنتخابات.

ومن خالل ثقلهم الجغرافي وتوزعهم على مناطق الجمهورية يمكن اعتبار محافظات شمال البالد من 
األساسية، وإن نافسهم اإلخوان في بعضها، لكن تظل محافظات: اإلسكندرية، ومطروح،  معاقل السلفيين

والبحيرة، وسيوة، والمنصورة، وكفر الشيخ، ودمياط، ومعظم مدن الدلتا، والسويس واإلسماعيلية وصوال 
 إلى بعض مناطق القاهرة وبني سويف من المراكز التي من السهل أن تشهد اكتساح سلفي غير مسبوق 

في أي منافسة سياسية. حيث يعول السلفيون على رصيد دعوي وخيري واجتماعي عملوا على إثرائه منذ 
عقود خلت، كما يعولون على الكم الكبير من الشيوخ والدعاة لديهم الذي يستحوذ على قبول وشعبية 

 جارفة في المناطق المختلفة.

 

 السلفية الحركية

  

السلفيين وتالميذهم في القاهرة والجيزة مسمى "السلفية الحركية"،  يطلق البعض على مجموعة من الدعاة
تميزا لهم عن ما يمكن أن نطلق عليه "السلفية العلمية الدعوية" وهو وصف ينطبق على "الدعوة السلفية" 
و"أنصار السنة".. ففي نفس الوقت الذي نشأت فيه السلفية الدعوية ظهر في حي شبرا بالقاهرة وعدد من 

اء األخرى رافد آخر من روافد السلفية بقيادة عدد من الدعاة أبرزهم: الشيخ فوزي السعيد، والدكتور األحي
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محمد عبد المقصود، والشيخ نشأت إبراهيم، والدكتور سيد العربي، ولم يختلف هذا الرافد السلفي عن 
بالشريعة اإلسالمية، السلفية الدعوية إال من ناحية ميلهم إلى الحكم بتكفير الحاكم الذي ال يحكم 

وانشغالهم القديم بالسياسية حتى أن البعض كان يضعهم في منطقة وسط بين اإلخوان والسلفيين.. ويلعب 
هؤالء المشايخ اآلن دورا كبيرا في التقريب بين التيارين السلفي واإلخواني. ويمكن اعتبار مسمى "السلفية 

بات بعض الصحفيين والباحثين بالرغم من أن مشايخ الحركية" إعالمي أكثر منه شيء آخر، ظهر في كتا
 هذا التيار ال يطلقون على أنفسهم مثل هذا المسمى وال غيره.

 

 جمعية أنصار السنة

  

"أنصار السنة" الجماعة والجمعية، هي واحدة من أقدم الجماعات السلفية التي عملت في مجال الدعوة 
يد العالم األزهري والفقيه السلفي الشيخ محمد حامد على  1926اإلسالمية، تأسست في القاهرة عام 

الفقي. ومنذ بداية السبعينيات تربطها عالقات قوية )فقهية وعقائدية( بمدرسة اإلسكندرية "الدعوة السلفية" 
 حتى ليصعب على المدقق التمييز بين منهجيهما.

  

المطالب قدمتها إلى القائمين على  من يناير أصدرت الجماعة "وثيقة" بها عدد من 25بعد قيام ثورة الـ 
األمر نصحا لألمة وإصالحا لألوضاع بما يكفل للبالد األمن واالستقرار. من هذه المطالب: التأكيد على 

المحافظة على هوية مصر اإلسالمية، وإطالق الحريات لدعاتها بما يتالءم مع وضع الدعوة إلى هللا 
 بالحكمة والموعظة الحسنة.

ن الجماعة أنها ستشكل حزبا، وال يبدو أن منتمين لها شرعوا في مثل هذا العمل، لكن سياسيا لم تعل
ينخرط معظم علماؤها ودعاتها في "مجلس شورى العلماء" وهو مجلس شرعي يتكون من عدد كبير من 
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 العلماء والدعاة السلفيين حرص على أن يكون له كلمة في قضايا الشأن العام من خالل عدد من البيانات
 أصدرها، وهو يضم عددا من دعاة "الدعوة السلفية".

ومن جهته حرص التحالف السلفي االنتخابي على ترشيح بعض رموز جمعية "أنصار السنة" على رأس 
قوائمه، ومن المناطق التي يوجد ألنصار السنة تواجدا قويا فيها مدن القاهرة والجيزة وبعض محافظات 

الجمعية في عدد كبير من المحافظات، ولهم قرابة مائة فرع وألف  الشمال والصعيد حيث ينتشر أعضاء
 مسجد ـ حسب بعض التقديرات ـ في ربوع مصر. 

  

 الجمعية الشرعية

  

في جميع أنحاء مصر،  1912تنتشر فروع الجمعية التي أسسها الشيخ محمود خطاب السبكي عام 
ال العمل الخيري، ليس فقط ألنها تمتلك مئات وتعتبر من أقوى وأبرز المنظمات اإلسالمية العاملة في مج

 األفرع في مختلف أنحاء البالد، بل المتالكها بيئة خدمية اجتماعية واقتصادية تغطي أنحاء مصر.

ظلت الجمعية طوال تاريخها حريصة على المساحة الفاصلة بينها وبين السياسة، وهي المساحة التي 
النهج في العزوف عن العمل السياسي هو ما هيأ لها أسباب أرساها مؤسسها الشيخ السبكي، ولعل هذا 

االستمرار في ظل النظام السابق، لكن البعض يرى أن الجمعية لن تستمر على هذا النهج خاصة في 
من يناير وقد لوحظ عليها الميل للمنحى السياسي في بعض توجهاتها، وهو ما عكسه  25أعقاب ثورة الـ 

البيان" فضال عن نشاط بعض دعاتها وخطبائها. وقبل االستفتاء على التعديالت التوجه السياسي لمجلتها "
الدستورية نشرت الجمعية إعالنا مدفوع األجر في صحيفة "األهرام" يدعو إلى التصويت بنعم وهو ما جعلها 

 محل انتقاد ألصحاب "ال" الذين شنعوا عليها هذا الخلط بين الخيري والسياسي.

العام للجمعية نحو المنهج السلفي إال أنه وألسباب عديدة باتت "الجمعية الشرعية"  وبالرغم من التوجه
تضم ما يمكن أن نصفه بالفسيفساء اإلسالمي، فتجد من بين خطبائها وأعضائها والعاملين فيها: السلفي 
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وات في واإلخواني واألزهري وغيرهم، وهو ما يصعب من مهمة الوقوف على الوجهة التي تتجهها هذه األص
 أي منافسة سياسية وإن كان معظمها ال شك يذهب إلى المرشحين اإلسالميين إذا ابتعدنا عن التصنيف.

  

 سلفية أولي األمر أو )السلفية المدخلية(

  

استطاع المدخليون ـ نسبة إلى التيار المدخلي المعروف في السعودية ـ أن يكونوا فصيال ال يمكن تجاهله 
ي مصر، ومن أشهر رموزه: الشيخ أسامة القوصي، والشيخ محمود لطفي عامر، ضمن التيار السلفي ف

والشيخ محمد سعيد رسالن، والدكتور طلعت زهران. ومن االختيارات الفقهية التي جعلت هؤالء الدعاة 
مميزين عن باقي شيوخ ودعاة المنهج السلفي، اعتقادهم في الحاكم "المتغلب" أنه تجب طاعته ما دام 

ولو كان فاسقا ولم يكن يحكم بشرع هللا، إذ يعتبر المداخلة أن الحكم بما أنزل هللا أمر فرعي، وليس متغلبا 
أصال من أصول العقيدة، وبذلك فإن من يحكم بغير ما أنزل هللا ويشرع القوانين الوضعية ال يكون قد 

 حتى إبداء النصيحة له ارتكب ناقضا من نواقض اإلسالم. ويرون أي معارضة للحاكم خروجا ال يجوز، وال
في العلن، وكان بعضهم يطلق على الرئيس المخلوع حسني مبارك "أمير المؤمنين" وهؤالء ما زالوا 

 يرفضون محاكمته ألنه باعتقادهم جرى خلعه من السلطة بطريقة غير شرعية.

ف بمؤسسات الدولة ويعتبر هذا الفصيل االعتراف بالحاكم والوالء له وحده ال يكفي إذا لم يتم االعترا 
جميعها مهما كان حجم مخالفتها ألحكام اإلسالم. كما تتمايز المدخلية عن غيرها من التيارات السلفية في 
أنها تعتبر الجماعة المسلمة هي الدولة والسلطان، ومن ثم فهي تشن هجوما حادا على القوى والجماعات 

 وتراهم "خوارج" على النظام. اإلسالمية وتصفها بالحزبية؛ ألنها ضد مفهوم الجماعة

عالقة المدخلية بباقي التيار السلفي ورموزه ليست جيدة على اإلطالق، وخاصة سلفية اإلسكندرية، الذين 
يصفهم المدخليون بالخوارج الجدد؛ وهو جزء من كل يمثل عالقتهم بكافة فصائل التيار اإلسالمي سلفي أو 

 إخواني.
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ل الشيخ محمود لطفي عامر ـ يبدون اهتماما كبيرا بالعمل السياسي، بعض رموز السلفية المدخلية ـ مث
وكانوا يعبرون عن رغبة شديدة في انجاح اإلسالميين في االنتخابات لكن يصعب الجزم بالجهة التي ذهبت 

إليها قوتهم التصويتية إن كان يشاركون جميعا في التصويت. لكن بعضهم يقف بالمرصاد من المشاركة 
تشكيل األحزاب السياسية وال يأل جهدا في معاداة من شاركوا وعلى رأس هؤالء يبرز الشيخ السياسية و 

 محمد سعيد رسالن، والدكتور طلعت زهران.

وللشيخ سعيد رسالن جهود جبارة في الهجوم على من ال يذهب مذهبه في مسألة المشاركة السياسية 
ومنذ أعلنت القوى السلفية انخراطها في العملية  وتشكيل األحزاب باعتبارها قنوات شرعية للعمل العام،

يناير والرجل لم يدخر وسعا في تقذيعهم "ألنهم يفرقون األمة ويمزقون  25السياسية في أعقاب ثورة 
الصف" ويلتزمون وسائل بدعية غير شرعية في التغيير، وقد أصدر مؤخرا عددا من الكتيبات )منها: 

عوتنا"( باتت توزع على نطاق واسع تدعو إلى ترك الحزبية والسياسة "حقيقة ما يحدث في مصر"، و"هذه د
 والرجوع إلى الوسائل الشرعية التي تجمع األمة.  

 

 الجماعة اإلسالمية

نشأت "الجماعة إسالمية" كتيار طالبي في الجامعات المصرية وبدأت أوائل سبعينيات القرن الماضي على 
نشطة الثقافية واالجتماعية البسيطة في محيط الطالب وغلب شكل جمعيات دينية صغيرة تقوم ببعض األ 

عليها الفكر السلفي، وكانت فكرة "الجهاد" كعقيدة إسالمية وباعتباره الفريضة الغائبة عن حياة المسلمين 
 من األفكار الرئيسية التي قامت عليها الجماعة. 

عدتها، وتطور مفهومها ونظرتها للعمل نمت هذه الجماعات الدينية داخل الكليات الجامعية، واتسعت قا
اإلسالمي، فاجتمع نفر من القائمين على هذا النشاط وأطلقوا عليها اسم "الجماعة اإلسالمية" ووضعوا لها 

بناًء تنظيميًّا يبدأ من داخل كل كلية من حيث وجود مجلس للشورى على رأسه أمير وينتهي بمجلس 
 "أمير أمراء الجماعة اإلسالمية". شورى الجامعات وعلى رأسه األمير العام
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استطاعت الجماعة قيادة الحركة الطالبية، والفوز بثقة الطالب في انتخابات االتحادات الطالبية، وذلك في 
كل الجامعات المصرية تقريبًا. وكان لها العديد من المواقف السياسية من أبرزها موقفها من معاهدة 

ر وبعض وزراء إسرائيل فأقامت المؤتمرات والمسيرات ووزعت "كامب ديفيد" وزيارة شاه إيران لمص
 المنشورات خارج أسوار الجامعة للتنديد بذلك والمطالبة بتطبيق الشريعة اإلسالمية.

بعد اغتيال السادات ظهرت الجماعة على الساحة بقوة ونسب لها اإلعداد لخطة تستهدف إثارة القالقل 
إلذاعة والتليفزيون والمنشآت الحيوية بمحافظات مصر. كما دخلت واالضطرابات ولالستيالء على مبنى ا

مرحلة أخرى من الصدام مع الدولة وأجهزتها األمنية من خالل مهاجمة مراكز الشرطة فدارت معركة حامية 
قتل فيها العديد من كبار رجال الشرطة والقوات الخاصة ونسب إليها محاوالت اغتيال بعض الوزراء 

ة فشرعت الدولة في حملة طويلة األمد لمطاردة الجماعة اإلسالمية انتهت باعتقال ومسؤولي الحكوم
 اآلالف من قياداتها وكوادرها.

م جرى على  2002أجرى بعض قيادات الجماعة وأعضائها مراجعات فكرية من داخل السجون منذ العام 
دتها في السجون والمعتقالت كأحد إثرها اإلفراج عن العديد منهم في عهد مبارك. وبعد خروج الباقي من قا

من يناير بادرت "الجماعة اإلسالمية" باالنخراط في العمل السياسي رغبة منها في  25نتائج ثورة الـ 
المشاركة والتحول عن النهج العنيف إلى التغيير بالوسائل السلمية المشروعة.. وكغيرها من القوى 

ليه "البناء والتنمية"، ثم انضمت بوصف مراقب لـ اإلسالمية شكلت الجماعة حزبا سياسيا أطلقت ع
"التحالف الديمقراطي" الذي شكله اإلخوان والوفد وانضمت له أغلب األحزاب اإلسالمية أمال في توحيد هذه 
القوى تحت راية واحدة إال أن "البناء والتنمية" اضطر للخروج من التحالف كغيره من باقي األحزاب التي لم 

 خوان للتحالف.يرضها إدارة اإل

حزب الجماعة اإلسالمية كان أحد أضالع التحالف االنتخابي السلفي "تحالف من أجل مصر" وعول عليه 
التحالف في تغطيته بمحافظات الصعيد التي له فيها وجود تاريخي خاصة المنيا وأسيوط والفيوم فضال عما 

 ية من دعم للتحالف بشكل عام. يمثله وجوده في محافظات أخرى مثل القاهرة والجيزة والقليوب

 التبليغ والدعوة
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جماعة التبليغ جماعة إسالمية أقرب ما تكون إلى جماعة وعظ وإرشاد، تقوم دعوتها على تبليغ فضائل  
اإلسالم لكل من تستطيع الوصول إليه، ملزمًة أتباعها بأن يقتطع كل واحد منهم جزًء من وقته لتبليغ 

لتشكيالت الحزبية والقضايا السياسية، ويلجأ أعضاؤها إلى الخروج للدعوة الدعوة ونشرها بعيدًا عن ا
ومخالطة المسلمين في مساجدهم ودورهم ومتاجرهم ونواديهم، وإلقاء المواعظ والدروس والترغيب في 

الخروج معهم. والعدد األمثل للخروج أن يكون يومًا في األسبوع وثالثة أيام في الشهر وأربعين يومًا في 
 سنة وأربعة أشهر في العمر كله.ال

تأسست في الهند على يد الشيخ محمد إلياس الكاندهلوي ومنها انتقلت إلى أنحاء العالم وخاصة 
 الباكستان وبنغالديش، وانتقلت إلى العالم اإلسالمي والعالم العربي حيث صار لهم أتباع كثيرون في مصر.

 . وللجماعة ستة مبادئ تعد أساسا لدعوتها:

 لكلمة الطيبة )ال إله إال هللا محمد رسول هللا(.ـ ا

 ـ إقامة الصلوات ذات الخشوع.

 ـ العلم والذكر.

 ـ إكرام المسلمين.

 ـ اإلخالص.

وإن كانت الجماعة أخذت بعض مما في الطرق الصوفية إال أن "التبليغ" تنتمي إلى أهل السنة والجماعة 
 تيارا خاصا. في كل عقائدهم، ولهم بعض التعاليم تجعل منهم 

ال يتعرض دعاة الجماعة إلى فكرة )إزالة المنكرات( معتقدين بأنهم اآلن في مرحلة إيجاد المناخ المالئم 
للحياة اإلسالمية، وأن القيام بهذا العمل قد يضع العراقيل في طريقهم وينّفر الناس منهم. كما ال يتكلمون 

شاكلها، وينتقدون كل من يتدخل فيها، ويقولون في السياسة، وينهون أفراد جماعتهم عن الخوض في م
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بأن السياسة هي أن تترك السياسة، ولعّل هذه النقطة هي جوهر الخالف بينهم وبين الجماعات اإلسالمية 
 التي ترى ضرورة العمل بالسياسة لألمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

إعالمي في مصر، لم تغير فيها الثورة ما زالت الجماعة متمسكة بقرارها البعد عن أي عمل سياسي و و 
كثيرا أو قليال، بل بقيت على عهدها غير مستعدة ألن تتحول عن الدعوة اإلسالمية الهادئة بعيدا عن 

صخب الواقع السياسي بكافة تفاصيله. لكن كل التقديرات تؤكد على أن أعضاء الجماعة ال يمانعون في 
ميين من كافة االتجاهات. ودعم الصوت اإلسالمي في الشارع المشاركة بالتصويت لدعم المرشحين اإلسال

 بشكل عام. 

 الموقف السلفي من السياسة وتطورات هذا الموقف

، بل كان لهم موقف 2011من يناير  25لم يشارك السلفيون في أي عمل سياسي في مصر قبل ثورة الـ 
 البالد، وذلك لعدد من األسباب منها:حاد يتمثل في عدم االقتراب من أي مشاركة أو استحقاق سياسي في 

ـ رفض "الديمقراطية" كنظرية غربية حاكمة للمنظومة السياسية في مصر، باعتبار ما فيها من مخالفات 1
شرعية، وأيضا باعتبارها نظرية غربية ظهرت بعيدا عن قيم اإلسالم ومبادئه، وأيضا ألنها ليست الشورى 

كما للمنظومة السياسية. إذ ينظر السلفيون إلى كون الديمقراطية ال البديل اإلسالمي األولى بأن يكون حا
تراعي الشروط اإلسالمية فيمن يحكم أو يشرع القوانين، وقد تأتي "بكافر أو امرأة لحكم الدولة اإلسالمية 

 أو تأتي بمن يجهر بعداء الدين"، على حد قول الدكتور سعيد عبد العظيم.)…( 

   

تهجه النظام السابق في مواجهة اإلسالميين ومن ورائه القوى السياسية والثقافية ـ العداء الذي كان ين2
 واإلعالمية )ليبرالية، ويسارية، وقومية، وقبطية( التي كانت تناصبهم هي األخرى العداء.
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ـ الموقف الدولي واإلقليمي من أي انخراط إسالمي جاد في العملية السياسية قد يفضي إلى وصولهم إلى 3
دة الحكم في مصر، وما كان يستلزمه هذا الموقف من تقديم تنازالت شرعية ال يرضاها السلفيون تجاه س

كثير من القضايا، هذا في حال قبل مسألة وصولهم من األساس. إذ كان التيار السلفي كثيرا ما يضع 
اإلسالمية" أوائل نصب عينه انقالب النظام الجزائري على االنتخابات التي فازت بها "جبهة اإلنقاذ 

تسعينيات القرن الماضي، وأيضا ممارسات القوى الدولية واإلقليمية والمحلية ضد حركة "حماس" بعد 
فوزها باالنتخابات الفلسطينية. فكانت هذه التجارب دليلهم على أن معطيات اللعبة السياسية في ضوء 

هم بالمشاركة "إال بالتنازل عن عقائد ومبادئ موازين القوى عالميًا وإقليميًا وداخليًا ال يمكن أن تسمح ل
وقيم" ال يقبل السلفيون أن يضحوا بها في سبيل الحصول على وضع سياسي، على حد قول الشيخ ياسر 

 برهامي في مقابلة سابقة لنا معه.

مكن ومع كل هذه االعتبارات لم يغلق السلفيون كل األبواب أمام النظام الديمقراطي، بل كانوا يرون أنه ي
لهم المشاركة في ظل الديمقراطية واستثمارها لتطبيق الشريعة اإلسالمية، بشرط عدم إقرار الباطل أو 

وهي )…( المشاركة في المنكر، إذ أن "آلية اختيار قيادة عن طريق األغلبية أمر مقبول من حيث الجملة 
طريقة الختيار القيادة أو التخاذ النقطة التي تحدث لبًسا لدى البعض بين جواز اعتماد مثل هذه اآللية ك

 القرار، وبين الديمقراطية كنظام حكم"، كما يقول الشيخ عبد المنعم الشحات. 

لكن وخالل طيلة حكم النظام السابق اقتصرت مشاركة السلفيين على دعم المرشحين اإلسالميين المنتمين 
ينما كانوا يمتنعون عن التصويت لهم في لإلخوان المسلمين في النقابات المهنية واالتحادات الطالبية، ب

االنتخابات البرلمانية لما يرون فيها من ضرورة اإلقرار بـ"الباطل"، كحضور سن القوانين المخالفة ألحكام 
 اإلسالم.

من يناير بما أوجدته من متغيرات جذرية داخل مصر، وتغيرت موازين  25وما إن وقعت أحداث ثورة الـ 
أن الظروف باتت مهيئة إلى حد يسمح لهم بمساحة ال بأس بها من المشاركة  اللعبة، وجد السلفيون 

االيجابية، وفي محاضرة له، طالب الشيخ محمد حسان علماء الدعوة السلفيَّة بإعادة النظر في كثير من 
المسلمات، كمسألة الترشح لمجالس الشعب، والشورى، والرئاسة، والحكومة. وخالل مؤتمر سلفي حاشد 
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فبراير( قال الداعية اإلسالمي المعروف: "ال ينبغي أن نكون  18محافظة المنصورة )الجمعة  شهدته
أطالب شيوخنا أن يجتمعوا وأن يؤصلوا ليخرجوا شبابنا من الفتنة ومن البلبلة التي عاشوا )…( سلبيين 

ا وأوالدنا، فمتى فيها طيلة األيام الماضية".. وتساءل "إن لم نوجد اآلن على أرض الساحة لنوجه شبابن
 سنخرج؟".

وكانت دعوة غير مسبوقة، لم تكن لتخرج من أحد أبرز الدعاة السلفيين لوال المتغيرات التي ساهمت بشكل 
كبير في أن تتطلع كافة مكونات الحركة اإلسالمية التي كانت مطاردة في السابق )بين المنع واالعتقال( 

 ا. للمشاركة من خالل كيانات قانونية معترف به

وتعليقا على دعوة الشيخ محمد حسان كتب أحد الشباب السلفيين على شبكة اإلنترنت، قائال: ما تفضل 
الشيخ بإيراده ال يكاد يختلف عليه علماء األمة "شريطة أن نجد على األرض تلك الوعود واآلمال التي ال 

م لكرامة اإلنسان". بينما كتب آخر: زالت في إطار األحالم.. من انتخابات نزيهة، وعدالة اجتماعية، واحترا
"إنه لمن التهور والطيش أن نقرر تقريرات لمرحلة إلى اآلن لم تتضح معالمها، وإن كان المؤول خيرا إن 

 شاء هللا"، وأضاف "هذا العصر لم تتحدد بعد مالمحه على وجه اليقين".

سبوق انخراطها في العملية أعلنت "الدعوة السلفية" في بيان رسمي غير م 2011-مارس-22وبتاريخ 
السياسية. وجاء في البيان إن الدعوة اتخذت قرارًا بـ"المشاركة االيجابية في العملية السياسية"، وأضاف 
أنها "بصدد تحديد الخيار المناسب لصورة هذه المشاركة". وجاء القرار الجديد على ما يبدو بعد مخاض 

 بين شيوخ الدعوة السلفية.    عسير وفي ظل مشاورات ومحاورات طويلة دارت 

وفي أعقاب ذلك مباشرة سمحوا لمن أراد من طالبهم في الجامعات خوض انتخابات االتحادات الطالبية 
 2011-إبريل-2وغيرها "بناًء على قاعدة المصالح والمفاسد"، حسبما جاء على موقع "صوت السلف"  

بالكلية، ويعين على تكثير الخير والصالح ولو لم يؤد  "فكل ما ُيعين على تقليل الشر والفساد وإن لم يمنعه
 (".2: )َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلب رّ  َوالتَّْقَوى( )المائدة:-تعالى-الواجب كله؛ فهو مشروع داخل في  قوله 
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وفي إطار االجتهادات الفقهية التي صاحبت متغيرات الموقف السلفي من المشاركة السياسية في البالد، 
يون إنهم قبلوا العمل بـ "آليات الديمقراطية" التي يرتضيها الشعب المصري اآلن كحكم بين قواه قال السلف

السياسية في ممارسة العمل السياسي قبوال كامال، لكن ظل موقفهم كما هو على سابق عهده من 
 "الديمقراطية" كإيدلوجية ونظرية حاكمة للعملية السياسية.

قال الشيخ ياسر برهامي ـ نائب رئيس الدعوة السلفية ـ إن "الديمقراطية وفي توضيح منه لهذه المسألة، 
التي َقب لنا آلياتها هي كما صرح به برنامج الحزب )يقصد النور( منضبطة بضوابط الشريعة". وأضاف: 

"نعني أننا ال نقبل أن يكون الحكم لغير هللا". وتابع برهامي في جواب له على أسئلة تلقاها موقع "صوت 
لسلف" الذي يشرف عليه، موضحا المقصود من قبولهم بـ "آليات" الديمقراطية، قائال: نقبل مسألة ا

"االنتخابات" على ما فيها من بعض المخالفات إال أنها أقل مفسدة من ترك المجال للعلمانيين والليبراليين. 
قيام المؤسسات في الدولة على مبدأ ونقبل "مراقبة البرلمان للحاكم، وإمكانية عزله ومنع استبداده"، ونقبل "

 الشورى الذي يتم من خالل االنتخاب".

أما ما لم يقبله السلفيون، فهو ـ كما يوضح الداعية السلفي المعروف ـ "الفكرة الفلسفية للديمقراطية في 
دهم أن الشعب هو مصدر السلطة التشريعية"، وما في الديمقراطية من كفر "في أصل فكرتها"، وذلك العتقا

الجازم بأن "الحكم هلل". وفيما يستند إليه السلفيون من الشريعة اإلسالمية في موقفهم هذا من 
الديمقراطية، يوضح الشيخ برهامي للمعترضين عليهم أن "النظم البشرية" يمكن أن ننتفع بما يوافق الشرع 

 -عمل بها عمر بن الخطاب  منها. مستدال بالنظم اإلدارية التي كانت عند الفرس مثل "الديوان" والتي
 لتنظيم مصالح المسلمين.  -رضي هللا عنه

  

وحيث يرى السلفيون في العمل السياسي "وسيلة م ن وسائل األمر بالمعروف والنهي عن المنكر" وأن 
الهدف والغاية هي تعبيد الناس لرب الناس. رأت "الدعوة السلفية" ـ بالرغم من إعالن مشاركتها السياسية ـ 

ية في الحفاظ على بقائها جماعة "دعوية"، تقديرا وحفاظا على رؤيتها لدور الدعوة المتمثل في: أهم
 "حراسة  الدين"، و"السعي إلى إقامته". 
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وحفاظا على هذا الدور رأى السلفيون أنه ال ينبغي لدعاتهم ومشايخهم االنشغال بتشكيل األحزاب أو 
ي، إذ جاء في البيان األول لـ "مجلس شورى العلماء" بتاريخ االنخراط بأنفسهم في سراديب العمل السياس

:"نفضل للعلماء والدعاة أن ال يترشحوا بأنفسهم حتى ال ينشغلوا عن الدعوة إلى هللا،  2011/ 3/ 10
 وإنما يقدمون من يتبنى قضايا اإلسالم ومصلحة األمة". 

من تراه صالحا" من األحزاب اإلسالمية التي واستعاضت الدعوة السلفية عن المشاركة باالكتفاء بأن تؤيد "
ستنخرط بنفسها في العملية السياسية. يقول عبد المنعم الشحات، وقد صار بعد الثورة المتحدث الرسمي 

للدعوة السلفية: "نحن نختار أن نظل دعوة، وإن كنا سنشارك في العمل السياسي باختيار األصلح م ن 
أفراد أحزاب ذات مرجعية إسالمية أخرى: كاإلخوان، وكذا م ن المستقلين  األحزاب السلفية وكذا األصلح م ن

 الصالحين". 

ولما كانت الدعوة السلفية "تسعى فيما تسعى إليه إلى إصالح السياسة والحكم، ولكنها تنزل ذلك منزلته 
بالدعوة". فقد  من أوامر الدين من حيث األهمية واألولوية، وتسعى إليه بالقدر الذي يتناسب مع القائمين

وضع شيوخها ودعاتها ثالثة معايير لمن سينال تأييدهم في االنتخابات :"األول: إيمانه بالمرجعية العليا 
للشريعة اإلسالمية، كفاءته ألداء المهام التشريعية والتنفيذية، وثالثا: النزاهة"، وهي الشروط ذاتها التي 

سة. حيث يفرق السلفيون بين كافة تصنيفات القوى يجب توافرها فمن سيدعمه السلفيون كمرشح للرئا
 السياسية في مصر حسب قربها وبعدها عن قبول الحلول اإلسالمية.

وفي ظل المتغيرات التي تداعت على الساحة في مصر في أعقاب الثورة أسست مجموعة من الشباب 
عا من خالل دعم شيوخ السلفيين المتعلمين من تخصصات شتى مهنية وعلمية حزب "النور"، وعملت سري

اإلسكندرية على تقويته جماهيريا وتعريف الناس به، عبر عدد كبير من المؤتمرات التي أقاموها في جميع 
 محافظات الجمهورية تقريبا. حتى بات الحزب األقوى من بين األحزاب السلفية.

خالل ندوة "الدعوة أعلنت "الدعوة السلفية" رسميا أنها تدعم حزب "النور"، و  2011-6-3وبتاريخ 
السلفية والعمل السياسي" التي أقيمت باإلسكندرية وحضرها الشيخ ياسر برهامي، قال الشيخ محمود 

عبدالحميد: "ونحن بعد اإلطالع على برنامج حزب النور سندعم هذا الحزب في االنتخابات القادمة 
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شار إلى أن الدعوة السلفية باتت تمثل وسنقويه بإذن هللا ألن المنهج متوافق مع الدعوة السلفية". كما أ
"جماعة ضغط" ألنها تمتلك "عددا كبيرا جدا من األصوات، وتنتشر في جميع محافظات الجمهورية"، مؤكدا 
على أنهم سيشاركون بهذه األصوات في كل االستحقاقات االنتخابية للضغط باتخاذ مواقف تخدم المشروع 

منوها إلى أن الدولة القادمة ستكون دولة قانونية "كل شيء فيها اإلسالمي المستمد من الكتاب والسنة. 
مؤطر بالقانون". ورأى عبد الحميد في المشاركة السياسية في هذه المرحلة "صناعة تاريخ" و"حماية 

للدعوة إلى هللا"، وليست مجرد مشاركة خاصة وأن البرلمان سيضع دستور البالد. وهو ما يستلزم "أن 
يحمي الدعوة بوجود أعضاء في البرلمان سواء كانوا من الحزب )النور( أو أن الدعوة يكون لنا إطارا 

ترشح بعض الناس، أو أن نختار من غيرنا من اإلسالميين، ومن الناس الصالحين، إذا كان لنا دوائر 
 ليس فيها مرشحين". 

جموعات أخرى منهم ولم يكن حزب النور هو الحزب السلفي الوحيد الذي أسسه السلفيون حيث أسست م
في القاهرة واإلسكندرية عدد آخر من األحزاب السلفية من بينها أحزاب "األصالة" و"الفضيلة" و"اإلصالح". 

فقد أسس اللواء عادل عبد المقصود عفيفي ـ شقيق الشيخ محمد عبد المقصود ـ حزب "األصالة"، فكان 
هرة،  ودخل األصالة في تحالف وصف بـ "الطبيعي" خروجه أشبه بالذراع السياسية للسلفية الحركية في القا

 مع حزب "النور" وحزب "البناء والتنمية" التابع للجماعة اإلسالمية لخوض االنتخابات. 

وتعد االنتخابات البرلمانية التي دارت بعد الثورة هي األولى التي يخوضها السلفيون في مصر، وحيث لم 
ابي واحد يجمع أحزابهم وجماعاتهم المتعددة في البالد بعدما يوفق اإلسالميون في تشكيل تحالف انتخ

اختار "اإلخوان المسلمون" تشكيل تحالف انتخابي مع عدد من القوى واألحزاب غير اإلسالمية فإن 
السلفيين ـ وهم الفصيل األكبر المنخرط حديثا في العملية السياسية ـ خاضوا هذه االنتخابات من خالل 

" وهو التحالف المكون من أحزاب )النور، واألصالة، والبناء والتنمية( معتمدا على "تحالف من أجل مصر
قاعدة عريضة من اإلسالميين أصحاب المنهج السلفي، وهم ينتظمون تشكيلة كبيرة من الجماعات 

 والجمعيات اإلسالمية أبرزها: "الدعوة السلفية" مدرسة اإلسكندرية، والجماعة اإلسالمية، وجمعية أنصار
السنة، والجمعية الشرعية، وجماعة "التبليغ والدعوة"، وما أصطلح على تسميته بـ"السلفية الحركية"، 
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والسلفيون المستقلون. وقد حقق هذا التحالف نتائج كانت صادمة لغير العارفين بحجم وقوة السلفيين في 
 ن.مصر بعدما جاء ثانيا بعد التحالف الديمقراطي الذي قاده اإلخوان المسلمو

 

 جدلية العالقة بين الدعوة والحزب

ال تنكر "الدعوة السلفية" العالقة الوثيقة لها بحزب "النور" الذي لم يعد سرا أنه خرج من رحمها وفرع من 
أصلها. وفي توضيحه منه لشكل العالقة المفترض بين "الدعوة السلفية" والحزب المنبثق منها، قال الشيخ 

فرع  -في أصلح أحواله -ما في األمر أن تكون الدعوة أشبه بنهر، والحزب سعيد عبد العظيم: إن "غاية 
منه"، مشيرا إلى أن "المشروع الحضاري اإلصالحي اإلسالمي ال يمكن أن ُيختزل في حزب".  ويرى عضو 

مجلس أمناء "الدعوة السلفية" في تعليق له نشرته مكتوًبا المواقع السلفية، أن الحزب ما هو إال "صورة 
 صور الدعوة"، وأردف قائال "نتمنى لها االستقامة والرشاد، وأن تكون دفعًا للدعوة ومشاركة فيها".   من

وفي تلميح منه للتحفظ الشديد الذي أبداه شيوخ سلفيون تجاه بعض التصريحات التي خرجت على لسان 
دعوتي سأصفق لك عندما قيادات في الحزب، قال الداعية السلفي الشهير: "ليس لكونك بجواري أو تنتمي ل

ْرَت( ]هود:  [". 112تغّير أو تبّدل، بل أقول: )َفاْسَتق ْم َكَما ُأم 

وفي تلميح منه آخر لما يحدث من اختالف حول وجهات النظر بين قادة الحزب وشيوخ الدعوة، يرى عبد 
زب على الدعوة". العظيم أنه "ال يصح أن يصيب الكبر والغرور من شارك في الحزب، أو أن ترتفع كفة الح

واصفا الدعوة بالماء، والحزب بالشراب، "والشراب يتعاطاه فالن أو فالن، ال بأس، أما الماء فهو قوام 
( ]األنبياء: َن اْلَماء  ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ [، فال غنى ألحد عنه، والشراب قد يتنجس، أما 30الحياة )َوَجَعْلَنا م 

 كون طاهرا".الماء فطهور، وغاية ما في الشراب أن ي

وينصح الشيخ سعيد عبد العظيم القائمين على حزب "النور" بأن تكون عندهم "حساسية نحو كل شيء 
حتى اللسان وعباراته"، ألنه ال ينبغي أن ننساق وراء المصطلحات األجنبية ونحن قوم نعتز بلغتنا العربية. 

 قول: "أنت مسلم، والمسلم يعتز بإسالمه".والمصطلحات الوافدة يؤخذ منها وُيرد. وتابع مخاطبا هؤالء بال
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 أحزاب الحركة السلفية واالختالف بينها

من رحم الحركة السلفية خرجت مجموعة من األحزاب بعضها حصل على الشرعية القانونية مثل )النور 
يرة قال واألصالة والفضيلة والبناء والتنمية( والبعض ما زال يسعى إليها مثل )اإلصالح(. وفي فتوى له شه

الشيخ ياسر برهامي: إن تعدد األحزاب السياسية التي يشكلها التيار السلفي "ليس بممنوع طالما أنها تريد 
إقامة الشرع، والتعاون على البر والتقوى"، مؤكدا انه في حال رأت هذه األحزاب النور ـ كلها أو بعضها ـ 

 فسيكون هناك تعاون وتنسيق فيما بينها.

لة توحيد األحزاب السلفية من عدمها، رأى الشيخ أن جمع هذه األحزاب "على عمل من وفي توضيحه لمسأ
الخير ال ُيستنكر"، خاصة إذ "كنا نقول ننسق مع اإلسالميين من غير السلفيين فمن باب أولى الذين هم 

: "لماذا ال على نفس المنهج". وخالل ندوة بعنوان "الدعوة السلفية والعمل السياسي" ُسأل الدكتور برهامي
تتوحد أحزاب "النور" و"الفضيلة" في حزب واحد وتحت راية واحدة، حتى ال يكون هناك تنازع؟"، فأرجع 

األمر إلى أن كل حزب من األحزاب قد يصل إلى شريحة من الناس ال يصل إليها الحزب اآلخر، فالحزب 
الطبقة من الناس، وكل له محبوه  ربما يكون في "أماكن ال يصل إليها اآلخرون، وربما ال يصل إلى نفس

 ومؤيدوه".

وحيث لم يوفق اإلسالميون في تشكيل تحالف انتخابي واحد يجمع أحزابهم وجماعاتهم المتعددة في البالد 
بعدما اختار "اإلخوان المسلمون" تشكيل تحالف انتخابي مع عدد من القوى واألحزاب غير اإلسالمية فإن 

ر المنخرط حديثا في العملية السياسية ـ خاضوا االنتخابات من خالل "تحالف السلفيين ـ وهم الفصيل األكب
من أجل مصر" وهو التحالف المكون من أحزاب )النور، واألصالة، والبناء والتنمية، واإلصالح "تحت 

 التأسيس"( معتمدا على قاعدة عريضة من اإلسالميين أصحاب المنهج السلفي.

 حزب النور
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من يناير أسست مجموعة من الشباب المتعلمين في "الدعوة السلفية" من  25في أعقاب ثورة الـ 
تخصصات شتى مهنية وعلمية حزب "النور"، وعملت سريعا من خالل دعم شيوخ اإلسكندرية على تقويته 

جماهيريا وتعريف الناس به، عبر عدد كبير من المؤتمرات التي أقاموها في جميع محافظات الجمهورية 
ى بات الحزب األقوى من بين األحزاب السلفية، فتزعم التحالف اإلسالمي الذي غلب عليه تقريبا. حت

التوجه السلفي في أعقاب خروجه من "التحالف الديمقراطي" الذي أسسه حزبي "الحرية والعدالة" ـ ذراع 
 اإلخوان السياسية ـ مع عدد من األحزاب.

( أبدى حزب "النور" استعداداه التام 2011أوائل يونيو بعد قرار لجنة األحزاب قبول أوراقه التأسيسية )
للتحاور والحديث مع كافة القوى واألطياف السياسية في مصر، اإلسالمية منها وغير اإلسالمية، التي 

تسعى لتحقيق مصالح البالد ودعم أمنها وسالمتها. وأصدرت "اللجنة العليا" للحزب بيانا رسميا قالت فيه 
حزب كل المصريين ويرحب بجميع طوائف الشعب، وفئات األمة" ليحملوا لواء النهضة إن حزب النور "هو 

 ويقودوا مسيرة اإلصالح في كافة المجاالت.

 

 حزب األصالة

األصالة هو الثاني في ترتيب األحزاب السلفية من حيث الحصول على االعتراف القانوني، أسسه اللواء 
حمد عبد المقصود ـ بعد تركه حزب "الفضيلة" الذي كان عادل عبد المقصود عفيفي ـ شقيق الشيخ م

يؤسسه بعدما تبين له ولمجموعة المؤسسين "اتجاه الحزب )الفضيلة( إلى منعطفات غير مقبولة"،. وفي 
بيان رسمي قال الحزب إن الشيخ محمد حسان، والشيخ محمد عبد المقصود، والشيخ مصطفى محمد، 

عبد السالم داعمين لـ "األصالة" ويعدوا في مقام المرجعيات الفكرية والشيخ ممدوح جابر، والشيخ محمد 
 للحزب مشيرا إلى أنهم سحبوا دعمهم للفضيلة بعدما تبين تحويله عن المسار السلفي إلى منعطفات أخرى.

فكان خروج األصالة أشبه بالذراع السياسية لفصيل سلفي طالما عرف باسم السلفية الحركية،  ومؤخرا 
 صالة في تحالف وصف بـ "الطبيعي" مع حزب "النور". دخل األ
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ويعد هذا التيار من أكثر القوى اإلسالمية في مصر دعوة إلى التحاور والتفاهم والتحالف بين كافة أطياف 
الحركة اإلسالمية وعلى رأسهم اإلخوان المسلمين وباقي الجماعات واألحزاب ذات المرجعية اإلسالمية، 

 طبيق وتفعيل الشريعة اإلسالمية في الدستور والحكم". تحت راية "إقامة وت

  

فخالل ندوة للحزب دعا الشيخ محمد عبد المقصود اإلسالميين إلى التعاون فيما بينهم لمواجهة القوى 
 المعادية، قائال: "ال بد أن نؤيد اإلخوان، ألن اآلخرين إمكانياتهم بالمليارات وإمكانياتنا ضعيفة".

يه قد عرضوا على الشيخين محمد حسان، وحسين يعقوب االنضمام إلى الحزب، وكان القائمون عل
ولكنهما رفضا وقال محمود حسان شقيق الشيخ: أنه رفض طلب بعض السلفيين بتأسيس حزب لرئاسته، 

 «.يعقوب»حتى ال ينشغل عن الدعوى، واألمر نفسه ينطبق على 

 

المصرية األصيٌلة هو تعاليم الدين اإلسالمي"، ولذلك ينص برنامج األصالة على أن "النبع الرئيسي للقيم 
يقدم الحزب نفسه بوصفه "حزب سيٌاسي ذو مرجعيٌة إسالميٌة في إطار الدستور"، ويضيف أيضا نحن نرى 

أن كل القيم الكريمة التي نريٌدها أن تكون متأصلة في الشعب المصري مثل الصدق واألمانة والتسامح إنما 
يعة اإلسالميٌة". تلك الشريعة التي يرى "األصالة" في كونها المصدر الرئيسي للتشريع هي "مستقاة من الشر 

ضمان العدل لجميع طوائف الشعب مع حفظ حق غير المسلمين في التحاكم إلى شرائعهم فيما يخص 
 أحوالهم الشخصيٌة.

  

ذي يمكن اعتباره ذراعا وفي باب )الحقوق العامة واألساسية للمواطنين( يرى ثاني األحزاب السلفية وال
سياسيا للسلفية الحركية في القاهرة أن العدل والمشروعية وسيٌادة القانون هم الثوابت األساسيٌة إلقامة 

دولة مصريٌة متقدمة قويٌة عزيٌزة تصون حقوق المواطنين وحريٌاتهم "في إطار مبادئ الشريعة اإلسالميٌة". 
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نميٌة فكريٌة اجتماعيٌة وخلقيٌة عن طريٌق الرفع من قيمة ولذلك يضع الحزب على رأس أهدافه إيجاد ت
 التقاليد الحسنة وتزكية النفوس وإعالء قيمة العادات الكريمة التي هي "مستقاة من الشريعة اإلسالمية".

 

وينص برنامج الحزب على "ضمان التعددية السيٌاسية، والسماح لكافة التوجهات واألفكار البناءة في 
اركة" باعتبار أن اعتماد مبدأ زيٌادة المشاركة السيٌاسيٌة سوف يثري العمل العام ويوسع المجتمع بالمش

مجاالت الحريٌة. وهو ما يستلزم ضمان حيٌادية األجهزة األمنيٌة واإلدارية والتنفيٌذية للدولة.. فهذه األجهزة 
 … مخصصة لخدمة الشعب وانحيٌازها ألي جهة جريمة تحاسب عليها

  

ة وإن لم يمكث طويال أمام الموقف من اآلخر عكس غيره من األحزاب السلفية إال أنه اختصر حزب األصال
ما يمكن أن يقوله في جعله باب المشاركة مفتوحا أمام الجميع باعتبارهم مواطنين عانوا جميعا في السابق 

 ثم شاركوا في ثورة قامت لتهدم أسس هذه المعاناة.

 

 

 حزب البناء والتنمية

من يناير بادرت "الجماعة  25وج الباقي من قادتها في السجون والمعتقالت كأحد نتائج ثورة الـ بعد خر  
اإلسالمية" باالنخراط في العمل السياسي رغبة منها في المشاركة والتحول عن النهج العنيف إلى التغيير 

سياسيا أطلقت عليه  بالوسائل السلمية المشروعة.. وكغيرها من القوى اإلسالمية شكلت الجماعة حزبا
"البناء والتنمية"، ثم انضمت بوصف مراقب لـ "التحالف الديمقراطي" الذي شكله اإلخوان والوفد وانضمت له 
أغلب األحزاب اإلسالمية أمال في توحيد هذه القوى تحت راية واحدة إال أن "البناء والتنمية" اضطر للخروج 

 تي لم يرضها إدارة اإلخوان له.من التحالف كغيره أيضا من باقي األحزاب ال
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حزب الجماعة اإلسالمية هو أحد أضالع التحالف اإلسالمي السلفي اآلن "تحالف من أجل مصر" ويعول 
عليه التحالف في تغطيته بمحافظات الصعيد التي له فيها وجود تاريخي خاصة المنيا وأسيوط والفيوم 

رة والجيزة والقليوبية من دعم للتحالف بشكل عام. فضال عما يمثله وجوده في محافظات أخرى مثل القاه
ويصب انخراط "البناء والتنمية" بهذا التحالف في أكثر من اتجاه ـ بغض النظر عما يعول عليه من ثقل 
جماهيري أو قوة تصويتية ـ من أهمها الدور الذي تلعبه بعض قيادات الجماعة في التنسيق السياسي 

سالمية، حيث تبدي الجماعة مرونة ملحوظة إزاء أي جهود توافقية ولو على واالنتخابي بين االتجاهات اإل
حساب مكاسبها السياسية واالنتخابية، حسبما عبر عن ذلك أكثر من متحدث عنها، في ظل روح توافقية 

ينتظر أن تمثل دورا فاعال في إجهاض أي خالف مستقبلي بين اإلسالميين. كما يبذل بعض قادتها جهودا 
يل ما يشبه اللجان األمنية لحماية االنتخابات من أعمال العنف سواء من بلطجية أو من غيرهم، في تشك

 وسوف يشارك في هذه اللجان كافة القوى اإلسالمية المنخرطة في تحالف أو المتنافسة. 

 

 حزب الفضيلة

زب النور الفضيلة هو ثالث األحزاب السياسية التي خرجت من رحم التيار السلفي في مصر، بعد ح
 واألصالة. 

وينادي حزب )الفضيلة( بدولة مدنية ذات مرجعية إسالمية تقوم على الوسطية، وهو يسعى لتحقيق العدالة 
 والمساواة بين البشر، وإعادة الصدارة لمصر في مختلف الميادين، وال يمانع في انضمام األقباط إليه. 

إمام وهو أستاذ للقانون الدستوري بجامعة األزهر، كما يضم مكتبه السياسي كال من الدكتور محمد عبده 
والمهندس محمود فتحي وهو رجل أعمال، والطبيب خالد سعيد، والناشط اإلسالمي حسام أبو البخاري، 

 والمحامي بالنقض ممدوح إمام، والشيخ فرحات رمضان.

رضي هللا عنه "تعتبر  في بداية برنامجه أستدعى حزب الفضيلة مقولة من التراث اإلسالمي للفاروق عمر
أساسًا للحكم الرشيد العادل"، على حد قوله، إذا سأل أحد والته على أحد األقاليم وقال له: ماذا تفعل إذا 
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جاءك سارق؟ قال الوالي: أقطع يده، فقال الفاروق: إذا فإن جاءني منهم جائع أو عاطل فسوف أقطع 
نا على عباده لنسد جوعتهم ونستر عورتهم ونوفر لهم يدك. وأردف قائاًل إن هللا سبحانه وتعالى استخلف

حرفتهم فإذا أعطيناهم هذه النعم تقاضيناهم شكرها يا هذا إن هللا خلق األيدي لتعمل فإذا لم تجد في 
 الطاعة عماًل التمست في المعصية أعمااًل فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية.

  

ؤية يراها في أحكام الجنايات الموجودة في الشريعة اإلسالمية وهو ما يمكن أن يدلل على أن للحزب ر 
ينبغي النظر إليها قبل اإلسراع إلى تنفيذ األحكام على الناس وهي تلك المتمثلة في دور الدولة وما يمكن 
أن تتخذه من تدابير لحماية مواطنيها من االنحراف واللجوء إلى طرق الحرام. ففي تراثنا اإلسالمي ـ كما 

في البرنامج ـ "ما يدل على كفالة الدولة لمواطنيها بل إن األمر لم يتوقف عند حد الكفاية وأن تجاوز  جاء
ذلك حد تحقيق الرفاهية للناس جميعا". وهنا يستشهد الحزب بنصوص التراث وآثار الخلفاء الراشدين، فقد: 

إلي أحد والته : "أن اقضوا  "جاء على لسان الليث بن سعد أن عمر بن عبد العزيز رضي هللا عنه كتب
عن الغارمين"؛ أي أدوا عنهم َدْيَنهم، فكتب إليه: "إنا نجد الرجل له المسكن والخادم والفرس واألثاث"، 

فكتب إليه عمر: "إنه ال بد للمرء المسلم من سكن يسكنه، وخادم يعينه، وفرس يجاهد عليه.. اقضوا عنه 
 فإنه غارم".

  

الحزب وقفا على المسلمين من المواطنين في الدولة اإلسالمية بل يرى أن "معاني وهذه المعاني ال يجعلها 
الشريعة اإلسالمية ال تفرق في النظر بين الفقراء المسلمين وغير المسلمين ألن اإلنسان يشعر بوطأة 

 الفقر لكونه إنسان". ومن ثم يجب أن يشمل ذلك كل أفراد الوطن دون النظر إلي الجنس أو الدين.

  

في االقتصاد يرى الحزب ضرورة "إلغاء الربا" ألنه ناتج عن استغالل حاجات اإلنسان الضرورية الالزمة 
إلقامة حياته األساسية من مأكل ومشرب ومسكن وملبس وتعليم وغيرها. ثم يؤكد على موردين أساسين 
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الفضيلة بـ "وضع  من الموارد المالية للدولة وهما الضرائب والزكاة. وفي شأن الزكاة يطالب حزب
التشريعات والنظم التي تجعلها في موضع التنفيذ وتحصيلها من الملتزمين بها شرعا"، ومن ذلك "تشكيل 

هيئة مستقلة لها تسمى مصلحة الزكاة والصدقات تتمتع  باستقاللية في النظام اإلداري والمالي كمؤسسة 
 من مؤسسات الدولة تخضع لرقابتها وإشرافها.

  

"الفضيلة" كما أكد حزب "النور" من قبل على دور األزهر األصيل كمؤسسة دينية وعلمية في  ويؤكد حزب
"تكوين المواطن المصري بل والمواطن المسلم في العالم قاطبة". وهو ما يستوجب أن تصبح العناية باألزهر 

 شاملة من أول السلم إلي قمته وأن توضع الخطط إلصالحه.

 

"من …. رنامج حزب "الفضيلة" للوقوف على رؤيته تجاه )اآلخر( ورود عبارةأول ما يلحظه المتصفح لب
غير تفرقة في الجنس أو الدين أو الطائفة".. وتكرارها في مواضع عديدة من هذا البرنامج. فإلغاء القوانين 

 المقيدة للحريات العامة يعطي المصريين الحقوق المتساوية في ممارسة الحريات دون تمييز من الجنس
أو الدين أو اللغة أو العقيدة. وإصدار القوانين التي تؤكد على حق المواطنة يساوي بين جميع المواطنين 

دون تمييز على أساس ديني أو عرقي أو اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي. وإن شمولية التنمية 
ن غير تفرقة في الجنس االقتصادية يعنى توزيع الثروة والموارد االقتصادية لألمة بين جميع المواطنين م

أو الدين أو الطائفة. وإن تحقيق العدالة اإلنسانية هي إتاحة الفرص المتساوية للجميع دون تمييز من 
جنس أو أصل أو نشأة أو طبقة أو دين. والدولة في نظر الحزب مسئولة عن ضمان الحياة الكريمة لكل 

 أفراد المجتمع دون تمييز بين أصل أو جنس أو دين. 

  

ل ويذهب الحزب أبعد مما يتخيل البعض حينما ينص في برنامجه على أن معاني الشريعة اإلسالمية ال ب
تفرق في النظر بين الفقراء المسلمين وغير المسلمين، ألن اإلنسان يشعر بوطأة الفقر لكونه إنسانا، وألن 
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م فقط بل يجب أن يشمل كل ذلك ينزل في معنى اإلنسانية والرحمة والتكافل فهو أعم من أن يشمل المسل
ويضرب مثاال بزكاة األموال، وهي فريضة شرعية تجب … أفراد الوطن، دون النظر إلى الجنس أو الدين

على المسلم نحو مجتمعه، لكن حزب الفضيلة ينص على أنها توزع "على كل أفراد المجتمع دون تمييز 
العمل، بسبب عجز أو مرض أو شيخوخة  من جنس أو أصل أو دين"، وذلك لسد حاجة غير القادرين على

في داللة قوية وصريحة على أن الحزب السلفي ـ تحت التأسيس ـ يقدم مشروعا إصالحيا …. أو سن
تتالشى فيه الفروق بين مكونات المجتمع الواحد وذلك بالنظر إلى هذا المجتمع الكبير باعتباره وحدة 

 واحدة متساوية في الحقوق والواجبات العامة.

  

حزب الفضيلة أيضا ينظر إلى حق المواطن في التعبير بحرية وممارسة شعائره الدينية كما ينظر للحاجات 
األساسية لإلنسان بوصفه إنسانا: كالمأكل والملبس والمسكن والتعليم والعالج، ألنه ليس من المقبول "أن 

 نضمن لقمة الخبز ونلغى حرية التعبير"، كما ينص البرنامج.

 

 ححزب اإلصال

 

اإلصالح حزب سلفي تحت التأسيس يرأسه الدكتور عطية عدالن ونائب رئيس الحزب الدكتور هشام 
برغش ومن قياداته الدكتور هشام عقدة والشيخ أحمد فاروق. وهو الحزب السلفي الوحيد تقريبا الذي بقي 

نور المكون من ضمن "التحالف الديمقراطي" الذي يتزعمه اإلخوان المسلمون إذ لم ينضم لتحالف ال
األصالة والبناء والتنمية. ففي كلمة منه لتأكيده على التحالف مع اإلخوان قال رئيس الحزب عطية عدالن: 

لو نظرنا بتجرد وإخالص إلى حزب "الحرية والعدالة" ـ الجناح السياسي لجماعة اإلخوان ـ نجد أنه القوة 
رف حجمه الحقيقي، ألنهم في طور "التلمذة السياسية في الشارع المصري وينبغي على كل حزب أن يع

السياسية" بخالف حزب "الحرية والعدالة" الذي نزل المعترك السياسي منذ عقود طويلة ولديه كوادر وخبرة 
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تراكمية في العمل الحزبي والرؤية السياسية. وأضاف قائال: إن "اإلخوان" نزلوا مع الثوار بميدان التحرير 
 رة بخالف بقية األحزاب األخرى.منذ األيام األولى للثو 

 

ومن بين ما يتميز به هذا الحزب هو دعمه القوي للمرشح اإلسالمي المحتمل لرئاسة الجمهورية الشيخ 
حازم صالح أبو إسماعيل والذي غالبا ما يقيمون له المؤتمرات ويحضرونه في كافة فعالياتهم ويحضر 

 ي غيره.أعضاء الحزب كافة تجمعاته في ميدان التحرير وف

وقد أعلن الحزب مؤخرا اندماج "جبهة الشباب اإلسالمي" داخله تأكيدا على اهتمام الحزب بالكوادر 
 الشبابية للتقدم بالبالد.

تحت عنوان )المرجعية العليا للتشريع( ينص برنامج حزب اإلصالح على أن الشعب المصري في غالبيته 
ارة وهوية، ولما كانت الشريعة اإلسالمية في جوهرها الساحقة "شعب مسلم، ينحاز لإلسالم كشريعة وحض

منظومة قانونية مدنية تقيم العدل بين الناس بال تفريق بين جنس ولون ودين ومذهب؛ فإن من الطبيعي 
أن تكون هذه الشريعة هي المرجعية الحاكمة للمجتمع المصري"؛ ومن ثم يرى الحزب وجوب "تنقية جميع 

 الشريعة اإلسالمية.القوانين مما يتعارض" مع 

ومن أهداف الحزب: حماية الحريات العامة وخاصة حرية الرأي والتعبير، من االستبداد والظلم، وتحقيق 
العدل بين الجميع دون تمييز، ودعم كل ما من شأنه تشجيع المواطن على إبداء رأيه والمشاركة في الهم 

رقابة قضائية كافية وصارمة على أعمال  العام. وأيضا ترسيخ وتعزيز كرامة وحرمة المواطن بوضع
 25المؤسسة األمنية بما يضمن التزامها بمعايير حقوق اإلنسان. والعمل على دعم وتفعيل مكتسبات ثورة 

 يناير وخاصة تجفيف منابع الفساد ومطاردة فلوله ومحاكمة كل من ثبت فساده.

 

وهرها منظومة قانونية مدنية تقيم العدل ينص برنامج حزب "اإلصالح" على أن الشريعة اإلسالمية في ج
بين الناس بال تفريق بين جنس ولون ودين ومذهب. ومن بين المواصفات التي يضعها الحزب السلفي 
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للدولة التي ينشدها أنها تكفل ـ وفًقا ألحكام الدستور والقانون ـ حرية االعتقاد الديني والفكري وحرية إبداء 
رهما في نطاق الحقوق الدستورية والقوانين العامة. ومن ثم يؤكد الحزب على الرأي بالقول والكتابة أو غي

باعتبارهم « لغير المسلمين ما للمسلمين، وأن عليهم ما على المسلمين»، وأن «ال إكراه في الدين»مبدأ 
 مواطنين في وطنهم، مع مراعاة أحكام الشريعة اإلسالمية وفي حدودها، وأن ألهل الكتاب حرية ممارسة

شعائرهم الدينية، وأن لهم الحق في االحتكام إلى شرائعهم فيما يتعلق باألحوال الشخصية إال إذا آثروا أن 
 يتحاكموا إلى الشريعة اإلسالمية. 

  

وفي شأن الخالفات االجتماعية والطائفية والسياسية التي تتصاعد في المجتمع من وقت آلخر، يدعو 
نامجه إلى فتح صفحة جديدة في الحياة السياسية المصرية األصيلة، "اإلصالح" في المسودة األولية لبر 

تتجاوز سلبيات الماضي، واالرتفاع فوق جراحه التي أحدثتها وعمقتها الفرقة والشرذمة، والشعور باألنا، 
وصراعات المصالح الشخصية والطائفية. وفي سبيل الوصول لذلك يدعو الحزب إلى عقد وفاق وطني بين 

 الوطنية الشريفة، والوقوف مًعا جميًعا في خندق واحد.  جميع القوى 

  

ويعتقد الحزب أن المناخ السياسي الذي يحقق ذلك كله؛ يكمن وراء القدرة على اتخاذ القرارات الشجاعة 
والبحث عن صيغة مصالحة وطنية راسخة تشمل الجميع، وأيًضا اإلفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، 

يجمع بين أبناء مصر بكل انتماءاتهم تحت مظلة االستقرار والوفاق، بما يحقق وإصدار عفو شامل 
 االستقرار الضروري لنهضة المجتمع، وإعادة وجه مصر الحقيقي. 

  

تحت عنوان )المرجعية العليا للتشريع( يرى حزب اإلصالح ـ تحت التأسيس ـ أن الشعب المصري في 
م كشريعة وحضارة وهوية، ولما كانت الشريعة اإلسالمية في غالبيته الساحقة "شعب مسلم، ينحاز لإلسال

جوهرها منظومة قانونية مدنية تقيم العدل بين الناس بال تفريق بين جنس ولون ودين ومذهب؛ فإن من 
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الطبيعي أن تكون هذه الشريعة هي المرجعية الحاكمة للمجتمع المصري"؛ ومن ثم يرى الحزب وجوب 
 ا يتعارض" مع الشريعة اإلسالمية."تنقية جميع القوانين مم

  

بل ويطالب الحزب بأن يكون من بين اختصاصات المحكمة الدستورية العليا "إبطال كل ما يخالف نًصا 
قطعًيا في كتاب هللا وُسنَّة رسوله"، صلى هللا عليه وآله وسلم، باعتبار أن الدستور يقضي بأن اإلسالم دين 

 مصدر الرئيس للتشريع.الدولة والشريعة اإلسالمية هي ال

  

 

 

 األحزاب الليبرالية الجديدة

كشفت أحداث الثورة وجود عمق للتيارات السياسية الليبرالية واليسارية لم يكن معروفا قبل الثورة، فينما 
بدت الساحة السياسية المصرية منقسمة بين الحزب الوطني واإلخوان إلى جانب جماعات محدودة التأثير 

لنشطاء الليبراليين واليساريين، فإن أحداث الثورة بينت وجود عمق ال يستهان به للتيارات من المثقفين وا
غير اإلسالمية، كما بينت تمتع هذه التيارات بقدرة ال بأس بها على الحشد والتنظيم، وإن كانت أحداث 

قدرة هذه التيارات على الثورة وما بعدها قد أظهرت الدرجة العالية  من االنقسام وغياب القيادة التي تعطل 
التحرك الفعال، وخاصة أن  جزءا ليس قليل من نشطاء  هذه التيارات مازال يقاوم فكرة العمل من خالل 

األحزاب، ومازال يفضل العمل من خالل أطر تنظيمية أقل إحكاما، كما مازال يرى أن الوقت لم يحن لالنتقال 
وأساليب االحتجاج الثورية، وهو ما جرت مناقشته في  لمرحلة المأسسة السياسية والتخلي عن السياسات

 القسم المتعلق بالشبان الثوريين.
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حزبا المصريين األحرار والمصري الديمقراطي االجتماعي هما أهم األحزاب الليبرالية التي خرجت من عباءة 
مصري الديمقراطي الثورة. وبينما يميل حزب المصريين األحرار قليال ناحية يمين الوسط، يميل الحزب ال

االجتماعي ناحية يسار الوسط. فقد تأسس حزب المصريين األحرار بمبادرة من رجل األعمال نجيب 
ساويرس. ويتبنى الحزب المبادئ العلمانية، كما يتبنى اقتصاد السوق. وفي المقابل فقد تأسس الحزب 

راطيين وذوي الخلفيات اليسارية المصري الديمقراطي االجتماعي بمبادرة من مجموعة من النشطاء الديمق
الذين انتقلوا من مواقف يسارية تقليدية إلى مواقف تقوم على أفكار االشتراكية الديمقراطية. وبينما يتبنى 

المصري الديمقراطي االجتماعي المبادئ العلمانية مثل حزب المصريين األحرار، فإن فهمه القتصاد السوق 
وضرورة تدخلها الفعال من أجل ضمان توزيع أكثر مساواة للثروة، ألن  يركز على الدور االجتماعي للدولة

 آليات السوق بمفردها تعجز عن تحقيق  ذلك.

ويتمتع الحزبان بتأييد نسبة كبيرة من األقباط، وينطبق ذلك بشكل خاص على حزب المصريين األحرار الذي 
سياسية اإلسالمية. وبينما يمنح التأييد طرح نفسه منذ البداية باعتباره المعادل الموضوعي لألحزاب ال

القبطي لحزب المصريين األحرار للحزب ميزة كبيرة تضمن له تأييد مجموعة كبيرة من المؤيدين المخلصين، 
فإن هذه الميزة نفسها تقلل من جاذبيته لدى كثير من الناخبين المسلمين. وعلى العكس من ذلك فإن 

يبدو قادرا على اجتذاب تأييد قطاعات المؤيدين من طوائف مختلفة،  الحزب المصري الديمقراطي االجتماعي
 وإن لم تتبلور له بعد قاعدة مستقرة من المؤيدين المخلصين.

وحسنا فعل قادة الحزبان عندما أدركا أن هناك الكثير من أوجه التكامل بينهما، وعندما قررا خوض 
م في عضويتها حزب التجمع الوطني التقدمي االنتخابات ضمن تحالف الكتلة المصرية، والذي شاركه

. وبينما كان حزب 1976، أي منذ عام 1952القادم من لحظة ميالد األحزاب في مصر ما بعد عام 
التجمع الوطني لسنوات طويلة الحزب األكبر لليسار المصري، فإن تركيزه في السنوات األخيرة على مقاومة 

ن طبيعته اليسارية بينما عمق من طبيعته العلمانية. ورغم أن صعود تيارات اإلسالم السياسي قد خفف م
أعضاء الحزب مازالوا من أصحاب األفكار االشتراكية التي دخل عليها الكثير من االعتدال طوال السنوات 
الماضية، فإن مواقفهم العلمانية القوية جعلتهم أكثر قربا من األحزاب الليبرالية التي تحالفوا معها ضمن 

 الكتلة المصرية.إطار 
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وتعتبر ا لكتلة المصرية من أكثر التجارب نجاحا في بناء التحالفات االنتخابية في مرحلة ما بعد الثورة. 
فإسم الكتلة المصرية ال يتضمن أي إشارة إلى األحزاب المكونة لها، فبدت الكتلة كما لو كانت تجمعا 

ة دعائية موحدة لم يظهر فيها التمايز بين منسجما وموحدا، كما شنت األحزاب المكونة للكتلة حمل
مكوناتها سوى بشكل محدود في بعض الدوائر. حدث هذا رغم أن الطريقة التي اعتمدتها الكتلة لتشكيل 

القوائم لم تقم على التفاوض بين مكونات الكتلة على كل مقعد في كل دائرة، وإنما قامت على اقتسام 
حزب منها بتشكيل القوائم في الدوائر المخصصة له. وقد  نجحت هذه  الدوائر بين األحزاب، بحيث يقوم كل

الطريقة في تقليل أسباب الصراع بين األحزاب المكونة للكتلة، بحيث أن الخالف على اقتسام الدوائر لم 
 يحدث سوى في دائرة واحدة من مجموعة الدوائر التي ترشحت فيها قائمة باسم الكتلة. 
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 زب الوفدح

التجمع هما الحزبان اللذان استطاعا العبور من مرحلة التعددية المقيدة إلى مرحلة النظام الحزبي الوفد و 
المفتوح بعد الثورة، بينما كاد كل ما عداهما من أحزاب أن يختفيا باستثناء حزب واحد فقط هو حزب 

 السالم الديمقراطي الذي نجح في الوصول بعدد من مرشحيه لمجلس الشعب. 

فد هو األعرق من بين كل هذه األحزاب، فتاريخه يرجع إلى ما قبل مرحلة التعددية المقيدة وحزب الو 
. وهو يمثل 1952و 1919بكثير، فهو كان الحزب رقم واحد في مصر طوال سنوات الفترة الفاصلة بين 

د يشترك في تيارا أصيال في السياسة المصرية، وهو تيار الوطنية الليبرالية المعتدلة. ومن أن حزب الوف
عدد من السمات والتوجهات مع األحزاب الليبرالية الجديدة، إال أنه يتميز عنها بوجود قواعد تأييد الحزب 

تنتشر في مناطق أوسع خاصة في ريف مصر، األمر الذي يجعل من الوفد حزبا أقل نخبوية مما توصم به 
 عادة األحزاب الليبرالية الجديدة. 

إليديولوجية التي يمثلها وامتالكه قواعد تأييد في أرياف مصر البعيدة عادة عن قدرة تاريخ الوفد والتوليفة ا
األحزاب الليبرالية الجديدة على الوصول، كل هذا يجعل من الحزب عالمة سياسية نادرة ورأسمال سياسي 

الفكرية كبير يمكن له أن يلعب دورا مهما في صناعة مستقبل مصر السياسي. فالوفد بتاريخه وتركيبته 
يتيح بديال مناسبا ألعداد كبيرة من الناخبين الواقعين في المساحة الفاصلة بين التيارات اإلسالمية من 

ناحية والتيارات الليبرالية الحديثة من ناحية أخرى، وهي مساحة كبيرة تحتاج لمن يمثلها، وتبدو قريبة في 
 توجهاتها ومزاجها من توجهات ومزاج حزب الوفد.

ألداء السياسي لحزب الوفد لم يتح له االستفادة من الرصيد السياسي المتاح له، ومن قاعدة غير أن ا
التأييد المحتملة الموجودة بشكل طبيعي بين الناخبين. ورغم أن الوفد قد جاء في المرتبة الثالثة بعد حزبي 

أنه كان بإمكانه أن  اإلخوان المسلمين والنور اإلسالميين في انتخابات مجلس الشعب، إال أن المرجح
يؤدي أفضل من هذا بكثير، خاصة وأن استطالعات الرأي التي تم إجرائها قبل االنتخابات كانت تؤهل الوفد 
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ليكون منافسا قويا لإلخوان. والسبب المرجح إلخفاق الوفد في تحقيق هذه المكانة هو عدم قيام الحزب 
ه، فقد الحظنا كما الحظ مراقبون كثيرون لحمالت بجهد كاف للوصول لناخبين أظهروا استعدادا النتخاب

الدعاية االنتخابية أن حزب الوفد ركز على حمالت الدعاية التليفزيونية، بينما لم يخصص جهدا كافيا 
للوصول بشكل مباشر للناخبين في دوائرهم، وهو ما نجح فيه اإلخوان المسلمون والسلفيون بدرجة كبيرة 

ثناء الناخبين الملتزمين بتأييد الحزب ألسباب إيديولوجية أو روابط تاريخية، جدا. ويمكن القول أنه باست
فإن عموم الناخبين يكونون أكثر تأثرا بالدعاية االنتخابية التي تسعى للوصول إليهم بشكل خاص وليس 

 عن طريق الدعاية التليفيزونية المعممة الموجهة لعامة الناخبين وليس إلى ناخب محدد.

لجوء الوفد لالعتماد المكثف على أساليب الدعاية التليفزيونية إنما جاء لتعويض القصور  واألرجح أن
التنظيمي الذي بات الحزب يعاني منه في السنوات األخيرة بسبب قيود النظام السياسي السابق من ناحية، 

عائية مكثفة يحتاج وبسبب الصراعات التي شهدها الحزب من ناحية ثانية. فالتوجه لناخبي الدوائر بحمال د
عدد كبير من النشطاء، كما يحتاج إلى جهاز تنظيمي قوي يوجه حركة األعداد الكبيرة من النشطاء 

 واألنصار، وهي أمور ليست متوافرة للوفد في هذه المرحلة. 

وفي محاولة من قيادات الوفد لإلبقاء على الحزب في موقع متقدم في الحياة السياسية المصرية في إطار 
روف سياسية مالئمة، فإن قيادة الحزب تلجأ أحيانا ألساليب قد ال تكون دائما في مصلحة تعزيز نفوذ ظ

الحزب وتوسيع قواعد تأييده. فقد لجأت قيادات الوفد لترشيح أنصار الحزب الوطني السابق على قوائم 
ئه وأعضائه. كما الحزب، األمر الذي أدى إلى نشوب صراعات داخل الوفد وإلى انشقاق بعض من نشطا

أن الحزب يلجأ أحيانا إلى عقد اتفاقات سياسية تضر بالحزب لدى أنصاره، ومن ذلك شروعه في تشكيل 
التحالف الديمقراطي مع اإلخوان، وكذلك الصالت التي يعتقد في وجودها بين الحزب وبين المجلس األعلى 

دامها فيما يعزز صورة الحزب لدى للقوات المسلحة، وهي صالت ال يمكن إنكار أهميتها بشرط استخ
الناخبين. فمحاولة تحسين صورة الحزب وتأكيد حضوره في الحياة السياسية عن طريق مثل هذه االتفاقات 
قد تأتي بثمار قصيرة األجل، وهي ثمار غير مؤكدة في كل حال، ولكنها على المدى األبعد قد تلحق الضرر 

 صلبة سوف يحتاجها الوفد في المراحل التالية.بالحزب وبقدرته على تأسيس قواعد تأييد 
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 األحزاب والتيارات االشتراكية

تعد التيارات االشتراكية من بين الرابحين من ثورة الخامس والعشرين من يناير، فبعد سنوات تجمدت فيها 
ت الفترة الحركات االشتراكية في حزب التجمع الوطني باإلضافة إلى تجمعات صغيرة أخرى غير رسمية. كان

السابقة على الثورة، وكجزء من حالة الحراك السياسي الذي كانت تشهده البالد، قد شهدت زيادة حدة 
الصراعات داخ حزب التجمع اليساري بين جناحين أحدهما متمسك بموقف يساري معارض للنظام، بينما 

، خاصة تلك المتعلقة بالموقف اآلخر يتبع سياسة معتدلة ال تخلو من التوافق مع النظام حول قضايا كثيرة
من التيارات الدينية. وقد أتاحت الثورة وما ترتب عليها من إزالة القيود على تشكيل األحزاب الفرصة 

للتيارات اليسارية داخل حزب التجمع وخارجه لتكوين أحزابها السياسية الخاصة بها، فتكونت أحزاب كان 
تم تشكيله على يد مجموعة من القادة واألعضاء السابقين أهمها حزب التحالف الشعبي االشتراكي الذي 

في حزب التجمع، والحزب االشتراكي المصري وحزب العمال االشتراكي، غير أن حزب التحالف الشعبي 
االشتراكي وحده فقط هو الذي استطاع استكمال شروط التأسيس الواردة في قانون األحزاب، وهي الشروط 

منتصف أكتوبر، أي قبل االنتخابات البرلمانية بفترة قصيرة. وتعكس الصعوبات التي لم يستكملها سوى في 
التي واجهها التحالف الشعبي االشتراكي وتواجهها األحزاب االشتراكية األخرى في استيفاء متطلبات 

ه مع التسجيل الصعوبات التي تواجهها الفكرة االشتراكية، رغم شيوع التفاوت االجتماعي والفقر. واألرجح أن
تقدم الممارسة السياسية التعددية، وتجاوز مرحلة االستقطاب الديني  العلماني الراهنة أن تجد األفكار 

االشتراكية قبوال أكبر في أوساط الناخبين، خاصة مع تقدم عملية بناء تنظيمات نقابية مستقلة يمكن لها 
 أن تمثل روافع لنشر األفكار االشتراكية.

ف الشعبي االشتراكي في االنتخابات ضمن قائمة الثورة مستمرة التي ترأسها الحزب وقد تنافس حزب التحال
وضمته مع عدد من األحزاب التي لم تحصل على ترخيص رسمي بمزاولة النشاط، وهي أحزاب التيار 

المصري الذي أسسه شبان منشقون عن جماعة اإلخوان، وائتالف شباب الثورة، أو ما بقى منه بعد أن 
ضاء االئتالف على أحزاب مختلفة، وحزب مصر الحرية الليبرالي والحزب االشتراكي المصري توزع أع
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وحزب المساواة والتنمية ذو الميول االشتراكية الذي يؤكد على حقوق النساء. وتشترك كل هذه الجماعات 
ري، وأن بناء واألحزاب في تحليلها بأن الثورة لم تنته، وأن مواصلة إزاحة النظام السابق هو أمر ضرو 

عالقات سياسية واجتماعية جديدة هو المعيار الحقيقي النتصار الثورة، وهي مواقف تشبه كثيرا المواقف 
التي تتبناها جماعات الشبان الثوريون. أما ما يميز األحزاب والجماعات المكونة لتحالف الثورة مستمرة 

رة لضرورة المشاركة في بناء مؤسسات عن جماعات الشبان الثوريون فهو إدارك تحالف الثورة مستم
النظام السياسي الجديد في نفس الوقت الذي تجري فيه مواصلة الثورة على النظام السابق. وتعد قائمة 
الثورة مستمرة من ضمن التجارب الناجحة لالئتالفات االنتخابية، فقد تعاونت األحزاب المكونة لالئتالف 

رة الحملة االنتخابية، حتى أن هوية األحزاب المكونة لالئتالف تكاد تكون بدرجة كبيرة في تكوين القوائم وإدا
قد اختفت تماما تحت راية الثورة مستمرة، بما في ذلك حزب التحالف الشعبي االشتراكي أكبر أحزاب 

 االئتالف.

 

 حزب الوسط

لقانونية. ومثلما يمكن بعد سنوات من الكفاح القانوني أتاحت الثورة لحزب الوسط الفرصة للفوز بالشرعية ا
لحزب الوفد المراهنة على المساحة الوسطى بين العلمانيين واإلسالميين، فإن حزب الوسط يبحث عن تأييد 

له في نفس المساحة، وخاصة في قسمها األقرب للتيارات اإلسالمية. غير أن نجاح حزب اإلخوان 
األحزاب السلفية، قد أثر في قدرة حزب المسلمين في تقديم نفسه في صورة وسطية ساعده عليها صعود 

 الوسط على الوصول إلى الفئات األكثر استعدادا الستقبال رسالته. 

 

 أحزاب خرجت من الحزب الوطني الديمقراطي

فبعد القرار القضائي بحل الحزب الوطني الديمقراطي تشكلت مجموعة من األحزاب بمعرفة نشطاء سابقين 
ادات المتوسطة على مستوى المحافظات، بينما اختفى من الساحة بشكل في الحزب جاء أغلبهم من القي
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شبه تام قيادات الصف األمامي للحزب. ويبلغ عدد األحزاب المنبثقة عن الحزب الوطني الديمقراطي سبعة 
أحزاب، نجح أربعة منها في الدخول إلى مجلس الشعب، بمجموع مقاعد يصل إلى سبعة عشر مقعدا. 

اب فئات اجتماعية تقليدية وسطية االتجاه، ترفض االنحيازات اإليديولجية الصريحة وتمثل هذه األحز 
لألحزاب الجديدة اإلسالمية والليبرالية، كما أنها تشترك في تأييدها بفكرة الدولة المركزية القوية التي تعمل 

يديولوجي أو المصلحة كل المصالح االجتماعية والتيارات اإليديولوجية في إطارها، وليس دولة التيار اإل
االجتماعية الواحدة. وتميل رؤية هذه األحزاب إلى التمييز بين مجالي السياسة الوطنية العامة والسياسة 

المحلية، حيث تتولى أجهزة الدولة المركزية إدارة وتوجيه المجال األول، بينما يتاح للجماعات المحلية 
طر التي تضعها الدولة المركزية. وتعلي هذه األحزاب العمل على المستوى المحلي أو القطاعي ضمن األ

من قيمة النظام العام، وترى أن الدولة المركزية القوية غير الملتزمة إيديولوجيا والتي تخلق إطارا يسمح 
للمصالح االجتماعية المختلفة بالتعبير عن نفسها هي النموذج األقدر على تحقيق النظام العام واالستقرار 

 يس نموذج الدولة التمثيلية المتعارف عليها في النموذج الغربي.في مصر، ول

 

 حزب اإلصالح والتنمية

يشترك حزب اإلصالح والتنمية مع األحزاب المنبثقة عن الحزب الوطني في رؤيته لطبيعة الدولة والنظام 
الذين لعبوا دور العام، وإن كان يختلف عن هذه األحزاب في أن القائمين عليه هم من النشطاء والقيادات 

 المعارضة اإلصالحية وليس المعارضة اإليديولوجية في النظام السابق. 
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 ثانيا: بيئة االنتخابات

تفاعلت كل هذه القوى السياسية في بيئة سياسية لها خصائص محددة ساهمت في النهاية في إنتاج 
القانونية واإلعالمية واالقتصادية لهذه االنتخابات بآلياتها ونتائجها. وسوف نتناول في هذا القسم األبعاد 

 البيئة السياسية.

 

 البيئه القانونيه لالنتخابات 

هو إطار جديد من أكثر من وجه،  2011اإلطار القانوني الذي جرت فيه انتخابات مجلس الشعب لعام 
دي الي نظام فمن ناحية أولى أجريت تغييرات جذريه علي النظام االنتخابي المصري فنقله من النظام الفر 

مختلط ما بين القوائم الحزبيه والمقاعد الفرديه ، وهو نظام جربته مصر بشكل او بآخر في انتخابات 
 وقضت المحكمه الدستوريه وقتها بعدم دستوريته الخالله بقاعده المساواه بين المصريين .  ١٩٨٧

الوحيده عدم التساوي في ومن ناحية أخرى جرت االنتخابات في ظل نظام حزبي مفتوح ولكن مشكلته 
وهي جماعه  –الخبره وال في الموارد بين المتنافسين ، وعلي سبيل المثال فان جماعه االخوان المسلمين 

كانت تتمتع بحريه حركه اجتماعيه وسياسيه اكبر  –غير معترف بها وال تتمتع باي وضع قانوني خاص 
اخري وخاضت غمار االنتخابات البرلمانيه في  من تنظيمات اخري ولها موارد ماليه اكبر من اي جماعه

٪ من مقاعد البرلمان، حين ان احزاب ٢٠وكان لها ما يقارب  ٢٠٠٥ثم عام  ٢٠٠٠السابق خاصه عام 
اخري لم يتسن لها ان تعيد ترتيب اوراقها السياسيه او تجمعت علي عجل وفرض عليها ان تخوض 

 بعض. االنتخابات دون ان يتعرف قادتها علي بعضهم ال

من ناحية ثالثة، فقد تمت إعادة تشكيل الجهة المشرفه علي االنتخابات، حيث تم وضع االوراق كلها في 
يد هيئه قضائيه خالصه اطلق عليها اللجنه العليا لالنتخابات حيث لم تتضمن اللجنه غير قضاه 

شريه فاضطرت الي موصوفين بمراكزهم دون اسماؤهم علي انه رغم ذالك حرم اللجنه من الموارد الب
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االعتماد علي وزاره الداخليه وغيرها من وزارات الدوله وهو ما ادي الي اخطاء غير اعتياديه وقعت فيها 
 اللجنه وادت في زعمنا الي تحيط الشكوك والمطاعن بتلك االنتخابات . 

دوليه االنتخابات ومن ناحية رابعة، فإنه وبعد طول ممانعه وافقت الحكومه علي ان " تشاهد" المنظمات ال
وفق ضوابط حددتها، فشاهد تلك االنتخابات مؤسسات امريكيه واوربيه ، بل ان بعض المؤسسات المحليه 

تمكنت من استضافة مشاهدين اجانب من دول شرق اوربا . علي انه من المهم القول ان المنظمات 
حصول علي تراخيص "بمشاهده في ممارسه حقها في ال –كالعاده  –المدنيه المصريه عانت بشكل كبير 

االنتخابات" حيث دارت معركه اوليه ضد محاوله الحكومه جعل الترخيص للمنظمات المصريه يمر عبر 
المجلس القومي لحقوق االنسان، وهو ما واجهته المنظمات المحليه بالرفض ، ثم انتقلت المعركه الي 

ي تمنحها وتوقيت منح التراخيص بما ال مجال الشروط التي وضعتها اللجنه للمراقبه وعدد التراخيص الت
 لذكره في هذا المقام. 

 

 وضع دستوري جديد

عقب احتجاجات شعبيه واسعه واعتصامات في الميادين العامه تخلي الرئيس السابق حسني مبارك عن 
فى ، أصدر المجلس إعالنًا دستوريًا  ٢٠١١فبراير  ١١سلطاته الي المجلس االعلي للقوات المسلحه في 

 فبراير قرر من خالله اآلتى: 13

وتولى المجلس األعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البالد بصفة  ١٩٧١تعطيل العمل بأحكام دستور 
مؤقتة لمدة ستة أشهر أو انتهاء انتخابات مجلسى الشعب والشورى ورئيس الجمهورية. وتمثيل الدوله 

 ى الشعب والشورى. أمام كافة الجهات فى الداخل والخارج.، وحل مجلس

بشأن تشكيل  2011لسنة  1أصدر المجلس األعلى للقوات المسلحة قراره رقم  2011فبراير  14وفى 
فبراير.  13لجنة لتعديل الدستور تطبيقًا لما تضمنه اإلعالن الدستورى الصادر عن المجلس فى يوم 

ام من تاريخ صدوره. انعقدت اللجنة طالب القرار بأن تنتهى اللجنة من عملها فى مدة ال تتجاوز عشرة أي
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بالفعل، وانتهت من صياغة التعديالت الدستورية المقترح تعديلها فى الموعد المحدد فى القرار، وسلمت 
 تقريرها للمجلس األعلى للقوات المسلحة.

تناولت التعديالت الشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية، وكيفية قبول الترشح لهذا المنصب، 
إجراءاته، ومده الرئاسة، وكذلك شروط الترشح لعضوية مجلس الشعب، واالختصاص بالفصل فى صحة و 

عضويه أعضائه، وتعين نائبًا لرئيس الجمهورية، وشروط إعالن حاله الطوارئ ومدتها، وشملت التعديالت 
، 189دة ، وإضافة فقرة أخيرة للما179، وإلغاء المادة 148، 139، 93، 88، 77، 76، 75المواد 

 1مكررُا. 189مكررًا، و 189وإضافة مادتين برقمى 

                                                           
 جرت التعديالت علي النحو التالي : 1

بإضافة شرط عدم حصول المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية، وال أى من والديه على أية جنسية  75تعديل المادة    •
 ية , وأال يكون متزوجًا من غير مصرية.أجنب

ليراعى تفادى العيب الدستورى الواضح فى المادة قبل التعديل، وهو طول المادة  كما يخفف التعديل  76تعديل المادة   •
، وطأة الشروط الموضوعة بالنسبة إلجراءات تأييد والموافقة على المرشح للرئاسة )ثالثون عضوًا بداًل من مائتين و خمسين(

والسماح ألى من أعضاء الحزب للترشح للرئاسة طالما تمتع الحزب بأحد مقاعد البرلمان دون نسبة تمثيل معينة، فضاًل عن أن 
التعديل قد استحدث فكرة التأييد الشعبى للمرشح المستقل لرئاسة الجمهورية، مع مراعاة تعددية تأييده و اتساع شعبيته فى أكثر 

ن األفراد فى كل محافظة، كما أسبغ التعديل على اللجنة العليا التى تشرف على االنتخابات الرئاسية من محافظة، وبعدد معين م
صفة القضائية بقصر عضويتها على رئاسات الهيئات القضائية، و إلغاء عضوية الشخصيات العامة بها، فى حين أبقى التعديل 

شروع قانون انتخابات الرئاسة قبل إصداره بالمخالفة لمبدأ الرقابة الالحقة على فكرة رقابة المحكمة الدستورية العليا السابقة على م
األصلي بالنسبة للمحكمة الدستورية العليا، و كذا أحالت المادة بعد التعديل إجراءات انتخابات الرئاسة للقانون المنظم لهذه 

 االنتخابات.
أ من تاريخ إعالن نتيجة االنتخابات، ويجوز إعادة انتخاب يجعل مدة الرئاسة أربع سنوات ميالدية تبد 77تعديل المادة   •

 رئيس الجمهورية لمدة أخرى واحدة فقط.
يضمن تشكيل لجنة عليا ذات اختصاص قضائى كامل يشرف على أى من عمليات االنتخاب أو  88تعديل المادة   •

مباشر ألعضاء هيئات قضائية، و ليس تحت  االستفتاء فى جميع المراحل حتى إعالن النتيجة، و أن يتم االقتراع تحت إشراف
 إشراف عام للجنة الفرز العامة، ضمانًا لنزاهة العملية االنتخابية فى جميع مراحلها خاصًة مرحلة التصويت أو االقتراع.

أسفر عن فارق حقيقى بشأن الفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان، والذى كان مقررًا للمجلس  93تعديل المادة   •
إال أن التعديل قد أولى لمحكمة النقض وهو اختصاص أصيل لها، يتم تفعيله وتأكيده تحقيقًا وفصاًل بعد إعالن نتيجة ذاته، 

االنتخاب خالل مدد معينة مرتبًا أثر إسقاط العضوية بمجرد تقرير محكمة النقض ذلك، و إبالغ مجلس الشعب مقوضًا بذلك المبدأ 
 رى بأن مجلس الشعب )سيد قراره.الذى استقر فى تاريخ البرلمان المص

 يومًا على األكثر. 60يلزم رئيس الجمهورية بتعيين نائبًا له خالل  139تعديل المادة   •
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مارس باالغلبيه واشرف علي  ١٩وقد جري استفتاء الشعب علي تلك التعديالت وتمت الموافقه عليها في 
الصادر من  2011لسنة  7االستفتاء لجنه  لجنة قضائية عليا تشكلت بموجب المرسوم بقانون رقم 

لحة؛ وهي تتكون من قضاة ومستشارين برئاسة النائب األول لرئيس مجلس المجلس األعلى للقوات المس
الدولة، وعضوية أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض من غير أعضاء مجلس القضاء األعلى، 
وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة من غير أعضاء المجلس الخاص للشئون اإلدارية، ورئيسى محكمتى 

 إلسماعيلية.استئناف المنصورة وا

ماده تضمن  ٦٤مارس اصدر المجلس االعلي للقوات المسلحه اعالنا دستوريا مكونا من  ٣١وفي
مارس الي جانب بعض النصوص الدستوريه الجديده . وفيما  ١٩النصوص التي وافق الشعب عليها في 

ي واختصاصات وما بعدها عدد اعضاء مجلسي الشعب والشور  ٣٢يتعلقب باالنتخابات فقد حددت الماده 
الباب مفتوحا للمشرع لالخذ باي نظام انتخابي يريد مع امكانيه  ٣٨كال من المجلسين ، ،تركت الماده 

  2االخذ بنظام الحصص للنساء.

                                                                                                                                                                                           

جعل إعالن حالة الطوارئ لمدة محدودة ال تتجاوز ستة أشهر، وال يجوز مدها إال بعد استفتاء  148تعديل المادة   •
 الشعب وموافقته على ذلك.

 بمكافحة اإلرهاب تم إلغاؤها نهائيًا. الخاصة 179المادة   •
وسع قاعدة االقتراحات الدستورية من رئيس الجمهورية، أو نصف أعضاء مجلسى الشعب والشورى  189تعديل المادة   •

لتشمل االقتراح بإقرار دستور جديد، وليس فقط تعديل الدستور كما كان النص قبل التعديل، وأشرك فى ذلك موافقة مجلس الوزراء 
همية األمر، و حدد لجنة إلقرار مشروع الدستور من مائة عضو منتخب من أعضاء مجلسى البرلمان غير المعينين، على أن أل

 يوضع مشروع الدستور خالل ستة أشهر ثم يتم االستفتاء عليه من الشعب.
الن نتيجة االستفتاء مكررًا، ألزمت األعضاء غير المعينين ألول مجلسى شعب وشورى تاليين إلع 189إضافة المادة   •

على تعديل الدستور باالجتماع الختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خالل ستة أشهر من 
 .189انتخابهم، وذلك كله وفًقا ألحكام الفقرة األخيرة من المادة 

رى، بعد إعالن نتيجة االستفتاء على ( التى تنص على أن :" يمارس أول مجلس شو 1مكرًرا ) 189إضافة المادة   •
تعديل الدستور، بأعضائه المنتخبين اختصاصاته، ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث 

 أعضائه، ويكون تعيين هؤالء السكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون.
 كانت علي النحو التالي  المواد المنظمه لالنتخابات  2

 ( 32مـــــادة )  
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يُشكل مجلس الشعب من عدد من األعضاء يحدده القانون على أال يقل عن ثالثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على األقل من العمال  

ويحدد الدوائر االنتخابية التى ويبين القانون تعريف العامل والفالح، .والفالحين ، ويكون إنتخابهم عن طريق االنتخاب المباشر السرى العام 

 .ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عدداً من األعضاء ال يزيد على عشرة .تقسم إليها الدولة 

 ( 33مـــــادة )   

, واالجتماعية والخطة العامة للتنمية االقتصادية , ويقرر السياسة العامة للدولة , يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع  

 .كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية , والموازنة العامة للدولة 

 ( 34مـــــادة )   

 .مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميالدية من تاريخ أول اجتماع له  

 ( 35مــــادة )  

ين وثالثين عضواً ، وينتخب ثلثا أعضاء يشكل مجلس الشورى من عدد من األعضاء يحدده القانون على أال يقل عن مائة واثن 

ويحدد .المجلس باالقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على األقل من العمال والفالحين، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى 

 .القانون الدوائر االنتخابية الخاصة بمجلس الشورى 

 ( 36مـــــادة )  

 .سنوات  مدة عضوية مجلس الشورى ست 

 ( 37مـــــادة )  

يتولى مجلس الشورى فور إنتخابه دراسة وإقتراح ما يراه كفيال بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسالم اإلجتماعى وحماية  

 :المقومات األساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة ويجب اخذ رأى المجلس فيما يلى 

   ـ3 .مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية    ـ2 .وع الخطة العامة للتنمية االجتماعية واالقتصاديةمشر    ـ1 

ويبلغ . أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة 

  .ور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب المجلس رأيه فى هذه األم

 ( 38مـــــادة ) 

ويجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة فى . ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا ألى نظام انتخابى يحدده  

 .المجلسين 
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  نظام  انتخابي جديد

فى مصر لم يستقر النظام االنتخابي ، وتم تغييره خمس مرات خالل أقل من عقدين فقط من الحزب الواحد 
، الى 1987، الى القائمة النسبية ومقعد فردى عام 1984، الى القائمة المطلقة 1977ام للتعددية ع

. ويمكن ان يؤشر ذالك الي 2011، ثم الجمع بين القائمة والفردى مرة اخرى عام 1990الفردى عام 
كان عدم استقرار الحياه السياسيه في المجتمع ، فالنظم االنتخابيه هي واجهه الوضع السياسي وكلما 

 الوضع السياسي مرتبكا كان الوضع القانوني لعمليه السياسيه اكثر ارتباكا . 

 وقد أخذت مصر على مدار تاريخها النيابى بثالثة أنظمة مختلفة لالنتخاب هى :

لسنة  114نظام االنتخاب الفردى الذى كان مطبقا منذ بداية الحياة النيابية حتى صدور القانون رقم  -أ
1983 . 

بتعديل  1983لسنة  114نتخاب بالقائمة النسبية وهذا ما أخذت به مصر بمقتضى القانون رقم اال  -ب
 فى شأن مجلس الشعب . 1972لسنة  38القانون رقم 

 1986لسنة  188الجمع بين االنتخاب بالقائمة النسبية واالنتخاب الفردى وذلك طبقا للقانون رقم  -جـ
العودة لالنتخاب الفردى على أثر الحكم الصادر من المحكمة ثم  1972لسنة  38المعدل للقانون رقم 

                                                                                                                                                                                           
 ( 39مــــادة ) . 

وتتولى لجنة عليا . ب والشورى ، ويبين أحكام االنتخاب واالستفتاء يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلسى الشع 

الذى  ذات تشكيل قضائى كامل اإلشراف على االنتخاب واالستفتاء ، بدءاً من القيد بجداول االنتخاب وحتى إعالن النتيجة ، وذلك كله على النحو

قضائية ترشحهم مجالسها العليا ، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة ويجرى االقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات .ينظمه القانون 

 .العليا

 ( 40مـــــادة )   

وتقدم الطعون إلى المحكمة خالل مدة ال تجاوز .تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى  

وتعتبر العضوية باطلة من .فى الطعن خالل تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها ثالثين يوماً من تاريخ إعالن نتيجة االنتخاب ، وتفصل المحكمة 

 تاريخ إبالغ المجلسين بقرار المحكمـة
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دستورية الذى قضى بأن تلغى المادة  9لسنة  37فى الدعوى رقم  19/5/1990الدستورية العليا بجلسة 
وبناء على  1986لسنة  188والمعدل بالقانون رقم  1972لسنة  38الخامسة مكرر من القانون رقم 

والذى تم بموجبها العودة إلى  1990لسنة  202، 201لجمهورية أرقام هذا الحكم صدرت القرارات ا
 االنتخاب الفردى .

علي اننا ال بد وان نسلم ان العمليه االنتخابيه والقواعد المنظمه لها قد جري تعديلها بالكامل عقب 
 3السلطه . وادت الي تنحي الرئيس مبارك عن ٢٠١١االحتجاجات الشعبيه الواسعه التي اندلعت في يناير 

                                                           
بعد الثورة وعلى أثر االعالن الدستورى وانهيار الحياة السياسية، قام المجلس العسكرى باصدار حزمة من القوانين الجديدة التى تنظم  3

 العملية االنتخابية.

لسنة  4و 1956لسنة  235والمعدل بالقوانين أرقام:  1956لسنة  73ث قام اوال بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم حي 
 2والقرارات بقوانين أرقام: 1984لسنة  46والقانون رقم  1979لسنة  41والقرار بقانون رقم  1976لسنة  76، و1972لسنة  23و 1958

 1994لسنة  220و 1990لسنة  202و 1987لسنة 

 2000لسنة  167والقرار بقانون رقم  2000لسنة  13والقانون رقم  

 2007لسنة  18والقانون رقم  2005لسنة  173والقانون رقم  

 2011لسنة  110والمرسوم بقانون رقم  2011لسنة  46والمرسوم بقانون رقم  

 2011لسنة  124والمرسوم بقانون رقم  

، 1976لسنة  109و 1974لسنة  16، والمعدل بالقوانين أرقام 1972لسنة  38انون مجلس الشعب رقم ثم قام بتعديل بعض احكام ق 
والقرار بقانون  1986لسنة  188و 1983لسنة  114، والقانونى رقمى 1979لسنة  23و 22و 21والقرارات بالقوانين أرقام  1977لسنة  14و

 175والقانون رقم  2002لسنة  12، والقانون رقم 2000لسنة  167رار بقانون رقم والق 2000لسنة  13والقانون رقم  1990لسنة  201رقم 
 2011لسنة  120، والمرسوم بقانون رقم 2011لسنة  108والمرسوم بقانون رقم  2009لسنة  149، والقانون رقم 2005لسنة 

 8، وبالقانون رقم 1989لسنة  10انون رقم ، المعدل بالق1980لسنة  120وقام ايضا بتعديل بعض احكام قانون مجلس الشورى رقم  
، وبالقانون رقم 2000لسنة  167، والقرار بقانون رقم 2000لسنة  166، والقرار بقانون رقم 2000لسنة  13، وبالقانون رقم 1995لسنة 
 .2011لسنة  120م ، والمرسوم بقانون رق2011لسنة  109، والمرسوم بقانون رقم 2010لسنة  62، وبالقانون رقم 2005لسنة  176

الخاص بنظام األحزاب  1977لسنة  40بتعديل بعض أحكام القانون رقم  2011( لسنة  12واخيرا، قام باصدار  المرسوم بقانون رقم )  
 السياسية.
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 . 1989 - 1981تطور النظام االنتخابى 

ظلت مصر تأخذ بنظام االنتخاب الفردى منذ معرفتها الحياة النيابية إلى أن صدر قانون مجلس الشورى 
المعدل  1981لسنة  50اخذ بنظام االنتخاب بالقائمة الحزبية ثم القانون رقم  1980لسنة  120رقم 

الذى اعتنق أيضا هذا النظام فى انتخابات المجالس الشعبية  1979لسنة  43لقانون الحكم المحلى رقم 
المحلية والذى ينص على أن يكون انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية عن طريق االنتخاب بالقوائم 
الحزبية ويعين لكل قائمة رمز يصدر به قرار من المحافظ ويجب أن تتضمن كل قائمة عددا من المرشحين 

للعدد المطلوب انتخابه وعدد من االحتياطيين يقدر بنصف عدد األعضاء األصليين بمراعاة أن  مساويا
يكون من بين المرشحين اصليا واحتياطيا عنصر من النساء وأن يكون نصف المرشحين اصليا واحتياطيا 

ن وعلى عنصر من النساء وأن يكون نصف المرشحين اصليا واحتياطيا على األقل من العمال والفالحي
 الناخب أن يبدى راية باختيار إحدى القوائم بأكملها.

فى شأن مجلس الشعب  1972لسنة  38المعدل للقانون رقم  1983لسنة  114وأخيرا جاء القانون رقم 
متبنيا نظام االنتخاب بالقوائم الحزبية المغلقة حيث ال يملك الناخب التعديل فى القائمة المرشحة بأى شكل 

 من األشكال.

وإذا كان المشروع المصرى قد اخذ بنظام القوائم الحزبية مع التمثيل النسبى فى انتخابات مجلس الشعب 
فأنه اخذ بنظام القائمة الحزبية مع األغلبية المطلقة فى انتخابات المجالس الشعبية المحلية هذا على 

تلفين فى ذات الدولة وفى وقت الرغم مما فى هذا النظام من مجافاة للمنطق بتطبيق نظامين انتخابيين مخ

                                                                                                                                                                                           

، فى شأن تحديد الدوائر 1990لسنة  206بتعديل أحكام القانون رقم  2011" لسنة 121كما قام باصدار مرسوم بقانون رقم " 
 االنتخابية لمجلس الشعب.

 ، فى شأن مجلس الشورى.1980لسنة  120بتعديل بعض أحكام القانون رقم  2011لسنة « 122»و المرسوم بقانون رقم  

mailto:info@ug-law.com
http://www.ug-law.com/


99 
 

 
 محامون ومستشارون قانونيون  –المجموعة المتحدة 

 مصر – 11511، القاهرة 239البرج البحري، الدور الثاني شقة  –أ شارع شريف باشا عمارة االموبيليا 26
 info@ug-law.com         www.ug-law.comتليفونات 23961732- 23961726 - 23926907 )02 002( – فاكس 23952304 )02 002(      

واحد هذا فضال عن انه يجافى روح نظام االنتخاب بالقائمة من حيث تمثيل االتجاهات والقوى السياسية 
 المختلفة فى المجالس المنتخبة.

وكذلك انتخابات التجديد النصفى سنة  1980تم تطبيق هذا النظام فى انتخابات مجلس الشورى سنة 
وقد أسفر هذا عن مثالب  1984فضال عن انتخابات مجلس الشعب عام  هذا 1986وسنة  1983

 خطيرة لعل من أهمها. 

% من األصوات الصحيحة على مستوى الجمهورية وهى نسبة مرتفعة 8اشتراط الحصول على  -1
% & 7.73بالنسبة لألحزاب الصغيرة األمر الذى أدى لحرمان حزب العمل وحزب التجمع رغم أنهما حققا 

 % وعلى الترتيب ثم يتضاعف الخلل حينما تم تحويل هذه األصوات إلى حزب األغلبية. 4.169

انتقاد تخصيص مقاعد لتمثيل النساء األمر الذى يعد تمييز للمرأة على الرجل فيما يعد إخالال بمبدأ  -2
 المساواة المنصوص عليه فى الدستور. 

ب التى لم تحظ بنسبة التمثيل إليه ومنحه المقاعد محاباة حزب األغلبية بتخويل أصوات قوائم األحزا -3
المتبقية بعد إجراء التوزيع األولى على أساس القاسم االنتخابى وإلزام الحزب صاحب القائمة الحاصلة 
على اقل عدد من األصوات والتى يحق لها التمثيل استكمال نسبة العمال والفالحين طبقا للترتيب الوارد بها 

   لدوائر االنتخابية. عن كل دائرة من ا

ورغم كفاءة تطبيق هذا النظام فى العديد من الدول الديموقراطية المتقدمة وإذ يجيز القانون فيها انضمام 
القوائم إلى الدائرة وجمعها فى قائمتين أو ثالث سواء فى الدور األول أو الثانى مما يؤدى إلى تجميع 

فيساهم فى تطوير النظام الحزبى وترسيخه إما فى مصر فقد  القوى السياسية فى اتجاهين كبيرين أو ثالثة
تم تطبيق نظام القوائم الحزبية المغلقة بما يحول دون إدماج األحزاب قوائمها مع بعضها البعض وبالتالى 
الحيلولة دون اتحاد القوى السياسية ومن ثم منع قيام أغلبية قوية مكونة من عدة أحزاب بل وعلى العكس 

 وز حزب مهيمن. يسفر عن بر 
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ونتيجة للطعون المختلفة من جانب المستقلين بعدم دستورية االنتخاب بنظام القائمة لما فيها من إخالل 
بمبدأ تكافؤ الفرص أمام القانون حيث يحرم المستقلين من حقهم فى الترشيح كمستقلين األمر الذى دعا 

كما طلب من السلطة التشريعية تعديل هذا الرئيس مبارك أن يدعو إلى االستفتاء على حل مجلس الشعب 
النظام ليتفق مع الشرعية الدستورية وقد لجأ المشرع فى سبيل ذلك إلى تعديل المادة المقررة لهذا النظام 

وقد جاءت المبادرة قبل صدور حكم المحكمة الدستورية فى هذا  1986لسنة  188وذلك بالقانون رقم 
الخامسة مقررا مادة أخرى ونص فيها على أن يكون انتخاب أعضاء الشأن وقد استبدل المشرع بالمادة 

مجلس الشعب عن طريق الجمع فى كل دائرة انتخابية بين نظام االنتخاب بالقوائم الحزبية ونظام االنتخاب 
الفردى ويكون انتخاب باقى األعضاء الممتثلين بين نظام االنتخاب بالقوائم الحزبية" المغلقة كذلك وقد 

من خالل هذا النظام المعدل غير أن المجلس الناشئ عن تلك االنتخابات لم يلبث  1987تخابات تمت ان
وذلك بسبب صدور حكم بعدم دستورية  1990أكتوبر  13أن القى نفس مصير سابقة حيث تم حلة فى 

لى التفكير قانون االنتخاب الذى لم يعط المستقلين حقوقا مساوية لمرشحى القوائم الحزبية. وقد دفع هذا إ
 فى وجب اإلقالع عن هذا النظام الذى يمثل استثناء على تاريخ النظام االنتخابى فى مصر.

 

 .2010 -1989تطور النظام االنتخابى 

وهكذا ونتيجه إلعالن عدم دستورية قانون االنتخاب قام رئيس الجمهورية بإصدار قانون جديد يعيد به 
ته مصر طوال تاريخها ولتشهد البالد فى ظله ثالث انتخاب العمل بنظام االنتخاب الفردى الذى عرف

 .2000و  1995و  1990تشريعية فى 

بالعودة لالنتخاب الفردى على اعتبار أنه اكثر مواءمة لطبيعة  1990لسنة  201لقد صدر القانون رقم  
وكيفية  عضوا وحدد إجراءات التقدم للترشيح 444الهيئة الناخبة وقد حدد أعضاء مجلس الشعب بـ 

تطبيق نظام األغلبية المطلقة على المرشحين فى االنتخابات وعالج حالة ترشيح شخصين فقط أو شخص 
واحد أو وجود مرشح واحد فقط عن العمال أو الفالحين وأخيرا حالة خلو أحد المقاعد قبل انتهاء مدة 

شعبية المحلية وكذلك العضوية كما حظر الجمع بين عضوية مجلس الشعب ومجلس الشورى والمجالس ال
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الجمع بين عضوية المجلس ووظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بها واستلزم ذلك ضرورة 
 تعديل الدوائر االنتخابية النتخاب أعضاء مجلس الشعب الجديد.

لسنة  22و  1979لسنة  21وفي تطور محمود نص قرارى رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 
بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشعب وقانون تحديد الدوائر االنتخابية النتخاب أعضاء  1979

على انتخاب عضو ثالث من النساء باإلضافة إلى عضوين على أن يكون أحدهما من  –مجلس الشعب 
ة للترشيح العمال والفالحين فى ثالثين دائرة انتخابية فقط ويحدد وزير الداخلية بقرار منه القواعد المنظم

 واالنتخاب بهذه الدوائر ولضمان توافر نسبة العمال والفالحين بمجلس الشعب طبقا ألحكام الدستور.

علي  ٢٠١٠وهكذا يمكن ان نقرر ان مصر طبقت جميع االنظمه االنتخابيه المعروفه تقريبا حتي العام 
 النحو التالي . 

 األخذ بنظام االنتخاب الفردى. •
حاب الفردى معظم تاريخها السياسى الحديث، منذ أن عرفت الحياة النيابية، وظهر أخذت مصر بنظام االنت

 19، فى المادة 1913لسنة  30ذلك جليا فى القوانين المنظمة للعملية االنتخابية، مثل القانون رقم 
، 1935لسنة  148منه، والقانون رقم  56، والمادة 30، فى المادة 1923لسنة  11منه، والقانون رقم 

، والقوانين الخاصة بمجلس 1956لسنة  73منه، وقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم  32فى المادة 
 1972لسنة  38، والسيما القانون رقم 1971األمة، والذى أصبح يسمى مجلس الشعب وفقا لدستور 

 فى شأن مجلس الشعب.

 األخذ بنظام االنتخاب بالقائمة )المطلقة/المغلقة(. •
، 1983لسنة  114بشأن مجلس الشعب، وذلك بالقانون رقم  1972لسنة  38ون رقم تم تعديل القان

منه على أن ينتخب أعضاء مجلس الشعب طبقا لنظام القوائم  17حيث نص هذا التعديل فى المادة 
الحزبية بحيث يعطى لكل قائمة عدد من مقاعد الدائرة بنسبة عدد األصوات الصحيحة التى حصلت عليها 

اعد المتبقية بعد ذلك للقائمة الحائزة على اكثر األصوات.. وال يمثل بالمجلس الحزب الذى ال وتعطى المق
 % على األقل من مجموع األصوات الصحيحة التى أعطيت على مستوى الجمهورية.8تحصل قوائمه على 
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ينص فى  ، حيث كان1980لسنة  120وقد تم األخذ بنظام االنتخاب بالقائمة منذ إنشائه بالقانون رقم 
المادة السابعة منه على أن "يكون انتخاب أعضاء مجلس الشورى عن طريق االنتخاب بالقوائم الحزبية، 

 ويعين لكل قائمة رمز يصدر به قرار من وزير الداخلية".

 األخذ بنظام االنتخاب المختلط •
، 1986لسنة  188تم األخذ بنظام االنتخاب المختلط فى انتخابات مجلس الشعب، وفقا للقانون رقم 

، حيث نص فى المادة الخامسة، على 1972لسنة  38المعدل لبعض أحكام قانون مجلس الشعب رقم 
 الجمع بين نظام االنتخاب بالقوائم الحزبية، والتمثيل النسبى ونظام االنتخاب الفردى.

أما مجلس الشورى فظلت انتخابات أعضائه )المنتخبين( تتم بنظام االنتخاب بالقائمة فقط، حتى تم العدول 
 .1989عنه عام 

 العودة للنظام الفردى. •
بعد هذا، عاد المشرع االنتخابى الى األخذ بنظام االنتخاب الفردى، فى جميع االنتخابات سواء على 

محلى. فالبنسبة النتخابات مجلس الشعب تمت العودة الى نظام المستوى القومى، أو على المستوى ال
، وبالنسبة النتخابات مجلس الشورى تمت العودة الى 1990لسنة  202االنتخاب الفردى بالقانون رقم 

 .1989لسنة  10نظام االنتخاب الفردى بالقانون رقم 

 

نتخاب بالقائمه المغلقه / المطلقه ، اسباب الغاء المحكمه الدستوريه العليا للنظامين االنتخابيين اال 
 والنظام المختلط القائمه /الفردي .

من المهم االفاضه قليال في عرض رؤيه المحكمه الدستوريه العليا لنظامي القائمه المغلقه والمطلقه 
 . ١٩٨٧و ١٩٨٤والنظام المختلط والذي علي اساسهما جري انتخاب دستوري 
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يا بعدم دستورية النصوص التى أخذت بنظام االنتخاب بالقوائم الحزبية صدر حكم المحكمة الدستورية العل
، 19835لسنة  114، بعد أن صدر القانون رقم 1983، وذلك فى عام 4فى انتخابات مجلس الشعب

بشأن مجلس الشعب، وقد أخذ هذا التعديل بنظام  1972لسنة  38بتعديل لبعض أحكام القانون رقم 
ئم الحزبية، وليس بنظام االنتخاب الفردى على أساس المرشحين/األفراد، والذى االنتخاب على أساس القوا

، بدعوة الناخبين الى 1984لسنة  139كان مطبقا قبل التعديل، وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 
، بفتح باب الترشيح لعضوية 1984لسنة  293انتخاب أعضاء مجلس الشعب، وقرار وزير الداخلية رقم 

 شعب وفقا لنظام القوائم.مجلس ال

 وقد أقامت المحكمة حكمها بعدم دستورية هذا النظام على األسس واألسانيد اآلتية: 

 من الدستور بالحرمان من إحدى الحريات والحقوق العامة. 62السبب االول : مخالفة المادة 

نظام االنتخاب عن  وهو- 1983حيث رأت المحكمة أن النظام االنتخابى الذى تبناه المشرع فى قانون 
من الدستور التى وردت فى الباب الثالث منه  62ينطوى على مخالفة للمادة  -طريق القوائم الحزبية

الخاص بالحريات والحقوق والواجبات العامة، والتى تنص على أن "للمواطن حق االنتخاب والترشيح وإبداء 
لحياة العامة واجب وطنى".. ومؤدى ذلك أن الرأى فى االستفتاء وفقا ألحكام القانون، ومساهمته فى ا

ومن بينها حق الترشيح الذى عنى الدستور بالنص -الحقوق السياسية المنصوص عليها فى هذه المادة 
اعتبرها الدستور من الحقوق العامة التى  -عليه صراحة مع حقى االنتخاب وإبداء الرأى فى االستفتاء

ممارستها، لضمان إسهامهم فى اختيار قادتهم وممثليهم فى حرص على كفالتها وتمكين المواطنين من 
إدارة دفة الحكم ورعاية مصالح الجماعة ولم يقف الدستور عند مجرد ضمان حق كل مواطن فى ممارسة 
تلك الحقوق، إنما جاوز ذلك الى اعتبار مساهمته فى الحياة العامة عن طريق ممارسته لها واجبًا وطنيًا 

 ى أكثر مجاالت الحياة العامة أهمية التصالها بالسيادة الشعبية.يتعين القيام به، ف

                                                           
، جمموعة األحكام الىت أصدرهتا احملكمة 5قضائية "دستورية"، قانون  6لسنة  131، ىف القضية رقم 1987مايو  16احلكم الصادر بتاريخ   4

 .31، اجلزء الرابع ص 1991حىت آخر يونيو  1987اير ىف ين
 .1983أغسطس  11املنشور ابجلريدة الرمسية، الصادرة ىف   5
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 من الدستور باإلخالل بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة.  ٩و٨السبب الثاني: مخالفه المادتين 

، إذ قصر حق 1983حيث رأت المحكمة أن نظام االنتخاب بالقوائم الحزبية الذى تبناه المشرع فى قانون 
س الشعب على المنتمين الى األحزاب السياسية، فإنه يكون بذلك قد حرم طائفة من الترشيح لعضوية مجل

منه، وأخل بمبدأ  62من حق كفله لهم الدستور فى المادة  -وهم غير المنتمين الى األحزاب-المواطنين 
تنص على  8من الدستور. فالمادة  40، 8أى تكافؤ الفرص والمساواة المنصوص عليهما فى المادتين 

تنص على أن " المواطنون لدى القانون  40ن "تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين" والمادة أ
سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، ال تتميز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو األصل أو 

أال تخل  -ذه الحقوق وهو بصدد وضع قواعد لتنظيم ه-الدين أو العقيدة". وبذلك فإنه يتعين على المشرع 
القيود التى يفرضها فى مجال هذا التنظيم بمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة لدى القانون، اللذين تضمنهما 

منه..، وعلى ذلك فإن التنظيم الذى وضعه المشرع فى المواد الخاصة  40و 8الدستور فى المادتين 
المعدل بالقانون  رقم  1972لسنة  38انون رقم ، من الق1، والسابعة عشرة فقرة 1مكررًا، والسادسة فقرة 

، المطعون عليها، من مؤداه أن المشرع حين نص على أن يكون انتخاب أعضاء 1983لسنة  114
مجلس الشعب عن طريق االنتخاب بالقوائم الحزبية، وما استتبع ذلك من النص على اعتبار صورة قائمة 

دراجه فيها شرطًا ضمنيا لقبول طلب ترشيحه، يكون قد قصر الحزب الذى ينتمى إليه المرشح المثبت لها إ
حق الترشيح لعضوية مجلس الشعب على المنتمين الى األحزاب السياسية المدرجة أسمائهم بقوائم هذه 
األحزاب، وحرم بالتالى غير هؤالء من ذلك الحق، دون مقتض من طبيعة ومتطلبات مباشرته..، وهذا 

ألصل الحق وإخالل بمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة لدى القانون، ويشكل الحرمان ينطوى على إهدار ا
 من الدستور. 62، 40، 8بالتالى مخالفة للمواد 

وفي محاوله لتحاشي الطعن بعدم الدستوريه رأت الحكومة تطبيق نظام مختلط، يأخذ بنظام االنتخاب عن 
الفعل صدرت القوانين المنظمة لالنتخاب فى طريق القوائم الحزبية، الى جانب نظام االنتخاب الفردى. وب

 مصر، مطبقة فى هذا النظام المختلط. ولكن هذه القوانين لم تسلم بدورها من الطعون بعدم الدستورية.
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فرفعت الطعون الى المحكمة الدستورية العليا فى هذه النصوص، وبالفعل قد قضت المحكمة الدستورية 
، وعلى أثر حل مجلس الشعب السابق صدر قرار 1987فى عام العليا بعدم دستورية هذه النصوص. ف

، 1987أبريل  6رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين الى انتخابات أعضاء مجلس الشعب المحدد له يوم 
فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانونيين رقمى لسنة  1972لسنة  38وفقا ألحكام القانون رقم 

محكمة الدستورية العليا فى الطعن الوارد على الفقرة األولى . وقد حكمت ال1986لسنة  188، 1983
لسنة  188من المادة الثالثة والمادة الخامسة مكررًا من القانون المشار إليه بعد تعديلها بالقانون رقم 

 ، بعدم الدستورية.1986

 وقد استندت المحكمة الى األسانيد اآلتية:

قانون مجلس الشعب، محل الطعن، إذ قضت بتقسيم الدولة الى  أن الفقرة األولى من المادة الثالثة من -
ثمان وأربعين دائرة انتخابية جعلت من المستحيل على المرشح الفرد المستقل مباشرة حقه الدستورى فى 
الترشيح على قدم المساواة، وفى منافسة انتخابية متكافئة مع مرشحى القوائم المنتخبين ألحزاب سياسية 

 ناتها المادية والبشرية التى تعجز عنها طاقة الفرد.تساندهم بإمكا

أن المشرع لم يراع فى تقسيم الدوائر االنتخابية مبدأ المساواة التقريبية بين عدد الناخبين الذين يمثلهم  -
 النائب فى كل دائرة، مما يترتب عليه اختالف الوزن النسبى لصوت الناخب من دائرة الى أخرى.

خذ به القانون من شأنه أن يؤدى الى التمييز بين المرشحين بحسب انتماءاتهم أن النظام الذى أ -
السياسية، حيث حدد القانون للمرشحين األفراد فى جميع الدوائر االنتخابية أربعين مقعدًا نيابيًا بواقع مقعد 

ى المقاعد واحد فى كل دائرة انتخابية بينما ترك لمرشحى القوائم الحزبية على مستوى الجمهورية باق
النيابية..، وكل ذلك يؤدى الى المساس بحق الترشيح واإلخالل بمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة بالمخالفة 

 من الدستور. 8،40،62للمواد 
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أن المادة الخامسة مكررًا المطعون عليها لم تشترط فى المرشح الفرد صفة معينة، ولم تبين الكيفية  -
من الدستور، فيما  87خصصة للعمال والفالحين، مما يخالف المادة التى تؤدى الى تحقق النسبة الم

 تضمنه من النص على أن يكون نصف أعضاء مجلس الشعب على األقل من العمال والفالحين.

كما أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها بعدم دستورية المادة الخامسة مكررًا من قانون مجلس 
وذلك لمخالفتها للدستور من عدة  1986لسنة  188دل بالقانون رقم والمع 1972لسنة  38الشعب رقم 

 أوجه:

اإلخالل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، إذ خص مرشحى القوائم الحزبية فى كل دائرة انتخابية بعدد من  -
جعله مقعدًا، بينما حدد للمرشحين األفراد مقعدًا واحدًا، ثم لم ي 13المقاعد النيابية يصل فى بعضها الى 

حتى مقصورًا على المرشحين المستقلين عن األحزاب السياسية، بل تركه مجااًل مباحًا للمنافسة بين هؤالء 
المرشحين وغيرهم من أعضاء األحزاب السياسية، فميز القانون بذلك بين فئتين من المواطنين، إذ خص 

ا على مستوى الجمهورية الى ما المرشحين بالقوائم الحزبية بعدد من المقاعد النيابية تصل فى جملته
يقرب من تسعة أعشار المقاعد النيابية فى مجلس الشعب بينما هبط بعدد المقاعد المتاحة للمرشحين 

 المستقلين غير المنتمين ألحزاب سياسية الى َعشر اجمالى المقاعد النيابية بزيادة طفيفة.

نون يسمح ألعضاء األحزاب السياسية بفرص أن توزيع المقاعد النيابية على النحو الذى تضمنه القا -
% تقريبا من 10الفوز بجميع مقاعد مجلس الشعب، بينما ال تتجاوز فرص الفوز للمستقلين بأية حال 

عدد المقاعد النيابية، األمر الذى ينطوى على تمييز لفئة من المرشحين فئة أخرى، تمييزًا فائزًا على 
طبيعة حق الترشيح أو متطلب ممارسته، مما يتعارض مع  الصفة الحزبية أو عدمها دون مقتص من

من الدستور، التى حظرت التمييز بين  40الصفة التمثيلية للمجالس النيابية، ويخالف صراحة نص المادة 
المواطنين فى الحريات والحقوق العامة.. كما يتعارض أيضا مع مبدأ تكافؤ الفرص الذى يقتضى أن تكون 

 ابات متساوية بين جميع المرشحين بصرف النظر عن انتماءاتهم الحزبية.فرص الفوز فى االنتخ

أن القانون المطعون عليه حدد للمرشح الفرد مقعدًا واحدًا فى كل دائرة من الدوائر االنتخابية على ما  -
 بينها من تفاوت فى عدد المواطنين بها، وخص مرشحى القوائم الحزبية بباقى المقاعد النيابية المخصصة
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للدائرة، فإنه يكون بذلك قد جعل التفاوت فى عدد المواطنين هو األساس فى تحديد عدد المقاعد 
المخصصة لمرشحى القوائم الحزبية، دون أن يكون لذلك أى أثر بالنسبة للمرشحين األفراد، مخالفًا بذلك 

نيابية فى كل دائرة القاعدة العامة التى اتبعها فى تحديد عدد المقاعد ال -وعلى غير أسس موضوعية-
انتخابية بما يتناسب مع عدد السكان فيها، األمر الذى يتضمن بدوره إخالال بمبدأ المساواة فى معاملة 

 الفئتين من المرشحين.

القانون عندما جعل المقعد الوحيد المخصص لنظام االنتخاب الفردى فى دائرة انتخابية مجااًل  −
زاب السياسية والمرشحين غير المنتمين لهذه األحزاب، للمنافسة بين المرشحين من أعضاء األح

فإنه يكون بذلك قد أتاح لكل من مرشحى األحزاب السياسية إحدى فرصتين للفوز بالعضوية: 
إحداهما بوسيلة الترشيح بالقوائم الحزبية واألخرى عن طريق الترشيح للمقعد الفردى، بينما جاءت 

ستقلين قاصرة، يتنافس معهم فيها المرشحون من أعضاء الفرصة الوحيدة المتاحة للمرشحين الم
 األحزاب السياسية، مما يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص.

 ٢٠١١ونعتقد ان الكثير من هذه المعايب قد شاب القوانين التي نظمت العمليه االنتخابيه فيما بعد يناير 
 كما سنري. 

 

 ٢٠١٢- 2011القوانين التي حكمت العمليه االنتخابيه 

 

حدثا اعتياديا فللمره الثانيه في  ٢٠١١الي منتصف فبراير  ٢٠١١لم يكن ما حدث في الفتره من يناير 
ينجح المصريون في ازاحه رأس الدوله عن السلطه  –منذ عصر محمد علي  –التاريخ المصري الحديث 

 عبر احتجاجات مدنيه واسعه ومتصله .

ه خورشيد باشا الوالي العثماني عن الحكم عندما حدث هذا من قبل عندما نجح المصريون في ازاح
حاصروه في القلعه واجبروه علي النزول منها ، ثم قاموا بتعيين محمد علي باشا واليا مكانه ؛ ثم اعاد 

عندما اجبروا الرئيس مبارك عن التنحي عن السلطه الي  ٢٠١١فبراير  –المصريون ذالك في يناير 
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. وبقدر خطوره الحدث واهميته فإن الدراسه الموضوعيه لنتائجه ولو من المجلس االعلي للقوات المسلحه 
 الناحيه السياسيه لم يئن اوانها بعد.

علي ان القدر المتيقن ان هناك تغيرات جذريه حدثت وادت فعليا الي ان تكون االنتخابات البرلمانيه 
تلفه قليال ولو من ناحيه مخ ٢٠١٢واستمرت حتي منتصف يناير  ٢٠١١المصريه التي جرت في نهايات 
 البنيه التشريعيه التي افرزتها . 

فمن ناحيه إداره االنتخابات فإن تلك االنتخابات ادارتها لجنه قضائيه مستقله بالكامل واختير  •
 اعضائها بحكم مناصبهم وحدها .

زيد ومن ناحيه المرشحين فإن تلك االنتخابات جرت في ظل تنافس حزبي واسع اذ تشكل قبلها ما ي •
علي اربعين حزبا سياسيا بخالف االحزاب التي كانت مسجله قبلها ،وذالك نتيجه تغيير قانون 
تشكيل االحزاب السياسيه وتسهيل عمليه تسجيل االحزاب وتسريع الفصل في القرارات الصادره 
برفض تسجيلها ، خاصه وان تلك المهمه قد اسندت الي لجنه قضائيه مستقله . كما انها نزلت 

عاما ونزلت بسن المرشح لمجلس الشوري ليكون  ٢٥ن المرشح الي مجلس الشعب ليكون بس
عاما ، والغت المقاعد التي كانت مخصصه النتخاب النساء وان اجبرت االحزاب ان تضع  ٣٥

 علي قوائمها امرأه واحده علي االقل .
بات والول مره المصريين ومن ناحيه الناخبين فقد ادخلت البنيه التشريعيه الناظمه لهذه االنتخا •

العاملين في الخارج ضمن هيئه الناخبين ،ووسعت من قاعده تلك الهيئه لتشمل كل المقيدين في 
قوائم الرقم القومي ليتم الول مره توحيد قوائم الناخبين والغاء نظام التسجيل في القوائم االنتخابيه 

 . 
ود الدوائر وحري انتخاب اعضاؤه بالنظام ومن ناحيه المجلسين فقد زادت عدد المقاعد وتغيرت حد •

المختلط حيث جري تخصيص ثلثي المقاعد لقوائم الحزبيه والثلث لالفراد حزبيين كانوا او غير 
 حزبيون .

 رأس دون جسد . –. اللجنه العليا لالنتخابات ١-٣

ر  المصري عام من الدستو ٨٨بدئت فكره اللجنه العليا لالنتخابات مع التعديل الذي اجري علي الماده 
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس “والتي كان نصها يجري علي ان   ٢٠٠٧
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وتتولي لجنة عليا تتمتع  .ويجري االقتراع في يوم واحد ،ويبين أحكام االنتخاب واالستفتاء ،الشعب
القانون ويبين القانون اختصاصات  باالستقالل والحيدة اإلشراف على االنتخابات على النحو الذي ينظمه

اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية 
وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف على االنتخابات على مستوي الدوائر االنتخابية  .حاليين وسابقين

لجان الفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات و  واللجان التي تباشر إجراءات االقتراع
وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة ، ولك كله وفقا للقواعد واإلجراءات التي يحددها  ،قضائية
 .القانون 

بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية  بالقانون  1956لسنة  73ونفاذا لهذا النص جري تعديل القانون رقم 
 ، لينص علي تشكيل تلك اللجنه ومهامها . 2007لسنة  18رقم 

ووفقا للتعديل فإن اللجنة العليا لالنتخابات تتولى اإلشراف على انتخابات كل من مجلسى الشعب والشورى 
 –من الدستور المصرى والقانون سالف الذكر  88وفقًا ألحكام المادة  –. ومن المفترض ان تلك اللجنه  

ا ، ذات تشكيل مختلط من القضاة الحاليين والسابقين وبعض الشخصيات العامه وكانت لجنة مستقلة تمام
 تتكون من رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيسا وبعضوية كل من: 

 رئيس محكمة استئناف االسكندرية -

 أحد  نواب رئيس محكمة النقض ، يختاره مجلس القضاء األعلى ، ويختار عضوا احتياطيًا له . -

 د نواب رئيس مجلس الدولة ، يختاره المجلس الخاص لمجلس الدولة ويختار عضوا احتياطيا له .أح -

سبعة منهم ثالثة من أعضاء الهيئات القضائية السابقين ، وأربعة من الشخصيات العامة ، على  −
 أن يكونوا جميعًا من المشهود لهم بالحياد ومن غير المنتمين لألحزاب السياسية ، يختار مجلس
الشعب أربعة منهم ، من بينهما اثنان من أعضاء الهيئات القضائية السابقين ، ويختار مجلس 

الشورى ثالثة منهم احدهم من أعضاء الهيئات القضائية السابقين ، كما يختار كل من المجلسين 
عضوين احتياطيين ، أحدهما من أعضاء الهيئات القضائية السابقين ، وذلك كله بناء على 

 اللجنة العامة لكل مجلس . ترشيح

mailto:info@ug-law.com
http://www.ug-law.com/


110 
 

 
 محامون ومستشارون قانونيون  –المجموعة المتحدة 

 مصر – 11511، القاهرة 239البرج البحري، الدور الثاني شقة  –أ شارع شريف باشا عمارة االموبيليا 26
 info@ug-law.com         www.ug-law.comتليفونات 23961732- 23961726 - 23926907 )02 002( – فاكس 23952304 )02 002(      

ويمكن مالحظه ان سبعه من اعضاء اللجنه يجري اختيارهم من مجلسي الشعب والشوري ، وهو ما يؤدي 
الي تدخل العوامل السياسيه في هذا االختيار خاصه وان المجلسين كان يسيطر عليهما آنذاك الحزب 

 المجلسين . ٪ من اعضاء كال من٨٠-٧٥الوطني الديمقراطي بنسب تصل الي 

مكرر "هـ" من القانون فإن قرارات اللجنة "تصدر  ٣ويزداد الوضع خطوره ان علمنا انه وفقا لنص الماده 
بأغلبية ثمانية من أعضائها على األقل" . كما أنها تنشر بالجريدة الرسمية من أجل تحقيق شفافية 

تقلة ، لضمان تمتعها باالستقالل الكامل وعالنية هذه القرارات ، هذا فضال عن أن للجنة موازنة مالية مس
. 

ومنح القانون اعضاء اللجنه من الشخصيات العامه الحصانة الالزمة لمباشرة عملهم ، وذلك من خالل 
اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو اللجنة إال بإذن سابق  –فى غير حالة التلبس بالجريمة  –حظرها 

للجنة القواعد واإلجراءات المتعلقة بتقديم طلب اإلذن ، وبنظره من اللجنة ذاتها ، على أن تحدد هذه ا
أمامها ، وبما يجوز لها أن تقرره فى شأنه . وقد منح القانون تلك اللجنه كافه االختصاصات الصالحيات 

 6الداره العمليه االنتخابيه .

                                                           
 ٢٠٠٧وفقا للتعديالت التي جرت عليه عام  ١٩٧١من الدستور المصري الدائم  ٨٨كانت اللجنه العاليا التي شكلت وفق الماده  6

 سياسية باالتى ضمن اختصاصات أخرى : تختص وفقا لقانون تنظيم مباشرة الحقوق ال

 تشكيل اللجان العامة لالنتخابات ولجان االقتراع والفرز الخاصة باالنتخابات ، وكذا تعيين أمينا لكل لجنة .  - 

 وضع قواعد إعداد جداول االنتخابات ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها ومتابعة ذلك . - 

 د الدوائر االنتخابية .اقتراح قواعد تحدي - 

 38( من الدستور ، والمادة الحادية عشرة من القانون رقم )5وضع القواعد المنظمة للدعاية االنتخابية بمراعاة أحكام المادة ) - 
ابية لها فى شأن مجلس الشعب على أن تتضمن هذه القواعد حظر استخدام شعارات او رموز او القيام بأنشطة للدعاية االنتخ 1972) لسنة 

 مرجعية دينية او ذات طابع دينى او على اساس التفرقة بسبب الجنس او االصل . .

 وضع وتطبيق نظام للرموز االنتخابية لالحزاب السياسية بالنسبة إلى مرشحيها وللمرشحين المستقلين فى ايه انتخابات . - 
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ره عمليه انتخابيه نزيهه ويمكن مالحظه ان تلك اللجنه لم تكن مستقله حقيقه وما كان لها ان تستطيع ادا
 لسببين .

السبب االول يرجع الي التشكيل فوجود سبعه اعضاء من الشخصيات العامه يختارهما البرلمان بغرفتيه 
انما يؤدي الي ان تتدخل االعتبارات السياسيه في هذا االختيار خاصه وان البرلمان في مصر كان يسيطر 

٪ من اجمالي االعضاء. ٨٠-٧٠عضائه في كل برلمان الي عليه وقتها حزب سياسي واحد وبلغت نسبه ا
وتزيد خطوره التشكيل عندما نعرف ان القرارات تتخذ باغلبيه ثمانيه اعضاء ومعني ذالك ان السبعه 

اعضاء اللذين يختارهم البرلمان سيتخذون كل القرارات اذا ما انضم اليهم عضو واحد فقط من اعضاء 
 هم ايا كانت تلك القرارات . الهيئه القضائيه المعينين مع

السبب الثاني يرجع الي االمكانيات فاللجنه ال يوجد لديها مقرات وال عاملين متفرغين ، وال ادوات مساعده  
انما هو مقر صغير ناء به بعض الموظفين اللذين ال يزيد عددهم عن اصابع اليد الواحده ، وبالتالي فإن 

جهزه التنفيذيه التابعه للدوله والحزب الحاكم وقتئذ لتحقيق اهدافها وهو اللجنه تعتمد اعتمادا كليا علي اال
 ما يعيق تحقيق تلك االهداف وينزع عنها صفه االستقالل.

من االعالن  الدستوري الذي اصدره  ٣٩ووفقا للماده  ٢٠١١وعقب االحتجاجات الشعبيه في يناير 
" يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى  فإنه ٢٠١١مارس  ٣٠المجلس االعلي للقوات المسلحه في 

                                                                                                                                                                                           

ظمة للعملية االنتخابية للتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم فى تلقى البالغات والشكاوى المتعلقة بوقوع مخالفات لألحكام المن - 
 شأن ما يثبت منها .

 اإلسهام فى جهود التوعية والتثقيف المتعلقة باالنتخابات ووضع القواعد اإلرشادية لسير العملية االنتخابية . - 

 متابعة االلتزام بمواثيق الشرف المتصلة باالنتخابات . - 

 عامة لالنتخابات ولالستفتاء .إعالن النتيجة ال - 

 إبداء الرأى فى مشروعات القوانين الخاصة باالنتخابات . - 

 وضع قواعد وإجراءات مشاركة منظمات المجتمع المدنى المصرية فى متابعة عمليات االقتراع والفرز .  - 
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أعضاء مجلسي الشعب والشورى، ويبين أحكام االنتخاب واالستفتاء. وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل 
قضائي كامل اإلشراف على االنتخاب واالستفتاء، بدءًا من القيد بجداول االنتخاب وحتى إعالن النتيجة، 

انون. ويجرى االقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية وذلك كله على النحو الذي ينظمه الق
 ترشحهم مجالسها العليا، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.

فيما  ٢٠٠٧ويمكن مالحظه ان هذا التعديل قد جاء افضل بما ال يقاس من التعديل الدستوري الذي جري 
 يتعلق باللجنه العليا من وجهين . 

 ل وهو التشكيل إذ الزم اإلعالن الدستوري ان تكون اللجنه ذات تشكيل قضائي كامل .الوجه االو

الوجه الثاني هو ان النص الدستوري الزم ان يكون االقتراع والفرز تحت اشراف اعضاء في الهيئات 
 القضائيه ترشحهم المجالس العليا لتلك الهيئات .

األول منه للحديث عن اللجنة العليا لالنتخابات، وأناط بها وقد أفرد قانون مباشرة الحقوق السياسية الباب 
اإلشراف الكامل على االنتخابات البرلمانية. ونص القانون علي ان يصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس 
الجمهورية بناء على عرض وزير العدل، وإذا قام مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم رؤساء محاكم 

ذا كان المانع لدى أحد أعضاء اللجنة ذاتهم، حل محله العضو االحتياطي الذي رشحه االستئناف.أما وإ
 المجلس األعلى للجهة التي يعمل بها.

وتشكلت تلك اللجنه علي ضؤ ما جاء في التعديل الدستوري والقانون  علي النحو التالي .المستشار عبد 
محمد ه وعضويه كال من الساده المستشارين : المعز ابراهيم  رئيس محكمه استئناف القاهره رئيسا للجن

السيد احمد السيد عمر رئيس محكمة استئناف االسكندرية وسمير احمد ابوالمعاطي ابراهيم رئيس محكمة 
استئناف طنطا ، ومحمد ممتاز متولي علي حسن نائب رئيس محكمة النقض واحمد علي عبد الرحمن 

لدين عبد الحليم خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة و السيد نائب رئيس محكمة النقض واحمد شمس ا
علي فكري حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة وذلك بصفة اساسية. وتضم  اللجنه بصفه إحتياطيه 
كال من المستشارين فهمي عبد المنعم شعيب ابو زيد فضل الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة و أميل 
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ستئناف القاهرة ورضوان عبد العليم مرسي موسي نائب رئيس حبشي ملكية عبد المسيح الرئيس بمحكمة ا
محكمة النقض وابراهيم السيد محمد الضهيري و السيد محمد السيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة 

 ورمزي عبد هللا حسن ابو الخير نائب رئيس مجلس الدولة.

هًا صحيحًا إال بحضور رئيسها تجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها، وال يكون اجتماعووفقا للقانون 
وأربعة من أعضاءها على األقل، وتكون مداوالتها سرية، وتصدر قراراتها بأغلبية أربعة من تشكيلها على 
األقل.وتنشر القرارات التنظيمية للجنة في الوقائع المصرية، كما ينشر ملخص واف لها في جريدتين 

 صباحيتين واسعتي االنتشار.

يا لالنتخابات بتشكيل لجنة انتخابية بكل محافظة برئاسة رئيس بمحاكم االستئناف، وتقوم اللجنة العل
وعضوية مستشار بمجلس الدولة ورئيس بالمحكمة االبتدائية وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة وأحد 

تلك نواب رئيس هيئة النيابة اإلدارية تختارهم المجالس العليا للجهات المشار إليها، وتختار كل من 
 المجالس العليا عضوًا احتياطيًا يحل محل العضو األصلي عند قيام مانع لديه.

ويمكن مالحظه امرين هنا ، االمر االول ان تلك اللجنه هي لجنه دائمه من ناحيه بمعني انهاال تشكل وقت 
اعتبارية  إجراء االنتخابات وينتهى عملها بمجرد الفرز وإعالن النتائج، وإنما هي دائمة، ولها شخصية

ومقر دائم بالقاهرة، ويمثلها رئيسها، وتكون لها موازنة مستقلة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة. كما 
تضع اللجنة الئحة خاصة بها لتنظيم شئونها المالية تتضمن قواعد وإجراءات اإلنفاق من االعتمادات 

ملين بها. اما االمر الثاني في انها هي التي المالية المخصصة لها، وبيان المعاملة المالية ألعضائها وللعا
تشكل اللجان االنتخابيه في المحافظات وتشرف عليها وان تلك اللجان االنتخابيه في المحافظات بدورها 

 لجانا قضائيه دائمه ايضا . 

وقد توسع القانون في اختصاصت تلك اللجنه فمنحها المزيد من االختصاصات والصالحيات علي مجمل 
يه االنتخابيه وهي صالحيات لم تكن من ضمن صالحيات  اللجنه العليا بتشكيلها القديم ، وعلي كل العمل

 هي : ٢٠١١ -٢٠١٠االحوال فإن اختصاصت اللجنه التي اجرت االنتخابات البرلمانيه 
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 أواًل: تشكيل اللجان العامة لالنتخابات ولجان االقتراع والفرز، وتعيين أمين لكل لجنة.

إلشراف على إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي ومحتوياتها وطريقة ثانيًا: ا
 مراجعتها وتنقيتها وتحديثها، واإلشراف على القيد بها وتصحيحها.

 ثالثًا: وضع وتطبيق نظام للرموز االنتخابية بالنسبة لمرشحي األحزاب السياسية والمستقلين.

 لشكاوى المتعلقة بالعملية االنتخابية والتحقق من صحتها وإزالة أسبابها.رابعًا: تلقى البالغات وا

خامسًا: وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية في متابعة كافة 
 العمليات االنتخابية.

ب، على أن تتضمن سادسًا: وضع القواعد المنظمة للدعاية االنتخابية وفقا للدستور وقانون مجلس الشع
هذه القواعد حظر استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية االنتخابية ذات الطابع الديني أو 

 على أساس التفرقة بسبب الجنس أو األصل.

سابعًا: وضع قواعد توزيع الوقت المتاح خاصة في أوقات الذروة للبث التلفزيوني واإلذاعي بغرض الدعاية 
 في أجهزة اإلعالم الرسمية والخاصة على أساس المساواة التامة. االنتخابية

 ثامنًا: إعالن النتيجة العامة لالنتخاب.

 تاسعًا: تحديد مواعيد االنتخابات التكميلية.

 عاشرًا: إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة باالنتخابات.

االشراف علي مجريات العمليه االنتخابيه منذ ويالحظ هنا ان القانون قد جعل للجنه الكلمه العليا في 
 بدايتها وحتي النهايه .

واعطي القانون لرئيس اللجنة العليا لالنتخابات صالحيه تشكيل أمانة عامة دائمة برئاسة أحد نواب رئيس 
محكمة النقض أو من في درجتهم، وعضوية عدد كاف من القضاة أو من في درجتهم من أعضاء الهيئات 
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بعد موافقة المجالس العليا لهذه الهيئات وممثل لوزارات الداخلية واالتصاالت وتكنولوجيا  القضائية
المعلومات والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون. ولرئيس اللجنة أن يطلب ندب من يرى االستعانة 

تصون. وفى جميع به في أي شأن من شئون األمانة العامة من بين العاملين في الدولة والخبراء المخ
األحوال تتحمل الجهة المنتدب منها إلى األمانة العامة كامل المستحقات المالية لمن يتم ندبه كما لو كان 

 قائمًا بالعمل لديها، وذلك طوال مدة الندب.

ويمكن القول ان تشكيل االمانه العامه وضروره ندب موظفي الدوله اليها وتحمل الجهه المنتدب منها 
مل مستحقاته الماليه انما يقدح في استقالل اللجنه ، فاالمانه العامه هي الذراع الفعلي الذي الشخص بكا

به تنفذ اللجنه قراراتها ، وبالتالي فربط اعضائها بالجهات التي ينتدبون منها الي اللجنه ماليا انما يجعلهم 
وتعتبر جزء من الحومه وال  خاضعين بشكل او بآخر لسلطه الجهات التي ندبوا منها وهي جهات تنفيذيه

يفترض فيها الحياد ؛ وكان االوفق واالرفق ان ياخذ القانون بنظام تفرغ العاملين في االمانه العامه للجنه 
 وان يعينوا عليها وان تسدد هي اجورهم وان تنبت صلتهم بالجهات التي قدموا منها ضمانا لحياديتهم.

ر بتسمية أعضاء اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة العليا وقد باشرت اللجنه عملها فعال فأصدرت قرا
لالنتخابات، وكذا تسمية أعضاء اللجنة العامة لالنتخابات في كل محافظة، وكذا األمانة الفنية لها. قامت 

 اللجنة العليا لالنتخابات بتصميم موقع على شبكة المعلومات الدولية )االنترنت( يحتوى على:

 لقرارات الخاصة باللجنة المنظمة للعملية االنتخابية.كافة القوانين وا •
 التصريحات اإلعالمية والمتابعات اليومية لالنتخابات البرلمانية الصادرة عن اللجنة. •
قاعدة بيانات الناخبين من واقع الرقم القومي، بحيث يستطيع كل ناخب التحقق من وجود اسمه  •

رفة دائرته االنتخابية وأماكن التصويت في هذه ضمن قاعدة الناخبين من عدمه، مع إمكانية مع
 الدائرة.

 كما وضعت اللجنه القواعد المنظمة للدعاية االنتخابية.

 والهميه هذا الموضوع فانه يتعين علينا ان نشير اليه بشئ من االسهاب . 

 . الدعايه االنتخابيه بين قرارات اللجنه ونصوص القانون  .١-١-٣
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األنشطة التي يقوم بها المرشح ومؤيدوه ، وتستهدف حق كل مرشح في التعبير الدعاية االنتخابية هي 
عن نفسه، والقيام بأى نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره، والدعاية لبرنامجه االنتخابي وذلك عن 

ات طريق االجتماعات المحددة والعامة والحوارات ، ونشر وتوزيع مواد الدعاية االنتخابية ، ووضع الملصق
والالفتات، واستخدام وسائل اإلعالم المسموعة والمرئية والمطبوعة اإللكترونية وغيرها من األنشطة، وذلك 

 لالنتخابات .  بحرية تامة في إطار الضوابط والقواعد الواردة في القانون وقرارات اللجنة العليا

قط على ذكر المحظورات من وفد نص قانون مجلس الشعب على قواعد الدعاية االنتخابية بان اقتصر ف
وسائل الدعاية، تاركا التفاصيل الخاصة بسقف الدعاية والتحقق من المخالفة والتنظيمات اإلدارية للجنة 
العليا لالنتخابات تقررها بما يترائي لها تبعا للنظام االنتخابي الجديد، حيث نص القانون على أن يتعين 

 بية بمبادئ الدستور والقانون وبالقواعد اآلتية:على المرشح االلتزام فى الدعاية االنتخا

 ( عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة ألي من المرشحين.1)

( االلتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية، واالمتناع عن استخدام الشعارات الدينية على نحو يهددها أو 2)
 يسئ إليها.

النتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام ( حظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل وا3)
 وقطاع األعمال العام وللشركات التى تساهم الدولة فى رأسمالها فى الدعاية االنتخابية.

( حظر إنفاق األموال العامة وأموال شركات القطاع العام وقطاع األعمال العام والشركات التى تساهم 4)
 اية االنتخابية.الدولة فى رأسمالها فى أغراض الدع

 ( حظر استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم فى الدعاية االنتخابية.5)

( حظر تلقى أموال من الخارج من شخص أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلها فى الداخل 6)
ابل االمتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه على وجه لإلنفاق فى الدعاية االنتخابية، أو إلعطائها للناخبين مق

 معين.
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كما أعطى القانون سلطة للمحافظ المختص تتمثل فى أن يأمر بإزالة الملصقات وجميع وسائل الدعاية 
 األخرى المخالفة على نفقة المخالف.

ابات أو اللجنة العامة وتقدم الشكوى أو البالغ الخاص بمخالفة الدعاية االنتخابية إلى اللجنة العليا لالنتخ
لالنتخابات فى المحافظة التى تحدث فيها المخالفة على ان تقوم بدورها الحالتها الى اللجنة العليا 

 بالقاهرة.

 وقد قسم المشرع العقوبات المتعلقة بمخالفة الدعاية االنتخابية إلى نوعين:

نبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو النوع االول هو الحظر المتعلق بتلقي أموال من الخارج من شخص أج
من يمثلها فى الداخل، يعاقب عليها القانون بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال تقل عن خمسين ألف 

 جنيه وال تجاوز مائة ألف جنيه فضاًل عن مصادرة ما تم تلقيه من أموال.

يخالفها بالحبس مدة ال تقل عن  النوع الثاني هو كل ما عدا النوع االول من مخالفات  فيعاقب كل من
ثالثة أشهر وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه وال تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين 

 العقوبتين.

حظر الدعاية االنتخابية القائمة على استخدام  2011لسنة  123واستحدث المرسوم بقانون رقم 
أو األصل ويعاقب كل من يقوم بمخالفة هذا الحظر  الشعارات الدينية أو على أساس التفرقة بسبب الجنس

 بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه وال تجاوز عشرة آالف جنيه.

وتتولى النيابة العامة التحقيق فى هذه الجرائم، ولها أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق 
 نائية.حتى إحالته للمحاكمة الج

وتتولى الجمعية العمومية لكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية تحديد دائرة أو أكثر للنظر فى الجرائم 
 االنتخابية والفصل فيها على وجه السرعة.
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وقد اصدرت اللجنة العليا لالنتخابات مجموعة من القرارات التي تنظم الدعاية االنتخابية الخاصه بانتخابات 
يحدد حقوق المرشح وواجباته  2011لسنة  21، حيث اصدرت القرار رقم  ٢٠١٢-٢٠١١برلمان 

.والي جانب العقوبات التي تص عليها القانون فيما تيعلق بمخالفه قواعد 7وضوابط الدعاية االنتخابية
                                                           

 فيما يلي نص هذا المنشور والذي الهميته نورده كامال .  7

يحق لكل مرشح فردي أو قوائم أو حزب مشترك في االنتخابات القيام بأي نشاط الدعاية االنتخابية حقوق المرشح في حملة  
د يستهدف إقناع الناخبين باختياره والدعاية لبرنامجه االنتخابي وذلك عن طريق االجتماعات المحددة والعامة والحوارات، ونشر وتوزيع موا

ام وسائل اإلعالم المسموعة والمرئية والمطبوعة واإللكترونية وغيرها من األنشطة، وذلك بحرية الدعاية، ووضع الملصقات والالفتات، واستخد
 تامة في إطار الضوابط والقواعد الواردة في اإلعالن الدستوري والقانون وقرارات اللجنة العليا لالنتخابات.

 ضوابط الدعاية االنتخابية

 من المرشحين أواًل: عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة ألي 

  ثانيًا: الحفاظ على الوحدة الوطنية واالمتناع عن الدعاية ذات الطابع الديني أو التفرقة بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة 

ثالثًا: االمتناع عن استخدام ممتلكات الدولة أو شركات القطاع العام وقطاع األعمال العام أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس  
 ا في الدعاية.ماله

 رابعًا: ال يجوز إنفاق أموال أي مما سبق في الدعاية. 

 خامسًا: عدم استخدام دور العبادة أو المدارس أو الجامعات أو مؤسسات التعليم. 

سادسًا: ال يجوز تلقي أموال من الخارج ، من شخص أو جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلها في الداخل لإلنفاق على الدولة أو  
  التأثير على تصويت الناخبين

 سابعًا: االمتناع عن استخدام القوة أو التهديد ضد الناخبين. 

ثامنًا: االمتناع عن اعطاء أو الوعد باعطاء أي شخص لنفسه أو غيره أي مبلغ أو فائدة أو منفعة مادية أو عينية للتأثير على  
 تصويته

 ى خداع أو التدليس على الناخبين من إذاعة أخبار كاذبة عن مرشح آخر.تاسعًا: يحظر القيام بدعاية انتخابية تنطوي عل 

كما ال يجوز التنازل عن  -عاشرًا: يحظر استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية في غير الدعاية للبرنامج االنتخابي  
 . المكان المخصص لحملت مرشح االنتخابية لغيره

 الصوت إال في حالة االجتماعات االنتخابية المنظمة.أحد عشر: ال يجوز استخدام مكبرات  
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 ثاني عشر: عدم االعتداء على وسائل الدعاية االنتخابية للمرشحين اآلخرين. 

 ثالث عشر: االمتناع عن استخدام أي وسيلة ترويع أو تخويف. 

والتلفزيون الرسمية والخاصة على أن يتم رابع عشر: لكل مرشح أو حزب الحق في الدعاية للبرامج االنتخابية على شبكات اإلذاعة  
 توزيع الوقت المتاح على أساس المساواة التامة.

  وعلى وزارة اإلعالم واتحاد اإلذاعة والتلفزيون إتاحة الفرص للمرشحين لبث دعايتهم االنتخابية 
( و ٥٠٠،٠٠٠االنتخابية خمسمائة ألف جنيه )يكون الحد األقصى لما ينفقه كل مرشح، فردي أو قوائم، في الدعاية الحد األقصى لإلنفاق 

  ( في حالة اإلعادة.٢٥٠،٠٠٠مائتي وخمسين ألف جنيه )

تبدأ الحملة االنتخابية من وقت اإلعالن عن الكشوف النهائية باسماء المرشحين وتوقف في اليومين مدة الحملة المسموح بها  
 السابقين على اإلقتراع في كل مرحلة من المراحل.

 الة انتخابات اإلعادة تكون من اليوم التالي لإلعالن النتيجة وتوقف في اليوم السابق على إجراءها .وفي ح 

تتولى اللجنة القضائية العليا لالنتخابات مراقبة مدى إلتزام المرشحين مراقبة مخالفات حمالت الدعاية االنتخابية والعقوبات  
 واألحزاب بالقواعد.

 رض على اللجنة أواًل بأول ما يرد من:على األمانة العامة أن تع 

 شكاوى تقدم من ذوي الشأن.  -
 بالغات ترد من جهات الشرطة.  -
 بالغات ترد من النيابة العامة.  -
 بالغات ترد من مستشاري اللجان االنتخابية بالمحافظات.  -
 بالغات ترد من وزارة اإلعالم أو اتحاد اإلذاعة والتلفزيون وغيرها.  -

 إزالة وسائل الدعاية المخالفة على نفقة المخالف وينفذ األمر المحافظ ومدير األمن المختص.وللجنة أن تأمر ب 

ويترتب على مخالفة الدعاية االنتخابية لحظر استخدام الشعارات أو الرموز أو الدعاية ذات الطابع الديني أو على أساس التفرقة  
 لسياسية( شطب اسم المرشح من قائمة المرشحين في الدائرة.من قانون مباشرة الحقوق ا ٣من مادة  ٦..)إلى آخر بند 

ويتولى رئيس اللجنة العليا لالنتخابات طلب شطب اسم المرشح من المحكمة اإلدارية العليا وذلك إلى ما قبل انتهاء عملية  
 اإلقتراع.

فوضي الدولة بحكم ال يجوز المنازعة وتفصل المحكمة اإلدارية العليا في ذلك الطلب على وجه السرعة دون العرض على هيئة م 
 في تنفيذه إال أمام المحكمة التي أصدرته وذلك على النحو التالي:
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الدعايه االنتخابيه فإن هناك جزاء آخر اختص به رئيس اللجنة العليا لالنتخابات دون غيره، أال وهو 
اسم المرشح من قائمة المرشحين في الدائرة فى حالة استخدام شعارات، أو رموز، أو القيام بأنشطة شطب 

للدعاية االنتخابية ذات الطابع الديني، أو على أساس التفرقة بسبب الجنس، أو األصل. ويتولى رئيس 
شح في تلك الحالة من اللجنة العليا لالنتخابات إلى ما قبل انتهاء عملية االقتراع طلب شطب اسم المر 

المحكمة اإلدارية العليا، فطلب الشطب منوط برئيس اللجنة العليا لالنتخابات فقط، وليس من جانب باقى 
المرشحين، وان كان قرار الشطب قد يكون بناءًا على ما يقدمه  المرشحين المنافسين من أدلة على 

وجه السرعة دون عرضة على هيئة مفوضي  المخالفة. وتفصل المحكمة اإلدارية العليا في الطلب على
الدولة، وذلك بحكم ال تجوز المنازعة في تنفيذه إال أمام المحكمة التي أصدرت الحكم. فإذا قضت المحكمة 
بشطب اسم المرشح إلى ما قبل بدء عملية االقتراع تستكمل إجراءاته بعد استبعاد من تم شطب اسمه، أما 

ن تفصل المحكمة في الطلب، وتستمر إجراءات االقتراع على أن توقف إذا بدأت عملية االقتراع قبل أ
اللجنة العليا لالنتخابات إعالن النتيجة في االنتخابات التي يشارك فيها المرشح المطلوب شطبه إذا كان 
حاصاًل على عدد من األصوات يسمح بإعالن فوزه، أو بإعادة االنتخاب مع مرشح آخر فإذا قضت 

تعاد االنتخابات بين بقية المرشحين، وفي جميع األحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون المحكمة بشطبه 
إعالنه. كما اقرت اللجنه العليا لالنتخابات المعايير الخاصه بالتغطيه االعلميه لكل مرشح بالتشاور مع 

بشأن الدعايه  وربما كان من المفيد معرفه الي اي حد راقبت اللجنه تطبيق قراراتها8وزير االعالم .
 االنتخابيه وبشأن التغطيه االعالميه .

                                                                                                                                                                                           

 إذا قضت المحكمة بشطب المرشح قبل بدء االقتراع يستكمل االقتراع بعد استبعاد من تم شطبه.  -
لى أن توقف اللجنة العليا إذا بدأت عملية اإلقتراع قبل فصل المحكمة في الطلب تستمر اجراءات اإلقتراع ع  -

لالنتخابات إعالن النتيجة )في حالة حصول المرشح على عدد أصوات يسمح بإعالن فوزه أو باإلعادة مع مرشح آخر(. فإذا 
 قضت المحكمة بشطبه تعاد االنتخابات بين باقي المرشحين.

 في جميع األحوال ينفذ الحكم بمسودته ودون إعالن  -
 كدت عليها اللجنه ما يلي . من اهم القواعد التي ا 8

ضرورة االلتزام بالحيدة والشفافية والحرص على الدقة والتوازن فى التغطية اإلعالمية لكل من األفراد والقوائم الحزبية بما   •
 مها.يساعد المواطنين على االحتيار الصحيح، وعدم تناول ما من شأنه زعزعة ثقة المواطنين فى العملية االنتخابية وعرقلة إتما
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  الوضع القانوني لالحزاب السياسيه والنزول بسن المرشح والغاء المقاعد المخصصه للنساء
                                                                                                                                                                                           

حظر األنشطة الدعائية واالنتخابية للمرشحين بحكم مواقعهم الرسمية، مشددة على أنه فى مقدمة المبادئ الحاكمة   •
للتغطية اإلعالمية توعية المواطنين بالنظام االنتخابى الجديد، وتحفيزهم على المشاركة السياسية والتفاعل اإليجابى مع االنتخابات 

 تعريفهم بكيفية اإلدالء بأصواتهم االنتخابية بشكل صحيح وبصورة سهلة.باعتبارها واجبا وطنيا، و 
االحترام الكامل لقيم المجتمع خاصة قيم المواطنة والوحدة الوطنية فى كل ما يذاع ضمن التغطية اإلعالمية النتخابات،   •

استضافة أى من المرشحين فى البرامج وااللتزام التام بالفصل بين الخبر والرأى فى التغطيات اإلعالمية لالنتخابات، وحظر 
المختلفة أثناء الفترة التى يحددها القانون للحملة االنتخابية، ومنع اإلعالميين المرشحين فى أى دوائر انتخابية من تقديم أو 

 المشاركة فى تقديم أى برامج إذاعية أو تلفزيونية أثناء الفترة التى يحددها القانون للحملة االنتخابية.
رة أن تلتزم الشبكات اإلذاعية والقنوات التليفزيونية بإتاحة فرص عادلة أمام األحزاب واألفراد المشاركين فى ضرو   •

االنتخابات، وأن يتم اإلعالن عن ذلك من خالل اإلذاعة والتلفزيون، وأيضا إتاحة فرص الدعاية االنتخابية المرشحين األفراد بواقع 
ية والقنوات اإلقليمية التحاد اإلذاعة والتلفزيون التى تقع دوائرهم االنتخابية فى الحيز اإلقليمى دقائق فى شبكة اإلذاعات اإلقليم 5

دقائق لكل حزب فى كل مرحلة انتخابية، وكذلك اإلعادة إن وجدت بالقنوات الرئيسية  10لبث هذه الشبكات أو القنوات، وإتاحة 
 )األولى وقناة النيل لألخبار(.

قاطعة بالتعرض للمرشحين المنافسين أو المساس بسمعتهم أو انتهاك حرمة حياتهم الخاصة عدم السماح بصورة   •
تصريحا أو تلميحا، وااللتزام الكامل بعدم الخلط بين اإلعالم واإلعالن االنتخابى مدفوع األجر، بحيث ال تزيد مدة اإلعالن عن الوقت 

 المجانى الممنوح لألحزاب والمرشحين األفراد.
دام شعارات أو رموز دينية أو القيام بأنشطة دعائية ذات مرجعية دينية أو التفرقة على أساس الدين أو النوع أو العرق عدم استخ 

 أو الجنس.
االمتناع عن إذاعة نتائج استطالعات الرأى حول االنتخابات، ما لم تتضمن المعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت   •

األسئلة التى اشتملت عليها وحجم العينة ومكانها وأسلوب إجرائها وطريقة جمع بياناتها وتاريخ بها والجهة التى تولت تمويلها و 
القيام بها وتنسبه الخطأ المحتملة فى نتائجها مع وقف بث هذه االستطالعات قبل أسبوع من موعد التصويت وحتى نهايته وإعالن 

 المرشحين. النتيجة، مع التأكيد على احترام حق الرد والتصحيح لكافة
ضرورة التزام الحزب والمرشح بالمعايير المهنية واألخالقية إلذاعة اإلعالنات االنتخابية، وأال يحتوى اإلعالن الخاص بالحزب أو 

المرشح على ما يسىء للجوانب الحزبية والسيرة الشخصية واألخالقية للمنافسين بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل الكلمات أو 
 لمعانى أو الرموز أو اإليماءات أو حيل الجرافيك أو أى شكل آخر.الصور أو ا

دقيقة فى كل مرحلة انتخابية ولكل مرشح بما ال يتجاوز  30منح فرصة لمدة إعالنية مدفوعة األجر لكل حزب تقدر بـ   •
عة المحتوى قبل بثه، ويمتنع بث دقائق فى المرة الواحدة على أن يتم مراج 5دقائق أثناء فترة الدعاية االنتخابية وبحد أقصى  10

إعالنات المرشحين داخل النشرات اإلخبارية والبرامج والتقارير اإلخبارية فى مختلف اإلذاعات والقنوات وكذلك أثناء البث الحى 
 لألحداث المختلفة.

اعة والتلفزيون، على تشكيل لجنة لتقويم األداء اإلعالمى للتغطية اإلعالمية النتخابات مجلسى الشعب والشورى فى اإلذ  •
أن يمثل فيها عدد من الخبراء وأساتذة اإلعالم وممثل التحاد اإلذاعة والتلفزيون وممثلو المنطقة اإلعالمية الحرة والقنوات الخاصة 

 واألحزاب ومنظمات حقوق اإلنسان والمجتمع المدنى.
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جرت تلك االنتخابات في ظل االخذ بالنظام المختلط من ناحيه المرشحين فإن تلك االنتخابات جرت في ظل 
ما يزيد علي اربعين حزبا سياسيا بخالف االحزاب التي كانت مسجله  تنافس حزبي واسع اذ تشكل قبلها

قبلها ،وذالك نتيجه تغيير قانون تشكيل االحزاب السياسيه وتسهيل عمليه تسجيل االحزاب وتسريع الفصل 
في القرارات الصادره برفض تسجيلها ، خاصه وان تلك المهمه قد اسندت الي لجنه قضائيه مستقله . كما 

عاما ونزلت بسن المرشح لمجلس الشوري ليكون  ٢٥لت بسن المرشح الي مجلس الشعب ليكون انها نز 
عاما ، والغت المقاعد التي كانت مخصصه النتخاب النساء وان اجبرت االحزاب ان تضع علي قوائمها  ٣٥

 امرأه واحده علي االقل .ويمكن هنا ان نناقش الموضوعات الثالث علي التوالي . 

   ياسيه وحريتهااالحزاب الس

، شارك منهم في االنتخابات 9حزبا سياسيا  ٦٤عندما اجريت االنتخابات البرلمانيه كان في مصر فعليا 
حوالي النصف تقريبا بعضهم منفردا والبعض في شكل تحالفات انتخابيه كان من اهمها التحالف من اجل 

 10وغيرها . الديمقراطيه والثوره مستمره والكتله المصريه وتحالف النور 

وتدين جل تلك االحزاب بالفضل في انشائها الي التعديل الذي جري ادخاله علي قانون االحزاب السياسيه 
. ويمكن القول ان هذا المرسوم قد ٢٠١١لسنه  ١٢وذالك بموجب المرسوم بقانون  ١٩٧٧لسنه  ٤٠رقم 

من اربعين عاما من التضييق اعاد الي االحزاب السياسيه حيويتها التي كانت قد فقدتها عبر اكثر 
 والحصار . 

فمن ناحيه جعل تشكيل اللجنه التي تنظر في طلب الحزب قضائيا خالصا بل وجعل مقرها في اعلي محكمه 
تشكل لجنة األحزاب قضائيه مصريه فنصت الماده الثامنه من المرسوم بقانون المشار اليه علي "

رئيسا، وعضوية نائبين لرئيس محكمة النقض، ورئيسين  السياسية من النائب األول لرئيس محكمة النقض
بمحاكم االستئناف يختارهم مجلس القضاء األعلى ونائبين لرئيس مجلس الدولة يختارهما المجلس 

الخاص. وتكون محكمة النقض مقرا للجنة. وتختص اللجنة بفحص ودراسة إخطارات تأسيس األحزاب 

                                                           
 بهذه الورقه يتضمن قائمه بتلك االحزاب السياسيه .  ١مرفق رقم  9

 قائمه باالحزاب والتحالفات التي شاركت في العمليه االنتخابيه ورموزها .  ٢ملحق رقم  10
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يكون اجتماع اللجنة صحيحا إال بحضور رئيسها وأربعة من  السياسية طبقا ألحكام هذا القانون. وال
 ”.أعضائها، وتصدر قرارات للجنة بأغلبية أربعة أصوات على األقل

ومن ناحيه ثانيه فقداعتبر القانون ان مرور ثالثين يوما علي تقديم االخطار دون اعتراض من لجنه 
بان الحزب يتمتع بالشخصيه االعتباريه في اليوم االحزاب قرار منها بالموافقه ، فقرر في الماده التاسعه 

التالي لمرور ثالثين يوما علي اخطارها دون رد او بعد مرور ثمانيه ايام من اعتراضها علي انشاء الحزب 
 دون ان تحيل اعتراضها الي المحكمه للفصل فيه . 

لي الحزب علي المحكمه ومن ناحيه ثالثه فانه جعل لجنه شئون االحزاب هي الملزمه بعرض اعتراضها ع
 المختصه وفي خالل موعد قصير ال يتجاوز ثمانيه ايام . 

عاما لمجلس الشوري والغاء الكوته المخصصه  ٣٥عاما لمجلس الشعب و ٢٥النزول بسن المرشح الي 
  للنساء

في محاوله لتطعيم البرلمان بعناصر شابه هبط المشرع بسن المرشح الي مجلس الشعب الي سن 
والمعدل  ١٩٧٢لسنه ٣٨الخامسه الفقره الثالثه من القانون رقم والعشرين فنصت الماده  الخامسه

مع عدم اإلخالل باألحكام المقررة فى قانون تنظيم " علي انه   ٢٠١١لسنه  ١٠٨بالمرسوم بقانون 
 مباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب:

 ب مصرى.أن يكون مصرى الجنسية، من أ -1
أن يكون اسمه مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وأال يكون قد طرأ  -2

 عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقًا للقانون الخاص بذلك.

 ”أن يكون بالغًا من العمر خمسًا وعشرين سنة ميالدية على األقل يوم االنتخاب. -3
ع بسن المرشح فيه الي خمسه وثالثين عاما وذالك وفقا لنص الفقره اما مجلس الشوري فقد هبط المشر 

لسنه  ١٠٩والمعدله بموجب المرسوم بقانون  ١٩٨٠لسنه  ١٢٠الثالثه من الماده السادسه  من القانون 
بتنظيم  1956لسنة  73مع عدم اإلخالل باألحكام المقررة فى القانون رقم والتي نصت علي انه "  ٢٠١١

 ق السياسية يشترط فيمن يرشح أو يعين عضوًا بمجلس الشورى:مباشرة الحقو
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 أن يكون مصرى الجنسية، من أب مصرى.  -1
أن يكون أسمه مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية وأال يكون قد طرأ  -2

 .عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك
 مر خمسًا وثالثين سنة ميالدية على األقل يوم االنتخاب أو التعيين.أن يكون بالغًا من الع -3

ومن المهم ان نالحظ انه مع محاوله المشرع توسيع قاعده الناخبين من ناحيه واصراره علي االبقاء علي 
حصه العمال والفالحين في البرلمان من ناحيه اخري قد ترافق مع الغاؤه حصه النساد والتي كان قد جري 

مقعدا في مجلس الشعب الماضي وهو امر ادي الي خروج  ٦٤ووصلت الي  ٢٠١٠رها في عام تقري
 النساء من المنافسه علي المقاعد البرلمانيه . 

 
  اصوات كانت مهمله –المصريون في الخارج 

ادخلت البنيه التشريعيه الناظمه لهذه االنتخابات والول مره المصريين العاملين في الخارج ضمن هيئه 
الناخبين ،ووسعت من قاعده تلك الهيئه لتشمل كل المقيدين في قوائم الرقم القومي ليتم الول مره توحيد 

 قوائم الناخبين والغاء نظام التسجيل في القوائم االنتخابيه . 

اصدرت محكمه القضاء االدراي بمجلس الدوله حكما تاريخيا في الدعوي رقم  ٢٠١١اكتوبر  ٢٥في 
والتي اقامها مركز هشام مبارك للقانون بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من للجنه ق  ٦٥لسنه ٥٦٢٥٧

العليا لالنتخابات باالمتناع عن انشاء لجان انتخابيه في مقار البعثات الدبلوماسيه لمصر في الخارج 
ويعتبر هذا  لتمكين الناخبين المصريين المقيمين في تلك الدوله من التصويت في االنتخابات التشريعيه .

الحكم هو االول من نوعه والذي ادي الي امكانيه تصويت اكثر من اربعه ماليين مصر في الخارج في 
وافق مجلس الوزراء  ٢٠١١االنتخابات التشريعيه الول مره  في تاريخ مصر . وفي الخامس من نوفمبر 

مقيمين بالخارج بالتصويت ، علي تنفيذ الحكم الصادر من محكمه القضاء االداري بالسماح للمصرين ال
واتاح لهم التسجيل عبر موقع اللجنه العليا لالنتخابات عن طريق بطاقه الرقم القومي الخاصه بهم. وكانت 

المشكله االولي التي واجهة عمليه السماح بتصويت المصريين في الخارج هو مكان التصويت واالشراف 
ي ان يكون التصويت تحت اشراف كامل للقضاه كما سبق عليه، باعتبار ان االعالن الدستوري قد اكد عل

 وذكرنا من قبل . 

mailto:info@ug-law.com
http://www.ug-law.com/


125 
 

 
 محامون ومستشارون قانونيون  –المجموعة المتحدة 

 مصر – 11511، القاهرة 239البرج البحري، الدور الثاني شقة  –أ شارع شريف باشا عمارة االموبيليا 26
 info@ug-law.com         www.ug-law.comتليفونات 23961732- 23961726 - 23926907 )02 002( – فاكس 23952304 )02 002(      

وكانت المشكله الثانيه التي ظهرت هي مشكله قيد المصريين في الخارج والراغبين في التصويت وهو امر 
 انتهي الي استخدام بطاقه الرقم القومي كاساس لهذا القيد .

إضافة مادة تحمل رقم  تصويت المصريين في الخارج جرت  ولمعالجه المشكالت الناتجه عن الموافقه علي 
مكرر إلى اإلعالن الدستوري للسماح للمصريين بالخارج بالتصويت في االنتخابات. وتنص المادة  39

من هذا اإلعالن.. ينظم قانوٌن خاصٌّ أحكاَم تصويت   39المضافة على "استثناء من أحكام المادة 
  خابات واالستفتاء".المصريين في الخارج في االنت

 2011لسنة  130رقم اصدر المجلس االعلي للقوات المسلحه المرسوم بقانون  ٢٠١١نوفمبر  ٢٠وفي 
 بشأن تصويت المصريين المقيمين بالخارج في االنتخابات العامة واالستفتاء.

خاص بكفاله الدوله وقد اقر المرسوم عدد من القواعد االساسيه من بينها ما جاء في المادة األولي منه وال
لحق المصريين المقيمين خارج البالد بممارسة حقي االقتراع في االنتخاب العامة وابداء الرأي في 

من االعالن  28االستفتاء . كما اسند المرسوم الي لجنة االنتخابات الرئاسية المنصوص عليها في المادة 
مارسة المصريين في الخارج لحق انتخاب باالشراف علي كيفية م 2011مارس  30الدستوري الصادر في 

من ذات االعالن  39رئيس الجمهورية ؛ واسند الي اللجنة العليا لالنتخابات المنصوص عليها في المادة 
المشار اليه االشراف علي كيفية ممارسة المصريين المقيمين في الخارج لحق االقتراع وابداء الرأي في 

 ت.االنتخابات التشريعية واالستفتاءا

والزمت الماده الثانية من هذا المرسوم المصريين المقيمين في الخارج والراغبين في ممارسة حق االقتراع 
وابداء الرأي خارج البالد ابداء رغباتهم بطلب يقدم لقنصلية جمهورية مصر العربية في الدولة التي يقيم 

طلبات ، بما في ذلك التسجيل بها؛ والزمت الماده ذاتها كل قنصلية بان تنشأ سجل لقيد تلك ال
 االليكتروني. 

اما المادة الثالثة من المرسوم بقانون فقد حددت الموطن االنتخابي للمصري المقيم في الخارج  بمحل 
 اقامته داخل جمهورية مصر العربية الثابت ببطاقة الرقم القومي.
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من االعالن الدستوري نصت  ٣٩دهواستثناء من قواعد اشراف القضاه علي االنتخابات والوارده في الما
المادة السادسة من المرسوم بقانون علي ان " تشكل اللجان العامة المشرفة علي االنتخابات واالستفتاء 
خارج البالد من عدد كاف من اعضاء السلك الدبلوماسي القنصلي. ويعين أمين لكل لجنة من العاملين 

يس وآخر احتياطي من اعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلية بوزارة الخارجية وتشكل اللجان الفرعية من رئ
وأمين سر وعضو من العاملين بوزارة الخارجية أو العاملين المدنيين بالدولة. ويجوز أن يرأس عضو 
السلك الدبلوماسي أو القنصلي أكثر من لجنة فرعية علي أن يضمها جميعا، ودون فواصل، مقر واحد 

ويكون تشكيل اللجان العامة والفرعية بقرار من لجنة  ي عليها جميعا.يتيح لرئيسها االشراف الفعل
االنتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا لالنتخابات علي حسب االحوال بناء علي ترشيح من وزير الخارجية" 

. 

 

 االخذ بنظام انتخابي جديد وزياده عدد المقاعد

بتعديل بعض أحكام  2011لسنة  108قم أصدر المجلس األعلى للقوات المسلحة مرسوم بقانون ر 
بتعديل بعض أحكام قانون  2011لسنة  109، والمرسوم بقانون رقم 1972لسنة  28القانون رقم 

لسنة  123، و2011لسنة  120، والمعدالن بالمرسوم رقم 1980لسنة  120مجلس الشورى رقم 
الشورى عن طريق الجمع بين ، وقد نصت هذه المراسيم على أن تتم انتخابات مجلسي الشعب و 2011

 نظام االنتخاب الفردي ونظام االنتخاب بالقائمة . 

عضوا يختارون بطريقة االنتخاب المباشر السرى العام  498وقد اصبح عدد أعضاء مجلس الشعب القادم 
 على أن يكون نصفهم على األقل من العمال والفالحين.

وائم الحزبية المغلقة، والثلث اآلخر النظام الفردى. يكون انتخاب ثلثى أعضاء مجلس الشعب، بنظام الق
 عضو بالقائمة( 332عضو بالفردى، و 166)
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" دائرة أخرى 83" دائرة تخصص االنتخاب بنظام القوائم، و"46تقسيم جمهورية مصر العربية إلى "
 تخصص لالنتخاب بالنظام الفردى.

القوائم الحزبية المغلقة مساوية لثلثى عدد  ويجب أن يكون عدد األعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق
المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد األعضاء الممثلين لها عن طريق االنتخابات الفردى مساويا 

ويجب أن يكون عدد المرشحين على أي من القوائم مساويا لثلثى  11لثلث عدد المقاعد المخصصة لها.
 12أن يكون نصفهم على األقل من العمال والفالحين.عدد المقاعد المخصصة للدائرة، على 

ويشترط الستمرار عضوية أعضاء مجلس الشعب من العمال والفالحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التي تم 
 انتخابهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

يجب  13عى أال يلى مرشح من غير العمال والفالحين مرشحا من غير هؤالء.بالنسبة للقوائم الحزبية، يرا
أن تتضمن كل قائمة مرشحة من النساء على األقل دون تحديد موقعها في هذه القائمة أي الترتيب الذي 

مقعدا كانت مخصصه للنساء في البرلمان وكان يمكن  ٦٤تأتى فيه. وهذا االمر ال يساوي بالقطع الغاء 
 قوه واضحه للعمليه السياسيه التي جرت في البالد .  ان تمثل

وعلي الرغم من ان القانون قصر تقديم القوائم على األحزاب السياسية المرخصة فقط أي التي تم تأسيسها 
بالفعل، ال اانه في الوقت نفسه اجاز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي أكثر من حزب أحدها على األقل 

الحالة ينبغي أن تحمل اسم هذا الحزب، حيث ال يجوز إطالق اسم حزب تحت مرخص له. وفى هذه 
التأسيس عليها. علي ان اللجنه العليا لالنتخابات سمحت باطالق اسماء عامه علي القوائم التي ضمت 

                                                           
مقاعد  4مقعد، فيجب أن يكون عدد المقاعد المخصصة لالنتخاب بالنظام الفردى الثلث ) 12بمعنى إذا كان مخصص لمحافظة "أ"  11

ائرة، أي دائرتين فقط بالنظام الفردى(، وعدد المقاعد المخصصة لنظام عضو لكل د 2على مستوى المحافظة مقسمة على دوائر المحافظة بواقع 

 مقاعد على مستوى المحافظة(. 8القائمة الحزبية الثلثين )

 8مرشح، فيجب أن يكون عدد المرشحين على القائمة الحزبية الثلثين ) 12مقعد، أي  12بمعنى إذا كان مخصص لمحافظة "أ"  12

، على أن يكون نصفهم على األقل من العمال والفالحين. وأن يكون عدد المرشحين على النظام الفردى الثلث مرشحين على مستوى المحافظة(

 مرشحين على مستوى المحافظة( على أن يكون نصفهم على األقل من العمال والفالحين. 4)

، ثم التالى من الفئات وهكذا، لكن يجوز أن بمعنى، إذا بدأت القائمة بمرشح فئات مثال، يجب أن يليها مرشح من العمال والفالحين 13

 يكون ترتيب أول ثالث مرشحين مثال من العمال والفالحين، فهذا جائز، أما خالف ذلك ال يجوز.
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ويخصص رمز موحد على  14مرشحي أكثر من حزب مثل  "قائمة الكتلة المصرية"  وقائمه الثوره مستمره .
 مهورية لقوائم الحزب أو األحزاب ذات الصلة وذلك بعد استطالع رأى الهيئة المختصة للحزب.مستوى الج

عضوا. وينتخب  270وتنطبق قواعد انتخاب اعضاء مجلس الشعب علي مجلس الشوري عدا انه يتألفمن 
لعمال ثلثا أعضاء المجلس بطريق االنتخاب المباشر السرى العام، على أن يكون نصفهم على األقل من ا

 عضو منتخب(. 180عضو معين، و 90والفالحين، ويعين الثلث اآلخر من رئيس الجمهورية، )

عضو(، بنظام القوائم الحزبية المغلقة، والثلث اآلخر  180يكون انتخاب ثلثى أعضاء مجلس الشورى )
 عضو بالقائمة(. 120عضو بالفردى، و60النظام الفردى )

دائرة أخرى تخصص  30" دائرة تخصص لالنتخاب بنظام القوائم، و30تقسم جمهورية مصر العربية إلى "
 لالنتخاب بنظام الفردى.

 

القواعد العامه لالالء بالصوت االنتخابي وفقا لقانون مباشره الحقوق السياسيه وتعليمات اللجنه العليا 
 والعقوبات الخاصه بمخالفتها . 

عامه للجنه العليا لالنتخابات بشان كيفيه االدالء من المهم االشاره الي نصوص القانون والتعليمات ال
 بالصوت والعقوبات المترتبه علي التالعب بالعمليه االنتخابيه . 

 

 القواعد الخاصه باالدالء بالصوت .

وفقا للتعليمات العامه للجنه يجرى التصويت فى الدوائر المخصصة للنظام الفردي فى الوقت ذاته الذي 
 القوائم، ولكاًل بطاقة مستقلة. يجرى فيه التصويت على

                                                           
علي الرغم من ان حزب الحريه والعداله كان يقود تحالفا انتخابيا من اكثر من حزب سياسي تحت اسم التحالف من اجل الديمقراطيه اال ان  14
لتحصل علي مته االنتخابيه ظلت تحمل اسم الحريه والعداله ، وفي لقاء شخصي مع الدكتور وحيد عبد المجيد قال لي ان القائمه كانت اول قائمه تقدم قائ

ر اللجنه الموافقه علي ولم تكن اللجنه قد اتخذت قرارها بقبول اسماء عامه للقوائم ففضل القائمين علي القائمه االسراع بالتقديم دون انتظار قرا ١الرقم 
 االسماء العامه . 
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يسلم رئيس اللجنة لكل ناخب بطاقة مفتوحة ومختومة تدرج فيها أسماء المرشحين فى دوائر   •
االنتخاب بالنظام الفردي، وبطاقة أخرى بلون مختلف تدرج فيها أسماء األحزاب فى دوائر االنتخاب 

 بنظام القوائم الحزبية المغلقة.
كشفا مطابقا بأسماء جميع ناخبي اللجنة ويخصص صندوقان توضع  يمسك كل من أميني السر  •

فى األول بطاقات االنتخاب بالنظام الفردي وتوضع فى الثانى بطاقات االنتخاب بنظام القوائم 
 الحزبية المغلقة.

ينتحى الناخب جانبًا بإحدى النواحي المخصصة إلبداء الرأي فى قاعة االنتخاب ذاتها، وبعد أن   •
يه على البطاقة يعيدها مطوية إلى الرئيس الذي يضعها فى الصندوق الخاص ببطاقات يّثبت رأ

 االنتخاب.
مرشح(، وال يشترط  2على الناخب أن يختار من قائمة المرشحين على النظام الفردى مرشحان )  •

 أن يكون أحدهما من العمال والفالحين، فالناخب يختار ما يعن له من المرشحين، فيحق له اختيار
عمال وفالحين، وهذا ال يؤدى إلى بطالن صوته، ما يبطل صوته هو أن يختار أقل  2فئات، أو  2

 أو أكثر من مرشحين أثنين.
أما بالنسبة للتصويت بنظام القائمة، فالناخب يختار قائمة حزبية واحدة فقط، خاصة انه لن يجد  •

ره الرمز االنتخابى، فعليه أن فى البطاقة أسماء المرشحين، وإنما سيجد فقط أسم الحزب وبجوا
 يختار قائمة واحدة.

يقوم الناخب بغمس إصبعه فى مداد غير قابل لإلزالة )حبر فسفوري( إال بعد أربع وعشرين ساعة   •
 على األقل بعد اإلدالء بصوته فى االنتخابات.

تنتهي  يوقع الناخب بعد التصويت بجوار اسمه فى كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه. وهنا  •
 عملية التصويت

 وعلى أمين اللجنة أن يوقع فى كشف الناخبين أمام اسم الناخب الذي أدى رأيه بما يفيد ذلك. •
وأفرد القانون حالة خاصة للتصويت، حيث أجاز للمكفوفين وغيرهم من ذوى العاهات الذين ال يستطيعون 

هة، بحيث يسمعهم أعضاء اللجنة وحدهم بأنفسهم أن يثبتوا آراءهم على بطاقتي االنتخاب أن يبدوها شفا
ويثبت أمين اللجنة رأى الناخب فى بطاقته ويوقع عليها الرئيس ويؤشر رأيه على ذلك الوجه. ويجوز أيضا 
لهؤالء الناخبين أن يعهدوا إلى من يحضر معهم أمام اللجنة تدوين الرأي الذي يبدونه على بطاقة انتخاب 

 إلنابة فى المحضر.يتناولها من الرئيس وتثبت هذه ا
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ونص القانون صراحة وفى أكثر من موضع، علي انه ال يقبل فى إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم 
 القومي فقط دون اي مستند رسمي آخر . 

 

 العقوبات الخاصة بالتصويت.

 أفرد القانون عقوبات مشددة على كل من يخالف أحكام التصويت، فنص القانون على أنه:

الحبس مدة ال تقل عن سنة وال تجاوز خمس سنوات وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال يعاقب ب
 تجاوز مائة ألف جنيه:

كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص عن إبداء الرأى فى االنتخاب أو إلكراهه على إبداء الرأى  
 على وجه معين.

ة لنفسه أو لغيره كى يحمله على االمتناع عن إبداء كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائد 
الرأى أو إبدائه على وجه معين، ولرئيس اللجنة العليا لالنتخابات الحق فى إبطال األصوات االنتخابية 

 الناتجة عن ارتكاب هذه الجريمة.

 كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره. 

أخبارا كاذبة عن موضوع االنتخاب أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن  كل من نشر أو أذاع أقواال أو 
أخالقه مع علمه بذلك بقصد التأثير فى نتيجة االنتخاب، فإذا أذيعت تلك األقوال أو األخبار فى وقت ال 

 يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت الغرامة.

داول بطاقات إبداء الرأى أو األوراق المستخدمة فى كل من قام بأى من األفعال الخاصة بطباعة أو ت 
 العملية االنتخابية دون إذن من السلطة المختصة.

 ويعاقب بالحبس:
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 كل من أبدى رأيه فى انتخاب وهو يعلم بعدم أحقيته فى ذلك. 

 كل من أبدى رأيه منتحال اسم غيره. 

قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره فى  
 على خالف أحكام القانون.

كل من اشترك فى االنتخاب الواحد أكثر من مرة، ولرئيس اللجنة العليا لالنتخابات الحق فى إبطال  
 األصوات االنتخابية الناتجة عن ارتكاب أى جريمة من هذه الجرائم.

بطاقات االنتخاب أو أتلفه أو غيره أو عبث ويعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوى على 
 بأوراقه.

وتتولى النيابة العامة التحقيق فى كافة الجرائم االنتخابية، ولها أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا على ذمة 
 التحقيق حتى إحالته للمحاكمة الجنائية.
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 البيئة اإلعالمية

مختلفة، لهجمات حادة وقاسية غير مسبوقة على يتعرض اإلعالم المصري، بشتى أنواعه وأنماط ملكيته ال
اإلطالق؛ إذ توافقت أطراف شديدة التباين على اعتباره مسؤواًل مسؤولية مباشرة عن "حالة فقدان االتجاه" 

 يناير. 25والمشكالت السياسية التي تشهدها مصر، عقب مرور عام على ثورة 
عالميين المصريين بلعب أدوار سلبية تفاقم من وبات من المعتاد أن يتم توجيه اتهامات لإلعالم واإل

مخاطر المرحلة االنتقالية التي تمر بها البالد، وهي اتهامات ال تصدر فقط عن "المجلس األعلى للقوات 
المسلحة"، أو الحكومة التي عينها، أو أعضاء مجلس الشعب المنتخب، أو أغلبيته ذات اإلسناد 

والليبرالية األخرى، أو حتى أركان النظام السابق والمتعاطفين معه، لكنها اإلسالمي، أو التيارات العلمانية 
 تصدر أيضًا عن قطاعات عديدة في الجسم اإلعالمي نفسه، وتزيد وتيرتها باطراد بين الجمهور.

وفي الوقت الذي يواجه فيه اإلعالم مثل تلك االتهامات، تتسع صناعته اتساعًا غير مسبوق على 
دد الوسائل الجديدة التي تصدر باطراد، وحجم اإلنفاق عبره، رغم تراجع المصدر اإلطالق، لجهة ع

 % خالل فترة ما بعد الثورة.43األساسي لتمويله المتمثل في حصيلة اإلعالنات بنسبة تصل إلى 
 تشير القراءة المتأنية لواقع صناعة اإلعالم في مصر بعد الثورة إلى دخول أنماط تمويل غير معيارية لتلك
الصناعة، تستهدف تمركزًا سياسيًا عبر اإلعالم، وتنفق من دون دراسات جدوى تتوقع استعادة النفقات، 

وهو األمر الذي يبرر الزيادة الكبيرة في عدد الوسائل مقارنة بتراجع اإلنفاق اإلعالني المرتبط بتدني األداء 
 .2011االقتصادي في العام 

تكاملة رشيدة، فإن قواعد الشفافية واإلفصاح المالي غائبة، وال وبسبب افتقاد مصر لمنظومة إعالمية م
توجد قوانين لمحاربة االحتكار وتركز الملكية، وهو األمر الذي عزز االتهامات بزيادة حجم "االستثمار 

 السياسي عبر اإلعالم".
يناير  25ورغم االتساع النسبي في هامش الحريات الذي بات يتمتع به اإلعالم المصري بفضل ثورة 

وزعزعة التحكم األمني/ السياسي في صناعة اإلعالم، فإن تلك الصناعة شهدت تدخالت خشنة من قبل 
المجلس العسكري الذي يدير شؤون البالد، ظهرت أعراضها في تحويل بعض اإلعالميين والصحفيين 

أو إلزامها بتغيير للمساءلة القضائية أمام القضاء الطبيعي والعسكري، ووقف طبع بعض الصحف مؤقتًا 
موضوعات قبل طبعها، أو إزاحة بعض اإلعالميين من مواقع عملهم بسبب "أنماط أداء معينة" عبر ضغوط 

 على مالكي الوسائل.
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وزادت قابلية المنظومة اإلعالمية المصرية لالستقطاب السياسي في فترة ما بعد الثورة، إذ صدر عدد كبير 
ب أو تيارات سياسية أو رجال أعمال مسيسين، واألخطر من ذلك أن من وسائل اإلعالم المملوكة ألحزا

عددًا ال يستهان به من الوسائل الجديدة يتبع تيارات ذات إسناد ديني، وقد ظهر ميلها إلى تعزيز 
 االستقطاب السياسي على أساس ديني، بما ينذر بمفاقمة المخاطر الطائفية.

م العام المملوك للدولة، بل واصل تحكمه في تمويله وتعيين ولم يسع المجلس العسكري إلى تحرير اإلعال
قياداته، وبعدما شكل حكومة ما بعد الثورة من دون وزير إعالم، عاد وعين وزيرًا لإلعالم في تشكيلين 

 حكوميين.
 

 2011-2010التطورات التي طرأت على المشهد اإلعالمي 
 

 سيولة وتضخم في عدد الوسائل:

حالة غير مسبوقة من السيولة واالنفتاح والتضخم في عدد الوسائل، برزت على  يعيش اإلعالم المصري 
يناير؛ فبعد أسابيع معدودة من سقوط نظام مبارك شهدت وسائل اإلعالم طفرة  25السطح في أعقاب ثورة 

نوعية من حيث الكم، حيث انطلقت العشرات من القنوات الفضائية الخاصة والعديد من الصحف الورقية 
لكترونية ومواقع اإلنترنت المتنوعة التي يتضاعف عددها يوما بعد آخر، ومن حيث الكيف كان الفتا واإل 

أيضا تغيير محتوى ما يقدم في هذه الوسائل بما يتالءم مع المرحلة الجديدة في مصر بعد الثورة، حيث 
 ارتفع هامش الحريات في تناول القصص المختلفة وزادت حدة النقد بشكل واضح.

هدت الفضائيات المصرية ظهور العديد من القنوات اإلخبارية والمتنوعة حمل معظمها أسماء تعبر عن وش
"، التي تعد أول قناة فضائية تنطلق بعد الثورة، 25الحالة الثورية الجديدة التي تسود مصر، ومنها قناة "

تحرير العقول"، وقنوات "النهار" وهي قناة إخبارية متنوعة، وقناة "التحرير" التي ترفع شعار "الشعب يريد 
" المعبرة عن جماعة "اإلخوان المسلمين" 25و"سي بي سي" و"مودرن حرية" و"روتانا مصرية" و"مصر 

 و"المصري" المعبرة عن حزب الوفد.
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اليوم السابع" إلى اإلصدار اليومي، كما صدرت »أما على صعيد الصحافة الورقية، فقد تحولت أسبوعية 
الخاصة التي يرأس تحريرها الصحفي إبراهيم عيسى، وتحولت صحيفة "المصريون" « رالتحري»صحيفة 

ذات التوجه اإلسالمي المعتدل إلى الصدور الورقي أيضًا بعدما كانت تصدر إلكترونيًا، وأصدر حزب 
"الحرية والعدالة" صحيفته اليومية التي تحمل اسم الحزب نفسه، كما صدر عدد من الصحف التي تعبر 

 التيارات السلفية مثل "النور" التي تحمل اسم حزب "النور"، و"الرحمة"، و"الفتح". عن 

وتقدم هذه القنوات والصحف مجموعة كبيرة من البرامج والوجوه اإلعالمية التي تعتبر أكثر جماهيرية، 
ابية خاصة من النشطاء السياسيين ومعارضي النظام السابق، كما اعتمدت بشكل واضح على الوجوه الشب

الجديدة أو شباب الثورة كما يقال، في تقديم بعض البرامج أو استضافتهم للحديث عن الثورة ومستقبل 
 مصر في المرحلة المقبلة.

وبات واضحًا أن "هناك حالة من حاالت التسابق للتوظيف اإلعالمي لكسب الرأي العام في المرحلة 
ه األول يفرضه ظهور قوى سياسية جديدة، مثل الجديدة، وهو تسابق يتعلق بثالثة اتجاهات، االتجا

األحزاب الجديدة أو القديمة التي كانت تواجه صعوبات شديدة في أخذ فرصة للظهور الرسمي، وأصبحت 
اليوم تتحرك بكل حرية بشكل رسمي، وهذا جعل كل حزب أو تيار سياسي حريصا على كسب جزء من 

حاصرته بالقنوات والصحف واإلذاعات التي تنقل وجهة نظره الرأي العام، ويحاول أن يؤثر عليه من خالل م
"، والتي تتبنى توجهات جماعة "اإلخوان 25وتحاول إقناعه بها كما هو الحال بالنسبة إلى قناة "مصر 

المسلمين" و"حزب الحرية والعدالة" والذي يعد الذراع السياسية لها، ويتعلق االتجاه الثاني ببعض المصالح 
اصة التي لها وجه يتسم بالتعدد والتنوع، بحيث تستخدم القناة كآلية أو حائط صد للدفاع عن االقتصادية خ

مصالح فئة معينة من طبقة رجال األعمال، وال يمنع ذلك أن تقدم القناة في نفس الوقت برامج ترفيهية 
في إنشاء وبرامج توك شو. ويختص االتجاه الثالث واألخير، بوجهة نظر البعض في ضرورة اإلسراع 

مؤسسته اإلعالمية الخاصة في أقرب وقت ممكن قبل صدور قوانين جديدة تنظم عملية البث الفضائي أو 
عملية إصدار الصحف وتفرض قيودا وقوانين معينة، في ظل الفوضى التي تعيشها مصر حاليا وضعف 

عمارة سكنية شاهقة بسرعة يناير بدا أشبه بمن يبني  25الرقابة الحكومية. األمر في مرحلة ما بعد ثورة 
 (. 1على أرض زراعية لفرض األمر الواقع على أي مسؤول جديد، وتحقيق مكتسب جديد")
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 مشكلة الحريات:

ورغم درجة االنفتاح واإلقبال الكبير على إصدار وسائل اإلعالم الجديدة، فإن "ثمة عوائق جديدة واجهت 
اإلطاحة بالنظام السابق، فمنذ انتهاء الثورة اإلعالم المصري وظهر عدد من الخطوط الحمراء بعد 

المصرية، تزايد عدد القنوات التليفزيونية والصحف بطريقة ملحوظة، وعاد المقاطعون لإلعالم المصري 
قديًما، من سياسيين وإسالميين ونشطاء حقوقيين، لينشروا مقاالت رأي ويظهروا في البرامج الحوارية من 

الجديد يعاني من بعض القيود التي يفرضها المجلس العسكري الذي يحكم جديد. ولكن، مازال اإلعالم 
البالد حالًيا، فالمجلس العسكري يرفض أن ينتقده أي شخص. ويذكر إنه قام بحبس مدون واستجواب 

 (. 2بعض الصحفيين بسبب انتقاده سواء كتابًيا أو على الهواء مباشرة)

رية والصحفيين ذروته، عندما تم استدعاء المدون المعروف وقد وصل التوتر المتزايد بين السلطة العسك
"حسام الحمالوي" وصحفيين آخرين من قبل المحكمة العسكرية بسبب ظهورهم في أحد البرامج وانتقادهم 

النتهاكات مزعومة قامت بها القوات المسلحة. وخوًفا من إمكانية حبس الثالثي، شن مؤيدو الحمالوي 
وي ما حدث، حتى تم إخبار الصحفيين في نهاية األمر أن االستدعاء كان حمالت عبر اإلنترنت تر 

 "للمحادثة وتناول القهوة." وفًقا لما ذكره الحمالوي على مدونته.

وتقول إيليا زروان، محللة في المؤسسة البحثية "مجموعة األزمات الدولية"، إن "الصحفيين يحاولون 
 (.3عدم تجاوزها" ) تحديد الخطوط الحمراء التي ينبغي عليهم 

 

 اإلعالم المملوك للدولة:

يرى العديد من اإلعالميين والمراقبين في مصر أن الثورة لم تصل بعد إلى اإلعالم المصري المملوك 
للدولة، وأن التلفزيون الحكومي و"الصحف القومية" على الرغم من المحاوالت التي حدثت فيهما بعد سقوط 

ى الرغم من عودة عدد من الضيوف الممنوعين إلي صفحاتها ومنابرها، مثل النظام وعملية التغيير، وعل
الدكتور محمد البرادعي والدكتور أحمد زويل، فإنهما ما زاال جزءا من الماضي. وتكال االتهامات لإلعالم 
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الرسمي بوصفه يسعى للسيطرة على الثورة وامتصاص زخمها بل وإجهاضها، في إطار ما عرف بالثورة 
اإلعالم المصري المملوك للدولة ال جديد فيه بعد الثورة، لكن الواقع أن  ة. ورأى الكثير من النقاد أنالمضاد

هذا اإلعالم شهد انفتاحًا ملحوظًا وزيادة في سقف الحريات خصوصًا في ما يتعلق باختيارات القصص 
 (. 4واستضافة الضيوف الذين لم يكن متاحًا استضافتهم قبل الثورة )

دان االتجاه التحريري وغياب المعايير المهنية الواضحة، لم يتم االستفادة من هامش الحريات بسبب فق
الجديد، وبسبب استمرار سيطرة المجلس العسكري على هذا القطاع اإلعالمي الضخم من خالل آليتي 

مجلس حيال التمويل وتعيين القيادات، فقد تم تجيير تلك المنظومة اإلعالمية الكبيرة لترويج رؤية ال
 األحداث المفصلية والمهمة.

، وقعت أحداث ماسبيرو التي اصطدمت بها قوات الجيش مع متظاهرين أقباط أمام 2011أكتوبر  9في 
مبنى اتحاد اإلذاعة والتليفزيون، حيث ُقتل عشرات المتظاهرين، وُاتهم التليفزيون الرسمي بـ "التحريض 

ي نفاه الحقا مدير إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة آنذاك ضد المتظاهرين األقباط"، وهو األمر الذ
 (.5اللواء إسماعيل عتمان آنذاك، معتبرًا أن تغطية التليفزيون كانت "محايدة")

لكن لجنة متخصصة شكلها وزير اإلعالم السابق أسامة هيكل، خلصت في تقريرها الذي أعدته لتقييم أداء 
إلى أن ذلك األداء كان "منحازًا وغير متوازن" لمصلحة المجلس العسكري  التليفزيون إزاء تلك األحداث
 (.6وضد مصلحة المتظاهرين)

وفي دراسة أجرتها مؤسسة "الصوت الحر" الهولندية لتحليل أداء الصحف الخاصة والعامة )القومية( إزاء 
األهرام واألخبار والجمهورية( األزمة ذاتها، أظهرت النتائج أن الصحف المملوكة للدولة الخاضعة للدراسة )

 (.7كانت أكثر انحيازًا لمصلحة المجلس العسكري وضد مصالح المتظاهرين)

 

 الضغوط على اإلعالم الخاص:
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لم يكتف المجلس العسكري بتدخله في أداء وسائل اإلعالم المملوكة للدولة فقط، لكن ثمة وقائع واضحة 
إلعالم الخاصة. ومن أمثلة هذا التدخل إنهاء تعاقد تشير إلى تدخله بممارسة الضغوط على وسائل ا

المذيعة دينا عبد الرحمن مع قناة "دريم" عقب مشاحنة على الهواء بينها وبين أحد مستشاري المجلس 
 (. 8العسكري ) 

وثمة واقعة مشابهة مع المذيع يسري فودة الذي جمد برنامج "آخر كالم" على فضائية "أون تي في" بسبب 
دف "تطويع أدائه"، وهو أمر أقل وضوحًا من استدعاء زميلته في الفضائية ذاتها ريم ماجد ضغوط تسته

 (.9إلى النيابة العسكرية لسؤالها في اتهامات تتعلق بالتحريض  )

وكذلك ما قاله الدكتور عبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة "صوت األمة" الخاصة، من أن "مؤسسة 
ثم عاودت طباعته بعد تغيير  2011سبتمبر  24من الجريدة بتاريخ السبت األهرام أوقفت طباعة عدد 

مضمون صفحة تحوى موضوعًا خاصًا بإحدى الجهات السيادية، بعد إتالف ما تم طباعته من نسخ" ) 
10 .) 

ودعت تلك التدخالت عددًا من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين إلى الدعوة إلى اإلضراب عن 
، اعتراًضا على القمع والقوانين «ال للرقيب العسكرى »، تحت شعار 2011نوفمبر  1الصحف يوم العمل ب

من قبل جهات « صوت األمة والفجر وروز اليوسف»المقيدة للحريات، ومصادرة أعداد من صحف 
 سيادية، مؤكدين أن ذلك يعود بنا إلى النظام السابق.

، على أن يتم استبدال 2011أكتوبر  5هم يوم األربعاء وقرر عدد الكتاب الصحفيين عدم كتابة مقاالت
مقاالتهم بمساحات بيضاء تعبيًرا عن غضبهم من وجود الرقيب العسكرى على الصحف بعد الثورة، ونظم 
عشرات الصحفيين من تجمع "ال للرقيب العسكرى على الصحافة" وقفة احتجاجية، أمام نقابة الصحفيين، 

 (.11ف واالعتراض على انتهاك حرية الرأى ) للتنديد بالرقابة على الصح

وأظهرت دراسة أعدتها الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان لرصد الساحة اإلعالمية وكيفية تناولها 
للمرحلة االنتقالية التي تعيشها مصر بشكل عام وتحديدا فيما يتعلق بالموضوعات السياسية واالنتخابات 
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وكذلك التغطية اإلعالمية للمجلس األعلى للقوات المسلحة أن "طابع تعامل والتغطية اإلعالمية للقضاء 
يناير إلى حد بعيد". فبعد تولي المجلس األعلى للقوات  25الصحافة مع السلطة استمر كما كان قبل ثورة 

ي المسلحة إدارة البالد حتى تسليم الحكم لسلطة مدنية منتخبة، جاءت معالجة الصحافة القومية، ممثلة ف
األخبار واألهرام، لألخبار والقضايا التي تتحدث عن المجلس متشابهة مع الطريقة التي كان يتم التعامل 

بها مع الرئيس السابق مبارك، بينما اتخذت صحيفتا "المصري اليوم" و"الشروق"، الخاصتان، وأيضا 
ها من السلطة السابقة، حيث صحيفة "الوفد" الحزبية، مواقف من السلطة الحالية مشابهة لتلك التي اتخذت

حرصت على إثارة التساؤالت واالنتقادات جنبا إلى جنب مع تأييد المواقف والقرارات التي يراها أغلب 
 المصريين صائبة.

وكانت صحيفة "األخبار" األكثر تأييدا للمجلس العسكري، سواء في طريقة نقل األخبار والحرص على فرد 
ة للمجلس األعلى للقوات المسلحة، أو في اختيار مقاالت الرأي التي تتخذ مساحات لألخبار والرؤى المؤيد

 (. 12في معظمها موقفا مساندا وداعما للمجلس )

وفي إطار الخالفات بين المجلس العسكري ووسائل اإلعالم، استدعت النيابة العسكرية رسميا محمود 
 23ه فى عدد الجريدة الصادر بتاريخ الضبع الصحفى بجريدة صوت األمة للتحقيق معه فيما نشر باسم

حول تعيين نجل أحد أعضاء المجلس العسكرى "اللواء ممدوح شاهين"، كمعيد فى كلية  2011أكتوبر 
 (. 13الطب ) 

واستدعت النيابة العسكرية أيضًا عمرو خفاجى رئيس تحرير الشروق واثنين من الصحفيين بالجريدة، 
(. وأكد خفاجى، فى  14لعفو عن الرئيس السابق حسنى مبارك ) على خلفية خبر نشرته "الشروق" عن ا

التحقيقات التى جرت معه، أنه لم يكن يقصد من نشر الخبر إشاعة أى شيء يمكن أن يؤدى إلى تكدير 
السلم العام، وتعهد خفاجى، فى إقرار كتابى، بعدم التعرض ألية أخبار تخص القوات المسلحة من شأنها 

 البلبلة فى الشارع، من دون الرجوع إلى القوات المسلحة. أن تعمل على إشاعة 

كما تم إحالة عادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر، ورشا عزب الصحفية بذات الجريدة، للقضاء 
العسكرى، وذلك بتهمة نشر أخبار عسكرية غير صحيحة على لسان أحد أعضاء المجلس األعلى للقوات 
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جنح إدارى المدعى العام العسكرى، حيث تم التحقيق  2011لسنة  38المسلحة. وحملت القضية رقم 
معهما بسبب تحقيق صحفى تم نشره بالجريدة تناول قضايا تعذيب للمدنين من قبل الجيش، ونسبت فيه 

رشا عزب تصريحات لعضو بالمجلس العسكرى وهو ما تم نفيه من قبل المجلس وتقرر إحالتهما للتحقيق، 
 5ية إخالء سبيل كل من عادل حمودة ورشا عزب بضمان عملها بعد تحقيق استمر وقررت النيابة العسكر 

ساعات، وأكدت أن القضية مازلت مفتوحة وسيتم خالل يومين إما إحالة القضية للقضاء العسكرى أو 
 (. 15حفظها، ووجهت لها النيابة تهمة نشر أخبار كاذبة على لسان مصدر عسكرى )

دًا من اإلعالميين والصحفيين الذين تم التحقيق معهم أو اتخاذ إجراءات توجد دالئل قوية على أن عد
خشنة إزاء عملهم قاموا بمخالفات مهنية، لكن المهنيين اآلخرين الذين قاموا بمخالفات مهنية أكبر في 

 مصلحة المجلس العسكري أو بعيدًا عن توجيه االنتقادات إلدائه لم يتعرضوا إلجراءات مشابهة.

 يرة مباشر مصر:أزمة الجز 

من بين أهم القضايا التي شغلت الرأي العام في مصر قضية قناة "الجزيرة مباشر مصر"، حيث اقتحم مقر 
عدد من أفراد جهاز األمن الوطني ووزارة الداخلية دون إبداء  2011سبتمبر  11المكتب يوم األحد 

ة إن "عشرات من لجنة المصنفات أسباب واضحة. وقال عبد المنعم محمود سكرتير تحرير مكتب الجزير 
الفنية وجهاز األمن الوطني وعددا من الضباط داهموا مكتب القناة". و قال أحمد زين مدير مكتب الجزيرة 

مباشر ـ مصر، إن قوات األمن المصرية اعتقلت أحمد البنا مهندس البث المباشر بالقناة، وذلك بعدما 
 عددا من العاملين. داهموا مقر القناة فى وقت الحق واستجوبوا

أشهر بطلبات للحصول على ترخيص العمل، ولكن  4وقال زين إن "الجزيرة" كانت قد "تقدمت منذ حوالى 
األمر تأخر، فأخبرهم الموظفون المسئولون عن منح التراخيص بمباشرة العمل بشكل عادى لحين إصدار 

 (. 16دارية" ) التراخيص التى تأخرت بسبب بعض الفوضى التى تحدث باألجهزة اإل

وأدانت فعاليات عديدة االعتداءات على مكتب الجزيرة مباشر، كما أدانت قرار تجميد منح التراخيص 
 (.17إلنشاء قنوات تليفزيونية جديدة واعتبرته انتهاًكا صارخًا لحرية الصحافة واإلعالم )
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خيرت دافعا عن قرار وقف بث لكن وزير اإلعالم السابق أسامة هيكل ورئيس هيئة االستعالمات إسماعيل 
القناة باعتبار "أنها ال تحمل ترخيصًا وتعمل بالمخالفة للقوانين المصرية"، وهو أمر صحيح، جعل القناة 
تعمل حتى هذه اللحظة مستخدمة تقنيات البث عبر اإلنترنت، أو عبر البث غير المرخص، إثر استمرار 

 رفض منحها ترخيصًا.

فيذية في االمتناع عن الترخيص لشبكة "الجزيرة" بإنشاء قناة باسم "الجزيرة وقد وجدت حجة السلطة التن
مباشر مصر" تفهمًا لدى عدد من المثقفين والكتاب واإلعالميين، الذين اعتبروا أن قطر لن تسمح بالمقابل 

بإنشاء قناة مصرية تتعاطى مع الشؤون المحلية القطرية وتنطلق من الدوحة. وفي هذا الصدد كتب 
لكاتب بهاء طاهر مقااًل في صحيفة "األهرام" تحت عنوان "النيل مباشر من قطر"، ينتقد فيه إقدام قطر ا

 على فتح قناة باسم مصر، في وقت تتشدد فيه في بث أي محتوى خبري عنها من داخل أراضيها.

 
 دور اإلعالم في الثورة

 
ير، أولها طبيعة ملكية وسائل اإلعالم التي ينا 25ثمة عوامل عديدة تؤثر في تقييم دور اإلعالم في ثورة 

 يجري تحليل دورها.
 

 اإلعالم المملوك للدولة
بسبب تحكم السلطة التنفيذية ممثلة في حكومة الرئيس السابق حسني مبارك ثم المجلس العسكري خالل 

لسلطة التنفيذية، التي فترة الثورة، ظل أداء تلك المنظومة اإلعالمية الكبيرة المملوكة للدولة مرهونًا برؤية ا
تتحكم في أدائها عبر سيطرتها على عنصري التمويل وتعيين القيادات، فضاًل عن عوامل الوالء واالرتباط 

 المصلحي األخرى التي ال يسهل رصدها أو البرهنة عليها.
 ولذلك، فقد اتخذ أداء تلك الوسائل المسار التالي خالل فترة الثورة:

 
يناير متجسدة في  26يناير و 25ت الصورة األبرز للتعتيم واإلنكار في يومي التعتيم واإلنكار؛ كان .1

األخبار االستهاللية لنشرات األخبار في قنوات التليفزيون الرسمي، والتي ركزت على قضايا 
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خارجية مثل "األحداث في لبنان" متجاهلة األوضاع التي تغلي في مصر، كما تجسدت أيضًا في 
األخبار" )الذراع اإلخبارية للتلفزة العامة المصرية( على نهر النيل في وقت تسليط كاميرا "قطاع 

(. وعلى مستوى الصحافة المطبوعة، كان أبرز مثال 18تحتشد فيه الجماهير في ميدان التحرير)
 26على نهج التعتيم واإلنكار، ما فعلته صحيفة "األهرام" حين جعلت العنوان الرئيس لها في يوم 

 (.19حداث في لبنان أيضًا )يناير عن األ
الترويع وإثارة الذعر؛ حيث لجأت وسائل اإلعالم المملوكة للدولة إلى لعب دور أكثر فاعلية، عبر  .2

ترويع المواطنين وإثارة ذعرهم، خصوصًا مع بدء الحديث عن خروج المساجين واالنفالت األمني 
تواها لترديد أخبار مبالغ فيها عن وانهيار الشرطة. وقد كرست تلك الوسائل مساحة كبيرة من مح

االنفالت األمني ونذر الفوضى ومخاوف االنهيار االقتصادي والمجاعة، كما فتحت المجال لتلقي 
 (.20مكالمات هاتفية ساهمت في ترويع الجمهور وتكريس الشعور بالفزع)

ام ممثاًل في غسل اليد والمزايدة؛ فعندما أيقن القائمون على تلك الوسائل من سقوط رأس النظ .3
الرئيس السابق مبارك، اتخذوا اتجاهًا مغايرًا تمامًا لما دأبوا عليه طيلة أكثر من خمسة عقود. 

( يوم 21وكان الفتًا في هذا الصدد أن تصدر صحيفة "األهرام" تحت عنوان "الشعب أسقط النظام" )
فضاًل عن الكثير من  ، وهو اليوم التالي إلذاعة بيان تخلي مبارك عن الحكم،2011فبراير  12

األخبار والمعالجات الصحفية لروايات عن فساد النظام السابق في معظم الصحف القومية، وهو 
 األمر الذي تكرر في التليفزيون الرسمي بقنواته المختلفة.

العودة إلى خدمة السلطة التنفيذية؛ حيث لم يكد المجلس العسكري يحكم سيطرته على تلك  .4
قياداتها والتواصل معهم، حتى انتظم أداء تلك الوسائل في خدمة السلطة  الوسائل عبر تعيين

التنفيذية )المجلس العسكري(، وهو األمر الذي ظهر جليًا في تغطية أحداث ماسبيرو التي وقعت 
 (.22) 2011في أكتوبر 

لكنه برز االرتباك وفقدان االتجاه؛ ظل االرتباك وفقدان االتجاه مهيمنًا على أداء تلك الوسائل،  .5
بصورة أكبر بعد مرور عام على اندالع الثورة، حيث تكونت مراكز ممانعة داخل بعض تلك 

الوسائل، كما حدث في قناة "النيل لألخبار"، عندما طالب بعض العاملين بـ "االستقالل المهني"، 
ل، فضاًل عن ظهور هامش من الحريات لم يكن موجودًا طيلة عقود طويلة في معظم تلك الوسائ
 خصوصًا في تناول أخبار المؤسسة العسكرية أو كيل االنتقادات لها وللحكومة التي عينتها.

 
 اإلعالم الخاص
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رغم أن اإلعالم الخاص في مصر، سواء كان ممثاًل في قنوات فضائية أو صحف مطبوعة أو  .1
سابق، فإن إلكترونية مملوك في الغالب لرجال أعمال، ارتبط معظمهم بمصالح مالية مع النظام ال

هذا اإلعالم بسبب اعتبارات المنافسة، وللرغبة في سحب البساط من تحت أقدام وسائل اإلعالم 
الوافدة من الخارج والناطقة بالعربية والتي تركز في محتواها على الشأن المصري، استطاع أن 

 يحظى بهامش حرية أوسع من ذلك الذي يتمتع به اإلعالم الرسمي.
امش بوضوح في الطريقة التي تعاطت بها الصحف الخاصة، خاصة "المصري اليوم" وقد تبلور هذا اله

 (.23و"الشروق" مع األحداث قبل وأثناء الثورة وبعدها )
استطاعت برامج "التوك شو" في عدد من الفضائيات الخاصة أن تلعب دورًا مؤثرًا في تسليط  .2

السابق، كما تمتعت بهامش حريات  الضوء على بعض قضايا الفساد وسوء اإلدارة في ظل النظام
أكبر نسبيًا فيما يتعلق باختيار القصص والمصادر مقارنة بوسائل اإلعالم المملوكة للدولة. وخالل 

فترة الثورة كانت تلك الفضائيات تنقل تطورات األحداث وفقًا لموقفها من النظام السابق، حيث 
اط انحياز لتدعيم حظوظه في البقاء، فيما أظهرت بعض تلك الفضائيات مياًل للنظام ومارست أنم

 (.24كانت فضائيات أخرى أكثر مياًل للمتظاهرين من خالل تغطياتها وبرامجها الحوارية)
 

 اقتصاديات اإلعالم خالل المرحلة االنتقالية
 

يناير، في وقت  25هيمنت أزمات مالية على اتحاد اإلذاعة والتليفزيون في أعقاب ثورة  .1
لب االحتجاجية الخاصة بزيادة الرواتب أو وضع حد أقصى وأدنى لها بما زادت فيه المطا

يحقق مزيدًا من العدالة االجتماعية داخل المبنى. وانخفضت العائدات اإلعالنية بصورة 
كبيرة جراء االرتباك اإلداري وتراجع معظم األنشطة االقتصادية؛ األمر الذي أدى إلى تمويل 

لسلطة التنفيذية وليس من العائدات المنتظمة لدى العجز عبر سحب األموال من ا
 (.25االتحاد)

% خالل الشهور التسعة األولى من العام 43تراجع حجم اإلنفاق اإلعالني في مصر بنسبة  .3
(، بسبب األوضاع المرتبكة خالل الفترة االنتقالية، ومع 26مليون دوالر) 652، ليسجل 2011

اإلعالم بشكل كبير من خالل ظهور أكثر من عشرين ذلك فقد ازداد حجم اإلنفاق في صناعة 
 فضائية وصحيفة مطبوعة وإلكترونية.
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دخل عدد من رجال األعمال المحسوبين على النظام السابق إلى مجال االستثمار اإلعالمي بشكل  .4
قوي، من خالل إنفاق أموال كبيرة في عدد من الفضائيات، كما وسع بعضهم ملكياته في أكثر من 

(، في الوقت الذي زاد فيه اإلنفاق كذلك على وسائل اإلعالم التابعة ألحزاب أو 27فضائية )
 جماعات سياسية ودينية.

نشأت خالفات واضحة بين عدد من اإلعالميين وإدارات قنواتهم جراء "تأثير الملكية على السياسة  .5
( ودينا عبد 28) التحريرية"؛ وهو األمر الذي تجلى بوضوح في أزمة يسري فودة مع "أون تي في"

(، وقد رشحت 31(، وحمدي قنديل مع "التحرير" )30( و"التحرير" )29) الرحمن مع كل من "دريم"
معلومات عن "ضغوط على المالكين أو تبرع من قبلهم لمساندة المجلس العسكري عبر تطويع 

 األداء اإلعالمي".
رغبتهم في "تطهير" الوسائل التي أعلن عدد من العاملين في وسائل اإلعالم المملوكة للدولة عن  .6

(، بل وكال بعضهم انتقادات 33(، و"ماسبيرو" )32يعملون بها، وتظاهروا واحتجوا في "األهرام" )
(، وهو أمر 34حادة للمجلس العسكري واإلدارة االنتقالية للبالد في برامج على التليفزيون العام)

 محاولة التحكم في المحتوى.يوضح أن نمط الملكية العام أو الخاص لم يسلما من 
 
 أهم المشكالت والتحديات التي تواجه اإلعالم المصري  -د
 

عن عدد من العوامل المتعلقة بأداء المؤسسات اإلعالمية التابعة للدولة  2011يناير  25كشفت ثورة 
 (:35المصرية ونمط ملكيتها وتشغيلها والعوائد من هذا التشغيل؛ ومنها )

 ل اإلعالم التابعة للدولة الرؤية واالتجاه اإلداري والتحريري والتشغيلي.افتقاد منظومة وسائ .1

ارتهان تلك المنظومة للحكومة وليس للدولة بوصفها تعبيرًا عن المجموع العام، وفي أحيان كثيرة  .2
لجناح ضيق في الحكومة جسدته مجموعة مصالح محددة، وفي أحيان أخرى للحزب الحاكم سابقا 

ديمقراطي(، ولجناح ضيق في هذا الحزب، سّخر معظم هذه الوسائل اإلعالمية )الحزب الوطني ال
 لخدمة غرض توريث الحكم لجمال نجل الرئيس السابق حسني مبارك.
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افتقاد الجمهور المصري الثقة في منظومة وسائل اإلعالم المملوكة للدولة، خصوصا بعد انتقالها  .3
للنظام السابق إلى أقصى درجات التشهير به المثير للدهشة والجدل من أقصى درجات الوالء 

 والطعن فيه، مستخدمة في كلتا الحالتين المقاربة غير المهنية واالنحياز الصارخ.

 تفاقم المظالم والمفاسد والهدر الذي تنطوي عليه إدارات تلك المؤسسات. .4

ية بخالف عدم خضوع أي من هذه الوسائل للمساءلة بشكل مستمر، وافتقادها أي إطار للمسؤول .5
 تحقيق مصالح ورغبات النظام المتحكم فيها.

سقوط الفلسفة التي بنيت عليها فكرة تملك الدولة أو المجموع العام وسائل إعالم للنهوض  .6
بخدمات محددة، بسبب ارتهان تلك الوسائل لممثل المالكين، الذي جاء عبر انتخابات مزورة أو 

 بتعيينات غير سليمة.

ات التي تواجه المنظومة اإلعالمية المصرية بشكل عام، فيمكن تلخيصها أما المشكالت والتحدي .7
 فيما يلي:

عدم وجود نظام إعالمي متكامل يقوم على ركائز واضحة ويتضمن عناصر الحريات والتنظيم  .8
 الذاتي وآليات الضبط والمتابعة والتقويم.

 تراجع كفاءة العاملين وضعف االهتمام بالتدريب والتأهيل. .9

قوانين تنظم تملك وسائل اإلعالم بشكل معياري وتحد من تركز الملكية  عدم وجود .10
 واالحتكار وتنظم ضخ المال في الصناعة عبر اإلفصاح والخضوع للمساءلة.

عدم وجود ونقص فاعلية األدلة واألكواد المهنية بما يغيب المعايير التي يمكن ضبط  .11
 األداء على أساسها.

وى من األداء المسيء لبعض وسائل اإلعالم إال من فقدان الجمهور القدرة على الشك .12
 خالل القضاء.
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استمرار تحكم السلطة التنفيذية في أداء وسائل اإلعالم العامة والخاصة عبر السيطرة  .13
 المباشرة في األولى والضغوط الناعمة والخشنة على مالكي الثانية.

إزالة بعض العقوبات  عدم وجود قانون لتداول المعلومات، ونقابة لإلعالميين، وعدم .14
 السالبة للحريات من جرائم اإلذاعة والنشر.

 
 وسائل اإلعالم المملوكة للدولة: اإلشكال والحلول المقترحة -ه
 

عرفت مصر وسائل اإلعالم المملوكة للدولة منذ القرن التاسع عشر؛ حيث صدرت صحيفة "الوقائع 
لدولة المصرية في عهد محمد علي باشا، فيما ، كصحيفة مملوكة ل1828المصرية" في ديسمبر من العام 

، بعد نحو عقد من هيمنة اإلذاعات األهلية 1934بدأ بث اإلذاعة الالسلكية المملوكة للحكومة في العام 
 التجارية.

ورغم تلك البداية الرسمية لوسائل اإلعالم الشعبية، فإن مصر عرفت الملكية الخاصة لوسائل اإلعالم 
خالل النصف األول من القرن العشرين، قبل أن تبدأ حقبة هيمنت فيها الدولة على بشكل واسع، خصوصًا 

 كافة أنشطة اإلعالم منذ مطلع الستينيات من القرن نفسه.
، كانت المنظومة اإلعالمية المملوكة للدولة المصرية قد صارت شديدة 2011ومع اندالع ثورة يناير 

 ر من جوانب العوار والفساد والخلل من جهة أخرى.الضخامة واالتساع من جهة، وانطوت على كثي
فلم تستطع تلك المنظومة أن تصبح مصدر اعتماد رئيسًا للجمهور المصري على مدى العقدين األخيرين، 
وبالتالي فقد عجزت عن الوفاء بأحد أهم أدوارها، بسبب تفاقم الفساد فيها، وإخفاقها في الوفاء بالمعايير 

تهانها لمصالح نخبة ضيقة في الدولة/الحكومة/الحزب الحاكم في النظام السابق، المهنية الالزمة، وار 
إضافة إلى عدم قدرتها على مواكبة التغيرات الكبيرة التي طرأت على الفضاء اإلعالمي اإلقليمي والدولي، 

تنظيم وإهدار الموارد التي تستخدمها، وافتقادها لإلطار المؤسسي، وعدم خضوعها إلى أي من أنماط ال
 الذاتي الفعال، أو الرقابة على األداء وضمان الجودة.
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مليار جنيه مصري، ويعمل بها نحو  23إضافة إلى ذلك، فإن تلك المنظومة باتت مثقلة بديون تبلغ نحو 
ألف إعالمي وعامل وإداري، ينشطون في دوائر صناعة متكاملة، تتمركز وسائلها في أفضل مفاصل  74

 (.36ء تجارية وفنية براقة وعريقة، وتنطوي على أصول مادية ومعنوية ضخمة )الصناعة، وتحمل أسما

وألن تلك المنظومة تنطوي على استثمارات مجتمعية ومالية كبيرة، وتحظى بهذا التاريخ العريق، وتمتلك 
ها أدوات الصناعة المتكاملة، وتتمتع بالتمركز الجيد، فإن الديون الضخمة، والتراجع المهني الحاد، كل

عوامل يجب أن تعالج، سواء ألسباب اجتماعية وسياسية تتعلق بحقوق العاملين، أو ألسباب مهنية تتعلق 
بالحاجة إلى استخدامها في عملية بناء الدولة الجديدة، أو ألسباب اقتصادية بحتة تتصل بضرورة تفادي 

ق بسمعتها من أضرار، وما التفريط في تلك األصول في أكثر أوقات تدني قيمتها السوقية بفعل ما لح
 تعرضت له من تجريف وإفساد وسوء إدارة.

أن المنظومة اإلعالمية المملوكة للدولة المصرية في حاجة إلى تغييرات جذرية، تحولها إلى نمط الخدمة  
العامة، وتحررها من االرتهان لسلطة أي حكومة، وتمكنها من التطور، وتكرس حرية التعبير، وتسهم في 

 إلطار الديمقراطي المنشود، وتلعب دورًا مهمًا في قيادة التحول وتحقيق التقدم.حماية ا

 

 الدور المتصاعد لـ "اإلعالم الجديد"

في الوقت الذي كان النظام السابق يحكم سيطرته فيه على وسائل اإلعالم المملوكة للدولة إحكامًا تامًا، 
إلعالم الحزبية والخاصة، ظهر التأثير المتنامي ويستخدم الضغوط الناعمة والخشنة لضبط أداء وسائل ا

لما يسمى بوسائل "اإلعالم الجديد"، الممثلة خصوصًا في مواقع التواصل االجتماعي على شبكة "اإلنترنت" 
وبعض الصحف أو المدونات أو المواقع اإللكترونية التي تتعاطى مع الشأن العام واألحداث الجارية دون 

ؤسسي معلن.أن تكون تابعة لكيان م  

مليون مستخدم، فيما  23( نحو 38يبلغ عدد مستخدمي اإلنترنت في مصر، وفق أحدث اإلحصاءات )
( نحو سبعة ماليين 39يبلغ عدد مستخدمي موقع "فيس بوك" األشهر بين مواقع التواصل االجتماعي )
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ة للحشد والتنسيق مصري، وهو األمر الذي ساعد في أن تتحول تلك الوسائل إلى "بنية اتصالية أساسي
والتعبئة وبلورة المشاعر الغاضبة" قبل الثورة وأثناءها وبعدها، وهو األمر الذي يفسر أيضًا إقدام السلطات 

 التابعة للنظام السابق على قطع اإلنترنت أثناء أحداث الثورة. 

حيث أكدت معظم نماذج  كان من بين أبرز سمات "اإلعالم الجديد" قدرته العالية فيما يتعلق بالتفاعلية،فقد 
Shannon &Weaverاالتصال التقليدية، ابتداًء من نظرية شانون وويفر " " مرورًا بنظرية "  Magic 

Bullet" الطلقة السحرية( ونموذج نقل المعلومات على مرحلتين( "Two – Step Flow Of ونموذج "
Communication Selective Theoryاالنتباه واإلدراك االنتقائي "  أن وسائل اإلعالم التقليدية،    

وسائل اتصالية ذات اتجاه واحد، وتفتقر إلى رجع الصدى الفوري، في حين أن التفاعل الحقيقي يتطلب 
(.40نموذجًا اتصاليًا ذا اتجاهين، أو اتجاهات متعددة)  

قبلها، أتاحت ومع ظهور وسائل "اإلعالم الجديد" وبروز دورها خالل فترة الثورة المصرية وما بعدها وما 
 لمستخدميها وبيئة االتصال التي تعمل فيها ما يلي:

تنوع الخيارات االتصالية وزيادتها بشكل عمل على زيادة وتنوع البدائل المطروحة أمام المتلقين. -  

المزيد من التحكم في المعلومات وتبادلها بسبب الطبيعة التفاعلية. -  

ط بعيدة لألنشطة الشخصية، كل من مكانه، ما أتاح خلق الطريق السريع للمعلومات وسائل رب -
لمنظمات المجتمع المدني على اختالف توجهاتها تبادل الخبرات والمعلومات بصورة سريعة دون انتظار 
لنقل الوسيلة اإلعالمية من مكان آلخر أو انتظار للطباعة أو ما دون ذلك مما تستغرقه عمليات إعداد 

ات. حيث يمثل االتصال االلكتروني منظومة جديدة تختلف عن )المنظومة اإلصدارات والنشرات والدوري
المشهدية( ويحقق مجااًل شبكيًا يتحول فيه الفرد باستمرار ما بين موقعي اإلرسال والتلقي، وتنصهر في 
داخله العوالم الفردية، وتمثل شبكة الويب فضاًء جماعيًا يشترك المستخدمون في إنتاجه، وبهذا المعنى 

كن النظر إليه على أنه نموذج تواصلي جديد، ال يتعلق بعملية بث مركزية، ولكن يتفاعل داخل حالة ما، يم
(. 41مستقبل( في اكتشافها بطريقته أو تغييرها أو الحفاظ عليها كما هي )  –يسهم كل فرد )مرسل   
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ليًا للمطالب المتعلقة بالثورة لقد أدت تلك العوامل مجتمعة إلى بروز دور "اإلعالم الجديد" بوصفه حاماًل فع
من جهة، وبوتقة صاهرة لبلورتها من جهة ثانية، وآلية للحشد والتعبئة من جهة ثالثة، وبنية اتصالية 

 للتحرك الميداني من جهة رابعة.

(، 42أما اإلشكال الذي يعاني منه "اإلعالم الجديد" فما زال كونه ال يخضع ألي نوع  من أنواع التنظيم )
الذي يبقيه نهبًا للكثير من أنماط تشويه الحقائق واختالق الوقائع، وهو ما يحتاج أن يشترك األمر 

 المستفيدون والمستخدمون له في مبادرات لبناء أنماط من التنظيم الذاتي له.
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 األمن واالقتصاد واالحتجاجات الفئوية
ليس فقط في ظل إطارا قانونيا  لقد دار الجدل حول هذه االنتخابات وتم خوض المنافسات االنتخابية

وهيكال إعالميا محددا، وإنما أيضا في ظل وضع أمني يعاني من االنفالت، واقتصاد يتدهور وموجة عالية 
من االحتجاجات المطلبية. وقد أثرت هذه العوامل الثالثة مجتمعة على اتجاهات الناخبين، حيث أن نسبة 

من التدهور األمني واالقتصادي، ومن تواتر االحتجاجات التي  كبيرة من الناخبين كان قد أصابها اإلرهاق
تتسبب في تعطيل المصالح وتخلق إحساسا بعدم االستقرار يصعب أن يشعر المواطن في ظله باالرتياح، 
كما يصعب على االقتصاد استعادة أدائه الطبيعي. وقد أدت كل هذه المشاعر إلى أن يتعامل الكثير من 

تخابات ليس فقط باعتبارها خيارا بين برامج سياسية وإيديولوجيات متنافسة، ولكن المواطنين مع االن
باعتبارها آلية وخطوة هامة على الطريق للخالص من وضع لم يعد ممكنا احتماله من جانب الكثيرين. 

ديها وتحت الضغط المتولد عن هذه األحوال فإن الناخبين عادة ما يميلون النتخاب التيارات التي يجدون ل
تركيزا على النظام واالنضباط واألمن، والتي تتصرف بطريقة توحي بانضباطها الذاتي بما يؤهلها لضبط 
األمور في البالد. فمن الصعب في مناخ يتسم باالنفالت والتدهور االقتصادي أن ينتصر الناخب لفكرة 

 ب.الحرية، وهو ما انعكس في النتائج التي أسفرت عنها انتخابات مجلس الشع
 

 االنفالت األمني
فمنذ  انهار الجهاز األمني تحت ضغط المتظاهرين في الثامن والعشرين من يناير دخلت البالد في موجة 

من التدهور األمني لم تنته حتى إجراء االنتخابات وفيما بعدها. فالهزيمة التي ألحقها المتظاهرون 
قادة هذا الجهاز وأفراده، والجو المعادي للشرطة  بالجهاز األمني، والمحاكمات التي تبعت الثورة لبعض من

الذي تبع الثورة وحالة عدم اليقين إزاء تبعات قيام الشرطة بالتصرف بحسم تجاه المخالفات، وما إذا كان 
ذلك سيتم تفسيره باعتباره استمرارا النتهاكات الشرطة أم تطبيقا حازما للقانون، كل هذه عوامل لم تساعد 

 على استعادة فعاليته. الجهاز األمني 
كذلك فقد أسفرت الثورة عن إضعاف شديد للسلطات العامة في البالد، وعن إعادة صياغة ميزان القوة بين 

المواطن والسلطات، وفي القدرة المحدودة لجهاز الدولة إلعمال القانون. وكما انعكس ذلك في زيادة عدد 
مة على احتوائها، انعكس أيضا في ضعف قدرة جهاز االحتجاجات الجماهيرية، وضعف قدرة السلطات العا

الشرطة على تحقيق األمن وإعمال القانون، حتى أن مقار الشرطة نفسها كانت في أكثر من مناسبة هدفا 

mailto:info@ug-law.com
http://www.ug-law.com/


150 
 

 
 محامون ومستشارون قانونيون  –المجموعة المتحدة 

 مصر – 11511، القاهرة 239البرج البحري، الدور الثاني شقة  –أ شارع شريف باشا عمارة االموبيليا 26
 info@ug-law.com         www.ug-law.comتليفونات 23961732- 23961726 - 23926907 )02 002( – فاكس 23952304 )02 002(      

لهجمات المحتجين. حدث ذلك ألسباب سياسية، عندما حاول متظاهرون اقتحام مقر وزارة الداخلية، كما 
ندما تعرضت أقسام ونقاط الشرطة لهجمات محتجين غاضبين، أو حدث ألسباب جنائية وإجرامية ع

 عصابات إجرامية أرادت تحرير محتجزين من بين أعضائها. 
على الجانب اآلخر فقد تركت الثورة مشاعر سلبية لدى أعضاء الجهاز األمني تجاه المواطنين، واألرجح 

بادلة المواطنين المشاعر السلبية بمثلها، أنها تركت لدى بعضهم رغبة في الثأر لما لحق بالشرطة، أو لم
أو أنه أفقدهم الحماسة للعمل لخدمة مواطنين يظنون أنهم ال يقدرون ما يفعلون. يحدث ذلك بينما قيادة 
الجهاز األمني مثل كل القيادات التنفيذية في البالد تفتقد للقوة والسلطة الالزمة لمعاقبة المقصرين على 

دات موزعة بين ضرورات التجاوب مع مطالب المواطنين ومشاعرهم السلبية إزاء العمل، خاصة وهذه القيا
الشرطة، في نفس الوقت الذي تحاول فيه الحفاظ على تماسك الجهاز األمني كما تحاول أن تقف في 

 موقف المتضامن مع مرؤوسيها وإال فقدت تعاونهم.
ذلك التردد في إصالح جهاز الشرطة،  غير أن أكثر ما ساهم في تعثر جهود تعزيز الوضع األمني هو

األمر الذي أبقى على الشكوك القائمة في جهاز األمن، وجعل منه المتهم األول، أحيانا بتهمة التواطئ 
وأحيانا بتهمة التراخي، في كافة أحداث االنفالت األمني. فرغم المبادرات الكثيرة التي تم تقديمها إلصالح 

لمبادرات لم يتم أخذه بجدية، وجرت مقاومة كل محاولة إلتاحة الفرصة جهاز الشرطة فإن أيا من هذا ا
لقوى المجتمع السياسي والمدني في جهود إصالح الشرطة وإعادة تأهيلها كسبيل إلعادة الثقة بينها وبين 
المواطنين. والمؤكد أن إصالح الشرطة لن يؤدي إلى تحسن فجائي ملحوظ في أدائها، لكن البدء في ذلك 

 وإخالص كفيل بتسريع إعادة بناء الثقة بين الشرطة والمواطنين.    بجدية
واألرجح أن تعثر إصالح الشرطة يرجع في جانب منه إلى رغبة القائمين على إدارة شئون البالد على 

إحداث أقل قدر ممكن من التغيير على األوضاع التي كانت قائمة قبل الثورة، كما يعكس عدم تأكد 
دارة شئون البالد من أنه لم يعد هناك مفر من التغيير، وأن إعادة العجلة إلى الوراء لم المسئولين على إ

 تعد ممكنة.
 

 التدهور االقصادي
لم يكن تباطؤ النشاط االقتصادي في مصر بعد الثورة مفاجئا، فاضطراب سياسي كبير بحجم ذلك الذي  

كان متوقعا لهذا األثر أن يكون كبيرا بعد حدث في مصر كان البد له أن يؤثر على النشاط االقتصادي، و 
الثورة المصرية بسبب تورط فئات قليلة العدد كبيرة التأثير من الرأسمالية المصرية في عالقات وثيقة غير 
قانونية مع قيادات في النظام السابق في صياغات متعددة للفساد الذي انتشر في الفترة السابقة. والمؤكد 
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هذه الفئاات أن تواصل أنشطتها االقتصادية بشكل طبيعي وكأن شيئا لم يحدث، فما أنه لم يكن متوقعا من 
حدث هو أن هذه الفئات دخلت في مرحلة ترقب لترى ما إذا كانت التحقيقات حول الفساد ستطالها، وما 

صلة إذا كان عليها التحسب لذلك باتخاذ إجراءات احترازية إلخفاء الثروات أو تسييل األصول، وليس بموا
األنشطة الطبيعية لالنتاج واالستثمار. وبسبب الموقع المركزي لهذه الفئة في أقسام عدة من النشاط 
االقتصادي المصري، فإن تردد هؤالء في االنتاج واالستثمار كان له أن يؤثر على قطاعات كبيرة من 

 اد.الموردين المرتبطين بهم، دون أن يكون لألخيرين أي عالقة مهمة بقضايا الفس
غير أن التدهور الكبير الذي حدث لم يكن حتميا بأي حال. فقد أدت اإلدارة السياسية الرديئة للفترة 

االنتقالية إلى إطالة أمد الصراعات السياسية وفترة عدم اليقين فيما يخص السلطة وشرعيتها وتوجهاتها 
م قيام السلطات الحاكمة للمرحلة االقتصادية، وكلها أمور ال تشجع المستثمرين على العمل. أيضا فإن عد

االنتقالية بقيادة البالد نحو سياسة واضحة للحقيقة والمصارحة تبين الطريقة التي سوف يجري التعامل 
بها مع مخالفات الماضي، بطريقة تسهل االنتقال لمعالجة قضايا المستقبل. فبدال من ذلك تعمد القائمون 

ى محاولة اللعب على عنصر الزمن، والمراهنة على أن الحياة ستعود على إدارة أمور المرحلة االنتقالية إل
إلى إيقاعها الطبيعي، وأنه سوف يكون من الممكن تجنب إدخال تغييرات مهمة على األوضاع القائمة. 

المشكلة هي أن هذه االستراتيجية المراوغة لم تؤد سوى إلى أن تبقي على كافة الملفات المفتوحة لفترة 
زمن، وإلى تحويل هذه الملفات إلى موضوع للصراع والمناورات والمزايدة بين القوى السياسية. أطول من ال

ينطبق هذا على جميع القضايا التي انفتحت منذ سقوط النظام، بدءا بقضية محاكمة الرئيس السابق 
أعمال ارتبطوا وانتهاء بالقضايا المتعلقة بالفساد والشبهات التي حامت حول األنشطة االقتصادية لرجال 

 بالنظام السابق.
ومع كل تجدد للصراع السياسي كان المستثمرون يترددون أكثر في مواصلة النشاط االقتصادي، ومع 

تطور الصراع السياسي إلى مرحلة المواجهات العنيفة المتكررة بين المحتجين والسلطات الحاكمة، وهو 
ر يونيو فيما عرف بأحداث مسرح  البالون مرورا الطور الذي دخله الصراع السياسي في البالد منذ شه

بكل المواجهات الكبيرة في منطقة وسط المدينة ومحيط وزارة الداخلية ومبنى اإلذاعة والتليفزيون. فمع 
 الدخول في هذه المرحلة ازداد تردد المستثمرون المحليون واألجانب في مواصلة العمل.

ات المطلبية للعمال في القطاعات الحكومية والخاصة من ومن ناحية أخرى كانت هناك موجة االحتجاج
أجل رفع األجور وتحسين شروط العمل والتثبيت في الوظائف، وهي جزء ال يتجزأ من التغير الثوري الذي 

يعني بالنسبة للكثيرين زيادة نصيبهم من الثروة في مقابل فئات تمتعت بأوضاع مميزة في الحقب السابقة. 
المطلبية في حد ذاتها يمكن لها أن تتسبب في تباطؤ االستثمار لما يترتب عليها من موجة االحتجاجات 
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ارتفاع في تكلفة اإلنتاج وتغيير موازين الميزات التنافسية، لكن األمور تزيد صعوبة في الحالة المصرية 
ال بسبب صعوبات التفاوض بين أطراف عالقات العمل الناتجة عن غياب مؤسسات نقابية تمثل العم

 وتتفاوض باسمهم، وعدم وضوح القواعد المنظمة لالحتجاجات المطلبية.
أما حالة االنفالت األمني فقد كان لها أثر إضافي على تدهور الوضع االقتصادي، من ناحية بسبب زيادة 

تكلفة توفير األمن للمنشآت االقتصادية، وبسبب زيادة تكلفة خدمات النقل بسبب تدهور األمن على 
والمؤكد أن النسبة الكبيرة من أصحاب االستثمارات الجديدة ذهبوا لتأجيل اتخاذ قرارات االستثمار الطرق. 

 حتى يتم استعادة األمن.
غير أن أثر االنفالت األمني لم يكن موحدا على كافة القطاعات االقتصادية، فبعض القطاعات أكثر 

على قطاع السياحة الذي كان أكثر  حساسية من غيرها لالنفالت األمني، وينطبقب هذا بشكل خاص
القطاعات االقتصادية تضررا من حالة االنفالت األمني. فقد انخفض عدد السائحين الذين زاروا مصر في 

مليون في نفس  14,8مليون في مقابل  10,7حتى وصل إلى  2011الفترة من يناير وحتى أكتوبر 
وإن كانت عائدات السياحة قد نقصت بنسبة أكبر %، 28الفترة من العام السابق، بنسبة انخفاض قدرها 

% بسبب اضطرار مقدمي الخدمات السياحية لتخفيض أسعارهم لجذب السياح المتخوفين 35وصلت إلى 
 من زيارة مصر في ظروف االضطراب السياسي واالنفالت األمني.

في تراجع االستثمارات  وقد كان أثر االنفالت األمني واالضطراب السياسي واضطراب عالقات العمل واضحا
الجديدة، ويبين الجدول التالي نسبة التراجع في تأسيس شركات جديدة في الفترة من يناير  وحتى نوفمبر 

 بالمقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق. 2011
 

 ت وحتى نهاية نوفمبر فى بعض القطاعا 2011يناير  26توزيع الشركات التى تم تأسيسها فى الفترة من 

 2010عن التغير  الشركات عدد القطاعات

 %3.3- 1195 الصناعة
 %14- 2197 الخدمات
 %24- 334  الزراعة

 %37.2- 280 السياحة
 %3 437 االتصاالت
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 المصدر : الهيئة العامة لالستثمار والبنك المركزى المصرى 

 
ن التراجع في عدد غير أن حجم التراجع في قيمة االستثمارات الجديدة كان أكبر بكثير م

الشركات الجديدة التي تم تأسيسها، فقد بلغ التراجع في قيمة االستثمارات الجديدة في الفترة 
% بالمقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهي نسبة 45ما نسبته  2011نوفمبر –يناير 

ترة بما نسبته تقل قليال عن نسبة انخفاض االستثمارات األجنبية، والتي انخفضت في نفس الف
%، وذلك وفقا للبيانات الصادرة من هيئة االستثمار والمناطق الحرة، وهو ما يبينه 46

 الجدول التالي. 
 )مليار جنيه( تدفق رأس المال

 فى التدفق إجمالى المصرى  المال رأس العربى المال رأس األجنبى المال رأس 
 األموال سأر 

2011 560.09  999.10  7 073.66  8 632.86  

 
2010 1 039.57  1 518.93  13 054.27 15 612.77 

 المصدر: الهيئة العامة لالستثمار
 

عن عجز  2011| 2010أسفرت معامالت االقتصاد المصري مع العالم الخارجي خالل السنة المالية وقد 
والر خالل مليار د 3.4مليار دوالر ) مقابل فائض كلي بلغ نحو  9.8كلي بميزان المدفوعات بلغ نحو 

السنة المالية السابقة ( ، وهو ما انعكس على تناقص صافي االحتياطيات الدولية للبنك المركزي. وقد جاء 
% 35.9ذلك العجز نتيجة أساسية لكل من العجز في ميزان المعامالت الجارية الذي سجل تراجعًا بمعدل 

مليار دوالر  4.3قابل عجز قدره نحو )م 2011|2010مليار دوالر خالل السنة المالية  2.8ليبلغ نحو 
 4.8خالل السنة السابقة ( ، والحساب الرأسمالي والمالي الذي أسفر عن صافي تدفق للخارج بلغ نحو 

 (.2010|2009مليار دوالر خالل السنة المالية  8.3مليار دوالر )مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 

ارية خالل سنة العرض الى ارتفاع صافي التحويالت بدون يعود تراجع العجز في ميزان المعامالت الجو 
مليار دوالر انعكاسا إلرتفاع التحويالت الخاصة ) أهمها تحويالت  13.1% ليبلغ نحو 25.6مقابل بمعدل 
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مليار دوالر( ،  9.5مليار دوالر ) مقابل  12.4% لتبلغ نحو 30.2المصريين العاملين بالخارج( بمعدل 
مليار  25.1مليار دوالر ) مقابل  23.8%ليصل الى نحو 5.3يزان التجاري بمعدل والتحسن في عجز الم

مليار دوالر خالل السنة المالية  7.9% الى نحو 23.8دوالر( ، بينما تراجع فائض ميزان الخدمات بمعدل 
مليار دوالر خالل السنة المالية السابقة(، نتيجة النخفاض المتحصالت  10.3)مقابل  2011|2010

% 5.8مليار دوالر ، وارتفاع المدفوعات الخدمية بمعدل  21.9% لتصل الى نحو 7.2خدمية بمعدل ال
 مليار دوالر. 14الى نحو 

، فقج  2011|2010فيما يتعلق بالمعامالت الرأسمالية والمالية مع العالم الخارجي خالل السنة المالية 
 8.3مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو مليار دوالر ) 4.8أسفرت عن صافي تدفق للخارج بلغ نحو 

مليار دوالر(، ويرجع ذلك الى تحول االستثمارات بمحفظة األوراق المالية في مصر الى صافي تدفق 
مليار دوالر( ، وبتحليل هذه  7.9مليار دوالر )مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو  2.6للخارج بلغ 

مليار دوالر  4.6قد شهدت صافي تدفق للداخل مقداره  2010التدفقات يتبين أن الفترة يوليو| ديسمبر 
مليار دوالر ناتج  7.1التحول الى صافي تدفق للخارج مقداره  2011بينما سجلت الفترة يناير | يونيه 

عن بيع الجانب لما في حوزتهم من أوراق مالية خاصة. كما تراجع صافي االستثمار األجنبي المباشر في 
مليار دوالر(، وذلك تأثرًا باألحداث  6.8مليار دوالر )مقابل  2.2صر على نحو % ليقت67.6مصر بمعدل 

 التي تمر بها مصر والمنطقة العربية.

% فقط، كان 2إلى  2011-2010وقد أدى كل ذلك إلى تراجع معدل النمو في العالم المالي 
تالي إلى زيادة  أغلبه قد تحقق في النصف األول من العام السابق على الثورة، وأدى ذلك بال

، األمر الذي 2010% في نهاية عام 12إلى  2010% في العام 8.9معدل البطالة من 
أدى إلى زيادة الضغوط االجتماعية وزيادة المطالب التي تتعرض لها ميزانية الدولة، وهو 
األمر الذي أدى في النهاية إلى وصول الدين العام إلى مستويات غير مسبوقة، في الوقت 

مليار دوالر من اإلجمالي  20فقد فيه االحتياطي األجنبي لدى البنك المركزي أكثر من الذي 
مليار دوالر. وقد تم استخدام الجزء  36.8الذي كان عليه قبل الثورة، والذي كان قد وصل 
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األكبر من هذا المبلغ في الدفاع عن قيمة الجنية المصري لمنع ارتفاع معدالت التضخم إلى 
المواطنين لضغوط إضافية، لكن هذه السياسة ال يمكن مواصلتها إلى األبد  مستويات تعرض

 طالما لم تتوافر موارد متجددة من التحويالت القادمة من الخارج بالنقد األجنبي.

mailto:info@ug-law.com
http://www.ug-law.com/


156 
 

 
 محامون ومستشارون قانونيون  –المجموعة المتحدة 

 مصر – 11511، القاهرة 239البرج البحري، الدور الثاني شقة  –أ شارع شريف باشا عمارة االموبيليا 26
 info@ug-law.com         www.ug-law.comتليفونات 23961732- 23961726 - 23926907 )02 002( – فاكس 23952304 )02 002(      

 

 االنتخاباتثالثا: 

لقد وصلت مصر إلى يوم االنتخاب في الثامن والعشرين من نوفمبر بعد مراوغات ومراوحات كثيرة، وبعد 
أن تم إنهاك المجتمع والتالعب بأعصابه وأمنه وقوته طوال العام السابق، األمر الذي جعل من هذه 

االنتخابات بالنسبة للكثيرين كطوق النجاة أكثر منها كفرصة للتدبر واالختيار بال ضغوظ من أجل مصلحة 
نية الذي قد بدأ في شهر الوطن ومستقبله. باإلضافة إلى ذلك فإن االنقسام بين القوى اإلسالمية والمد

مارس فيما عرف بمعركة الدستور أم االنتخابات أوال، كان قد وصل إلى ذروته بحلول االنتخابات، حتى أن 
االنتخابات لم تكن مناسبة لالختيار بين بدائل برنامجية وسياسية متنافسة، وإنما كانت مناسبة إلعالن 

 ة التالية. الهوية وللصراع حول وجهة وهوية مصر في المرحل

وبقدر ما انطوى هذا الصراع على أخطاء سياسية من جانب أطراف عدة، فإنه انطوى أيضا على مخالفات 
قانونية لم تقع في يوم التصويت فحسب، وإنما بدأت في الوقوع منذ السماح بتكوين أحزاب على أساس 

حزاب. فقد قبلت لجنة األحزاب ديني رغم النص الصريح في قانون األحزاب الذي يجرم هذا النوع من األ
بتأسيس أحزاب اكتفت بكتابة ورقات قليلة خففت فيها من طابعها الديني، ولكن هذه لم تكن سوى عملية 

تسديد خانات بغرض استكمال األوراق، أما إيديولوجيا وبرامج وخطاب هذه األحزاب فإنها ظلت دينية 
مارسة السياسية، وبحيث بدا األمر كما لو أن لجنة بامتياز، وهو ما كشفت عنه الشهور التالية من الم

األحزاب ينتهي دورها عند إعطاء تصريح بتأسيس األحزاب، دون أي مسئولية بمتابعة نشاط األحزاب، وما 
إذا كانت تلتزم فعال بالمبادئ التي قدمتها للحصول على الترخيص، مع أن متابعة نشاط األحزاب بعد 

جنة، وأن هذا بالذات كان هو أحد األسباب التي من أجلها تم تعديل اسم التأسيس هو من صلب عمل الل
اللجنة من لجنة تأسيس األحزاب إلى لجنة األحزاب، بما يسمح لها بالقيام بمهامها فيما وراء التصريح 

 بقيام الحزب.

يوم ومن أهم المخالفات التي شهدتها هذه االنتخابات، والتي بدأت في الحدوث قبل شهور عدة من 
التصويت، استخدام دور العبادة في الدعاية السياسية. فقد تحولت الكثير من مساجد مصر إلى منابر 
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سياسية للتيارات اإلسالمية، وأصبح المواطن الذي يذهب للصالة في هذه المساجد رهينة لخطباء ينطقون 
بية وأثناء االنتخابات ذاتها، باسم أحزاب سياسية، وهو الممارسة التي تواصلت حتى مرحلة الدعاية االنتخا

 دون تسجيل وال مخالفة قانونية واحدة. 

واألرجح أن االنتخابات لم يكن لها أن تتحول إلى صراع على الهوية وليس صراع على البرامج والسياسات 
لوال هذه المخالفات، وأن النتيجة التي أسفرت عنها االنتخابات لم يكن لها أن تخرج بنفس الشكل لو تم 

سم الحدود بين الديني والسياسي بشكل واضح، ولو التزمت السلطات بتطبيق القانون بحسم كاف. غير ر 
أن ضعف السلطات من ناحية، وتواطئها من ناحية أخرى، وانتهازية األحزاب من ناحية أخرى، كلها عوامل 

 ساهمت في إفساد المناخ السياسي واالنتخابي.

نية المتعلقة بتمويل األحزاب ونفقات الدعاية االنتخابية، وبقيام كذلك تم تجاهل كافة النصوص القانو 
األحزاب والناخبين بتقديم الرشى االنتخابية المتنوعة، وهي الممارسات التي لجأت إليها أحزاب متنافسة، 

 خاصة المتمرسة منها في هذا المجال، دون أن يلفت ذلك نظر أي طرف رسمي.

ط من كونها مخالفات قانونية، ولكن من كونها تؤسس لطريقة في وال تنبع خطوة هذه المخالفات فق
الممارسة السياسية، ومن كونها تقدم التفسير العملي لنصوص قانونية ال تأخذ معناها الكامل إال عبر 

الممارسة السايسية التي تتعارف عليها األطراف. وعندما يحدث هذا في مرحلة تأسيسية مثل تلك التي يمر 
المصري بعد الثورة، فإن اآلثار بعيدة المدى لهذه المخالفات ستكون أكبر بكثير مما يمكن  بها المجتمع

 تصوره في الوقت الراهن. 

لقد انعكست هذه األجواء على التغطية اإلعالمية لالنتخابات، كما انعكست على سير عمليتي التصويت 
 والفرز ذاتها، وهو ما نرصده في القسمين التاليين.
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 أداء اإلعالم خالل انتخابات مجلس الشعب تقييم 

انتخابات تاريخية بامتياز؛ إذ مثلت أول  2011نوفمبر  28كانت انتخابات مجلس الشعب التي بدأت في 
يناير، وقد تم التعويل عليها كثيرًا لنقل البالد خطوة  25انتخابات تجرى على اإلطالق في عهد ما بعد ثورة 

 بر العمليات السياسية التنافسية وإنشاء المؤسسات الدستورية.باتجاه التحول الديمقراطي ع

ولعب اإلعالم دورًا كبيرًا في تلك االنتخابات بسبب حداثة العملية االنتخابية القائمة على درجة تنافسية ال 
تحددها إرادة التزوير الرسمية، واتساع الدوائر، وحداثة عهد الكثير من األحزاب والحركات والمرشحين 

 لعمل السياسي، وزيادة درجة تأثير اإلعالم في صنع التصورات والقرارات التي يتخذها الجمهور.با

وقد جرت تلك االنتخابات في مرحلة شهدت أكبر اتساع عرفته المنظومة اإلعالمية المصرية في تاريخها، 
في أجواء ما بعد ثورة بسبب الزيادة الكبيرة في عدد وسائل اإلعالم الموجودة بالفعل والتي صدرت حديثًا 

يناير، كما جرت في ظل صعود الفت لتأثير وسائل "اإلعالم الجديد"، حيث زاد عدد مستخدمي اإلنترنت  25
(، وارتفع عدد مستخدمي موقع التواصل االجتماعي "فيس بوك" ليصل 50مليون مستخدم ) 23ليبلغ نحو 

(، كما 52مليونًا ) 82الهاتف المحمول  (، وبلغ عدد مشتركي51إلى أكثر من سبعة ماليين مستخدم )
استخدم العديد من المرشحين واألحزاب المتنافسة مواقع شبكة اإلنترنت والرسائل الهاتفية القصيرة في 

 (.53التواصل مع الناخبين والترويج ألنفسهم )

مصري خالل ورأى باحثون أن وسائل "اإلعالم الجديد" أصبح لها تأثيرها في الحراك السياسي للشباب ال
األعوام األخيرة؛ لدرجة أنها تحولت إلى بديل مكمل أو منافس للتعبئة المضادة التي تقوم بها الحكومة 

 للرأي العام.

وأشار بعض الباحثين إلى أن هذا التأثير ظهر بوضوح في الحمالت اإللكترونية على اإلنترنت، سواء كانت 
 (.54لحمالت لها أهداف اجتماعية ) ذات أغراض سياسية مثل الدعاية االنتخابية، أو

وتميزت تلك االنتخابات أيضًا باالستفادة في مجال التغطية اإلعالمية من عدم وجود عنصر استقطاب 
سياسي حاكم لدور وسائل اإلعالم المملوكة للدولة، بسبب غياب هيمنة "الحزب الحاكم" للمرة األولى على 
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مسيئة لها في سبيل تدعيم فرصه ومهاجمة منافسيه  تلك الوسائل والتي كانت تفرز أنماط أداء
 االنتخابيين.

وتميزت أيضًا بوجود "ورش وفعاليات" متعددة لمراقبة التغطية اإلعالمية ووضع بعض المعايير لها 
 ومحاولة مخاطبة المجال العام وإحاطته بتلك المعايير.

 

 تأثيرات السياسة في اإلعالم -أ 

 2011نوفمبر  28باب الترشيح النتخابات مجلس الشعب المصري، وفي  ، تم فتح2011أكتوبر  12في 
بدأت المرحلة األولى لالنتخابات الختيار أعضاء أو برلمان في فترة ما بعد الثورة. وقد حظيت تلك 

االنتخابات بخصوصية بالغة ليس فقط ألنها االنتخابات األولى بعد الثورة وسقوط نظام مبارك والحزب 
ألنها تجرى في سياق عام غير مستقر، يتبلور في تعثر أداء مؤسسات الدولة والسلطات  الوطني، ولكن

بسبب تداخل الصالحيات على مختلف المستويات، وانتشار حالة فوضى أمنية غير مسبوقة تمثلت في 
 (.55تكرار العديد من االشتباكات التي وقعت قبيل كل مرحلة من مراحل االنتخابات )

( أن إدارة العملية االنتخابية بشكل عام شهدت ارتباكا واضحا 56راقبي تلك االنتخابات )رأى العديد من م
منذ بدء فعالياتها، ظهر ذلك في قرارات المجلس العسكري ومجلس الوزراء أثناء بدء اقتراح التشريعات 

وتم اعتماد أخر  والقواعد المنظمة للعملية االنتخابية، حيث تأخر إصدار التشريعات المنظمة لالنتخابات،
التشريعات المنظمة لالنتخابات قبل فتح باب الترشيح بعشرة أيام، بل وصل األمر إلى حد أن قانون تقسيم 

 الدوائر ُنشر في الجريدة الرسمية بعد فتح باب الترشيح بيومين.

خبين في الموعد كان موقف اللجنة العليا لالنتخابات مكمال أيضًا لألزمة، فهي لم تنشر قاعدة بيانات النا 
الذي حددته، ولم تشكل لجنة للطعن من الناخبين على عدم إدراج أسمائهم في الكشوف، كما أنها لم 

تستطع فرض سيطرتها على اللجان الفرعية أثناء عملية استالم أوراق المرشحين أو أثناء عملية االقتراع، 
الصالحيات الكافية لمحاسبة من خالف ( متهمة إياها بعدم امتالك 57وقد تكثفت االنتقادات للجنة )
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اللوائح والقرارات المنظمة ، حيث لم تكن هناك ضوابط للمحاسبة على مخالفات استخدام دور العبادة في 
 عمليات الدعاية االنتخابية، وبعض المخالفات األخرى.

إلعالم المصري في وقد تأثرت التغطية اإلعالمية بهذه العوامل، إضافة إلى المشكالت التي يعاني منها ا
يناير، في ظل محاولته تغطية االنتخابات التي تجري وفق نظام انتخابي معقد  25فترة ما بعد ثورة 

)الثلثان للقائمة والثلث للمقاعد الفردية(، ودوائر متسعة ومتباينة األوضاع االجتماعية واالقتصادية، 
 فات انتخابية طارئة وحديثة.وأحزاب ومرشحين حديثي العهد بالعملية االنتخابية، وتحال

فبعد أن كانت التغطية اإلعالمية تركز على خمسة أو ستة أحزاب رئيسة، صار من المفترض أن تعدل بين 
مرشح مستقل، ولعل التشابه الشديد بين أسماء األحزاب، يضاعف  6000حزبا سياسيا وأكثر من  59

 (.58ب المزيد من الدقة )من صعوبة األمر ويزيد من احتماالت الخلط واللبس ويتطل

وأدى التطويل غير المبرر للعملية االنتخابية التي جرت على ثالث مراحل إلى وقوع عدد من أخطاء 
التغطية اإلعالمية، فضاًل عن إصابة الجمهور بالملل من متابعة التغطيات، وهو األمر الذي خلق مياًل 

 لغة" و"التكرار".النماط انحياز إعالمي بعينها مثل "التهويل" و"المبا

فقد اهتمت وسائل اإلعالم، وخصوصًا الفضائيات، بنشر شبكة مراسلين في أعماق البالد لتغطية الحدث 
االنتخابي، واستأجرت وسائل بث مكلفة بالضرورة، ووفرت استديوهات للتحليل، لكن عناصر القصة لم تكن 

 ني غير المتوقع.بالسخونة الواجبة، بسبب غياب حدة التنافس، واالنضباط األم

 أبرز األخطاء واالنتهاكات .7

كل تلك التحديات كان لها بالغ األثر على مدى مهنية التغطية اإلعالمية لالنتخابات، والتي جاءت 
منقوصة يشوبها العديد من األخطاء رغم ما بذله العديد من وسائل اإلعالم )السيما المملوكة للدولة( من 

نية في التغطية االنتخابية، هذه األخطاء يمكن تقسيمها إلى نوعين؛ محاوالت لتوخى االعتبارات المه
أولهما األخطاء المهنية المرتبطة بمعايير التغطية اإلعالمية بشكل عام؛ ومنها: خلط الرأي بالخبر، غياب 

الدقة في نقل المعلومات، تجهيل المصادر، العناوين غير المعبرة عن المتن، الصور بعيدة الصلة عن 
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ضوع، الخلط بين الخبر وبين اإلعالن، الخلط في المسميات والتعميم غير الجائز، اقتطاع جمل القول المو 
المخالفة للمتن، وغيرها من األخطاء المهنية غير المرتبطة بالضرورة بالعملية االنتخابية. وقد اتفقت 

كاب معظم هذه األخطاء بشكل معظم التقييمات التي سعت إلى تحليل التغطية اإلعالمية لالنتخابات إلى ارت
متفاوت بين وسيلة إعالمية وأخرى. أما النوع الثاني من األخطاء فيتعلق بأخطاء تغطية االنتخابات نفسها 

 على النحو التالي:

 (:59األخطاء المهنية المرتبطة بتغطية العملية االنتخابية مباشرة )

محددات ومالمح البيئة القانونية والصحفيين ومعدي البرامج ألهم  عدم فهم بعض المراسلين .8
والسياسية الخاصة باالنتخابات، وهو ما بدا واضًحا في خلط الصحفيين بين مرشحي نظام الفردي 

والمرشحين المستقلين، وكذا بين مرشحي األحزاب على المقاعد الفردية ومرشحي األحزاب ضمن 
غطية اإلعالمية لالنتخابات والتي القوائم الحزبية، كما بدا في عدم وعى المراسلين بقواعد الت

تستوجب عدم سؤال الناخب عن الحزب الذي سيدلى بصوته له، وعدم السماح للمراسل بإجراء 
استطالعات رأى على أبواب اللجان أو أثناء فترات االقتراع، كذا يتجلى هذا في عملية اختيار 

معدو البرامج اإلشراف عليها،  الضيوف وطبيعة األسئلة الموجهة لهم وهى اإلجراءات التي يتولى
فقد شهدت التغطية االنتخابية استضافه لمرشحين دون الكشف عن هويتهم االنتخابية، وتوجيه 
العديد من األسئلة اإليحائية ذات التوجه الواضح، وأيًضا عدم مراعاة التنوع في اختيار الضيوف 

في الرد أو التعليق على ما يتعرض بما يمثل كافة التيارات السياسية وال ينتقص من حق كل طرف 
 له من هجوم أو مديح.

في توجيه وسائل اإلعالم لدعم أو لنقد تيارات سياسية معينة بما  هيمنة رأس المال وتدخل التمويل .9
قناة  –يخدم أصحاب رأس المال، وهو ما بدا واضحا في بعض وسائل اإلعالم ومنها )قناة الحياة 

ONTV –  .)فعلى سبيل المثال تجنبت قناة الحياة استضافة أعضاء حزب  صحيفة المصري اليوم
الوفد ومرشحيه على شاشتها واستعاضت عن ذلك باإلعالنات المكثفة للحزب والتي تتخطى سقف 
اإلنفاق الدعائي، وبإبراز جمل القول التي تكتب دائما على شاشة القناة وتتضمن تصريحات حزب 
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البرنامج أو الضيوف على الشاشة. كذلك تولت القناة الوفد ورئيسه دون أن تكون ذات صلة ب
الهجوم على خصوم الوفد وخاصة حزب الحرية والعدالة ورصدت انتهاكات كل األحزاب فيما عدا 

 وصحيفة المصري اليوم لصالح الكتلة المصرية. on TVالوفد، األمر الذي تكرر في قناة 

تركيز معظم تقارير مراقبة االنتخابات في  والتحايل عليه، فبعد عدم احترام الصمت االنتخابي .10
لفترة الصمت االنتخابي ، أكدت  -بما فيها اإلعالم –المرحلة األولى على خرق جميع األطراف 

أغلب األطراف على التزامها بالصمت االنتخابي في المرحلتين الثانية والثالثة، إال أن هذا االلتزام 
ي وضع الفتة ضخمة على مقاره االنتخابية أمام اللجان جاء على طريقة حزب الحرية والعدالة الذ

كتب عليها "حزب الحرية والعدالة ملتزم بالصمت االنتخابي"، فقد قامت وسائل اإلعالم على 
اختالفها باإلشارة إلى التزامها بالصمت االنتخابي وانتهكت هذا الصمت بكل السبل المتاحة. 

االنتخابي وفي الحلقة نفسها من برنامج المشهد  فـالقناة الثانية قالت إنها تحترم الصمت
استضافت أمين مساعد حزب الحرية والعدالة وتحدثت معه  2011ديسمبر  13االنتخابي يوم 

حول آرائه في صعود التيار اإلسالمي وموقف حزب النور من السياحة والمرأة، وناقشته في شعار 
ة حول التزامه بالصمت االنتخابي. كذلك قناة الحرية والعدالة الذي وضعه على المقار االنتخابي

استضافت رفعت السعيد في أول أيام الصمت، ليشن هجوًما قويا على السلفيين واإلخوان،  2دريم
وفي اليوم التالي استضاف برنامج العاشرة مساًء عددًا من قيادات األحزاب الذين اختلفوا حول 

نها لن تتحدث عن االنتخابات فاستضافت ممثل الجبهة التيار اإلسالمي. قناة النيل لألخبار قالت إ
السلفية للحديث حول تصريحات السلفيين ورؤيتهم للوضع، كما استضافت قيادات بارزة في بعض 

 ON.TVاألحزاب دون اإلفصاح عن انتماءاتهم الحزبية وقدمتهم بتعريفات مختلفة. وعلى قناة 
وبعد ربع ساعة تقريبا ومع أول فاصل للبرنامج  قالت ريم ماجد إنها ملتزمة بالصمت االنتخابي

جاء إعالن حزب الوفد، ثم قدم البرنامج تقريرًا بعنوان "ال تنتخب الفلول"، واستعرض التقرير صوًرا 
لطارق طلعت مصطفي وأغنية عن الفلول ظهرت فيها الفتات دعاية للكتلة المصرية. وفي اليوم 

ية والعدالة من الصمت االنتخابي من خالل عرض التالي استعرض البرنامج موقف حزب الحر 
صورة مقاره االنتخابية في تقرير خارجي وقد كتب عليها ملتزمون بالصمت. وبين الصحف كانت 

mailto:info@ug-law.com
http://www.ug-law.com/


163 
 

 
 محامون ومستشارون قانونيون  –المجموعة المتحدة 

 مصر – 11511، القاهرة 239البرج البحري، الدور الثاني شقة  –أ شارع شريف باشا عمارة االموبيليا 26
 info@ug-law.com         www.ug-law.comتليفونات 23961732- 23961726 - 23926907 )02 002( – فاكس 23952304 )02 002(      

صحيفة التحرير األكثر خرًقا للصمت االنتخابي بملحق خاص بعنوان "نساعدك ونختار معك..علم 
رشحين والقوائم التي تدعمها الجريدة وتم عليهم صح"، وتضمن الملحق ثماني صفحات بأسماء الم

نشره ليلة اقتراع كل مرحلة. أما صحيفة الجمهورية فقد تحايلت على حظر نشر اإلعالنات ، 
بنشرها إعالنًا باسم مرشح وصورته ورقمه االنتخابي والرمز وكتبت في نهاية اإلعالم "يشرح 

ترة الصمت أيضًا عبر عرض إعالنات برنامجه اليوم على قناة الناس". وخرقت صحيفة الشروق ف
 في أيام التصويت.

أو مهاجمة التيارات السياسية بما يؤثر في  استخدام وسائل اإلعالم للمرأة كوسيلة لكسب الدعم .11
التناول اإلعالمي لها في إطار التغطية. لقد كان لصعود التيارات الدينية في هذه االنتخابات أثره 

كة المرأة، إذ استحضرت التيارات اإلسالمية المرأة بقوة في الوسائل على المعالجة اإلعالمية لمشار 
اإلعالمية بتصريحاتها حولها والفتاوى بجواز ترشحها أو تصويتها، وتدريجًيا حازت أنماط الدعاية 

اإلسالمية لمرشحات التيار اإلسالمي على اهتمام اإلعالم، وسعت بعض األحزاب لمحاكاة تلك 
قبوال مجتمعيا لها في بعض المحافظات )الوفد يحجب صورة مرشحة(. كذلك األنماط بعدما رصدت 

كانت تصريحات التيارات اإلسالمية حول المرأة مدخل العديد من وسائل اإلعالم للهجوم على هذه 
يناير( بموضوعات منفصلة، األول: "زوجة  2التيارات وقد تجاوزت فى ذلك صحيفة الفجر )عدد 

يتناول اعترافات سيدة مجهولة عن االنحرافات األخالقية لزوجها  سلفي تحكى قصتها والذي
السلفي الذي لم تكشف الجريدة عنه واكتفت باعتباره مثاال لكل األزواج السلفيين"، والثاني جاء 

بعنوان "االستغالل الجنسي والسياسي لنساء اإلخوان" والذي تناول إهانة صريحة لنساء التيارات 
 رهن أداة لدعاية الحزب.اإلسالمية على اعتبا

؛ فرغم قيام عدد من أطراف العملية االنتخابية استحضار البعد الطائفي في العملية االنتخابية .12
باستدعاء البعد الطائفي في المنافسة لتعزيز حظوظها، فإن بعض وسائل اإلعالم الخاصة تحديدًا 

ت أحد المثيرات الطائفية نفسها بالغت في تغطيتها للمنحى الطائفي لالنتخابات إلى درجة أن أصبح
 من خالل التغطية التي قدمتها.
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من خالل بحوث واستطالعات الرأي العام، والتنبؤ والقفز  محاوالت التأثير على اتجاهات الرأي العام .13
على النتائج وتقديم التوقعات بما يؤثر في سير عملية التصويت، وهو ما تكرر في التغطية 

رير "من تنتخب؟". ولم تقدم وسائل اإلعالم التي نشرت تلك التقارير االنتخابية تحت مسمى تقا
المعلومات الخاصة بمنهجية االستطالعات وطرق اختيار العينات، بل زادت إلى ذلك أن أعلنت 

بعض النتائج صبيحة اليوم األول لالقتراع في عدد من الدوائر، مما يعد محاولة لحرف اتجاهات 
  الناخبين أثناء االقتراع.

وتخطيها لكافة معايير التغطية اإلعالمية للعملية  تدنى مهنية التغطية اإلعالمية للقنوات الدينية .14
االنتخابية، فـقناة الناس على سبيل المثال لم تكتف بدعم األحزاب اإلسالمية على طريقة فتوى أحد 

تخبه يكسب مقدمي برامجها  "من سينتخب حزب النور يكسب صدقة جارية لمائة عام ومن لن ين
سيئة لمائة عام"، وإنما أفسحت المجال للتطاول على باقي األحزاب السياسة والتشهير بها إلى حد 

تكفيرها والدعوة إلى مقاطعتها، إذ اعتبرت أن "التيار العلماني عبارة عن تحالف عدواني ضد 
ن يطبق شرع اإلسالم و إن التحالف مع اإلسالميين واجب شرعي" وأنك "إذا أعطيت صوتك لمن ل

هللا كان ذلك بمثابة شهادة زور، فيجب عليك انتخاب المسلم الصادق و ال تنتخب شخصا ُمعاديا 
لدين هللا و ال تنتخب من لن يطبق الشريعة من القرآن و إذا كان المرشحون في دائرتك ليس فيهم 

 (.60من يطبق شرع هللا )روح بوظ صوتك(")

أكثر من تركيزها على شرح البرامج  ت على جوانب اإلثارةتركيز التغطية اإلعالمية لالنتخابا .15
االنتخابية لألحزاب وإتاحة المجال لها لشرح رؤيتها السياسية للعديد من القضايا بما يتفق مع دور 

اإلعالم في مساعدة الناخب على اختيار البرنامج األكثر توافًقا مع اتجاهاته. إذ يمكن القول إن 
ت في فخ اإلثارة أكثر من نجاحها في شرح البرامج االنتخابية، فبتحليل أغلب وسائل اإلعالم وقع

أسئلة المذيعين والحوارات وجد أن وسائل اإلعالم ركزت على المحاور المثيرة في تصريحات 
اإلسالميين ومواقفهم من قضايا ثانوية وكذلك في استضافتها للكوادر الليبرالية لم تتطرق إلى 

صالحية وإنما دفعتهم للحديث حول مواقفهم من األحزاب اإلسالمية، ولم برامج انتخابية وخطط إ
يقم اإلعالم بدوره في استعراض البرامج االنتخابية والرؤى الحزبية حول االقتصاد والسياسة 
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الخارجية والدعم وغيرها من القضايا المحورية، واستنزف الجزء األكبر من التغطية في الحديث 
 (.61ر" و"والية المرأة")حول "البكيني" و"الخم

 اللجنة المشكلة بواسطة وزارة اإلعالم ودورها في تقييم التغطية اإلعالمية لالنتخابات -ج 

،  قرارا بتشكيل لجنة رصد وتقييم األداء 2011أكتوبر  28أصدر أسامة هيكل وزير اإلعالم السابق في 
تور صفوت العالم أستاذ اإلعالم بجامعة اإلعالمي خالل انتخابات مجلسي الشعب والشوري، برئاسة الدك

القاهرة، وعضوية كل من المفكر السيد ياسين والكاتب صالح منتصر واإلعالميين فهمي عمر وسناء 
منصور وفاطمة فؤاد والدكتور عدلي رضا رئيس قسم اإلذاعة والتليفزيون بكلية اإلعالم، جامعة القاهرة، 

سوزان القليني أستاذة اإلعالم واألستاذ محمد السيد صالح مدير ود. محمود يوسف وكيل كلية اإلعالم ود. 
تحرير "المصري اليوم" واألستاذ عماد الدين حسين مدير تحرير "الشروق"، وأربعة من ممثلي القنوات 

 الخاصة، وممثل للمنطقة اإلعالمية الحرة. 

وهما المخرجة إنعام محمد علي من ممثلي المجلس القومي لحقوق اإلنسان؛  2 وانضم الي هذه اللجنة
 والروائي يوسف القعيد.

 اختصاصات اللجنة

 (:62ووفق رئيس اللجنة، فإن اختصاصاتها تحددت في ما يلي )

 رصد كيفية معالجة المنافسة االنتخابية والتغطية اإلعالمية ألحداث المراحل االنتخابية المختلفة. .16

نماذج اإلجادة في التغطية من خالل متابعة أكبر قدر  قياس ردود الفعل وتقييم أي تجاوزات، مع رصد -
 من القنوات المصرية وما تحتويه من برامج تتناول االنتخابات البرلمانية. 

بما يحقق الحياد والموضوعية  مقارنة األداء اإلعالمي بالمعايير المهنية خالل فترة إقامة االنتخابات، -
 واالتزان بين جميع االتجاهات السياسية.

 تتعلق بالممارسات اإلعالمية من أي حزب أو أي مرشح خالل االنتخابات.  الشكاوي التي  تلقي -
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توجيه مختلف وسائل اإلعالم إلي كل ما يؤدي إلي االرتفاع بالمستوى اإلعالمي خالل تغطية  -
بية والتخلص من االنتخابات، بما يقود في النهاية إلي زيادة وعي الناخبين وزيادة المشاركة االنتخا

 السلبية التي الزلت تسيطر علي عقول بعض الناخبين.

وأصدرت اللجنة عددًا من التقارير لتقييم التغطية اإلعالمية لالنتخابات، وأفادت في التقرير الذي أصدرته 
( أنها رصدت األداء اإلعالمى خالل الفترة الخاصة بالدعاية االنتخابية 63في ختام المرحلة األولى )

لقوائم الحزبية والمرشحين الفرديين من خالل تقييم اإلعالنات اإلذاعية والتليفزيونية فى الحملة االنتخابية، ل
والمدة الزمنية المخصصة لقيادات األحزاب، وتقييم التنويهات الخاصة بتوعية الناخبين، وتقييم برامج عن 

مراسلين فى تغطية االنتخابات، والمخالفات االنتخابات فى التليفزيون المصرى، إضافة الى تقييم أداء ال
 المتعلقة بتوظيف الفتاوى ذات الوازع الدينى فى القنوات الدينية.

إعالنًا، وتمت الموافقة على  38وفى إطار تقييم اإلعالنات اإلذاعية والتليفزيونية، قيم أعضاء اللجنة 
ب واالئتالفات السياسية، على رأسها حزب إعالنًا إذاعيًا وتليفزيونيًا للعديد من األحزا 29إذاعة وبث 

والعديد من « الكتلة المصرية»، وائتالف «الحرية والعدالة»، وحزب «الوسط»، وحزب «المصريين األحرار»
 اإلعالنات الخاصة بتوعية الناخبين وتثقيفهم.

ت ضرورة إعالنات، حيث طلب 9وطلبت اللجنة تعديل أو إلغاء بعض الجمل والكلمات قبل إذاعة أو بث 
فى اإلعالن الخاص بالكتلة المصرية بأنواعها المختلفة واقترحت « ال أفغانية .. وال أمريكية»حذف جملة 

 «.أعط صوتك للكتلة المصرية»استبدالها بجملة 

ولفت التقرير إلى افتقار بعض المراسلين للتدريب االحترافى، سواء فى داللة اللغة المستخدمة أو الحوار 
 أو الدقة فى الوصف والتحليل والموضوعية وتفسير األحداث.مع الشخصيات 

وفيما يتعلق بااللتزام بالحد األقصى لالنفاق على الدعاية االنتخابية، طالب التقرير بضرورة توفير آلية 
محددة تضبط وتحدد تقييم حجم اإلنفاق المالى على الدعاية االنتخابية للمرشح أو للحزب السياسى للجنة 

فى قناة نايل اليف، قدم فقرة خاصة "وجه فيها « صفحة جديدة»نتخابات. وأكد التقرير أن برنامج العليا لال 
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الدعاية االنتخابية المضادة لمرشحى اإلخوان المسلمين عبر التأكيد على أنهم يوجهون الدعاية المضادة 
فضال عن التأكيد على لمواجهة إمكانية وصول الليبراليين للحكم، وفى نفس الوقت تكفير من ينتخبهم، 

 استغاللهم المساجد للدعاية لمرشحيهم رغم أنها ساحات للخطب". 

( أوصت فيه بضرورة وأهمية منح 64وفي ختام المرحلة الثالثة لالنتخابات أصدرت اللجنة تقريرًا )
اإلجراءات  الصالحيات الالزمة لها بما يمكنها من تنفيذ التوصيات الخاصة بتقارير األداء اإلعالمي واتخاذ

الخاصة بآداب العمل اإلعالمي ومبادئ المسئولية المهنية واالجتماعية لإلعالم بوسائله وأساليبه في 
 .التغطية اإلعالمية لالنتخابات

وأكدت اللجنة أهمية انضمام األعضاء المتخصصين والخبراء في مجاالت الدعاية واإلعالم واإلعالن إلى 
ت للمساعدة بخبرتهم في تقييم ومتابعة حجم اإلنفاق المالي للدعاية عضوية اللجنة العليا لالنتخابا

 .االنتخابية في مختلف الدوائر االنتخابية على مستوى الجمهورية

ودعت اللجنة في توصياتها إلى عقد الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة في مجال آداب وقواعد 
ع العاملين في مجال اإلعداد والتقديم واإلخراج واإلدارة في التغطية اإلعالمية في االنتخابات مع دعوة جمي

اإلذاعة والتليفزيون الرسمي والفضائيات الخاصة، بما يساعد في تدريب وتأهيل جميع اإلعالميين بما 
 .يحقق مصلحة اإلعالم المصري بكل أطرافه

يفزيونية في مجال االنتخابات كما أكدت التوصيات ضرورة الربط بين إعداد وتقديم البرامج اإلذاعية والتل
والحصول على دورات تدريبية متخصصة نظرا ألن نسبة كبيرة من معدي ومقدمي البرامج االنتخابية 

 .يفتقرون إلى المعلومات الالزمة والتدريب الكافي لمعرفة قواعد التغطية اإلعالمية

جميع العاملين والمسئولين لديها ودعت اللجنة في توصياتها جميع األحزاب السياسية إلى تدريب وتأهيل 
عن الدعاية والمتحدثين الرسميين على القواعد واآلداب الخاصة بالتغطية اإلعالمية، بما يخلق ثقافة 

مشتركة بين الجميع وضرورة سن القوانين والتشريعات التي تحسم المشكالت العديدة التي تنتج عن تزاوج 
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داء بعض وسائل اإلعالم والفضائيات الخاصة في التغطية رأس المال بالعمل الحزبي وتأثيرها على أ
 .اإلعالمية لالنتخابات

وأكدت اللجنة أن اإلعالم المصري شهد منافسة غير مسبوقة في التغطية الفورية لالنتخابات البرلمانية 
 .بمراحلها الثالث للنقل الحي والمباشر لكل األنشطة والفعاليات االنتخابية

عالم الرسمية والخاصة قامت باختالف توجهاتها السياسية بدور حيوي وبارز داخل وأوضحت أن وسائل اإل
اللجان االنتخابية وخارجها، وكان لها الفضل في السيطرة على حجم المخالفات والتجاوزات في المراحل 
رة االنتخابية الثالث، مؤكدة أن جميع وسائل اإلعالم حرصت على تقديم حمالت لتوعية المواطنين بضرو 

 .وأهمية المشاركة في العملية االنتخابية

ووجه التقرير عدة انتقادات لألداء السلبي لكافة وسائل اإلعالم الرسمية والخاصة سواء في مجال تقييم 
أداء المراسلين في االنتخابات لعدم الموضوعية والتحيز لفئة دون غيرها واستخدام أسلوب المبالغة 

 .والتهويل في وصف األحداث

تقد التقرير تدعيم البعد الطائفي في التغطية اإلعالمية، والتي انعكست في العناوين التي استخدمتها وان
 الصحف المصرية وفي التغطية اإلعالمية من خالل البرامج.

( التي اتبعتها يحتوي على مبادئ وقواعد للتغطية المهنية 65وقد استخدمت اللجنة ثبتًا للمعايير )
ت، وهو ثبت ال يختلف كثيرًا عن ذلك الذي تم استخدامه من اللجنة المشابهة التي المحايدة لالنتخابا

 عملت في االنتخابات السابقة على الثورة.

وأعلنت اللجنة العليا المشرفة على االنتخابات قواعد عامة لتنظيم التغطية فيما يتعلق بالتصاريح وأحقية 
ل مقار اللجان االنتخابية إال لمن صدرت له بطاقة معتمدة االمراسلين وبطاقات االعتماد وحظر التغطية داخ

 من اللجنة نفسها.

وقد بدا واضحًا من التوصيات التي أصدرتها لجنة رصد وتقييم األداء اإلعالمي أنها ال تمتلك الصالحيات 
لل من قدرة الالزمة إلنزال العقوبات وتفعيل المساءلة بحق من يتجاوز القواعد والمعايير، وهو األمر الذي ق
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اللجنة على ضبط األداء اإلعالمي المواكب لالنتخابات، وحصر جهدها في توجيه اإلعالميين إلى ضرورة 
 احترام المعايير المهنية واألخالقية، وإصدار التقارير للمجال العام.

 دور منظمات المجمتع المدني في تقويم التغطية اإلعالمية لالنتخابات -د 

المدني دورًا جيدًا ومتناميًا في تقييم األداء اإلعالمي المواكب لالنتخابات التشريعية  منظمات المجتمعلعبت 
(، فقد بلغ عدد منظمات 66**، ووفقا لبيانات المجلس القومي لحقوق اإلنسان ) 2012 -2011

جمعية  128المجتمع المدنى التي تقدمت بطلب للحصول على تصاريح لمراقبة االنتخابات البرلمانية  
ومنظمة مدنية، ورغم ذلك لم يهتم إال القليل منها بإصدار تقارير نهائية يلخص فيها البيانات المتعددة 

 التي أصدرتها أثناء العملية االنتخابية بمراحلها الثالث. 

 وخلصت معظم التقييمات التي أصدرها عدد من تلك المنظمات إلى ما يلي:

ها إزاء األطراف المتنافسة في العملية االنتخابية، تغطية وسائل اإلعالم لألحداث عكست توجهات .17
وأعاد موقف وسائل اإلعالم من المجلس العسكري والحكومة والداخلية واللجنة العليا )األطراف 

الرسمية( أثناء العملية االنتخابية لألذهان "انقسام" الوسائل حسب والئها، فقد اعتبرت الوسائل 
الجيش في تأمين العملية االنتخابية فرصة للجيش الستعادة اإلعالمية المملوكة للدولة نجاح 

مؤيديه، وأخذت على عاتقها مهمة مد جسور الثقة بين المواطنين والجيش من جديد. فقد عادت 
األهرام لسالف عهدها في مدح وتمجيد السلطة وتصوير األمر على إنه إيجابي تمامًا، فجاءت 

"نجاح كامل لخطة  -نوفمبر 29عدد  –من االقتراع  عناوين صفحتها األولى بعد اليوم األول
التامين، اختفاء البلطجية، المشير يتفقد اللجان، طائرات عسكرية لنقل القضاة". أما شعار ملف 
االنتخابات فكان عبارة عن طابور للمصريين يتقدمه عسكري يمد يده ليفسح لهم الطريق وعلى 

 .“عبور إلى الديمقراطيةال“يده الممدودة كتبت الجريدة اسم الملف 

على الجانب األخر بدت الصحف الخاصة متخوفة من االعتراف بنجاح العسكري، وحريصة على تأكيد   -
، والمانشيت ” شكرا للشهداء“طابعها الثوري، فقد اختارت صحيفة التحرير عنوان تغطيتها لالنتخابات 
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نجح “ثها عن المجلس العسكري فجاء بعنوان أما حدي” دماء الشهداء تضئ الطريق للديمقراطية“الرئيسي 
الجيش حتى ساعته وتاريخه، هذا مجرد اليوم األول والرحلة طويلة "بينما أجرت صحيفة الدستور تحقيقا 

بعنوان "منًعا لسقوط مزيد من الشهداء رسائل المثقفين للمجلس العسكري: شكرا أديت  12على صفحة 
 .(67مهمتك" )

ت إلى حد كبير مع الصحف الخاصة في حرصها على التمسك بالطابع القنوات الخاصة تشابه - .18
 ومناصرة الميدان وهو ما تجلى بوضوح في تغطيات "سي بي سي" و"أون تي في".” الثوري “

في التغطية اإلعالمية والدعاية االنتخابية، حيث تحول بعض برز دور رأس المال بشكل كبير  .19
تخدمها كل صاحب قناة للتعبير عن اتجاهه السياسي القنوات التليفزيونية إلى ساحة سباق يس

 (.68وحزبه والترويح له )

بسبب عدم وجود استقطاب سياسي لدى وسائل اإلعالم المملوكة للدولة لحزب معين عقب سقوط  .20
يناير، لم يظهر انحياز واضح لتلك الوسائل لحزب معين  25الحزب الوطني، وبسبب أجواء ثورة 

خابات السابقة، وهو أمر عزز التوازن والحياد في تغطيات تلك الوسائل. كما كان يحدث في االنت
وبسبب كثافة التغطية وميلها نحو التوازن، فقد استطاعت منظومة اإلعالم المصرية بشقيها العام 
والخاص أن تعزز دورها كمصدر اعتماد رئيس للجمهور المصري فيما يتعلق بأخبار االنتخابات، 

 (.69ث في االنتخابات السابقة )وهو أمر لم يكن يحد

تجاوز الحد األقصى لإلنفاق الدعائي عبر وسائل اإلعالم، مع عدم وجود آلية واضحة لمتابعة  .21
اإلنفاق اإلعالني في وسائل اإلعالم وإنزال العقوبات بالمخالفين، حيث قدرت دراسة علمية حجم 

 509ن األنشطة السياسية بنحو على الحمالت اإلعالنية في وسائل اإلعالم ع 2011المنفق في 
 (.70) 2010ماليين جنيه، بزيادة تماثل أكثر من أربعة أضعاف ما تم إنفاقه في العام 

 الخرق الفاضح لفترة الصمت من معظم وسائل اإلعالم. .22
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االنتهاكات الكبيرة في "اإلعالم الجديد" الذي استخدمه البعض في تشويه الحقائق واختالق الوقائع  .23
 ذف وإثارة الشائعات والسخرية واالزدراء من المرشحين واألحزاب والتيارات المتنافسة.والسب والق

وعلى سبيل التحليل وتقييم أداء المنظومة اإلعالمية أثناء االنتخابات بشكل كامل فإنه يمكن اإلشارة إلى 
 العناصر التالية:

 عوامل القوة 

لتي قامت بتغطية انتخابات مجلس الشعب االتساع غير المسبوق للمنظومة اإلعالمية المصرية ا .1
 ، لجهة عدد الوسائل، وتنوعها.2012 -20111

عدم وجود عنصر استقطاب سلطوي يحرف تغطية وسائل اإلعالم المملوكة للدولة لمصلحة حزب  .2
ما، بسبب عدم منافسة السلطة التنفيذية المتحكمة في تلك الوسائل )المجلس العسكري وحكومته( 

 تيار معين. من خالل حزب أو

 25بروز دور اإلعالم الجديد، وزيادة عدد مستخدميه، وارتفاع درجة تأثيره في أجواء ما بعد ثورة  .3
 يناير.

زيادة اهتمام الجمهور المصري بالسياسة، بما يزيد عمليات التعرض للتغطية اإلعالمية  .4
 لالنتخابات.

سابقة، وعدم وجود إرادة تزوير سلطوية، النزاهة النسبية للعملية االنتخابية مقارنة باالنتخابات ال .5
 وارتفاع حدة المنافسة، جميعها عوامل عززت الطلب على التعرض لإلعالم.

اهتمام وسائل اإلعالم معظمها بإنفاق سخي على التغطية اإلعالمية لالنتخابات، ونشر المراسلين  .6
عة، وعلى مدى المراحل ووسائل البث الحي في أعماق البلد، وإقامة تغطية مكثفة على مدار السا

 الثالث، وإنشاء استديوهات تحليلية.

 ترسخ دور منظومة اإلعالم الوطنية كمصدر اعتماد أساسي للتغطية مقارنة بالوسائل الوافدة. .7
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 الدور اإليجابي لمنظمات المجتمع المدني في تقييم ومراقبة التغطية اإلعالمية. .8

المشكلة بواسطتها في وضع قيد معنوي على  الدور اإليجابي لوزارة اإلعالم ولجنة التقييم .9
 االنحيازات وأخطاء التغطية.

ارتفاع الحس النقدي لدى الجمهور واإلعالميين أنفسهم فيما يتعلق بانتهاكات التغطية؛  .10
 مثل "فترة الصمت" و"استضافة المرشحين أثناء فترة الدعاية".

 

  عوامل الضعف

، ألسباب يعود بعضها إلى ندرة برامج التدريب ضعف مستوى الكادر اإلعالمي المصري النسبي .1
والتأهيل وتراجع مستواها، وعدم وجود سياسات توظيف شفافة وعادلة تؤدي إلى استقطاب أكثر 

 العناصر مهنية وتأهياًل وترقيتها في منظومة العمل، فضاًل عن تردي مخرجات التعليم الجامعي.

مصرية وعدم اكتماله في معظم األحيان، بما ضعف الهيكل التنظيمي في المؤسسة اإلعالمية ال .2
يؤدي لفقدان المؤسسة والمهنيين ألدوار مهمة على صعد مراقبة الجودة، وأمانة تلقي الشكاوى، 
ووحدات السياسة التحريرية، واألدلة اإلرشادية، فضال عن وحدات التدريب المستمر. وقد أدى هذا 

قة بين مواد الرأي والخبر، وتشويه الحقائق، إلى تفشي بعض األخطاء المهنية مثل عدم التفر 
والحذف االنتقائي، وسوء اختيار المصادر، والتغطية غير المتوازنة، والتنميط الخاطئ، واستخدام 
الكلمات ذات الحموالت، والمبالغة، والتهوين، وتقديم االفتراضات التي ال يمكن دحضها، 

 غرض الوصول إلى استنتاجات زائفة، وغيرها.واالستحسان واالستهجان، وتقديم حقائق مبتسرة ب

 

قلة رواتب اإلعالميين، خصوصًا العاملين في مجالي الصحافة المطبوعة واإلعالم اإللكتروني،  .3
وعدم الفصل الواضح بين األدوار اإلعالمية واإلعالنية والدعائية في كثير من المؤسسات، وتعرض 
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الية لحرفهم عن التغطية المتوازنة والموضوعية، اإلعالميين للكثير من الضغوط واإلغراءات الم
 خصوصًا في ظل توجه بعض المرشحين لإلنفاق بصورة كبيرة على الحمالت االنتخابية.

انحياز عدد من وسائل اإلعالم الخاص والعام للمالك )انحياز الملكية(، بحيث سخرت تلك الوسائل   .4
ية االنتخابية، وقد ظهر هذا جليًا في الوسائل نفسها لتدعيم وجهة نظر مالكيها فيما يتعلق بالعمل

الحزبية سواء كانت مطبوعة أو مرئية؛ مثل صحف "الحرية والعدالة" و"الوفد" و"النور" وقناة 
"المصري"، كما ظهر أيضًا في الوسائل الخاصة التي يمتلكها رجال أعمال ينتمون ألحزاب أو 

 تيارات بعينها؛ مثل "أون تي في" و"الحياة".

عدم خضوع "اإلنترنت" ألي نوع من التنظيم المتكامل، وعدم تطوير تنظيم ذاتي أو مواثيق  - .5
ومدونات سلوكية تؤطر عمل ناشطيه، وتحول بعض تغطياته للعملية االنتخابية إلى "بيانات 

 تحريض سافرة"، أو افتقادها للدقة وخضوعها لعمليات مبالغة وتلفيق أحيانًا.

لتغطية اإلعالمية المشكلة من قبل وزارة اإلعالم أو اللجنة العليا عدم امتالك لجنة تقييم ا .6
لالنتخابات أي صالحيات لتوقيع عقوبات في حق أنماط األداء المسيئة، بما يحول عملها إلى 
"تمرين ذهني" على المعايير، ويختصر فائدتها في وضع قيود معنوية على األخطاء، وال يضمن 

 عدم تكرارها.

وظ من وسائل اإلعالم إلى تدعيم االستقطاب الطائفي في المنافسة االنتخابية، انجرار عدد ملح .7
 خصوصًا من قبل القنوات والصحف ذات اإلسناد الديني؛ ومنها "الناس" و"الرحمة" وغيرها.

عدم وجود أكواد مهنية نوعية ملزمة متخصصة في إرساء المعايير التي يجب التزامها في تغطية  .8
 ة.العمليات االنتخابي

 

  المخاطر/ التهديدات 
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تفاقم االستقطاب الديني عبر اإلعالم في المنافسات االنتخابية، بشكل يسهم في تحول االنتخابات  .1
 إلى نزاعات طائفية.

تغول سيطرة رأس المال على التغطية اإلعالمية وتفاقم خرق حدود اإلنفاق اإلعالني في الدعاية،  .2
 اع موارد وليس صراع برامج وأفكار سياسية.بما يحول المنافسة االنتخابية إلى صر 

تفاقم لجوء التيارات السياسية ورجال اإلعمال المسيسون إلى إنشاء وسائل إعالم الستخدامها في  .3
 توجيه تصويت الناخبين، بما يضر بقيم الحياد والتوازن في التغطيات اإلعالمية لالنتخابات.

إلعالم الجديد" بشكل يفقد الجمهور الثقة فيه رغم استمرار أنماط األداء المنفلتة لبعض أشكال "ا .4
 أهمية دوره في تغطية العملية االنتخابية.

  الفرص

يستفيد اإلعالميون المصريون المنوط بهم تغطية العملية االنتخابية من ورش التدريب والتأهيل   .1
بما يعود بالفائدة  والتوعية القائمة بكثافة، وتتحسن معارفهم وتوجهاتهم المهنية وتتدعم مهاراتهم،

 على التغطية اإلعالمية لالنتخابات، لتصبح أكثر مهنية وموضوعية.

يخضع اإلعالميون والوسائل اإلعالمية والخبراء والناشطون والمجتمع عمومًا لتدريب سياسي  .2
، Ethics، واألخالقيات Editorial valuesومهني وقيمي يتعلق بمجموعة من القيم التحريرية 

التغطية اإلعالمية الجيدة والمتكاملة للعملية االنتخابية وفق المعايير الدولية، ما ينعكس المتعلقة ب
 الحقًا على كفاءة األداء اإلعالمي المصاحب لالنتخابات ويعزز تكامله.

يكرس اإلعالم المصري نفسه كمصدر اعتماد رئيس للجمهور المصري في ما يتعلق بالتزود  .3
رغم المنافسة القوية من وسائل اإلعالم اإلقليمية والدولية األكثر حرية بأخبار العملية االنتخابية 

 وموارد وتنظيمًا واألقل تقباًل للضغوط.
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تنشأ الحاجة الماسة لدى منظومة اإلعالم المصري لتطوير وسائل "التنظيم الذاتي" لصناعة اإلعالم  .4
لتي طورتها الحكومة بتبعية وهيئاته، وتجد تلك المنظومة فرصة للبناء على "لجان التقييم" )ا

سياسية وبتشكيل غير متوازن(، وعلى مواثيق الشرف واألدلة التحريرية )غير المحدثة وغير 
المتكاملة(، بما يعزز فرصة تطوير "التنظيم الذاتي"، واجتراح وسائل نوعية ضمن هذا التنظيم 

 تتعلق بتغطية االنتخابات.

يمي والدولي األقل استجابة للضغوط، وبعض وسائل اإلعالم يعزز "اإلعالم الجديد"، واإلعالم اإلقل .5
الخاص، قدرة وسائل اإلعالم الحزبية والتابعة للدولة على توسيع هامش الحرية والنزوع نحو درجة 

 أكبر من التوازن والموضوعية خالل تغطية االنتخابات.

دور واسع في الرقابة يناير، ينهض اإلعالم ب 25في ظل هامش الحريات المتاح في أعقاب ثورة  .6
على االنتخابات ومتابعتها ويسهم في بلورة الرأي العام المحلي واإلقليمي والدولي إزاء االنتخابات، 

 بما يعزز نزاهتها.

ومن مجمل التفاعل بين هذه العناصر األربعة يمكن الحكم على أداء اإلعالم المصري أثناء االنتخابات، 
 وتقليل المخاطر في المراحل القادمة. كما يمكن العمل على تعظيم الفرص
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 تقييم سير العملية االنتخابية

لقد رصد المراقبون للتحالف المصري لمراقبة االنتخابات، والذين غطوا عينة من المقار االنتخابية منتشرة 
في جميع محافظات مصر، رصدوا عددا كبيرا من المخالفات التي وقعت يوم التصويت والتي يمكن 

 ا على النحو التالي:تلخيصه

رصد المراقبون التابعون للتحالف الديمقراطي لمراقبة االنتخابات عدد كبير من المخالفات 

واألخطاء التي تتحمل الجهات المسئولة عن إدارة االنتخابات المسئولية عنه، وذلك على النحو 

 التالي

 : مخالفات من جانب جهات اإلشراف على االنتخابات1

 اب اللجانتأخر فتح بأ. 

حددت اللجنة العليا لالنتخابات موعد فتح باب االقتراع في تمام الساعة الثامنة صباحًا من يوم 
تأخر فتح باب اللجان في العديد من اللجان  وااالقتراع، ولكن مراقبو التحالف المصري رصد

خاصة في ة، لجنة انتخابي 425وقد رصد مراقبو التحالف تأخر فتح باب اللجان في . االنتخابية
لجنة انتخابية،  243 عددفي  فيها تأخر فتح باب اللجانالتي رصدنا األولي االنتخابية المرحلة 

 98في حين جاءت المرحلة الثالثة في المرتبة الثانية حيث شهدت تأخر فتح باب اللجان في 
في فتح أبوابها تأخرت  لجنة 84 بعددلجنة انتخابية، وجاءت المرحلة الثانية في المرتبة األخيرة 

 أمام الناخبين. 
وقد تراوح زمن تأخير فتح اللجان بين النصف ساعة، وذلك في أغلب الحاالت التي شهدت تأخيرا 

في فتح اللجان، وصوال إلى عدد محدود من اللجان التي لم تفتح أبوابها أمام الناخبين إال في 
 اللجان. الثالثة عصرا، أي بعد سبع ساعات من الموعد المقرر لفتح 

وقد رصد مراقبو التحالف المصري عددا من األسباب التي أدت إلى التأخر في فتح أبواب اللجان 
ير النظام المعمول به في يتغلجمهور الناخبين، فكان أكثر األسباب لحدوث تلك المشكلة هو 
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جرى العمل به  للقضاة المسئولين عن إدارة اللجان، فبدال من النظام الذي استمارات االقتراع تسليم
للقضاة في الليلة  استمارات االقتراعفي كل االنتخابات السابقة، والذي كان يتم بمقتضاه تسليم 

السابقة على االنتخاب، جرى العمل في هذه االنتخابات وفقا لنظام جديد يتسلم القضاة وفقا له 
 .صبيحة يوم االنتخابأوراق االقتراع 

ات اللوجيستية التي رتبتها اللجنة العليا لالنتخابات سببا في وفي  حاالت أخرى كان فشل الترتيب
تأخر فتح اللجان، حيث تأخر وصول القضاة إلى مقار اللجان في الوقت المناسب بسبب عدم 

وجود وسائل مواصالت في عدد إضافي من الحاالت. وفي حاالت قليلة تأخر فتح اللجان بسبب 
توفير قضاة احتياطيين لحاالت الطوارئ التي أجبرت فيها عدم قيام الهيئات القضائية المسئولة ب

ظروف مفاجئة القضاة المختارين لإلشراف على االنتخابات على عدم التوجه لمقار اللجان 
 االنتخابية.

 

 داخل اللجانب. غياب شروط التصويت السليم 

اتر تضمن سرية سو من قبيل عدم وجود في هذا المجال،  رصد مراقبو التحالف العديد من األخطاء
وعدم وجود كشوف انتخابية أو عدم غمس الناخب يديه في  ،داخل اللجان االنتخابيةالتصويت 

، وفي حاالت الحبر الفوسفورى فضال عن وجود أشخاص غير مصرح لهم بالتواجد داخل اللجان
و التحالف قليلة جدا كانت اللجنة تعمل دون توافر صندوق انتخاب للدوائر الفردية. وقد رصد مراقب

افتقدت لواحد أو أكثر من شروط التصويت السليم. وقد توزعت هذه اللجان  لجنة انتخابية 267
لجنة انتخابية،  143حيث شهدت المرحلة األولي أخطاء في نحو على المراحل االنتخابية الثالثة، 

د رصد مراقبو أما في المرحلة الثالثة فق لجنة انتخابية، 75شهدت المرحلة الثانية أخطاء في و 
 .لجنة انتخابية 45التحالف المصري أخطاء في 

 

 . عدم وجود الحبر الفسفوري ت
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لجنة انتخابية، توزعت بين المراحل  141رصد مراقبو التحالف عدم وجود حبر فوسفوري في 
الثالثة، وقد شهدت المرحلة األولي أعلي نسبة لعدم وجود حبر فوسفوري حيث رصد عدم وجوده 

لجنة، وأخيرًا المرحلة  57ي فانتخابية، ثم المرحلة الثانية والتي شهدت عدم وجوده  لجنة 75في 
 انتخابية.  لجان 9في الفوسفوري  حبرالالثالثة والتي شهدت عدم وجود 

  

 تصويت جماعي ث. 

لجنة انتخابية، ويقصد  146ماعي في حوالي تصويت جات وقد رصد مراقبو التحالف حدوث عملي
اعي السماح ألكثر من واحد من الناخبين بالتصويت معا بطريقة تخل بفردية بالتصويت الجم

وقد كانت المرحلة األولي هي أعلي المراحل التي شهدت تصويت جماعي حيث وسرية التصويت. 
لجنة انتخابية، في حين جاءت المرحلة  73في  جماعي رصد خالل هذه المرحلة حاالت تصويت

لجنة انتخابية، وفي  60في نحو جماعي  والتي شهدت حاالت تصويتالثانية في المرتبة الثانية 
 .لجنة انتخابية 13في  جماعي المرتبة الثالثة جاءت المرحلة الثالثة والتي شهدت حاالت تصويت

 

 من الدخول إلى اللجانوكالء المرشحين منع ج. 

وكالء ها منع رصد مراقبو التحالف المصري عددا وإن كان محدودا من الحاالت التي تم في
 9حالة من هذا النواع توزعت بين  16من الدخول إلى اللجان االنتخابية، فقد تم رصد  المرشحين

حاالت في المرحلة الثالثة، وسبع حاالت في المرحلة الثانية، فيما لم يتم مخالفات  من هذا النوع 
 في المرحلة األولى من االنتخابات. 

 

 من ممارسة  مدنيمراقبي منظمات المجتمع المنع ح.
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لمدني حالة لمنع مندوبي منظمات المجتمع ا 113رصد مراقبو التحالف خالل المراحل االنتخابية الثالثة 
قد توزعت حاالت المنع بين المراحل الثالثة، وأن شهدت المرحلة الثانية من دخول اللجان االنتخابية. و 

من حالة  51رصد تم للجان االنتخابية، حيث من دخول اراقبي المجتمع المدني منع مات تكرار أعلي مر 
حالة في المرحلة  29، بينما لم يتم رصد سوى حالة 33في حين شهدت المرحلة الثالثة هذا النوع، 

 األولى من االنتخابات. 

 

 تسويد البطاقاتخ.

 74رصد مراقبو التحالف خالل المراحل الثالثة النتخابات مجلس الشعب تسويد البطاقات في نحو 
في حين حالة،  28بواقع الحاالت ى عدد من جنة انتخابية، حيث شهدت المرحلة الثانية أعلل

لجنة  20حالة أخرى، فيما تم رصد هذه المخالفة والتزوير الصريح في  26شهدت المرحلة الثالثة 
 في المرحلة األولى من االنتخابات.  انتخابية

 

 غياب اإلشراف القضائي د.

م رصد تغيب القضاة المشرفين على اللجان االنتخابية عن اللجان، بينما واصل ففي عدد من الحاالت ت
الناخبون اإلدالء بأصواتهم. وفي أغلب هذه الحاالت كان تغيب القضاة لفترات ليست طويلة، لكنها كافية 

 للتالعب خاصة في الحاالت التي غاب فيها مندوبو المرشحين عن اللجان.

 

 اخبينعدم التحقق من هوية النذ.

فقد تم رصد حاالت ترك فيها القاضي رئيس اللجنة مهمة التأكد من هوية الناخبين لمعاونيه من 
الموظفين، وفي حاالت كثيرة جرى تجاهل خطوة التأكد من هوية الناخب في حالة الناخبات من المنتقبات، 

ة باستخدام بطاقة الرقم وهي الممارسة التي تم استغاللها لصالح التصويت المتكرر من جانب نفس السيد
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القومي لسيدات أخريات، وقد تم ضبط أكثر من حالة تم فيها ارتكاب هذه المخالفة مما يؤكد ضرورة عدم 
 التهاون في التعرف على هوية الناخب، وعدم ترك هذه المهمة للموظفين المساعدين.

 

 داخل اللجان الناخبين إرادةالتأثير على ر. 

قام فيها مندوبو المرشحون باستغالل وجودهم داخل اللجان لممارسة الدعاية  رصد مراقبونا عدة حاالت
  االنتخابية بطريقة مستترة داخل اللجان.  

 

 إغالق اللجان ز.

تعرضت لجان االنتخابات لإلغالق بقرارات من القضاة المشرفين في أكثر من لجنة انتخابية ومحافظة 
تم فيها إغالق اللجان بسبب امتالء الصناديق أو عدم ورود ألسباب مختلفة، فباستثناء الحاالت التي 

كشوف الناخبين، فإن هناك حاالت أخرى عدة تم فيها إغالق اللجان بسبب مشادات وقعت بين القاضي 
المشرف وناخبين اعترضوا على غياب ما اعتبروه ضروريا لنزاهة االنتخابات. وفي حاالت أخرى  تم 

ابعة مساء في تجاهل صريح لقرار اللجنة العليا لالنتخابات لمد التصويت إغالق اللجان في الساعة الس
حتى  الساعة التاسعة. وأخيرا فإن لجان التصويت قد تم إغالقها في عدة حاالت بعد امتناع الموظفين 

 المساعدين عن العمل إال بعد صرف مستحقات مالية اعتبروها حقا لهم.

 

 مخالفات من جانب المتنافسين .2

 لدعاية أثناء فترة الصمت االنتخابي.اأ

ساعة، إال  48ورغم قرار اللجنة العليا لالنتخابات بحظر ممارسة الدعاية االنتخابية قبيل االنتخابات بنحو 
أن معظم المرشحين واألحزاب السياسية عمدت على استخدام الدعاية االنتخابية خالل مرحلة الصمت 

ارات اللجنة العليا وهو األمر الذي كان سببا في تحرير العديد من االنتخابي في انتهاك واضح وصريح لقر 
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المحاضر لممارسة الدعاية أثناء الصمت االنتخابي ومصادرة بعض أجهزة الالب توب التي تستخدم في 
 هذه الدعاية.

لة لجنة انتخابية، وقد كانت المرح 1796وقد رصد مراقبو التحالف ممارسة الدعاية االنتخابية في حوالي 
حالة  946الثانية هي أعلي المراحل التي شهدت دعاية انتخابية حيث رصد خالل هذه المرحلة نحو 

دعاية داخل اللجان االنتخابية، في حين جاءت المرحلة األولي في المرتبة الثانية حيث شهدت دعاية في 
أثناء فترة الصمت  ايةحالة دع 225لجنة انتخابية فقط، بينما لم تشهد المرحلة الثالثة سوي  625نحو 

 االنتخابي.

 .تقديم الرشاوى االنتخابيةب

رصد مراقبو التحالف قيام عدد من األحزاب السياسية وبعض المرشحين المستقلين بتوزيع رشاوى 
لجنة انتخابية خالل المراحل الثالثة لالنتخابات، وقد حظيت  81انتخابية على المرشحين في نحو 

لجنة انتخابية توزيع  43خابات بأعلى نسبة لتوزيع الرشاوى، حيث شهدت نحو المرحلة الثالثة من االنت
رشاوى من مختلف االتجاهات السياسية، بينما جاءت المرحلة األولي في المرتبة الثانية، حيث شهدت 

لجنة انتخابية في هذه المرحلة توزيع الرشاوى االنتخابية، وجاءت المرحلة الثانية في المرتبة  25نحو 
لجنة انتخابية  13سوي في حيث لم يرصد تقديم رشاوى  خيرة بأقل نسبة لتوزيع الرشاوى االنتخابية،األ

 فقط.

 

 أعمال العنف والبلطجة والمشادات  ت.

المشادات اللفظية الحادة حالة ألعمال العنف والبلطجة و  218انتخابات مجلس الشعب رصد مراقبو 
لمرحلة الثانية أعلي المراحل التي شهدت أعمال عنف ومشادات، توزعت بين المراحل الثالثة، وأن كانت ا

حالة عنف أو مشادة، في حين جاءت المرحلة الثالثة في المرتبة  106حيث رصد مراقبو التحالف حوالي 
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 51حالة فقط وفي المرتبة الثالثة جاءت المرحلة األولي والتي شهدن نحو  61الثانية والتي شهدت 
لحاالت كانت هناك بعض وقائع االعتداء على لجان انتخابية، وحاالت تم فيها ومن ضمن هذه ا حالة.

 منع مؤيدو المنافسون من الوصول إلى لجان التصويت.

 

 األصوات مرحلة فرز

رغم كل هذه المخالفات التي تم رصدها أثناء مرحلة التصويت، فإنها ال تقارن بما تم رصده أثناء مرحلة 
ملية فرز األصوات بالعديد من السلبيات التي شابت العملية االنتخابية وهي فرز األصوات. فقد اتسمت ع

أمور في مجملها تنال من نزاهة العملية االنتخابية وتؤثر على مدي مصداقية اإلحصائيات النهائية التي 
تم إعالنها من اللجنة العليا لالنتخابات لكونها ال تعبر بشكل جلي عن األصوات الحقيقية والقوي 

 لتصويتية داخل الصناديق. ا

ويمكن القول أن عملية فرز األصوات كانت أشبه بمهرجان كبير تنافس فيه كافة المرشحين للسيطرة على 
صناديق االقتراع، مما أدي إلى حدوث نوعًا من العشوائية في عملية الفرز، فقد شهدت لجان الفرز ما 

 5فرز وحماية كل صندوق ما يقرب من  صندوق بكل لجنة، يعمل على 1500: 1000يقرب من فرز 
شخصًا فأكثر هذا بخالف مندوبي  5000أفراد وبالتالي يتواجد بديهيا داخل لجنة الفرز العامة حوالي 

المرشحين والمرشحين أنفسهم ووسائل اإلعالم وغيرها مما أدي إلى فقدان السيطرة إلى عملية الفرز وتم 
م أخذ أوراق منها وهذا في مجمله يشكك في نزاهة عملية الفرز بالفعل العبث ببعض صناديق االقتراع وت

 ونتائج االنتخابات برمتها.

وبشكل عام فقد شهدت مرحلة فرز االنتخابات البرلمانية العديد من االنتهاكات والتجاوزات، والتي يمكن 
 توضيحها بمجموعة من العناصر إال وهي: 

لفرز حدوث بعض أعمال العنف والبلطجة والصراع بين : شهدت بعض لجان اأعمال العنف والبلطجة •
أنصار المرشحين وحدوث بعض المشادات بين أنصار المرشحين والقضاة والشرطة العسكرية أو بين 
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القضاة ومندوبي المرشحين وهي أمور في مجملها أدت إلى فقدان السلطة القضائية عن بعض 
 التالعب في هذه الصناديق خالل هذه الفترة. الصناديق لبعض الوقت مما يثير الشك في إمكانية

: كانت واحدة من أبرز المشاكل في لجان الفرز هي ضيق ضيق األماكن المخصصة للفرز وتكدسها •
، حيث كان يتم نقل الصناديق من لجان االقتراع إلى الفرز، وعقب اللجان المخصصة للفرز وتكدسها

مما أدي إلى حدوث مندوبين والمرشحين على الصناديق وصولها إلى مقر الفرز يتم تواجد العديد من ال
 .حاالت من اإلغماء للقضاة الذين يقومون بعملية الفرز

: شهدت بعض اللجان ضيقًا عشوائية الفرز من فرز بعض الصناديق خارج األماكن المخصصة للفرز •
األماكن المخصصة شديدًا داخل مقر الفرز مما أدي إلى قيام بعض القضاة بقيام عملية الفرز خارج 

 لعملية الفرز.

الطريقة المتبعة في فرز وعد : اختلفت عدم وجود آلية واحدة لفرز وعد األصوات داخل اللجان •
ففي أحد اللجان يتم البدأ بفرز  ،وفقا لرأي رئيس اللجنة األصوات في كل لجنه فرعيه عن األخرى 

أخري يقوم رؤساء اللجان بالقيام بعمليات  ومن ناحية ،القوائم وفي لجان أخرى يتم البدأ بفرز الفردي
بطاقة ثم  100العد والجمع والتأكد من صحتها وفقا لقناعاتهم الشخصية ففي بعض اللجان يتم فرز 

التأكد من صحتها فإذا تبين صحة الفرز يتم االستمرار في باقي أعمال الفرز، وفي لجان أخرى يتم 
ذا تبين عدم صحتها تتم إعادة فرز كامل البطاقات وهذا فرز كامل البطاقات ثم التأكد من صحتها فإ

يدلل على غياب تعليمات واضحة ومحدده تحكم كيفية إجراء الفرز وخطواته. فضال عن نقص األوراق 
في أعمال  ءالخاصة بمحاضر الفرز مما أدى لطلبها من اللجنة العليا وتأخر عدد من اللجان عن البد

 اق.الفرز حتى تم إحضار تلك األور 

شهدت بعض اللجان خطأ في عد األصوات داخل كل صندوق : أخطاء في عدد األصوات بلجان الفرز •
من صناديق االقتراع، نتيجة اختالف النظام الذي يتم على أساسه حساب األصوات، وعدم تحديد 

جان اللجنة العليا لالنتخابات لنظام واحد متبع ومتعارف عليه يتم بها حساب األصوات في كافة الل
 لمنع حدوث نوع من التعارض بين اللجان الفرعية.
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لجان الفرز إعالن  بعض شهدت : إعالن النتائج النهائية مخالفة للنتائج التي أعلنت في لجان الفرز •
نتائج خاصة بفوز أحد المرشحين أو اإلعادة بين مرشحين بأعينهم، ليعلن بعدها في النتيجة النهائية 

تلفين عن تلك التي أعلن عنها في لجنة الفرز، وحال المطالبة بإعادة لالنتخابات فوز مرشحين مخ
الفرز أو الحصول على بطاقات االقتراع للتأكد من النتيجة النهائية، يتم رفض اللجنة المشرفة على 

 االنتخابات على هذه الطلبات.

ة الفرز من أخطاء أمور في مجملها أدت إلى إلغاء االنتخابات في بعض الدوائر لما شابه عمليوهذه 
جسيمة، ولعل أبرز المشاهد على األخطاء التي شابت عملية الفرز ما حدث في الدائرة األولي بالساحل 
في المرحلة األولي من تكدس وترك المستشارين للصناديق مما أدي إلى صدور حكم من محكمة القضاء 

ائرة الثالثة بمحافظة الدقهلية على القوائم اإلداري ببطالن االنتخابات في هذه الدائرة، وكذا ما شهدته الد
من اختالف األرقام الصادرة بعد تكرار عملية الفرز، مما يدل على أن عملية الفرز في المراحل الثالثة قد 
شهدت جملة من االنتهاكات والتجاوزات التي كان يجب االلتفاف إليها منذ المرحلة األولي لتفادي حدوثها 

 ديمقراطية المنشودة.بما يعزز من تجربة ال

 

 مرحلة الفرز: وفيما يلي بيانًا بأبرز االنتهاكات والتجاوزات التي شهدتها 

 أواًل: أعمال العنف والبلطجة 

للجان ومحاولة منع القضاء  بعض العناصربسبب حصار  األصواتفرز  فيبعض اللجان صعوبات  شهدت
وث بعض المشادات الكالمية أثناء عملية الفرز ، فضال عن حدلمعرفة نتيجة االنتخابات عملهم إكمالمن 

 بين المرشحين من جانب والقضاة، أو بين القضاة من جانب والشرطة العسكرية، وذلك على النحو التالي: 

قيام المستشار المشرف على الفرز  ة السابعة بالقاهرةر بالدائرصد مراقبو التحالف ففي محافظة القاهرة؛ 
على عملية الفرز وسط  المرشحيننتخابية نتيجة اندفاع الناخبين ومندوبي الصناديق اال بإبطال أحد 
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مشادات كالمية بينهم وبين أفراد الشرطة العسكرية الذي لم يجدوا حال لعملية االندفاع إال بعمل كردون 
 .أمني حول الصناديق

اصة بدائرة مصر الجديدة دخول لجنة الفرز الخبالحرية والعدالة كما رصد مراقبو التحالف قيام أنصار حزب 
رغما عن قاضي اللجنة، حيث هاجمت أعداد كبيرة اللجنة من أجل الوقوف بجوار مرشحهم محمد أبو 

كما شهدت اللجنة عدة اشتباكات بين  العزم، الذي ينافس على مقعد الفئات مع الدكتور عمرو حمزاوي،
ل لجنة الفرز بأعداد كبيرة أسوة في دخو أنصار حزب الوسطأنصار حزب الوسط والشرطة بسبب رغبة 

 .بأنصار حزب الحرية والعدالة

 الدائرة التاسعة بالقاهرة، تجمهر الموظفون أثناء الفرز أمام المنصة الرئيسية؛كما رصد مراقبو التحالف ب 
القاهرة، كما طلب  للمطالبة بحصولهم على مستحقاتهم المالية من داخل اللجان، وليس من محكمة جنوب

العمل، إذا لم يتم صرف مستحقاتهم، إما  وهدد الموظفون وأعضاء اللجان بالتوقف عن .حد القضاةمنهم أ
المستشارين بالمنصة الرئيسية باالتصال بالمحافظ، أو  من قسم الشرطة أو اللجان ذاتها، مطالبين أحد

فإنهم سيتوقفون عن  الوأبهذا الحل،  الفوري ووضع حل ألزمتهم، وإبالغهم  رئيس اللجنة العليا لالنتخابات
 .نهائيا استكمال عملهم

تضم أقسام الساحل وروض الفرج  والتيالقاهرة بالدائرة األولي بمحافظة رصد مراقبو التحالف  كما
 10تأخر عملية فرز األصوات وترك القضاة صناديق االقتراع، واستمر توقف الفرز ألكثر من  والشرابية

حاالت الصناديق والتي اثبت عدم العبث رغم انتشار األقاويل التي  ساعات حتى تم انتداب لجنة لمعاينة
ترجع إلغاء االنتخابات في هذه الدائرة بسبب توقف أعمال الفرز أال أن انتهي األمر في نهاية المطاف 

بمكان غير مالئم اإلضاءة والمقاعد ال تكفى، مع العلم أن صناديقها باستكمال عملية الفرز. كما تم الفرز 
صندوقا تم زيادتها مع وجود القضاة، وأصبح المكان مزدحما جدا وحدثت مشادات بين مندوبى  2236

  المرشحين فأعلن القاضى رئيس اللجنة استحالة الفرز فتم تأجيله.

م الفرج والزاوية  الساحل وشبرا وروض»مرشح بالدائرة األولى بالقاهرة التي تضم  100أكثر من  وعليه تقدَّ
ضد اللجنة العليا لالنتخابات،  ، ببالغات للنائب العام وحرروا محاضر بقسم الساحل«رابيةالحمراء والش
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وقدم المرشحون عشرات األوراق التي حصلوا ، فهمي بسبب األحداث التي وقعت بلجنة الفرز بمدرسة جالل
غاء الفرز قبل حالة االرتباك التي شهدتها اللجنة عقب قرار القاضي بإل عليها من داخل الصناديق أثناء

في  المرشحون وقفة احتجاجية في دوران شبرا، رفعوا خاللها أوراق الفرز التي حصلوا عليها ونظم .يومين
بين أيدي المرشحين ومندوبيهم  كانت القوات المسلحة قد تركت الصناديقو  .أيدي المواطنين بالدائرة

قضاة وإخراجهم من اللجنة عقب إلغاء عملية الفرز، أثناء تأمين ال والمواطنين الذين تواجدوا داخل لجنة
 .الجيش حراسة على الصناديق حتى استمرار الفرز، األربعاء الفرز، قبل أن يفرض

اإلداري،  ، بطعن إلى محكمة القضاء«فئات»على المقعد الفردي « اإلصالح والتنمية»وتقدم مرشح حزب 
إن وقال الطاعن  .االنتخابية مرة أخرى  ادة العمليةطالب فيه بإلغاء نتيجة االنتخابات في دائرة الساحل وإع

 تركوا الصناديق دون رقابة بعد أن قرر المستشار رئيس اللجنة إلغاء الفرز بواسطة» جميع المرشحين
بين أيدي  مكبرات الصوت الموجودة باللجنة، وهو ما تسبب في فتح الصناديق وانتشار أوراق الفرز

بالدائرة، إن بعض القضاة في لجنة  ة والي، المرشح على قائمة حزب الغدوقال أسام .المواطنين بالدائرة
انتهاكات صارخة داخل لجنة الفرز، والخطأ الذي وقع فيه  بما حدث من للشهادة أبدوا استعدادهم»الفرز 

 .ألغى عملية الفرزالصناديق و  رئيس اللجنة عندما ترك

نه ثبت لديها وقوع عبث أحيثيات الحكم وبالفعل صدر حكم محكمة القضاء اإلداري والتي أكدت في 
بمحتويات صناديق الفرز واستمارات االنتخاب، وفقا لما أورده في هذا الشأن وأقر به المستشار عبد المعز 

صندوقا  90نه تم استبعاد أنية، والذي كان قد ذكر ت البرلماإبراهيم رئيس اللجنة القضائية العليا لالنتخابا
وقالت المحكمة إن اإلشراف القضائي الذي قرره  انتخابيا اثر ما تبين للجنة من أن يد العبث قد طالتها.

لة من مراحلها عن هذا المشرع الدستوري يجب بمقتضاه إال تنفصل العملية االنتخابية في أي مرح
وبصيرة القاضي نهائيا، ابتعادا بها )العملية االنتخابية( عن مواطن أال تغيب عن بصر اإلشراف، و 

التالعب.. مشيرة )المحكمة( إلى أنه ثبت لديها من ظاهر األوراق أن لجان الفرز في دائرة الساحل قد 
ساعات األمر الذي انفصل معه اإلشراف القضائي  10فقدت سيطرتها على صناديق األوراق لمدة جاوزت 

 وريا على هذه االنتخابات.المقرر دست
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وأشارت المحكمة إلى أنه في ضوء ما أوردته، فإنه يتضح لها بصورة جلية عدم سالمة االنتخابات في 
تلك الدائرة، سواء على المقاعد الفردية أو القوائم الحزبية.. الفتة إلى أن رئيس اللجنة العليا لالنتخابات 

صندوقا آخرين بتلك  75صندوقا انتخابيا وتلف  15ياع أعلن بنفسه في المؤتمر الصحفي للجنة عن ض
 الدائرة وضياع محتوياتها.

وأكدت المحكمة أن نتيجة األصوات بتلك الصناديق التي طالتها يد العبث، كانت ستؤثر حتما على النتيجة 
أن عملية اإلجمالية لالنتخابات، مشيرة إلى انها تبين وجود بطالن في اإلجراءات الخاصة بتلك الدائرة و 

فرز األصوات ال تعبر عن حقيقة إرادة الناخبين بتلك الدائرة، بما يستوجب وقف قرار إعالن النتيجة، 
وكذلك وقف انتخابات اإلعادة، انطالقا من ضرورة أن اإلشراف القضائي يهدف في المقام األول إلى 

بمجلس نيابي معبرا عن إرادة  تيانواإل استظهار اإلرادة الحقيقية للناخب وتحقيق الشفافية المطلقة للشعب 
 .الناخبين

أيدت الدائرة األولى )فحص( بالمحكمة اإلدارية العليا الحكم الصادر سابقا من محكمة ثم سرعان ما 
قسم الساحل، كما رفضت المحكمة  –ببطالن االنتخابات بالدائرة األولى بالقاهرة  والقاضي اإلداري القضاء 

 .اإلداري حكم القضاء  بإلغاءطالبوا فيها  التيزب العدالة والحرية ح مرشحيالطعون المقدمة من 

حكمه بوقف االنتخابات  اإلداري بنى عليها القضاء  التيحيثيات الحكم "إن األسباب  فيوقالت المحكمة 
صندوقا،  15تتفق مع صحيح القانون وخاصة مع إعالن رئيس اللجنة القضائية العليا لالنتخابات ببطالن 

 ."ال يكون معه القرار الصادر بإعالن النتيجة معبرا عن إرادة الناخبين بالتاليأخرى، وهو  75وتلف 

وأكدت المحكمة أن أهم اآلثار المترتبة على الحكم هو إعادة االنتخابات برمتها في دائرة الساحل بين 
انتخابات  جميع المرشحين من جديد، وكانت محكمة القضاء اإلداري مساء أمس األحد، قضت ببطالن

والثالثاء الماضيين في دائرة الساحل بشبرا ووقف إجراء انتخابات  االثنينمجلس الشعب التي جرت يومي 
 .اإلعادة التي جرت اليوم االثنين
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حدوث  اإلعادة للمرحلة األولىفرز أصوات جولة جولة وفي محافظة أسيوط؛ رصد مراقبو التحالف خالل 
تعليق عملية الفرز  فيالذين تسببوا  النور والحرية والعدالة حزبي حيمرشبين أنصار عدد من المشاحنات 

رؤساء اللجان وبعض أفراد التأمين التابعين لوزارة وقام  د من اللجان لحين فض االشتباكات،عد في
المراقبين من دخول اللجان أو التصوير خارجها، إضافة إلى طلبها من وسائل اإلعالم  الداخلية بمنع

  .متر 100إلى  50ن اللجان بمسافة من االبتعاد ع

رصد مراقبو التحالف بلجان فرز دوائر العمرانية والطالبية وبوالق الدكرور ومقرها ؛ محافظة الجيزةوفي 
مشاجرات ومشادات كالمية بين قوات الجيش التي تتولى عملية تأمين  شركة المطاحن بمنطقة فيصل

وبدأت أولى األزمات عندما منعت . والقضاة وموظفي الفرزالفرز ووكالء المرشحين وبين نفس الضباط 
قوات الجيش مندوبي المرشحين من الدخول للجنة الفرز باستثناء مندوب واحد فقط عن كل قائمة حزبية 
أو مرشح فردي، وهو األمر الذي قوبل بالرفض من المندوبين الذين تدافعوا بقوة للدخول إلى البوابة، مما 

التى و لجنة الفرز بالدائرة الخامسة رصد بكما  .الستخدام العنف لمنعهم من الدخولاضطر قوات األمن 
مشادات ومالسنات بين قضاة لجنة الفرز والمرشحين  حدوثتضم مراكز أوسيم والوراق ومنشأة القناطر 

عالن الذين قطع أنصارهم الشوارع على السيارات والمارة المحيطة بمركز شباب البراجيل مقر الفرز بعد إ
النتائج التي حملت مفاجأة من العيار الثقيل تمثلت فى إعالن القاضي نتائج الفرز الخاصة بمنطقة أوسيم 
على أنها النتائج العامة بالدائرة كلها، مما أثار حفيظة المرشحين وأنصارهم وألقوا سياًل من الشتائم على 

 القضاة والشرطة وقوات الجيش واتهموهم بالتزوير.

بالدقهلية ومقرها استاد  701بلجنة فرز الدائرة األولي رقم رصد مراقبو التحالف ة الدقهلية؛ وفي محافظ
المنصورة حدوث مشكلة بين أحد أنصار المرشح المستقل على المقعد الفردي ومندوب حزب الحرية 

المندوب والعدالة، حيث اعتدي عليه بالسب وأبشع األلفاظ مما اضطر الشرطة العسكرية للتدخل وإخراج 
 إلى خارج لجنة الفرز.

لجنة الفرز بإستاد الباجور بالمنوفية حدوث مشادات بين وفي محافظة المنوفية؛ رصد مراقبو التحالف ب
بعض أفراد القوات المسلحة التي تقوم بتأمين عملية القضاة القائمين على عملية فرز األصوات، وبين 
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حالة عدم حصولهم على  فيالقضاة بتقديم استقاالتهم،  ، مما أدى إلى تهديد بعضالفرز ونقل الصناديق
، وهو األمر الذي أدي إلى انتقال محافظ حقوقهم، بسبب سوء معاملة القضاة من قبل قوات الجيش

رئيس مجلس مدينة  مطالباً لجنة الفرز لتهدئة األوضاع بين القضاة وقوات الجيش، المنوفية إلى مقر 
 .ملية الفرز بضرورة توفير أماكن إضافية للقضاة إلجراء الفرز بشكل منظمالباجور والقائمين على تنظيم ع

حدوث  بالشرقية ومقرها الزقازيق،الدائرة األولي لجنة الفرز ب وفي محافظة الشرقية؛ رصد مراقبو التحالف
ألكثر من نصف  العمل توقفبعض المشادات بين بعض القضاة وأفراد القوات المسلحة مما أدي إلى 

، احتجاجًا على سوء معاملة عن العمل بسبب امتناع القضاة المسئولون عن أعمال فرز األصواتساعة 
أفراد األمن المسئولة عن تأمين لجنة الفرز لتعسفهم معهم وإصرارهم على ضرورة إبراز كل قاٍض بتحديد 

ستكمال عملية ودعا القضاة بعضهم البعض إلى عدم ا، أثار حفيظة القضاة الذيهويته الشخصية، األمر 
الفرز، إال أن القيادات األمنية تدخلت وقاموا باالعتذار للقضاة على سوء ما حدث، والذين قرروا عودة 

الثانية بالشرقية ومقرها ، كما شهدت الدائرة العمل داخل لجان الفرز، مع تقديم مذكرة تفصيلية بما حدث
العملية االنتخابية أمام لجنة بمدرسة التحرير تجمع القضاة المشرفين على و  ذات األمر مركز شرطة بلبيس

االبتدائية بمدينة منيا القمح ولجنة جمال عبد الناصر وعبروا عن استيائهم ودارت بينهم وبين رجال القوات 
المسلحة مشادات كالمية بسبب رغبة رجال القوات المسلحة أن يستقل القضاة سيارات مرافقة للسيارات 

 تنقل الصناديق التي

 

 نيًا: تكدس أماكن الفرز ثا

في األماكن المخصصة للفرز مما أدي إلى حدوث نوعًا من الهرج والمرج شهدت بعض لجان الفرز تكدس 
داخل اللجان المخصصة للفرز وحدوث العديد من المشاكل ، فضال عن عدم توافر بيئة مواتية لتحقيق 

 الديمقراطية في عملية الفرز: 
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رئيس اللجنة المشرفة على دائرة شمال القاهرة إلغاء راقبو التحالف قيام رصد م ففي محافظة القاهرة؛
عملية الفرز بأكملها، وإعادتها من البداية، بما في ذلك الصناديق التي تم فرزها، بسبب حالة االرتباك 
وعدم التنظيم التي سادت اللجنة. وظلت عشرات الصناديق ملقاة على األرض بجانب وكالء المرشحين، 

يتم فيها عمليات الفرز، وذلك  التيالصناعية  فهميا تم نقل بعض الصناديق إلى مبنى مدرسة جالل فيم
لتسهيل عملية اإلعادة، ورصد المتواجدون عمليات نقل بعض الصناديق من قبل وكالء المرشحين دون 

 ، بحسب وكالء المرشحين.قانونيرقيب عليها من جانب القضاة، وهو إجراء غير  أي

دت لجان فرز دائرة المطرية ومدينة السالم ارتباكا وعشوائية، بداية من وصول صناديق االقتراع شه كما
متأخرة، وحتى فرز أصوات الناخبين بمركز شباب النهضة. وبدأ االرتباك بتأخر األتوبيسات المخصصة 

ل الصناديق من األربعاء، فيما شهدت عملية نقيوم لنقل الصناديق، ووصل بعضها عند الثانية من صباح 
األتوبيسات إلى لجنة الفرز حالة من التخبط، عندما قرر بعض القضاة المشرفين على اللجان إنزال 
الصناديق من أتوبيسات الصف األخير، وهو ما استدعى حمل الموظفين الصناديق لمسافة كبيرة بلغت 

العديد  كما رصدالصناديق.  أكثر من كيلو ونصف، مما دعا لتدخل الشرطة العسكرية لوقف عملية إنزال
وصل عددها إلى ما يقرب من  التيمن التجاوزات بسبب ضيق مساحة القاعة المخصصة لفرز الصناديق 

زحام القاعة ووضع الصناديق أمام طرقات دورات المياه وخارج قاعة  فيأربعة آالف صندوق، ما تسبب 
ناديق على الرمال لعدم وجود مقاعد كافية العراء، فيما جلس القضاة بجوار الص فيالفرز، على األرض 

 لهم.

المخصص  ضيق المقركما رصد مراقبو التحالف بلجنة فرز الدائرة الثامنة ومقرها النادي الرياضي بالمقطم 
وعدم استيعابه لكافة لجان الفرز مما أدى لعدم تمكن أعضاء الهيئات القضائية ومساعدوهم  ألعمال الفرز

وكذا لجؤ عدد من رؤساء اللجان إلى الفرز في ساحة ملعب  في جو مالئم، من ممارسة أعمال الفرز
فرعي خارج مقر الفرز بجوار منصة رئيس لجنة الفرز ، وذلك بالرغم من عدم وجود إضاءة كافيه أو حتى 
توافر التجهيزات الالزمة إلجراء الفرز ، بل إن عدد من الموظفين أمناء اللجان افترشوا الطرقات أثناء 

أجواء غير  وسطامهم بالفرز لعدم وجود مكان مخصص لهم ، وخالصة القول أن أعمال الفرز تمت قي
أدميه على اإلطالق فأعضاء الهيئات القضائية ومعاونيهم من الموظفين قاموا باإلشراف على عملية 
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مل استمر ساعة ثم قاموا باالنتقال لمقرات الفرز ومباشرة الفرز فورا في ع 48تصويت الناخبين لمدة 
ظهر جليا على القائمين على الفرز من إصابتهم  ساعة أخرى في عدد من اللجان وهو ما 48ألكثر من 

 بإرهاق شديد وإعياء العديد منهم.

زحاما شديدا من مئات السيارات رصد مراقبو التحالف بلجنة الفرز بالدائرة الثالثة وفي محافظة البحيرة؛ 
 داخل مقر ىوجود صعوبات بالغة في إدخال الصناديق إلفضال عن  .يةالخاصة بنقل الصناديق االنتخاب

حين مستقلين سياراتهم ترقبا السيارات، حيث توافد أعداد كبيرة من أنصار المرش تكدس الفرز بسبب لجنة
المطامير، وحوش عيسي، و أبو حمص، ويتنافس  مراكز أبو الثالثة الدائرة وتضم  .ألعمال لبدء الفرز

 629مرشحي القوائم االنتخابية، ويبلغ عدد ناخبيها  ىشحا علي المقاعد الفردية، باإلضافة إلمر  48فيها 
 .ألف ناخب

الحرية والعدالة والنور على لجان  حزبيسيطرة مندوبى وفي محافظة اإلسكندرية: رصد مراقبو التحالف 
رز بأنفسهم، كما وجدت أوراق متناول أيديهم وقام مندوبى الحزبين بالف فيالفرز وأصبحت أوراق التصويت 

تصويت فارغة ومختومة بخاتم اللجنة، وذلك بجوار الصناديق وبجوار مندوبى الحزبين مما يعد انتهاكا 
 خطيرا يهدد نزاهة العملية االنتخابية بأكملها.

عدد لجنة الفرز العامة بالدائرة الثانية فردى بالجيزة تكدس وفي محافظة الجيزة: رصد مراقبو التحالف ب
كبير من مندوبى اللجان وأنصار المرشحين ممن يحملون التوكيالت، أمام مقر اللجنة الكائنة بمقر شركة 

شهدت لجان الفرز حالة من الفوضى العارمة، والسماح ألشخاص ال حيث  مطاحن مصر العليا بفيصل.
  يحملون تصريح بالدخول بالتواجد داخل لجان الفرز.

عملية مما أد إلى إيقاف الفوضى من حالة  لجنة الفرز بالدائرة األولى بالجيزةكما رصد مراقبو التحالف ب
. وفي سوء العملية التنظيمية، ووصول بعض الصناديق التابعة لقرى الجيزة متأخرةو الفرز بسبب الفوضى 

 بسبب التكدس التكدس الشديد داخل لجان الفرز،حالة من االرتباك بسبب لجنة فرز جنوب الجيزة حدثت 
الواقع داخل لجنة الفرز العامة بمدرسة "السعيدية الثانوية بنين" بميدان الجيزة بسبب تواجد عدد كبير من 
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أنصار المرشحين داخل اللجنة، كما قام بعض القضاة بالجلوس خارج السرادق المخصص للفرز لعدم 
 وجود أماكن لممارسة عملهم فقاموا بالفرز خارج المكان المخصص

، بعد مطالبة رئيس محكمة حالة من االرتباك بو التحالف بلجنة فرز الدائرة الخامسةمراقرصد  كما
االستئناف بالقاهرة ورئيس اللجنة العامة للفرز باالمتناع عن إعالن النتائج، بعد إتمامها لحين خلو 

ن كل سرادق اللجنة من جميع الحاضرين من أتباع المرشحين وذويهم عدا المرشحين وعشرة أفراد يتبعو
 مرشح

كما رصد مراقبو التحالف بذات اللجنة تزاحم شديدًا، فضال عن خطأ قاضي الفرز في عملية تجميع 
، وأعلن نتيجة الفرز الخاصة بمنطقة أوسيم على أنها النتائج العامة بالدائرة كلها، بسبب اإلرهاق األصوات

يد من المرشحين وأنصارهم ومندوبيهم الذين ثالثة أيام، والتزاحم الشد لمدةالشديد الذي يعانى منه وزمالؤه 
 مهرجان.حولوا مقر الفرز إلى 

 فيوجود فوضى عارمة على حد وصفه  644، 643لجنتى ب رصد مراقبو التحالفوفي محافظة الشرقية، 
، حيث تم نقل الصناديق بمعرفة بعض األشخاص إلى أماكن الفرز مما أدي إلى عملية نقل الصناديق

 وضي والتكدس الشديد داخل لجنة الفرز.حدوث نوع من الف

 

 : فرز الصناديق خارج اللجان المخصصة للفرز  ثالثاً 

أدت حالة التكدس داخل اللجان العامة المخصصة للفرز إلى قيام بعض المستشارين بفرز الصناديق خارج 
 األماكن المخصصة للفرز، وذلك على النحو التالي: 

صناديق خارج اللجنة  5التحالف بلجنة فرز مركز شباب النهضة فرز رصد مراقبو ففي محافظة القاهرة؛ 
 – 1207-1118-1117-1116المخصصة بدون القضاة المشرفين عليها، وهي صناديق أرقام 

حتى الساعة الثانية من صباح األربعاء لم تنته عملية إنزال الصناديق من األتوبيسات. وحضر ف، 2027
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الفرز، واستدعى رئيس الحى ومسؤولى مركز شباب النهضة، وطلب منهم  قائد المنطقة الشرقية إلى لجنة
 توصيل الكهرباء إلى خارج اللجنة، حيث توجد صناديق االقتراع الستكمال عملية الفرز خارج اللجنة.

لجان الفرز بالدائرة األولى بالجيزة فرز  مسئوليقيام عدد من رصد مراقبو التحالف وفي محافظة الجيزة؛ 
االنتخاب خارج السرادق المخصص لفرز جميع الدوائر، ونظرا لخروج هذه الصناديق بالخارج ال صناديق 

 .تفرز بالخارج التييوجد مشرفين وقضاه على رأس هذه الصناديق 

 : أخطاء في عدد األصوات بلجان الفرز  رابعاً 

ة فرز األصوات مرة شهدت بعض لجان الفرز خطأ في عدد األصوات بلجان الفرز وتم على أثر ذلك إعاد
 ، وذلك على النحو التالي: أخري 

 تمثلتالدوار،  أخطاء جسيمة في أعمال فرز لجان كفرففي محافظة البحيرة؛ رصد مراقبو التحالف حدوث 
وف االنتخابية ألف صوت غير ورادة في محاضر الفرز، وعدم تطابق عدد الناخيبن في الكش 65في وجود 

ر من نصف محاضر الفرز مكتوب بخط يد واحد ، كما وجد لعدد من اللجان ، وأن أكثمع أعداد الحاضرين
محاضر  أرقاممحضر فرز ،  60محضرين فرز كل منهم بتاريخ مختلف، عدم وجود محاضر فرز لعدد 

 .بعض اللجان فيالثابتة بكشوف الناخبين  األصواتمن  أكثرالفرز 

إعادة فرز باألقصر  جنة فرز األصوات بدائرةرئيس لوفي محافظة األقصر؛ رصد مراقبو التحالف قيام 
باألقصر، بعد اكتشافه قيام أحد  ، التابعين لقرية العضايمة بمدينة إسنا663و 662أصوات اللجنتين 

 662أن أحد الموظفين المكلفين بفرز لجنتى  أعضاء لجنة الفرز بالتزوير لصالح أحد المرشحين، كما
خالد عبد المنعم فراج مجاهد، مرشح حزب الحرية على  لح، احتسب أصواتا بطريق الخطأ لصا663و

بانتداب مستشار آخر لمساعدة المستشار رئيس اللجنتين المذكورتين،  ، فأمر رئيس اللجنةالفرديالمقعد 
 .اللجنتين مرة أخرى  وإعادة فرز

 خامسًا: غياب اإلشراف القضائي على بعض مراحل الفرز 
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مندوبي المرشحين في عملية الفرز مخالفة للقانون الذي يمنع شهدت بعض لجان الفرز مشاركة بعض 
مثل هذه الممارسات ويقصر عملية الفرز على أعضاء السلطة القضائية والهيئات المعاونة لهم ، وذلك 

 على النحو التالي 

قيام عدد رصد مراقبو التحالف بلجنة فرز الدائرة الثامنة ومقرها النادي الرياضي بالمقطم بمحافظة القاهرة 
من وكالء المرشحين باالشتراك في أعمال الفرز في عدد من اللجان الفرعية بموافقة رؤساء تلك اللجان 
في محاولة منهم إلنهاء عمليات الفرز في وقت أسرع، وعليه تم تقديم شكوى شفهية للمستشار رئيس 

از ذلك وضرورة ابتعاد وكالء اللجنة العامة بهذا الشأن والذي تفضل بالتنبيه في الميكروفون بعدم جو 
، وتم رصد تجاهل عدد من رؤساء اللجان لتلك التعليمات في أعمال الفرز نهائيا المرشحين عن االشتراك

تقديم شكوى أخرى شفاهيه لرئيس اللجنة العامة وتفضل سيادته مشكورا بالمرور  رهامما أدى بنا إلى تكرا
 مرشحين عن أعمال الفرز.على تلك اللجان بنفسه وأمر بإبعاد وكالء ال

 

 إعالن النتائج النهائية مخالفة للنتائج التي أعلنت في لجان الفرز : سادساً 

لجان الفرز إعالن بعض النتائج الخاصة باالنتخابات في الدائرة، ليفاجئ بعدها المرشحين شهدت بعض  
ثير شكوكًا قوية في مدي نزاهة بنتيجة مغايرة تماما لتلك التي أعلنت داخل لجنة الفرز وهو األمر الذي ي

 العملية االنتخابية.

بلجنة فرز الدائرة الثامنة ومقرها النادي الرياضي بالمقطم بمحافظة القاهرة فقد رصد مراقبو التحالف 
إعالن النتيجة في اللجنة على مقعد العمال والفئات باإلعادة بين أحد المرشحين المستقلين ومرشح حزب 

لكن فؤجي الجميع بإعالن نتيجة مغايرة لذلك من قبل اللجنة العليا لالنتخابات بحصر الحرية والعدالة، و 
اإلعادة بين مرشحي حزب الحرية والعدالة ومرشح مستقل آخر غير ذلك الذي أعلن عنه داخل لجنة 

 الفرز. 
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 خاتمة

. غير أن ذلك ال لقد انتهت االنتخابات وبات لدينا مجلس شعب منتخب يتمتع بشرعية صندوق االنتخاب
يجب أن يجعلنا نتغافل عن السلبيات التي شابت العملية االنتخابية، والتي كان يمكن للمبادرة بعالجها ال 
أن تنقلب األغلبية أقلية والعكس، ولكن أن تتعدل موازين القوى بين التيارات الممثلة في مجلس الشعب، 

 المختلفة الموجودة في المجتمع المصري.وأن نفوز بمجلس شعب أكثر دقة في تمثيله للتيارات 

لقد أدى انشغال القوى السياسية بهموم المرحلة االنتقالية ومشكالتها المتعاقبة الطبيعية منها والمصطنعة 
إلى عدم التوقف كثيرا عند المخالفات التي شابت العملية االنتخابية، وخطورة ذلك الكبرى تتمثل في 

العقول أن ما حدث في هذه االنتخابات يمثل المعيار الذي يجب علينا أن احتمال أن يتسرب إلى النفوس و 
نلتزم به، أو أنها تمثل الكمال الذي ال يمكن التحسين عليه. فتكون ذلك االنطباع يمكن له أن يمنعنا من 

لما تطوير نظامنا  االنتخابي في المستقبل، بحيث نصل به إلى مستوى الممارسة الديمقراطية النزيهة وفقا 
ما هو متعارف عليه في العالم الديمقراطي. ولهذا كان ضروريا أن نرصد في هذا التقرير كل ما تمت 

مالحظته من مخالفات، آملين أن يكون في ذلك رصيدا يعتمد عليه في جهودنا نحو مواصلة تطوير نظامنا 
 السياسي في المستقبل الذي ال نتمناه بعيدا.

األذهان أن تطوير نظامنا االنتخابي ال يجب أن يقتصر على إعمال ما  غير أنه يجب أن يكون واضحا في
تم تجاهله من قوانين وقواعد إجرائية في االنتخابات األخيرة، وإنما أيضا أن يمتد ليشمل إصدار تشريعات 

جديدة. فالنظام االنتخابي الراهن فيه من المشكالت ما يحول دون استخدامه أساسا لتمثيل القوى 
ة المختلفة في المجتمع، إذ أن هذا النظام يتسم بدرجة كبيرة من التحيز لألحزاب السياسية الكبيرة، السياسي

خاصة بسبب الميزة التي يمنحه له في الدوائر الفردية الواسعة التي ال يستطيع الفوز فيها سوى أحزاب 
ولعل هذا يتضح من مالحظة سياسية تمتلك تنظيما سياسيا كبيرا قادرا على العمل في الدوائر الكبيرة، 
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الفارق بين المقاعد التي حصل عليها حزب اإلخوان المسلمون من بين المقاعد المخصصة للقوائم، والتي 
% من 47% من مجموع هذه المقاعد، فيما وصلت نسبة مقاعده في البرلمان بمجمله إلى 38وصلت إلى 

بها الحرية والعدالة في دوائر القوم ضمت عددا مجموع مقاعد البرلمان، مع مالحظة أن المقاعد التي فاز 
 من مرشحي األحزاب التي تعاونت مع الحزب في إطار ما سمي التحالف الديمقراطي.
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