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 : مقدمة

اليت  –االنتخاابت الربملانية  –بدأت مصر مع بداية العام اجلديد يف إجراءات تنفيذ االستحقاق الثالث يف خارطة الطريق  
الد حتدايت كبرية يف ، لتكمل بذلك مشوارًا طوياًل واجهت فيه الب4510يونيو  05أُعلنت بعد سقوط حكم اإلخوان املسلمني يف 

ر حماولة حتقيق احلد األدىن من املمارسة الدميقراطية يف مواجهة االستهداف املباشر من مجاعات إرهابية يف الداخل واخلارج ألمن واستقرا
وما سيليه تقييم بدوران كمنظمة جمتمع مدين حناول من خالل هذا التقرير " املركز املصري لدراسات الدميقراطية احلرة"وحنن يف . البالد

العملية ابلكامل من كافة جوانبها، على مستوى دور الدولة متمثلة يف اللجنة العليا لالنتخاابت، وعلى مستوى األحزاب السياسية 
هو التقرير األول والذي يتزامن مع ويعد هذا . واملتنافسني، وأيضاً على مستوى املواطن الناخب صاحب الصوت األعلى يف هذه املعركة

وسوف يصدر املركز التقرير الثاين ابلتزامن . كتمال املرحلة األوىل من اإلجراءات وهي مرحلة التقدم أبوراق الرتشح للراغبني يف املنافسةأ
ت مع أكتمال املرحلة الثانية وهي مرحلة الدعاية االنتخابية، مث التقرير الثالث ابلتزامن مع أكتمال املرحلة الثالثة وهي مرحلة التصوي

   . ألوىل واإلعادةا

 

 أداء اللجنة العليا لإلنتخاابت: أوالا 

 : الشفافية وإاتحة املعلومات. 0

وحىت غلق  4510يناير  11يف الدعوة إىل اإلنتخاابت اتريخ منذ إلنتخاابت خالل املرحلة املاضية، متيز أداء اللجنة العليا ل
ة، والسرعة يف إجراء التعامالت املختلفة مع األحزاب السياسية، واملرشحني ، بقدر كبري من الشفافيفرباير 41يف هنائيًا  ابب الرتشح

مل يكن معهوداً يف فرتات سابقة، خصوصاً  ويعترب ذلك تطور كبري يف أداء اللجنة حيث أنه. املستقلني، وأيضاً منظمات اجملتمع املدين
 . لالستحقاقات السابقة الذي سبق منحهمن الوقت أن الوقت املتاح إلجراء االنتخاابت بكافة مراحلها هذه املرة أكرب 

يف الظهور املستمر للمسؤولني عن اللجنة يف وسائل اإلعالم املختلفة للرد على أي اليت أتبعتها اللجنة وقد متثلت الشفافية 
ويتم من شكل شبه يومي، ب مايتم حتديثهوصفحة على الفيسبوك استفسارات قد تنشأ أثناء اإلجراءات، وأيضاً إنشاء موقع إليكرتوين 

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

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



 املركز املصري لدراسات الدميقراطية احلرة

 
 

2 
 

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

 . مبا ال خيالف الشروط والقواعد املذكورة يف القانون لكل من هذه الفئات

عرض أمساء املرشحني وسريهتم الذاتية  لضرورة إال أن املتابعني سواء من اجملتمع املدين أو اإلعالم أو حىت الناخب يتطلع ل
ة على املوقع األليكرتوين للجنة العليا لإلنتخاابت، حيث دائمًا ما كانت اللجنة تكتفي بعرض قائمة أبمساء املرشحني فقط مع كامل

معلومات حمدودة جداً ال تتجاوز انتماءات املرشح احلزبية، وذلك رمبا ألنه يف احلقب السابقة كان املرشح يعتمد على شعبيته الواسعة 
 . ة اليت ينافس فيهاابألساس يف الدائر 

يونيو وظهور الكثري من الوجوه اجلديدة على الساحة السياسية  05يناير و 40لكن مع أختالف الظروف بعد ثوريت 
خصوصًا من الشباب غري املشهورين واالحزاب السياسية اجلديدة، وجب على اللجنة العليا بذل جهد أكرب ملساعدة الناخب يف 

ن خالل عرض استمارة السرية الذاتية الذي قام املرشحني املقبولني بتقدميها للجنة يف مرحلة التقدم التعرف على مرشحه، وذلك م
 . أبوراق الرتشيح مع صورة هلم على موقع اللجنة العليا لإلنتخاابت

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

 . مقدمة للناخب يف األساس وستعكس قدر أكرب من الشفافية يف أداء اللجنة العليا

 

 : إاتحة الفرصة للراغبني يف الرتشح. 5

 9مرشح على الفردي والقوائم املوزعني يف  6217اق أور  فرباير قبول 44ا لألنتخاابت صباح يوم أعلنت اللجنة العلي
شباب دون من ال 2100و( من إمجايل املرشحني% 1421بنسبة )إانث  929من بينهم ، الشروط عليهم ممن تنطبق حتالفات
 . والشباب فيما خيص الرتشح على مقاعد الربملان يف مصروهي النسب األعلى على األطالق ابلنسبة للمرأة %(. 70بنسبة )األربعني 

يف تعاملها مع املرشحني سواء املنتمني ألحزاب أو طوال فرتة فتح ابب الرتشح التزمت اللجنة العليا لالنتخاابت قد و 
نافسة يف االنتخاابت الربملانية، ومل املستقلني أو التزامًا صارمًا ابلنصوص القانونية اليت حتدد كيفية تعاملها مع الراغبني يف الرتشح للم

من هذه االلتزامات، رغم الضغط الشعيب لرفض مرشحني بعينهم كانت هلم سوابق ممارسات فساد يف حقب سابقة  اً تستثين اللجنة أحد
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لراقصة مسا رجل األعمال أمحد عز وا: ومنهم على سبيل املثال ال احلصر أمسني شهريين مها. أو ليس هلم عالقة ابلعمل السياسي
 . املصري

عهد الرئيس األسبق حسىن مبارك  السنوات األخرية يفبوقائع فساد عدة شهدهتا  ارتبط أسم رجل األعمال أمحد عز
لصاحل مرشحي احلزب الوطين الذي  فقط يناير بثالثة أشهر  40قبل ثورة و  4515 عام وأشهرها واقعة تزوير االنتخاابت الربملانية يف

أخرين، وهذا ما جعل أغلب املواطنني مرتبصني لعودته بعد اإلفراج عنه وتربئته من التهم اليت نسبت إليه بعد ثورة  قوده عز بنيكان ي
، ما كان من الناس إال أن .....يناير، ويف رد فعل غري متوقع حني قام عز بتوزيع بطاطني على الفقراء يف دائرته اإلنتخابية مبحافظة 

وابلرغم من ذلك مل حترمه اللجنة العليا لالنتخاابت من فرصة تقدمي أوراقه للرتشح ألنه ال شبهة . ضًا عليهأحرقوا هذه البطاطني اعرتا
جنائية عليه وليس هناك ما مينعه من مباشرة هذا احلق السياسي، وبعد غلق ابب الرتشح أعلنت اللجنة عدم قبوله كمرشح نظراً ألنه مل 

 . املرتبطة إبقرارات الذمة املالية له ولزوجته يستكمل األوراق املطلوبة منه خصوصاً 

على النقيض من ذلك، قبلت اللجنة العليا أوراق الراقصة مسا املصري وفنانني أخرين، كان املواطنون قد أبدوا استيائهم من 
على شهرهتم، لكن ابلرغم فكرة تشرحهم للربملان ألن الربملان عمل سياسي وتشريعي ليس هلؤالء الفنانني أي خربة فيه ويعتمدون فقط 

من ذلك مل حترمهم اللجنة من احلق يف الرتشح، وابلفعل قبلت كل من أستكمل أوراقه منهم، اتركة بذلك احلكم للشعب يف صندوق 
 . االنتخاابت يف النهاية

 

 : قواعد بياانت الناخبني. 3

بعض النقاط يف املرحلة املاضية فيما خيص  قد واجهت عددًا من املشكالت والشكاوىإال أن اللجنة العليا لإلنتخاابت 
املرتبطة بعمل منظمات اجملتمع املدين اليت ستتوىل متابعة اإلنتخاابت، وسوف نوردها تفصياًل يف القسم اخلاص ابجملتمع املدين أدانه، 

لعملي يف يوم التصويت ما زال غري اليت كانت دائمًا سببًا يف إاثرة مشكالت أثناء التطبيق اوأيضًا بعض املسائل املرتبطة ابلناخب و 
كلة مشلقليلة القادمة قبل بدء التصويت، ومنها على سبيل املثال ال احلصر واضح، وأنمل أن يتم توضيحه أو استدراكه يف األسابيع ا

  .تنقية قواعد بياانت الناخبني وإعادة حتديثها

 اللحظة ىف هلا الكاملة األرقام وإعالن إغالقها يتم وريةاجلمه مستوى على الناخبني بياانت قاعدة من املفرتض أنحيث أنه 
، لكن حىت اآلن ما زالت كل األرقام املعلنة لعدد الناخبني املقيدين أرقام االنتخابية العملية ىف للتصويت الناخبني دعوة فيها يتم الىت

 . هلؤالء الناخبني حىت األنفئوية مليون انخب، وال توجد أرقام حمددة وتصنيفات عمرية و  00تقريبية تصل إىل 
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كما أننا ابختبار النظام املوجود على املوقع اإلليكرتوين والذي يتيح للناخب التعرف على املكان الذي ميكنه التصويت فيه، 
لبياانت أكتشفنا أن بعض األمساء اليت سبق الشكوى أبهنا ألشخاص توفوا ابلفعل ما زالت مقيدة، مما يعين أنه مل يتم فعليًا تنقية ا

 . وتعديلها على األقل يف قاعدة البياانت املوجودة على املوقع األليكرتوين للجنة

 أى هبم وجدير ابلذكر هنا، أن الدستور يلزم الدولة بضرورة إدراج امساء املواطنني الذي تتوافر فيهم شروط الناخب ومل يلحق
شوف االنتخاابت وفقًا للرقم القومي بشكل دوري وتلقائي، أي دون العام يف ك مدار على السياسية احلقوق مباشرة موانع من مانع

 كما أن الدولة ممثلة يف اللجنة العليا لالنتخاابت ملزمة أيضا. طلب من املواطن نفسه، ويتم حتديد املوطن االنتخايب وفقًا حملل اإلقامة
 . ونزاهتها وحيدهتا واالنتخاابت االستفتاء اجراءات ةللقانون مبا يضمن سالم وفقاً  دورية بصورة بتنقية قواعد بياانت الناخبني

 

 : اجملتمع املدين وعملية املتابعة: اثنياا 

لطاملا كانت العالقة بني اللجنة العليا لالنتخاابت ومنظمات اجملتمع املدين هي عالقة شد وجذب طوال السنوات املاضية  
متابعة االستحقاقات االنتخابية على تنوعها يف منتصف التسعينات، حيث  منذ أن بدأت منظمات اجملتمع املدين يف مصر مبراقبة أو 

كانت الدولة ترى أنه من غري الالئق أن يقوم أشخاص عاديني مبراقبة عمل القضاء املسؤولني عن إدارة العملية االنتخابية وتقييمه 
ستطيعون من خالله ضمان حيدة ونزاهة االنتخاابت وفقاً بينما يرى العاملون يف اجملتمع املدين أن هذا دور أصيل هلم ي. واحلكم عليه

وهو ما جعل التعبري الوارد يف نص القانون خبصوص . للمعايري الدولية املتعارف عليها واملنصوص عليها يف املواثيق الدولية ذات الصلة
وكلها يف النهاية " متابعة"وأخريًا " مالحظةمشاهدة و "إىل " مراقبة"مالحظة اجملتمع املدين لعملية التصويت يتغري عدة مرات من لفظ 

حتمل نفس املعىن ونفس املهمة أال وهي رصد ما حيدث من ممارسات إجيابية أو سلبية يف عملية التصويت بغرض ضمان حرية ونزاهة 
 . االنتخاابت وتطوير أليات هذه املمارسة الدميقراطية يف املستقبل قدر اإلمكان

يونيو، حيث أصبحت الدولة ممثلة يف  05يناير و  40صراع قد هدأت كثرياً يف مرحلة ما بعد ثوريت إال أن هذه احلالة من ال 
حىت أنه  أجهزهتا املختلفة وأمهها اللجنة العليا لالنتخاابت، أكثر تقباًل وتعاوانً مع منظمات اجملتمع املدين يف متابعة العملية االنتخابية،

يف استقبال مراقبني أجانب ينتمون ملنظمات غري حكومية أو حىت كياانت واحتادات حكومية  مل تعد جتد الدولة أي حرج أو غضاضة
ئيًا يف مثل االحتاد األورويب واالحتاد األفريقي ملتابعة االستحقاقات اإلنتخابية يف مصر وكتابة تقارير بشأهنا، وهو أمر مل يكن متقباًل هنا

 . املاضي وكان دائماً حمل انتقاد ملصر
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ابلرغم من التطور اإلجيايب يف هذه العالقة بني منظمات اجملتمع املدين احمللية والدولية من انحية وبني اللجنة العليا  لكن 
لالنتخاابت، ما زالت هناك بعض العثرات اليت تعرقل عمل منظمات اجملتمع املدين يف تلك املهمة، وأمهها األمور املرتبطة إبصدار 

ت وابملتابعني العاملني من خالهلا وأيضًا الفرتات الزمنية الضيقة واأللية الغري منجزة يف مسألة إدخال بياانت التصاريح اخلاصة ابملنظما
 . وهذا ما أشتكى منه أغلب املنظمات. املتابعني لتقوم اللجنة بفحصهم

لالنتخاابت ية املتابعة منظمة حملية ممن تنطبق عليهم الشروط ملمارسة عمل 70نتهت اللجنة لقبول مخس منظمات دولية وأ
 لقانون وفقاً  املنظمة مشهرة تكون أن( 1: هياليت قامت على أساسها بقبول تلك املنظمات والشروط الثالثة الربملانية القادمة، 

 ابحليدة هلا مشهود حسنة، مسعة املنظمة ذات تكون أن( 4التنفيذية،  والئحته ٢٠٠٢ لسنة ٤٨ رقم األهلية واملؤسسات اجلمعيات
أستحدثت اللجنة هذه املرة ضرورة تقدمي شهادة من كما . االنتخاابت متابعة جمال يف سابقة خربة للمنظمة تكون أن( 0والنزاهة، و

 وأن واللوائح، للقوانني خمالفتها وعدم نشاطها، مباشرة يف استمرارها تفيداالجتماعي املسجلة لديها املنظمة احمللية وزارة التضامن 
 .الدميقراطية ودعم االنسان وحقوق االنتخاابت، متابعة مبجاالت يتعلق هلا الصادر لرتخيصل وفقاً  نشاطها

دين من أحقية متابعة قد أدت هذه الشروط ولو بشكل غري مباشر الستبعاد قطاع كبري جداً من العاملني يف جمال اجملتمع املو 
املنظمات احمللية املشاركة يف متابعة االنتخاابت الربملانية هو األقل مقارنًة بكل االستحقاقات السابقة منذ ثورة إن عدد . االنتخاابت

يث أن غالبية املنظمات العاملة يف مصر ال ينطبق عليها الشرط األول وهو أن تكون مسجلة لدى وزارة التضامن ومشهرة يناير، ح
ألهلية، وهي مسألة يف احلقيقة ال ُيالم عليها اللجنة العليا لالنتخاابت، ألهنا ترتبط أساسًا حبالة وفقًا لقانون اجلمعيات واملؤسسات ا

جدل ممتدة منذ بضعة أشهر بني وزارة التضامن واملنظمات الغري حكومية اليت مازالت مرتددة يف اختاذ اإلجراءات الالزمة لتوفيق 
وإىل حني يصدر القانون اجلديد الذي ينظم عمل . القانون أو الوزارة يف التعامل معهم أوضاعها والتسجيل لدى الوزارة ختوفاً من تعنت

 . منظمات اجملتمع املدين أو تقوم هذه املنظمات بتوفيق أوضاعها، لن يتمكن أي منها من متابعة االستحقاقات االنتخابية

وهو املنصوص عليه يف الشرط الثالث، قد أدى إىل  كما أن مسألة ضرورة توافر اخلربة لدى املنظمة املتقدمة يف املراقبة،
ضاً من املنظمات اليت تكونت حديثاً، وخصوصاً بعد إضافة شرط يف أوراق التقدمي أن يكون يف نص قرارا إشهار استبعاد جزء كبري أي

ن غالبية املنظمات اليت كانت املنظمة أو الرتخيص الصادر هلا ما يفيد أبن جمال عملها هو الدميقراطية وحقوق اإلنسان، يف حني أ
تتابع أو تراقب االنتخاابت من قبل خصوصاً يف حمافظات خارج العاصمة، هي منظمات مسجلة كجمعيات أو مؤسسات خريية ليس 

 . لنشاطها أي عالقة ابلعمل املدين

كبرية  يف مسألة تغطية تكاليف فضاًل عن هذا وذاك، تواجه أيضاً منظمات اجملتمع املدين اليت تنوي متابعة االنتخاابت أزمة  
عملية املتابعة، حيث أن املنظمة الواحدة حتتاج ما ال يقل عن مخسة أالف جنيه لتغطية مصاريف عملية املتابعة عن كل دائرة إنتخابية، 
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كانت تعتمد املنظمات   يف املاضى،. يف حني أن عدد الدوائر االنتخابية يف االنتخاابت الربملانية القادمة يزيد على األربعة عشرة ألف
على تغطية مصاريف املتابعة من خالل احلصول على متويل من جهات أجنبية أمريكية وأوروبية، لكن هذه اجلهات مل تعد متول 

 . يونيو، وابلتايل أثر ذلك بشدة على عدد املتابعني واأللية اليت كانت تستعني هبا أغلب املنظمات 05املنظمات كما كان احلال قبل 

أعلنت بعض املنظمات الدولية املهمة أهنا لن تقوم مبتابعة االنتخاابت الربملانية ألسباب أيضاً تتعلق مبيزانياهتا، وهو ما يضاً وأ
 .جيعلنا نتوقع بضعف عملية املتابعة ودور اجملتمع املدين يف االنتخاابت الربملانية القادمة بوجه عام مقارنًة ابالستحقاقات السابقة

 

 :والتشريعيملناخ السياسي ا: اثلثاا 

إن املشهد السياسي واملناخ التشريعي الذي يتم فيه التجهيز الستحقاق االنتخاابت الربملانية ينذر ابلكثري من العقبات اليت  
أصالً، من املتوقع أن تؤدي إىل فشل هذه االنتخاابت يف التعبري عن اإلرادة احلقيقية للمواطنني أو أن حتول دون حدوث االنتخاابت 

 : ونفرد منها على سبيل املثال ال احلصر ما يلي

 

 :عدم دستورية بعض القوانني املنظمة. 0

هناك مشكالت كبرية ظهرت يف الفرتة املاضية بسبب التعارض بني نصوص الدستور وبعض املواد يف القوانني املنظمة 
أبن يتم حله  –حال اكتمال االنتخاابت  –يهدد اجمللس القادم  لالنتخاابت الربملانية القادمة، ومسألة عدم دستورية هذه النصوص قد

، أو قد تتسبب يف عدم عقد االنتخاابت من األساس وأتجيلها لوقت الحق يف حال قضت 4511على غرار ما حدث يف جملس 
 . احملكمة الدستورية ابلنظر يف الطعون املقدمة إليها بعدم دستورية القوانني

 احلقوق مباشرة تنظيم قانوين بطالنـب تطالبعون يف مطلع شهر فرباير إىل احملكمة الدستورية العليا ط دعاوىمت تقدمي أربع 
 : نظراً لـ النواب، جملس انتخاابت دوائر وتقسيم النواب وجملس السياسية

 الىت القائمة بني تباين لوجودمن قانون تقسيم الدوائر بسبب عدم توافر مبدأ تكافؤ الفرص  15و 7و 2 املواد دستورية عدم (1
 4 ،مرشح 20 على حتتوى الىت والقائمة مرشح 10 على حتتوى
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 للدعاية األقصى احلد جتعلختل مببدأ عدم املساواة حيث  الىت السياسية احلقوق مباشرة قانون من 40 املادة دستوريةعدم  (4
  واحدة، مةقائ تضمهم مرشحاً  10 لكل املبلغ وتضاعف جنيه ألف 055 الفردى للمرشح االنتخابية

املادة  تنص ختل مببدأ أن االنتخاب حق وليس واجب حيث الىت السياسية احلقوق مباشرة قانون من 06 املادة دستورية عدم (0
  جنيه، 055 جتاوز ال بغرامة أبصواهتم اإلدالء عن املتخلفني معاقبة على

 ألهنا شاب؛ بصفة الرتشح من سنة 25 وحىت 11 سن من الشباب حترماليت  النواب جملس قانون من 4 ملادةاعدم دستورية  (2
 . الرتشح ابب فتح يوم ميالدية سنة 00 إىل سنة 40 من الشباب سن حددت

 

ال تنحصر املسألة يف بطالن النصوص فقط، لكن أيضًا الطريقة اليت مت تقسيم الدوائر االنتخابية ابلنسبة للقائمة هبا تزيد األمر 
 ميقسوالناخبني، إذ مت ت السكان عدد ىف متقاربة وحمافظات دوائر بني التمثيل ىف التفاوت تعقيدًا على الناخب، حيث مل تراعي

وكل قائمة تغطي مساحة واسعة جدًا من احملافظات جتعل أغلب  القائمة بنظام لالنتخاب ختصص دوائر 2 إىلابلكامل  اجلمهورية
 انتخاهبم للقائمة سيكون اختيار عشوائي غري قائم على وعي ومعرفة الناخبني ال يعرفون كل األمساء املوجودة على القائمة، وابلتايل

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

 

 املنافسة ومستوىاملرشحني ضعف . 5

، هناك أيضاً ضعف شديد يف مستوى املتنافسني أو استمرارها االنتخاابتجناح ىل الضعف التشريعي، الذي يهدد ابإلضافة إ
سواء من أحزاب سياسية أو مستقلني، حيث أن غالبية الذين أبدو رغبتهم يف املنافسة وتقدموا أبوراق ترشيحهم  على مقاعد الربملان،

اء كانوا جنوم فن مثل بعض الراقصات واملطربني واملمثلني، أو جنوم الربامج احلوارية الذين ذاع وليس السياسيني، سو " النجوم"هم من فئة 
يسوا صيتهم يف الفرتة األخرية من فئة اإلعالمي والناشط واحلقوقي واخلبري واحمللل، ومع أحرتامنا هلم مجيعًا فالتجربة أثبتت وتثبت أهنم ل

يت نص عليها الدستور، وهو الدور الرقايب والتشريعي، وليسوا أيضًا أهاًل لتحمل مسؤولية أهاًل ملباشرة أعمال انئب الربملان ال
الصالحيات الضخمة اليت مينحها الدستور اجلديد للربملان واليت تصل إىل حد عزل رئيس اجلمهورية نفسه، إذ أن هذه املهام تتطلب 

وإن كان املواطن . رسة احلقيقية للعمل السياسي واحلزيب من انحية أخرىخربة واسعة يف جمال التشريع من انحية وخربة أكرب يف املما
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يقبل بوجود أشخاص ليسوا أهاًل لتمثيله يف الربملان يف حقب سابقة، ال ميكن بقبول ذلك بعد كل ما مرت به البالد يف الفرتة األخرية 
 . من أجل أن تضع قدميها على الطريق السليم ابجتاه الدميقراطية

اع الصورة، نكتشف وجود مشكلة يف األحزاب السياسية اليت من شأهنا ختريج مرشحني مؤهلني، واليت تتنافس فيما ومع اتس
بينها األن، إذ أن األحزاب العاملة يف مصر األن كلها بعيدة متامًا عن املواطن العادي، حىت أن جزء كبري من العاملني أو املهتمني 

عد االحزاب العاملة يف مصر والتعريف بتوجهاهتا وأنشطتها، فما ابلك برجل الشارع البسيط، ابلشأن العام ال يستطيعون حصر أو 
 : وجند أن األحزاب يف مصر، ال سيما اليت أعلنت املنافسة على االنتخاابت الربملانية القادمة تنتمي لفئة من ثالثة

ارد مالية أو بشرية كافية للدفع مبرشحني أحزاب ذات اتريخ وخربة ولكن ليس هلا حضور يف الواقع، وليس لديها مو  (1
ولعل جتربة حزب الوفد أكرب . وإدارة محالت انتخابية انجحة تسمح هلم ابحلصول على متثيل مشرف داخل الربملان

مثال، فبعد أن فشل احلزب يف تكوين قوائم خاصة به، أضطر لإلندماج يف قائمة حب مصر بنسبة متواضعة ويف 
 . غلق ابب الرتشيح، ابلرغم من سابق هجومه الشديد على نفس القائمةاللحظات األخرية قبل 

حزب النور ذو اخللفية اإلسالمية أحزاب حديثة بال خربة ولكن لديها موارد مالية كبرية، وأشهرهم على اإلطالق  (4
حها الفرتة املاضية، االنضمام ألي حتالفات مت طر  ارفض نالذيذو اخللفية الليربالية و حزب املصريني األحرار املتشددة و 

وف رجل األعمال جنيب ساويرس وراء حزب املصريني األحرار ووقوف عدد مبوارد مالية كبرية بسبب وق نويتمتع احلزاب
املالية  مايف املنافسة اعتماداً على قوهت ني، لكن مدى جدوى جناح احلزبمن رجال األعمال اإلسالميني وراء حزب النور

 . أو ابلتالعب ابلعاطفة الدينية يعد املواطن ينخدع مبا يقدم له من عطااي يث ملفقط مسألة مشكوك فيها، ح
أحزاب حديثة بال خربة وبال موارد، وهي غالبية األحزاب اليت تكونت بعد ثورة يناير مباشرًة وفشل معظمها يف املنافسة  (0

ألمساء الكبرية واملعروفة بني هذه األحزاب رغم توافر موارد مالية كبرية لديها آنذاك، والطريف أن ا 4511يف انتخاابت 
مثل الدستور والعدل، قد آثروا السالمة إبعالهنم مقاطعة االنتخاابت الربملانية وعدم املشاركة فيها خوفاً من تكرار نفس 

  . الفشل خصوصاً يف غياب املوارد املالية هذه املرة

جند أن بعضاً من املنتمني ألحزاب سقطت مع أنظمتها يف ثوريت  ويف ظل غياب الدور احلقيقي لألحزاب القائمة يف الشارع،
يونيو تطل برأسها من جديد يف حماولة الستغالل خربهتم السياسية، حيث كان احلزب الوطين ومجاعة اإلخوان هم  05يناير و 40

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

ن خوان لالنتخاابت دون أن يفصحوا عوبينما هناك شكوك يف خوض بعض غري املعروفني من املتعاطفني مع مجاعة اإل
وفاً هويتهم مما أضطر بعض منظمات اجملتمع املدين ومنها مركزان اطالق مبادرة للبحث يف خلفيات املرشحني خصوصًا على القوائم خت
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من ختفي عناصر مجاعة اإلخوان اإلرهابية فيها ووصلهم للربملان يف غفلة من الشعب، فإن بعض املنتمني للحزب الوطين املنحل مبا يف 
ذلك وجوه معروفة جداً مثل رجل األعمال أمحد عز، قد أعلنوا عن مشاركتهم يف االنتخاابت كمرشحني، وبعضهم تقدم أبوراقه ضمن 

األقاليم خارج العاصمة القاهرة، وجزء كبري منهم شباب من بني الذين مت اختيارهم  ينافس على الفردي، خصوصًا يف قوائم وغالبيتهم
وأتهيلهم يف هناية عهد مبارك لتقدميهم من خالل احلزب الوطين كوجوه جديدة يف العمل السياسي ضمن ما كان جيهز له وقتها من 

  . أتهيل مجال مبارك خلالفة والده

ستأيت إلينا بربملان مثل ألوان الطيف تغيب عنه فكرة  –لو عقدت  –ل املشهد احلزيب احلايل ينذر أبن االنتخاابت ولع
الغالبية احلزبية، وهذا أمر يضر أكثر ما يفيد حيث سيؤدي إىل حالة من التخبط والتضارب الشديد بني االنتماءات احلزبية والقائمة 

ار أو وجود رؤية واضحة وحمددة داخل اجمللس أمر يف غاية التعقيد وابلتايل سينعكس ذلك على ما لألعضاء، وستجعل عملية اختاذ قر 
 . سيصدر عن اجمللس من ممارسات أو قرارات أو مواقف

 

 : احلرب على اإلرهاب. 3

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

ئيس الدولة يف الداخل واإلرهاب الذي ميارسه أنصار اإلخوان على حدودان الشرقية والغربية، ورغم إصرار القيادة السياسية متمثلة يف ر 
على موازاة عملية البناء مع احلرب، حبيث يكون للدولة يد حتارب وأخرى تبين اللبنات األوىل ألسس الدميقراطية يف مصر، فإن املواطن 

ل املشغول أبمنه وسالمة أسرته يف املقام األول لن يقدم على االستمتاع حبقوقه االنتخابية كما هو متوقع، مما يهدد أيضًا بعدم الوصو 
 . إىل برملان يعرب بشكل حقيقي عن إرادة شعب واٍع وفاهم

 

 

 

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

لكن تبقى الظروف السياسية . بسبب التغريات السياسية احلادة اليت مرت هبا البالد ومر هو هبا أكرب ابعث على التفاؤل هبذا الشأن
ة بعض نصوص الصعبة واحلرب على األرهاب وضعف التنافس بني األحزاب القائمة ابإلضافة إىل القصور التشريعي وعدم دستوري

القانون عنصر هتديد لفشل العملية ككل أو رمبا حل الربملان القادم يف حالة اكتمال االنتخاابت وتشكله، مما جيعل من احلكمة التأين 
 . يف إجراءات االنتخاابت الربملانية وأتجيلها لو تطلب األمر حلني إصالح هذه العيوب والبناء على أساس سليم

  

 

  

   

 


