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 دالالت المقارنة بين القوائم والفردي: هل جرى االنتخاب على المرجعية؟
 حمدي أ.عبد الرحمن

 
ت م ستبطرح سؤال أود أن استهل لرض الورقة البحثكة  ..ورحمة اهلل وبرماته  م ليكم مالسال
 تم انتخابهل  :نتخاباتذي طرح نفسه بقوة في االالسؤال الف .من خالل العرض اإلجابة ليكه

 من التعصب والتطرف؟درجة على  بناء  نتماء مرجعي أم اعلى  ء  بنان سالميياإل
الدلاكة أما م  شعار مانحكث  ؛في المنكاإحدى القرى المسكحكة حدث في  وسوف أطرح مثاال   

وقد حصل حزب النور ليى نسبة من األصوات الذي كحب أ م النور كنتخب حزب النور", اليجان "
كما هو -هل هى عواطف أم هى مرجعية سؤال: مرة أخرى نطرح ينا وهذا كجع ،القركةهذه في 

 بشكل أو بآخر؟ -موجود في العنوان
    ثالث مرجعكات أساسكة: إلى لمرجعكات تقسك م اكممن وفي البداكة 

اإلخوان إلى من )السيفكة الجهادكة  االمختيفة بدء  عناصرها ب المرجعية اإلسالمية .1
التحالفات اإلسالمكة التي كمثيون ا بحزب النور( وهؤالء الوسط الجدكد، مرور  و ن كالمسيم

   .%60فوق تحصيت ليى نسبة 
ألن  ؛بدقةالتي ال نستطكع تعركفها  ةأو الليبرالي ةالعلماني و المرجعكةالثاني هالقس م و  .2

مانت تها افي إحدى دلاكفالميتة المصركة  ،فاصية ا م تضع حدود  نتخابكة لالبرامج اال
نتخابي البرنامج اال لعنجستطكع أن نلذا ال ، لشركعة اإلسالمكةتحدث لن تطبكق ات

 لمرجعكة باقي األحزاب.ك م بالنسبة كتقلي  ا  معكار 
حزاب الفيول باإلضافة وهى أ ،مرجعيةست ذات ليعتبر أنها كممن أن نوهناك أحزاب  .3

تحدث لن تأن كممن لهذه األحزاب فبمعنى أنه ال توجد مرجعكة واضحة, لحزب الوفد؛ 
 تحدث لن اليكبرالكة.تلشركعة اإلسالمكة وفي نفس الوقت ا

 
فإنناا كممان ، مكفكاة توزكاع األصاوات باكن الفاردي والقائماةأما إذا نظرنا إلى نتائج االنتخابات وفقاا ل

  :أن نالحظ التالي
ت في الفردي تتناسب مع نسبة األصاوات فاي القائماة فاي الجولاة األولاى اأن نسبة األصو  .1

 .والصعكدحافظات الدلتا في مبشمل أساسي 
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لاد ااألصاوات باكن مقالاد الفاردي ومق الف ميحاوظ فاي نسابةاخاته ماان هنااك أنافي حكن  .2
 نجاا مثااال فعيااى ساابكل ال ؛قناااة ومحافظااات الحاادودفااي محافظااات ال واضاا بشاامل  القائمااة

قاد فلياى الخيفكاة الخدمكاة،  ا  سبب النجاح مبنكمان و  ،محافظة أسوانفي الفيول  نسبة من
ساقط مرشا  الحركاة أ  مماا  ,خدماة ناه صااحبألول ضد حزب الناور يد مرشحي الفنج  أح
اا لصااال  مرشاا  فخاار فااي نفااس المحافظااة والعدالااة  خياايا ت  ألن الحركااة والعدالااة ماناات دائم 

 هذه الدائرة لهذا المرش .
اا يفارديمضادة ل القوائ م جاءت نتائجفقد في دائرة بورسعكد أما  .3  المرحياة األولاىففاي  ،تمام 

فااي تقركب ااا,  %53بنساابة أصااوات ماان الجولااة األولااى دمتور أماار م الشااالر ياا م المقعااد لسااح  
ساااا م والمعقاااد الثاااااني ح   ،فقااااط %32لياااى حصاااال  حااازب الحركااااة والعدالاااة ةقائماااا حاااكن أن

واإللااادة ليباادري فرغيااي ماناات مااع مرشاا   الخيفكااة الكساااركة, يدري فرغيااي ذليمسااتقل الباا
ليمتيااة,  امقعاادو يحركااة والعدالااة, ل امقعاادشاامل ماناات تفااي حااكن أن القااوائ م  .الحركااة والعدالااة

 .فالمقالد الفردكة اختيفت تمام ا لن مقالد القائمة ؛كن لينورومقعد
فااي  مااثال  , فيقااد شااهدنا باادت فكهااا النتااائج غكاار متوقعااة دوائاار الفاارديوهناااك مجمولااة ماان  .4

دوكدار ضاد لباد  سنيلحركة والعدالة حلمرش  اصوتوا أن األخوة المسكحككن  دائرة المنتزه
المنع م الشاحات، وقاد فااز حساني دوكادار أماا م طيعات مصاطفى الاذي قكال وقتهاا أناه ماان 

 مع حزب النور. ا  متحالف
لا م كحصال التاي حظكات بتغطكاة إلالمكاة مبكارة,  من الادوائروهي ؛ مدكنة نصردائرة في و  .5

ياذان لد.محماد كساري اوده و لالمرو ترش   ؛ حكثليى أي مقالد اإلخوان والمتية السيفكة
 مانا مدلومكن من الحركة والعدالة والمتية السيفكة.

 
 :تتمثل فكما كييأخت م بمجمولة من المالحظات وأركد أن 
ليااى المقالااد المسااتقية ولااكس واألحاازاب الجدكاادة تحدكااد ا ناازول ماال رؤساااء األحاازاب  .1

ئادة ولاة القاوهاو مان المجم .مصطفى النجار نج  مساتقال  دنجد فليى قوائ م أحزابه م، 
حازب مصار  مؤساسوهاو  لمرو حمزاوي نج  مستقال  لحزب العدل, باإلضافة إلى د.

 الحركة.
ماااااان مجمولااااااة كمماااااان إكااااااراد  ،المرجعكااااااةلوجي و كو كاااااادتعيااااااق بالشخصااااااي واألوفكمااااااا ك .2

فاااي اليجاااان أكاااا م التصاااوكت  فاااي التجاااول التاااي الحظتهاااا خااااللفردكاااة المالحظاااات ال
هناك ل م كمن في محافظة القاهرة تحدكد ا ف ؛كةمعرفة أسباب التصوكت األساسلمحاولة 
 مااانفقااد أمااا م اليجااان, األنسااب تتساااءل لاان المرشاا   ماناات فالناااس ،ليمرشااحكنحساا م 

الناااس حكااث لاا م كعاارف ليااى الرمااوز ولااكس ليااى أسااماء المرشااحكن؛ األمباار ز كااترمال
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 سااكدات فااي مدنكااة نصاارالن الجااإحاادى  -فااي هااذا الصاادد–ذماار أو  ،أسااماء المرشااحكن
وفااي  .ليكنااا"اهلل "اختاارت رمااز النجفااة لمااي كنااور  :تقااول اناات إحاادى الناخباااتمحكااث 
وهاذا لا م كتماارر كاد مان األصااوات المشاتتة بشامل مبكار, ماان هنااك العد ة األولاىالجولا

 الجولة الثالثة. وأفي الجولة الثانكة 
ماااان جااازء مبكااار مااان فقاااد نتخاباااات فاااي الجولاااة األولااى لال قاااالك مفاااي محافظاااات األأمااا 
بكن بشمل أساسي أما م اليجان   الترجكفمان في تحدكد من سكنتخبه,  ا  بكن حاسمناخال

فااي  هممااا أناا, )رمااز حاازب النااور( أو الفااانوس )رمااز حاازب الحركااة والعدالااة( المكاازان
المساااااكحككن األخاااااوة أن بمعناااااى ثااااال أساااااكوط ماااااان هنااااااك قائمااااة ليمنكساااااة؛ محافظااااة م
 ،ومسااتقل ليااى معقااد العمااالئااات, الفمقعااد وأحااد الفيااول ليااى , العااكنن رمااز سااكنتخبو 

 مانت معروفة. لتي سكنتخبها المسكحكوناو األسماء التي سكنتخبها المسيمون, ف
لااه نساابة مااان النااور فحاازب , بااكن الحضااري والقااروي فااي الصااعكد ظهاار اخااتالف فخاار .3

الحزب الوحكاد المحساوب فإن ذلك إلى وباإلضافة , لقروكةتصوكت أليى في الدوائر ا
في محافظة أسكوط والمنكا وقنا  لدد مبكر من مرشحكهسالمكة نج  ليى الجمالة اإل

بغاض النظاار لاان ) تواجااد بهاا الجمالااة اإلسااالمكةت توهاى ماان المحافظااات التاي ماناا
رتبط بشارلكة األفعاال كا اوهاذا كعطاي مؤشار   (,تجاههاا ليعنافاحاول تفاقنا أو اختالفناا ا
أن  ماناات تشااكر إلااى نتخاباااتالة؛ فمثكاار ماان تعيكقااات الناااخبكن بعااد احتاارا م التضااحكاو 

يهااا م متياااته م فالسااايفككن أماااا ياااوا واساااتمروا فاااي نضااااله م, ق  ماء والت  اإلخاااوان ضاااحوا بالاااد
حكااث اتجهاات  ؛تغكاارات مثكاارةقااد شااهدت ف نكفااةوفكمااا كتعيااق بالتكااارات العة, كالتصااوكت

ات نتخابن الظواهري قبل الجولة األولى لالل، فأكميت بالعميكة الدكمقراطكةيسكاسة وقبل
دفعوا دماءه م من أجل  ألن هناك فالفنتخاب؛ تسجكل كدلو المصرككن لالفي ظهر 

 م الجهاااادي مااان أجااال إزالاااة فاااي تعبكااار لااان تضاااحكة مجتمعاااات اإلساااالهاااذه اليحظاااة؛ 
 ضحوا من أجل ذلك. ونهناك مثكر الطاغكة, ف

 
ماد فالمثكر مان التعيكقاات مانات تؤ  ،حول السيوك التصوكتيأخكرة هناك مالحظة  ،ختاماو 

السااؤال فولماان ساانرى ماااذا سااكفعيون، ليااى أنااه تاا م انتخاااب اإلسااالمككن ماان أجاال تطبكااق الشااركعة, 
محاولااة  كمثاال ولمنااها ؛ فاادخول أي ماان القاوى السكاسااكة ليبرلمااان ال كمثاال ضامانة لهاا م ماازال مفتوحاا

 ختبار.لال
 


