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 تحريرية مقدمة
 (**)مدحت ماهر الليثيإعداد: 

 (*)سمية عبد المحسن

 
يناير لتمثل أولى خطوات بناء الجمهورية الثانية وتأسيس  25جاءت االنتخابات البرلمانية األولى بعد ثورة 

نظام مؤسسي جديدد يدي م در بدالت ام  مدم اسدتمرار خطدوات ظددم النظدام السدديم الراسدد وتطهيدر أر دا  الدولدة 
ت ظدج  االنتخابدات بدايدة لتسدايم السدداطة د  حيد  و د ؛مؤسسداتها مد  الرسداد الدجذ تجدجر بهدا وبدر وسددود م دتو 

ددتجدداو   ر  بعددد تددأخ   إلدى مؤسسددات مدنيددة منتخبددة عف المدددة التددي  ددا  مدد  المسددرر بعدددظا تسددايم السدداطة ويدد      
  .2011نتيجة االسترتاء الشعبي واى التعديالت الدستورية يي مارس 

لرغم مما أحاط بإجراء تاك االنتخابات م  ظروف ماتبسة وأجواء متوترة، وجدال حول مالءمدة ظدج  وواى ا
السددا م واددى إدارة شدد و  الددبالد –الظددروف متمددام العمايددة االنتخابيددة، إال أ  المجاددس األواددى لاسددوات المسدداحة 

االنتخابات يي الموودد المحددد لهدا أبدى حر ه الشديد واى إجراء  -االنتساليةاألولى م  المرحاة خالل الرترة 
دنيته يي تسايم الساطة وودم حر ه أو تمس ه بالسداطة بعدد مدا و  حس  مثبات  ه إليده مد  اتهامدات بالتبداطؤ ج 

. غير أ  جلدك يي إنهاء المرحاة االنتسالية والخروج واى امرادة الشعبية التي وبرت ونها نتا ج استرتاء مارس
ظدج  االنتخابدات مد  حيد  أولويتهدا ودالالتهدا وم التهدا، السياسية والمجتمعية حدول لم يمنم م  اختالف السوى 

يددرا مد   يدادة الدووي  س  و  د وا    ا  ظناك نوع مد  االتردا  حدول ن اظدة العمايدة ومدا شدهدته مد  إيبدال شدعبي
 واألمل يي التغيير.

ومددى مالءمتده لانظدام النتخدابي ويد و ست نتا ج االنتخابات بعض الدالالت المتعاسة م  ناحية بالنظدام ا
وتدأثير  وادى يدرل السدوى أوسبت يتدرة مد  االسدتبداد واالنسدداد السياسدي الم رذ خا ة خالل مرحاة انتسالية 

ومد  ثدم األو ا  النسدبية لتادك السدوى  وال يانات السياسية يي خوض االنتخابات والح ول واى مساود برلمانية
وتددأثير  أي ددا واددى ، جغراييددا واجتماويددا  ددات وطوا ددف المجتمددم المختارددةويدرتدده واددى تمثيددل ي، داخددل البرلمددا 

الددددالالت المتعاسدددة ومددد  ناحيدددة أخدددرى ومددددى إيبدددالهم وادددى العمايدددة االنتخابيدددة. السددداوك الت دددويتي لانددداخبي  
دبإجراءات العماية االنتخابية  ير مد  ثدم التدأثو السداوك الت دويتي دورظدا يدي توجيده و وتطويدل  د  وما شهدته م  م 

 .يي نتا ج االنتخابات
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جات ال داة بمسدتسبل النظدام السياسدي الم درذ وسدر الثدورة وأثارت ظدج  االنتخابدات مجموودة مد  الس دايا 
وواليته بالخارج؛ م  يبيل مويف المجاس العس رذ م  االنتخابدات ودور  يدي إجرا هدا، ومدا ترتدر وادى نتدا ج 

ة يدوردود الرعدل اميايميدة والدول، إ اء  ةوالخارجيد ةل الداخايدالرعد وداالنتخابات م   عود التيدار امسدالمي ورد
 وي ية الريابة المحاية واألجنبية واى االنتخابات. ،واى العماية االنتخابية بأسرظا

الدراسدددات الح دددارية وحدددوار  مر ددد  الح دددارة لادراسدددات السياسدددية ومر ددد مددد  نظدددم  دددل يدددي ظدددجا امطدددار، 
االنتخابدات التشدريعية الم درية األولدى وسدر "م يدراءة واميدة يدي يدد   الدجذ يبحثدال مدؤتمرأومال ظجا الالثسايات 

، ب ايددة االيت دداد والعاددوم 2012يبرايددر  29-28يددومي  ،"دالالت المسددار، والسدديا ، والنتددا ج: يندداير 25ثددورة 
 .السياسية بجامعة الساظرة، يي خمس جاسات ر يسية وجاسة ايتتاحية وأخرى ختامية

حددوالي وددامي  ونددايو العدددوا  بالمددؤتمر األول سددبسه مر الثدداني لابدداحثي  الشددبار؛ حيدد  ويعتبددر ظددجا المددؤت
، و ددددرت أومالددده يدددي  تدددار تحدددت وندددوا  "غددد ة بدددي  2010وبدايدددة  2009ال دددهيوني وادددى غددد ة يدددي  خدددر 

 . (1)الح ار والعدوا "
  الجاندددر العامدددي بددديالمددد ج و االنتخابدددات التشدددريعية، حدددول واميدددة منظمدددة  واسدددتهدف المدددؤتمر تسدددديم يدددراءة

التأ يد وادى أ  الحددي  ود  االنتخابدات يدي ظدجا ال ددد باوتبارظدا واحددة مد  بام اية إلى  والجانر الر رذ.
.. وأنها ليست نهاية المطداف، ول نهدا بل ظي أداة الست مال مطالر الثورة ونها اخروج   تإنجا ات الثورة وليس

 ايدي العمايدة الديمسراطيدة والسياسدية، وم ون د اأساسدي   اتخابدات م ون داالنتمثدل حيد  ؛ ادةسب  نة يي بناء م در الم  ب  ل  
 لمؤسسات الدولة الم رية الجديدة.

ر   المؤتمر واى مجمووة م  الس دايا األساسدية، يدي محاولدة لاو دول إلدى متطابدات بنداء نظدام سياسدي 
الجديددد الددجذ  شدد يل البرلمددا العمايددة االنتخابيددة وتمسددار وسدديا  ونتددا ج جديددد يددي م ددر، انطالي ددا مدد  دالالت 

 .أطا  وايه البعض "برلما  الثورة"
 

 محاور وقضايا النقاش:
جابيدة مثدل: الغمدوض، يالمرحاة االنتسالية بسدمات غيدر إ ت: اتسمالسيا  المحيط والمؤدذ إلى االنتخابات (1)

الرسددمي، غيدر توى . أمدا وادى المسدامدارة باأل مدةالتخددبط و ووددم اليسدي ، ووددم السديطرة، وانعددام الرؤيدة، و 
، و ددمت اال تاليددات يسددد انسسددمت السددوى السياسددية إلددى يددوى ثوريددة راغبددة يددي إحدددا  تغييددر  اددي وجددجرذ

والحر ددددات الشددددبابية وبعددددض األحدددد ار حديثددددة النشددددأة بعددددد الثددددورة. ويددددوى أخددددرى تسايديددددة اسددددتغريها الجدددددل 
  مال مطالر الثورة.واالستسطار حول الس ايا المختارة وغار ونها التواي  حول  ليات است

                                                           
 م.2010هـ/ 1431غزة بين الحصار والعدوان )أمتي في العالم: كتاب غير دوري(، مركز الحضارة للدراسات السياسية، القاهرة،  1
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، وما سب  االنتخابات أو  احبها مد  أحددا  مواجهدة الحالة األمنية وااليت اديةوواى الرغم م  تدظور  (2)
إال أ  جلدددك لدددم يحجدددر النددداس وددد  المشدددار ة ال ثيردددة الرعالدددة يدددي  )محمدددد محمدددود، مجادددس الدددو راء، ..(،

اميبدال الشدعبي وادى العوامدل لدم تدؤثر يدي نتا ج األبحدا  وادى أ  أي دا مد  تادك  ؛ حي  تواترتاالنتخابات
، بدددل يدددد يعدددد جلدددك أحدددد الددددوايم األساسدددية ل  دددرار وادددى المشدددار ة يدددي أولدددى خطدددوات بنددداء االنتخابدددات

المرحاددة التددي سددادت يددي الددتخال مدد  تاددك الحالددة مدد  التخددبط  ال وايهددعددو  مؤسسددات النظددام الجديددد التددي ي  
 أظمية الاحظة التاريخية.الشعبي بمما يدلل واى الووي  ،االنتسالية

ا واددى السدداوك الت ددويتي لاندداخبي  اموددالموبالمثددل أثبتددت األبحددا  أ   (3) ؛ يسددد واجدده لددم يددؤثر تددأثير ا وا ددح 
ددده بدددالريض ، بدددل يسدددر الدددبعض السددداوك االت دددويتي بندددوع مددد  النددداس الخطدددار اموالمدددي المتحيددد  والموج 

 العسار الشعبي لجلك الخطار.
، يإنهددا لددم المددرأة والشددبار واأليبدداطت لددم تعددط  نسددب ا متميدد ة أو معسولددة ل ددل مدد  إجا  انددت نتددا ج االنتخابددا (4)

تسددتطم أ  تنرددي  ددعود أظميددة ظددج  السطاوددات الطبيعيددة مدد  النسدديج الددوطني والشددعبي العددام.. يسددد بددر ت 
لددم تددديم االنتخابددات مجاددس و  مشددار تهم يددي مجريددات الثددورة ويددي االنتخابددات نرسددها: أجوا هددا، وت ددوتي ا.

 معادلة سياسية وتنموية ونه وية. الشعر ظج  السوى والر ات يي أيةا
امخدددوا   ه األساسددديي :بأطيايددده أو ر نيددد امسدددالمي التيدددار  دددعودالنتيجدددة األبدددر  لالنتخابدددات تمثادددت يدددي  (5)

والسددداريي ، ل نهدددا يدددي نردددس الويدددت نسادددت العاليدددة بدددي  م وندددات ظدددجا التيدددار إلدددى التندددايس الماتهدددر الدددجذ 
لتجاو  حتى اآل ، وتتداخل ييه العوامل الدينية، والسياسية وم  ثم يجعل مسولة "ال عود واى ا ىاستع 

 مم السيا  السياسي والخارجي. هاوواليات هاامسالمي" أ ثر إش الية سواء يي داخاها أو يي تراوالت
ايبرالددي واليسددارذ بروايددد  ال تراجددم الددو   النسددبي لاتيددار العامددانيالوجدده المسابددل لهددجا امسددالمي، تمثددل يددي  (6)

األيديولوجيددة الوا ددحة بمددا يدديهم مدد  يسددمو  بالمسددتساي  جوذ ى تيددار الراددول وغيددر لددوالسددومي، بام دداية إ
نسسدام التيدارات وادى أنرسدها ووددم و دول أيد  لاتوايد  الدوطني، ال   الساسم المشترك ظدو اسدتمرار  ،ح بي ا

ارات السياسدة الم درية الوطنيدة إسدالمية  اندت والسير يي طري  الجماودة الوطنيدة الجامعدة يدي  نرهدا لتيد
 أو وامانية.

نتيجة أخدرى خطيدرة أسدررت ود  ظدج  االنتخابدات وتحتداج لم يدد مد  التمحديل والترسدير: ظدل ظدجا الحسدم  (7)
الشددددعبي ليغابيددددة واأليايددددة السياسددددية ييمددددا بددددي  تيددددارذ الحيدددداة السياسددددية والثساييددددة الم ددددرية األساسدددديي : 

مسدألة "المرجعيدة العامدة" لادوط  وومدوم الشدعر  لظل يمثدل يدي نردس الويدت حسدم ا  -امسالمي والعاماني
 بم يد م  الجدية والو ول   سؤال الهوية والمرجعيةوظل يعيد ظجا المدخل إلى الطاولة 
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ار: ظددل اختيددار أغابيددة إسددالمة يددي أول انتخابددات حددرة ن يهددة بددظددج  خال ددة تحتدداج لم يددد مدد  االخت
شددعبي وايهددا واسددتمرار نرددس النسددبة بددل أ ثددر يددي انتخابددات الشددورى األدنددى إثددارة أو ويريدددة يددي اميبددال ال

إيباال يمثل إجابة شعبية  ريحة واى سؤال ظوية م ر ومرجعيتها  وظل يرتح ظجا المجدال أمدام التيداري  
امسددالمي والعامدداني موددادة النظددر يددي نظددرة  ددل منهمددا إلددى الشددعر الم ددرذ وي ددر   ظددل سدديحترم الر ددر 
النخبوذ الر ر الشعبي.. وظدل العسدل المثسدف الدجذ طالمدا ودانى مد  اسدتبداد السداطة بده، و دارع  دل ندوع 

 م  الساطة المستبدة، بما ييها ما  ومه م  الساطة الدينية  ظل سيحترم العسل العام والرأذ العام..
 دددداع و غيددددر أ  إودددادة ترتيددددر األ، مددددارس تشددد ك يددددي ظدددجا 19إ  مدددا جددددرى وادددى نتيجددددة االسدددترتاء 

 .ؤالت السياسية ربما يسهم يي إجابة جادة و  ظجا الساوالمسام
نسات الحوار والتنايس  -وبعد ظجا الحسم  األولى لاسجال الثسايي -وم  ناحية أخرى، يإ  ظج  االنتخابات (8)

السياسدي إلددى سداحة أخددرى تتعادد  بالم دالح الوطنيددة العامدة، والحيويددة، والم ددالح الماديدة الماموسددة لدددى 
ددا مدد  الخبيثددواط  البسدديط الددجذ اجتمددم ونددد  أثددر االسددتبداد، والثمددرات المدد ة لارسدداد والرشددل وبددر سددتي  وام 

 الح م الم رذ، بعد سبعي  وام ا م  الح م البريطاني ووهود طوياة م  تساط المماليك واألتراك.
 - رامة -ارظا: حريةسؤال المواط  وظو نرسه سؤال الثورة أو شع -بعد ظج  االنتخابات -لسد تحرك ليمام

طدرل باألسداس وادى السدوى التدي منحهدا الشدعر ثسدة  ا ددة ود  غيرظدا.. ل نهددا والسدؤال ي   ودالدة اجتماويدة  
 جميم التشارك يي امجابة ونه.التبسى سؤاال  وطني ا وتحدي ا واى 

 
 :الطريق إلى االنتخابات

نا وتاليت أحيانا أخرى لتجتمم يي نهايتهدا توا ت أحيا ،متعدد المسارات ا ا  الطري  إلى االنتخابات طريس
مؤديدددة إلدددى أولدددى محطدددات انتسدددال السددداطة لمؤسسدددة تشدددريعية منتخبدددة. و دددا  ظدددجا الطريددد  جا مسدددارات ثالثدددة 

يسد تمثل يي إدارة المجاس  المسار الرسمي، ومسار شعبي؛ أما تنايسي ر يسية: مسار رسمي، ومسار سياسي
مدا أواندده   سداطة إلدى مؤسسدات مدنيدة منتخبدة ويدنتساليدة يدي سدبيل نسدل الاألوادى لاسدوات المسداحة لامرحادة اال

دف ظدجا المسدار ال  لده بعدد توليده مساليدد السداطة وسدر تنحدي الدر يس المخادوع.ودوالت م به يدي أول إ ، ويدد و   
بأنده مسدار متعدرج بدل  "(2011ناوممبر  –طريق متعرج ومسار متبااط  )ماار  يي دراسة أ.ماجدة إبدراظيم "

غيدددار و ، ؛ حيددد  اتسدددمت المرحادددة االنتساليدددة بدددالغموض، وانعددددام الرؤيدددة، والتخدددبط وامدارة باأل مدددةبددداطىءومت
شديوع وال ،اراالسدتسطو  ،تجعل المرحاة االنتسالية مرب دة ومرتب دةالتي  السيولةو  ،أو التأ يم مأ   الت حالةو  ،التواي 

  .ألول م  الوريةء اج   ما و رتها الباحثة يي ال ،تدريجي لاثورة الم ادةال
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الددروس المسدترادة مد  مراحدل انتساليدة لنمداجج لدبعض  ت ييه الباحثةور  م  الورية، يسد ثانيالأما الج ء 
)واددى سددبيل  مددم الخبددرة الم ددرية يددي مراحددل انتساليددة سددابسة؛ سددواء مدد  خددالل المسارنددة الطوليددة ثوريددة أخددرى

)مثددل: جورجيددا، أو رانيددا، تددونس(،  يددي دول أخددرى مددم نمدداجج ثوريددة (، أو ور دديا1952خبددرة مددا بعددد المثددال 
والتددي يسددتراد منهددا ودددة أمددور مدد  أظمهددا:  ددرورة وجددود رؤيددة سياسددية وا ددحة لعمايددة التحددول وسددر الثددورة، 

 .رؤية ديمسراطية مستسباية وا حةأظمية وجود و والتواي  بي  السوى السياسية الر يسية يي المجتمم، 
والددجذ استعر دده السددوى السياسددية التددي تنايسددت خددالل االنتخابددات  يهددو مسددار المسددار السياسدديوأمددا 

؛ حيدد  ور ددت الوريددة "خارطااة القااوم المتنامسااة مااي االنتخابااات: عحاا ا  ومر عيااات"أ.شدديماء بهدداء بحدد  
التدي والسدوى ومرجعياتها الر رية، بالتر ي  وادى األحد ار الراظنة  -وباألخل الح بية–خريطة السوى السياسية 

أحد ار جات ي دات: سدبم إلدى  -م  حي  مرجعيتهدا-ظج  السوى وتنسسم . السابسة خابات البرلمانيةخا ت االنت
، ومدا سدمي بدأح ار الرادول التدي يساريةيومية و ، وأح ار ، وأح ار ليبرايةالمرجعية امسالمية، وأح ار وسطية

  .خيرا اال تاليات الثوريةوأ، ، وأح ار أخرى تهتم بس ايا ج  يةأسسها بعض م  ينتمو  إلى النظام الساب 
وألنهددا ة االنتخابيددة، يددثددم تر ددد الدراسددة محدداوالت التحددالف بددي  بعددض السددوى السياسددية أثندداء يتددرة العما

جمعدت بدي  أحد ار ويدوى جات مرجعيدات مختاردة سدد تحالرات انتخابية مؤيتة وليسدت تحالردات سياسدية ممتددة ي
  ة الخالف حول ظوية الدولة.د  بدالتغير السريم، وح  تمي ت ظج  المحاوالت وأحيانا متناي ة، وم  ثم 

 مددددا ألسددددت الدراسددددة نظددددرة مسارنددددة واددددى البددددرامج االنتخابيددددة ليحدددد ار الر يسددددة، حيدددد  اتسددددمت بددددرامج 
التحالرددات بدداالخت ال الشددديد نظددرا الخددتالف المرجعيددات المشددار ة ييهددا، لاويددوف واددى  يريددة تددأثير المرجعيددات 

السددددراءة واددددى مجمووددددة مدددد  الس ددددايا المحوريددددة ظددددي: ظويددددة الدولددددة، الدسددددتور ور دددد ت ظددددج  واددددى البددددرامج. 
األمددد ، التنميدددة المجتمعيدددة وااليت دددادية، امدارة المحايدددة، ام دددالحات السياسدددية، وام دددالحات التشدددريعية، 
ى وأخيدددرا تطريدددت الدراسدددة إلدددى بعدددض امشددد اليات المتعاسدددة بحالدددة األحددد ار والسدددو  التعاددديم، السياسدددة الخارجيدددة.

؛ حي  تعدد أبدر  إشد الي ات األحد ار جات المرجعي دة االنتخابات السياسية  ما و سها أداء تاك السوى أثناء يترة
، والت عامددل مددم مشدد الت الح ددم-الد يني ددة  يري ددة تعب ددة الن دداخبي  خددارج ثنا ي ددة الددد يني   . أمددا بالنسددبة لاسددوى الا يبرالددي 

دراجها؛ يدي خ دم  محاولتهدا مبدرا  اختاليهدا ود  السدوى جات المرجعي دة الايبرالي ة يأظم إش اليتها ظو سهولة اسدت
. أمدا إشد الي ة ، بام داية إلدى امشد الي ة التنظيمي دةالد يني ة؛ إلى ات خاج موايف تبدو أنها موايف  دد  الدد ي  نرسده

سابدات العم الي دة، وي دورظا الت يارات اليساري ة تنع س يي يسدانها الس يطرة واى ياودتها العري دة المتمث ادة يدي الن  
، والوة واى ما تشهد  م  انسسامات داخاي ة.   التنظيمي 

التوعياة العاعبية: مباادرات تحضاير يتناوله أ.وبد الرحم  حسام يدي وريتده حدول " شعبيالمسار الأما 
ألول ير د الجد ء احي  ؛ الناخ  المصري.. المساحات والمسامات ومسار الري ومات نحو بناء عالم  ديد"
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ويندة مد  حمدالت التوويدة الشدعبية ومبدادرات تح دير الناخدر الم درذ، بينمدا يسددم الجد ء اآلخدر مد  الدراسدة 
الدراسدة رسدمت يسد  .س النظام السياسي الجديد يي م ريراءة تحاياية يي المو وع تع س دالالته واى تأسي

يدة أو تعريريدة بدالسوى السياسدية الموجدودة خريطة مبادرات التوويدة االنتخابيدة، التدي تراوحدت بدي  مبدادرات تووو 
، أو تراوايدة مد  خدالل األطدر الموجدودة وادى وأخرى تدريبية لامتطدووي  ييمدا يتعاد  بالريابدة وادى االنتخابدات

الدراسدددة بعدددض المالحظدددات وادددى تادددك المبدددادرات، منهدددا ايتسادظدددا البو ددداة الثوريدددة  توردأالسددداحة السياسدددية. و 
 مدا أنهدا لددم أنهدا  انددت نخبويدة وواليتهدا بالشدارع سددطحية، و يددة االنتخابيدة يحسدر، وتر ي ظدا وادى ومايدة التوو

 تتجه إلى توحيد اتجا  أو مرجعية الواجر االنتخابي.
ال تع ددس يسددط مسدداحة الحريددة مدد  حيدد   ونهددا ؛ وتؤ ددد الدراسددة واددى حداثددة تجربددة مبددادرات التوويددة

ي الشددارع السياسددي، بددل إنهددا تاخددل يددي أحددد أبعادظددا الجديدددة التددي انت وددت، أو سددريا  رول شددبابية جديدددة يدد
 ي  يرل النجال يي الترشح لالنتخابات؛ يسد بدا المشهد و أ  حمالت التووية ظدي المسداحة المتاحدة التدي 

الجذ يحمل داللة واى  "، مما ينسانا إلى الحدي  وما يسمى بد "و ر الري وماتيم   لاشبار أ  يتحرك ييها
؛ حيد  تنتشدر الثسايدة يدي ظدجا إلدى العاليدات األيسيدة المتشدعبة والمنتشدرةالتراتبيدة ات الهرمية االنتسال م  العالي

النمدوجج  سدطح  تاددة مد  المداء؛ يهددي تنتشدر يددي اتجدا   دل المسدداحات المم ندة، و دجلك تتسددرر وبدر الشددسو  
 والرجوات لاو ول إلى مساحات جديدة، م تسحة ما يي طريسها.

مووددددة مدددد  الدددددالالت تتعادددد  بالمسدددداحات المتاحددددة لاعمددددل والحر ددددة واددددى وتطدددرل ي ددددرة الري ومددددات مج
. وأخيدرا دور شب ات التوا ل االجتماوي يي التشدبيك و يدادة مسداحات التوا دل ويدتح  يدا  الحدواراألرض، و 

تؤ د الدراسة واى أ  الدور الشدعبي والمجتمعدي المطادور ظدو بنداء الدووي والتجدجير االجتمداوي والثسدايي لسديم 
ة، وأندده مدد  ال ددرورذ لنجددال التحددول إحدددا  التددوا   بددي  الشددب ية والهرميددة يددي إدارة التحددول والعمايددات الثددور 

 االنتسالية.
 

 السياق والمسار: االنتخابات البرلمانية ..
غيددر يندداير يددي سدديا  سياسددي ومجتمعددي مرتبددك و  25جددرت االنتخابددات البرلمانيددة األولددى وسددر ثددورة 

  مم االنتخابات م  وشوا ية وتباطؤ إدارة المرحادة االنتساليدة، بام داية إلدى مدا س ما سب  وت ام   ، و  مستسر
 . وشبهة ودم الدستوريةشار النظام االنتخابي الجديد م  التباس 

يسد شهد الو م االيت ادذ واألمني حالة م  التردذ وال دعف سدادت المرحادة االنتساليدة مندج بددايتها 
، وظجا مدا لتراخي أو االنسحار المتعمد لبعض الرواول المؤسسية يي المجتممنتاجا لسياسات النظام الساب  وا

حيد   ."البيئاة الم تمعياة لتنتخاباات: إعاةالية ضاعن اامان واالقتصاادور ت لده وريدة أ.وبدد ار وريدا  "
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وأثنددداء ومايدددة  الباحددد  لدددبعض المؤشدددرات الدال دددة وادددى حالدددة االيت دددادية يدددي م دددر يدددي أوسدددار الثدددورة ودددرض
التددي دلددت واددى سددوء األو دداع االيت ددادية، ول دد  واددى الددرغم مدد  جلددك ظاددت ظندداك حالددة مدد   ،نتخابدداتاال

أما بالنسدبة لاو دم األمندي، يسدد سداد  حالدة مد  الساد  واال دطرار بشد ل ودام، إال أ   التراؤل أحدثتها الثورة.
 .ألم  والتأمي م  ا الو م األمني أمام الاجا  االنتخابية خالف جلك؛ حي  تحسست حالة يريدة

ع س ودم االستسرار ظجا ييما ت ام  مم العمايدة االنتخابيدة مد  أحددا  وندف لدم تدرتبط بالعمايدة نويد ا
 االنتخابية جاتها ولم تؤثر وايها بش ل مباشر إال أنها تأثرت بها وأثارت جدال حدول شدروية الميددا  والبرلمدا .

يسدا حدول  "، التي طرحت تساؤال ر ات بين الميدان والبرلمانصراع العرعيوظو ما نايشته ورية أ.وبد  إبراظيم "
حيد  التأثير المتبادل بي  أحدا  محمد محمود وأحدا  مجاس الو راء م  جهة واالنتخابات م  جهة أخرى؛ 

ت امدااتهديعت ظج  الحالة م  اال طرار وغيدار األمد  الدبعض إلدى المطالبدة بتأجيدل االنتخابدات، ممدا أثدار 
االنتخابددات تمددت يددي درجددة إال أ   منددم اسددت مال ترتيبددات العمايددة الديمسراطيددة، تهدددف إلددى ا تاددك األحدددبددأ  

التهدام المجادس األوادى "بدإدارة مسدألة االنردالت  -يدي المسابدل–والية م  التدأمي  واالسدتسرار ممدا ديدم الدبعض 
ة أو إحددا  ندوع مد  التدوا   مدم ويي المسابل لم ي   لابرلما  تأثير وا ح يي إدارة المرحادة االنتساليد ،األمني"

 المجاس األواى لاسوات المساحة. 
وم  ثم يسد نتج و  ظدج  األحددا  شدري يدي العاليدة بدي  المجادس األوادى والسدوى الثوريدة وبدي  السدوى 

حي  انسسمت السوى الثوريدة وادى  .وبر و   راع الشرويات بي  الميدا  والبرلما الثورية وبع ها البعض، 
 د واى  رورة إجراء االنتخابات يي موودظا باوتبارظدا المرتدال األساسدي لتسدايم السداطة، وبدي  نرسها بي  مؤ 

 .مدد  يددرى  ددرورة الجمددم بددي  الميدددا  والبرلمددا  وأ  شددروية الميدددا  ال تسددل ودد  شددروية البرلمددا  واالنتخابددات
  تددم تشددويه  ددورة ظددج   مددا أثددرت ظددج  األحدددا  بشدددة يددي العاليددة بددي  السددوى الثوريددة والشددارع الم ددرذ؛ حيدد
، وم  ناحية أخرى أثرت السوى بعودة أساور التخوي  وادواء العمالة الجذ  ا  متبعا أثناء األيام األولى لاثورة

 .العماية االنتخابية واى ظج  األحدا  وخررت م  ال خم الشعبي الجذ  ا  م  المم   أ  تحظى به
الانمم االنتخابياة ه د.محمدد يدؤاد يدي وريتده حدول "، يسدد ودرض لدأما ود  امطدار السدانوني لالنتخابدات

، ؛ حي  بددأ بتعريدف النظدام االنتخدابيالرؤم والبناء" -الن احات واإلخفاقات-والنمام المصري: تقدير موقن
أظددم مددا يميدد  أذ نظددام انتخددابي ظددو يدرتدده واددى وا    ددا   والتأ يددد واددى نسددبيته واختاليدده مدد  نظددام إلددى  خددر

؛ يتحديدد النظدام االنتخدابي لادولدة يحتداج ات واالتجاظات السياسدية الموجدودة يدي المجتمدمتمثيل الشرا ح والطبس
 .لظروف الدولة ، ويتويف اختيار نظام انتخابي معي  واى مدى مالءمتهمجماع  اية الشر اء حولها

سدبي، والنظدام بي  التعددية األغابية، والتمثيدل النوتطريت الورية إلى أنواع النظم االنتخابية المختارة؛ 
، حي  يعد نظام التمثيل النسبي أ ثر األنظمة االنتخابية يدرة وادى تمثيدل مختادف م وندات المجتمدمالمختاط. 
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. ويعني أ  نسبة التمثيدل يدي البرلمدا  تعتمدد وادى نسدبة األ دوات التدي يح دل وايهدا الحد ر يدي االنتخابدات
لددا رة الواحددة والتمثيدل النسدبى النظدام األنسدر وتعانى م ر م  جماة م  المش الت، التى تجعدل مد  نظدام ا

منهدددا: تشدددو  الددددوا ر االنتخابيدددة، ووددددم تنسيدددة الجدددداول  إ  لدددم ي ددد  األمثدددل يدددى المرحادددة الحاليدددة وادددى األيدددل،
االنتخدار وادى ووجود ياول الح ر الوطنى التي يم نها تحسي  م اسر باستخدام المال والباطجة، االنتخابية، 

، وانتشار ظاظرة نوار الخدمات ومستغاى النروج يى تغالل المال والنروج واستخدام الباطجةأساس الع بية واس
. ويد ت ايدت بعدد الثدورة المطالبدات بنظدام السا مدة النسدبية الدجذ يتسدم بمجموودة مد  الم ايدا مد  المرحاة السابسة

وبددرامج ولدديس و ددبيات  تدددويم األحدد ار السدديما ال ددغيرة، تأسدديس برلمددا  منتخددر واددى أسدداس أي ددارأظمهددا: 
إال أ  جلددك النظددام النسددبي  ددا  محددال لاطعدد   .الحددد مدد  اسددتخدام المددال والع ددبية والباطجددةواسددتغالل نرددوج، 

  .تعار ه مم مبدأ المساواة بي  جميم المرشحي  يى الررلوايه بعدم الدستورية ل
راحاااال االنتخابياااة "الم ولأمدددا مسدددار العمايدددة االنتخابيدددة يسدددد استعر ددده أ.أحمدددد أبوالمجدددد يدددي وريتددده حددد

أييمددت انتخابددات مجاددس الشددعر واددى ثددال  مراحددل تحسيسددا  حيدد "؛ ونمااا ج ماان المنامسااة الصااعبة ودالالت ااا
بدال  م   مد يترة الت ويت يي االنتخابات لت بح يومي ، وتم لمبدأ امشراف الس ا ي ال امل واى االنتخابات

مد  ي  يدرو  أ  جلدك سدوف يدؤثر وادى العمايدة االنتخابيدة ممدا جعدل بعدض المدرايب يوم واحد يي  دل المراحدل،
  .نسبة اميبال واى الت ويت، وطبيعة التحالرات السا مة، ونووية اختيارات الناخبي ... إلخحي  

 ؛نتددا ج المرحاددة األولددى واددى نتددا ج المددرحاتي  الثانيددة والثالثددةحددول إم انيددة تددأثير  ويددد ظهددر اتجاظددا 
اتجا  وددد  بيدر مد  النداخبي  يدي المدرحاتي  الثانيدة والثالثدة ؤدذ إلى ار امسالمي سيرى أ  ترو  التيي أولهما

عتمد ي أما الرأذ الثاني ي ا إلى محاولة معادلة ال رتي  بالت ويت ليح ار أو التحالرات المدنية أو الايبرالية. 
األولدى، مدا يدد يندتج ونده م يدد مد  واى يوة الديم التي يد يأخجظا التيار امسالمي ومؤيديه م  نتا ج المرحادة 

أندده لدددم ي دد  ظندداك تدددأثير وا ددح لنتدددا ج إال أ  النتددا ج أو دددحت  التأييددد لاتيددار امسدددالمي يددي بدددايي المراحددل.
المرحادددة األولدددى وادددى نتدددا ج  دددل مددد  المدددرحاتي  الثانيدددة والثالثدددة، حيددد  بسيدددت نسدددر  دددل يا مدددة حدددول نرددددس 

 .المعدالت
وادى ومايدة التنسدي  والتحالردات بدي  األحد ار والتيدارات تدأثير وا دح  ا  لنتا ج المرحادة األولدى ا   و 

االتجدددا  العدددام يدددي م دددر يتويدددم ت ددددر حددد ر الحريدددة حيددد   دددا   المختاردددة خدددالل المدددرحاتي  الثانيدددة والثالثدددة،
والعدالة يي م ر لالنتخابات بنسبة تدور حول ثا  ودد المساود، ويأتي م  ورا ده وددد مد  األحد ار المدنيدة 

يبراليددة. ول دد  نتدددا ج الجولددة األولدددى أظهددرت ا تسدددال وا ددح لاتيددار امسدددالمي، بينمددا لدددم تسددتطم األحددد ار والا
بإثددارة  ،واددى خطددط األحدد ار المتنايسددةانع ددس جلددك ويددد . المدنيددة والايبراليددة مجددرد االيتددرار مدد  نسددبة الثادد 
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 التنايس بي  يطبي التيار امسالمي نرسهو ، م  ناحية التنايس بي  التيار امسالمي والتيار المدني أو الايبرالي
 م  ناحية أخرى.

واددى المساودددد الررديدددة، مدددم خا دددة  ،نمددداجج مددد  المنايسددة ال دددعبةويددد شدددهدت االنتخابدددات البرلمانيددة 
لددم ت دد  االنتخابددات واددى المساوددد الررديددة بددنرس درجددة وا   اتسدداع الدددوا ر و ثددرة ودددد المرشددحي  المتنايسددي . 

يددي ولددجلك جددرت اموددادة  (حدد ر الحريددة والعدالددة وحدد ر النددور) وبة واددى مرشددحي أ ثددر السددوى تنظيمدداال ددع
ودددد يايددل مدد  الدددوا ر التددي بددر  بهددا بعددض المرشددحي   باسددتثناءبددي  مرشددحي  مدد  الحدد بي ، معظددم الدددوا ر 

نمدا لا ج، و يسط بسبر التسارر يي النت عوبة المنايسة لم ت   و  .المستساي  أو مرشحي بعض األح ار  ونهدا ا 
 منايسة بي  مرشحي  و  التيار امسالمي أو مدوومي  منه يي مسابل مرشحي  مستساي  أو م  تيارات أخدرى

 .تر ي  اموالم وايهامدى طبيعة الشخ يات المتنايسة و لو م  ناحية،
اموالم يد؛ "اإلعتم وتعةيال الارعي العاام ت ااال االنتخابااتوتأتي ورية أ.منى نادر لتاسي ال وء وادى "

تت ددداوف أظميدددة امودددالم ومسددد وليته  م ددددر و ي سدددهم يدددي تشددد يل اتجاظدددات الدددرأذ العدددام أثنددداء االنتخابدددات، 
ي دددبح امودددالم ظدددو المسددد ول وددد  نسدددل معانددداة  أثنددداء العمايدددة االنتخابيدددةو  .لامعاومدددات يدددى دول العدددالم الثالددد 

ومد   ،وأي دا ينسدل لانداخبي  بدرامج المرشدحي ومطالر الناخبي  لامرشحي  بما يؤثر واى خطابداتهم الدوا يدة، 
إجا أدرك الدددرأذ العدددام أ  امودددالم يسدددد دور   معبدددر مو دددووي وددد  وسايدددة الجمددداظير وم ددددر محايدددد ثدددم يإنددده 

لامعاومات، يرسد اموالم الج ء األ بر م  يدرته واى التأثير والتوجيه. وظو ما يحد  غالب ا يدي الددول الناميدة 
لددجا يددإ   .إوالميددا وا ددحا لادولددة نتيجددة سدديطرة الح ومددات بوسددا ل مختارددة واددى اموددالمالتددي ت عددانى انحيددا ا 
ثددورة واددى األجهدد ة اموالميددة العاماددة يددي ظادده، وظددجا تحديددد ا مددا حددد  يددي م ددر  تت ددم  الثددورة واددى النظددام

مدددار يتددرة  يندداير، يال ددندو  االنتخددابي حمددل توجه ددا منايي ددا التجاظددات اموددالم ومسدداويه واددى 25وسددر ثددورة 
 . االنتخابات

منسو ة تشوبها العديد م  و  أنها جاءت الم رية النتخابات ويد  شرت متابعة التغطية اموالمة ل
سدسطات مرتبطدة و سدسطات مرتبطدة بمعدايير التغطيدة اموالميدة بشد ل ودام،  :واى مسدتويي المهنية السسطات 

البي ددددة السياسددددية ى مجمووددددة مدددد  األسددددبار، منهددددا ومرجددددم جلددددك إلدددد .بالتغطيددددة اموالميددددة لاعمايددددة االنتخابيددددة
اموددالم ال ثيددر مدد  م ددداييته لدددى ويسدددا  والتشددريعية المتخبطددة المرتب ددة التددي تعيشددها م ددر وسددر الثددورة، 

ودددالوة وادددى مدددا تعانيددده البي دددة ، الدددرأذ العدددام نتيجدددة حددداالت التغييدددر الججريدددة التدددي شدددهدظا أثنددداء ووسدددر الثدددورة
ي داء متعمدد لدبعض اموالمية نرسها مد  ت دي ي  تشدريعي وتهديددات بدالغا  والم دادرة، وتددخالت ريابيدة، وا 

اموالميددددي ، ناظيددددك ودددد  تدددددخالت رأس المددددال وتح مددددات التمويددددل اموالمددددي، بام دددداية إلددددى تعسددددد النظددددام 
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لعمايدة االنتخابي، واألحدا  السياسية المحورية التي تخاات العماية االنتخابية سحبت اظتمام الرأذ العام ود  ا
 االنتخابية، ووظرها اموالم لخدمة أطراف العماية االنتخابية.

 
 :نتائج االنتخابات ودالالت ا

يندداير،  25ألسددى ظددجا المحددور مدد  المددؤتمر نظددرة واددى نتددا ج االنتخابددات البرلمانيددة األولددى وسددر ثددورة 
مختارة، وم  ثم تأثير جلك يي مسدما يراءة يي بعض دالالتها وما تع سه م  تمثيل لر ات المجتمم وطوا ره ال

 البرلما  الناتج ونها باوتبار  ج ءا م  نظام جديد ييد التش ل.
قااراءف مااي النتااائج اإل ماليااة وصااورف "لتسدددم التددي أودددتها أ. ينددر إسددماويل جدداءت الدراسددة األولددى ي
 ددعود  :يددي تمثاددت شددرت نتددا ج االنتخابددات ودد  بعددض مدد  المالمددح والسددمات العامددة التددي حيدد   ؛"البرلمااان

 ددعف تمثيدل الشددبار والمددرأة واأليبدداط داخددل و تراجددم التيدارات الايبراليددة واليسددارية، و تيدارات امسددالم السياسددي، 
 12يسدد يدا  حد ر الحريدة والعدالدة بر اسدة  ،األمر الجذ  انع س واي  تو يم الاجدا  داخدل البرلمدا  .البرلما 

األمددر  لجددا . 4لجددا  وح ددد الايبراليددو  ر اسددة  3 اسددة لجنددة نوويددة ييمددا اسددتحوج حدد ر النددور السدداري واددى ر 
ومسدددتسبل التحالرددات االنتخابيدددة داخدددل  تشدد يل البرلمدددا ،لاتسدداؤل حدددول مالمدددح الخريطددة السياسدددية ل الددجذ ديدددم

 سيناريوظات: أربعة  -يي ظجا ال دد–وطرحت الباحثة  .مجاس الشعر
 .ا جه النتتالتحالرات االنتخابية يي الش ل و س اءاألول: بس -
دور المعار ددة يددي إبددداء الددرأذ دو  انح ددار تحددالف بددي  الحريددة والعدالددة والسدداريي ، ومدد  ثددم الالثدداني:  -

 السدرة واى االشتراك يي اتخاج أذ يرارات، ييما ودا السدرة واى التعطيل التشريعي وبر ن ار الثا .
 تحالف الديمويراطي والويد والوسط.تحالف بي  أح ار الالالثال :  -
 .م  ل ال تل البرلمانية لع ل التحالف الساري والراولالت ابم: الرا -

 

: ترسير ظاظرة  دعود امسدالميي ، وظدل  اندت واختتمت الباحثة وريتها بمجمووة م  التساؤالت حول
االنتخابدددات ظدددي اآلليدددة التدددي  دددعد مددد  خاللهدددا امسدددالميو  أم أنهدددا  شدددرت النسدددار وددد  تواجدددد امسدددالميي  

لماجا  ا  السؤال االنتخابي حول الهوية ولديس  جتمم وتواجدظم السوذ يي الشارع الم رذ وانخراطهم  يي الم
وأخيدرا دور الشدبار   أذ شدعارات دينيدةواى الرغم م  أنه لم ت د  مد  بدي  شدعارات الثدورة  البرنامج االنتخابي

 .يي البرلما  يي بناء النظام الجديد؛ حي   انوا األيل تمثيال -الجذ دوا إلى الثورة ويام بها–
ظددل تددم انتخددار امسددالميي  بندداء  واددى انتمدداء مرجعددي أم بندداء  واددى  :أ.وبددد الددرحم  حمدددذ لءتسددا و

"دالالت المقارنة بين القوائم والفردي: هال  رم االنتخا  علاى  يي وريته حول درجة م  التع ر والتطرف 
، مرجعيدة إسدالمية أحد ار جات: سديةأسا ي اتثال  إلى  -تهامرجعيوي  - نف األح ار حي   ؛المر عية؟"
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نتدددددا ج وأشدددددار الباحددددد  إلدددددى أ  . ليسدددددت جات مرجعيدددددة، وأحددددد ار ةأو ليبراليددددد ةوامانيددددد أحددددد ار جات مرجعيدددددةو 
حيد  تساربدت ؛ الردردذ والسا مدةمساودد تو يدم األ دوات بدي  أثارت بعدض المالحظدات ييمدا يتعاد  باالنتخابات 

محايظدات بينمدا تبايندت بشد ل ماحدوظ يدي ، ات الددلتا وال دعيدمحايظديدي األحد ار يدي الردردذ والسا مدة نتدا ج 
 ، وجاءت النتا ج متناي ة بي  مساود الرردذ ومساود السا مة يي بعض الدوا ر مثل بورسعيد.السناة والحدود

والحظ الباح  أ  المرجعية  انت أ ثر تأثيرا واى الساوك الت ويتي لانداخبي  يدي محايظدات األيداليم 
رة؛ حي   ا  الت ويت ليح ار يتم باوتبارظا تمثل أحد توجهات التيار امسالمي م  جهة، أو الساظمنها يي 

واختتم الباح  وريته بامشدارة إلدى أنده وادى الدرغم مد   م  جهة أخرى. "لا نيسة"تمثل التيار العاماني األيرر 
نما يي اختيارظم، إال أنه ليس اختيا -بدرجة ما–اوتماد الناخبي  واى المرجعية   محاولة لالختبار.ر مطا  وا 

نتدددا ج يدددي يدددراءة لتسددددم  التو ياااال االنتخاااابي ل قااااليم المصااارية"ثددم جددداءت دراسدددة أ.أحمدددد أمدددل حدددول "
لمسارندة ، والاويوف واى مظاظر التشابه واالختالف ومحاولة ترسيرظاالمختارة يي أياليم الجمهورية االنتخابات 

وادى أسداس وددد مد  المتغيدرات مثدل المتغيدرات  هدالدة ترسدير اختالييداليم ومحاو األبي  اتجاظات الت ويت يي 
 االيت ادية واالجتماوية.

حدد ر الحريددة والعدالددة المرتبدددة ليحتدددل التو يددم اميايمددي لامساودددد المنتخبددة بالنظددام الرددردذ حيدد  جدداء 
مددة الحريددة واددى الددرغم مدد  حاددول يا و  .المرشددحو  المسددتساو و ألحدد ار األخددرى ثددم احدد ر النددور تددال  األولددى 

والعدالددة يددي  دددارة السددوا م الح بيددة إال أ  ظددجا العدددد مدد  المساوددد و ددس انخردداض نسددبة يددو  الحدد ر بالنسددبة 
مسارندددة بمساودددد  لامساودددد الررديدددة. وخاليدددا  لحددد ر الحريدددة والعدالدددة ريدددم حددد ر الندددور نسدددبته مددد  مساودددد السدددوا م 

 رية.ل تاة الم وا، و جلك الحال بالنسبة لح ر الويد الرردية
وددد  لدددم يسدددرر الترددداوت يدددي األو ددداع االيت دددادية بدددي  أيددداليم الجمهوريدددة أ  ويدددد  شدددرت الوريدددة وددد  

، يدي ظدل التشددابه ال بيدر يدي المبدداده والتوجهدات االيت دادية التددي أوانتهدا األحدد ار الت ددويتأنمداط اخدتالف 
جدداء معظمهددا يددي إطددار  المختارددة حيدد  أيددرت غالبيددة األحدد ار نرددس المشدد الت ويدددمت لهددا حاددوال  متشددابهة،

لدم ي د  وبالمثدل،  ايت اد السو  ل   مم التأ يد واى االت ام بال وابط الشروية يي حالة األحد ار امسدالمية.
 لتأييد أحد األح ار.المختارة ليم المعدل األمية أثرا  وا حا  واى توجيه ناخبي امي

نتخابات لدم تشدهد تراوتدا  ماحوظدا  بدي  الانتيجتي  أساسيتي ، أوالظما أ  وي ل البح  يي النهاية إلى 
ولم ي   التشدابه يسدط  ،األياليم المختارة حي   انت االختاليات وادة  تتمثل يي الح ر  احر المر   الثال 

يددي ترتيددر األحدد ار الرددا  ة ول دد  يددي نسددر يو ظددا بالمساوددد  ددجلك حيدد   انددت التراوتددات طريرددة بددي  األيدداليم 
ثانيددة يتمثادددت يددي وجددد  ودددد مدد  المؤشدددرات االجتماويددة وااليت دددادية األساسددية يدددي النتيجدددة الأمددا  المختارددة.
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ترسددير التراوتددات المحدددودة  يددي اتجاظددات الت ددويت بددي  األيدداليم األمددر الددجذ يشددير إلددى أ  ظددج  االتجاظددات 
 و ست تر يالت سياسية لاناخبي  واى مستوى الجمهورية ولم ت   بدايم الظروف السا دة يي  ل إيايم.

 ،"وماا بعادها العبا  والمرعف والمسيحيون مي انتخابات م لا  العاع " أ.محمد  مالوتناولت ورية 
نسدددبة الشدددبار يدددي  يسدددد  انددت؛ يددي محاولدددة لسدددراءة دالالت نتددا ج االنتخابدددات ييمدددا يتعاددد  بهددج  الر دددات الدددثال 

، مودددالم واددديهموظجدددوم وسدددا ل ا ،جلدددك إلدددى  دددعف الخبدددرة والتنظددديممرجدددم مجادددس الشدددعر منخر دددة جددددا   و 
، بالنسدبة لامدرأةأمدا  .سوء األداء اموالمي لبع دهم، و بعض األخطاء الجاتية التي  درت منهمبام اية إلى 

، وا   ( امرأة يي البرلما  الساب  وايده56يسد وجدت إحدى وشر و وة يي مجاس الشعر األخير، مسارنة بد)
وباغددت نسددبة تمثيددل المسدديحيي  يددي مجاددس الشددعر . نظددام ال وتددة والت ويددراألخيددرة ترجددم إلددى نتيجددة ال ت اندد

 .المعيني  م  األيباطاألو اء م   %50بينما تمثل ، %1.2حوالي 
م ج بدددي  الديمسراطيدددة يدددتم بدددال  تجددداو  يادددة تمثيدددل الشدددبار والمدددرأة والمسددديحيي  وأشدددار الباحددد  إلدددى أ

 ".الديمسراطية الرادي اليةما أسما  "و  ،التمثياية ممثاة يي البرلما 
 

 ال:بعض متمح النمام السياسي المصري تحت التعة  
جديددد يددي م ددر بندداء واددى دالالت نتددا ج الحدداول ظددجا المحددور رسددم بعددض مالمددح النظددام السياسددي 

 اسية المختاة واى الساحة. يالسوى السم  أو ا   شرت ونه االنتخابات التشريعية وما 
يددمتها أ.نجدوا  وبدد المعبدود؛  "ر عياة اإلساتميةااداء االنتخاابي ل حا ا   ات الم"يبدأ بدراسة ود  

مسددالمية يددي انتخابددات مجاددس أ  تسدددم ت ددورا حددول أداء بعددض األحدد ار السياسددية جات المرجعيددة ا تحاولدد
ياستعر ددت بعددض محدداوالت التحددالف التددي تمددت بددي   .الحريددة والعدالددة والنددور يح بددبددالتر ي  واددى ، الشددعر

أطدراف العمايدة السياسدية مدم  ي حد ب اليات،  ما ور ت الدراسدة لعاليدة الأح ار إسالمية وما واجهته م  إش
، ي دددال وددد  لثوريدددةوالسدددوى االمجادددس العسددد رذ ، لمسددديحيي أو ا، التيدددارات األخدددرىوادددى اخدددتاليهم سدددواء مددد  

 .مم الشعرالعالية 
الل نددووي  أمدا ودد  أداء ح بددي الحريددة والعدالددة والندور يددي البرلمددا ، يسددد حاولددت الوريدة تسييمدده مدد  خدد

 التي تبناظا الح با  داخل البرلما . الس ايا االجتماويةو  ،الس ايا السياسية :م  الس ايا
 انددده ال يم ددد  الحددددي  وددد  ح بدددي الحريدددة والعدالدددة والندددور باوتبارظمدددأمدددت الوريدددة بالتأ يدددد وادددى ت  واخت  

ادى ندوع الس دية والسديا  المحديط، يتويدف و اودد بينهمدباالت والتسدارر أ  ت تال أو تحالردا جامددا، بدل  أ  يمثال
 يع س وجود اختاليات حسيسية بي  الح بي .بما 
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"التياااار العلمااااني: باااين السااا اال الثقاااامي واالنةعاااان  بعندددوا  محمدددد السنوسددديأ.ثدددم جددداءت وريدددة 
ظل أدى تر ي  التيار العامانى واى الجداالت الر رية مد  حيد  الم دمو ، : تطرل تساؤال ر يسيال ،السياسي"

وتحداول امجابدة ونده مد  خدالل  ، إلدى إن شداف لحسيسدة وجدودظم يدى الشدارع ةخبة المثسرة م  حيد  الوجهدوالن
 لتيار العامانى أثناء االنتخابات.اأداء خطار و تتبم 

اوتمددد بدرجددة  بيددرة نتخددابى لاسددوى العامانيددة والايبراليددة األداء االأ   -يددي ظددجا امطددار–ويددرى الباحدد  
نسداط بعدض  -يدي ظدجا ال ددد–ر ددت الدراسدة و  .لمدواجهتهموالتحدالف ، تخويف منهمنسد امسالميي  والواى 

والتر يدد  واددى  ،توا ددلالوسددا ل  ددعف : مدد  أظمهددا يددي خطددار التيددار الايبرالددي وأدا دده االنتخددابي، ال ددعف
، يواودد شدعبية يدى الريدف والمنداط  الشدعبيةغيدار ، لددى الجمداظيراسدتخدام لغدة خطدار غيدر مسبولدة النخبة و 

 .، االنسسام وغيار الرؤيةيل إلى استخدام األساور الجرا عي، المتريض التأويالت الدينيةمسوالت وتماد ا
انتهدداج بددي  نتخابددات؛ مددا بعددد االيودددة سدديناريوظات محتماددة لسدداوك التيددارات الايبراليددة يوطددرل الباحدد  

التحالف مم التيارات غير الدينية و  ورة،سياسة تجمم ما بي  البراجماتية والحراظ واى مباده الثالتيار الايبرالي 
 .تحالراتأية ودم دخول التيار الايبرالي يي و  والمستساي  داخل البرلما ،

  السوى العامانية ر  ت واى الجداالت الر رية وابتعدت ود  أرض الورية بخال ة مرادظا أ تتمتخاو 
د م دا  وادى األرض اجدإي ةحاولدلم ايعهدممدا د ،نتخابداتاال يحدد  لهدا ندوع مد  امن شداف السياسدى يديالوايم 

 .ةوداخل العماية السياسي
ية إلى ر تشير الو حي  ، ""المستقلون: رمو  وطنية عم قيادات محلية؟ بعنوا  أحمد خافع.تاتها ورية 

مجابددة ودد  تسدداؤل: ا ومدد  ثددم تحدداولتساددل نسددبة المسددتساي  يددي االنتخابددات البرلمانيددة األخيددرة ب ددورة  بيددرة، 
المسدددتساو  مددد  الردددو  بمساوددددظم يدددي البرلمدددا  رغدددم يددددرة األحددد ار وادددى ايتندددال معظدددم المساودددد   يدددف تم  ددد 

المسدتساو  المددوومو  مد  إلدى ثدال  مجموودات: مد  المسدتساي  الردا  ي   دنرت الوريدة بناء وايه، و  الرردية 
، ل والسيددادات المحايددةالمسددتساو  المحسدوبو  واددى النظددام السداب  والحدد ر الددوطني المنحدو ، التيدارات امسددالمية

 الشخ يات العامة غير المدوومة م  التيار امسالمي.و 
لهدم نسدبة  اييدة راجدم إلدى تدوير ، ر وادى المنايسدي التغايي   يالمستسانجال أ  إلى الورية  تخا و 

إلدى بام داية . م  أساحة المعارك االنتخابية،  التواجد اموالمي وساب  األومدال والموايدف الوطنيدة، ...الدخ
التحددالف مددم أحدددظما مدد  خددالل االسددترادة مدد  التددوتر بددي  امخددوا  والسدداريو  واددى ودددد مدد  المسددتساي  يدددرة 

االوتبدددارات الع دددبية والعاليدددات السبايدددة يدددي وددددد مددد   غابدددةبام ددداية إلدددى  واالسدددترادة مددد  أ دددوات نددداخبيهم،
أحد ار وتيدارات يدل النداخبي  إلدى اختيدار مبيدي االنتخابدات  ي   ا ياة ودد المسدتساي  الردويسر الباح   .الدوا ر
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 بام دداية إلددى الح ددور ،امسددالمية تماددك السدددر الددال م مدد  إم انددات العمددل السياسددي، والخددوف واددى الهويددة
 .ألو اء الح ر الوطني المنحل السوذ  

أو دداء برلمددا  الثددورة الجدددد ومددا يددواجهم مدد  تحددديات يددي مسابددل ثددم جدداءت وريددة أ.سددارة ر ددا حددول 
البرلمااانيون ال اادد: القااوم واإلمةانااات والتحااديات: "لهددم مدد  إم انيددات؛ حيدد  جدداءت الوريددة بعنددوا  المتددال 

، تسددعى إلددى التعددرف واددى الددرؤى امدرا يددة والجظنيددة لابرلمددانيي  الجدددد ييمددا يتعادد  بدددورظم "ت ديااد عم ت ميااد؟
ي تواجدده البرلمددا   ومدددى يدددرتهم  نددوار برلمددانيي   ومدددى إدرا هددم ووودديهم بالتحددديات الداخايددة والخارجيددة التدد

 .واى مواجهة ظج  التحديات
، وتحددديات داخايددةالتددي تواجدده برلمددا  الثددورة وأو ددا ه؛ والتددي تشددمل تحددديات التحددديات استعر ددت اي
ثم انتسات الورية إلى اسدتسراء مويدف البرلمدانيي  الجددد مد  الس دايا المختاردة  .ووالمية دولية، وتحديات إيايمية

أداة تشددريعية  ددالبرلمددا  الجديددد لترعيددل دور  اجديددد امسددار  يتبعددو  ددا  البرلمددانيو  الجدددد مددا إجا بمددا ي شددف و
   واى وجو  جديدة دو  سياسات ناج ة ويعالةحداثة البرلما  تست ر  وريابية  أم أ 

ل طدددار  ة الندددواررؤيددد: مددد  بينهدددارؤى البرلمدددانيي  ا شدددف وددد  لالس دددايا وحدددددت الباحثدددة ودددددا مددد  
داخدل بدي  السدوى المختاردة التوايد  وطبيعدة أظميدة و ، مهارات البرلماني الرعالو النتخابات، لعي والسانوني التشري

العاليدات وطبيعدة ، داخاده تمثيل المرأة والعمال والرالحدي و ، ترعيل دور البرلما بام اية إلى  ليات  .البرلما 
مطالددددر اويدددداء بللبرلمدددداني المنتظددددر لاحياولددددة داء ااألي ددددال ودددد  المجتمددددم المدددددني، ودور ، المدنيددددة العسدددد رية

 ...وأظداف الثورة
  السدوى البرلمانيدة الجديددة وادى اخدتالف توجهاتهدا ومرجعياتهدا وتو ات الورية إلى خال ة مرادظا أ

واددى اسددتثمار التعدددد واالخددتالف بمددا يتجدداو  مرهومددا متميدد ا لاتوايدد  يسددوم  طددرلوتورؤيددة جديدددة،  اتحمددل ي ددر 
واددى ول د  . لديس  دهرا  لالختاليدات والتمداي اتو يدة مد  أجدل تحسيد  الم دالح العامددة الوطنيدة الم دالح الح ب

حيدد  يرتسددر البرلمددانيو  الجدددد إلددى رؤى اسددتراتجية  ؛الددرغم مدد  جلددك يددإ  ظددج  الرؤيددة يشددوبها بعددض الس ددور
 .طوياة المدى تؤسس لدولة م رية متسدمة وناظ ة

أحمددد ويددد انتخابددات مجاددس الشددعر، يسددد تناولددت وريددة أ.األورا  السددابسة يددد ر دد ت واددى  انددت وا   
الوريدة  تيددم؛ حيد  "الدالالت ومحاولة الستعران المستقبال السياساي قراءف مي: العورم م ل  انتخابات"

يددي الحيداة البرلمانيددة  تده، ومحاولدة استشددراف ياوايانتخابدات الشددورى سددر الت دويت ونتددا جيدراءة يدي دالالت ن  
 .ش ل واموالنظام السياسي ب

باسدددتدواء السددديا  التددداريخي حاولدددت الدراسدددة ترسدددير انخرددداض نسدددبة الت دددويت يدددي االنتخابدددات يسدددد 
، وارتباطددده باجندددة شددد و  األحددد ار سدددي ة  دددالحيات حسيسيدددة ىايتسدددار المجادددس إلدددلمجادددس الشدددورى مددد  حيددد  
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مدا أرجدم الدبعض   ،أيل خبرة وشهرة مد  مرشدحي الشدعر ، بام اية إلى اوتياد  و  مرشحي الشورىمعةسال
 .طول الرترة االنتخابية ى عف اميبال يي انتخابات مجاس الشورى إل

الناتجدة  أ مة الهوية ، تتمثل يي:مجاس الشورىالتي يواجهها  مات م  األ اويد رتبت تاك الحالة ودد  
حيات المتمثاددة يددي غيددار  ددالأ مددة الوظيرددة و . ه بتعيددي  ثادد  أو ددا هت ويندد دديس الجمهوريددة يددي ر ودد  تدددخل 

ع ددس ودددم بمددا ينتخابددات يددي االالت ددويت المجاددس النخردداض نسددبة شددروية وأ مددة  ،حسيسيددة لمجاددس الشددورى
 ه أو داالمجادس أو يدي انعسداد  يدي غيدار ثاد  ت وي  سواء يي  أ مة المشروويةوأخيرا  ،اظتمام الناخبي  بها

ياوايددة أدا ددده وتهدددد الشددورى  ولدددت األ مددات السددابسة مجموودددة مدد  التحددديات التددي تواجدده مجادددسو  .المعينددي 
 .أو امبساء وايه يي وجود تشريعات ترعل دور  المجاس إلغاءمما يثير جدال حول السياسي، 

 
 االنتخابات بين الداخال والخارج:

ت، بمددا أثددار  مدد  لالنتخابدداثددم جدداء المحددور األخيددر مدد  المددؤتمر لياسددي ال ددوء واددى السدديا  الخددارجي 
 ، أو ما ارتبط به م  ي ايا مشتر ة بي  الداخل والخارج.البرلمانية اء االنتخاباتردود يعل إيايمية ودولية إ  
، "ردود اامعاال اإلقليمية والدولية على االنتخابات البرلمانية المصرية"لدأمجد جبريل يعر ت ورية أ.

ة العربيددة، وال يددي المنطسددلددم تحسددم نظددرا  لوجددود ثددورات  ددا  محدددودا االظتمددام الخددارجي باالنتخابددات  مبينددة أ 
شدير إلدى توا   بددت بعدض مالمدح الموايدف اميايميدة والدوليدة مد  االنتخابدات الم درية؛  .سيما الثورة السدورية

 .أ  امطاري  اميايمي والدولي ال يرحبا   ثيرا  بترسيخ أسس الديمسراطية الحسيسية يي م ر
باااين الوطنياااة واا نبياااة وع ماااة  الرقاباااة علاااى االنتخاباااات" ي دددية إسدددراء ومدددرا ثدددم تناولدددت وريدددة أ.
تعر ت الورية إلى ما تالييه وماية الريابة واى االنتخابات، سواء م  يبدل حي  ؛ "الم تمال المدني المصري

المجتمدددم يسدددد ظدددل  .ي ددداء لومحددداوالت  اتاتهامدددمؤسسدددات أجنبيدددة أو مؤسسدددات مجتمدددم مددددني وطنيدددة، مددد  
 سدتبعاد مد  أذ حدوار أواال: بعدد الثدورة، مد  يبيدل امامي داء واالتهديعداني بعدض مظداظر المددني يدي م در 

 إدارة أمور البالد يي الرترة االنتسالية، الهجوم واى مؤسسات المجتمم المدني إوالمي ا ىتشاور مم السا مي  وا
الجمعيددات  مدد المسدمددة الموايسددة واددى طابددات التمويددل ب يتعادد أح ددام السددانو  وخا ددة ييمددا تجاظددل ، وح ومي ددا
يدراءة يدي بعدض تسدارير ويددمت الوريدة  .األظايدة استمرار مساسل التح م األمني يي أنشطة الجمعيدات، األظاية

 .االنتخاباتواى  بةاالريالخا ة بعماية مؤسسات الريابة الوطنية واألجنبية 
أندده بددالرغم مدد  ت ددرار ودد   شددف يددد المشددهد الريددابي لالنتخابددات واختتمددت الوريددة بخال ددة تبددي  أ  

أيددل ممددا  تاددك المخالرددات ودددد مدد  المخالرددات، إال أ لريابددة األجنبيددة والوطنيددة، ووجددود وت ددرار الجدددل حددول ا
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ثسددة المددواط  يددي انتخابددات حددرة ن يهددة بعددد الثددورة، ورغبددة ممددا يدددل واددى  .2010شددهدته م ددر يددي انتخابددات 
 .إلى حد ما إتمام المشهد االنتخابي بالش ل الال  يي الدولة 

مويددددف المجاددددس األواددددى لاسددددوات المسدددداحة مدددد  االنتخابددددات محمددددد وبددددد ار أ.وأخيددددرا، تناولددددت وريددددة 
تؤ دد  حيد  ."الم ل  العسةري واالنتخاباات: هاال هاي طرياق حقيقاي لنقاال السالطة؟"تحت ونوا  التشريعية 

اسددتجابة ل ددغوط الشددارع و لدديس تعبيددرا  ودد  و الج  يددة ت بالتبدداطؤ و تسددماأ  االسددتجابة لمطالددر الثددورة الوريددة 
يدددة امودددداد النتخابدددات مجادددس بددددت وما، و دددجلك إدارة المرحادددة االنتساليدددة ىت إ دددالحية لاسدددا مي  وادددتوجهدددا

 والرغبة يي تحجيم  الحياته.  دور مجاس الشعرمحدودية إدراك المجاس العس رذ لع س مما ي الشعر.
  وجدود تدوا  و سدت  ،مجاس الشدعربي  المجاس العس رذ و ال دام م  حاالت ويد ترتر واى جلك 

 احسيسيدد ال يم دد  اوتبددار انتخددار مجاددس الشددعر انتسدداالأندده إلددى السددول بالباحدد  ممددا ديددم  .ظددو بددي  الطددريي 
وأ   ،بي  المجادس العسد رذ ووددم التدوا   يدي تحديدد السداطاتاتداخل يي االخت ا ات بينه و ل الاساطة نظر 

ات المؤسسدات المختاردة يدي  دالحيالدستور الجديد وتحديد سداطات و  االنتسال الحسيسي لاساطة يرتبط بإ دار
 .استبعاد المجاس العس رذ م  المعادلة السياسيةإطار  و 

مد   ،الددور السياسدي لامؤسسدة العسد رية تحجديمالال مدة لمجمووة مد  امجدراءات وأشارت الورية إلى 
خل بددي  السيددادات التددداإنهدداء ، الريابددة البرلمانيددة، شددؤو  المؤسسددة العسدد رية ىتأ يددد السدديادة المدنيددة وادد: اهدأظم

ودددد السددوات ا نددة العسدد رية و تسادديل المو ، العسدد ريي  ىإنشدداء  يانددات موا يددة لاريابددة وادد، العسدد ريةالسياسددية و 
 .الشرايية يي الشؤو  الدياوية، المساحة

التدي جداء  مسدتسبل البرلمدا  ومسدتسبل الثدورةويي الجاسة الختامية ربدط د.سديف الددي  وبدد الرتدال بدي  
حاسدة مد  حاسدات يهدي  االنتخابات مشدهد اسدتثنا ي ول نهدا ليسدت نهايدة المطداف، مؤ د ا أ  جة لهاالبرلما  نتي

تسد ي  االنتخابدات  دم  ومايدة تغييدر أوسدم يدي مرحادة ، وم  ثم  درورة العماية السياسية والنشاط السياسي
التشدددريعية وغيرظدددا مددد  المساربدددة والمسارندددة بدددي  االنتخابدددات إلدددى أظميدددة  -يدددي ظدددجا امطدددار–. وأشدددار انتساليدددة

 .ودوا ر االنتماء السياسي ودالالتها بالنسبة لعماية االنتسال السياسي وغيرظا، االنتخابات النسابية واالتحادية
خطورة تحويل و  البرلمانية،التميي  بي  األغابية واأل ثرية  ، أ د  رورةت وي  المؤسسة التشريعيةوو  

. وم  الناحية الهي اية وامجرا ية، نب ه د.سيف إلدى أظميدة االلتردات إلدى ةاألغابية السياسية إلى أغابية مجتمعي
خددرا ط التمثيددل و  ،)العاليددة مددم السدداطة التنريجيددة(  ددالحيات الح ومددةو  لامجاددس،الال حددة الداخايددة مددا يتعادد  ب

يدي  ، باوتبارظدا مسدا ل مهمدةل دما  ياوايدة المجتمدم (نووي -جغرايي ومحاي  - مهني – نسابي – سياسي)
 مستسبل البرلما .تش يل 


