المراحل االنتخابية ونماذج من المنافسة الصعبة ودالالتها
مقدمة:

أحمد أبو المجد الطحالوي

(*)

أقيمت انتخابات مجلس الشعب (برلمان الثورة) على ثالث مراحل ،وهذه ليستت المترة الولتى التت

تقتا يياتتا اخنتخابتتات البرلمانيتتع علتتى أمثتتر متتن مرحلتتع ،يقتتا أجريتتت انتخابتتات مجلتتس الشتتعب عتتا

 2005على ثالث مراحل أيضاً ،ومان السبب الرئيس ي ذلك تممين القضاة من اإلشراف علتى

اخنتخابات –قاض لمل صناوق– تحقيقا لمباأ اإلشراف القضائ المامتل علتى اخنتخابتات ،ولمتن

يت ت التع تتايالت الاس تتتوريع التت ت تت ت قراره تتا يت ت ع تتا  2007تت ت ل تتاا اإلشت تراف القض تتائ عل تتى
اخنتخابات ،ومتن ثت أجريتت انتخابتات مجلتس الشتعب عتا  2010اون اإلشتراف القضتائ  ،وهتو

تر ياض ًتحا ،أست ر يت
المر الذي ترتتب عليت –مت عوامتل أختر – أن تشتاا تلتك اخنتخابتات تروي ًا
الناايع عن برلمان بال معارضع تقر ًيبا ،ومانت تلك اخنتخابات بمثابع باايتع الناايتع لنمتا مبتارك،
ومانت أحا أه أسباب قيا ثورة  25يناير .2011

وبعتا الثتورة أعتاا اإلعتالن الاستتوري –الصتاار عتتن المجلتس العلتى للقتوات المستلحع بصت ت متتن

ياير شؤون التبالا يت المرحلتع اخنتقاليتع– نمتا اإلشتراف القضتائ علتى اخنتخابتات ،ممتا استتلر

أن تقتا اخنتخابتتات علتى أمثتتر متتن مرحلتع ،وذلتتك حتتتى يتتممن القضتتاة متتن اإلشتراف المامتتل علتتى

اخنتخابتتات ،وحيتتث أن عتتاا الم ارمتتر اخنتخابيتتع وصتتل يت المرحلتتع الولتتى –علتتى ستتبيل المث تال-
لتتى  3294مرم ت اًر ،وعتتاا المقتتار اخنتخابيتتع وصتتل لتتى  9841مق ت اًر ،بينمتتا اللجتتان ال رعيتتع يقتتا

وصل عااها لى  18536لجنع ،وهذا مما يعن استحالع تحقيق اإلشراف القضتائ المامتل علتى
اخنتخابات ي مل عا تواير العاا الماي من القضتاة لتتيمين ذلتك ،يتنن المتر انتاتى لتى قامتع

اخنتخابتتات علتتى ثتتالث م ارحتتل الول ت تبتتاأ يتتو اخثنتتين  28نتتويمبر  2011وتض ت محايمتتات

القتتاهرة وال يتتو وبورستتعيا واميتتا واخستتمناريع وم تتر الشتتي وأستتيو والقصتتر والبحتتر الحمتتر،

وتنتا باإلعااة يو  5ايسمبر  ،2011وتباأ المرحلتع الثانيتع يتو الربعتاا  14ايستمبر 2011

وتضت الجيترة وبنت ستتويف والمنوييتتع والشترقيع واخستتماعيليع والستتويس والبحيترة وستتوها وأستوان
وتنتا ت باخعتتااة يتتو  21ايستتمبر  ،2011وتنتا ت اخنتخابتتات بالمرحلتتع الثالثتتع والت ت تبتتاأ يتتو

الثالثتتاا  3ينتتاير  2012وتض ت محايمتتات المنيتتا والقليوبيتتع وال ربيتتع ،والاقاليتتع وشتتمال ستتيناا
وجنوب سيناا وم روح وقنا والوااي الجايا ،وتنتا باخعااة ي الثالثاا  10يناير .2012

توما بقتانون
ولمن قبل باايتع اخنتخابتات ببضتعع أيتا أصتار المجلتس العلتى للقتوات المستلحع مرس ب
رقت  262لستتنع  2011بتعتايل مواعيتتا جتراا اإلنتخابتتات البرلمانيتتع بحيتث يتتت متا يتترة التصتتويت
(*) باحث بمنممع المرأة العربيع.

ي ت اخنتخابتتات واإلعتتااة لتصتتب يتتومين

المواعيا الجاياة لالنتخابات ه

()1

تاخ متتن يتتو واحتتا ي ت متتل الم ارحتتل ،وعلي ت أصتتبحت
بت ً

 المرحل تتع الول تتى تج تتر ي تتوم  28و 29ن تتويمبر  ،2011واإلع تتااة تج تتر ي تتوم  5و6ايسمبر .2011

 المرحلع الثانيع تجر يوم  14و 15ايستمبر ،واإلعتااة تجتري يتوم  21و 22ايستمبر.2011

 المرحلتتع الثالثتتع تجتتر يتتوم  3و 4ينتتاير  ،212واإلعتتااة تجتتر يتتوم  10و 11ينتتاير.2012

أي أن اخنتخابتتات س تتوف تج تتر عل تتى  12يومت تاً خ تتالل ش تتار ونص تتف تقر ًيب تتا ،مم تتا جع تتل بع تتض
المراقبين يرون أن ذلك سوف يؤثر على مثير من المور المتعلقع بالعمليع اخنتخابيتع ،مثتل نستبع
اإلقبال على التصويت ،و بيعع التحال ات القائمع ،ونوعيع اختيارات الناخبين ...لت  .وعليت متان

متتن الهميتتع بممتتان رصتتا وتحليتتل تلتتك المتتور الت ت ص تاحبت العمليتتع اخنتخابيتتع ختتالل مراحلاتتا
ال تتثالث ،وذل تتك للوق تتوف عل تتى م تتا ص تتحع م تتا س تتبق ،ولالس تتت ااة منت ت ق تتار اإلمم تتان عن تتا جت تراا

اخنتخابات القاامع بنذن اهلل .وذلك من خالل اإلجابع على التساؤخت التاليع

 -هل أثر نما المراحل اخنتخابيع على نسب التصويت سلباً أو يجاباً؟

 هتل ايعتت نتتائا المرحلتع الولتى النتاخبين يت المترحلتين الثانيتع والثالثتع للتصتويت بشتتملمحتلف؟

 هل مان لنما المراحل اخنتخابيع تيثير على بيعع التحال ات اخنتخابيع؟ -ما ه نماذ المنايسع الصعبع خالل المراحل المختل ع؟ وما اخختاا؟

 هل اختل ت بيعع ال عون اخنتخابيع من حيث الم أو الميف خالل المراحل الثالث؟أوالً :نسب التصويت ..إقبال مستمر أم ملل إنتخابي:

مثر الحايث خالل يترة اخنتخابات عن حتاوث متا عترف بمتاهرة (الملتل اخنتختاب ) والتت تعمتس
عروف الناس عن التصويت ي اخنتخابات نتيجع ول ال ترة ،يومان لالنتخابات ويومان لإلعااة

1

 -متان أحتتا أهت أستتباب متا يتترة التصتويت هتتو تاحتع ال رصتتع لمبتتر عتاا متتن المتوا نين لتتإلاخا بيصتواتا وست توقعتات بريتتااة نستتبع

التصتتويت عتتن مثيلتاتتا أثنتتاا استتت تاا التعتتايالت الاستتتوريع التتذي أجتتري ي ت  19متتارس  ،2011والتتذي بل تتت نستتبع التصتتويت يي ت ح توال
وتالييا للمشامل الت حاثت بسبب تماس الموا نين أما اللجان أثناا عمليع التصويت ي ذلك اخست تاا.
.%40
ً

2

يت متتل مرحلتتع ،باإلضتتايع إلعتتااة اخنتخابتتات بالمامتتل يت بعتتض التتاوائر ييمتتا عتترف باخنتخابتتات

التمميليع الولى

()2

والثانيع

()3

والثالثع

()4

والرابعع(.)5

ولمن باستبيان نسب التصتويت ختالل الجولتع الولت يت متل متن الم ارحتل التثالث نستت ي ضتحا

هتتذه الرؤيتتع ،ينستتبع التصتتويت يتتى الجولتتع اخولتتى متتن المرحلتتع اخولتتى خنتخابتتات مجلتتس الشتتعب
بل ت  ،% 52وذلك بعا أن أعلن رئيس اللجنع العليا لالنتخابتات المصتريع المستشتار عبتا المعتر
براهي أن نسبع التصويت بل ت  ،%62ث عاا واعتذر  -ي مؤتمر خحق  -عن خ ي قتا بت

الموم ين ،وأعلن ان النسبع الصحيحع ه .)6(%52

أما بالنسبع للجولع الولى من المرحلع الثانيع خنتخابتات مجلتس الشتعب يقتا تجتاورت نميرتاتا يت

المرحلتتع الولتتى لتستتجل  ،)7(%67وذلتتك حيتتث أن أن عتتاا المصتتوتين بل ت  12مليونتتا  529أل تتا

مليونا و 831أل ا و 129من قاعاة بيانات الناخبين(.)8
و 237من أصل جمال 18
ً
أما نسبع التصويت ي الجولع الولى من المرحلع الثالثتع لالنتخابتات البرلمانيتع يقتا بل تت ،%62
يقا وصل جمال عاا الناخبين الذين صوتوا ي المرحلع الثالثع من انتخابات مجلس الشعب لى

مليونتتا و 39أل تتا و 300متوا ن لات حتتق التصتتويت
 8ماليتتين و 656أل تتا و 657متتن أصتتل 14
ً
ي هذه المرحلع(.)9
ًذا وبنتتاا علتتى ذلتتك نستتت ي القتتول أن نستتب التصتتويت ي ت اخنتخابتتات ل ت تتتتيثر بنمتتا الم ارحتتل

اخنتخابيتتع ،ول ت يماتتر تتتيثير واض ت لمتتا عتترف بمتتاهرة الملتتل اخنتختتاب  .ولمتتن ي ت ن تتس الوقتتت

متتا يت نستتب التصتتويت يت الجولتتع الثانيتتع (جولتتع اإلعتتااة) يت
اضتتا ملحو ً
نستتت ي أن نرصتتا انخ ً
مل مرحلع على حا .
2

 -دوائررر انتخابررات مجلررب التررعب الت ميليررة الول ر (أجريتتت يتتوم  10و 11ينتتاير واإلعتتااة يتتوم  17و 18ينتتاير  )2012دوائررر

القوائم اائرة القاهرة الولى (ي ن اق أقسا الساحل ،روض ال ر  ،شبرا ،الشرابيع ،الراويع الحمراا) ،اائرة أسوان.

دوائر الفردي اائرة القاهرة الولى ،اائرة السمناريع الثالثع ،اائرة أسيو الثانيتع ،اائترة أستيو الثالثتع ،اائترة الشترقيع الثانيتع ،اائترة الشترقيع
الخامسع.

3

 -دوائر انتخابات مجلب التعب الت ميلية الثانية (أجريت يتوم  14و 15ينتاير ،واإلعتااة يتوم  18و 19ينتاير  )2012اائترة قنتا

الثالثتتع يتتراي ،اائ ترة جنتتوب ستتيناا ق توائ  ،اائترة جنتتوب ستتيناا يتتراي ،اائ ترة القليوبيتتع الولتتى يتتراي ،اائ ترة الاقاليتتع الولتتى يتتراي  -مقعتتا
العمال وال الحين يق .

4
5

 دوائر انتخابات مجلب التعب الت ميلية الثالثة (أجريت يوم  16و 17يناير  )2012اائرة سوها الولى قوائ . -دوائر انتخابات مجلب التعب الت ميلية الرابعة (أجريت يوم  18و 19يناير  )2012اائترة القليوبيتع الولتى قتوائ  ،اائترة الاقاليتع

الولى قوائ  ،اائرة الاقاليع الثالثع قوائ  ،اائرة سوها الثانيع قوائ .

6

 -اله ار اليوم  5 ،ايسمبر .2011

 - 7النسبع المذمورة ه نسبع التصويت على مقاعا ال راي ،اما ي القوائ ينن النسبع ه .%65.98
 - 8المصري اليو  18 ،ايسمبر .2011
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3

يقا انخ ضت نسبع التصتويت يت جولتع اإلعتااة متن المرحلتع الثانيتع لتى  %43متن جمتالى عتاا

النتاخبين البتال عتااه  17مليتون و 383ألتف و 117ناخبتاً ،يقتا حضتر متنا  7مليتون و489

أل اً و ،191بعا أن مانت  %67ي الجولع الولى من تلك المرحلع(.)10

أما نتائا اعااة المرحل الثالث متن انتخابتات مجلتس الشتعب يقتا بلت اجمتالى عتاا النتاخبين يياتا

 10مليون و 704الف و 29ناخبا من واق قاعاة البيانات ،ومانت نسبع الحضور يياا  3مليون

و 973الف بنسبع مئوي تبل  ،%37.1وقا مانت تلك النسبع  %62ي الجولع الولتى متن تلتك

المرحلع(.)11

ثانياً :دالالت النتائج ..مزيد من دعم اإلسالميين أم محاولة لمعادلة ال فتين:

ماترت تمانتات عايتاة بعتتا عتالن نتتائا المرحلتتع الولتى مباشترة علتى ممانيتتع تيثيرهتا علتى نتتتائا
متتل متتن المتترحلتين الثانيتتع والثالثتتع ،ومانتتت هنتتاك رؤيتتتان .الولتتى تتتر أن ت تتوق التيتتار اإلستتالم

ممتتثالً يت قائمتتع حتترب الحريتتع والعاالتتع
حرب النور

()13

()12

–التتذ ار السياست لجماعتتع اإلختوان المستتلمين– وقائمتتع

–الممثلتع للتيتار الستل – علتى التيتار المتان أو الليب ارلت  ،ستيمون ستبباً يت اتجتاه

عاا مبير من الناخبين ي المرحلتين الثانيع والثالثع لى محاولع معاالع الم تين ،وذلك بالتصويت

لقوائ الحتراب أو التحال تات المانيتع أو الليبراليتع .أمتا الرؤيتع الثانيتع يمانتت تعتمتا علتى قتوة التاي

الت ت قتتا ييختتذها التيتتار اإلستتالم ومؤياي ت متتن نتتتائا المرحلتتع الولتتى ،حيتتث أن الحل ت اقتتترب أن
يصب حقيقع ،والغلبيع البرلمانيع لذلك التيار أصبحت قريبع المنال ،وذلتك متا قتا ينتتا عنت مريتا

من التيييا للتيار اإلسالم ي باق المراحل.

والجاول التال يوض نسب التصويت ي اوائر المرحلع الولى للقتوائ التت حصتلت علتى أعلتى

نسب الصوات ي اخنتخابات ممل
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 -موق اليو الساب  24 ،ايسمبر  .2011انمر الراب

http://www3.youm7.com/News.asp?NewsID=562499&SecID=12&IssueID=149
 - 11المصري اليو  13 ،يناير .2012
 - 12ضمت قائمع حرب الحريع والعاالع أحراب التحالف الايمق ار
 - 13ضمت قائمع حرب النور ثالثع أحراب وه

وعااها  11حرب مناا المرامع والحضارة وغا الثورة.

حرب النور ،حرب الصالع ،حرب البناا والتنميع.

4

الحري ت ت ت ت ت ت تتع النور
والعاالع

الويت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتا المتلت ت ت ت ت ت ت ت ت تتع اإلص تتالح الوس
الجايا

المصريع

والتنميع

الثت ت ت ت ت ت ت ت ت تتورة
مستمرة

القاهرة 1

40.3

15.3

6.5

28.4

0.5

2.4

1.7

القاهرة 2

35.7

11.3

5.8

26.2

1.1

7.2

4.2

القاهرة 3

39.9

14.5

14.7

18.3

2.3

2.9

3.4

القاهرة 4

40.5

19.3

7.3

13.1

1.7

3.4

3.6

السمناريع34.4 1

29.8

6.4

16

0.7

3.3

4.1

السمناريع35.3 2

33

5.6

6.1

0.8

1.7

10

ك الشي 1

29.8

38.9

12.2

-

7

1.7

-

ك الشي 2

31.1

22.4

15.4

2.3

4.9

6.6

5.9

اميا

31.1

38.6

4.5

3.4

0.7

13.6

0.7

بورسعيا

32.7

20.7

13.9

9.6

1

12.9

1.8

ال يو 1

44.9

29.1

3.6

2.3

2.6

3.9

5

ال يو 2

45

40

-

5.6

-

1.6

-

أسيو 1

38.8

20.8

3.7

20.3

0.8

3.7

1.8

أسيو 2

32.6

26

3.6

18.2

5.6

1.6

-

القصر

36.9

15.8

11.1

13

1.8

3.1

-

-

9.7

17

-

5.5

4.2

البحت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتر 35.7
الحمر

أما الجاول التال ييوض نسب التصويت ي اوائر المرحلع الثانيع
الحريت ت ت ت ت ت ت تتع النور
والعاالع

الوي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتا المتلت ت ت ت ت ت ت ت ت تتع اإلصت تتالح الوس
الجايا

المصريع

والتنميع

الث ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتورة
مستمرة

الجيرة 1

41.1

29.1

7.8

10.5

2.1

5.7

-

الجيرة 2

37.8

28.1

4.6

10.1

1

6

2.8

الشرقيع 1

38

26.5

10.5

6.7

1.2

2.2

2

الشرقيع 2

35.5

20.8

13.9

3.8

0.9

3

البحيرة1

35.7

40

8.8

4.4

0.6

-

2.2

البحيرة 2

34.7

36.5

8.5

2.1

3.1

2

1.3

5

المنوييع 1

34

22.3

11.2

6.1

7.3

4.9

-

المنوييع 2

39.2

16

25.4

-

5.8

2.5

1.6

السويس

26.8

45.5

4.6

8.4

1

5.1

-

اإلسماعيليع 38.2

27.6

7.4

6.6

0.5

2.1

1.2

بنت ستتويف 39.5

35

11.4

-

0.9

3.1

3.3

1
بنت ستتويف 43.2

32

9.9

7.5

1.2

-

-

2
سوها 1

28.4

29.3

4.7

16

2.8

2.8

1.2

سوها 2

22.7

19.1

8.8

15.4

5

4.8

1.5

أسوان

32.4

25.8

9.9

8.6

6.4

1.8

2.7

والجاول التال ييوض نسب التصويت ي اوائر المرحلع الثالثع
الحري ت ت ت ت ت ت ت تتع النور
والعاالع

الويت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتا المتلت ت ت ت ت ت ت ت ت تتع اإلصت تتالح الوس
الجايا

المصريع

والتنميع

الثت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتورة
مستمرة

الاقاليت ت ت ت ت تتع 33.2

25.4

9.1

2.6

1.2

1.5

15.3

الاقاليت ت ت ت ت تتع 38.7

29

11.8

2.1

2

1.4

8.8

الاقاليت ت ت ت ت تتع 32.4

26.4

6.2

2.6

1.2

2.4

8.8

ال ربيع 28.7 1

29.7

13.8

7.4

4.6

1.9

3.3

ال ربيع 37.6 2

28.9

17.3

4.7

-

2.2

-

القليوبيت ت ت ت تتع 35.4

25.5

14.4

3

1.7

7.1

2.2

القليوبيت ت ت ت تتع 38.3

29.5

6.5

7.3

4.6

2.2

1.5

16.9

79.2

7.9

-

4

ش سيناا 35.3

26.6

5.7

9.4

7.1

1
2
3

1
2

م روح

1.6

6

-

سيناا

39.8

-

18.7

9.9

19.4

1.9

-

المنيا 1

46.3

22.2

3.8

5.7

0.7

6.4

1

المنيا 2

35.8

28.1

6.7

19.6

3.1

4.1

-

قنا 1

32.6

21.9

8.9

-

5.9

2.4

2.8

قنا 2

26

19.2

6

-

3.6

3.4

-

الوااي

26.4

39.9

4

7.5

ومما سرب يتحرأ أنرم لرم ي رن تنرار ترضثير واحرأ لنترائج المرحلرة الولر علر نترائج رل مرن

المررحلتين الثانيررة والثالثررة حيررن بقيرت نسررب ررل قائمررة حرول نفررب المعرردالت و انررت تختلر
بررراختال

المحاف رررات وتواجررردتا بهرررا وقررردرتها علررر الحترررد فيهرررا و رررذا ترررضثير وجرررود بعررر

التخصيات البارزة في بع

القوائم –أو دعمها لها -في بع

الحيان.

وباايتتع بتتالنمر لتتى نتتتائا حتترب الحريتتع والعاالتتع نجتتا أن الحتترب تصتتار نستتب التصتتويت ي ت 37
اائترة متتن أصتتل  46اائترة علتتى مستتتو الجماوريتتع ،ولت تتتنخ ض تلتتك النستتب عتتن  %20يت أي
اائترة ،باستتتثناا اائترة م تتروح ،ممتتا أن تلتتك النستتب لت تترتب ي ت ت اوتاتتا بالم ارحتتل ،ولمناتتا مانتتت
تختلف باختالف الاوائر ااخل المرحلع الواحاة.

وبالنسبع لحرب النور ،يقا صرح مسئولين يي –قبيل اخنتخابتات -أن تواجتا التيتار الستل

بشتمل

عتتا بالقتتاهرة ضتتعيف ،وأن تواجتتاه بمحايمتتات الوج ت البحتتري هتتو القتتو مقارنتتع بتواجتتاه بالوج ت

القبل  ،وهذا ما مار واضحاً ي نتائا اخنتخابتات ،يمتن ضتمن أقتل خمتس اوائتر تصتويتاً لحترب
النور مانت اوائر القاهرة الرب  .ومذا ت وق حرب النتور علتى حترب الحريتع والعاالتع يت  9اوائتر

على مستو الجماوريع –من أصل  46اائرة– سبعع مناا ي الوج البحري ،وه البحيرة الولى
والثانيتتع وال ربيتتع الولتتى وم تتر الشتتي الولتتى واميتتا والستتويس وم تتروح ،باإلضتتايع لتتى ستتوها

الولتتى وال توااي الجايتتا ي ت الوج ت القبل ت  ،ذاً المتتر ل ت يمتتن مرتب تاً بالم ارحتتل وانمتتا بالمحايمتتات
والاوائر.

أمتتا المتلتتع المص تريع يمانتتت نستتب التصتتويت لاتتا مرت عتتع ي ت القتتاهرة والوج ت القبل ت بشتتمل ع تتا
وبصتترف النمتتر عتتن المرحلتتع ،ومنخ ضتتع ي ت الوج ت البحتتري ،وقتتا حلتتت ثانيتتع بعتتا حتترب الحريتتع
والعاالع ي اوائر القاهرة الولى والثانيع والثالثع ،والبحر الحمر.

ي ت المقابتتل حقتتق حتترب الويتتا نتتتائا يبتتع ي ت محايمتتات الوج ت البحتتري –وبصتترف النمتتر عتتن
المرحلتتع أيض تاً -وحتتل ثاني تاً بعتتا حتترب الحريتتع والعاالتتع ي ت اائ ترة المنوييتتع الثانيتتع ،باإلضتتايع لتتى
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جنتتتوب ستتتيناا ،باإلضت تتايع لنتت تتائا متمي ت ترة ي ت ت اوائت تتر محايمت تتات ال ربيت تتع والاقالي تتع وم ت تتر الشت تتي

وبورسعيا ،وه من المحايمات الت يحمى يياا الويا بشعبيع مبيرة اائماً.

أما حرب الوس يقا مانت نتائج مرتب ع بالشخصيات التت تضتماا قوائمت  ،وعليت مانتت أيضتل
نتتتائا الحتترب ي ت اائ ترة اميتتا وذلتتك لوجتتوا عصتتا ستتل ان –نائتتب رئتتيس الحتترب– علتتى صتتار
قائمت  ،ون س المر ين بق على قائمع الحرب ي اائرة المنيا الولى الت تصتارها رئتيس الحترب

أبو العال ماض  ،على الرغ من عا يوره شخصياً بالمقعا الذي حارت القائمع ،وذلك لمقتضيات
اخلت ار بنسبع العمال وال الحين.

ومتتذلك حتترب اإلصتتالح والتنميتتع التتذي حقتتق أيضتتل نتائج ت ي ت محايمتتع المنوييتتع ،نتيجتتع إلنتمتتاا
رئيس الحرب محما أنتور الستااات لاتا ،باإلضتايع لنتيجتع متميترة يت جنتوب ستيناا نتيجتع للترواب

القبليع م أعضاا قائمع الحرب باا.

وأخيت ت اًر حق تتق تح تتالف الث تتورة مس تتتمرة أيض تتل نتائجت ت عل تتى اإل تتالق يت ت اوائ تتر محايم تتع الاقالي تتع

التت ت ت ت ت تتثالث ،وذلت ت ت ت ت ت تتك للت ت ت ت ت ت تتاع المعلتت ت ت ت ت تتن للقائمت ت ت ت ت ت تتع مت ت ت ت ت ت تتن جان ت ت ت ت ت تتب الت ت ت ت ت ت تتامتور محمت ت ت ت ت ت تتا غنت ت ت ت ت ت تتي ،
مؤسس مستش ى الملى ي المنصتورة ،وهت أحتا المستشت يات ال ارئتاة يت هتذا التخصتع ،ويتمتت
بشعبيع مبيرة بالمحايمع.

ونفررب المررر ينطب ر عل ر نتررائج االنتخرراب بالن ررام الفررردي ،يمانتتت الستتي رة شتتب ماملتتع للتيتتار
اإلسالم خاصع حرب الحريع والعاالع ،واستمرت تلك السي رة خالل المراحل التثالث اون ت ييتر

واض ت ت  .والجت تتاول التت تتال يوض ت ت توري ت ت مقاعت تتا ال ت تتراي علت تتى الح ت تراب و التحال ت تتات الرئيس ت تيع

والمستقلين خالل المراحل الثالث
المرحلة

الحريرررررررة النور الوفد
والعدالة

ال تلرررررررررة اإلصالح العدل مصرررررر المواطن المستقلون
القومي المصري

المصرية والتنمية

1

8

الولى

37

4

1

1

-

1

1

الثانيع

38

12

-

-

1

-

-

7

الثالثع

28

13

1

-

-

-

-
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ويامن ي هذا المقا أن أذمر أن ل يجتمت مصتاران متن المصتاار التت اعتمتات علياتا الورقتع

علت تتى نتيجت تتع واحت تتاة بالنست تتبع خنتمت تتااات ال ت تتائرين بالمقعت تتا ال ت تتراي ،ييحيان ت تاً يت تتت ض ت ت المست تتتقلين

المتتاعومين متتن حتترب الحريتتع والعاالتتع للعتتاا المل ت لمقاعتتا الحتترب وأحيان تاً أختتر يتتت تستتجيلا

ممستتتقلين ،ن تتس المتتر بالنستتبع لنتواب الجماعتتع اإلستتالميع مت حتترب النتتور ،ون تتس المتتر ين بتتق
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على بعض الشخصيات الحربيع الت خاضتت اخنتخابتات ممستتقلين مثتل عمترو حمتراوي والبتاري

يرغل .

ومن الجاول السابق يتض بقاا نسب مقاعا مل حرب أو تحالف ومذا المستقلون حتول معتاختاا

ختتالل الم ارحتتل التتثالث ،باستتتثناا حتترب النتتور التتذي حقتتق مقاعتتا ي ت متتل متتن المتترحلتين الثانيتتع
والثالثع ت توق مثيت اًر متا حققت يت المرحلتع الولتى ،وربمتا يعتوا ذلتك لتن س الستبب التذي ذمرنتاه ن تاً
عنتتا تحليتتل نتتتائا القتتوائ  ،وهتتو ضتتعف حتترب النتتور –نستتبياً– ي ت بعتتض اوائتتر المرحلتتع الولتتى.

ثالثاً :التحالفات االنتخابية :تقارب ليبرالي ومنافسة إسالمية:

لقد ان تنار تضثير واحأ لنتائج المرحلة الول عل عملية التنسي والتحالفات برين الحرزاب
والتيررارات المختلفررة خررالل المرررحلتين الثانيررة والثالثررة فهررذ النتررائج انررت مختلفررة ثي ر ار عررن

استطالعات الرأي والتوقعات التي نترت قبيل االنتخابات ومن تنا سببت ارتبا راً فري حسرابات

العديد من الحزاب.

يقتتا مشتتف استتت ال لل ترأي أج تراه مرمتتر الا ارستتات السياستتيع واخستتتراتيجيع بتتاله ار ختتالل أمتتتوبر
ح تتول رأي المت توا نين اراا الح تترب ال تتذي سيص تتوتون لت ت يت ت اخنتخاب تتات ،ع تتن أن  %35.5م تتن

الم توا نين حستتموا أمتتره بالتصتتويت لحتترب الحريتتع والعاالتتع ،و %26.8للويتتا ،و %8.4لحتترب

النور ،و %5.1لحرب العال ،و %3.8لحرب اختحاا ،و % 3.7للمصريين اخحرار(.)14
وي است ال

خر للرأي أجرت قناة الحياة بالتعاون م منممع  ،TNSأشارت النتائا لى اقتسا

صاارة نستب التصتويت يت اخنتخابتات بتين حربت الويتا والحريتع والعاالتع وب تارق مبيتر عتن بتاق

الحراب.

ممتتا أر مثيتتر متتن البتتاحثين أن المنتتايس الرئيس ت لحتترب الحريتتع والعاالتتع ستتيمون تحتتالف المتلتتع
المصريع وأن من سيقوا التيار المان أو الليبرال ي مواجاع التيار اإلسالم .

خالصررة القررول أن اختجتتاه العتتا ي ت مصتتر متتان يتوق ت تصتتار حتترب الحريتتع والعاالتتع ي ت مصتتر
لالنتخابتتات بنس تتبع تتتاور ح تتول ثلتتث ع تتاا المقاع تتا ،ويتتيت م تتن و ارئ ت ع تتاا متتن الحتتراب الماني تتع
والليبراليع الت تسعى لعا سي رة حرب الحريع والعاالع على المجلس.

ولمتن نتتائا الجولتع الولتى أماتترت امتستاح واضت للتيتار اإلستالم حيتتث حصتل علتى أمثتر متتن

 %60متتن الص توات ي ت القت توائ (ح توال  %37لحتترب الحري تتع والعاالتتع ،وح توال  %23لح تترب
النور) بينما ل تست

يعال ي المجلس.
 -14اله ار اليوم

الحراب المانيتع والليبراليتع مجترا اخقتتراب متن نستبع الثلتث ليمتون لاتا اور
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وقد ان لهذ النتائج تضثير واحأ عل خطط الحزاب المتنافسة من تقين:

الت ر الول يت التنتتايس بتتين التيتتار اإلستتالم والتيتتار المتتان أو الليب ارلت  ،حيتتث أماتترت نتتتائا
الجول تتع الول تتى مم تتا أس تتل نا ص تتعوبع حص تتول التي تتار الث تتان عل تتى نس تتبع الثل تتث التت ت تممنت ت م تتن
اإلعتراض علتى القت اررات الاامتع يت مجلتس الشتعب ،ولتذلك أر ذلتك التيتار أن ينستق جاتواه يت

المرحلتين الثانيع والثالثع أمال ي الحصول على نسبع أيضل من المقاعا ،ولذلك ت اإلعالن عتن

قائمتتع موحتتاة لتتبعض الح تراب الليبراليتتع والمانيتتع

()15

خاضتتت باتتا انتخابتتات المرحلتتع الثانيتتع علتتى

المقاعتتا ال رايتتع ،ولمتتن م ت عتتا ح ترار تقتتا يتتذمر ي ت النتتتائا ،وغتتاب هتتذا التنستتيق ي ت المرحلتتع

الثالثع(.)16

أما التر الثراني يمتان التنتايس بتين ق بت التيتار اإلستالم ن ست  ،ينتتائا الجولتع الولتى أع تت
ثقتتع مبي ترة لحتترب النتتور التتذي أمتتا المتحتتاثين بنستتم علتتى أن نتتتائا الحتترب ي ت المتترحلتين الثانيتتع
والثالثتتع ستتت وق متتا حقق ت ي ت المرحلتتع الولتتى ،وي ت لقتتاا ل ت م ت بعتتض منستتق حمتتالت الحتترب

صرحوا ل بين هاف الحرب خالل المرحلتين الثانيع والثالثع هو الوصول لنسبع الثلث متن مقاعتا
المجلس.

ومن المؤما أن هذا ل ي ب عن مسؤول حرب الحريع والعاالع ،يا من ناحيع خ يرضون بوجوا
قوة تسي ر على ثلتث مقاعتا المجلتس وتملتك حتق اخعتتراض ،ومتن ناحيتع ثانيتع يستعون لالقتتراب

من نسبع  %50من المقاعا لتمون لا الغلبيع ي المجلس.

خل تتق ذل تتك نوعت تا م تتن التن تتايس ال ارئ تتا ب تتين الحت تربين (الحري تتع والعاال تتع ،والن تتور) ما تتر واض تتحاً يت ت

حمالتات ت اخنتخابي تتع ،وتمث تتل يت ت اختاام تتات المتباال تتع بخ تترق يتت ترة الص تتمت اخنتخ تتاب  ،وبع تتض

المشااات والمشاحنات الت مارت أما اللجان والت ل تمن بن س الارجع ي المرحلع الولى.

وربما يمون عتالن حترب الحريتع والعاالتع قبتل انتاتاا اخنتخابتات أنت لتن يتحتالف مت حترب النتور

بتتل ستتيتحالف م ت قتتو ليبراليتتع –متتان الويتتا البتترر مناتتا– وستتيلع لجتتذب الص توات المتخويتتع متتن
التيار السل  ،ولالست ااة مناا ي تحقيق الغلبيع الت يسعى لياا.

رابعاً :نماذج من المنافسة الصعبة:

جتترت المنايستتع يت التتاوائر ال رايتتع  -وعتتااها  83اائترة – علتتى  166مقعت ًتاا ،تت حست  10مناتتا
يقت يت الجولتتع الولتتى ،بينمتتا جتترت اإلعتتااة علتتى  156مقعت ًتاا يت التتاوائر التتثالث .ويتتوح ذلتتك
بصتتعوبع اخنتخابتتات علتتى المقاعتتا ال رايتتع ،وهت متتن ناحيتتع مانتتت صتتعبع بال عتتل ،خصوصتتا مت

اتسا الاوائر ومثرة عتاا المرشتحين المتنايستين ،والنق تع الخيترة هت الستبب الرئيست يت اللجتوا

 -15ضمت تلك القائمع المتلع المصريع والثورة مستمرة وحرب العال وحرب الجباع الايمق ار يع وحرب الوعى وحرب اإلصالح والتنميع.
 -16شبمع أخبار مصر 9 ،ايسمبر  ،2012انمر الراب

http://www.egynn.com/2011/12/11323.html
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ل تتى اإلعت تتااة علت تتى معم ت ت المقاعتتتا نتيجت تتع لت تيتتتت الصت توات .ولم تتن م تتن ناحي تتع ثاني تتع ل ت ت تمتتتن

اخنتخابتتات علتتى المقاعتتا ال رايتتع بتتن س ارجتتع الصتتعوبع علتتى مرشتتح أمثتتر القتتو تنميمتتا ،وهت

حتترب الحريتتع والعاالتتع ،وحتترب النتتور ،يقواعتتا الحتربين المنتشترة يت مايتتع أنحتتاا الجماوريتتع شتتملت

اعمت تاً محوريت تاً لمرش تتح ه تتذين الحت تربين يت ت مواجا تتع المرش تتحين المس تتتقلين أو مرش تتح الحت تراب

الجاياة أو الضعي ع.

ول تتذلك يت ت معمت ت ال تتاوائر ج تترت اإلع تتااة ب تتين مرش تتحين م تتن الحت تربين ،ويت ت ه تتذه الحال تتع مان تتت

الصتتعوبع تواج ت مرش ت حتترب النتتور – ي ت أغلتتب الح توال  -حيتتث متتان يحتتاث اص ت اف خلتتف
مرش ت حتترب الحريتتع والعاالتتع نتيجتتع حمتتالت التخويتتف متتن الستتل يين ،وعلتتى هتتذه الشتتاملع جتترت

المنايستتع وحستتمت النتتتائا ي ت معم ت المقاعتتا ال راي تع .حيتتث يتتار مرشتتحو حتترب الحريتتع والعاالتتع
بت 103مقعا يراي من أصل  ،166بينما يار حرب النور ب ت 29مقعتاا ،ويت أغلتب الحتاخت متان
التنايس بين مرشح الحربين على المقعا.

واستثن من المشاا السابق عاا قليل من الاوائر ،والتت بترر باتا بعتض المرشتحين المستتقلين أو

مرشتتح بعتتض الح تراب ،ومناتتا متتن شتتاا منايستتع حقيقيتتع وصتتعبع ،ومان تت هنتتاك صتتعوبع ي ت
التمان بنتيجتاا ،وسنعرض باختصار لبعض من هذه النماذ .

مصطف النجار ومحمد يسري :القاترة – الدائرة الثالثة فردي – مدينة نصر
الامتور مص

النجار هو مؤسس حرب العال ومرشح  ،وأحا شباب الثورة ،أما الامتور محما

يسري ياو أمين الايئع الشرعيع للحقوق واإلصالح ،وقا خاض اخنتخابات مستقال ولمن محسوب

على التيار السل  .وقا باأت المنايسع بينامتا مبمت اًر ،خصوصتا مت عتالن حترب الحريتع والعاالتع
ي الباايع خالئ لمقعا ال ئات بالاائرة لمص ى النجار بص ت من شباب الثورة ،ولمتن بعتا ذلتك

مار تييياه لمحما يسري ،وهو متا قابلت عتاا متن شتباب اإلختوان بتالريض ،وملتوا علتى تيييتاه
لمص ى النجار.

وشاات المنايسع بعا ذلك عاة أشمال مختل ع ،مناا ما هو مشرو مثل الاعايع المثي ع ي جمي

أنحتتاا التتاائرة ،والت ت ت تتورت لتتى مستتيرات راجلتتع ،ومستتيرات بالستتيارات خصوصتتا ختتالل مرحلتتع
اإلعتتااة .ومتتذا عقتتا منتتامرة بينامتتا علتتى أحتتا القن توات ال ضتتائيع ،تناولتتت عتتااا متتن الموض توعات

المامع الم روحع على الساحع ،ومن أهماا ما يتعلق بالسياحع والموقف مناا.
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مم تتا ش تتاات المنايس تتع م تتا ه تتو غي تتر مش تترو أيضت تاً ،ومنت ت تمري تتق الاليت تتات الخاص تتع بمصت ت ى

النجار ،واحالل خيتات لمحما يسري محلاا ،وذلك خصوصا بمن قع الحت العاشتر ورهتراا ماينتع
نصر(.)17

وي مرحلع اإلعااة وم اشتااا المنايسع تباال ال ريان اختاامات المتعلقع بعاا من المور ،يمن

ناحي تتع اتات ت مصت ت ى النج تتار حمل تتع محم تتا يس تتري ب تتذب عج تتول وتوريت ت لحوما تتا موس تتيلع لشت تراا

الصوات( ،)18ويبرمتع وثيقتع تماتر تيييتا المنيستع للنجتار ،ونشتر مق ت ييتايو لشتخع يتاع ييت

توري أنصار النجار مبل  150جني مقابل الصوت الواحا ،خ أن هذا الشخع يمار بعا ذلتك
ي ييايو خر ويعترف أن من وجات ل عتل ذلتك هت أنصتار حترب الحريتع والعاالتع المؤيتا والتااع

لمحما يسري(.)19

علتتى الجانتتب اآختتر اتامتتت حملتتع محمتتا يستتري أنصتتار النجتتار بتوجي ت النتتاخبين ااختتل اللجتتان،
ومخال تا ميثاق الشرف الذي ت توقيع بين ال ريين ي وقت خحتق ،وريضتت الحملتع ذمتر تلتك

المخال تتات( .)20ومم تتا ألمحن تتا س تتابقاً يق تتا ات تتق ال ري تتان عل تتى ميث تتاق ش تترف لمواجا تتع المخال تتات،
واعت تتذر م تتل تترف م تتنا لل تترف اآخ تتر ،يت ت مناس تتبات مختل تتع ،مؤم تتاا عل تتى ض تترورة اخلتت ت ار
بالتنايس الشريف.

وقا يار الامتور مصت ى النجتار بالمقعتا –محايمتاً علتى التقتا التذي أحترره يت الجولتع الولتى–
بعا أن حصل على  133408صوت ،مقابل  90647حصل علياا الامتور محما يسري(.)21

المستتررار محمررود الخحرريري وطررار طلعررت مصررطف  :الس ر ندرية – الرردائرة الثانيررة فررردي –

الرمل

لقتا امتستتبت المنايستتع يت هتتذه التتاائرة ابعتاً خاصتاً ،يات بتتين المستشتتار الخضتتيري المتتاعو متتن
حتترب الحريتتع والعاالتتع ،وأحتتا أبتترر معارض ت النمتتا الستتابق ،وبتتين تتارق لعتتت مص ت ى أحتتا
أبرر رمور النما السابق الذين خاضوا هذه اخنتخابات.

ولتتذلك متتان متوقعتتا أن تمتتون المنايستتع يت هتتذه التتاائرة علتتى أشتتاها ،وقتتا مانتتت متتذلك بال عتتل ،ولت

يختتل المتتر متتن حتتاوث العايتتا متتن التجتتاورات ،وتبتتاال اختاامتتات ،والنصتتيب المبتتر مناتتا متتان

 - 17اليو الساب  24 ،نويمبر .2011
 - 18اليو الساب  5 ،ايسمبر .2011
 - 19اليو الساب  6 ،ايسمبر .2011
 - 20المصار السابق.
 - 21اليو الساب  3 ،ايسمبر .2011
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موجااً لحملع ارق لعتت مصت ى ،ومناتا توريت الرشتاو اخنتخابيتع ،ووعتا الناخبتات بمرتبتات

شاريع ،وخرق يترة الصمت اخنتخاب (.)22

ويت المقابتتل تت تمريتق خيتتتات ل تتارق لعتتت مصت ى ،ولمتتن ذلتتك تت متن جانتتب أعضتتاا حملتتع
( مسك يلول) ،مما قبض أنصار حملع مص ى على سياة تور اعايت ومبل  50جني وه خ

تنتم للحملع وسلموها للشر ع(!)23

وش تتاات المنايس تتع اتاامت تاً لح تترب الن تتور ب تتاع

تتارق لع تتت مصت ت ى يت ت مواجا تتع المستش تتار

الخضيري الماعو من حرب الحريع والعاالع ،وهو المر الذي ن اه مسئولو حرب النتور أمثتر متن

مت ترة ،ب تتل أمث تتر م تتن ذل تتك وجت ت أح تتاه اختا تتا للحري تتع والعاال تتع باخت تتاق ست ت اًر مت ت

تتارق لع تتت

مصت ى علتتى اعمت مقابتتل اعت أنصتتاره لمرش ت الحريتتع والعاالتتع علتتى مقعتتا العمتتال يت منايستتع

مرش حرب النور(.)24

وانتاتتت اخنتخابتتات ب تتور المستشتتار الخضتتيري بت ت 173235صتتوت ،مقابتتل  164244لمنايس ت ،
وذلك بعا يترات من تباال الصاارة أثنتاا ال ترر ،والتت مانتت تعلتن نتائجت أوخ بتيول علتى المواقت

اإللمترونيع المختل ع.
محمررد أبررو حامررد وعمرررو مررال خحررر وجميلررة إسررماعيل :القرراترة – الرردائرة السادسررة فررردي –
قصر النيل

تختلف هذه الاائرة من حيث أن المنايسع يياا مانت ثالثيع ،والتقارب مان شايااً ي النتائا .وبعا

أن مانتتت اإلعالميتتع جميلتتع ستتماعيل المرشتتحع الويتتر حم تاً لل تتور خصوص تاً م ت اع ت المانتتاس
نجيب ساويرس لاا ي الباايع – وبالتال تحالف المتلع المصريع – خ أن ترشي المتلع المصريع
لمحما أبو حاما قلتب المتوارين يت التاائرة ،يمتن ناحيتع تخلتت جميلتع ستماعيل عتن التاع المتااي

الذي قام لاا ساويرس – مما صترحت هت بتذلك يت أحتا البتراما ال ضتائيع – ومتن ناحيتع ثانيتع
تحول اع ناخب المتلع المصريع لمحما أبو حاما.

وقتتا شتتاات المنايستتع العايتتا متتن التجتتاورات واختاامتتات بش تراا الص توات ،واستتتخاا التتاين لعتتا

التصتتويت للم ترأة ،واستتتخاا اور العبتتااة ي ت توجي ت الص توات ،وتبتتاال اختاامتتات بتتين اخ تراف

الرئيسيع المتنايسع.

وقا حصل ي الجولع الولى محما أبو حاما على حوال  33الف صوت ،وعمترو ممتال خضتر

مرشت حتترب الحريتتع والعاالتتع علتتى حتوال  31ألتتف صتتوت ،بينمتتا حصتتلت جميلتتع ستتماعيل علتتى
 - 22اليو الساب  5 ،ايسمبر .2011
 - 23المصار السابق.
 - 24اليو الساب  6 ،ايسمبر .2011
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ح توال  30ألتتف صتتوت .وبالتتتال جتترت اإلعتتااة بتتين الول والثتتان  ،والت ت صتتبت نتيجتاتتا ي ت

مصتتلحع الول ب تتارق ل تتيس بتتالمبير أيض تاً ،يق تتا حصتتل محم تا أب تتو حامتتا علتتى  48أل تتف و226

صتتوت ،باإلضتتايع لتتى  361متتن أص توات المص تريين بالختتار  ،مقابتتل  44ألتتف و 497صتتوت،
ضايع لى  405من أصوات المصريين بالخار لمنايس .

عمرو التوب ي وعمرو دراج :الجيزة – الدائرة الثالثة– الدقي والعجوزة وامبابة
وتممن صعوبع المنايسع ي هذه الاائرة ي موناا بين الماتب والسياس المعروف التامتور عمترو
الشوبم  ،وبين الامتور عمرو ا ار أمين عتا حترب الحريتع والعاالتع بمحايمتع الجيترة ،ويت اائترة

تضت ت من ق تتع امباب تتع ذات المتل تتع الس تتمانيع المبيت ترة والمعروي تتع بانتم تتاا نس تتبع مبيت ترة منا تتا للتي تتارات
اإلسالميع على تنوعاتاا.

وربما مان هذا المر هو الذي اي تحالف المتلع المصريع لسحب مرشحاا على المقعا ال راي –
يئات ي ن س الاائرة لصال التامتور عمترو الشتوبم  ،وذلتك اعمتا لتنستيق جاتوا القتوي الليبراليتع

ي ت مواجاتتع القتتو اإلستتالميع ،بصتترف النمتتر عتتن تص تريحا عتتن أن ستتبب الستتحب هتتو قيمتتع

الامتور عمرو الشوبم (.)25

يت ت الجول تتع الول تتى حص تتل ال تتامتور عم تترو الش تتوبم عل تتى  198.182ص تتوت ،باإلض تتايع ال تتى
 3000صوت من المصريين بالخار  .بينما حصل الامتور عمرو ا ار على  138.767صوت
باإلضايع الى  1778صوت من المصريين بالخار (.)26

ول ت تختتل المنايستتع بتتين ا ار والشتتوبم متتن ت ارشتتق اختاامتتات ،وبخاصتتع ييمتتا يتعلتتق بختترق يت ترة
الصمت اإلنتخاب  ،واستخاا الاعايع اخنتخابيع ،وتوجي الناخبين أما اللجان.

وقبيتتل جولتتع اإلعتتااة أعلتتن حتترب النتتور ص تراحع ،اعم ت لتتا ار

ي ت مواجاتتع الشتتوبمى ،وبالمقابتتل

أعلنت القو الليبراليتع أناتا لتن تقتف ممتويتع اليتا أمتا سلستلع التحال تات الستريع والمعلنتع للقتو

اإلستتالميع ،يجتتر التتاي بشتباب حمتتالت التتامتور عمتترو حم تراو والتتامتور مص ت ى النجتتار ليتتت

ض تتما ل تتى حم تتالت الق تتو الماني تتع الت تتى يعي تتا مرش تتحوها ي تتى الجول تتع الثاني تتع ليقومت توا بمس تتاعاة
المرشحين وحمالتا  ،وعلى رأساا حملع الشوبم (.)27

 - 25الماناس نجيب ساويرس ي اتصال تلي ون ببرناما القاهرة اليو  4 ،ايسمبر .2011
 - 26الاستور الصل  17 ،ايسمبر .2011
 - 27اليو الساب  21 ،ايسمبر .2011
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وجاات نتيجع جولع اإلعااة متقاربع لى حا مبير ،وبعمس الجولع الولى ،حيث حصل الشتوبم

علتتى  157399صتتوتا لتتى جانتتب  1884صتتوتا متتن المقيمتتين بالختتار  ،ييمتتا حصتتل ا ار علتتى
 154ألف صوت ،باإلضايع لى  1385من أصوات المصريين بالخار (.)28

وقتتال الشتتوبم عقتتب عتتالن يتتوره ،ن المعرمتتع مانتتت ويلتتع وصتتعبع واستتتخامت يياتتا أس تتاليب

«غير شري ع» ،حسب قول  .ييما شممت حملع ا ار ي نتائا اخنتخابات بالاائرة(.)29

ونستطيع القول من دراسة تذ النماذج أن صعوبع المنايسع ل تمن -يق  -بسبب التقارب يت

النتائا ،فهنار دوائر تهدت تقاربا أ ثرر فري النترائج ،ولمتن هنتاك عتاملين خترين مامتين الول
هو موناا منايسع بين مرشحين عن التيار اإلسالم – المثتر تنميمتاً واعتااااً لإلنتخابتات  -أو

متتاعومين منت يت مقابتتل مرشتتحين مستتتقلين أو متتن تيتتارات أختتر  .والثرراني هتتو البعتتا اإلعالمت ،
والم ت ترتب ب بيعت تتع الشخصت تتيات المتنايست تتع ،وترميت تتر اإلعت تتال عليات تتا ،واستضت تتايتا ي ت ت الب ت تراما
التلي ريونيع م ار اًر وتم ار اًر .ث بعا ذلك الترمير علتى ستير العمليتع اخنتخابيتع يت اوائتره  ،ونقتل متل
ت اصيلاا أول بيول.

وبالتررالي لررم ي ررن لن ررام المراحررل االنتخابيررة تررضثي ارً واحررحاً عل ر تلررر المنافسررة خصوص راً أن

مع مها ان في المرحلة الول .
خامساً :الطعون االنتخابية:

تنقس ال عون اخنتخابيع لى نوعين ،الول عون اإلجرااات وهى ال عتون المرتب تع بالتجتاورات
واخنتاامتتات التتتى قتتا باتتا المرشتتحون ،س تواا علتتى مقاعتتا ال تترا أو الق توائ الحربيتتع ،مناتتا متتا ت ت

البتتت يي ت يعتتال وصتتارت أحمتتا قضتتائيع أثنتتاا العمليتتع اخنتخابيتتع تقضتتى بنعتتااة اخنتخابتتات يتتى

بعتتض اوائرهتتا .أمتتا النتتو الثرران ياتتى تلتتك ال عتتون المتعلقتتع بصتتحع العضتتويع والتتتى خ تترال يتتى
انتمار أحما القضاا.

ويختتتع مجلتتس الاولتتع بايئتتع القضتتاا اإلاار اون غيتره – ممتتا حممتتت التتاائرة الولتتى بالمحممتتع

اإلااريع العليا  -بال صل يى النتو الول وهتو التاعاو التتى تقتا

عنتا يتى القت اررات التتى تصتار

بتتنعالن نتيجتتع نتخابتتات مجلتتس الشتتعب والتتتى تتضتتمن عتااة اإلنتخابتتات بتتين بعتتض المرشتتحين.
حيتتث أن الق ترار التتذ يصتتار متتن اللجنتتع العليتتا لإلنتخابتتات بتتنعالن نتيجتاتتا بمتتا يتضتتمن عتتااة
جرائاا بين بعض المرشحين متا هتو خ قترار اار متن تلتك القت اررات التتى يختتع مجلتس الاولتع

بال صل يى مشروعيتاا باعتبار ان مجلس الاولع هو القاضى ال بيعتى بالنستبع لستائر المنارعتات
 - 28المصري اليو  23 ،ايسمبر .2011
 - 29المصار السابق.
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اإلااريع وأن قرار عااة اإلنتخابات خيعن

متستاب عضتويع مجلتس الشتعب ل متن المرشتحين.

وجميت ت الق ت ت اررات التت تتى تصتتتار بشتتتين العمليت تتع اإلنتخابيت تتع ب تتااا متتتن الترش تتي وحتتتتى ق ت ترار عت تتااة
اإلنتخابات بين بعض المرشحين ينعقا اإلختصاع بال صل يتى متا مشتروعيتاا لمجلتس الاولتع

بايئع القضاا اإلاار اون غيره(.)30

بينمتتا تختتتع محممتتع التتنقض بال صتتل ي ت النتتو الثتتان  ،حيتتث يتحتتاا ن تتاق محممتتع التتنقض يتتى

ال صتتل يتتى صتتحع عضتتويع اعضتتاا مجلتتس الشتتعب وخ يتتتيتى ذلتتك خ ذا مانتتت العضتتويع قتتا ت ت

متستتاباا ،وهتتى خ تمتستتب قبتتل صتتاور ق ترار بتتنعالن نتيجتتع اإلنتخابتتات ب تتور متتن حصتتل علتتى

أغلبيع أصوات الناخبين .

ممتتا أن صتتاور أ حمت قضتتائى بنتتاا علتتى عتتون اإلجترااات بعتتا انتاتتاا العمليتتع اخنتخابيتتع هتتو

ب الن جرئى  -وليس مليتا  -علتى أعضتاا أو اوائتر بعيناتا ،حتاثت يياتا تجتاورات ،ممتا سيضت

هتتذه التتاوائر محتتل المنايستتع متتن جايتتا ،أمتتا التتب الن المامتتل يستتوف يحتتاا علتتى حستتب تتتيثير هتتذه
التج تتاورات عل تتى النت تتائا الناائي تتع لالنتخاب تتات ،باإلض تتايع ل تتى النم تتر القض تتائى لل ع تتون المتعلق تتع
بقتتانون اخنتخابتتات والتتتى تعتبتتر عتتون استتتوريع ت صتتل يياتتا محممتتع التتنقض ومناتتا لتتى المحممتتع

الاستوريع والتى قا تحم بعا استوريع النع القانونى(.)31

وتعتبتتر المخال تتات الص تريحع الت ت صتتاحبت عمليتتع التصتتويت وال تترر ،وتستترب أوراق التصتتويت
والتالعتب يياتا وعتتا شت اييع ريقتتع حستاب أصتوات المصتريين يتتى الختار متتن الستانيا القانونيتتع

القت تتو لت تتب الن اخنتخابت تتات عمت تتس اخنتاامت تتات اخنتخابيت تتع ،مثت تتل الاعايت تتع علت تتى أب ت تواب اللجت تتان
واستخاا الشعارات الاينيع والتى تعتبر الضعف أما منصع القضاا(.)32

وويقتاً لمتتا تقتتا يقتتا تمتتت عتتاا اخنتخابتتات يت عتتاا متتن التتاوائر ختتالل الم ارحتتل التتثالث ،ولستتباب
مختل ع ،يعلى مستو اوائر القوائ تمت عااة انتخابات ي المراحل المختل ع على النحو التال

من المرحلع الولى اوائر

 -القتتاهرة الولتتى (الستتاحل) وذلتتك بستتبب يقتتاان  15صتتناوقا ،وتلتتف  75خ ترين ومتتا باتتا متتن

استمارات تصويت.

 -اائرة أسوان بسبب أن قائمع اخنتخاب ورا باا اس حرب الحرار خ تي ،تحتت است المصتريين

الحرار.

ومن المرحلع الثانيع اوائر

 - 30موق قانون  8 ،أمتوبر .2011
 - 31اليو الساب  18 ،يناير .2012
 - 32المصار السابق.
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 اائ ترة ستتوها الولتتى وذلتتك بستتبب امتنتتا اللجنتتع العليتتا لالنتخابتتات عتتن تن يتتذ حم ت المحممتتعاإلااريع العليا ي ال عن المقا بنا ار قائمع حرب مصر الحايثع ي اخنتخابات.

 -اائترة ستوها الثانيتع لمتا شتاب عمليتع اإلعتااا للعمليتع اخنتخابيتع متن قبتول قتوائ يقتات شترو

الترشتتي مثتتل قائمتتع حتترب الويتتا لعتتا مراعاتاتتا متتا اشتتتر

المشتتر لقبتتول الق توائ  ،ومتتذلك لمتتون

اللجنتع العليتا لالنتخابتات عنتاما نشترت أستماا القتوائ المرشتحع لختوض اخنتخابتات بالتاائرة الثانيتع

الجنوبيع لنما القوائ الحربيع ي صحي تين رسميتين يتو  18ايستمبر الماضت ذمترت قتوائ 12

قائمتتع حربيتتع بينمتتا جتترت اخنتخابتتات علت  15قائمتتع بختتالف متتا أعلتتن عنت يت

الصتتحف المتتر

ال تتذي ي تتوت ال رص تتع علت ت المرش تتحين يت ت ال ع تتن علت ت القت توائ ال تتثالث التت ت أض تتي ت للمش تتوف
اخنتخابيع الت جرت علياا اخنتخابات.
ومن المرحلع الثالثع اوائر

 -اائرة القليوبيع الولى بسبب وجوا يرق ي تجمي الصوات بتين ال تراي والقتوائ بحتوال مائتع

ألف صوت.

ومذلك اوائر الاقاليع الولى والثالثع ،واائرة جنوب سيناا.
أمتتا اوائتتر ال تتراي يتمتتت عتتااة اخنتخابتتات بنتتاا علتتى حم ت قضتتائ ي ت اوائتتر القتتاهرة الول تتى،

والستتمناريع الثالثتتع ،وأستتيو الثانيتتع ،وأس تيو الثالثتتع ،والش ترقيع الثانيتتع ،والش ترقيع الخامستتع ،وقنتتا
الثالثع ،وجنوب سيناا ،والقليوبيع الولى ،والاقاليع الولى (مقعا العمال وال الحين يق ).

وق تتا أص تتار الممت تتب ال نت ت لمح تتام القض تتاا اإلااري بمجل تتس الاول تتع ،حص تتائيع "انتخابي تتع" عل تتى
مس تتتو محايم تتات الجماوري تتع خاص تتع بجميت ت ال ع تتون اخنتخابي تتع التت ت نمرتا تتا المح تتام بجميت ت

المحايمات على ماار المراحل الثالث للعمليع اخنتخابيع .وأعلن عن أن النسبع بين جمتال عتاا

ال عتتون الت ت نمرتاتتا المحتتام علتتى مستتتو الجماوريتتع ختتالل انتخابتتات  ،2011ومتتا نمرت ت ي ت

انتخابات  ،2010انخ ضت بما يعتاال  ،%50يمانتت عتون  2010تعتاال ضتعف متا تقتا يت
 .2011ويع تتوا ه تتذا الت ارجت ت ل تتى أن انتخاب تتات  2011ش تتاات شت ترايا قض تتائيا م تتامالً م تتن لجن تتع

قضتائيع اختصتت بمتابعتع ستير العمليتع اخنتخابيتع متن بتاايتاا وحتتى ناايتاتا اون تتاخل متتن و اررة
الااخليتتع بمن ت مرشتتحين أو القتتبض علتتى خ ترين أو بتتيي متتن الصتتور الت ت مانتتت تنتاجاتتا التتو اررة

وقتتت النمتتا الستتابق ،ممتتا أن الستتماح لجميت التيتتارات الاينيتتع والمعارضتتع بالتقتتا لالنتخابتتات اون

حمرهتتا أو منعاتتا متتن الترشتتي يعتتا متتن الستتباب الساستتيع الت ت حتتات متتن ريتتااة عتتاا ال عتتون.

وأوضحت اإلحصائيع أن جمال عاا ال عون الت نمرتاا محتام القضتاا اإلااري علتى مستتو

عن تا ،قضتتت المحممتتع بقبتتول  458عنتتا مناتتا ،وحممتتت ب تريض 376
الجماوريتتع بل ت ً 2016
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عنتا أختر  ،ييمتتا قضتت بعتا اختصاصتتاا بنمتر  248عنتا ،وأثبتتتت تترك الخصتومع يت 106
ً
عن أقر أصحاباا بينا ترمتوا الخصتومع يياتا ،وقضتت بعتا قبتول  83عنتا متن هتذه ال عتون.
وأمات اإلحصائيع ان هناك  108عن أحالتاا محممع القضاا اإلااري لى هيئع م وض الاولع
لخذ الرأي القانون يياا ،بينما خ يرال هناك  57عنا متااوخ أما هذه المحام (.)33

وربما يمون نما المراحل اخنتخابيع قا قلتل متن عتاا ال عتون يت المترحلتين الثانيتع والثالثتع عناتا

ي المرحلع الولى -رغ عا وجوا احصائيع رسميع بذلك– وذلك بسبب تناقع عتاا المخال تات

اخنتخابي تتع – ل تتى ح تتا م تتا– بع تتا اخجت ت اراات التت ت أخ تتذتاا اللجن تتع القض تتائيع العلي تتا المشت تريع عل تتى
اخنتخابات والجيش ،ي محاولع مناما للحا من م هذه المخال ات.

 - 33اليو الساب  19 ،يناير .2012
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