التقرير الول للنتخابات التشريعية 2010
هل أصبح الحزب الوطنى حزبان ؟!
قتيلن ضحايا المجمع النتخابى للحزب الوطنى
أحزاب معارضة تطلب من أمين عام الحزب الوطنى ضمانات لنزاهة النتخابات
والحزب الوطنى يرد نحن معكم ولدينا تحفظات !!
تشريعات تسمح لوزير الداخلية بإصدار قرارات بقوة القانون تتعلق بتنظيم النتخابات
لجنة عليا ل تدعو إلى النتخابات ول تشرف على القيد بالجداول النتخابية وغير مسئولة عن مرحلة فتح
باب الترشيح ول يستشيرها وزير الداخلية فى تعديل الدوائر ول تنظيم اليوم النتخابي
لواءات شرطة ورجال أعمال فلحين وعمال بتواطوء من التحاد العام لعمال مصر
دوائر كوتا كبيرة تشمل المحافظة بأكملها في ظل نظام إنتخاب فردي يتسم بصغر الدوائر النتخابية .
المعارضه ترفض نظام الكوتا وفى نفس الوقت ليس لها أجندة واضحة لتمكين النساء داخل تنظيماتهم
السياسية
أحوال إ قتصادية وإجتماعية سيئة ومناخ ثقافى متردى
موائد الرحمن ولجان الزكاة وشنط رمضان أحدث وسائل الدعاية
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مقدمة
دأ بت الجمع ية المصرية على مدى العوام الس ت الس ابقة على ر صد در جة التطور الحادث فى حالة الديمقراط ية فى مص ر
إنطل قا من تحل يل وا فى وشا مل لجم يع أنواع النتخابات ال تى جرت فى مص ر سواء كا نت إنتخابات كبرى كإلنتخابات
الرئا سية  2005أو النتخابات العا مة التشريع ية  2005والتجد يد النص فى للشورى  2010، 2007وإنتخابات المجالس
الشعبية المحلية 2008وكافة النتخابات على مستوى المجالس والتحادات المهنية والعمالية والرياضية والفنية والطلبية،
واعتمدت الجمع ية عن طر يق مر صد حالة الديمقراط ية على من هج يع ظم من الن ظر إلى النتخابات على أن ها عمل ية إجرائ ية
متكاملة تتأثر بمناخ عام حاكم للمجتمع التى تجرى فيه  ،فلم يتوقف إهتمامنا فى يوم من اليام على تقنيات اليوم النتخابى
ومدى صحة إجراءات القتراع بل قدمنا فى مختلف النتخابات التى قمنا بمراقبتها بتحليل وافى وشامل للمناخ السياسى
والبيئة القتصادية والجتماعية والثقافية والبنية التشريعية التي تجرى فيها النتخابات وسلوك كافة أطراف العملية النتخابية
من )السلطة التنفي ذية وأحزابها إلى الهيئات المسئولة عن الشراف على تلك النتخابات ـ المؤسسات الدينية – المرشحين
حكومة ومعارضة( ،وأ صدرت الجمعية تقارير سنوية وأبحاث إ ستخلصت منها معظم الشكاليات التى تباعد بين النتخابات
المصرية والمعايير الدولية لنتخابات حرة ونزيهة.
واليوم تبدأ الجمع ية خطوة جديدة بمراقبت ها للنتخابات التشريع ية  ،2010و فى إعتقاد القائم ين على إدارة الجمع ية وفر يق
الع مل في ها أن ها واحدة من أخ طر النتخابات ال تى سوف تؤ ثر نتائج ها على مس تقبل هذا الو طن ،و عن طر يق إئتلف يض م
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية سنقوم بإصدار دراسة تحليلية للبنية التشريعية التي ستجرى النتخابات على
أساسها وسنقوم بمراقبة كافة مراحل العملية النتخابية إبتداء uمن مرحلة الدعاية الرمادية وهى الدعاية التى بدأت قبل العلن
عن مواع يد النتخابات والمج مع النتخا بي للحزب الوط نى ومرحلة ف تح باب الترش يح والتنازلت والطعون ومرحلة الدعا ية
واليوم ال نتخابي والفرز وإعلن النتائج وإصدار تقرير ختامى عن العملية النتخابية فى مجملها . 2010
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يض م الئتلف أيضا uجمع ية نظرة للدرا سات النسوية والمعن ية بمراق بة عمل ية إدماج النوع الجتما عي خلل جم يع مرا حل
العملية النتخابية ،و التي شاركت في اعداد هذا التقرير بالجزاء المتعلقة بمسألة النوع الجتماعي )الجندر( و عرض وتحليل
التشريعات المتعل قة بتخص يص مقا عد للنس اء )الكو تا( ،وتأث ير الوضاع الجتماع ية والقتص ادية على النس اء ،و تأث ير البيئة
الثقافية عليهن ،بالضافة إلى تحليل المعلومات الخاصة بالمجمع النتخابي و الدعاية الرمادية سواء للمرشحات على مقاعد
المرأة أو على المقاعد العامة.
وكذلك يض م مر كز القاهرة لدرا سات حقوق النس ان و هو المع نى بمراق بة الداء العل مى خلل العمل ية النتخاب ية وذلك
بدعم من المفوضية الوربية لحقوق النسان.
ونبدأ تقرير نا ون حن متمس كين بن فس المن هج ولن نن ظر للنتخابات القاد مة على أن ها أوراق إقتراع يضع ها النا خبين فى
صناديق القتراع فى اليوم النتخابي بل أنها عملية تتأثر بمناخ سياسي سيء وبيئة إ قتصادية وإجتماعية متدهورة وبيئة ثقافية
منحدرة وتشريعات جائرة وصراع بين حزب السلطة التنفيذية الذى يشبه جمعيات المنتفعين يصارعه تنظيم سياسي بمرجعية
دينية ،وقد تسبب صراعهم فى غياب البديل المدنى والذى غاب أيضا uلضعف أحزاب المعارضة.

اول : uالمناخ السياسي:
تجري النتخابات التشريعية  2010فى مناخ سياسي مختلف حيث تصدر الحديث عن خلفة الرئيس مبارك )الذي لم يعلن
بعد عن رغبته فى الترشح لفترة رئاسة سادسة ( المشهد السياسي وأ صبح الحديث عن مستقبل منصب الرئاسة المصري هم
يش غل القوى والن خب الس ياسية المص رية بل وإم تد هذا الهتمام إلى المواطن ين المص ريين البس طاء ،وبل شك أن ظهور
د.محمد البرادعى كلعب فى الحياة السياسية المصرية بعد أن أعلن عن رغبته فى الترشح على منصب الرئاسة بشروط سبعة
تس مح من وج هة نظره بإجراء إنتخابات تشريع ية ورئا سية حرة ونزي هة وإل المقاط عة ستكون هى الجدى من المشار كة فى
إنتخابات محسومة مسبقا uلصالح مرشحي الحزب الحاكم الذى يستغل سطوته ونفوذه وسيطرته على الجهزة الدارية والمنية
واللة العلم ية الجبارة لحس م نتائج النتخابات لص الح مرش حى حز به ،و قد تب نى مطالب د .البراد عى مجمو عة من القوى
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الس ياسية والشخص يات العا مة المعروف عن ها إهتمام ها بالشأن العام وال تى شكلت فى العوام الس ابقة حركات تد عو إلى
مواجهة ما أطلقوا عليه مشروع التوريث لنجل الرئيس مبارك ،وتبنت تلك الشخصيات تكوين ما سمي بالجمعية الوطنية للتغيير
وكانت من أبرز مطالبها هى المطالبة بإعمال المراقبة الدولية على النتخابات الرئاسية والتشريعية ،وهذه بالطبع نقلة نوعية فى
أفكار النخب السياسية المصرية وبالخص تلك النخب من ال صول القومية وال سلمية والتى كانت ترى أن الرقابة الدولية
على النتخابات هى تدخل فى الشئون الداخلية المصرية  ،ودعت الجمعية الوطنية للتغيير قوى المعارضة المصرية الرسمية
لمقاطعة النتخابات وإتهمتها بالدخول فى صفقات مع الحزب الحاكم لضمان الحصول على مقاعد فى البرلمان مقابل تأييد
مرشح الحزب الحا كم فى النتخابات الرئاسية المقبلة و هو ما نف ته تلك الحزاب ونفاه الحزب الحا كم مرارا uوتكرارا ، uو قد
شكلت أحزاب المعارضة الرئيسية " الوفد – التجمع – الناصري – الجبهة الديمقراطية " ما يسمى بإتلف أحزاب المعارضة
والتى إختلفت وجهات نظرها على أهمية خوض النتخابات البرلمانية أو مقاطعتها ،وبإ ستثناء حزب الجبهة الديمقراطية الذى
قرر مقاط عة النتخابات تتأر جح آراء الحزاب الثل ثة الخرى "الو فد – التج مع – النا صري" فى المشار كة فى العمل ية
النتخابية ،وقد طالبوا ببعض الضمانات لجراء إنتخابات تشريعية حرة ونزيهة فى عريضة كلفوا د .رفعت السعيد رئيس حزب
التج مع بتقديم ها إلى الس يد رئ يس الجمهور ية والس يد الم ين العام للحزب الوط نى وتطالب هذه العريض ة بإجراء النتخابات
بالقائ مة النس بية وتنق ية الجداول النتخاب ية وعودة ال شراف القضائى الكا مل وإعادة الن ظر فى مهام اللج نة العل يا ،و قد أبلغ
السيد صفوت الشريف د .رفعت السعيد أن الحزب يتطلع لنتخابات حرة ونزيهه وعاب على أحزاب المعارضة عدم التعامل
مع حقائق قانونية فى أن بعض الطلبات التي رفعتها المعارضة تحتاج الى تشريعات تشريعية،ووعد المين العام للحزب الحاكم
قوى المعار ضة بالس ماح للمواطن ين بالتصويت ببطا قة الر قم القو مي و قد أحت فت الدوائر القري بة من الس لطة التنفيذ ية بتلك
الخطوة بشكل يدعو للتعجب ،كما طلب الشريف من الحزاب المصرية العلن عن موقفها من إستخدام الشعارات الدينية
فى الدعا ية ،و هو ما وضع الحزاب الرئيس ية للمعارضة المدن ية المصرية فى مأزق فعلى ،و قد أحدث مو قف تلك الحزاب
وإ صرارها على المشار كة ،صراعات دا خل تلك الحزاب ،فى حزب الو فد و هو الق طب الرئيس ي للمعار ضة المصرية ومم ثل
التيار الليبرالي والتي جرت فيه إنتخابات على منصب رئاسة الحزب فى مايو الماضى فاز فيها السيد البدوى رجل العمال
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المعروف ومالك مجموعة قنوات الحياة بمنصب رئيس الحزب ،وقد نالت تلك النتخابات إهتماما uمبالغ فيه من قبل القوى
السياسية المصرية ،وإنضم إلى حزب الوفد عدد من الشخصيات العامة من رجال الدين والعلميين والكادميين والفنانيين
والرياضي ين ،وقد قرر رئيس الحزب عقد جمعية عموم ية لمناقشة مسألة خوض النتخابات من عدمها و قد عقدت الجمع ية
العموم ية يوم  ، 17/9قررت ف يه الهيئة الوفد ية خوض إنتخابات مجلس الش عب باغلب ية تص ل الى  %57من من ل هم حق
التصويت كما وافقت على تعديل  6مواد من اللئحة الداخلية بناء على إقتراح من رئيس الحزب.
أما حزب التجمع وعلى الرغم من دعاوي المقاطعة التي رفعتها عدد من أمانات محافظات الحزب إل أن رئيس حزب التجمع
د .رف عت الس عيد قرر خوض تلك ال نتخابات ،وأ صبحت الخلفات والص راعات دا خل الحزب على من سيترشح فى
النتخابات المقبلة ،هذا وقد إشتكت بعض المانات من تجاهل رأيها فى إ ختيار المرشحين فى الدوائر المختلفة وإن كانت
قد صدرت تصريحات للقيادات التاريخية داخل الحزب تدين موقف قيادته فى خوض النتخابات بل ضمانات ،أ ما الحزب
الناصري الذي يعانى من أزمة حقيقية فى عدم وجود نشاط فعال وحقيقي له فقد قررت قياداته خوض النتخابات البرلمانية
القاد مة ،بين ما قررت ب عض الحزاب الخرى خوض النتخابات م ثل أحزاب الحرار والج يل وال غد "جب هة مو سى مص طفى
مو سى" ،وشكلت ب عض تلك الحزاب في ما بين ها جب هة تفر غت للهجوم على د.البراد عى وعلى أحزاب المعار ضة الرئيس ية،
بينما تتأرجح مشاركة بعض القوى السياسية الخرى مثل "الغد جبهة أيمن نور – الكرامة تحت التأسيس" فى إنتظار ما أطلق
عليه الجماع الوطنى ،بينما أعلن حزب الوسط مقاطعته للنتخابات.
أ ما جماعة الخوان المسلمين )القطب ال برز للتيار الدينى والمنافس الرئيسى لحزب السلطة التنفيذية منذ ثلثةعقود والتى
حص لت على  88مقعدا uفى النتخابات البرلمان ية الس ابقة  2005وال تي تعرض مرشحي ها فى إنتخابات التجد يد النص فى
للشورى  2010 – 2007وإنتخابات المحليات  2008لتدخلت إ دار ية وأمن ية ف جة من ق بل الس لطة التنفيذ ية أ سقطت
مرشحي ها فى تلك الدوائر( ف قد قررت المشار كة فى النتخابات البرلمان ية القاد مة ح يث رأت أن مقاط عة النتخابات غ ير
مجد ية وأن ها بذلك تترك للحزب الحا كم الس احة خال ية وإن كا نت قد رب طت موقف ها من المقاط عة بمقاط عة كا فة الحزاب
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والقوى الس ياسية للنتخابات و هو ما يع نى ضمنيا uأن جما عة الخوان المس لمين قد قررت خوض النتخابات البرلمان ية
القاد مة ،وتوا جه الجما عة موقفا uصعبا uفى هذه النتخابات ب عد إعلن الس يد الم ين العام للحزب الوط نى صفوت الشر يف
صعوبة حصول الجماعة على المقاعد التي حصدتها فى النتخابات البرلمانية السابقة بالضافة إلى أن الجماعة تعرضت إلى
ضربات أمنية موجعة فى الخمس سنوات السابقة فى واحدة من أبرز حلقات صراعتها مع الدولة منذ تأ سيسها فى عشرينيات
القرن الما ضي وكان أبرز ها إحالة عدد كبير من قيادات ها إلى المحاكمات العس كرية وضرب مشروعات إقتص ادية لتمو يل
الجماعة والتضييق على أنشطتها فى الجامعات والنقابات المهنية بالضافة إلى رفع الحصانة عن عدد من نوابها بتهمة التورط
فى قض ية العلج على نف قة الدولة ،هذا و قد أعل نت الجما عة أ ن ها سوف تقوم بترش يح كوادر جديدة ل ها وأن ها ل تخش ى
تهديدات الحزب الحاكم وأنها سوف تخوض معارك شرسة فى دوائرها.
أ ما الحزب الوطني الحاكم فإن التطورات السياسية الخيرة أكدت ما به من عيوبكغيره من التنظيمات السياسية التابعة
للسلطة التنفيذية منذ عام  1952حتى الن أى إنكان المسمى " التحاد القومى – التحاد الشتراكى – حزب مصر –
الحزب الوط نى" وكل ها تنظيماتكا نت نشأت ها غ ير طبيع ية إذ نشأت لحا جة الس لطة التنفيذ ية للدولة فى عهود مختل فة
للتنظيمات الشعبو ية ال تى تس تطيع الس يطرة على الل‹منظمات الجماهير ية ال طلب ية وال عمال ية والمهن ية وال تي قيدت ها الس لطة
التنفيذية بتشريعات جائرة وأطلقت يد أجهزتها الدارية والمنية لتحرم مواطنى الدولة والقوى السياسية المعارضة من المشاركة
ولتضمن لهذه التنظيمات أغلبية مريحه تسمح لها بإصباغ الشرعية على قراراتها الصادرة ،المهم أنها أحزاب لم تنشأ بخلفيات
أيديلوج ية سياسية أو ت عبير عن مص الح إقتص ادية طبق ية كغير ها من الحزاب الس ياسية فى الدول المدن ية الحدي ثة بل هى
منظمات للمنتفعين تتربى كوادرها على الولء لجهزة السلطة التنفيذية والدارية والمنية ولحاجة لها بالرتباط بالمواطنين أو
التواصل معهم ولحاجة لتلبية رغبات هم أو خدمتهم ،وهى كوادر بل خلفية سياسية أو ثقافية والعديد من هم إ ستمر فى حزب
الس لطة التنفيذ ية وتلون بلون ها ال شترا كى والرأ سمالى ،المقاوم والمط بع ،الرا فض للتور يث والمؤ يد له ،الرا فض للتعديلت
الدستورية والمؤيد ل ها  ،وتجد خطابه فى كل المراحل المختلفة التى نوهنا عنها مؤيد ومتحمس ويشيد بحكمة قيادته  .وعلى
خلفية تلك النشأة وتاثراا uبالمناخ السياسيى أ صبحنا أمام صراع واضح وصريح ممثل لجناحين داخل الحزب الحاكم واصبح
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مرئيا uللعامة والخاصة ول يصلح معه نفى مسئولى وقيادات الحزب لهذا الصراع  ،الجناح الول هو الحرس القد يم الرافض
لما يطلق عليه مشروع توريث الحكم لمين السياسات السيد جمال مبارك ،وعلى لسان السيد المين العام صفوت الشريف
فى تصريحات للص حف المصرية ن فى نفيا uقاطعا uمس ئولية الحزب الحا كم عن الملص قات ال تي انتشرت فى ب عض الحياء
والقرى والنجوع الفقيرة والتي تدعم ترشح السيد جمال مبارك للنتخابات الرئاسية القادمة بل ان السيد المين العام أعلن أن
هناك تحقيقات مو سعه جرت دا خل الحزب ا كد في ها عدم مس ئولية أى من قيادات الحزب الحا كم أو كوادره عن تلك
الملصقات ،أما الطرف الخر هو ما أطلق عليه الحرس الجديد وهو مناصر لمشروع التوريث ويؤيد السراع فيه وهم مجموعة
من رجال العمالوكوادر لجنة السياسات.
وعلى خلف ية ذلك الصراع سدد كل طرف للخر ضربات موج عة فى قضية أرض الضبعة وإثارة قضا يا تتعلق بإستغلل نفوذ
وشب هة فس اد رجال أعمال ينتس بون للطرف ين وقض ية نواب العلج وتل سن إعل مى بص حف معلوم ميول ها لدى الطرف ين،
وبالتاكيد ان هذا الصراع سيتضح ويتاكد وتظهر ملمحه فى النتخابات التشريعية القادمة.
إن هذا الص راع لدى الكوادر القياد ية دا خل الحزب هوعلى خلف ية إختلف وج هة ن ظر كل منه ما فى طري قة إدارة البلد
سياسيا uواقتص اديا uمس تقبل uإل أن ترجم ته لدى كوادر الحزب الحا كم الو سطى والص غرى ل يس صراعا على أ ساس ايدلو جى
سياسيي أو اقتص ادي بل هو صراع إنحازت ف يه تلك الكوادر لطرف من الطراف لتحق يق منا فع أومص الح ،ويؤ كد هذا
تصريحات كوادر الحزب فى المحافظات والمانات وال تي هددت بأنها سوف تخوض المعر كة ح تى لو لم ت نل تأي يد الحزب
وذلك على خلف ية تبرع ها بأموال ضخ مة فى معارك الحزب النتخاب ية لوجود مشروعات إقتص ادية خا صة لتلك الكوادر تر يد
حمايتها بالحصانة التي تمنحها عضوية البرلمان والتي أصبح سبيلها الوحيد بعد إلغاء الشراف القضائي على النتخابات هو
دعم الحزب الحاكم ،تلك الكوادر تتصارع على كرسى البرلمان من خلل المجمع النتخابي الذى فرزت اختيارا ته من قبل
نواب القمار ونواب التجار بالعلج على نفقة الدولة ونواب إطلق الرصاص على المتظاهرين.
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نحن أمام إنتخابات ستتركز منافساتها بين طرفى الصراع داخل الحزب لذا فإن المعركة بدأت بسقوط قتلى وجرحى وتبرعات
بالمليين والضحية هم المواطنين البسطاء ،نحن امام انتخابات برلمانية سوف تجرى فى مناخ سياسى محموم وغير مستقر لم
تشهده مصر منذ يوليو  52حتى الن.

ثانيا :uالبنية التشريعية المنظمة للنتخابات العامة فى مصر:
نجاح أى عمل ية انتخابية يتوقف على مدى التزام أطرافها بالطار القانوني المن ظم لها ومدى توافق هذا الطار مع المبادىء
والمعايير الدولية للنتخابات الحرة والنزيهة ،ويجب أن يراعي أى تشريع وطنى ينظم النتخابات فى أى قطر المساواة بين
كافة أطراف العملية النتخابية ،وبالنظر للبنية التشريعية التي تنظم النتخابات العامة فى مصر نجد إنها تعانى من إشكاليات
واض حة طال ما إنتقدنا ها فى تقارير نا الس ابقة ال تي صدرت عن الجمع ية أثناء مراق بة النتخابات المختل فة ف هى تشريعات ل
تحقق المساواة بين كافة أطراف العملية النتخابية وتفرض جهات إدارية تابعة للسلطة التنفيذية وتعظم من دورها فى تنظيم
النتخابات بما يسمح لها بالتدخل والنحياز الفاضح لحزب السلطة التنفيذية ،والجمعية بصدد إصدار دراسة مفصلة عن
البنية التشريعية المنظمة للنتخابات فى مصر وسيتم نشرها والعلن عنها قبل مرحلة فتح باب الترشيح للنتخابات التشريعية
 2010ولكن نحن بصدد تلخيص المشكلت التي تتعلق بالتشريعات والقرارات الدارية الصادرة من وزارة الداخلية وتأثيرها
على النتخابات التشريعية القادمة فى النقاط التية :
أ – الد ستور والنتخابات :يتناول الد ستور تنظ يم النتخابات العا مة ش عب – شورى( فى المواد  ،88 – 62و قد م نح
الدستور بموجب تلك المواد سلطة مطلقة للمجلس التشريعى دون وضع ضوابط تقيد المشرع فأطلق يده فى تحديد النظام
الذي يجري على أ ساسه النتخابات )قائ مة – فردى – مختلط( و هو ما م كن المشرع من إختيار النظام الفردي فى
النتخابات التشريعية المقبلة ومن قبلها إنتخابات التجديد النصفى للشورى كما ترك له حري ة تحديد نسبة تمثيل المرأة فى
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المجلسين دون إلزامه بذلك وهو ما سمح للمشرع بتطبيق نظام الكوتة فى مجلس الشعب وتجاهل إعتماده فى الشورى على
الر غم من ان التعديلت الد ستورية الخيرة قد جعلت من مجلس الشورى مجلس له صلحيات تشريع ية ها مة و هو ما
يس توجب تمث يل عادل للمرأة ف يه ،ك ما سمح الد ستور للمشرع بتغي ير النظام النتخا بي و قت مايشاء أي أ نه يجوز ق بل كل
إنتخابات تشريعية أن يحدد المجلس التشريعي النظام النتخابي الذي يريده وهو مايعني أن المجلس التشريعي المسيطر عليه
الس لطة التنفيذ ية يحدد سلفا uالنظام النتخا بي الذى يراه منا سبا له لل ستمرار بقاء أعضائه وتحق يق الغلب ية المري حة ،و قد
جاءت المادة  62من الد ستور فى التعديلت الد ستورية الخيرة  2007مخال فة للتعهدات ال تى أطلقت ها الس لطة التنفيذ ية
أثناء تسويقها لهذه التعديلت ح يث إد عت ان الغرض من التعديلت هو الس ماح باجراء تعديلت تشريع ية تس مح بتمث يل
أفضل للحزاب والقباط والمرأ ة والقضاء على نفوذ العصبيات والقبليات وسطوة رأس المال والتعصب الديني وهو ما يعني
سن تعد يل دستوري يجبر المشرع على إصدار قوانين تسمح بتمث يل تلك الفئات عن طريق نظام القائمة النس بية ،و ها هى
النتخابات التشريع ية  2010و من قبل ها إنتخابات التجد يد النص في ) (2010 - 2007تجري بالنظام الفردي الذي يقلل
من فرص مشاركة القباط والحزاب ويعظم من دور العصبيات والقبليات ونفوذ وسطوة راس المال.
أ ما المادة  88ف قد أل غت الشراف القضائي على اللجان الفرع ية وأقتص ر على اللجان العا مة و هو ما يع نى أن اللجان
الفرعية تصبح ت حت سطوة السلطة التنفيذية عن طريق إشراف موظفيها عليها وهم ل حول ول قوة لهم أمام سطوة أجهزتها
الدارية والمنية وبذلك ألغت التعديلت الدستورية الضمانة الوحيدة لنزاهة العملية النتخابية يوم القتراع حيث كان الشراف
القضائي قد قلل من ظاهرة تس ويد بطاقات القتراع و قد ظ هر ذلك واضحا uفى نتائج إنتخابات التجد يد النص في للشورى
الذي نجح مرشحيه ب  200ألف صوت بينما كانت النتخابات التشريعية الخيرة  2005ينجح المرشح ب  5000صوت
فقط ،إن التعديلت الدستورية الخيرة كرست من سلطة وسطوة الجهزة الدارية والمنية للسلطة التنفيذية وجعلتها اللعب
الرئيس ي فى العمل ية النتخاب ية وتر كت للمجلس التشري عى تحد يد النظام النتخا بى الذي يض من لحزب الس لطة التنفيذ ية
المسيطر على المجلس التشريعى تحقيق الغلبية المطلقة فى المجلس.
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ب -تعدد وتنا قض التشريعات المنظ مة للنتخابات فى مص ر :تنفرد التشريعات المنظ مة للنتخابات فى مص ر بحالة فريدة
وإستثنائية حيث تتعدد القوانين التى تنظم النتخابات الواحدة وتتناقض فيما بينها فيتفرق تنظيمها بين أكثر من قانون ،وتتعدد
الجهات المشرفة المسئولة عن إدارة العملية النتخابية الواحدة.

إنالل نتخابات التشريعة فى مصر ينظمها

قانون مباشرة الحقوق الس ياسية  53لس نة  56المعدل بالقانون  18لس نة  ،2007كما يدخل فى تنظيمها قانون ثا نى و هو
 38لس نة  ) 1972فى شأن مجلس الش عب( والمعدل بالقانون  175لس نة  2005والمعدل باالقانون  149لس نة 2009
)نظام الكو تة( ،القانون الول إ سند للج نة العل يا للنتخابات المشكلة بموج به وال تي حدد إختص اتها الشراف على إنتخابات
مجلسي الشعب والشورى والقانون فى تشكيل اللجنة سمح للسلطة التنفيذية والمجلس التشريعي بالتدخل فى إختيار تسعة
أعضاء من بين أحد عشر عضوا uعلى أن يوافق السيد رئيس الجهورية وهو رئيس الحزب الحاكم على تلك الختيارات ،أ ما
عن إختصاصات اللجنة فقد حرم المشرع اللجنة من تحديد مواعيد النتخابات بموجب المادة  22من قانون مباشرة الحقوق
السياسية حيث يحدد مواعيد النتخابات العامة رئيس الجمهورية والنتخابات التكميلية وزير الداخلية والشراف على القيد
فى الجداول النتخابية يسند لوزير الداخلية بموجب قرارت إدارية يصدرها الوزير وسمح له القانون باصدارها ،و كذلك تعديل
الدوائر النتخابية وتحديد نطاقها والعلن عن فتح باب الترشيح يسنده القانون للسيد وزير الداخلية أي أن تشكيل اللجنة
العليا المشرفة على النتخابات به عوار واضح حيث يتدخل فى تشكيلها ويتحكم فيه السلطة التنفيذية والمجلس التشريعى
وأغلبيته من حزب السلطة التنفيذية ،وفى الختصاصات تحرم اللجنة العليا من تحديد مواعيد النتخابات ومن الشراف على
الجداول و من تحد يد ميعاد ف تح باب الترش يح ويشارك ها فى مس ئولية الشراف على الدعا ية وتنظ يم اليوم النتخا بى وز ير
الداخلية فماذا تبقى للجنة ،أما القانون الثانى وهو القانون المنظم لمجلس الشعب فهو يحدد عدد الدوائر وطريقة تعديلها
وتقس يمها والشروط الوا جب توافر ها فى المرشح ين من العمال والفلح ين ،و هو الذي يحدد الشروط الوا جب توافر ها فى
المر شح والمس تندات اللز مة للتأ كد من صحة أوراق الترش يحوكيف ية تشك يل اللجان ال تي تن ظر فى صحة أوراق الترش يح
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واللجان التى تنظر الطعون وتصدر الكشوف النهائيةوكذلك تحديد قواعد الدعاية ،وقد منح هذا القانون للسيد وزير الداخلية
سلطة مطلقة لتنظيم تلك المور.
ج  -القوانين المنظمة للنتخابات وتعظيمها من دور جهات الدارة فى إدارة النتخابات:
تمنح القوانين المنظمة للنتخابات المصرية لجهات الدارة التابعة للسلطة التنفيذية سلطة واسعة فى إدارة العملية النتخابية
بل والخ طر أن تلك القوان ين تس مح لجهات الدارة إ صدار قرارت ل ها قوة القانون دون العرض على المجلس التشري عى أو
إ ستشارة اللج نة العل يا للنتخابات ،ف قد أ صدر الس يد وز ير الداخل ية القرار 1340لس نة  2010و ضع ف يه قوا عد لتقد يم
مس تندات الترش يح على نموذج إ ستحدثه الس يد وز ير الداخل ية ) 046ش( وألزم ف يه المر شح بتقد يم إثبات شخص ية والد
المرشح للتاكد من كونه من أب مصرى ،كما نظم القرار طريقة تقد يم المرشح أوراق ترشيحه عن طريقوكيل وأعطى سيادته
لمد ير ال من ب كل محاف ظة سلطة وا سعة فى إتخاذ قرار صحة هذا التوك يل ،وش كل القرار اللجان العا مة والفرع ية وحدد
إختص اصتهم وطري قة عمل هم فى اليوم اللنتخا بى ،والمد هش أن تلك القرارا ت صدرت فى جريدة الوقائع دون إعلم
المواطن ين ب ها بالنش ر فى الص حف الر سمية ،ك ما يس مح القانون للتحاد العام للعمال ال تي تس يطر عل يه الس لطة التنفيذ ية
والجمعيات التعاون ية الزاع ية وأجهزة الدارة المحل ية بإعطاء المس تندات اللز مة لثبات صفة المر شح كعمال وفلح ين و هو
مايف تح باب التحا يل أمام مرش حى الحزب الحا كم فن جد أن رجال العمال ولواءات الداخل ية وتجار يمنحوا شهادات صفة
كعمال وفلح ين بين ما تحرم تلك الجهات ال تي أعطا ها القانون سلطة مطل قة فى و ضع عراق يل أمام إعطاء تلك الشهادات
لمرشحى المعارضة ،كما أعطت القوانين للسيد وزيرالداخلية سلطة واسعة فى تعديل الدوائر النتخابية وقد ظهر ذلك واضحا
أثناء مناقش ة القانون  68لس نة  2010المعدل للقرار بقانون  206لس نة  90وذلك لتعد يل الدوائر النتخاب ية ب عد القرار
الجهمورى بإنشاء ثلث محافظات جديدة،وكذلك تحديد دوائر الكوتة النسائية حيث لم تستغرق مناقشة القانون أكثر من
ساعة وعرض الس يد مس اعد وز ير الداخل ية تو صياته وإقتراحا ته ال تي بالط بع تح قق التفوق الوا ضح لمرش حي حزب الس لطة
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التنفيذية دون إعتراض من أحد بالضافة إلى أن القانون المنظم لعمل مجلس الشعب أطلق يد السيد وزير الداخلية في تنظيم
مرحلة فتح باب الترشيح وتحديد المستندات وتشكيل اللجان التي تنظر فى تلك المستندات أو تقبل الطعون عليها.
د  -التشريعات المصرية وتقييدها للحريات العامة وإهدارها للمعايير الدولية لحقوق النسان:
ليمكن الحديث عن إنتخابات بل ديمقراطية أى تحقيق تداول سلمى حقيقى للسلطة فى مصر ،والنتخابات المصرية غير
ضامنة لهذا التداول وهو ما سنفرد له مساحة واسعة فى الدراسة الصادرة عن البنية التشريعية المنظمة للنتخابات المصرية،
كما ليمكن الحديث عن إنتخابات حرة بل تشريعات تصون الحريات العامة وتخلق مناخا يحقق ويضمن الحقوق والحريات
الرئيس ية بص يانة حر مة وأمان الحياة الشخص ية للموا طن وحر ية الرأى والت عبير وال حق فى تنظ يم جمعيات سلمية )أحزاب
ونقابات وجمعيات أ هل ية وروا بط وإتحادات( وإ ستقللية الس لطة القضائ ية ب ما يض من للمواطن ين حق الوقوف أمام قاضي هم
ال طبيعي،وكل ها حقوق مهدرة فى التشريعات المص رية ،فقانون الطوارىء يعتدى على حقوق المواطن ين ويجعل هم عر ضي
للعتقال والعرض أمام جهات تحقيق إستثنائية أو محاكمتهم أمام محاكم إستثنائية ويعظم من سلطة الجهزة المنية ويجعلها
لتخضع للسلطة القضائية فى ممارسة أعمالها ويطلق يدها فى العتقال والقبض وفرض القامة الجبرية على المواطنين ورقابة
كل ما يتعلق بحياتهم الخاصة من مراسلت ومكاتبات وإتصالت ،كما أعطت التشريعات للسيد رئيس الجمهورية سلطات
واسعة بإحالة مدني ين للمحاكمات عسكرية ،كما أن التشريعات العادية التي صدرت بموافقة مجالس تشريعية متنتخبة تعتدى
على حق المواطن ين المصريين فى التظا هر والضراب والتج مع الس لمى وإ صدار المطبوعات و حق تكو ين وتنظ يم الحزاب
والنقابات والجمعيات الهلية مثل القانون  10لسنة  1914قانون التجمهر ،والمادة  98وأخواتها من قانون العقوبات التي
تض ع قيودعلى المواطن ين المص ريين في التظا هر والضراب ،والقانون  40لس نة  77الذي يقض ى على التعدد ية الحزب ية
والقانون  35للس نة  76قانون النقابات العمال ية والقانون  84لس نة  2002المن ظم لع مل الجمعيات الهل ية ،إن البن ية
التشريعية المصرية ل تحقق المساواة بين أطراف العملية النتخابية وتسمح لجهات الدارة بالتدخل لصالح مرشحى الحزب
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الحاكم وتحرم المواطنين المصريين من حقوق وحريات أ ساسية ،وهى فى الخير تشريعات غير ضامنة لتحقيق تداول سلمى
للسلطة.
هـ  -التشريعات المتعلقة بتخصيص عدد من المقاعد للمرأة )الكوتا(:
سوف تشهد النتخابات القادمة عودة لنظام تخصيص مقاعد للنساء في مجلس الشعب مرة أخرى ،فقد سبق أن طبق هذا
النظام – نظام تخصيص مقاعد للنساء – في عام  1979و طبق لدورتين و هما مجلس شعب لعام  1979ومجلس شعب
لعام  1984ثم أل غي نظام تخص يص مقا عد للنس اء في مجلس الش عب بالقانون ر قم  188لس نة  .1986وش هد مجلس
الشعب في الفترة التي طبق فيها هذا النظام زيادة ملحوظة في نسبة عضوية النساء حيث بلغ عدد النساء في مجلس شعب
عام  (35) 1979سيدة و في مجلس ش عب عام  (36) 1948سيدة ،وذلك على خلف المجالس الس ابقة أو اللح قة
التي لم تتجاوز نسبة النساء به  %1.2في أفضل الحوال.
الجدير بالذكر أن القانون رقم  21لسنة  1979قد نص على تخصيص )  (30مقعد للنساء ثم عدل بالقانون  114لسنة
 1984ليتم إضافة مقعد أخر مخصص للنساء ليصبح إجمالي المقاعد المخصصة لهن ) (31مقعد.
•الدستور:

يجد نظام الكوتا النسائية ما يجيزه في الدستور المصري وذلك في المادة  62من الدستور و التي تنص على" للمواطن حق
النتخاب وإبداء الرأي في ال ستفتاء وف قا لحكام القانون ،ومس اهمته في الحياة العا مة وا جب وط ني ،وين ظم القانون حق
الترشيح لمجلسي الشعب والشورى ،وفقا للنظام النتخابي الذي يحدده ،بما يكفل تمثيل الحزاب السياسية ،ويتيح تمثيل
المرأة في المجلسين .ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردي والقوائم الحزبية بأي نسبة بينهما يحددها ،كما
يجوز أن يتضمن حدا أدني لمشاركة المرأة في المجلسين"
وبذلك فقد أطلق الدستور الحرية للمشرع في أن يصدر تشريعات تضمن حدا uأدنى لمشاركة المرأة في المجلسين" مجلس
الشعب و مجلس الشورى" ،و بذلك يكون المشرع الدستوري قد حصن أي قانون ينص على نسبة من المقاعد للنساء من
شبح عدم الدستورية.
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•القانون:
.1القانون رقم  149لسنة 2009
إستنادا إلى النص الدستوري الموضح عاليه أصدر المشرع القانون رقم  149لسنة  2009بتعديل بعض أحكام القانون رقم

 38لسنة  1972بشأن مجلس الشعب و الذي نص في مادته الولى على " تقسم جمهورية مصر العربية إلى دوائر انتخابية،
لنتخاب أربعمائة وأربعون عضوا u.كما تقسم إلى دوائر أخرى لنتخاب  64عضوا ،uيقتصر الترشيح فيها على المرأة ،ويكون
ذلك لفصلين تشريعيين .وينتخب عن كل دائرة عضوان ،يكون أحدهما على القل من العمال والفلحين .وتحدد جميع هذه
الدوائر طبقا uللقانون الخاص بذلك".
و من الوا ضح من هذا القانون بأن هناك تعد يل سيحدث على مقا عد البرلمان بإضا فة  64مقعد مخص صين للمرأة ليص بح
عدد مقاعد مجلس الشعب  518مقعد بعد إضافة الى  10مقاعد التي يعينهم رئيس الجمهورية ،و بناءا uعليه فقد تم زيادة
عدد الدوائر النتخابية من  222دائرة إلى  286دائرة إنتخابية بعد إضافة ال  32دائرة القاصرة على النساء.
ك ما حد هذا القانون الفترة الزمن ية للكو تا بفص لين تشريع ين ف قط أي أن ها ستطبق في مجلس ش عب  2015 – 2010و
مجلس ش عب  . 2020 – 2015و يع تبر و ضح حد زم ني لت طبيق نظام الكو تا النس ائية إلى أن هذا النظام يع تبر إجراء
أ ستثنائي يهدف إلى تمك ين النس اء للمشار كة بفاعل ية في المجالس النياب ية و نظرا ل طبيعته ال ستثنائية ف قد رأى المشرع أن
يطبق فط لفصلين تشريعين.
إل أنه ومن وجهة نظرنا نرى أن هذه المدة ل تعتبر كافية لزالة التمييز الذي مورس على النساء لفترات طويلة من الزمن كما
أنه غير كافي لتغير نظرة المجتمع للنساء ل سيما و أن المشرع لم ينص على تحديد مقاعد للنساء في مجلس الشورى أو
في المجالس الشعب ية المحل ية على مختلف مس توياتها ،ح يث نرى أ نه من الضروري أن ي تم د عم الكو تا النس ائية بمجلس
الشعب بكوتا مماثلة لها في مجلس الشورى والمجالس الشعبية المحلية.
و يتضح أيضا uمن نص هذه المادة أنه تم تخصيص عدد  64مقعد على القل للنساء بمجلس الشعب ،أي أن هناك إمكانية
لن تزيد عدد عذه المقاعد في حال نجاح أحدى المرشحات على المقاعد العامة في النتخابات.
و ألتزم المشرع أيض ا بضمان نس بة ال  %50عمال وفلح ين ،فأشترط على أن تكون كل دائرة كو تا ب ها ممثلة واحدة على
القل من العاملت و الفلحات ،بالطبع مع جواز أن تكون الممثلتين عن الدائرة من العاملت أو الفلحات.
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.2القانون  68لسنة  2010بتعديل القرار بقانون  206لسنة  1990في شأن تحديد الدوائر النتخابية لمجلس
الشعب.
و قد ن ظم هذا القانون تحد يد الدوائر الخا صة بإنتخاب مجلس الش عب ومن ها الدوائر الخا صة بمقا عد المرأة ،ففي ما ي خص
مقا عد المرأة أع تبر المشرع أن المحاف ظة بأكمل ها دائرة إنتخاب ية لمقا عد المرأة و قس م كل من محاف ظة القاهرة و محاف ظة
الدقهلية ومحافظة سوهاج إلى دائرتين إنتخابيتين في كل منهم بالنسبة لمقاعد المرأة.
ويلحظ من هذا القانون أن تقسيم المحافظة بأكملها إلى دائرة إنتخابية فيما يخص مقاعد النساء ،أنه تقسيم لم يراعى فيه
المنطق وذلك نظرا لتساع نطاق الدائرة النتخابية في ظل نظام إنتخاب فردي والذي يتسم بصغر الدوائر النتخابية الخاصة
به .على ع كس النتخاب بنظام القوائم و ال تي تتس ع ف يه الدائرة النتخاب ية ،ح يث أن المنافس ة على دائرة إنتخاب ية تش مل
نطاق محاف ظة بأكمل ها هو أ مر صعب للغا ية سواء كان المر شح من الرجال أو من النس اء .و هو في ن فس الو قت يتطلب
شروط معي نة ضمن ية ل من تر يد التر شح على مقا عد النس اء ،تتم ثل في المقدرة المال ية أو أن تكون مدعو مة من حزب قوي
يستطيع أن يساعدها ماليا uو تنظيميا uلعمل مؤتمرات ودعاية إنتخابية على مستوى المحافظة بأكملها ،ول شك أن هذا النظام
يضيق الفرصة على قطاع عريض من النساء غير القادرات ماديا لتحمل مثل تلك النفاقات ،و أيضا uيجعل المهمة صعبة على
المرشحات كمستقلت.
وكان المشرع قديما uقد وعي تماما uلمثل هذه الشكالية حين أصدر القانون رقم  21لسنة  1979و خصص عدد معين من
الدوائر العامة تكون مقتصرة على النساء.
.3اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو ”:"CEDAW
طبقا للمادة  151من الدستور المصري فإن المعاهدات الدولية التي تصدق عليها مصر تدخل ضمن النسيج التشريعي بها،
وقد أنضمت مصر إلى إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة  18سبتمبر  1981و نشرت التفاقية بالجريدة

الرسمية العدد رقم  51فى  17ديسمبر  .1981وقد نصت التفاقية في مادتها الرابعة فقرة  1على" :ليعتبر إتخاذ الدول
الطراف تداب ير خا صة مؤق تة تس تهدف التعج يل بالمس اواة الفعل ية ب ين الر جل والمرأة تمييزا uبالمع نى الذى تأ خذ به هذه
التفاقية ،ولكنه يجب أل يستتبع ،على أي نحو ،البقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة ،كما يجب وقف العمل بهذه
التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة".
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ووفقا uلهذه المادة فقد أعتبرت التفاقية أن أي تمييزا uمن شأنه تعويض المرأة عن ما فاتها من حقوق و من شأنه أن يعطيها
فرصة للتساوى مع الرجل ،ل يعد تمييزا و أنه مقبول من وجهة نظر التفاقية بشرط أن يكون مؤقت و أن يزول هذا التمييز –
اليجابي – إن تحققت أهدافة ودوافعة.
ومن هنا فإن تخصيص عدد مقاعد للنساء في مجلس الشعب جاء متمشيا مع التفاقية من حيث تحديد القانون  149لسنة
 2009بالخذ بنظام الكوتا النسائية لمدة فصليين تشريعيين.

ثالثا :uالبنية القتصادية والجتماعية التي ستجرى فى ظلها النتخابات التشريعية:
تجرى النتخابات التشريع ية  2010فى مص رفى ظل زيادة معدلت البطالة والف قر والضرابات العمال ية والحركات
الحتجاجية ،ففى الثلث سنوات الخيرة تكونت فى مصر حركات إحتجاجية وتصاعدية تنذر بأزمة إجتماعية حقيقية فإفترش
العمال أر صفة مجلس الش عب والشورى وأ ستمر إعتص امهم لعدة أشهر من أ جل أن ينص فهم نائبي هم فى المجالس التشريع ية
المنتخ بة ،وعلى مدار الثلث سنوات الس ابقة أ صبحت الضرابات هي الو سيلة الوحيدة لحصول المواطن ين على مطالب هم
وحقوق هم ،وتميزت الضرابات خلل الفترة الس ابقة بطول مدت ها عن ما كان يحدث فى الما ضي ح يث كان الع نف الشد يد
الذي تستخدمه الدولة ضد إحتجاجات العمال طوال عقد الثمانينات والذي شكل ردع أمام الحركات الحتجاجية ،بالضافة
إلى التردى الواضح فى الل حوال القتص ادية والجتماع ية للعمال والموظف ين ،شا هد عام  2008يشهد ما يز يد عن 850
إعتص ام و إضراب في موا قع عمال ية متعددة ،وبعد ها بدأ عام  2009بإضرابات وحركات إحتجاج ية جديدةوكثيرة بل غت
 478إعتص ام وإضراب ووقفات إحتجاج ية ثم تطور ال مر فى عام  2010إلى  300إعتص ام وإضراب ح تى ش هر يون يو
وو صل ال مر الى العتص ام أمام مجلس الش عب المصري ومجلس الوزراء ،إن الوا قع القتص ادي والجتما عي بمص ر والذي
سوف تتم ف يه العمل ية النتخابية سيكون مؤثرا uبشكل كبير على العمل ية النتخابية ح يث أستغل المرشحين من كا فة القوى
السياسية فقر المواطنين المصريين بإعطاءهم رشاوى عينية ،ففى شهر رمضان أنتشرت الحقائب الرمضانية والتي كانت تحتوى
على المواد الساسية للطعام م ثل الز يت والسكر والرز ،وبعد أن أصبح المواطن ين المصريين يموتون فى الطواب ير من أجل
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رغ يف الع يش وأناب يب الغاز أو يموتون فى المس تشفيات نتي جة انقطاع الكهرباء المس تمر ،ف هم اليوم يموتون مئات المرات
حين يبيعون أصواتهم مقابل حفنة من النقود أو شنط رمضان ،إن البلد التي تعانى من الفقر والبطالة والجهل وطوابير العيش
وإنقطاع مستمرللكهرباء وتدنى فى الخدمات العامة كيف لمواطنيها أن يدلوا بأصواتهم بنزاهة ،تتركز دعاية الحزب الحاكم في
مختلف الدوائر على لسان وزرائه وأعضاء لجنة السياسات بحث المواطنين على إعطاء صوتهم لمرشحي الحزب في مقابل
تحسين مستوى الخدمات ورفع مستوى معيشتهموكأن هؤلء المواطنين يتسولون من الدولة تلك المزايا على الرغم من إنها
أبسط حقوقهم الساسية ،إن مواطنى الدولة المصرية ل يشعرون أن نتائج النتخابات التشريعية لن تمثل أى تأثير على مجرى
حيات هم اليوم ية ومس تواهم القتص ادى والجتما عى ،وترى أن التشريعات ال تي يص درها المجلس التشري عي منحازة لغلبي ته
التابعة للحزب الحاكم ورجال العمال.
أما عن أوضاع النساء القتصادية والجتماعية فتتأثر بالظروف القتصادية العامة وفى بعض الحوال يكون التاثير على النساء
أقوى فطبقا uللتقر ير الص ادر عن مر كز الحقوق القتص ادية والجتماع ية تع تبر إمكان ية و صول النس اء للخدمات الص حية
وللتعليم وفرص العمل أقل من الرجال من ناحية وأقل من نسب أخرى داخل نفس المنطقة تتمتع بها النساء ويزيد أيضا uقلة
الفرص ع ند نس اء الر يف أك ثر من نس اء الحض ر فى مجالي الص حة والتعل يم وطبقا uلحص ائيات الب نك الدولي لعام 2009
فالنساء يمثلن فقط  %25من قوة العمل فى مص ر ويتمتعن بفرص أقل ثلث مرات من الرجال وعلى الرغم من أن الدولة
المصرية قامت بإدماج قضايا النوع الجتماعى داخل سياسة خمسية من  2007 - 2002للقضايا القتصادية والجتماعية
إل أن النتائج تشير إلى عدم قدرة الدولة على الوفاء بخطتها لتحسين أوضاع النساء القتصادية والجتماعية

1

رابعا : uالبيئة الثقافية التي ستجري فى ظلها النتخابات التشريعية:
 1تقرير صادر عن مركز الحقوق القتصادية والجتماعية في عام http://www.cesr.org/downloads/egypt%20WEB : ٢٠١٠
%20FINAL.pdf
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تأتي إنتخابات مجلس الشعب  2010فى ظل مناخ ثقافى متردي يمكن وصفه على النحو التالي :إننا أمام صراع طائفى ينذر
بعواقبوخيمة ح يث رصدت تقارير نا السابقة عن حدوث  ٢٤حالة ع نف طائفي عام  ٢٠٠٨و  ٢٨حادث ع نف طائفي عام
 ،٢٠٠٩البعض منها كان حوادث خطيرة حيث تم منع بعض المواطنين المصريين من القباط من ممارسة شعائرهم الدينية أو
حق هم في بناء دور للعبادة ،أو كان ب طل تلك الحوادث تحول ب عض الفتيات القا صرات من المس لمات أو المس يحيات إلى
الدين الخر ،والمؤسف أن قرارات وتصرفات بعض مسئولي السلطة التنفيذية من المحافظين ورؤساء المدن والحياء وخاصة
في محافظات الص عيد كا نت تؤ جج ذلك الص راع الطائ في وتر كت الس لطة التنفيذ ية للدولة إدارة هذا الملف غلى الجهزة
المنية ،وأصبح المواطنين المصريين من القباط يشعرون بالعزلة ويعتبرون الطنيسة المصرية هي الممثل الشرعي لهم ،وندرت
مشاركت هم الس ياسية في النقابات والحزاب والجمعيات الهل ية وأ صبح تمثيل هم في المجالس النياب ية بطري قة م نح حزب
الس لطة التنفيذ ية ل هم مقا عد بالتفاق مع الكنيس ة أو بالتعي نن من ق بل رئ يس الجمهور ية ،وأ صبحت العل قة ب ين المواكن ين
المصريين من القباط والمسلمين سيئة للغاية أختتمت بمذبحة نجع حمادي والتي أستهدفت بعض المواطنين المصريين من
القباط أثناء آدائ هم لص لة ع يد الميلد و سقط أحدى عش ر شابا uمس يحيا uوجندي مس لم ضح ية هذا الحادث البش ع،
وشاهدت مصر في الشهر المنصرم تبادل بعض المواطنين المسلمين والقباط التهامات وأندلعت المظاهرات من الجانبين
على خلفية حادثة إختفاء زوجة كاهن دير مواس "كاميليا شحاته" ورفع الجانبين شعارات طائفية أتهم فيها كل طرف الدولة
بالتواطؤ مع الطرف الخر ،وتناسى هؤلء المواطنين أوضاعهم القتصادية والجتماعية السيئة ،وأصبحنا أمام إستقطاب حاد
و في ظل هذا المناخ إنعدم تمث يل القباط في المجالس النياب ية عن طر يق النتخابات ،و هو ما يع ني إن النتخابات القادة
سوف تش هد تصويت بال ستقطاب الدي ني فالمس لمين ل يصوتون إل للمس لمين ف قط والمس يحيين كذلك ل يصوتون إل
للمرشح ين المس يحيين وبذلك يكون الختيار في النتخابات على أ ساس طائ فى ول يس على أ ساس البرا مج النتخاب ية ال تي
حتى الن لم نجدها لي من المرشحين.
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كما تننتشر ظاهرة أخرى ناتجة عن هذا المناخ الثقافي المتري وهو إنتشار ظاهرة العصبيات والقبليات في المجتمع المصري
وقد تسبب إعتماد النظام الفردي في النتخابات في تدعيم تلك الظاهرة فنجد أن بعض المواطنين يصوتون لبناء قبائلهم أو
عائلتهم وعصبيتهم دون النظر إلى برامج المرشحين أو صلحيتهم بتمثيل المواطنين للمجلس التشريعي.

تأثير البيئة الثقافية على النساء:
على الرغم من المكاسب التي حصلت عليها المرأة المصرية خلل العوام السابقة من حقوق قانونية ومحاولت من الدولة
وأيضا الحركة النسائية لدماج قضايا النساء إل أن إستفادة النساء من كل تلك الحقوق ظلت قليلة وهذا على أساس تأثير
البيئة الثقافية المحافظة على المناخ العام ،تظهر نمطية نظرة المجتمع للمرأة على أنها زوجة وأم فقط وأن دورها فى الحياة
العامة هو دور ثانوى من خلل الحوار المجتمعي حول عدة قضايا مرتبطة بدور المرأة فى الحياة العامة مثل عدم أحقيتها فى
التعيين كقاضية.
أيضا uمع تعد يل قانون مجلس الش عب بزيادة عدد مقا عد للنس اء دا خل مجلس الش عب ظهرت العد يد من الدعاوى هدف ها
الطعن فى أحقية المرأة فى تولي المناصب القيادية وتم إستخدام العديد من الحجج التي ترتبط بالساس بنظرة تقليدية للنساء
و فى أحيان كثيرة تكون بص بغة دين ية أو دعاوي تع تبر قضا يا المرأة هى أجندة خارج ية تفرض على مص ر م ثل رأي النائب
صبحي صالح الم ين العام المس اعد للكتلة البرلمان ية لجما عة الخوان المس لمين والذي أع تبر إقرار مقا عد للنس اء هى
إستجابة لمطالب خارجية هدفها تفتييت المجتمع وإنها تضر بالوحدة الوطنية بل وتفتح الباب لباطرة المجلس القومى للمرأة
ليحص لن على مقا عد دا خل المجل س  ،وظهرت آراء أخرى تظ هر إقرار نظام الكو تا على أ نه محاولة من الدولة المص رية
2

لتحسين صورتها ولتحقيق أهدافها السياسية كما ظهر فى تصريحات النائب سعد عبود

3

 2تصيص مقاعد للمراة ف ملس الشعب يثي جدل وماوف بي الكومة والعارضة ،موقع مصراوى2009-12-6 ،
http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2009/june/12/women_parliament.aspx
 3نفس الصدر
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و مع تعد يل القانون حدث حراك مجتم عى ب ين النخ بة المص رية حول أهم ية هذا التعد يل فى زيادة نس بة مشار كة النس اء
الس ياسية م ثل ما صرح به الدكتور عمرو ها شم رب يع رئ يس وحدة الدرا سات المصرية بمر كز الهرام للدرا سات الس ياسية
والستراتيجية والذى اعتبر أن التعديل فى مصلحة الحزب الوطنى ويحقق اجندة خارجية

4

وعلى الجانب الخر تظهر أغلب الراء المؤيدة لتعديل القانون تأتى من قبل رجال الدولة أو الوزراء كما ظهر فى تصريحات
الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشؤون القانونية والذى اعتبر هذا التعديل خطوة لتمكين النساء واتاحة مشاركة فعالة لهن
كل تلك الظروف والعوامل التى تصاحب تعديل قانون مجلس الشعب وتخصيص مقاعد للنساء تضع النساء الراغبات فى
مشاركة حقيقة وفعالة لهن على المستوى السياسى بين شقى رحى فهن امام معارضه ترفض تواجدهن بنظام تخصيص المقاعد
وفى نفس الوقت ليس لها أجندة واضحة لتمكينهن داخل تنظيماتهم السياسية وبين تعديل ت قانونية فجائية قد ل تساعد
على تمكين حقيقى فى النتخابات المقبلة.

خامسا: uأعمال الدعاية قبل العلن عن قواعدها من قبل اللجنة العليا:
بدأت الدعا ية النتخاب ية للمرشح ين مبكرا ،uح يث لم يص در ب عد القرار الجمهوري بتحد يد مواع يد النتخابات ولم يعلن
الس يد وز ير الداخل ية عن ف تح باب الترش يح ،وعلى الر غم من تحز ير اللج نة العل يا للنتخابات من ممار سة أعمال الدعا ية
وإر سالها خطابات بهذا الشأن للمحافظ ين والوحدات المحل ية التاب عة لمحافظات مص ر المختل فة ،وعلى الر غم من تحز ير
قيادات الحزب الوطني لعضائه المتقدمين للمجمع النتخابي لممارسة أعمال الدعاية قبل إعلن أسماء المرشحين رسميا،u
إل أن مع ظم المرشح ين بالحزاب المختل فة قد بدأوا الدعا ية مبكرا uمس تغلين ش هر رمضان كمنا سبة للتوا صل مع النا خبين
 4خباء» :كوتة الرأة« تراعي أجندة خارجية وتعمل على زيادة مقاعد البلان لصال »الوطن« ،الصرى اليوم2010-8-8 ،
http://bit.ly/bQzUBT
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مستغليين الحوال القتصادية والجتماعية للمواطنين السيئة ،هذا وقد بدأت اعمال الدعاية مبكرا uعن طريق قيادات الحزب
الوط ني بالزيارات ال تي قام ب ها الس يد جمال مبارك أم ين لج نة الس ياسات بالحزب الوط ني لب عض القرى الفقيرة فى الو جه
البحري ،حث فيها الفلحين على التصويت للحزب الوطني ووعدهم أنه فى حالة حصول الحزب على الغلبية فى المجلس
التشريعي سيتمكن من إدخال تعديلت تسهم فى تحسن أحوال الفلحين القتصادية ،كما أستغل الوزراء مناصبهم فى الدوائر
المختلفة أبرزهم سيد مشعل وزير النتاج الحربي بعقده مؤتمرات إنتخابية فى مصانع النتاج الحربي وإستخدام رؤساء مجالس
إدارات المصانعوكبار العاملين فى الوزارة فى اعمال الدعاية ،كما أستغل السيد وزير الري منصبه ووعد ناخبى دائرة جهينة
محافظة سوهاج التي تقدم للترشح عنها بمشروعات لتحسين الخدمات فى الدائرة بتكلفة  60مليون جنيه تشارك فيها أكثر
من جهة على رأسها وزارة الري بالضافة للتنمية المحلية والصندوق الجتماعي والنقل ،بينما أستغل مرشحي جماعة الخوان
المسلمين مناسبة عيد الفطر المبارك فى ممارسة أعمال الدعاية وتم توزيع هدايا عينية للناخين فى دوائر محافظة السكندرية
ورحلت حج وعمرة والطر يف أن ماكي نة دعا ية الخوان إد عت أن موا طن قب طى فاز برحلة عمرة وتنازل لشقائه المس لمين
عنها ،هذا وقد رصد مراقبينا فى الدوائر المختلفة مظاهر الدعاية قبل المواعيد القانونية المقررة قانونا والتي مارسها المرشحين
على إختلف توجهاتهم وهذا وقد سجل مراقيبنا الملحظات التية:

دائرة الدقي:
إتسمت الدعاية فى هذه الدائرة بغياب لفتات الخوان المسلمين،وكان أكثر المرشحين إستخداما uللبوستراتواللفتات فاروق العامرى ،أما المرشح أمير زيدان فقد إهتم بتوزيع الشنط الرمضانية.
-لم يستخدم المرشحون مؤسسات الدولة للدعاية.

دائة قصر النيل:
 تم توزيع العديد من الشنط الرمضانية بمعرفة مرشح الحزب الوطني هشام مصطفى خليل وإشترط توزيعها علىمن يحمل بطا قة إنتخاب ية تث بت أ نه من أهالى الدائرة وقدم أيضا uالعلج المجا نى من خلل جمعي ته فى شارع
شامبليون نظير أن يقدم المريض ما يثبت أنه من أهالي الدائرة وقدم أيضا uالدوات المدرسية مثل الشنط وزى
المدرسة.
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الدعاية الرمضانية كانت متمركزة في الساس في الجزء المسمى بالمنطقة الشعبية مثل منطقة "معروف – ابوطالب  -زهرة جمال – شارع الطيبي" فيما غابت الدعاية في المناطق مثل "الزمالك – جاردن ستي – شارع
القصر العيني".
غابت الدعاية الورقية واللفتات القماشية إلفيما ندر.-غابت دعاية مرشحى التجمع والغد.

الزاوية الحمراء والشرابية:
لم يتقدم للترشيح أي عنصر نسائي فى الدائرة الطبيعية وتقدمت أمرأة واحدة على الكوتة مما يعد مؤشر سلبيعلى تراجع المرأة وعدم إقدامها على العمل السياسي فى الحياء الشعبية.
لم يتقدم أي عنصر قبطى للترشيح ويعود ذلك لتاريخ الزاوية الطائفى منذ الثمانينات من القرن الماضي وهو ماأدى الى عزوف المسيحيين عن المشاركة السياسية.
 من المؤشرات اليجاب ية تد فق دماء جديدة للع مل الس ياسي ويتض ح ذلك من خلل المترشح ين على مق عدالعمال ومعظمهم من الشباب.
-تلحظ غياب أشكال الدعاية الرمضانية المعتادة.

الظاهر:
كانت الدعاية الرمادية مكثفة للغاية فى دائرة الظاهر والزبكية حيث كثف المرشحين من دعايتهم بشكل لفت جداللن ظر ف قد قام المر شح مجدى إبراه يم محمود بع مل بو سترات كبيرة الح جم وعلق ها على مع ظم المحال التجار ية
الموجودة بالظاهر وقد أ§ستخدمت آيات قرآنية مثل)إن ينصركم ال فل غالب لكم(
العضو الحالي خالد السيوطي فقد قام بعمل لفتات كبيرة الحجم من النوع الفاخر وقد قام بالعلن عن  30رحلةعمرة لهالي الدائرة وقد علق هذا على لفتات كبيرة منتشرة فى كل أنحاء الدائرة.
الدكتور هانى سرور فقد قام بعمل دعاية مكثفة فى اليام الثلثة الماضية وعن هذا فلم يترك مكان فى الدائرة إلوكان فيه لفتة تحمل اسمه تقريبا كل  100متر لفتة.
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بالنسبة لمرشح حزب الوفد رامى لكح وهو رجل أعمال قبطى فقد قام بعمل لفتات قماشية كبيرة وبكثافة نسبيةوقدركز فى الميادين العامة بالظاهر والماكن التي يقطنها القباط فى الغالب وقدركز فى دعايته على أنه مرشح
حزب الوفد وقام بتهنئة أهالي الدائرة بشهر رمضان وعيد الفطر.

 ٦أكتوبر – دائرو أوسيم:
قام الحزب الوطني بتعليق لفتات تهنئة في إنحاء أوسيم وقراها.صدرت تعليمات من أمانة الحزب الوطنى لرجال العمال من أعضاء الحزب بعدم توزيع الشنط الرمضانية من تلقاءأنفسهم بل يتم التبرع بها للحزب الذى يقوم بتوزيعها بمعرفته ـ تقدم عضو مجلس محلى محافظة ) حزب الوفد (
بشكوى للمحافظ بسبب التمي يز الذى تقوم به أجهزة الدولة تجاه لفتات المرشح ين ح يث ي تم السماح لمرش حى
الحزب الوطنى بتعليق اللفتات وليسمح للخرين.
-إستخدم بعض المرشحين الفيس بوك فى الدعاية المبكرة لحملتهم النتخابية.

حلوان:
 تم تعليق الكثير من اللفتاتوكان أكثرها يخص د .سيد مشعل وزير النتاج الحربي الحالي والذي إستخدمأعمدة النارة وأسوار المصانع الحربية وقد قام السيد الوزير بعمل إفطار جماعى لعدد من قيادات حلوان.
بالنسبة للمرشح إسحاق غالي المرشح القبطي فقد قام بتعليق لفته تأيده من الكنيسة وتم تعليق هذه اللفتهعلى أعمدة إنارة أيضا uوأمام قس م حلوان ومكتوب علي ها "الن با بس نتى أ سقف حلوان والمعصرة يؤ يد إ سحاق
غالى ويدعوكم لتأييده".

التبين والصف:
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إتس مت الدعا ية فى هذه الدائرة بتنوع أشكال ها من ح يث إنتشار اللفتات والفطار الجما عي وزيارة دواو ينالعائلت ومساعدة المحتاجين من الفقراء ودورات كرة القدم الرمضانية ومسابقة حفظ القرآن.
أحد المرشحين قدم مساعدة للطفال ذوي الحتياجات الخاصة بإرسال أتوبيس مكيف لزيارة القرية الفرعونيةللترفيه.
-أعد أحد المرشحين أمسية بمركز شباب الديسمى وحضرها  400شخص ونقلتها بعض القنوات الفضائية.

الجيزة دائرة أمبابة:
يو جد عدد  8محامي ين على قائ مة المرشحي ين من هم محا مي مس يحي قام بع قد لقاءات فى الكنائس دا خلإمبابة.
الدعاية عبارة عن عدد ضخم من اللفتاتوكلها تحتوي على تهنئة بشهر رمضان وبعض المرشحين إستعانوابآيات قرآنية فى لفتاتهم ،كذلك إستخدمت موائد الفطار للدعاية.

دائرة كفر شكر – قسم شبرا :٢
إختل فت الدعا ية هذا العام عن العوام الس ابقة من ح يث التكل فة والكثرة والتنوع وأخذت الدعا ية أشكالإحتفال ية بحلول ش هر رمضان من خلل النارة الملو نة والقواس والشوادر بمد خل القرى والمدن مع لفتات
التهنئة من المر شح للهالي ،كذلك كا نت هناك دورات رمضان ية لكرة القدم تس ابق في ها المرشحون فى تقد يم
الهدايا للفرق المشاركة من تشيرتات وشهادات إستثماروكرتونة رمضان وشنط المدارس.
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إهتم الخوان المسلمون بتكريم اليتام فى المدارس والمساجد وإهتموا بحفلت الفطار الجماعي ومسابقاتالقرآن وتوزيع إمسكاية رمضان والتي تحمل شعار السلم هو الحل،وكذلك حرص مرشح الخوان على صلة
التراويح فى أكثر من مسجد.
أخذت الدعا ية أشكال متنو عة بدءا uمن اللفتات والميكروفونات على الس يارات النص ف ن قل والصور الملو نةللمر شح ،و من أبرز المرشح ين فى هذه الدائرة د.محمود مح يى الد ين وز ير ال ستثمار والذي إهت مت جمعي ته
بتقد يم ال تبرعات لبناء دور المنا سبات والمس اجد والمدارس فى مع ظم القرىوكذلك هناك مر شح لواء شر طة
سابق ومحمود معروف المعلق الرياضى ورجل العمال منصور عامر.
إستخدم الحزب الوطني المدارس وقصور الثقافة ومراكز الشباب فى المؤتمرات والحفلت الرمضانية وإستخدمالخوان المساجد ومنادر العائلت ،كما قامت مؤسسة رجل العمال منصور عامر صاحب برتو مارينا بتوزيع
لحوم رمضان والشنط الرمضانية.

السكندرية محرم بك – سيدي جابر – العطارين – الجمارك:
الوز ير مف يد شهاب مر شح بدائرة محرم بك ولذلك قا مت قا مت جام عة ال سكندرية بتغي ير الدوائر النتخاب يةلموظفيها ليكون لهم حق التصويت لشهاب.
ترشح بدائرة سيدي جابر طارق طلعت مصطفى والذي تبرع بمبلغ مليون جن يه رسوم ترش يح مع العلم أ نه لميستعين باللفتات.
بدائرة العطارين قام مرشح الوطني بعمل شنط رمضانيةوكذلك عمل سوق خيرى بمنطقة محطة مصر تباع فيهالسلع بأسعار مخفضة.
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بدائرة الجمرك ترشح صاحب أكبر مطاعم المشويات أشرف حسنى والذي قام بعمل مسابقات دينية وتقديمهدايا لحوم ومبالغ نقدية من  25إلى  100جنيه ،كما أستغل قصر ثقافة النفوشي لعمل دعاية وندوات وقدم
أيضا uوعود لعدد من الشباب للعمل فى محله الذي أنشأه فى الخليج.
تر شح على مق عد الكو تة فى هذه الدائرة سحر طل عت مص طفى الشقي قة ال كبرى لطارق طل عت مص طفىوترشحت عن حزب التجمع دكتورة بجامعة السكندرية.

دائرة المنشية والجمرك:
إتس مت الدعا ية بهذه الدائرة بالترك يز على التهنئة بش هر رمضانوكان مع ظم أ صحاب الدعا ية من الحزبالوطني.
الدعا ية عبارة عن لفتات من القماش وش نط رمضان ية وموائد إفطار ،وتل حظ عدم وجود شعارات دين ية وعدمإستخدام لمؤسسات الدولة.
كانت أكثر اليفط للمرشح آمر أبو هيف والذي قام بتوزيع هدايا عبارة عن كعك ولحوم وشنط رمضانية معالتسجيل مجانا uفى دورات السباحة.

الفيوم دائة سنورس:
أخذت الدعاية الرمضانية الشكال التالية:
تقديم المساعدات العينية واليفط وحضور الدورات الرمضانية من مرشح الحزب الوطني.-تقديم الشنط الرمضانية وحفلت تكريم حفظة القرآن من الخوان المسلمون.
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إتس مت الدعا ية أيضا uبعزائم الفطار لكبار العائلت لكس ب تأييد هموكان هناك ترك يز على القبل ية والعشائر يةوالعصبية ونغمة إبن البلد.

المحلة:
أخذت الدعا ية ش كل اللفتات ال تي تهنىء أهالي الدائرة بحلول ش هر رمضانوكان مقاس اللف تة حوالى 3م تر×  2م تر وال تي خص ت عدد من المرشح ين الذ ين يتميزون بالثراء الفا حش ومعظم هم من الحزب الوط ني
أمثال محمود الشا مي ر جل العمال وعض و إتحاد كرة القدم وعض و مجلس إدارة العد يد من لجان الزكاة
بالمحلةوكان له أكثر من  200لفتة ي ،كما قام والده بعمل العديد من الموائد الرمضانية وتوزيع مبالغ نقدية،
و من المرشح ين أيضا uعادل ها شم ر جل العمال الذي أقام ح فل إفطار بأ كبر قاعات المحلة لعدد 1000
ش خصوكان له العد يد من اللفتات ال كبيرة والص غيرة والبو سترات الورق ية والكتا بة على الجدران ،أ ما مر شح
الخوان سعد الحسيني فكان له لفتات تدعو لحفلت توزيع الجهزة المنزلية على العرائس ) 200عروسة من
أهالى الدائرة( وتش ير اللفتات أيضا uعلى توز يع الجوائز على حف ظة القرآن من جم يع العمار ،ك ما قام ن فس
المرشح بدعوات إفطار ضخمة بنادي الطباء بالمحلة ثم بنقابة الطباء بطنطا.

دمنهور:
تس ارع جم يع المرشح ين لح جز أماكن هم العلن ية بالشوارع فى ش كل لفتات تح مل صورهم دون شعاراتإنتخابية صريحة سوى بعض اليات القرآنية التي إستخدمها معظم المرشحين عل شاكلة )إن ينصركم ال فل
غالب لكم  -وما توفيقى إل بال  -قل إعملوا فسيرى ال أعمالكم  -وما النصر إلمن عند ال  ...وهكذا(.
 تم إ ستعمال الممتلكات الحكوم ية فى أعمال الدعا ية وذلك بلص ق صور وبو سترات على سور إ ستاد دمنهوروعلى مجلس المدينة وواجهة نقابة المحاميين بدمنهوروكذلك على أعمدة النارة.
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السويس:
الدعا ية هادئة ولتو جد مؤتمرات أو ندوات ول وجود للش نط الرمضان ية بل مجرد لقاءات ضي قة وزياراتللعائلت.
إعتمد المرشحون على لفتات التهنئة بشهر رمضان ولم يستعينوا بالشعارات الدينية .-أعلب اللفتات لمرشحات الحزب الوطنى.

المنوفية دائرة البتانون:
الس مة الرئيس ية ال تي إشترك في ها المرشحون جميعا uهى رفع هم لشعارات دين ية وإعداد موائد الفطار وتقد يمرشاوي ماد ية للشباب لمرافقت هم فى المس يرة الدعائ ية للمر شحوكذلك تميزت الدعا ية بالي فط الضخ مة
والمطبوعات وال ستيكرات فى كل مكان بالدئرة وعلى واجهات المنازل وبوابات المدارس والمس اجد
والمصالح الحكومية.

ميت غمر:
-معظم المرشحين من أصحاب الشركات ورجال العمال.
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زيادة عدد المرشحين من أبناء المؤسسة العسكرية السابقين مثل اللواء بدوى عبد للطيف والعقيد أحمد فوزيواللواء على الصروي.
عدم وجود مرشح من النساء أو المسيحيين بالدائرة الطبيعية.المرشحات على مقعد الكوتا معظمهم من أعضاء المجالس المحلية.لم يعد العتماد فى الدعاية على اليفط والملصقات بل تجاوز ذلك عند بعض المرشحين مثل عمل بوستراتجلدية فى مفارق الطرق وعلى العمارات وعمل إمساكية رمضان لمعظم المرشحين بما فيهم مرشح التجمع.
تم إستخدام الشعارات الدينية بشكل مكثف على البوسترات واليفط ،كما إستخدمت الدعاية عن طريق الفيسبوك وعمل الجروبات والصفحات على النت لبعض المرشحين المستقلين ومرشح التجمع.
هناك مرشح مستقل قام بشراء ساعة على قناة البدر قدم فيها برنامج عن أحوال ميت غمر ومشاكلها ولم ينسالترويج والدعاية لنفسه.
قام المرشح أحمد البحراوى بعمل دعاية بجريدة المساء.إهتم المرشحون بتوجيه الخطاب للشباب من خلل الدورات الرمضانية وتسليم الجوائز لهم.إهتم عدد من المرشحين بعمل موائد الرحمن وتوزيع الشنط الرمضانية والتبرع بمبالغ مالية لبعض القري وتمويلصناديق الزكاة.
-تم إستخدام مؤسسات الدولة بعمل الندوات والحفلت بمراكز الشباب وجمعيات تنمية المجتمع والنوادى.

شمال سيناء )العريش(:
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أصدرحزب التجمع بيان تم توزيعه بالعريش بعنوان سيناء التي نريدها ،وقام مرشح التجمع بتعليق لفتة تهنىءبحلول شهر رمضان.
وزع حزب الوفد عدد  500شنطة رمضانية عليها شعار الوفد.قام عدد من المرشحين بطباعة إمساكية رمضان وعليها صور المرشح.إمتلت شوارع العر يش بالي فط والبوابات وأغلب ها كان لمرشح ين تقدموا للمج مع النتخا بى للحزب الوط نىورجال أعمال.
تم توزيع شنط رمضانية تحمل شعار الحزب الوطنى وصور الرئيس مبارك.أقام النائب الحالي بالتنسيق مع محافظ شمال سيناء بدعوة المواطنين لحفل غنائي بإستاد العريش الرياضي.تقدم أ حد مرش حي الوط ني بخطوط فودافون للمواطن ين خلل الدورات الرمضان ية و تبرع آ خر بمبلغ  50ألفجنيه لتطوير حديقة مبارك.

قنا :قوص – بندر قنا – نجع جمادي:
إنتشرت الدعاية مبكرا uنظرا uللطبيعة القبلية والتواجد القوي لمرشح الخوان ومرشح التجمع.إنتشرت اللفتات والبوسترات وتوزيع المساكيات والموائد الرمضانية وزيارة الدواوين والمنادر العائلية.النائب الخواني الحالي بالدائرة هشام القاضي حملت دعايته شعار السلم هو الحل.وجدت شعارات قبل ية من خلل قبيلة الحميدات و قبيلة الشراف )م ثل ال قبيلة الفلن ية تؤ يد مرشح ها فلنالفلنى(.
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المنيا:
يوجد بالدائرة كل الطياف من إخوان وتجمع وحزب وطني ومستقلين وأقباط.ب عض المرشح ين أغرقوا الدائرة بالي فط والبو سترات والب عض ال خر أح جم عن الدعا ية بمن طق أن هم سيتقدمواللمج مع النتخا بى و فى حالة عدم إختيار هم وترشح هم كمس تقلين مع عدم وجود إشراف قضائي على
النتخابات سوف ليحققوا نجاح وبالتالي لجدوى من دخول النتخابات فى حالة عدم موافقة الحزب.

القصر:
و يوجد بها عدد  3دوائر هم:القصر شرق :والعضاء الحاليون بهذه الدائرة هم أصحاب النصيب الكبر من الدعاية والتي أخذت أشكالالندوات لتكر يم المهات المثاليات وتكر يم الطفال اليتا مى والمتفوق ين درا سيا uوإعطائ هم شهادات تقد ير
وأظرف تحتوى على مائة جنيها ،uكذلك أخذت الدعاية شكل الشنط الرمضانية والندوات داخل القرية واليفط
والملصقات.
القص ر غرب :كان حال الدعا ية ب ها ك ما هو عل يه بالدائرة الولى إل أن هذه الدائرة مشتعلة أك ثر ،ودخولضياء رشوان حلبة الترشيح أدى إلى حالة إرتباك فى الدائرة نظرا uلشعبيته الكبيرة وتقديره لدى بعض المتعلمين
من شباب القرية.
إسنا :الكثر تواجد من حيث الدعاية هو العضو الحالي عن مقعد العمال والذي قدم أكثر من  5000شنطةرمضانية وقام بعمل مؤتمر ضخم حضره أكثر من  1000شخص.
الدعاية شملت اللفتات والملصقات التى ملت أرجاء المدينة.31

-إنتشرت فى هذه الدائرة الدعاية التي تعتمد على العصبية والقبلية.

أسوان:
الدعا ية بش كل عام تو صف بالضعي فة ل سباب تتعلق بالط قس الحار خصوصا uو أن ش هر رمضان يص عب ف يهع مل المؤتمرات أو التن قل نهارا على الدواو ين )ديوان العائلت( ،إل أن ي عض المرشح ين إ ستغلوا هذة الفترة
فى عمل بعض اليافطات القماش وقاموا بتهنئة أهالى مناطقهم بحلول شهر رمض ــان دون الش ــارة إلى صفاتهم
النتخابية أو إعلن ترشحهم للنتخابات.
قام ب عض المرشح ين بع مل إمس اكيات رمضان ية و من الخلف يضعون صوارهم الشخص ية ويعلنون ترشح همللنتخابات.
قام ب عض المرشح ين بع مل إفطار جما عي وحدث ذلك على مس توى الدائرة الثان ية سواء بالمنط قة ألولىأوالثانية )نصرالنوبة – كوم أمبو(.
لوحظ أن أمام مقر الحزب الوط ني وجود ب عض الش نط الرمضان ية )كرتون  40سم *  40سم( بها مواد تموين يةلنعرف قيمة ما تحملة من مواد تموينية تحمل شعار الحزب توزع على الفراد.

السويس:
أعت مد المرشحون علي لفتات التهنئة بش هر رمضان عدا مر شح الحزب الوط ني عمال ذ كر في لفتا ته كو نهمرشح  2010الشعب.
-أقام المرشحون موائد إفطار رمضانية :جلل مازن/محمد راجح  /خليل عوض /رمضان أبو الحسن
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أما فيما يتعلق بالدعاية الخاصة للنساء أثناء تلك المرحلة

بعد تحل يل المعلومات الواردة من المراقبيين الميداني ين لتلك المرحلة ظ هر إ ستخدام النس اء لعدة أشكال منالدعاية والتي تتمثل فى البوسترات وإمساكيات شهر رمضان والكتيبات الدعائية واللفتات والشنط الرمضانية

وإستخدمت بعض من النساء بعض الشعارات الدينية مثل "وما النصر ال من عند ال" " ان ينصركم ال فل
غالب لكم" "وما توفيقى ال بال" وتعتبر كل تلك أشكال الدعاية هى الشكال التقليدية المتعارف عليها بين
كل المرشحي ين رجال uونس اءا uال أن ب عض النس اء إ ستخدمن أ ساليب مختل فة كزيارات شخص ية للنس اء فى
بيوتهن أو زيارات للجمعيات الخيرية مثل السيدة فاطمة على خليل فى دائرة الصف.
وغا بت النس اء عن ب عض أشكال الدعا ية المتعارف علي ها ب ين الرجال م ثل تنظ يم إفطارات رمضان ية أو تنظ يممس ابقات كره قدم رمضان ية أو الص لة فى المس اجد و هى أشكال من الدعا ية أقتص رت على الرجال دون
النساء.
وظهر أيضا uأن النساء المرشحات المقتدرات ماليا uكانت الدعاية الخاصة بهن مكثفة ويظهر عليها البذخ كماأتضح فى مرشحة الغربية للكوتا المحامية مايسة الطور وهى سيدة أعمال.
ك ما ظ هر إنتهاك على مس توى النوع الجتما عى تعر ضت له المرش حة هناء الربي عى فى محاف ظة البحيرة منترويج كليب جنسى فاضح نسب لها يتداولة ابناء الدائرة على تليفوناتهم المحموله ومواقع النترنت.
ومن الملحظ غياب الشعارات الخاصة بدعم حقوق النساء من ق بل المرشحات السيدات إل أن بعض تلكالشعارات ظهرت على بعض اللفتات فى محافظة شمال سيناء مثل "من أجل حقوق المراة رشحت نفسى"
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و من الل فت للن ظر إقبال مقررات المجلس القو مي للمرأة فى ب عض المحافظات على التر شح على مقا عدالكوتا.
وا ستخدمت ب عض ال ساليب لجذب النس اء ل هن م ثل إ ستخراج بطاقات الر قم القو مي للنس اء م ثل المهند سةناد ية عبده بال سكندرية و هى مقررة المجلس القو مى فرع ال سكندرية و رئيس ة مجلس إدارة شر كة المياة
بالسكندرية ومقررة الحزب الوطني بالعطاريين.
يظهر فى النهاية أن النساء سيواجهن صراعات شرسه فى العملية النتخابية ككل وذلك لتساع دائرة الكوتاوالتى عبر الكثير من المراقبيين الميدانيين عن صعوبة الحصول على المعلومات نتيجة إتساع الدائرة وهو نفس
ما ستواجهه النساء فى إثناء النتخابات فى صعوبة الوصول للدائرة كلها.إل أن البعض عبر عن إمكانية أعتبار
تلك التجر بة فر صه للنس اء للتنا فس على مقا عد المرأة بدل uمن الجمود الثقا في فى التفك ير للعائلت
والعصبيات القبلية التي رفضت لسنوات ترشيح النساء على إعتبار أن تلك العائلت بها رجال أكثر قدرة على
تمث يل الدائرة من النس اء م ثل الفيوم ال تي عبر في ها إستطلع للرأي عن ر فض بعض العائلت لترش يح النس اء
لس نوات طويلة ،وقبول هذا فى النتخابات المقبلة لوجود مقا عد مخص صة للنس اء و هو ما يبدو فى الظا هر
داعما uأكثر للنساء إل إنه قد يكون معبرا uعن رغبة مجتمعية فى حصر مشاركة النساء وتنافسهن بين النساء
وليس وضعههن فى منافسة مع رجال.
-ويظهر هذا جليا uفى إقبال النساء على الترشيح على مقاعد الكوتا وقله العدد فى الترشيح على المقاعد العامة.

سادسا :uالمجمع النتخابي للحزب الوطني:
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أعلن الحزب الوطني عن فتح باب التقدم للترشح من خلل المجمعات النتخابية فى الفترة من  21أغسطس  2010على
أن يتم غلق باب التقدم  28أغسطس  ،2010ثم قام السيد أمين عام الحزب الوطني بمد الفترة من  28أغسطس حتى 5
سبتمبر ثم قام بمد الفترة مرة أخرى حتى يوم  13سبتمبر 2010 ،لستكمال الوراق المطلوبة من المرشحين ،وقد ترشح
على النتخابات دا خل المجمعات النتخاب ية المختل فة عدد  2788مرشحا ،uفكا نت فكرة المجمعات النتخاب ية على أن
يتقدم العضو الراغب فى الترشح بالوراق التي يتطلبها القانون من أجل الترشح إلى المجمع النتخابي للحزب فى محافظته
وي تم إستلم جم يع الوراق من جم يع المرشح ين على أن ت تم عمل ية الختيار على ثلث مراحل ،الولى معر فة ما إذا كا نت
الوراق مس توفاه أم ل ،الثان ية ي تم ع مل إنتخابات لجم يع المرشح ين والمتقدم ين للمج مع لختيار العضاء ،الثال ثة مواف قة
السيد رئيس الجمهور ية ورئ يس الحزب الوطني على جميع السماء المرشحة ،و فى تلك الثناء هناك طعون على المتقدم ين
وهناك دعاية خاصة بالمجمع النتخابي .
ظهرت أهمية المجمع بشكل كبير بعد التعديلت الدستورية الخيرة حيث تم إلغاء الشراف القضائي على صناديق القتراع
وأ صبح المشرف ين على العمل ية النتخاب ية من موظ في الس لطة التنفيذ ية للدولة و هم لطا قة ل هم أمام نفوذ الجهزة الدار ية
والمن ية للس لطة التنفيذ ية ال تي تنحاز إنحيازا uفاض حا للمرش حي الحزب الحا كم ،لذا فإن أعضاء الحزب من المتقدم ين
للمجمع يعتبرون أن حصولهم على تزك ية الحزب بمثابة إعلن مبكر عن فوز العضو بإنتخابات المجلس التشريعي وهو ما
أكسب منعركة المجمع النتخابي فى الحزب الوطني أهمية وسخونة بالضافة إلى الصراع الذي أشرنا إليه فى صدر التقرير
بين الحرس الجديد والحرس القديم ،وقد تسبب هذا الصراع المحتدم داخل المجمع النتخابى للحزب الوطني عن سقوط
قتيل فى كل من فى دائرة نبروه محاف ظة الدقهل ية و فى دائرة المناخ بمحاف ظة بور سعيد بالضا فة إلى عدد لبأس به من
الجرحى.

وكانت من أهم الزمات التي ظهرت فى المجمعات النتخابية هى ما أطلق عليه أزمة التنظيميين حيث تم منع أمناء التنظيم
فى المحافظات من التقدم بأوراق ترشح هم فى المجمعات النتخاب ية للحزب الوط ني ،وهذا ما ج عل عدد كبير من أمناء
التنظيم يقررون ترشيح أنفسهم مستقليين على مبادىء الوطني فى النتخابات ،2010وكانت ثانى أزمات المجمع هي أزمة
التوكيلت حيث تم فرض التوقيع على ثلثة توكيلت وإقرارات اثناء التقدم بأوراق الترشيح الول توكيل لتقديم أوراق ترشيحه
بمديريات المن بأسم أمين المحافظة والسيد أحمد عز أمين التنظيم المركزي ،والثانى توكيل بالتنازل وسحب أوراق تقدمه إلى
أمين المحافظة أيضا uوإقرار بعدم الترشح على قائمة أي حزب آخر أو مستقل ،uوالثالث إقرار بصحة التوكيلين السابقين ،وهو
ال مر الذي يخالف أحكام الد ستور والقوان ين المنظ مة للنتخابات في مص ر ح يث أ نه يحرم المرشح ين المس تبعدون من
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الحزب الوطنى بالترشح كمستقلين ،المر الخر فى شروط الترشيح كان التبرعات حيث كان معيار جدية المرشح هو قيامه
بدفع تبرع للحزب والمجمع النتخابي ،وهو ما فتح الباب أمام العضاء الراغبين فى الترشح من خلل الحزب الوطني إلى
رفع قيمة التبرع وأصبحت قيمة التبرع هى المعيار الول فى إختيار مرشحين الحزب حيث تراوحت التبرعات والتي فرضها
أمناء الحزب فى المحافظات من  5إلى  40ألف جنيه فى المحافظات المختلفة ،وأصبح لمناء المحافظات اليد العليا فى
تحديد مبالغ التبرعات فتفاوتت المبالغ من محافظة إلى اخرى،كما أشتكى عدد من أعضاء الحزب الوطني القباط المتقدمين
للترشح فى بعض الدوائر بكل من محافظتي أسيوط والمنيا من ممارسة البعض لعمال دعاية طائفية ضدهم وإن كان من أبرز
اليجابيات هو زيادة عدد المرشح ين القباط من أعضاء الحزب الوط نى ،و قد إنت هت أعمال ب عض المجمعات النتخاب ية
بالتزكية لصالح بعض الوزراء وبعض العضاء البارزين فى الحزب بالوطنى ولم يتقدم أحد لمنافستهم وفى بعض الدوائر تم
إقناع مرشح ين منافس ين بالنسحاب ،و مع غلق باب الترش يح تم حسم عدد من المقاعد بالتزك ية )زكر يا عز مي رئ يس ديوان
رئ يس الجمهور ية عن دائرة الزيتون – يو سف بطرس غالي وز ير المال ية عن دائرة شبرا الخي مة – سيد مش عل وز ير النتاج
الحر بي دائرة حلوان – اح مد عز أم ين التنظ يم بالحزب الوط ني عن دائرة منوف – ود.مف يد شهاب وز ير الدولة للشئون
مجلس ي الش عب والشورى دائرة محرم بك ال سكندرية  -محمود م حي الد ين وز ير ال ستثمار دائرة ك فر ش كر – كمال
الشاذلي عن دائرة الباجور – على مصيلحي عن دائرة ابو كبير الشرقية – أمين أباظة عن دائرة التلين الشرقية  -اللواء عبد
السلم محجوب وزير التنمية المحلية دائرة الرمل – واللواء سعد الجمال دائرة الصف حلوان  -طارق طلعت مصطفى دائرة
سيدي جابر -خالد خيري دائرة العطار ين – د.مح مد الص لحي دائرة قنايات الشرق ية فئات – عزت بدوي قنيات الشرق ية
عمال  -شريف عمر فاقوس الشرقية فئات – حازم حمدي فئات بنرد سوهاج – د.خليفة رضوان فئات مركز جرجا – هرقل
وفقي عمال جرجا – عاطف الحلل عمال الباجور منوفيه( ومن خلل تقارير مراقبينا الميدانية لحظنا التالي:
-1تحددت الوراق المطلوبة للتقدم للترشيح للمجمع النتخابي على النحو التالي:
 صورة المؤ هل الدرا سي – شهادة التجن يد – البطا قة النتخاب ية – كارن يه الحزب – توك يل لح مد عز بتقد يمأوراق الترشيح – توكيل آخر بالتنازل عن الترشيح – إقرار بقبول كافة إجراءات الحزب فى إختيار المرشحين
وعدم الرجوع على الحزب أو ممثل يه – التوكيلت غ ير قابلة لللغاء – أداء قس م الولء للحزب من جا نب
جميع المتقدمين للترشيح – أوراق الترشيح تقدم بمقر أمانة الحزب الوطنى - 2 .كانت أهم الظواهر التى تم
رصدها فى المجمع النتخابى هى :
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ب عد إلغاء الشراف القضائي أفاد عدد من المرشح ين فى دوائر الفيوم والمحلة والمن يا على سبيل المثال أن همفى حال عدم إختيار الحزب لهم لن يتقدموا بأوراق ترشيحهم لعلمهم أن النتخابات القادمة لمجلس الشعب
سوف يتم تسويدها كإنتخابات مجلس الشورى السابقة
عدد المتقدمين للترشيح فى الدوائر الطبيعية غير الكوتة زاد عن الثلثون فى معظم الدوائر.تلحظ تقدم النساء للترشيح فى دوائر الكوتة وفيما ندر تقدموا للترشيح فى الدوائر الطبيعية.وأسيوط.
تلحظ غياب التقدم للترشيح من جانب القباط إل في محافظتي المنيا‹
ترا جع عدد كبير عن التقدم للترش يح للمج مع بدائرة المحلة على سبيل المثال ب عد أن علموا أن تعليماتالحزب أنه ل يحق لمن يرشح نفسه بالمجمع ولم يقع عليه الختيار أن يرشح نفسه كمستقل وفضل الكثيرون
منهم الترشيح كمستقلين.
إشترط المجمع لمن يتقدم بأوراق ترشيحه أن يتبرع بمبلغ مالي تفاوت بين الدوائر المختلفة بين  5000جنيهإلى  10000جنيه كحد أدنى.
كان الحزب الوط ني حر يص فى عدد من الدوائر م ثل قص ر الن يل والبتانون منوف ية على عدم خروج أ سماء منتقدموا للترشيح حتى يصل الحزب إلى إختياره النهائي.
أجرى الحزب إ ستطلعات رأى لعينات عشوائ ية من المواطن ين من خلل إ ستمارات إ ستبيان لتحد يد شعب يةالمرشحين كمثال دائرة سنورس بالفيوم.
تنوع فى المتقدمين بأوراق الترشيح للمجمع وإن كان عدد كبير منهم من رجال العمال كدائرة شبرا  2والمحلةوقصرالنيل ودمنهور وقناوكذلك محرم بك والعطارين والجمرك بالسكندرية.
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تم مد فترة إجتماع المجمع النتخابي لتكون أواخر شهر سبتمبر.كان هناك تمييز بين المرشحين عند تقديم أوراقهم للمجمع النتخابى للحزب الوطنى مثلما حدث مع مرشحقليوب ومحامي يدعى حسين برعي مما دفعه للحتجاج ومعه عدد من المحاميين أمام أمانة الحزب الوطني.
كان هناك تصارع على تقديم أوراق الترشيح للمجمع النتخابي فى بعض الدوائر مثل دائرة ميت غمر.أفاد الراصدين بدائرة ميت غمر بأن مبلغ التبرع للمجمع النتخابي إنقسم إلى جزئين 40000 ،جنيه للنوابالحاليين و  5000جنيه لباقى المرشحين.
تلحظ وجود تشكك وإحساس بعدم الرضا لدى كثير من القاعديين فى معظم الوحدات المحلية عن جدوىالمج مع النتخا بي والتصويت داخله وذلك نظرا uلس ابقة إنتخابات المج مع فى الشورى ك ما حدث فى دائرة
ميت غمر من إختيار المرشح محمد سلمة وأتت قيادات الحزب فى العاصمة بمرشح آخر هو عبد المقصود.
أفاد الراصدين أيضا uفى دائرة ميت غمر أن المجمع النتخابي يتكون من :أمين الوحدة الحزبية بكل قرية -أمين التنظيم بكل قرية  -رئيس المجلس المحلي بكل وحدة محلية – عدد  5من لجنة الخمسين بكل قرية
)إختيار هم عشوائي(  -أعضاء مجلس محلي المركز ب كل وحدة محل ية  -أعضاء ل جة الثلثون بالمر كز ومن هم
هيئة المكتب  -أعضاء مجلس محلي المحافظة ،كل هؤلء ماعدا من يكون مرشحا uمنهم.

النساء في المجمع النتخابي للحزب الوطني:
تضاربت أرقام الترشيحات للمجمع النتخابي ،وبشكل عام من التحليل السريع التالي يمكن إستخلص ضعف الترشيحات
النسائية لتصل إلى أقل من الربع في بعض المحافظات:
-1أسوان ،وصل عدد المتقدمين إلى 150مرشحا ،uبينهم  70سيدة لمقعد الكوتة ،أي ما يقرب من نصف عدد
المتقدمين ).(%46.6
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-2ق نا ،بلغ عدد المتقدم ين  61مرش حا ،فى  9دوائر إنتخاب ية .بين هم  15سيدة على الكو تة ،أي أ قل من ر بع
الترشيحات ).(%24.5

-3تنحفض نسبة ترشيحات السيدات في المنوفية لتبلغ  %11من إجمالي عدد المرشحين المتقدمين الذي يصل
إلى  172مرشحا ،بينهم  100على مقاعد الفئات و  52للعمال و  20سيدة.

-4دمياط ،تقدم  60مرشحا uتقدموا لمجمع دمياط ،بينهم  16سيدة ،أي ما نسبته .%26.6
 -5المنيا 160 ،متقدما uللترشيح ،من بينهم  20سيدة ،أي  %12.5من إجمالي الترشيحات.
-6أسيوط ،بلغ عدد المتقدمين  150مرشحا ،بينهم  21سيدة ،أي  %14من إجمالي المتقدمين.
-7الفيوم ،إستقر عدد المتقدمين عند  80مرشحا.
-8فى الغربية ،ليصل إجمالى عدد المتقدمين إلى  130مرشحا ،uموزعين على  15دائرة إنتخابية ،بينهم  15سيدة
ينافسن على مقعدى الكوتة بالمحافظة ،أي  %11.5من إجمالي المتقدمين.

 -9فى بور سعيد ،بلغ عدد المتقدم ين بأوراق هم 43 ،مرشحا ،uمن هم  14للدائرة الولى ،و  11عن الدائرة الثان ية،
وتقدم للدائرة الثال ثة ،المناخ  10مرشح ين ،بالضا فة إلى  8سيدات يتنافس ن للو صول إلى مق عد الكو تة ،أي
نسبة  %18.6من إجمالي المتقدمين.
-10القليوبية ،إجمالى عدد المرشحين  100مرشح ،بينهم  22سيدة .أي أقل من ربع عدد المتقدمين.
-11السماعيلية ،كان عدد المتقدمين للمجمع  63مرشحا ،يتنافسون على ستة مقاعد ،بينما تقدمت  19سيدة
للمنافسة على مقعدى كوتة المرأة.

-12وفى مطروح ،عدد المتقدمين بلغ  77مرشحا u،فى دائرتين ،منهن  20سيدة أي ما يقرب من ربع المتقدمين.
-13البحر الحمر ،بلغ عدد المتقدمين  53مرشحا ،uبينهم  25سيدة ،فى دائرتين إنتخابيتين ،أي تقريبا uنصف عدد
المتقدمين ،وبلغت حصيلة التبرعات الختيارية للمتقدمين مليون جنيه.
-14شمال سيناء ،تقدم  52مرشحا إلى مجمع الحزب الوطني ،بينهم  24سيدة ،أي تقريبا نصف عدد المتقدمين.
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-15ووصل عدد مرشحي الوادي الجديد إلى  44مرشحا لدائرتين ،و  16سيدة على مقعد الكوتة.
أهم الملحظات هنا:
-1لخص ت الكث ير من المرشحات أ سباب تقدم هن للمج مع النتخا بي لخوض النتخابات ت حت عباءة الحزب
الوط ني هو تسخير الحزب لجم يع الوحدات والمانات الحزب ية لد عم مرش حه وتمو يل الحملت والتس هيلت

والمكانات ال تى يوفر ها الحزب ،وأع تبرن أن إختيار المج مع لي مرش حة بمثا بة إعلن فوز ها .ويع كس هذا
المو قف قنا عة مجتمع ية عا مة بنفوذ الحزب الوط ني وقدر ته على تعبئة الموارد لص الح مرشح يه على ع كس

الحزاب الخرى .هذا بالضافة إلى الثقة في دعم الحزب لمرشحاته في جولتهن وحملتهن النتخابية خاصة
في المنا طق القبل ية والص عيد ،و هو ما يتنا فى مع المحاولت المس تمرة لعطاء صور للمرأة المرش حة القادرة

على المنافسة بشكل متساو مع الرجل.

-2كث ير من المرشحات المتقدمات للمج مع النتخا بي هن أمينات المرأة في فروع المجلس القو مي للمرأة في
المحافظات ،من ذلك ليلي طه قاسم مقررة لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة في الفيوم ،ود .د

هدي الطنباري مقررة المجلس القومي للمرأة في كفر الشيخ ،مما يعكس تداخل واضح بين الحزب والمجلس،
ويد عو للتفك ير أن الد عم الذي ستحظى به المرشحات في هذه الحالة سيكون مزدوجا uبع كس المرشحات

المس تقلت كمثال أو مرشحات الحزاب الخرى .و في تعل يق للدكتورة فرخندة حس ن الم ين العام للمجلس

القو مى للمرأة » :من الم هم أن تكون إختيارات الحزب لمرشحا ته من الس يدات على مقا عد الكو تة بن فس

المعاي ير ال تي إختار ب ها الرئ يس مبارك المعينات فى مجلس ى الش عب والشورى« ،مؤكدة أن م ثل هذه المعاي ير
إختارت أفرادا uي§شهد لهم بالكفاءة علوة على السمعة الطيبة والشعبية اللتين تتمتع بها أولئك السيدات.

-3إرتفاع المستوى التعليمي والوظيفي بل والجتماعي لكثير من المتقدمات للمجمع النتخابي ،ففي المنيا على

سبيل المثال هناك من ض من المرشحات أمي نة غالي "مس تشارة وز ير المال ية" ودعاء حس ن شلقا مي " كري مة

رئيس نادي القضاه" ،والعلمية ليلى شتا في كفر الشيخ ،ود .آمال عثمان عن دائرة الدقي في الجيزة.
-4تزايد الحديث عن أن كثير من المرشحين للمجمع النتخابي قد قدموا تبرعات حزبية تجاوزت حاجز المليين،
ولم يرد أ سماء سيدات ض من هذه ال تبرعات م ما يع كس إعتماد الكثيرات من هن إ ما على الد عم العائلي أو
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القبلي أو الدعم الحزبي خاصة للمرشحات على مقاعد المرأة حيث تتسع الدائرة النتخابية لتشمل المحافظة
كلها.

-5يلحظ على البرامج النتخابية للمرشحات سواء على مقاعد المرأة أو في الدوائر المختلفة ،أن خطابها تنموي
بالدرجة الولى يرتبط بالحديث عن المرأة المعيلة ،والرامل ومساعدتهن ،وفصول محو المية .وأن المرشحات

حينما بدأن بالتواصل مع المواطنين والتفاعل معهن كان ذلك من خلل الندوات التثقيفية أو الخاصة بالسرة
والطفل.
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