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الذي  الزمني  للجدول  وفًقا  الرئاسية  االنتخابات  أجريت 
 18 إىل   16 من  اخلارج  يف  لالنتخابات  الوطنية  اهليئة  أعلنته 
ذاته  الشهر  من   28 إىل  من26  الداخل  ويف   ،2018 مارس 
وبلغت نسبة املشاركة يف الداخل 41٫5%.  وقد فاز الرئيس 
من   %97٫08 بنسبة  ثانية  رئاسية  بفرتة  السييس  الفتاح  عبد 
للمرشح   %2٫92 مقابل  للناخبني  الصحيحة  األصوات 
الباطلة فكانت  موسى مصطفى موسى، أما نسبة األصوات 
تسعى  اإلطار  هذا  ويف  املشاركة.   نسبة  إمجايل  من   %7٫27
الورقة لإلجابة عىل عدة تساؤالت: هل كانت نسبة املشاركة 
األعىل  املحافظات  هل  بعضها؟  من  متقاربة  للمحافظات 
مشاركة هي ذات املحافظات األعىل تصويًتا للمرشح الفائز؟ 
نسبة  نفهم  كيف  ؟  مشاركة  األكثر  املجتمعية  الفئات  ما 
عدم  أو  للمشاركة  الدافعة  األسباب  ما  الباطلة؟  األصوات 
املشاركة؟ وأخرًيا ما املوقف احلزيب من االنتخابات؟ وذلك 

كام ييل:

نسبة املشاركة لألصوات الصحيحة:- 1

أ- نسبة املشاركة يف االنتخابات لكل حمافظة

يالحظ التفاوت الواضح يف نسب املشاركة بني املحافظات 
املختلفة، وكان الوادي اجلديد أعىل املحافظات مشاركة  بنسبة 
58٫76 %، يليه  بفارق حمدود جنوب سيناء )%51٫68(، 
معها  تتساوى  وتكاد   %  29٫82 أسوان  يف  نسبة  أدنى  بينام 
املحافظات  أن  النتائج  وأظهرت   .%  29٫96 قنا  حمافظة 
تصويًتا  األعىل  ذاهتا  هي  ليست  املشاركة  نسب  يف  األعىل 

املنوفية  للسييس  التصويت  فأعىل حمافظة يف  الفائز،  للمرشح 
بنسبة 98٫24%  رغم أن الوادي اجلديد األعىل مشاركة.  

أهنام  رغم  واجليزة  القاهرة  يف  املشاركة  نسبة  تراجع  يتبني   
يشكالن أكرب كتلة تصويتية من اهليئة الناخبة، حتظى القاهرة 
بعدد  7٫370٫877 مواطن له حق التصويت رغم ذلك مل 
تتجاوز املشاركة 35 %، أما اجليزة هبا 5٫243٫377 مواطن 
له حق التصويت وأتت نسبة املشاركة 30٫43 % فقط. وهو 

ما يوضحه الشكل رقم )1(

ب- نسبة املشاركة وفق األقاليم اجلغرافية

املشاركة  نسبة  يف  األعىل  هو  البحري  الوجه  أن  يتضح 
بنسبة  احلدودية  املحافظات  بفارق ضئيل  يليه   ،)%45٫68(
وكانت   ،)%40٫26( احلرضية  املحافظات  ثم   ،%43٫91
)36٫81 %(، وداللة ذلك أمهية  أدنى نسبة يف الوجه القبيل 
قيام الدولة برفع الوعي وتشجيع املشاركة واالنخراط بالشأن 
العام وحتسني اخلدمات العامة يف الوجه القبيل. ويمكن تفسري 
خاصة  الصعيد  يف  الفقر  نسبة  ارتفاع  ضوء  يف  النتيجة  تلك 
حلرض   27٫4 مقابل  القبيل  الوجه  لريف   %  56٫7( الريف 
الوجه  فقر يف مرص هي حرض  نسبة  أدنى  بينام  القبيل،  الوجه 
العامة  للتعبئة  املركزي  للجهاز  وفًقا   )  %  9٫7( البحري 
واإلحصاء.  وغالًبا ما  يعوق الفقر اهتامم املواطن بالسياسة أو 
املشاركة ألن أولوياته ترتكز يف تلبية االحتياجات االقتصادية  
ويمكن اإلشارة  إىل  أن الربملان يناقش حالًيا مرشوع قانون 
تكون  أن  هبدف  احلدودية،  واملناطق  مرص  جنوب  تنمية 

ــيـــة ٢٠١8 ــاسـ ــرئـ ــات املــــشــــاركــــة فــــي االنــــتــــخــــابــــات الـ ــ ــاهـ ــ حتـــلـــيـــل اجتـ
د.حنان أبوسكني 

القومي  باملركز  سياسية  علوم  مدرس 
للبحوث االجتامعية واجلنائية
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للمرشوعات  العليا  اهليئة  تضعها  التي  اخلطط  يف  األولوية 
لتلك  التشغيل  من  مرتفعة  ونسب  تنموي  لعائد  املحققة 

املناطق.

2- نسبة التصويت لكال املرشحني:

يف أ-  السييس  الفتاح  عبد  الفائز  للمرشح  التصويت  نسبة 
الداخل لكل حمافظة واخلارج:

بني  شأن  ذات  تفاوتات  توجد  ال  أنه  النتائج  تكشف 
وكانت  الفائز.  للمرشح  التصويت  حيث  من  املحافظات 
يف  أما  اخلارج،  يف  السييس  الفتاح  لعبد  تصويت  نسبة  أعىل 
الداخل حمافظة املنوفية بنسبة98٫24% وقد يفرس ذلك بأهنا 
املحافظة التي أيت منها غالبية رؤساء مرص السابقني ويرغب 
ناخبوها يف مساندة املرشح األكثر حًظا يف الفوز للحفاظ عىل 
تلك املكانة، وتقريًبا تتساوي معها كفر الشيخ )%98٫07(. 
بينام كانت النسبة األدنى يف املحافظات احلدودية شامل سيناء 
)94٫59%(، والبحر األمحر)  94٫98%(، والوادي اجلديد 

 .)%95٫42(

يتبني رغم ارتفاع التصويت للسييس بني املرصيني يف اخلارج 
)98٫75%( إال أن نسبة مشاركتهم تظل غري معلومة ألنه ال 
فقد   اخلارج.  يف  االنتخاب  هلم  حيق  ملن  بيانات  قاعدة  توجد 
بلغ عدد املشاركني يف اخلارج 157 ألًفا و60 ناخًبا فقط رغم 
أن إمجايل عدد املرصيني باخلارج )سواء حيق هلم االنتخاب أو 
ال (9٫4 مليون وفًقا لنتائج تعداد 2017. وجدير بالذكر أن 
مشاركة املرصيني يف اخلارج كانت أعىل يف انتخابات الرئاسة 
2014 فقد أدىل 318٫033 ناخًبا بأصواهتم بحسب النتيجة  
مقار  بني  املسافات  بعد  يف  األسباب  تكمن  وربام  الرسمية. 
وختوف  الناخبني،  إقامة  وأماكن  والقنصليات  السفارات 
من  عدد  ووجود  قانوين،  غري  بشكل  املقيمني  املهاجرين 
مرصيني اخلارج مل يسجلوا أسامءهم وعناوينهم يف القنصلية 

أو السفارة املرصية. 

مصطفى  موسى  اخلارس  للمرشح  التصويت  نسبة  ب- 
موسى يف الداخل لكل حمافظة واخلارج

أتت املحافظات احلدودية باإلضافة إىل السويس يف مقدمة 
النتيجة  تلك  تتسق  وقد  ملوسى،  تصويًتا  األكثر  املحافظات 
مع ما أعلنه املجلس املرصي للقبائل العربية من تأييد ملوسى 

وتركز القبائل جغرافًيا يف حمافظات احلدود. 

3- نسبة  املشاركة لألصوات الباطلة يف كل حمافظة:

وقد  الثاين يف االنتخابات  املركز  الباطلة  حققت األصوات 
يفرس ذلك بعدة أسباب منها: ارتفاع نسبة األمية 25٫8 % بني 
السكان، وذلك يف حالة بطالن الصوت عن غري قصد الناخب 
مثل التصويت بشكل غري صحيح. أما يف حالة من قاموا بإبطال 
أداء  الرضاء عن  قد تكون األسباب هي عدم  الصوت عمًدا 
السلطة التنفيذية، والتخوف من احتامل تطبيق غرامة مالية عىل 
االستجابة  املرتشحني، وعدم  املشاركني، وحمدودية عدد  غري 
لقرار املقاطعة الذي دعت له احلركات املعارضة وحماولة تلك 
الكتلة التعبري عن نفسها بأهنا معارضة ال تنتمي ألي طرف. 
النسب  يف  ملحوظ  وتفاوت   تباين  وجود  إىل  النتائج  وتشري 
الباطلة   األصوات  يف  حمافظة  فأعىل  املختلفة،  املحافظات  بني 
 )%13٫91( السويس  يليها   ،%15٫2 بنسبة  بورسعيد  هي 
وتتساوي معها تقريًبا شامل سيناء )13٫19%(، أما أدنى نسبة  
والداخل  اخلارج  بني  وباملقارنة  بنسبة%4.  األقرص  يف  كانت 
يتبني انخفاض األصوات الباطلة يف اخلارج ونسبتها 2٫4 %. 

كام هو موضح بالشكل رقم )5(

4- حتليل  أسباب املشاركة:

مؤيدة  الناخبني  من  كبرية  كتلة  وجود  عىل  النتائج  دلت 
معدل  يف  ملحوظ  ارتفاع  املتابعون  رصد  وقد  للرئيس، 
فيام  بالداخل،  أيام االقرتاع  الثالث من  اليوم  املشاركة خالل 
األول  اليومني  خالل  املشاركة  السن  وكبار  النساء  تصدرت 

والثاين. ويمكن تفسري ذلك عىل النحو اآليت:

حتليل  أسباب املشاركة بشكل عامأ- 

· تأييد سياسات الرئيس يف إدارة البالد	

رئاسته  فرتة  خالل  مبارش  بشكل  السييس  الرئيس  اهتم   
وتثبيت  الدولة  هيبة  استعادة  منها  عديدة  بملفات  األوىل 
املرىض  وعالج  اجلديدة،  اإلدارية  العاصمة  إنشاء  أركاهنا، 
بفريسc ، وحتسني خدمة الكهرباء واالهتامم بملف الطاقة، 
وإنشاء شبكة طرق جديدة، ومرشوع زراعة املليون ونصف 
برامج  وتعزيز  اإلرهاب،  وحماربة  الفساد،  ومواجهة  فدان، 
احلامية االجتامعية، وإطالق مرشوع أطفال بال مأوى ملساعدة 
أطفال الشوارع وتوفري إقامة كريمة هلم يف مؤسسات وزارة 
املحافظات  جتوب  وسيارات  منافذ  وختصيص  التضامن، 
قناة  وحفر  الغالء،  ملواجهة  خمفضة  بأسعار  السلع  تبيع 
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السويس اجلديدة، وإقامة املرشوعات التنموية، ومرشوعات 
ومرشوع  القناة،  ورشق  الدلتا  بشامل  السمكي  االستزراع 
السكنية  الواحدات  من  عدد  وتوفري  االجتامعي،  اإلسكان 
من  للشباب  ميرسة  قروض  وتوفري  العشوائيات،  لقاطني 
الالزم  التمويل  لتوفري   %5 تتجاوز  ال  خمفضة  بفائدة  البنوك 
إلنشاء مرشوعات صغرية، وعقد مؤمترات للشباب، وإنشاء 
املناخ  وهتيئة  الشباب،  وتدريب  لتأهيل  الوطنية  األكاديمية 
جلذب االستثامر، وبناء سياسة خارجية متوازنة تعيل املصلحة 

الوطنية.

· عىل 	 املواطنني  حثت  التي  االنتخابية  احلمالت  كثافة 
املشاركة

غري  كم  االنتخابات  إجراء  عىل  السابقة  الفرتة  شهدت 
مسبوق من احلمالت االنتخابية التي دعت لرتشح الرئيس عبد 
الفتاح السييس لفرتة ثانية مثل )عشان تبنيها، ومن أجل مرص(، 
أما بعد فتح باب الرتشح رسمًيا ظهرت مئات احلمالت مثل 
)كلنا معاك من أجل مرص، هنشارك، ياال سييس..( وذلك يف 
مجيع املحافظات، وقد وتنوعت آليات عملها ما بني املؤمترات 
بعض  ويف  اجلمهورية،  أنحاء  كل  يف  الالفتات  ونرش  الشعبية 

األحيان توزيع هدايا رمزية عىل املواطنني(

· حتقيق االستقرار والدفاع عن الدولة الوطنية 	

شكل التخوف من االنزالق للفوىض كام حدث يف بعض 
دول اإلقليم بعد الثورات مثل سوريا، ليبيا، اليمن، العراق، 
جنوب السودان هاجس قوي لدى مجوع املواطنني مما نتج عنه 

أن يصبح حتقيق االستقرار األولوية لدهيم.    

· دعم الدولة يف مكافحة اإلرهاب 	

فرباير  شهر  يف   2018 سيناء  الشاملة  العملية  بدأت  فقد 
نرش  عىل  املستمر  احلرص  إطار  يف  كبرًيا  نجاًحا  وحققت 

البيانات الرسمية وإطالع الرأي العام عىل تفاصيلها. 

· تصاعد تأثري وسائل اإلعالم 	

سواء  مكثف   بشكل  االنتخابات  مشهد  تناولت  فقد 
اهلواء،  عىل  الصحفية،  واملؤمترات  األخبار  بث  أو  بالتحليل 
وكذلك الرد عىل كل أشكال الدعاية املضادة وأهلبت احلامس 
ورئيس  شعب  التسجييل  الفيلم  وإذاعة   ، الوطنية  باألغاين 
وكان  مبارشة،  الدعائي  الصمت  بدء  قبل  حاسم  توقيت  يف 

بمثابة حوار مع الرئيس ركز عىل توضيح بعض القضايا حمل 
تساؤالت الرأي العام.   

· الثقة يف نزاهة االنتخابات 	

فقد أصبح حق التصويت يف كل االستحقاقات االنتخابية 
القومي، بخالف  الرقم  بطاقة  يناير من خالل  ثورة 25  بعد 
للمقيدين فقط يف  التصويت  بأن  قبل  ما كان عليه احلال من 
وتضمني  التالعب  عليها  غلب  التي  االنتخابية  الكشوف 
جانب  من  والرقابة  املتابعة  ذلك  إىل  يضاف  متوفني.  أسامء 
االنتخابية  العملية  أن  كام  املدين  املجتمع  ومنظامت  اإلعالم 
للهيئة  الكاملة  واإلدارة  اإلرشاف  حتت  مرة  ألول  جرت 
كامل  بشكل  املسئولة  لتكون  لالنتخابات،  املستقلة  الوطنية 
عن التنظيم واإلرشاف واإلدارة لكافة العمليات االنتخابية، 
للسلطة  دخل  وال  كامل،  قضائي  تشكيل  من  اهليئة  وتتكون 
بتعيني هؤالء  الربملان  أو حتى  أو رئيس اجلمهورية  التنفيذية 
وقد  استقالليتهم،  للعزل لضامن  قابلني  األعضاء، وهم غري 
العملية  أن  أي  فرعية،  جلنة  كل  يف  بقايض  اهليئة  استعانت 
العملية  إدارة  جرت حتت إرشاف قضائي كامل، وشارك يف 
االنتخابية 18 ألف قاض، وقد أدى ذلك إىل غياب ممارسات 

التزوير أو التالعب يف أصوات الناخبني.

· التأمني اجليد	

هددت اجلامعات اإلرهابية باستهداف مقار االقرتاع أثناء 
االنتخابات الرئاسية، ورغم قيام جمموعة إرهابية باستهداف 
موكب مدير األمن يف حماولة الغتياله قبل االنتخابات بيومني 
هبا  قامت  التي  األمنيه  اإلجراءات  أن  إال  اإلسكندرية،  يف 
أي  منع  يف  أسهمت  والرشطة  اجليش  من  املشرتكة  القوى 

ممارسات للعنف أوالرتويع أو التهديد للناخبني. 

ب-أسباب املشاركة لفئات جمتمعية معينة

· املرأة	

متيز الرئيس بتقدير املرأة املرصية ودعوهتن بعظيامت مرص 
 6 بتعيني  وقام  املرصية،  للمرأة  عام   2017 عام  وخصص 
جانب  إىل   1962 العام  منذ  مرة  ألول  باحلكومة  وزيرات 
تكريم  عىل  وحرص  النواب،  جملس  يف  بالتعيني  سيدة   14
أمهات وزوجات الشهداء. وما يفرس املشاركة الكثيفة للمرأة  
احلقوقية يف ظل حكم  مكتسباهتا  اخلطر عىل  استشعرت  أهنا 
مواطن  واعتبارها  املرأة  ضد  الظالمية  ودعواهتم  اإلخوان 
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 2012 دستور  يف  حقوقها  عىل  النص  وحمدودية  ثانية  درجة 
اهتم  السييس، كام  بقوة ثورة 30 يونيو والرئيس  لذا دعمت 
املجلس القومي للمرأة بتوعية السيدات ودعوهتن للمشاركة 
إطالق  مثل  املحافظات  بمختلف  متعددة   آليات  خالل  من 

محلة طرق األبواب، ومحلة صوتك ملرص بكرة. 

· األقباط	

أول  وكان  املواطنة  بملف  واضح  بشكل  الرئيس  اهتم 
رئيس مرصي يزور الكاتدرائية املرقسية للتهنئة بالعيد، وقام 
اإلرهاب  استهدفها  التي  الكنائس  وترميم  إصالح  بإعادة 
عالوة عىل بناء الكنائس يف املدن اجلديدة وااللتزام بالتمثيل 
السيايس لألقباط يف جملس النواب واملجالس املحلية املنتخبة 

وفًقا لنصوص دستور 2014.

· ذوو اإلعاقة 	

زاد اهتامم الدولة بذوي اإلعاقة وتم إنشاء املجلس القومي 
ذوي  األشخاص  قانون  إصدار  عىل  عالوة  اإلعاقة،  لشئون 
اإلعاقة لعام 2018 ويتضمن العديد من النصوص لتحسني 
أحواهلم املعيشية مثل إصدار بطاقة خدمات متكاملة هلم جتدد 
كل سبع سنوات، ختفيض 50 % عىل كافة املواصالت العامة، 
ختصيص 5% من الوحدات السكنية هلم، أحقية الشخص من 
أعلن  كام  إلخ.  والراتب..  املعاش  بني  اجلمع  اإلعاقة  ذوي 

الرئيس 2018 عام ذوي اإلعاقة.

· كبار السن	

املركز  أجراها  التي  الرأي  استطالعات  نتائج مجيع  اتفقت 
قومية  عينات  عىل  واجلنائية  االجتامعية  للبحوث  القومي 
واألقاليم  والسن  النوع  حيث  من  املرصي  للمجتمع  ممثلة 
عن  واالجتامعي  االقتصادي  واملستوي  والتعليم  اجلغرافية 
اجتاهات املشاركة السياسية يف االستحقاقات االنتخابية بعد 
ثورة 30 يونيو وهي: االستفتاء عىل مرشوع دستور 2014، 
واالنتخابات الرئاسية 2014، واالنتخابات الربملانية 2015، 
واالنتخابات الرئاسية 2018 أن كبار السن يف الفئة العمرية 
من 50 عام فأكثر هم أعىل نسبة ذكرت رغبتها يف املشاركة. 
عىل  واحلفاظ  لالستقرار  تفضيلهم  ضوء  يف  ذلك  يفرس  وقد 
هذه  يف  الوطن  عىل  باخلطر  وإحساسهم  القائمة  األوضاع 
الوقت  امتالكهم  عىل  عالوة  التاريخ  من  الدقيقة  املرحلة 

الكايف للمتابعة واملشاركة.

ج -كيف كانت مشاركة الشباب؟

املحللني ما بني فريق يؤكد  انتباه  الشباب  جذبت مشاركة 
عىل مشاركتهم بكثافة وآخر يعتمد عىل تقارير املنظامت التي 
املطلوب.  املستوى  عىل  تكن  مل  أهنا  يرى  االنتخابات  تابعت 
االنتخابية،  الكتل  بني  عمرية  جمموعة  أكرب  الشباب  ويمثل 
حيث إن الناخبني ما بني 18 إىل 30 عاًما يمثلون35٫5 %من 
 .2015 لعام  املتوافرة  الرسمية  البيانات  بحسب  الناخبني 
برعاية رئيس اجلمهورية  للشباب  لقد عقدت عدة مؤمترات 
واألحزاب  واملحافظات  اجلامعات  شباب  هبا  وشارك 
وذوي  الرئايس،  الربنامج  وشباب  املدين،  واملجتمع 
االحتياجات اخلاصة وبعض الشباب الذين قدموا عن طريق 
املوقع اإللكرتوين، وقد اتسمت املناقشات يف هذه املؤمترات 
يتعلق  فيام  جيدة  قرارات  عنها  ونتج  مرتفع  حرية  بسقف 
بالعفو عن بعض الشباب املحبوسني عىل ذمة قضايا مرتبطة 
التظاهر، وإنشاء األكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب  بقانون 
اخلاصة  األخرى  القرارات  بعض  عن  فضاًل  الشباب، 
بالقضايا االقتصادية واالجتامعية للشباب مثل تسهيل متويل 
ملرشوعات  مؤقتة  تراخيص  ومنح  الصغرية،  املرشوعات 
الفرصة  له  تتح  مل  الشباب  من  قطاع  مازال  أنه  إال  الشباب. 
بعد للمشاركة فالبيانات تشري إىل أن نسبة الشباب األقل  من 
لنتائج  وفًقا   % العشوائية9٫8   املناطق  يف  املقيمني  سنة    35
ترتفع بشكل ملحوظ  األمية  أن  النشء والشباب، كام  مسح 
بني النشء والشباب من اجلنسني يف الفئة العمرية األقل من 

34 سنة وتشكل 13٫5 % وفًقا لتعداد 2017.

من  عينة  رأي  استطالع  نتائج  تكشف  أخرى،  زاوية  من 
الفعالة يف مرص الذي أجراه  أبعاد املواطنة  العام يف  اجلمهور 
املركز القومي للبحوث االجتامعية واجلنائية قبل االنتخابات 
باالستطالع  الشباب  عينة  من   %  44٫4 أن  بشهر  الرئاسية 
مهتمني  غري  عام   35 من  أقل  إىل   18 من  العمرية  الفئة  يف 
الشباب  بينام  ما،  حد  إىل  هيتمون  و%36٫3  بالسياسة، 
املهتمون بالسياسة نسبتهم 19٫3% فقط. فهناك رشحية كبرية 
ملا  الرضا عن أوضاعهم  باإلحباط وعدم  تشعر  الشباب  من 
نقًدا  األكثر  العمرية  الفئة  فهم  تناقضات  من  املجتمع  حيتويه 
وإحساًسا باخللل وأيًضا الرغبة يف التغيري، واملشكلة األوىل يف 
بنسبة  البطالة  امليدانية هي  الدراسات  لنتائج   أولوياهتم وفقا 
الديموجرافية  خصائصهم  اختالف  عىل  وذلك   %  90٫6
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التي  النتيجة  أما  اهلجرة،  للتفكري يف  يدفعهم  مما  واالجتامعية 
لشباب  املمثلة  العينة  أرباع  ثالثة  من  أكثر  أن  االنتباه  تلفت 
يقلل  للشباب   الدولة  جتاهل  أن   « مقولة  عىل  توافق  مرص 

رغبتهم يف املشاركة لتنمية البلد« بنسبة 82٫9 %.

5- غري املشاركني يف االنتخابات

مواطن   و986  ألف  و823  مليون    34 عددهم  يبلغ 
وتقسم  املشاركني(  عدد  منها  مطروًحا  الناخبة  اهليئة  )إمجايل 

عدم املشاركة لنوعني:

االهتامم  عدم  مثل  األسباب  وتتنوع  العمدية  غري  األول 
اليومية،  احلياة  بمتطلبات  واالنشغال  الكسل،  بالسياسة، 
يوم  إجازة  توجد  وال  يفرق،  لن  صوته  بأن  واالعتقاد 
السن  تقدم  أو  كاملرض  الشخصية  األسباب  االنتخابات، 
تعرب  والتي  العمدية  املقاطعة  والثاين  الزوج.   موافقة  أوعدم 

عن موقف سيايس من االنتخابات. 

· حتليل  أسباب عدم املشاركة العمدية	

وقد تفرس بعدة أسباب منها:  

املعاناة من غالء األسعار والتضخم ، وحمدودية الرضاء عن 
واملرافق  اخلدمات  حالة  وتواضع  الرئيس،  أو  احلكومة  أداء 

العامة كالتعليم، الصحة، انتشار الفساد، القاممة... إلخ. 

عىل  القومية  واملرشوعات  التنمية  عوائد  تأثري  حمدودية 
املشاركة،  جدوى  بعدم  واالعتقاد  املعيشية،  احلياة  حتسني 
وعدم الرضاء عن إدارة ملف تعيني احلدود البحرية بني مرص 
رشوط  صعوبة  مثل:  نقاط   عدة  عىل  والتحفظ  والسعودية، 
يف  الراغبني  عىل  بالتضييق  واالعتقاد  لالنتخابات   الرتشح 
إفراز  عىل  قدرهتا  وعدم  السياسية  احلياة  وضعف  الرتشح، 
احلقيقية  التنافسية  وافتقاد  شعبي،  بتوافق  حتظى  شخصيات 
لالنتخابات  الوطنية  اهليئة  أعلنتهام  الذين  املرشحني  بني 
فجوهر العملية االنتخابية هو التنافسية مما حيفز الناخبني عىل 
اإلدالء بصوهتم، وهو ما افتقدته تلك االنتخابات التي بدت 
نتيجتها واضحة وحمسومة، فاملرشح اآلخر رئيس حزب الغد 
موسى مصطفى موسى رصح مراًرا إنه مؤيد للرئيس ومل يقدم 
برناجًما انتخابًيا متميًزا أو خمتلًفا عن أولويات الرئيس السييس،  
ورفض استغالل الدور الوطني جلهود اجليش والرشطة وما 
فهي  االنتخابية،  الدعاية  يف  وشهداء  تضحيات  من  قدموه 

للمواطنني وتؤدي دورها  األول  انحيازها  مؤسسات وطنية 
الرئيس، والشعور بدرجة  أًيا ما كان  مثل خمتلف املؤسسات 
من جماملة مؤسسات الدولة ملرشح معني مثل السامح ألعضاء 
محلة عشان تبنيها بدخول املصالح احلكومية ومجع توقيعات 
يف  تنفيذيني  ومسئولني  أعضاء  ومشاركة  املوظفني،  من 
مؤمترات وفعاليات لدعم مرشح بعينه مما يعد خمالفة رصحية 
الرئاسية،  واالنتخابات  السياسية  احلقوق  مبارشة  لقانوين 
اللذان حيظرا استغالل صالحيات الوظيفة العامة يف الدعاية 
االنتخابية، واملبالغة اإلعالمية  يف اهتام غري املشاركني إىل حد 

ختوينهم.

6- األداء احلزيب

ثالثة  إىل  السياسية  والكتل  األحزاب  أداء  تقسيم  يمكن 
مرص،  ائتالف دعم  ويضم   للسييس  الداعم  األول  اجتاهات 
التمثيل الربملاين مثل  أحزاب املرصيني  وكل األحزاب ذات 
اجلمهوري  والشعب  والوفد  وطن  ومستقبل  األحرار 
إلخ.  والتجمع..  والنور  واملحافظني   واملؤمتر  الوطن  ومحاة 
تستدعي  مرص  تواجهها  التي  التحديات  بأن  ذلك   ويفرس 
يف  بدأته  ما  الستكامل  الراهنة  قيادهتا  خلف  االصطفاف 
مل  التي  والتكتالت  األحزاب  الثاين  األوىل،  الرئاسية  الفرتة 
النارصي  الديمقراطي  العريب  احلزب  مثل  مرشح  أي  تدعم 
أي مرشح، وتكتل 25  يدعم  مل  لكنه  للمشاركة  الذي دعي 
– 30 املعارض يف جملس النواب فلم يعط تزكيات ألي من 
اإلخوان  وتضم  للمقاطعة  دعت  تيارات  الثالث  املرشحني، 
واحلركة املدنية الديمقراطية فهي مل تستطع تقديم مرشح بديل 
وممارسات  ضامنات  »بال  رأهيا  يف  ألهنا  للمقاطعة  دعت  إنام 
رسمية منحازة« لكنها رسعان ما اختفت ومل ختصص هلا أي 

مساحات إعالمية.

الربملانية  واجلمعية  العربية،  اجلامعة  بعثة  أشادت  إمجااًل 
بالعملية  الدوليني  املتابعني  من  وكثري  املتوسط،  للبحر 
وسلس  منظم  وبشكل  جيدة  بصورة  متت  وأهنا  االنتخابية 
خروقات  بعض  حول  مالحظاهتم  وتركزت  املقرات  كل  يف 
النظام  الصمت االنتخايب، ومن ثم فهي مؤرش عىل استقرار 
السيايس ويف ذات الوقت بعثت بكثري من الرسائل السياسية 
مفادها رضورة اهتامم الدولة بملفات تنمية الصعيد واحلد من 
املتنوعة  اآلراء  عن  والتعبري  احلريات  مساحة  وزيادة  البطالة 

لضامن املزيد من إدماج النشء والشباب. 
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أولويات الفرتة الرئاسية الثانية

املصدر إعداد الباحثة باالعتامد عىل النتائج الرسمية التي أعلنتها اهليئة الوطنية لالنتخابات

شكل رقم )١(
نسبة املشاركة يف االنتخابات لكل حمافظة

شكل رقم )٢(
نسبة املشاركة وفق األقاليم اجلغرافية

املصدر إعداد الباحثة بمعادلة: نسبة املشاركة لإلقليم = جمموع نسب املشاركة ملحافظات 
اإلقليم÷ عدد حمافظات اإلقليم
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شكل رقم )٣(
نسبة التصويت للمرشح الفائز عبد الفتاح السييس يف الداخل لكل حمافظة واخلارج

املصدر إعداد الباحثة باالعتامد عىل النتائج الرسمية التي أعلنتها اهليئة الوطنية لالنتخابات
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أولويات الفرتة الرئاسية الثانية

املصدر: إعداد الباحثة باالعتامد عىل النتائج الرسمية التي أعلنتها اهليئة الوطنية لالنتخابات

شكل رقم )٤(
نسبة التصويت للمرشح اخلارس مصطفى موسى  يف  الداخل لكل حمافظة واخلارج
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شكل رقم )٥(
نسبة األصوات الباطلة يف كل حمافظة

يف  رسمًيا  املعلنة  الباطلة  األصوات  )عدد   = املحافظة  يف  الباطلة  الصوات  نسبة  بمعادلة:   الباحثة  إعداد  املصدر 
املحافظة ÷ عدد احلضور باملحافظة(× 100


