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 كيف يتحايل الرؤساء على االنتخابات :المزورون
 وسام فؤاد

 

 تمهيد
االنتخابات ال تعني الديمقراطية، هكذا تحدث أندرياس شيدلر، عضو لجنة المفاهيم والمناهج بالجمعية 

ديمقراطيات "الدولية للعلوم السيياسيية، يرييرا  لى أن النام السيياسيية باتس تنقسيم بريكل عام يا بي  
E) "استبداديات انتخابية"و "انتخابية l ec t or a l Aut hor i t a r i ani s m) 1. 

مقراطية بصييييورم كايلة وال اسييييتبدادية ي لقة، بل تقظ كل ا نامة في يؤكد شيييييدلر أنت ال توظد نام دي
Contتمثييل  ىييدن النقييام على يتصييييييييل يمتييد  "ين قيية ايييييييبييابييية" i num  بي  الييديمقراطييية الكييايليية

يحاوالت تقسييييييم العالم يا بي  نام ديمقراطية  "شييييييدلر"ورفض  .االسيييييتبدادية الصيييييلدم /والسيييييل وية
يرض ع  بعض المحاوالت التي تخللس هذا التقسييييم، والتي تحد س  ، كما لم"شيييبت ديمقراطية"وأخرن 

I)ع  نام غير ليبرالييييية  l l i ber a l)  نام ديمقراطييييية تفويضيييييييييييية "وأخرن أسيييييييميييياهييييا البيييياىثون
(Del egat i v e  Democ r ac i es)  ديمقراطيييات "، وأصييييييير على طرة يقييابليية ظييديييدم بي  يييا أسيييييييمييا

E) "اسييييييتبداديات انتخابية"و "انتخابية l ec t or a l Aut hor i t a r i ani s m)   وهي نام اسييييييتبدادية ،
يختلفة في يحاولة لتجميل  " ظراءات"لكنها ال تسييت يظ أن تاهر عارية باسييتبدادها، وي   م تلجى  لى 

وبحسيييال االتجاهات المعاصيييرم في التمييز بي  ا نامة  ".االسيييتبداد"الذي أصيييبح يرادفا للفاة  "القبح"
باالعتماد على كونها تتبظ  ظراءات ديمقراطية أو ال تعتمد، بل المسيييييييتبدم وتلق الديمقراطية لم يعد 

  .بمستون المعايير التي تلتزم بها في هذا الصدد
 الحد توفر يؤدي وقواعد يعايير هناك "االنتخابية الديمقراطيات" في أنت - كنموذج –ويؤكد شييييييييدلر 

فإن يثل هذ  المعايير  "ت االنتخابيةاالسيييييييتبداديا" في أيا ديمقراطية، االنتخابات العتبار ينها ا دنى
 .2تنخفض  لى الحد ا دنى، أو قد ال تتوفر ي لقا

                                  
1 Andreas Schedler, Elections Without Democracy; THE MENU OF MANIPULATION, Journal of Democracy Volume 13, Number 2 April 2002, p: 37.  
2 Ibid, p: 37-38. 
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بالتىكيد، ال يخلو ا ير في الدول الديمقراطية ي  تالعال في االنتخابات الرئاسية، فقد أقر اىد قيادات 
النفس اييم   ظهاز االسييتخبارات في كوريا الجنوبية بىن السييل ات الكورية ظندت فريقا ي  خبراء علم

على غريمتها الليبرالية في  "بارك ظيون هي"ىملة غير يريييييييروعة لضيييييييمان فوز المرشيييييييحة المحافاة 
ويا زال العالم يرهد ت ورات قضية تدخل روسيا االتحادية في  .3االنتخابات الرئاسية بكوريا الجنوبية

إلايييييييعاا يوقف المرشيييييييحة تقود  "أخبار كاذبة"الحملة الرئاسيييييييية ا يريكية عبر تمويل عملية  نتاج 
لديمقراطية السييييييييابقة  في يواظهة ي  أصيييييييبح الىقا الرئيس الخايس وا ربعون  "هيالري كلينتون"ا

 "ىملة  عالنية يدفوعة"، و خضاع هذ  ا خبار الكاذبة لييييييييي"دونالد ترايال"للواليات المتحدم ا يريكية، 
 .4على شبكات التواصل االظتماعي
بالحيل التي يقوم بها السييييييياسييييييية الوربيون،  ذ تن وي في النهاية على  غير أن هذ  الدراسييييييية ال تعنى

 التي الجنوب بمجتمعات أكثر هنا الدراسيييييييية تعنى .التالعال بوعي الناخبي ، وليس العصيييييييف بإرادتهم
 – شيييدلر تعبير بحسييال – فهي الناخبي ،  رادم اييد الحاكمة اإلدارات وتسييل  االسييتبداد ي  قدرا تعاني
ىلة ديمقراطية ي  دون يكابدم يخاطر عدم اليقي  التي تقترن بمعايير الممارسييييييية  في للاهور تنحو

وال يعني هيذا بيال بظ ان المعركية في دول الجنوب تخلو ي  السيييييييعي إليهييام  .5اليديمقراطييية السيييييييليميية
الجماهير، لكنها بجانال  يهايهم تلجى لحيل أخرن تسييييياندها في ىال كان الجماهير أكبر ي  نلة صيييييناعة 

 .مالوه
 

 :في ىيل التالعال
غالبية الدراسيييييييات التي أظريس على االنتخابات ىول العالم، فإن قسيييييييمها ا عم يركز على االنتخابات 
التريييييييريعية، وهو يا يدفظ للحديل ع  ىيل ي  قبيل تالعال ي  قبيل  عادم توزيظ هيخة الناخبي  عبر 

 .ا االنتخابات الرئاسية يظ الترريعيةهندسة الدوائر، وىار ا ىزاب،  لى ظانال الحيل التي ترترك فيه
وبرغم ذلق، يمك  االن الق ي  المرييييترك، يظ  .أيا الدراسييييات الخاصيييية باالنتخابات الرئاسييييية فمحدودم

وفي هذا اإلطار، تمدنا دراسييييييية كارولي  فان هام  .التركيز في نماذج الحيل على االنتخابات الرئاسيييييييية

                                  
3  Justin McCurry, South Korea spy agency admits trying to rig 2012 presidential election, The Guardian, Aug 4, 2017. https://goo.gl/nM8otR 
4  Olivia Solon, Russia-backed Facebook posts 'reached 126m Americans' during US election, The Guardian, Oct 13, 2017. https://goo.gl/DPdiHK 
5  Andreas Schedler, op.cit., p. 36. 

https://goo.gl/nM8otR
https://goo.gl/DPdiHK
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لجايعة ظوتنبرج بالسييويد بخمسيية يعايير يمك  البناء عليها، التابظ  "يعهد فيديم"وسييتفان ليندبرج ي  
ىار ا ىزاب، العنف االنتخابي، تخويف الناخبي ، اسيييييييتقالل ظهة اإلشيييييييراا على  :هذ  المعايير هي

 .6االنتخابات، والرشوم االنتخابية
ي اركهما فالحيل التي تحد س عنها دراسييييييية كارولي  فان هام يمك  أن نىخذ عليها يثلبي ، وي   م نتد

 :هذ  الدراسة
أن ىار ا ىزاب يتعلق أكثر باالنتخابات التريييييييريعية، ويولال عليت أن يخ  النام ذات  :المثلال ا ول

 .ال بيعة البرلمانية ال الرئاسية، ويمك  االستعااة ع  هذا الحيلة بتعويق المرشحي 
هم يقظ ي  بي  اختصاصها صياغة يتعلق كون الهيخة المررفة على االنتخابات في دراست :المثلال الثاني

قانون االنتخابات، وهو يا ال يمك  تعميمت على يختلف ا نامة السييييييياسييييييية، ىيل  ن صييييييياغة قانون 
يباشييييرم قانون الترشييييح لالنتخابات الرئاسييييية يصييييدر ع  هيخات سييييياسييييية غير تلق التي ترييييرا على 

  .االنتخابات
 .لهذا سنميز بي  الدوري 

 

  الحيل يظ المرشحي  :أوال
أول أنمام ىيل المسيييييييتبدي  في التالعال باالنتخابات لدعم وظودهم وصيييييييورتهم، تتمثل في العمل يظ 

ويعد المرشييييييحون أخ ر أركان العملية  .أخ ر أركان المرييييييهد االنتخابي، وهم المرشييييييحون المنافسييييييون
عي وركائز القوم التي وصييلس بهم االنتخابية،  ن أولخق المرشييحي  يمتلكون قدرا عاليا ي  الثقافة والو

ىيل أساسية في هذا الصدد، يمك  التعرا على  5وهناك  .لهذ  المرىلة ي  يراىل االنتخابات الرئاسية
 :ياليحها فيما يلي

 
 

                                  
6 Carolien van Ham & Stafan I. Lindberg, Choosing from the Menu of Manipulation: Explaining Incumbents’ Choices of Electoral Manipulation Tactics, V-Dem 

Institute; University of Guthenburg, June 2016, pp: 18-19. 
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  :العنف اد المرشحي  المحتملي  .أ
لى اسييتخدام ي  أكثر اآلليات افتضيياىا في العالم ىيال التالعال باالنتخابات الرئاسييية  قدام المسييتبد ع

، 2018وفيما يتعلق باالسييييتحقاق االنتخابي الرئاسييييي بمصيييير  .العنف في يواظهة المرشييييحي  المحتملي 
أطاىس السييل ات تباعا بمنافسييي  رئيسيييي  أعلنوا نيتهم الترشييح لالنتخابات الرئاسييية   ذ أقديس على 

قنصيييييوم  وذلق بسيييييجنهما ينظ المرشيييييحي  المحتملي  الفريق أول المتقاعد سيييييايي عنان والعقيد أىمد 
باإلاييييافة لعرقلة المرشييييح الرئاسييييي المحتمل الثالل، الفريق أىمد شييييفيق، وكان  .تحس دعاون يختلفة

رئيسيييييييا للوزراء وقائدا للقوات الجوية، عبر وايييييييعت قيد اإلقاية الجبرية غير المعلنة في فندق  لى أن 
خران، المحايي الحقوقي خالد علي كما تراظظ المرشيييحان المحتمالن اآل .انسيييحال ي  السيييباق الرئاسيييي

، 7والبرلمان السابق يحمد أنور السادات لما أعلنا  ي  وظود يناخ قمعي دفعهما للخوا على يناصريهما
فضييييال ع  سييييايي عنان الرئيس السييييابق  ركان ىرب القوات المسييييلحة  الذي اعتقلتت القوات المسييييلحة 

 .8ىتى فوت يوعد التقدم لالنتخابات

  :على سبيل التىقيسرئيس  .ب
ي  أهم الحيل التي يلجى  ليها المسيييييييتبدون أو االنقالبات العسيييييييكرية، ىي  يكون  مة ىاظة لمزيد ي  
الوقس لتهيخة الراي العام، أو لتفادي عقبة قانونية كىداء، أو اليتصييييال ىالة سييييخ  في الرأي العام، أن 

البالد لحالة ي  السيييييييخ  خالل فترم ىكم  تلجى المناوية االسيييييييتبدادية لرتيان برئيس يؤقس، يظ دفظ
  .هذا الرئيس

ي  أبرز ا يثلة التي طبقس فيها هذ  الحالة النموذج الروسيييييييي، ىيل تولى فالديمير بوتي  ينصيييييييال 
، ولتقدير  السيييياسيييي لميول واتجاهات الرأي 2004و 2000 :رئيس روسييييا االتحادية لدورتي  يتتاليتي 

م الثالثة، رغم أن دسييتور روسيييا االتحادية ال يمنعت ي  ذلق، وعواييا  العام  رفض خوض انتخابات الدور
ع  الترشيييييييح، اختار النائال ا ول لرئيس الوزراء، ديمتري ييدفيديف، لخالفتت لفترم رئاسيييييييية  واقترة 
ييدفيديف قبل انتخابت تعيي  بوتي  رئيسا للوزراء، وعنديا انتخال بوتي  يجددا لمنصال الرئاسة كافى 

                                  
 https://goo.gl/bhcfvv. 2018فبراير  13منظمة هيومان رايتس ووتش، مصر: االنتخابات الرئاسية القادمة ليست حرة وال نزيهة، موقع منظمة "هيومان رايتس ووتش"،  7
 H5https://goo.gl/KxZn. 2018يناير  23تقرير إذاعي، اعتقال سامي عنان يلقي بظالله على العملية االنتخابية في مصر، موقع "دويتشه فيله"،  8

https://goo.gl/bhcfvv
https://goo.gl/KxZn5H
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بىن عينت رئيسييا للوزراء، وهو الواييظ الذي أدن لاهور يصيي لح ظديد في العلوم السييياسييية ييدفيديف 
Tandemoc)وهو  r ac y) وهو بال بظ يص لح يحل تحفظ9أو المزاينة الديمقراطية للسل ة ،. 

كما شهدت يصر ت بيق نفس النموذج، ولك  يظ اختالا في الاروا، ىيل يرن يراقبون أن المؤسسة 
رية قررت االسيييتجابة للضيييو  الريييعبي بالسيييماة بانتخابات ىرم، كان المعتقد أن تىتي العسيييكرية المصييي

، وهو يا رأت فيت المؤسسة العسكرية  يكانية لتهيخة "اإلخوان المسلمون"برئيس يحسوب على ظماعة 
 السييياسييي الرئيسييي في البالد، ىيل يرن الخبيران في دراسيية الدور /ا ظواء السييتعادم المركز القانوني

السييييياسييييي للبيروقراطية سييييكوت ظيلباخ وألبرتو سيييييمبسيييير في يقارنة بي  يصيييير تحس  دارم يرسييييي 
وبيالروسيا تحس  دارم أليكساندر لوكاشينكو، أن خبرم أكثر العمليات االنتخابية نزاهة في تاريخ يصر 

 .10نلس للفرل نتيجة اعف التعاون بي  البيروقراطية المصرية والرئيس المنتخال
 

  :ع  يرشح كويبارسالبحل  .ج
هي أيضا ي  ا ساليال الرائعة بي  المستبدي ، ىيل يميلون الختيار يرشحي  اعاا، يستفيدون ي  
 .وظودهم إلسيييبار شيييرعية قانونية على العملية االنتخابية، ويسيييهل عليهم في الوقس نفسيييت يواظهتهم

لوكاشيييينكو على التضيييييق على  وي  أبرز ا يثلة في هذا الصيييدد  قدام الرئيس البيالروسيييي أليكسييياندر
 للسييييماة - أوروبي اييييو  تحس –المرشييييحي  ذوي الحاو  في  نتاج يواظهة رئاسييييية ىادم، واايييي ر 

 قبل ينهم 6 انسحال وقد للترشح، بالتقدم السياسي ىضورهم اعف يوق  الذي  الساسة ي  15 لنحو
ي  أصييييوات الناخبي ،  %80بنحو  "لوكاشييييينكو" وفاز يرشييييحي ، 9 اسييييتمر بينما االنتخابية، العملية بدء

  .11ي  ا صوات %3أندريا سينيكا على نحو  :بينما ىصل أقرب المرشحي 
أعوام ويصادرم  5يرشحي  ي  التسعة تعراوا الىقا لعقوبات السج  الذي بلغ  6تجدر اإلشارم  لى أن 

ا انتحارا بينما أعرب ا يوال، بينما لقي أىد المنافسيي  يصيرعت شينقا، وهو يا اعتبرتت شيرطة بيالروسيي
أىد المرشييييحي ، أندريا سييييينيكا، ع  ترييييككت في كون الوفام انتحارا، ولم يلبل سييييينيكا أن تلقى ىكما 

                                  
9 Henry E. Hale & Timothy J. Colton RUSSIANS AND THE PUTIN-MEDVEDEV “TANDEMOCRACY”, A SURVEY-BASED PORTRAIT OF THE 2007-08 ELECTION 

SEASON, The National Council for Eurasian and East European Research, University of Washington. 
10 Scott Gehlbach & Alberto Simpser, Electoral Manipulation as Bureaucratic Control, American Journal of Political Science, Vol. 59, No. 1, January 2015, Pp. 211–

212. 
11  Tom Parfitt, Belarus election: opposition leaders beaten as Lukashenko declares victory, The Guardian, December 20, 2010. https://goo.gl/m3cag3 

https://goo.gl/m3cag3
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هذا التنكيل بالمرشييحي  يىتي في  طار سييعي الرئيس البيالروسييي  نذار كل ي   .أعوام 5بالسييج  لمدم 
في يصر، لكنت ىدث قبل االنتخابات ال وهو يا ىدث  .تسول لت نفست الترشح يستقبال لمنافسة الرئيس

 .12بعدها
 3، ىيل سمح رأس  دارم 2014أيا البحل ع  يرشح اعيف فتكررت يراهدتت في يصر في انتخابات 

يوليو للمرشح الرئاسي السابق والقيادي الناصري ىمدي  صباىي بالترشح قبالتت، وفي انتخابات يصر 
، وهو رقم أقل ي  عدد ا صيييوات %3صيييوت بنسيييبة  ألف 734على  "الكويبارس"، ىصيييل المرشيييح 2014

، وبنسبة  772ألفا  و 22الباطلة التي بلوس يليونا  و يوليو على نحو  3، بينما ىصل رأس  دارم %4.1صوتا 
، ىيل 2018يوليو لتكرار النموذج في انتخابات  3وتسييييييعى غدارم  .13%92.9يليون صييييييوت بنسييييييبة  23

  .14ح في الدقائق ا خيرم إلنقاذ صورم العملية االنتخابيةيوليو ي  الدفظ بمرش 3تمكنس  دارم 
يوليو ن رت عدم يواظهة اىتمال ىدوث يقاطعة لالنتخابات، ويواظهة اىتمال  3يريييييييار  لى أن  دارم 

، 15ياليي  ناخال، فق  إلسيييييبار المريييييروعية على العملية االنتخابية 3ااييييي رارهم إليجاد ورشيييييوم نحو 
، بعيدا ع  16التي افتقرت لعدد يعتبر ي  الناخبي  2014النتخابات وهي يهمة ليسيييييييس سيييييييهلة بالنار 

 .ا رقام النهائية الرسمية
 

  : ظبار الخصوم على االنسحاب بعد الفوز .د
 لواء نتائج بعض ظوالت االنتخابات يعد أيضييييا سييييالىا يسييييتخدم في الحاالت الحرظة التي يكون فيها 

ففي  .ىيال فرصييييييها بالفوز في االسييييييتحقاقات الرئاسييييييية مة خ ى في اإلدراك لدن االنامة السييييييل وية 
الحاكم، والذي يترأسيييييت الرئيس  "زانو بي  ا"في زيمبابوي، قام ىزب  2008االنتخابات الرئاسيييييية لعام 

، يورظان تيسفانجيراي، على االنسحاب ي  "ىركة التويير الديمقراطي"بإظبار رئيس ىزب  "يوظابي"
 .17عنف دايية شنها ي  أنصار يوظابي االستحقاق االنتخابي بعد أىداث

                                  
12  Lukashenka’s show of “democratic” presidential election failed spectacularly; Eastern Europe Studies Centre, European Humanities University.  

 ملصر بـ  13
ً
 . 2014مايو  30"، صحيفة "اليوم السابعفي املئة من األصوات،  92.9أحمد إمبابي، السيس ي رئيسا

 .2018يناير  30، صحيفة القدس العربيالدقائق األخيرة في مواجهة السيس ي، « كومبارس« »الغد»رئيس حزب تامر هنداوي،  14
  2018يناير  10، بوابة الشروق املصرية، «في غياب املنافسين»ماليين صوت تضمن للسيس ي فترة ثانية  3مصطفى عيد،  15
 /n2dkQ9https://goo.gl. 2014مايو  28نسمة مصطفى، بالصور.. ظهر يوم ثالث بال ناخبين، بوابة الشروق املصرية،  16

 
17 Leo Cendrowicz, Robert Mugabe's Zimbabwe election victory was a 'masterclass in electoral fraud', Independent, 2 August 2013. https://goo.gl/yDozC9 

https://goo.gl/Hi15Va
https://goo.gl/Hi15Va
https://goo.gl/cQ6ZE5
https://goo.gl/cQ6ZE5
https://goo.gl/wnoqS7
https://goo.gl/wnoqS7
https://goo.gl/9dkQ2n
https://goo.gl/yDozC9
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  :االستفتاء على الرئيس .هي
ويعد االسيييييتفتاء الريييييكل الصيييييارخ لوياب الااهرم االنتخابية ي  أسييييياسيييييها، وربما تمثل هذ  الصيييييورم 

ت ديمقراطيا"الذي أسيييلفنا اإلشيييارم  ليت ع  انقسيييام ا نامة بي   "شييييدلر"االسيييتثناء الوىيد ي  طرة 
ي ف، وال يمك  تىويل االسيييييييتفتاء باعتبار  تصيييييييويتا، فاالنتخابات "ديات انتخابيةاسيييييييتبدا"و "انتخابية

 .المقام ا خير تمثل اختيارا بي  أشخال، وليس بي  خيارات ىول نفس الرخ 
ي  أبرز ا يثلة على االسييتفتاءات لجوء ىزب البعل السييوري لتنايم اسييتفتاء على خالفة برييار ا سييد 

فقد  .2000يونيو ي  عام  10عايا قبيل وفاتت في  30كم سييييييوريا  كثر ي  لوالد  ىافظ ا سييييييد الذي ى
، باعتبار  السييبيل الوىيد إلسييبار 2000نام ىزب البعل اسييتفتاء في الحادي عريير ي  يوليو ي  العام 

وبما أن الحزب هو المهيم  على المقدرات القانونية  ".عرش الجمهورية"المريييييييروعية على ورا ة االب  
، ىيل أقدم على تعديل "الورا ة"لسيوريا، فقد أظرن الحزب بضيعة ترتيبات لضيمان شيرعية  والعسيكرية

في ذلق  "الوريل"عايا  ليالئم عمر  34الدسيييييييتور لين  على أن الحد ا دنى لسييييييي  تولي المنصيييييييال هو 
  .الوقس

الل يرض ، هذا فضيييال عما تم خ"فريق"كما أصيييدر الفرع العسيييكري لحزب البعل قرارا بترقيتت  لى رتبة 
يوت والد ، ىيل تحرك الحزب العتقال ينافسيييييييت المحتمل يحمد الزعبي، رئيس الوزراء، والذي أقدم 

 .18على االنتحار يظ قدوم قوات ا ي  للقبض عليت
استفتاءات رئاسية،  9وتعد يصر ي  أكثر الدول تنايما لالستفتاء على شخ  الرئيس، ىيل شهدت 

على دستور االستقالل، وعلى رئاسة ظمال  1956يونيو  23ي أظري في كان أولها االستفتاء المزدوج الذ
في كل ي   1958فبراير  21أيا االسيييييتفتاء الثاني وكان يزدوظا أيضيييييا، وأظري في  .عبد الناصييييير ا ولى

يصييييير وسيييييوريا، تعلق أولهما بالوىدم بي  البلدي ، و انيهما االسيييييتفتاء على الرئيس المصييييير ظمال عبد 
  .دولة الوىدمالناصر كرئيس ل

                                  
18 John Kifner, Syrians Vote To Confirm Assad's Son As President, New York Times, July 11, 2000. https://goo.gl/9jKjWT 

https://goo.gl/9jKjWT
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 15 ، والذي أظري في1965وكان االسييييتفتاء الثالل هو االسييييتفتاء الرئاسييييي للجمهورية العربية المتحدم 
لدعم تولي ظمال عبد الناصيييييير ينصييييييال رئيس الجمهورية العربية المتحدم لفترم رئاسييييييية  1965يارس 

 .نفصال سوريابعد ا "الجمهورية العربية المتحدم" انية، وكانس يصر قد اىتفاس باسم 
، وتعلق باختيار الرئيس المصيييييييري ا سيييييييبق يحمد أنور 1970أكتوبر  15وأظري االسيييييييتفتاء الرابظ في 
فكان للتجديد  1976سيييييبتمبر  16أيا االسيييييتفتاء الخايس الذي أظري في  .السيييييادات كرئيس للجمهورية

نائال الرئيس يحمد للموافقة على تعيي   1981أكتوبر  13وتال  االسيييييييتفتاء السيييييييادس في  .للسيييييييادات
أيا االسيييتفتاءات الرئاسيييية  .ىسيييني يبارك في ينصيييال رئيس الجمهورية بعد اغتيال الرئيس السيييادات

الثال ة المتبقية، ىتى تاريخ كتابة هذ  السييييي ور، فكانس اسيييييتفتاءات التجديد للرئيس ا سيييييبق يبارك، 
 .199919، و1993، و1987وكانس في أعوام 

 

 الحيل القانونية : انيا
أبرز وظهات التضييق على المرشحي ، ي  أظل امان استمرار المستبد في كرسيت، اللجوء إلصدار ي  

وتعد القدرم على صياغة قواعد  .قانون يخص  لعرقلة  يكانية توفر يجال واسظ لمرشحي  ينافسي 
القدرم اللعبة السييياسييية ي  اهم ركائز القوم التي تتجمظ في أيدي المسييتبدي  يظ طول ا يد، وبخاصيية 

وي   م، يلجا المسيييتبد للقانون للتضيييييق على ينافسييييت  .على صيييياغة القواني  التي تنام المجال العام
المحتملي ، على أن تقوم أظهزم القمظ، ويييياكينيييات  دارم االنتخيييابيييات بيييالتكفيييل بيييإدارم العالقييية يظ ي  

 .يتمكنون ي  اإلفالت ي  القيد القانوني
 

 : التضييق على ترشح المنافسي .أ
وفي هذ  اآللية يسييييييتخدم المسييييييتبد قدرتت على التالعال بالقانون وسيييييي  الترييييييريعات لمنظ الخصييييييوم 

، ىيل 2017وي  أبرز القضايا على يستون العالم يا شهدتت كينيا في ينتصف  .المهددي  لت ي  الترشح
ن ظيتريرا، تداولس وسائل اإلعالم أخبار القبض على المرشح الرئاسي المستقل المحتمل بيتر سولويو

أتى بسيييييييبال  قدايت على االنتحار ي  ال ابق  "ظيترييييييييرا"وأعلنس السيييييييل ات الكينية أن القبض على 

                                  
 .2008القاهرة، مركز البحوث و الدراسات السياسية، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، ، 2005-1805انظر: علي الدين هالل، تطور النظام السياس ى في مصر  19
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I)السيييييادس للمبنى الذي يمثل يقرا اللجنة المسيييييتقلة لالنتخابات والدوائر االنتخابية  EBC)  ىي  أخبر ،
ليها في قانون يوظف باللجنة أن أوراق ترشيييييييحت لم تقبل  نت لم يسيييييييتوا الريييييييروم المنصيييييييول ع

  .20االنتخابات
ظدير بالذكر في هذا المقام أن هذ  االنتخابات الكينية شيييييييهدت تزويرا فاايييييييحا، يا ىدا بالمعاراييييييية 
لمقااام لجنة االنتخابات وتقسيم الدوائر، يا دفظ القضاء إللواء االنتخابات، وهو الحكم القضائي الذي 

وشييييييهدت يصيييييير وفي يصيييييير، قررت  .21فوز  باالنتخاباتقبلت الرئيس الكيني أوهورو كينياتا الذي أعل  
اللجنة العليا المرييييرفة على انتخابات رئاسيييية الجمهورية اسييييتبعاد الدكتور أيم  نور ي  سييييباق الترشييييح 

 4245للرئاسييية، وذلق إلدانتت في الجناية التي لفقها لت الرئيس ا سيييبق ىسيييني يبارك، والتي تحمل رقم 
ت اعتبار  على النحو الذن رسيييييييمت القانون، واعتبرت أن صيييييييدور قرار ي  عابدي ، ولم يرد  لي 2005لعام 

رئيس المجلس ا على للقوات المسيييييييلحة بإعفائت ي  العقوبات التكميلية والتبعية المترتبة على الحكم 
توكيال ي   31كما نائال رئيس الجمهورية عمر سييليمان  نت لم يسييتكمل  .المرييار  ليت ال يعني رد اعتبار 

واسييتبعدت كذلق المرشييح ىازم صييالة أبو  سييماعيل، بسييبال ظنسييية والدتت، بالرغم  .أسيييوم يحافاة
 .22ي  ىكم القضاء اإلداري

وال يقف ا ير عند ىدود التالعال بالقانون، ىيل يميل الرؤساء المستبدون التباع أساليال غير قانونية 
ففي يصر، وظفس السل ات  . قصاء فعالةلمساندم اإلظراءات القانونية أيضا، فيما ال يبدو القانون أدام 

يجموعيية ي  يسييييييييانييديهييا إليهييام أصيييييييحيياب توكيالت المحييايي الحقوقي خييالييد علي بييىنهم ي  ىملتييت 
لت  االنتخابية، ويقويون ي   م بىخذ توكيالتهم، وبالتالي ىريان الحملة ي  التوكيالت التي يحررها 

 .23المواطنون
 
 
 

                                  
20  Stela Talam, Presidential candidate arrested for attempted suicide, "Hivisasa" Network, 18 April 2017. https://goo.gl/XEE2jW 

 .2017سبتمبر  1"، بوابة "املصري اليومرئيس كينيا: أختلف مع حكم إلغاء نتائج االنتخابات لكنني أحترمه، وكاالت،  21
 . 2012أبريل  14، "بي بي س ي" العربيموقع املحرر، استبعاد سليمان والشاطر وابو اسماعيل ونور من سباق الرئاسة املصرية،  22
 . 2018يناير  22، موقع مصراوي فيديو،  -توكيل من حملة خالد علي في املنوفية  400معتز عباس، سرقة  23

https://goo.gl/XEE2jW
https://goo.gl/nJtSWZ
https://goo.gl/nJtSWZ
https://goo.gl/JaEHbE
https://goo.gl/Aup27P
https://goo.gl/Aup27P
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  :استوالل السي رم على السل ة القضائية .ب
التالعال باإلطار القانوني يتضيييم   ورات، شيييىنت شيييىن كل ن  قانوني، تريييوبت شيييائبة عدم اإلىكام،  يا 

وي   م فإن يفاتيح ت بيق القانون تتحمل  .العمدي، أو ال بيعي بسبال النق  الذي يصم طبيعة البرر
  أبرز النميياذج اآلنييية على دور القضييييييييياء فيمييا يتعلق وي .قييدرا ي  المسيييييييؤولييية ع  تفسيييييييير القييانون

، ىيل قررت ا ظهزم القضائية فيها 2018باالنتخابات الرئاسية يا ترهد  فنزويال اآلن بصدد انتخابات 
اسيييييتبعاد ائتالا المعاراييييية ي  االنتخابات الرئاسيييييية، واقعة بذلق تحس تى ير نفوذ الرئيس، وهو ا ير 

تكريس لالستبداد، وينها  سبانيا وفرنسا، فضال ع  يوقف ا رظنتي  الرافض  الذي اعتبرتت دول غربية
ويىتي الحكم القضيييييائي  .24لتحول االنتخابات الرئاسيييييية الفنزويلية لما يريييييبت المسيييييرىية الديكتاتورية

يسييتندا لحدث سييياسييي وليس لن  قانوني، فيما بدا اسييتجابة لقرار الرئيس نيكوالس يادورو بإقصيياء 
 .201725 نهم قاطعوا االنتخابات البلدية التي شهدتها فنزويال في ي لظ ديسمبر المعاراة 

، وهو نموذج يتيح لبعض المحايي  "نموذج سييييمير صييييبري"وترييييهد يصيييير نم  تقاض، يمك  تسييييميتت 
التدخل في الحيام السييييياسييييية عبر بوابة القضيييياء، أو أن يتيح لهم أن يكونوا يد السييييل ة التنفيذية في 

وكان المحايي خالد علي، المرشيييح الرئاسيييي  .راييييها، سيييواء أكانوا يرشيييحي  أو سيييياسييييي يعاقبة يعا
، ىركها اييييييد  أىد المحايي ، وظاء "ارتكاب فعل فااييييييح"قد واظت قضييييييية  2018المحتمل النتخابات 

 .26تحريق القضية بعد أيام ي  تصريح خالد علي بىنت يفكر ظديا في الترشح للرئاسة
 

  ة يظ الناخبي الحيل المستخدي : الثا
تعييد عملييية تزييف  رادم هيخيية النيياخبي  ي  أكثر الحيييل شييييييييوعييا في دول الجنوب، وتسيييييييتخييدم في 

ولردارات الحاكمة عدم وظهات في هذا الصدد، يمك   .االنتخابات الرئاسية والترريعية على ىد سواء
 :أن نواح أنماطها فيما يلي

  

                                  
 https://goo.gl/cbhdQD. 2018يناير  28ويال، بوابة أفريقيا اإلخبارية، بوابة أفريقيا اإلخبارية، األرجنتين لن تعترف بنتائج االنتخابات الرئاسية في فنز -وكاالت  24
 . 2017ديسمبر  11، موقع العربية نتوكاالت، رئيس فنزويال يقص ي املعارضة من انتخابات الرئاسة املقبلة،  25
 https://goo.gl/cNXHtA. 2018يناير  3القضية ملفقة والسبب محمد أبو العينين، بوابة "املصري اليوم"، «: الفعل الفاضح»ش، خالد على لقاض ي محمد القما 26

https://goo.gl/cbhdQD
https://goo.gl/WJTvzQ
https://goo.gl/WJTvzQ
https://goo.gl/cNXHtA
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  :تخويف الناخبي  أو المراقبي . أ

ء المسيتبدي  للفوز بمنصيال الرئاسية يجددا ال تعتمد فق  على اسيتمالة الناخبي  عبر نليات ىيل الرؤسيا
شيييييراء ا صيييييوات، أو الرشييييياون االنتخابية، أو بل ىزية ي  ا ياني لدن ق اع ي  الناخبي  كاا لمنح 

بول ويؤكد  .فالمسيييييتبد يلجى أىيانا  ن يرفق ذهبت بسييييييف يخيف للناخبي  .المسيييييتبد المقعد الرئاسيييييي
، والتي فاز فيها العال 2017أن انتخابات ليبيريا  "ظلوب أفريق"ظولدشيييتي  المراقال السيييياسيييي لمجلة 

 " لي  ظونسون سيرليف"نائال رئيسة ليبيريا السابقة  "ظوزيف بواكاي"على  "ظورج ويا"الكرم السابق 
ولم يتوقف ا ير عند هذا  .27، كان ينها تخويف الناخبي "ويا"قد ىفلس بالعديد ي  التدخالت لصيييييييالح 

 .28الحد، فقد نرييير يراقبون أن السيييل ات الليبيرية أقديس أيضيييا على تخويف يراقبي االنتخابات أيضيييا
وال يخفى في هذا اإلطار ذلق العنف الذي لف عددا كبيرا ي  االنتخابات الرئاسيييييييية، وكان أبرزها عنف 

 2017نف الذي شييييييهدتت هندوراس في انتخابات ، وكذا الع.200729االنتخابات الرئاسييييييية النيجيرية لعام 
بسييبال اتهام المرشييح المعارض سييلفادور نصيير ل خصييمت الرئيس أورالندو هيرنانديز بممارسيية انقالب 

 .30سياسي عبر يحاولة التالعال بنتيجة االنتخابات
 

  :التالعال بكروا هيخة الناخبي  .ب
ن التي تضعف فيها الرقابة المدنية على السجالت وتعد هذ  ال ريقة ي  اآلليات ا كثر شيوعا في البلدا

، كما سيييييييابقاتها، اكتريييييييف المراقبون أكثر ي  يليون 2013ففي انتخابات زيمبابوي في العام  .الرسيييييييمية
صوت زائف في كروا الناخبي ، ق اع ي  هذ  ا سماء هم يواطنون يتوفون، أيا البقية فهي يحض 

وفي نفس الوقس،  .همية لصالح الرئيس المس  روبرت يوظابيأسماء ينتحلة، يتم تسويد ب اقاتها الو
، وهي شيييبكة يحلية لمراقبة االنتخابات، وينتسيييال لها ("ZESN)شيييبكة دعم انتخابات زيمبابوي "نريييرت 
يراقبا يت وعا، تقريرا تضييييييم  وقائظ تفيد اختفاء  أكثر ي  يليون صييييييوت في المدن، ىيل  7000نحو 

  .31(" م دي سي)ىركة التويير الديمقراطي "كبر تقبظ يعاقل الحزب المعارض ا 

                                  
27 Paul Goldstein, IS LIBERIA’S PRESIDENT MANIPULATING THE PRESIDENTIAL ELECTIONS?, Globe Afrique, 25  Nov, 2017. https://goo.gl/tA7Dhu 
28 AFP, Election complaints overshadow Liberia presidential runoff, Times Live, 27 October 2017. https://goo.gl/B2MKAA 
29 Editor, Nigeria: Presidential Election Marred by Fraud, Violence, HRW Website, April 25, 2007. https://goo.gl/KJbKnz 
30 Reuters, Honduras election: Army enforces curfew after vote sparks deadly protests, ABC News, Dec 2017. https://goo.gl/krq53j 
31 Leo Cendrowicz, Robert Mugabe's Zimbabwe election victory was a 'masterclass in electoral fraud', Independent, 2 August 2013. https://goo.gl/yDozC9 
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 2000وسييبق لتقرير أعدتت ينامة ا ي  والتعاون ا وروبي ىول االنتخابات الرئاسييية الروسييية في عام 
أن لفس  لى أن سيييجالت الناخبي  لم يجر تحديثها قبل االنتخابات، ىيل تضيييمنس قوائمها أعدادا كبيرم 

 .32 يوات روس
 

  :م هيخة الناخبي التالعال بإراد .ج
برغم أن كل  ظراء  يهام ديمقراطي هو نوع ي  التالعال بإرادم الناخبي  المصيييييييريي ،  ال أن هذ  اآللية 

وي  أبرز ا يثلة على تلق اآللية  .تنصييييييرا لتالعال يباشيييييير في  رادم الناخبي  عبر اسييييييتبدال خياراتهم
ل أشييييييار تقرير ينامة ا ي  والتعاون ، ىي2000انتخابات الرئاسييييييية الروسييييييية التي أظريس في يارس 

ا وروبي ىول هذ  االنتخابات  لى يخالفات ظسييييييييمة، لك  يمك  تمريرها، كان ي  بينها يا يعرا في 
S"أو  "تقفيل الصييناديق"يصيير باسييم  t uf f i ng  t he  Ba l l ot  Box es" وتتمثل  .33وفق تقرير المنامة

صويس تعادل عدد الناخبي  المقيدي  في كروا نلية تقفيل الصناديق في تعبخة الصناديق باستمارات ت
اللجنة، بحيل يمك   عالن انتهاء عملية التصيييييييويس في تلق اللجنة، بعد التوقيظ في كل الكريييييييوا 

ا   .االنتخابية، ويؤدي ذلق  لى انتهاء التصويس عملي 
عبل بمحتويات كما أن ي  أبرز نليات هذ  الحيلة أيضييا نلية اسييتبدال ا صييوات، وهي عملية يتم فيها ال

الصييييندوق، في غفلة ي  يندوبي المرشييييحي  أو المراقبي ، وبالتواطؤ يظ البعض، بحيل يتم سييييحال يا 
فييت ودس كميية أخرن ي  ب ياقات لصييييييييالح يرشيييييييح يعي ، أي تزوير  رادم النياخبي ، ىتى يظ وظود 

ويضيييمنها اسيييتعداد وتعد هذ  ال ريقة ي  أقل ال رق تكلفة لألنامة االسيييتبدادية،  .الصيييناديق الريييفافة
هذ  ا نامة لحماية نتيجة المنتجة لعملية التصويس عبر استخدام القمظ واسظ الن اق في ىال أسفرت 

 .ع  اىتجاظات شعبية
نقل الصناديق لمقار  " ظازم"، ينها "تقفيل الصناديق"ويحمي القانون في يصر عدم نليات يجري خاللها 

تويير رئيس اللجنة الفرعية خالل عملية الفرز، كما ورد في ن   " ظازم"اللجان العاية، وفرزها فيها، و
 .34المعدل 2014لسنة  45ي  القرار بقانون بتنايم يباشرم الحقوق السياسية رقم  48المادم 

                                  
32 Alberto simpser, Why Governments and Parties Manipulate Elections: Theory.. Practice.. and Implications, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, P: 45. 
33  Alberto simpser, Why Governments and Parties Manipulate Elections: Theory.. Practice.. and Implications, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, Pp: 

45-46. 
 https://goo.gl/GZXbkd. 2015نوفمبر  17إبراهيم قاسم وهدى أبو بكر، نص قرار اللجنة العليا بتحديد مقار اللجان الفرعية لثانى مراحل االنتخابات، صحيفة اليوم السابع،  34
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  :شراء ا صوات .د
هي عملية يقوم فيها المسييييتبد بالتالعال بإرادم الرييييرائح االظتماعية البسييييي ة ي  الرييييعال تع  طريق 

وا ي  المال يقابل أصيييييييواتهم، على أن يتبظ وكالؤ  نليات يختلفة لضيييييييمان تصيييييييويس أولخق ينحهم يبل
 .الناخبي  لصالح المستبد، سواء عبر نلية الورقة الدوارم، أو نلية تصوير االستمارم، أو غيرها ي  اآلليات

نيجيريا ، وانتخابات 201535وكانس اىدث االنتخابات التي شيييييييهدت هذ  اآللية انتخابات ا رظنتي  
، وهذ  ظميعها يحض أيثلة  ىيل يرييييييييظ هذا النموذج في قارات 201337، وانتخابات فنزويال 200736

نسيا وأفريقيا وايريكا الالتينية بصورم كبيرم، بالرغم ي  ظهود اإلصالة التي أدت لتراظظ هذ  الااهرم 
 .في المكسيق والبرازيل وا رظنتي   لى ىد كبير

 

 الوياب :خاتمة
النهاية أن العايل ا كثر تى يرا في يريييييييهد انتحال الديمقراطية وتدخل السيييييييل ة التنفيذية يبقى في 

المسييتبدم ورأسييها في العملية االنتخابية، بما يكرس اسييتمرار  وتسييل ت،  نما يرظظ لعايلي  يترييابكي ، 
صييير أولهما غياب صيياىال الحق، وهو الرييعال، ع  الم البة بحقت، ويسيياند  يسييتقبلت ويصييير ، وهو ي

يرته  بتحرير  رادتت، وتمكينت ي  يراقبة يوارد ، واإلشراا على ىس  توظيهها، عبر يساندم وتمكي  
أيا العايل الثاني  .نخبة نبعس ينت، ال تعكس يصييييالح طبقية أو فخوية بقدر يا تحمل رؤية لمصيييير قاطبة

يناير  لى  25جرار يريييروع فوياب القيادم الواعية كان أىد أسيييباب ان .فيتمثل فيم  يقود هذ  الجماهير
يوليو ويا تالها ي  تداعيات  كان أخ رها برأيي أن فقدت المعاراة  3يونيو، وينت  لى كار ة  30لحاة 

وال شيييق  .المصيييرية رأس المال السيييياسيييي الذي اكتسيييبتت عبر العقد ا خير ي  يواظهتها يظ  دارم يبارك
لضييييييعيفة بي  القيادم والجماهير، ونيل أن تتاة في أن عوايل يتعددم أسييييييهمس في  نتاج تلق العالقة ا

 .(38) الفرصة إلنتاج اظتهاد سياسي تاريخي قادر على تقويم يا أنتجتت هذ  العوايل ي  اعوظاج
 

                                  
35 JONATHAN GILBERT, New Scrutiny on Vote Buying as Argentine Elections Near, The New York Times, OCT. 23, 2015. https://goo.gl/ogcfCL 
36 Editor, Nigeria: Presidential Election Marred by Fraud, Violence, HRW Website, April 25, 2007.  
37 Abuso Poder, Electoral Fraud in Venezuela’s Presidential Elections, Monitoreo Ciudadano, April 15 2013.  
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