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 اصطفاف الحد األدنى وإدارة االنتخابات الصورية
 وسام فؤاد

 

من الناخبين  %60مليون ناخب مصري، أي نحو  36يوليو، اتخذ نحو  3برغم الحشد الهائل الذي أجرته إدارة 
قرارهم بعدم المشاركة في االنتخابات، كما لجأت شريحة ممن اضطروا للمشاركة إلى إبطال صوتهم، أو اتباع نمط 

، وهي شريحة ال شك في أن السلطات الحاكمة قد تالعبت في أوزان 1تصويت عقابي لصالح المرشح الكومبارس
ها، وذلك بالنظر لغياب النزاهة والضمانات عن تأثيرها التصويتي للتخفيف من وقع أثرها على الصورة المراد تصدير 

إجراء االنتخابات ورصد نتائجها، فضال عن تالعب هذه السلطات كذلك باألرقام الكلية الخاصة بنسبة المشاركة 
التي كذبتها تعبيرات القلق في خطاب "األذرع اإلعالمية" خالل فعاليات "التصويت" التجميلي، فضال عن فيديوهات 

لصحفي" التي سدت الثغرة التي ارتبطت بإرهاب المراسلين األجانب مع إبعاد مراسلة النيويورك تايمز "المواطن ا
 ."بيل ترو"

هذه القراءة تفكك الخطاب الرسمي الذي أعلنته "الهيئة الوطنية لالنتخابات" قبل دقائق من كتابة هذه الورقة البحثية، 
يوليو لتحصيل أية  3في "االنتخابات الصورية" التي لجأت إليها إدارة  يوليو 3وما اعتبرته "فوزا كاسحا" لرأس إدارة 

صورة من صور الشرعية في مواجهة العالم من ناحية، وإلسباغ مشروعية "ما" على السياسة الخارجية لهذه اإلدارة، 
ت التي سبق لهذه وما ينتظر لها أن تبرمه خاللها من تسويات أو تقدمه من تنازالت، فضال عن تسوية عداد التنازال

االمتياز الروسي في  –مشروع نيوم  –اإلدارة أن قدمتها لحلفائها من تفريط في التراب الوطني )تيران وصنافير 
هذا ، أوقاف اليونان( –حقوق التنقيب عن الذهب والنفط  –السويس(، أو تنازل عن الثروة الوطنية )غاز المتوسط 

يناير" الذي تنظر إليه دولة االحتالل الصهيوني وحلفائها اإلقليميين من  باإلضافة لتنفيذ مشروع احتواء "مشروع
 "محور الثورة المضادة" بعين الريبة والتخوف من وجود ظهير شعبي مساند لحالة المقاومة التي يقودها قطاع غزة.

                                  
سباغ سلطة إلمصطلح "الكومبارس" مصطلح متداول بين السياسيين والمراقبين المصريين للشأن االنتخابي الرئاسي المصري، ويشير للمرشح الذي تستخدمه ال 1

الية مقارنة عالنزاهة. ويحمل المصطلح قيمة تفسيرية "مشروعية" قانونية على عملية انتخابية يرفض السياسيون المشاركة فيها كمرشحين، نظرا الفتقادها ضمانات 
 بالمصطلحات العلمية التي توصف هذه الظاهرة.
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د ، نجد أن من عدوفي إطاللة سريعة على األرقام التي يشكك الوضعين القانوني والسياسي المصريين في صدقيتها
يونا مل 59ناخبا، وذلك من بين  152ألفا و 254مليونا و 24دلوا بأصواتهم قد بلغ أيوليو أنهم  3من زعمت إدارة 

 تقريبا.  %41ناخبا لهم حق التصويت، بما يجعل نسبة التصويت تبلغ  138ألفا و 78و
من إجمالي من لهم حق التصويت، بينما  %7.3صوتا بنسبة  231ألًفا و 762وبلغ عدد األصوات الباطلة مليونا و

، أما الرقم المتبقي، 2%2.9صوتا على التصويت العقابي لصالح المرشح الكومبارس، بنسبة  534ألفا و 656أقدم 
مضافا إليه رقم المرشح الكومبارس، فيعدان تحصيل حاصل من وجهة نظر المراقب للشأن المصري، ما يجعل 

 يوليو. 3هزيمة نسبية" إلدارة نتيجة االنتخابات بمثابة "
يوليو، والمتمثلة في العالقة غير المتوازنة بين الجهود التي بذلت، والنتيجة  3هذه الهزيمة "النسبية" التي تلقتها إدارة 

، وهي حالة اصطفاف "نسبي" وبدأ التي تحققت، كانت نتاج حالة اصطفاف يمكن تسميتها "اصطفاف الحد األدنى"
يتسع نسبيا، وإن بدا تكامله اإلعالمي جليا خالل إدارة المعارضة "الحقيقية" لمعركتها المشتركة في مواجهة احتكار 

يوليو لـ"األذرع اإلعالمية"، ما مكنها من مقاومة أكبر عملية استمالة وغسيل مخ كانت إمكانياتها المطلقة  3إدارة 
 الحملة التي دارت وقائعها بعد انتخاب د. محمد مرسي رئيسا للجمهورية. أكبر من تلك 

 فما مالمح المواجهة التي شهدتها مصر قبل االنتخابات؟
 

 :في جهود السلطة للحشد أوال:
يوليو جهودا ضخمة لتحقيق أكبر قدر ممكن من الحشد، وتوصيل الرسائل الثالثة التي تحدثنا عنها  3بذلت إدارة 

 المقدمة، ومن أبرز مالمح هذه الجهود ما يلي:في 
 

 دور النخبة العسكرية:  ـ1
يوليو عير منع المرشحين المنتمين للمؤسسة العسكرية من النزول  3دخلت النخبة العسكرية المركزية لمساندة إدارة ت

ق أحمد شفيق، رافضة توفير بالعقيد محمد قنصوة وانتهاء بالفريق سامي عنان، مرورا بالفري اللمشهد االنتخابي، بدءً 
يوليو. كما أنها استدركت على واقع تدهور صورتها بعد تصريحات رأس  3بديل لمصدر األزمة، وهو رأس إدارة 

                                  
. 2018أبريل  2، صحيفة "اليوم السابع"، %97.08إبراهيم قاسم، فيديو..الوطنية لالنتخابات: فوز عبد الفتاح السيسي بانتخابات الرئاسة بـ 2

https://goo.gl/NA2PbJ 

https://goo.gl/NA2PbJ
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، كان الدافع الحقيقي وراءها 3يوليو، ولمحاولة استرداد التأييد المفقود لجأت البتكار حملة عسكرية في سيناء 3إدارة 
 ام لمساندة القيادة السياسية في حاالت الحرب.استغالل الميل الشعبي الع

 

 . االستعطاف من أجل المشاركة: 2
يوليو أن هدفه من إحداث مشاركة واسعة في "التصويت" شرع في استجداء الرأي العام  3عندما أدرك رأس إدارة 

إعاقة توفير بديل للنزول والمشاركة، وتنصل من مسؤوليته عن منع المرشحين المنافسين من الترشح، ودوره في 
 .4انتخابي جيد

 

 . الدولة وإمكانات الحشد: 3
اتجهت الدولة كذلك لمحاولة حشد قطاعات جماهيرية واسعة، واستغلت سيطرتها على مراكز إدارة الكتل البشرية 

 ، واتحاد الغرف7، الطالب وأساتذة الجامعات6، و"متحدي اإلعاقة"5الضخمة في محاولة الحشد هذه بين "النساء"
. وبدأت هذه الجهود بسيل 11، و"العمال"10، و"اتحاد المستثمرين"9، و"اتحاد الصناعات المصرية"8التجارية

تصريحات من شأنه أن يعزز إحساس أعضاء هذه الكتل بأنهم أفراد ال حول لهم وال قوة، وهو أمر من شأنه أن 
لجهود الحشد، من باب "دفع األذى" في إطار يدفعهم لتقديم تنازالت. ومن ناحية ثانية، فإنه ييسر عملية قبولهم 

 3عدم القدرة على إحداث تغيير. ومن ناحية ثالثة، ييسر هذا الشعور عملية قبول الناخبين ما قد تعرضه إدارة 
 انتخابية"؛ بمنطق "هذا أقصى ما يمكنني تحصيله من منفعة". رشاوي يوليو من "

                                  
 https://goo.gl/wSerDz. 2018فبراير  11قناة الجزيرة مباشر بموقع يوتيوب، هل يستخدم السيسي حملة سيناء للدعاية االنتخابية؟، موقع يوتيوب،  3
 https://goo.gl/oXsXKF. 2018مارس  21عاد مرشحين، صحيفة "الرأي اليوم"، وكاالت، السيسي يدعو الى المشاركة في االنتخابات وينفي استب 4
 tsj48https://goo.gl/s. 2018مارس  17سارة ياسين، مشيرة خطاب: سنرى طوابير من النساء أمام صناديق االنتخابات، موقع "صدى البلد"،  5
 7Kqv8https://goo.gl/R. 2018مارس  10مليونا من متحدي اإلعاقة للرئيس السيسي، صحيفة األهرام،  13المحرر، حياة خطاب: أصوات  6
".. ندوات تثقيفية وفعاليات توعوية لمشاركة الطالب واألساتذة والعاملين.. وائل ربيعي، الجامعات ترفع شعار "المشاركة في االنتخابات الرئاسية مهمة وطنية 7

 n5https://goo.gl/Aiyb. 2018مارس  4والوزير يدعو للمشاركة اإليجابية والنزول لصناديق االقتراع، صحيفة "اليوم السابع"، 
 https://goo.gl/hntfyv. 2018مارس  18بسمة أبو العزم، "غرفة القاهرة" تحث التجار على المشاركة في االنتخابات الرئاسية، صحيفة "اليوم السابع"،  8
 https://goo.gl/GQGoMH. 2018مارس  28ور، وكاالت، مسئولون باتحاد الصناعات: االنتخابات الرئاسية رسالة للعالم، صحيفة الدست 9

 i698https://goo.gl/Cr. 2018مارس  3المحرر، اتحاد المستثمرين يبحث استعدادات المشاركة في االنتخابات الرئاسية، موقع مصراوي،  10
. 2018مارس  26، بالصور.. اتحاد عمال مصر يوفر حافالت لمشاركة العمال في االنتخابات الرئاسية، صحيفة "اليوم السابع"، حازم سعد حسب هللا 11

https://goo.gl/Ygcs5K 

https://goo.gl/wSerDz
https://goo.gl/oXsXKF
https://goo.gl/s48tsj
https://goo.gl/R8Kqv7
https://goo.gl/Aiyb5n
https://goo.gl/hntfyv
https://goo.gl/GQGoMH
https://goo.gl/Cr698i
https://goo.gl/Ygcs5K
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 . المساومة التنموية كرشوة انتخابية: 4
، 12تطورت قضية الرشاوى االنتخابية، وبدال من االقتصار على شراء أصوات الناخبين، وتوزيع السلع التموينيةكما 

وتخفيض أثمان تذاكر المالهي، وهي الظواهر التي لم ينكرها رئيس "الهيئة العامة لالستعالمات"، ضياء رشوان، 
تصريحات للمحافظين عن مكافآت بتوصيل المياه ، بل رصدت الصحف 13في تصريحه لوكالة "رويترز" لألنباء

والصرف الصحي للقرى األكثر تصويتا. هذا فضال عن قرار الهيئة الوطنية لالنتخابات في مصر توقيع غرامة 
 جنيه مصري على المتخلفين عن المشاركة في االنتخابات الرئاسية 500تصل إلى 

 

 . دعم الكيانات الدينية: 5
 14زة الدولة دعما دينيا واسعا من المؤسسات الرسمية اإلسالمية مثل "وزارة األوقاف"من جهة اخرى، تلقت أجه

، وغير 16، هذا فضال عن توظيف بعض الرموز األخرى المصرية15و"دار اإلفتاء" وإلى حد ما "مشيخة األزهر"
له مساحات أوسع مما المصرية، ومن بينهم الحبيب الجفري، وهو رجل الدين اليمني المدعوم إماراتيا، والذي تفرد 

. يضاف 17من حق الشهيد أن يذهب الجميع للتصويت في االنتخابات": يفرد للعلماء المصريين، حيث صرح بأن
. هذا باإلضافة للدعم 18يوليو من الدعم اإلعالمي والسياسي الواسع للكنيسة المصرية 3إلى هذا ما تلقته إدارة 

الشيخ ياسر برهامي تصريحه الشهير "نتعبد إلي هللا باختيار  النوعي من جانب حزب النور، ومن جهوده تصريح
 .19السيسي"

                                  
12 . 2018Mar  26e Guardian, Ruth Michaelson, Egypt election: polls open amid concerns over voter apathy, Th

https://goo.gl/LChUS7 
 2https://goo.gl/nrLXp. 2018مارس  29وكاالت، رويترز: سعر الصوت وصل إلى مائة جنيه في "االنتخابات"، صحيفة "المصريون"،  13
 mqpQ1https://goo.gl/f. 2018مارس  23تطالب المواطنين بالمشاركة اإليجابية في االنتخابات، صحيفة "الدستور"، « األوقاف»مصطفى عبد هللا،  14
. 2018مارس  26ات الرئاسية، موقع "مجلة الشباب"، محمد عبد المولى، بالصور.. شيخ األزهر والمفتي ووزير األوقاف يدلون بأصواتهم في االنتخاب 15

https://goo.gl/wjiJ1Q 
مارس  25محمد الشيخ، الشيخ كريمة: النبي بشر بسالمة مصر من الفتن .. والمشاركة في االنتخابات يحقق مصلحة المجتمع، موقع قناة "صدى البلد"،  16

2018 .https://goo.gl/CvZVVX 
. 2018مارس  15من حق الشهيد أن يذهب الجميع للتصويت في االنتخابات، صحيفة "المصري اليوم"، «: الجفري »إسراء محمد علي،  17

https://goo.gl/XkESTJ 
 FWoA4https://goo.gl/F. 2018مارس  25فيديو، موقع مصراوي،  -س داعًيا للمشاركة في االنتخابات: "بالش كسل" أحمد الصعيدي، البابا تواضرو  18
 https://goo.gl/XMhJLx. 2014مايو  11أشرف عبد الحميد، برهامي: نتعبد إلي هللا باختيار السيسي، موقع "العربية"،  19

https://goo.gl/LChUS7
https://goo.gl/nrLXp2
https://goo.gl/f1mqpQ
https://goo.gl/wjiJ1Q
https://goo.gl/CvZVVX
https://goo.gl/XkESTJ
https://goo.gl/F4FWoA
https://goo.gl/XMhJLx
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 . األذرع اإلعالمية وغسيل الدماغ: 6
يضاف إلى ذلك بطبيعة الحال الدور التقليدي لإلعالم في غسيل العقول، بالمغالطة حيال األداء االقتصادي، 

يوليو في صنعه وإمداده  3بي الذي شاركت إدارة وتضخيم التحديات الخارجية وتهويلها، واستغالل الظرف اإلرها
 .20بعوامل بقائه، أال وهو ظرف اإلرهاب،

 

 في مالمح جهود االصطفافثانيًا: 
وفي المقابل، بذلت قوى "اصطفاف الحد األدنى" جهودا كبيرة لمواجهة تدفق تيار غسيل الدماغ، واستعانت بالهامش 

 ن أبرز مالمحها ما يلي:اإلعالمي المتاح لمباشرة عدة مناورات كان م
 

 نزع الشرعية عن "األذرع اإلعالمية": ـ 1
يوليو من الشرعية،  3كان من أبرز نتائج جهود "اصطفاف الحد األدنى" نجاحه في تجريد "األذرع اإلعالمية" إلدارة 

ح ما يتعرضون له واتباع استراتيجية فضح المعالجات اإلعالمية التي يقدمها إعالميو هذه "األذرع اإلعالمية"، وفض
 من إمالءات، وكشف الدعاية الفجة التي يباشرونها، ومواجهة الرأي العام باألكاذيب التي وظفوا ألجل ترديدها.

 

 إعالم المهجر:  شرعنه. 2
يوليو حول  3نتيجة نجاح االصطفاف في نزع الشرعية عن "األذرع اإلعالمية" مكنها من تجاوزت دعاية إدارة 

واعتماد صيغة "اإلعالم األكثر مهنية"، فأسبغت الشرعية على عملية التعرض لوسائل اإلعالم "إعالم اإلخوان"، 
المعارضة في الخارج، سواء "قناة الجزيرة" أو "قناة الشرق" أو حتى "قناة مكملين"، وبدأ رموز مثل المهندس ممدوح 

أكاذيب، فإنها تظل  %50 - %25ضمن حمزة في الحديث عنها، وإكسابها صدقية نسبية، والتأكيد على أنها لو تت
 من األكاذيب. %100أفضل من "األذرع اإلعالمية" التي تتضمن 

                                  
. 2018مارس  13كنموذج: محمود رمزي، برلماني: المشاركة في االنتخابات الرئاسية آخر مسمار في نعش اإلرهاب، موقع مصراوي،  20

https://goo.gl/NLKNXt 

https://goo.gl/NLKNXt
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 . االعتمادية على إعالم المهجر: 3
ر يوليو، سواء تم ذلك عب 3شجع هذا المنهج الحقا على تحويل "إعالم المعارضة" إلى مالذ لعمليات فضح إدارة 

كملين"، وهو يون العربي" أو "قناة الجزيرة"، وإلى حد ما "قناة الشرق" و"قناة مموقع "هافنجتون بوست عربي" أو "تليفز 
 ما تمثل في أحاديث د. عبد المنعم أبو الفتوح" والمستشار هشام جنينة والدكتور حازم حسني، وغيرهم.

 

 . احتواء األذرع اإلعالمية:4
نجح اصطفاف الحد االدنى، أو االصطفاف اإلعالمي، في إحباط المعالجات اإلعالمية بصورة كبيرة، في تفكيك 

يوليو، سواء في ذلك حملة العرض المستمر لتوهمات اإلنجازات، وحملة  3الحمالت اإلعالمية التي أدارتها إدارة 
ف حيثيات إقالة رئيس المخابرات العامة خالد فوزي، يناير، وحملة تزيي 25تنمية منطقة الوراق، وحملة إدانة ثورة 

ضخمة مثل حملة سعودية جزيرتي تيران وصنافير، وحتى الدعاية المرتبطة  استراتيجيةباإلضافة لتفكيك حمالت 
 بحملة المواجهة الشاملة على اإلرهاب في سيناء، وآخرا وليس أخيرا تفكيك سلسلة حمالت االنتخابات الرئاسية.

 

 ب بمسار االنتخابات الصورية: . التالع5
يوليو لتتعامل بشكل مضطرب مع ملف االنتخابات، حيث عملت  3حيث تمكنت قوى االصطفاف من استدراج إدارة 

القوى السياسية المصرية مجتمعة على اتباع سياسة تفضح انحياز إجراءات إدارة المشهد السياسي لصالح رأس إدارة 
القوى المختلفة لحملة خالد علي، ثم مع مساندة مشروع سامي عنان، وعايرت إدارة يوليو، وهو ما بدأ مع إدارة  3
يوليو  3، ما دفع إدارة 2014يوليو بعدم قدرتها على إدارة "االنتخابات الصورية"، وعدم قدرتها على تكرار تجربة  3

ع ترشيح رئيس حزب الوفد للتعجل في اختيار مرشح "كومبارس"، بعد الضغط على الهيئة العليا لحزب الوفد لمن
 يوليو في فخ الوقوف االضطراري عند أول بديل مرضي "مفخخ". 3ألداء دور الكومبارس، ما أدى لوقوع إدارة 

 

  . نزع الشرعية عن الكومبارس:6
ترافق مع هذا التعامل اإليجابي مع اإلعالم اتجاه المعارضة الجادة لتجريد كل من المرشح الكومبارس، وعملية 

مرشح كومبارس من الشرعية. ففي أعقاب مشروع االستدراج الشهير، تمهلت الحملة بعد الدفع بالكومبارس  إيجاد
"موسى مصطفى موسى"، حتى لحظة التورط في جمع التوكيالت من الجماهير، ثم الحصول على التزكية من 

يوليو، والتناقض في  3ة "أعضاء مدخرين من مجلس النواب"، بدأت فضح تاريخ الكومبارس المؤيد لرأس إدار 
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تصريحاته، والعبثية التي حضرت في كثير من بنود ما اعتبره "البرنامج االنتخابي الرئاسي"، ونمط إنفاقه الهزيل 
على الدعاية، وهزلية تعامل المجتمع السياسي معه. كما نجحت في اإلفالت من فخ الشهادة التعليمية الذي رتبته 

 خلية إدارة االنتخابات.
 

 : تداعيات المواجهةاً لثثا
يوليو لملف "االنتخابات الصورية، وهو  3تمكن "اصطفاف الحد األدنى" من توفير مباغتة نسبية، لكنها فعالة إلدارة 

يوليو حيال هذه الفعالية الصورية، هذا فضال عن الحد من قدرة إدارة  3ما أدى الضطراب الخطاب السياسي لنخبة 
الناخبين بالرغم مما تتمتع به هذه اإلدارة من احتكار لموارد هائلة من القوة الناعمة يوليو على التالعب بأرقام  3

والخشنة بحكم سيطرتها على موارد الدولة وركائز قوتها. كما تمكنت نخبة "اصطفاف الحد األدنى" من دفع الجماهير 
 يوليو. فما مالمح هذه التداعيات الثالثة؟ 3لمعاقبة إدارة 

 

 الخطاب السياسي من االنتخابات إلى االستفتاء:  ـ1
من أبرز السمات التي يمكن الوقوف عندها في رصد مالمح معركة "االنتخابات الصورية" أن جهود نخبة "اصطفاف 

يوليو، ما دفعها للتراجع عن  3الحد األدنى" أدت الضطراب قوي في الخطاب السياسي للنخبة المؤيدة لرأس إدارة 
افسة، واعتماد خطاب جديد يعود بالمشهد السياسي المصري لمربع "استفتاءات مبارك". في هذا اإلطار، خطاب المن

يوليو للحديث عن "المشاركة الجماهيرية" بدال من خطاب "المنافسة االنتخابية، وبدأت تروج لخطاب  3اتجهت نخبة 
 . 21"المشاركة في االنتخابات واجب وطني تماما مثل الخدمة العسكرية"

. جدير أن اللجوء لهذا 22كما عاودت الحديث عن "المؤامرات األجنبية، بما في ذلك المؤامرات األمريكية واإلسرائيلية
الغطاء يعكس انكشافا واضحا في خطاب نخبة تجد في الواليات المتحدة والكيان الصهيوني حليفين أساسيين، إلى 

 السعودي. –جانب معسكر الثورة المضادة اإلماراتي 

                                  
. 2018مارس  29معتز عبد الفتاح، ليه بيتم توقيع غرامات على من ال يشارك في االنتخابات، الصفحة الرسمية للدكتور معتز عبد الفتاح،  21

https://goo.gl/wWK2A8 
 https://goo.gl/nBFHYu. 2018مارس  18الفتاح،  معتز عبد الفتاح، مين قال مفيش منافسه، الصفحة الرسمية للدكتور معتز عبد 22

https://goo.gl/wWK2A8
https://goo.gl/nBFHYu


 
  

 

 سياسية تقارير       8   2018 أبريل 5

  

 العقاب الجماهيري:  ـ2
يوليو وقوى "اصطفاف الحد األدنى". فبرغم زيادة  3األرقام التي تحدثنا عنها عاليه تعكس نتيجة الصراع بين إدارة 

إال أن نسبة المشاركة وفقًا ألرقامهم المعلنة، مليون ناخب،  7بما يقدر بنحو  2014عن  2018أعداد الناخبين في 
مليون ناخب مقاطعة هذه الفعالية الصورية. يضاف إلى هذا أن  36قرر نحو ، حيث %7قد انخفضت بنحو 

المبالغة في نسبة المشاركة تخالف تقديرات دبلوماسيين أجانب استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم بخصوص المشاركة، 
اركة زورت بما ، وهو ما يعني أن نسبة المش23%20 - 15وأفادوا أن تقديراتهم للمشاركة في يومين بلغت ما بين 

 وفق تقديرات الدبلوماسيين الغربيين المتابعين لالنتخابات. %10ال يقل عن 
ومن جهة أخرى، ال يمكن إغفال نمط التصويت العقابي الذي أقدم عليه بعض الناخبين بالتصويت للمرشح 

دة بالنظر لما يحمله هذا الكومبارس، والذي اعتبره تقرير "رويترز" مرشحا صوريا، وهي تسمية تحاول أن تكون محاي
المرشح الكومبارس من توصيف يقدح في إمكانية حصوله على ما حصل عليه من أصوات. وقد جاء بعض 

من  %10يوليو في سيناء، التي منحت هذا المرشح نسبة  3التصويت لهذا المرشح احتجاجا على سلوك إدارة 
 .24األصوات التي حصل عليها منافسه

ألًفا  762ن مالمح العقاب الجماهيري، فتمثل عدد األصوات الباطلة، والتي بلغت مليونا وأما الملمح الثالث م 
من إجمالي من لهم حق التصويت، وهي نسبة قد عولجت لتقل عن النسبة التي سادت  %7.3صوتا بنسبة  231و

من إجمالي أصوات  %10 ، لتبلغ نحو25التقديرات االولية، والتي بلغت فيها األصوات الباطلة قرابة المليوني صوت
 المشاركين.

 

 الحد من إمكانية تزوير إرادة الناخبين:  ـ3
بالنظر لتلك الجهود الجبارة التي بذلت من أجل توفير الحشد، وأمال في تعظيم المشاركة، فضال عن جهود "األذرع 

ة الكتل البشرية الكبرى، يوليو إلمكانات إدار  3اإلعالمية" في غسيل دماغ المصريين، وبالرغم من احتكار إدارة 
وامتالك الحصة األكبر من ركائز القوة الناعمة، فضال عن االحتكار المطلق ألدوات قهر المجتمع، بالرغم من هذا 

                                  
. 2018مارس  29جون ديفيسون، السيسي يتجه لفوز ساحق في انتخابات الرئاسة لكن بنسبة مشاركة أقل، موقع وكالة "رويترز" العربي،  23

/cvdfCkhttps://goo.gl 
 iBYL8https://goo.gl/y. 2018مارس  29المحرر، ننشر المؤشرات األولية النتخابات الرئاسة في محافظات مصر )انفوجرافيك(، موقع "مصراوي"،  24
 https://goo.gl/ywjbqv. 2018مارس  29"، 21ربيمحمد أحمد، األصوات الباطلة تنافس السيسي للمرة الثانية.. ما داللة ذلك؟، موقع "ع 25

https://goo.gl/cvdfCk
https://goo.gl/y8iBYL
https://goo.gl/ywjbqv
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يوليو على تزييف إرادة الجماهير المصرية تراجعت إلى حد أدنى لم يمكنها معه ادعاء احتفاظ  3كله، فإن قدرة إدارة 
 أييد الذي بدأت به مسيرة ما بعد االنقالب العسكري. يوليو بنفس الت 3إدارة 

فلم تستطع ادعاء امتالء اللجان، ولم تستطع ادعاء ارتفاع نسبة المشاركة، وكان كل ما تمكنت من بلوغه ادعاء 
، هو الفارق بين نتيجة المشاركة في االنتخابات الصورية في %7انخفاض درجة التأييد الذي حظيت به بمقدار 

. وال شك في أن األرقام التي أعلنتها "الهيئة الوطنية لالنتخابات" أرقام غير 2018لك الخاصة بصوريات وت 2014
صحيحة، وأن أهم الدالئل على عدم صحة هذه األرقام تلك األجواء التي يعانيها المشهد السياسي من انعدام النزاهة 

إلدارة على التحكم السافر في األرقام برغم كل ما وغياب الضمانات، لكن الشاهد في هذا اإلطار عدم قدرة هذه ا
 أوتيت من ركائز القوة التي تحتكرها أو تمتلكها بموجب هيمنتها على دوالب الدولة.

 

 خاتمة
يوليو  3كدت عليه كل قوى المعارضة "الحقيقية"، تمكن من أن يضغط على إدارة أ"اصطفاف الحد األدنى" الذي 
صورية، ويحول دون أن تتمتع بالحرية المطلقة في تزييف إرادة الناخبين المصريين، خالل إدارة ملف االنتخابات ال

يوليو، بقدر ما سبب من ارتباك في الخطاب السياسي  3كما عزز من قدرة الناخب المصري على معاقبة إدارة 
ف نسبي. هذا سنوات، منها عامين في إطار اصطفا 3يوليو، وهي حصيلة تراكمية لعمل بلغ مداه نحو  3لنخبة 

االصطفاف أكدت عليه قيادات "جماعة اإلخوان" طيلة العامين الماضيين، وكان واضحا فيه أن الجماعة ال تتحفظ 
من قيادة مدنية بالتأكيد على حقوق أعضاء الجماعة في النضال من  أكثرفي بناء هذا االصطفاف، بقدر ما أعلنته 

 أجل الديمقراطية.
وبدا للباحث أن هناك أكثر من اإليمان باالصطفاف لدى "جماعة اإلخوان"، التي تحفظت نسبيا على توسيع نطاق 
استخدام الخطاب الديني لكبح جماح جهود "غسيل الدماغ" الذي باشرته المؤسسات الدينية، وأعني هنا وزارة األوقاف 

محلها معركة مدنية محض، وهو برأيي ما أضعف بصورة خاصة. وبدا أن معركة الضمير قد خفتت حدتها لتحل 
 حملة المقاطعة التي دعت إليها القوى المدنية.  -نسبيا  –

في تقديري، أن "خطاب المسؤولية االنتخابية" اإلسالمي، والذي تمثل في شعار "صوتك أمانة"، والذي كانت ترفعه 
طاب مدني، وجزء من روح اإلسالم المدنية، حتى جماعة اإلخوان في الفعاليات التي كانت تشارك بها سابقا، هو خ

إن تأسس على مرجعية إسالمية. فهذا الخطاب، "خطاب المسؤولية االنتخابية"، ليس دينيا، "ومبحث األمانة" في 
 الفقه اإلسالمي ليس مبحثا عقديا، بل مبحث يتعلق بعالقة الفرد المسلم بالمجتمع. 
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حركي اإلسالمي، واكتشاف حدود الجانب المدني منه وتعظيمها، والتعرف وأظن أن األوان قد حان لفحص الخطاب ال
على مواطن الجانب التعبوي الحركي فيه، والتحفظ حيالها، وهذا جانب مهم من الجوانب التي يتوقع مراقبون أن 

المسؤولية التاريخية، تتضمنها صيغة المراجعات التي لم تعد اليوم تعني االعتذار، أو اإلقرار بالخطأ، وإبداء االلتزام ب
األدنى" لصالح مشروع وطني بقدر ما يعني البناء للمستقبل، وتعزيز إمكانات االصطفاف ليتجاوز حالة "الحد 

 .(26)متكامل
 

                                  
 ( اآلراء الواردة تعبر عن كتابها، وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المعهد المصري للدراسات26)


