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 2007-1976 مصرالتعددية الحزبية في 
 يأبوزيد عادل القاض

 

ركز على دراسة دور  اتجاهتناولت دراسة النظام السياسي المصري. فكان هناك  يتنوعت االتجاهات والمداخل الت
تجاه ثالث ركز على اتجاه آخر ركز على دراسة دور الزعامة والشخصية الكاريزمية، وهناك االجيش في الحكم، و 

دراسة المؤسسات السياسية، وهناك اتجاه رابع ركز على الجانب الرعوي من النظام السياسي وعلى العالقات 
ن القول انها ركزت على دورها ما في الفترة الحالية يمكأالشخصية والعائلية التي تربط بين أعضاء النخبة الحاكمة، 

 (1) ومدى تأثيره بالتطورات السياسية وتأثيره عليها.

وفي مراحل تطور النظام السياسي المصري المختلفة يمكن التمييز بين ثالث مراحل في تطوره وهي كالتالي: 
، ومرحلة التعددية 1976 – 1952، ومرحلة التنظيم السياسي الواحد 1952 – 1923المرحلة البرلمانية الدستورية 

 . 1976السياسية المقيدة منذ 
ود األحزاب وفعاليتها في النظام السياسي المصري فعلى حين شهدت المرحلة ويعتمد تصنيف هذه المراحل على وج

 1952تعددًا في األحزاب السياسية في ظل نظام ملكي دستوري فإن المرحلة  1952 – 1923البرلمانية الدستورية 
الحياة بداية لعودة  1976شهدت دورًا مسيطر لحزب واحد هيمن على الحياة السياسية وقد كان عام  1976 –

 الحزبية في مصر وإن كانت مقيدة.
 السياسيالتعددية الحزبية والتحول نحو التعددية الحزبية في النظام  نشأةوفي هذا اإلطار تجدر بنا االشارة الى 

 ، وما شهدته من تطور وما طراء عليها من مستجدات ومتغيرات.المصري 
اب السياسية، مسألة نشأة األحزاب، ورأي بعض منها فقد طرحت العديد من األدبيات المتخصصة في دراسة األحز 

أنه باإلضافة إلى نشأة األحزاب نتيجة لظهور مبدأ االنتخاب العام، وكذلك نتيجة وجود المنظمات والجمعيات الفكرية 

                                  
-8( ص ص 2006, )القاهرة: مركز  البحوث والدراسات السياسية بجامعة القاهرة, 2005-1805تطور النظام السياسي في مصر ( علي الدين هالل, 1)
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ة لظهور والنقابات، فإن الكثير منها أنشئ من داخل البرلمان، نتيجة وجود الكتل البرلمانية، التي ما لبثت أن شكل نوا 
 األحزاب السياسية حيث تتحكم الكثير من األحزاب السياسية في أداء البرلمانات.

وفكرية معينة في تلك الفترة التي  واقتصادية اجتماعيةجاءت نشأة األحزاب السياسية في مصر تعبيرًا عن تفاعالت 
 اجتماعيةفي شكل جمعيات شهدت أيضًا نشأة وتطور ومؤسسات الحكم الحديثة في مصر، وبدأت هذه األحزاب 

فيه صفة الحزب السياسي بالمعنى  اكتملتالحزب إال أن أول حزب حقيقي  اسموسياسية رغم أن بعضها حمل 
، ثم تلي ذلك نشأة (2)1907الحديث كان هو الحزب الوطني الذي أسسه الزعيم الوطني مصطفى كامل في عام 

وات كان هناك تنوعًا كبيرًا في طبيعة هذه األحزاب من مجموعة من األحزاب السياسية وخالل أقل من عشر سن
حيث تكوينها وقوتها التنظيمية وقاعدتها الشعبية، ومن حيث توجهاتها السياسية حيث كان هناك أحزاب وطنية 
وأخرى تابعة للقصر، وأخرى أنشأها االحتالل، وكانت هناك أحزاب ايديولوجية تعبر عن أفكار وعقائد سياسية معينة 

  عى لنشرها.وتس
 وانتشارمجرد بداية لنشأة  1920 – 1907وقد كانت كل األحزاب السياسية التي ولدت في مصر بين عامي 

األحزاب السياسية في مصر، ولكنها كانت محكومة في ذلك الوقت باإلطار الموضوعي الذي كانت تعيش فيه 
البالد ممثال في االحتالل البريطاني والتبعية المصرية الرسمية للباب العالي في اسطنبول، وبعد صدور دستور 

وبعض من مبادئ الديمقراطية الليبرالية، الذي أقام نظام حكم ملكي دستوري على أساس من تعدد األحزاب  1923
( شهدت مصر تجربة ثرية في الممارسة السياسية والديمقراطية ولكنها تجربة 1952 – 1923خالل الفترة من )

عانت العديد من الشوائب من بينها استمرار االحتالل والتدخل األجنبي في شئون مصر وكذلك تدخل القصر الملكي 
 في الحياة السياسية.

صدر  1953يناير  16اتجه النظام إلى توطيد أركانه وكسب التأييد الجماهيري، وفي  1952مع قيام ثورة يوليو و 
وبصدور قانون حل األحزاب السياسية  قانون حل األحزاب السياسية واتجه النظام إلى التنظيم السياسي الواحد.

                                  
 .46-35( ص ص 2006, )القاهرة: مكتبة األسرة، المصرية عبر مائة عاماألحزاب ( يونان لبيب  رزق, 2)
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حين أعلن الرئيس  1976حتى عام  استمرت ( والتي1976 – 1953دخلت مصر مرحلة التنظيم السياسي الواحد )
 (3)السادات عن قيام التعددية الحزبية في البالد

 1976نشأة التعددية الحزبية 
قامت القيادة السياسية  1976، ففي عام 1952بدأ التحول نحو الديمقراطية في مصر بعد ربع قرن من ثورة يوليو  

حيث زادت الضغوط الداخلية لإلصالح  1967يونيو  5هزيمة بعمل تغيرات داخلية في النظام بدت جذورها بعد 
فقام الرئيس " جمال عبد الناصر " باتخاذ عدة خطوات في هذا االتجاه ثم ازداد السعي في هذا االتجاه بعد وصول 
الرئيس السادات للسلطة والذي طرح شعاري سيادة القانون ودولة المؤسسات حيث قام بتغيرات في بنية االتحاد 

والتي كانت من أولويات النظام السياسي  -شتراكي وإصالح الجبهة الداخلية، وذلك بعد االنتهاء من تحرير األرضاال
ثم اتخاذ خطوة حاسمة في التحول نحو الديمقراطية في مصر بالتحول من  –المصري في عهد الرئيس السادات 

حزاب ثالث، ولكن النقطة الجوهرية في هذا هو سيطرة الحزب الواحد إلى التعددية بعمل المنابر الثالث ثم تحويلها أل
 .(4) القيادة السياسية على عملية التحول مما أدى إلى تحويلها لعملية اتسمت بالطول والبطء،

فقد بدأت مع بداية حكم الرئيس السادات عملية تحول كبرى لتوجهات النظام السياسي وبإعالن الدستور الدائم  
في ذلك صدور ورقة أكتوبر التي أقرت مفهوم التنظيم السياسي الواحد ولكنها أكدت على  ، تلي1971عام  للبالد

أن يكون التحالف إطارًا صحيحًا للوحدة الوطنية تعبر من داخله كل قوى التحالف عن مصالحها للمشروعة وعن 
 لة.آرائها بحيث تتضح االتجاهات التي تحظي بتأييد األغلبية والتي يجب أن تتبناها الدو 

أعلن الرئيس الراحل "أنور السادات" تشكيل منابر سياسية داخل إطار االتحاد االشتراكي جمعت  1976وفي مارس 
، وكان تمثيل اليمين (5)فيما بينها عديداً من الجماعات والرؤي السياسية البازغة ومثلت أجنحة اليمين والوسط واليسار

، والوسط متمثاًل في حزب مصر العربي االشتراكي، واليسار متمثاًل في حزب ناالشتراكييمتمثاًل في حزب األحرار 

                                  
 .69-59( المرجع السابق, ص ص 3)
 200 - 197، مرجع سابق، ص ص 2005 – 1805تطور النظام السياسي المصري ( علي الدين هالل, 4)
 .97(, ص1993مركز دراسات الوحدة العربية, ) بيروت: النخبة السياسية في مصر دراسة حالة للنخبة الوزارية( د. مايسة الجمل, 5)
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التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، مع التزام المنابر الثالثة أمور اساسية وهما الوحدة الوطنية والسالم االجتماعي 
 (6)وحتمية الحل االشتراكي. 

ر الرئيس الراحل " أنور السادات" منفردًا ودون أن قر  1976وبعد أن خاضت هذه المنابر الثالثة انتخابات عام 
يطرح هذا القرار للنقاش العام، تحويل المنابر الثالثة إلي أحزاب سياسية مستقلة، وهكذا نشأ حزب األحرار االشتراكي 
برئاسة " مصطفي كامل مراد"، وحزب مصر االشتراكي برئاسة" ممدوح سالم"، وحزب التجمع الوطني التقدمي 

وعندما قرر الرئيس الراحل " أنور السادات" منفردًا تحويل المنابر الثالثة  (7)وي برئاسة " خالد محيي الدين".الوحد
إلي احزاب سياسية، لم يكن يهدف إلي أكثر من إقامة نوع من التوزيع الوظيفي الذى يخدم الحزب الحاكم وهو حزب 

الممكن للتحول نحو اليمين، ووظيفة حزب اليسار  الوسط، بحيث تصبح وظيفة حزب اليمين هي استكشاف المدى
 )8(هي أن يجنب الحكومة مسئولية ما قد يترتب على التحول السياسي نحو اليسار من خلل في البنية االجتماعية.

، (9)وقد كان قرار تحويل المنابر الثالثة إلي أحزاب سياسية هو الخطوة األولي نحو إعادة التعددية الحزبية في مصر 
كن هذا التحول قد أرتبط بكثير من القيود القانونية والسياسية التي الزمت التعددية الحزبية خالل سنوات حكم ول

(، حيث إن لجنة األحزاب السياسية سمحت استنادًا إلي قانون 1981_1971الرئيس الراحل " أنور السادات" )
ألكثر شعبية وزنًا في الساحة السياسية مثل: األحزاب السياسية بظهور أحزاب صغيرة ال تمثل قوى أو تيارات ا

اإلخوان المسلمون والناصريون والشيوعيون، مما دفع بهذه القوى إلي االنضمام إلي أحزاب قائمة أو إقامة تحالفات 
برجماتية حتى يتمكنوا من المشاركة السياسية في العمل السياسي أو الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو 

 .(10)المحليات

                                  
 .94, ص2004(, يناير 11", شئون الشرق األوسط, العدد)( رؤية تاريخية1981-1970مسيرة الديمقراطية في مصر)( د. حسن مرسي," 6)
 .205 -197( أماني عبد الرحمن صالح، مرجع سابق, ص 7)
",  في د. مصطفي كامل السيد, د. 1992-1976الحاكم لعملية التحول الديمقراطي في مصر في الفترة من اإلطار السياسي والقانون ( د.عال أبو زيد," 8) 

 .77(, ص1996كمال المنوفي ) محرران(, حقيقة التعددية السياسية في مصر, دراسات في التحول الرأسمالي والمشاركة السياسية) القاهرة: مكتبة مدبولي,
: كلية التجارة_ جامعة )القاهرة1981-1866الهياكل الدستورية وقوى الحياة السياسية  -النظام السياسي المصري د. اسامة احمد العادلي,  )9(

 .569(, ص2000اإلسكندرية،
السياسية  في د. مصطفى كامل السيد, د. كمال المنوفي)محرران( حقيقة التعددية أزمة المشاركة السياسية من خالل األحزاب المصرية",د. محمد شومان,"  )10(

 .370-369(, ص1996في مصر، دراسات في التحول الرأسمالي والمشاركة السياسية) القاهرة: مكتبة مدبولي,
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 التعددية الحزبية: إلىأواًل: أسباب التحول 
إحداث تغيير في طبيعة النظام السياسي بالتحول إلي التعددية السياسية،  إلىتوجد أسباب متعددة دفعت القيادة 

 ومن أهم هذه األسباب ما يلى:
 

 ضعف التنظيم السياسي الواحد   -1

ال يوجد له تاريخ سابق في فترة الحكم الليبرالي السابق من الخبرات السياسية المستحدثة في مصر الناصرية، حيث 
، ويرجع اللجوء إليه لعدة أسباب على رأسها ملء الفراغ السياسي الذي نجم عقب حل االحزاب 1952يوليو  23لثورة 

على صيغة واحدة للعمل السياسي، ونتيجة لذلك  1953يوليو  23، وعمومًا لم تستقر ثورة 1953السياسية عام 
ت الحياة السياسية المصرية ثالثة أشكال للتنظيم الواحد، وهي هيئة التحرير واالتحاد القومي واالتحاد القومي شهد

، ولكن االتحاد االشتراكي العربي يختلف عن التنظيمين اللذين سبقاه في أنه تنظيم سياسي ملتزم العربياالشتراكي 
تلته، وكان االتحاد االشتراكي العربي أداة لمواجهة أعداء الثورة  والمواثيق التي يبأيديولوجية أساسها الميثاق الوطن

 ل وأيضًا أداة إلضفاء الشرعية على القيادات السياسية وتصرفاتها.خفي الدا
من أزمه فكرية حيث اتسم بالوحدوية ويرفض قبول الصراع الفكري وتعدد اآلراء  يالعرب االشتراكيوقد عانى االتحاد 

، وبالرغم من المشاركة (11)انى من التضخم حيث وصل عدد أعضائه إلي خمسة ماليين مواطنفي إطاره، وايضًا ع
الجماهيرية ومدى المساندة الشعبية التي كان يحظى بها االتحاد االشتراكي العربى، إال أنه ظل من وجهة نظر 

وعلى ذلك اتخذ الرئيس السادات فاعل وعاجزًا عن استيعاب حركة الجماهير،  الكثيرين بمن فيهم قياداته تنظيماً غير
 . (12)قراره االنتقال إلى التعددية الحزبية

                                  
, رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في 1995-1984أشرف محمد عبد هللا, أثر اإلطار التنظيمي والقانوني على فاعلية األحزاب السياسية المصرية  (11)

 .22 -21. ص2000والعلوم السياسية, االقتصادكلية  -جامعة القاهرة العلوم السياسية,
 .225226, صمرجع سابقأماني عبد الرحمن صالح,  (12)
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 اختفاء الزعامة الكاريزمية للرئيس جمال عبد الناصر. -2

حتواء امما ال شك فيه أن الرئيس الرحل " جمال عبد الناصر" كان يتمتع بقيادة كارزمية"، وقد اظهر قدرته في  
صري، واستطاع أم يحقق التماسك والتكامل للمجتمع المصري، ذلك فضاًل عن األزمات التي مر بها المجتمع الم
 .(13)يمكن أن يتعرض لها في الداخل والخارج التيدفاعه عن المجتمع من التهديدات 

 

  :1967تنامي الحركة السياسية ومطالب التغيير عقب هزيمة  -3

مصر، ولقد لعبت دوراً خطيرا في التحوالت السياسية أثار مدمرة على المنطقة العربية وفي داخل  1967كان لهزيمة 
واالقتصادية واالجتماعية التي شهدها المجتمع المصري خالل السنوات الالحقة، وقد تمثل ذلك في تنامى حركة 

، دعت إلي توسيع الحقوق الديمقراطية للمواطنين والسماح للتيارات السياسية (14)سياسية في البالد في أعقاب الهزيمة
هذه الحركة باألساس شكاًل طالبيًا عبر عن نفسه في  اتخذتالمختلفة بالتعبير عن ذاتها بحريه واستقالل، وقد 
طلبة في يناير ، ثم تبلورت في شكل واضح في حركة ال1968المظاهرات التي قامت بها في فبراير ونوفمبر عام 

 ، كما أدت إلي تحريك عدد من النقابات المهنية لتأييد الطالب.1972
 

 التكوين الطبقي: -4

كان من بين أهداف الرئيس الراحل " جمال عبد الناصر" تحقيق التجانس والتكامل بين أفراد الشعب وكان يرى في 
الهدف واتساقًا مع هذا الهدف اتبع مجموعة من التنظيم السياسي الواحد أنسب التنظيمات السياسية لتحقيق هذا 

السياسات االقتصادية واالجتماعية كان هدفها تحقيق المساواة وعدالة توزيع الموارد االقتصادية والقضاء على ظهور 
كما أن ( 15)أيه تناقضات اجتماعية، ولكن من الناحية الفعلية أدى تطبيق هذه السياسات إلى تبلور التكوين الطبقي،

ه السياسات إلي خلق فئات تمثلت في العمال والمهرة والفنيين واإلداريين، والتي كان من الطبيعي أن تطالب هذ
بحقوقها السياسية وبالمزيد من الحريات السياسية، وأن تشارك الحركة الجماهيرية التي طالبت في أواخر عهد الرئيس 

س الراحل " أنور السادات" بتعدد األحزاب السياسية وتغيير الراحل " جمال عبد الناصر" بالتغيير في أول عهد الرئي
 .شكل النظام السياسي ككل.

                                  
 .2223سابق, ص هللا مرجعأشرف محمد عبد  (13)
 .25 – 24, مرجع سابق, صمحمد عبدهللاأشرف  (14)
 .91الحكيم, مرجع سابق, ص الهادي عبدد. عبد  (15)
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 ضرورة التحول الى التعددية السياسية. إلىدعوة النخبة الثقافية  -5

يعد من األسباب المهمة التي مهدت وشجعت على عملية التحول إلي التعددية السياسية في مصر هو العديد من 
االتجاهات الفكرية المختلفة والمشارب األيديولوجية المتباينة إلي قيام أحزاب سياسية، فبعض  المثقفين من ذوى 

قادرًا على احتواء عمل النشاط  1967العربي لم يعد بعد حرب  االشتراكياألقالم اليسارية رأت أن تنظيم االتحاد 
يوليو أن تصل إلي صيغة لنظامها  23رة السياسي للجماهير، خاصة بعد أن فقدت ثقة الشعب تمامًا، ويجب على ثو 

 االجتماعيالديمقراطي تسمح بوجود األحزاب السياسية، كما تسمح بقيام جبهة من األحزاب السياسية من أجل التقدم 
واالستقالل الوطني، كما رأت في تعدد األحزاب فرصة لها للتعبير المستقل عن الرأي وإقامة أحزاب وتنظيمات 

 (16)مستقلة لها.
 :االقتصاديسياسة االنفتاح  إلىالتحول  -6

للتعددية االقتصادية ونظام  الطبيعياالمتداد  باعتبارهقد فسرت العديد من الكتابات التطور نحو التعددية السياسية 
، التي ظهرت في أطار عملية صراع اجتماعي (17)االقتصاديالسوق الحر والتنافس. حيث أفرزت سياسة االنفتاح 

حديد مسارها عوامل داخلية وخارجية، أفرزت بروز برجوازية اقتصادية أراد بعض أجنحتها الربط بين وتدخلت في ت
متمثاًل في عودة السوق الرأسمالية، في بعض القطاعات وظهور مصالح جديدة تحتاج إلي  االقتصادياالنفتاح 

 تمثيل في النظام السياسي. 
 :التغير في توجه السياسية الخارجية المصرية -7

، ورغبة 1973كان التغيير في توجه السياسات الخارجية المصرية إزاء التعاون مع الدول الغربية بعد حرب أكتوبر 
 (18)القيادة السياسية في إعطاء االنطباع الخارجي بوجود استقرار سياسي وحكم ديمقراطي في البالد. 

 ثانيًا: اإلطار القانوني الحاكم للتعددية الحزبية في مصر:
( الخاص بنظام 1977لسنة  40ومن هنا يتم تناول اإلطار القانوني الحاكم للتعددية الحزبية في مصر) قانون رقم 

، الخاص بنظام األحزاب 1977لسنة  40األحزاب السياسية وما أدخل عليه من تعديالت، وقد صدر القانون رقم 

                                  
 . 202, مرجع سابق, ص 1999-1803السياسي في مصر    تطور النظامد. على الدين هالل,  (16)
 .227سابق, ص , مرجعأماني عبد الرحمن صالح (17)
 .202سابق, ص ع, مرج1999-1803د. على الدين هالل, تطور النظام السياسي في مصر  (18)
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 رار التعددية الحزبية في مصر ووفقاً لهذا القانون،، أي بعد مرور أكثر من عام من إق1977السياسية في يوليو عام 
 :(19)ستمرار أي حزب سياسي ما يليافإنه يشترط لتأسيس أو 

 عدم تعارض مقومات الحزب أو مبادئه أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع: (1
 المصدر الرئيسي للتشريع. باعتبارهامبادئ الشريعة اإلسالمية  (أ

 . 1971مايو  15و 1952يوليو  23بادئ ثورتي م (ب
 ج( الحفاظ على الوحدة الوطنية والسالم االجتماعي والنظام االشتراكي للديمقراطية والمكاسب االشتراكية.

 ( يجب تميز برنامج الحزب وسياساته أو أساليبه في تحقيق هذا البرنامج تميزًا ظاهرًا عن األحزاب األخرى.2
قياداته أو أعضائه على أساس طبقي أو  اختيار( عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو 3

طائفي أو فئوي أو جغرافي أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو األصل أو الدين أو العقيدة. وبالتالي يمنع هذا 
 إلىدفع بعدد غير قليل من ممثلي التيارين الديني والشيوعي الشرط قيام األحزاب الدينية أو األحزاب الشيوعية مما 

 العمل إما في األطر السرية أو تحت لواء أحد األحزاب الموجودة.
 ( عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي تشكيالت عسكرية أو شبه عسكرية. 4
أو تعاونه مع أيه أحزاب أو  ( عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي في الخارج وعدم ارتباط الحزب5

تنظيمات أو جماعات أو قوى سياسية تقوم علي معاداة أو مناهضة المبادئ أو القواعد أو األحكام المنصوص 
 (20)عليها.

( عدم انتماء أي من مؤسسي الحزب أو قياداته من تقوم أدلة جديدة علي قيامه بالدعوة أو المشاركة في الدعوة 6
بأية طريقة من طرق العالنية للمبادئ التي وافق عليها مجلس الشعب في االستفتاء علي  أو التحبيذ أو الترويج

 .1979ابريل  20معاهدة السالم وإعادة تنظيم الدولة بتاريخ 
( أال يكون بين مؤسسي الحزب أو قياداته من تقوم أدلة جديدة على قيامه بالدعوة أو المشاركة في الدعوة أو 7

بأية طريقة من طرق العالنية لمبادئ أو اتجاهات أو أعمال تتعارض مع معاهدة السالم بين التحبيذ أو الترويج 

                                  
 .29هللا, مرجع سابق, ص محمد عبدأشرف  (19)

 -106(, ص 1991, 3: الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية, ط)القاهرةبد الوهاب وعبد الستار فرج خليل, دستور جمهورية مصر العربية محمد رشاد ع )20(
107. 
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، وهو حرمان فئة من 1979ابريل  20مصر وإسرائيل التي وافق عليها مجلس الشعب في االستفتاء بتاريخ 
 المواطنين من حقهم في تكوين األحزاب السياسية حرمانًا أبديًا.

لسنة  27حزب من األحزاب التي خضعت للمرسوم بقانون رقم  أيالحزب إعادة تكوين ( أال يترتب على قيام 8
 بشأن حل األحزاب السياسية. 1953

( عالنية مبادئ وأهداف وبرامج ونظام وتنظيمات وسياسات ووسائل وأساليب مباشرة نشاط الحزب وعالنية 9
 (21)تشكيالته وقياداته وعضويته ووسائل ومصادر تمويله. 

الخاص بنظام األحزاب  1977لسنة  40( من القانون رقم 9وتضمن هذا القانون تعديل الفقرة الثانية من المادة )
 (22)السياسية. 

 (:9الفقرة الثانية من المادة ) (1
( قبل التعديل هو " ال يجوز لمؤسس الحزب ممارسة أي نشاط حزبي أو إجراء 9كان نص الفقرة الثانية من المادة )

 الحزب إال في الحدود الالزمة لتأسيسه، وذلك قبل التاريخ المحدد لتمتعه بالشخصية االعتبارية  اسمبأي تصرف 
 طبقًا ألحكام الفقرة السابقة"

" فيما عدا اإلجراءات اإلدارية التي تنتهي بتقديم األخطار  على( بعد التعديل 9ونصت الفقرة الثانية من المادة )
الحزب  باسمن هذا القانون ال يجوز ممارسة أي نشاط حزبي أو إجراء أي تصرف ( م7المنصوص عليه في المادة )

 قبل اكتسابه الشخصية االعتبارية طبقًا ألحكام الفقرة السابقة"
وكان مفاد هذا التعديل هو أن المشروع منع أي حزب سياسي من ممارسة أي نشاط حزبي خالل فترة التأسيس بعد 

( من هذا القانون، وبالتالي يحرم األحزاب السياسية تحت التأسيس من حق 7ادة)تقديمه اإلخطار الوارد في الم
مع سياسة المشروع في  يتماشىالتفاعل الجماهيري والدعاية لبرامجها وجذب عناصر جديدة لصفوف الحزب، وهذا 

 (23)التشديد ومحاصرة حرية تكوين األحزاب السياسية.

                                  
 .258ص  (,1999،, : المنظمة المصرية لحقوق اإلنسانالمصري )القاهرةعبد هللا خليل, القوانين المقيدة للحقوق المدنية والسياسية في التشريع  (21)
 . 54-53أشرف محمد عبد هللا,   مرجع سابق, ص (22)
 .261-260عبد هللا خليل, مرجع سابق, ص (23)
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من خالل لجنة  االعتباريةالشخصية  اكتسابي نشاط حزبي قبل وبالتالي تركز التعديل على حظر ممارسة أ
 (24)األحزاب، وهذه الحظر موجه باألساس لجماعة اإلخوان المسلمين.

 (:26المادة ) (2
( قبل التعديل على أنه " يعاقب بالحبس وبغرامة ال تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين 26كان نص المادة )

 ( من هذا القانون.21( والفقرة األولى والثانية من المادة )19الفقرة الثانية من المادة )العقوبتين كل من خالف أحكام 
خمس سنوات، وامتداد هذا التشديد  إلىونصت بعد التعديل على جعل العقوبة المنصوص عليها الحبس لمدة تصل 

(، والمتعلقة بالتصرف في أموال الحزب لترهيب األحزاب السياسية القائمة وتشديد العقوبة 12)المادة مخالفة  إلى
( من القانون بحظر التعاون الدولي بين أي حزب من األحزاب وحزب 21على مخالفة الفقرة الثانية من المادة )

ق التعاون الدولي بين األحزاب تضيي إلىأجنبي بالمخالفة للشروط التي وضعتها لجنة شئون األحزاب، وهذا يؤدي 
 السياسية وأي حزب سياسي أجنبي حتى لو كان لتحقيق سياساته الخارجية المعلنة.

ولقد أدى هذا التعديل إلي وضع قيود مجحفة على حرية األفراد في تكوين األحزاب السياسية، كما تعدى ذلك إلي 
حاصرة األحزاب السياسية القائمة وفرض قيود عليها القضاء على أي حزب سياسي في مرحلة النمو والتأسيس إلي م

ولقد أدت الشروط التي تضمنها قانون األحزاب السياسية وما  (25)تضيق من حرياتها في تحقيق أغراضها المعلنة.
أدخل عليه من تعديالت إلي إفراغ أي حزب من مضمونه وإلي تماثل االحزاب في برامجها بسبب ضيق المساحة 

تمايز فيها أيديولوجيا، وكانت النتيجة أن األحزاب التي حظيت بشرعية الوجود لم تبلور اتجاهات التي يمكن أن ت
 (26)واضحة وثابتة، وإنما عبرت عن األفكار عامة وادعت أنها تمثل كافة طبقات الشعب وكل شرائح األمة. 

  

                                  
 55-54أشرف محمد عبد هللا, مرجع سابق, ص (24)
 .261عبد هللا خليل, مرجع سابق, (25)
 .55أشرف محمد عبد هللا, مرجع  سابق, ص (26)
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 :ثالثًا: تصنيف األحزاب السياسية وفقا لتاريخ نشأتها
 ثالثة أجيال وذلك على النحو التالي: إلىيمكن تصنيف األحزاب السياسية المصرية وفقًا لتاريخ نشأتها 

 (:1976الجيل األول )أحزاب تأسست عام 
 .حزب مصر العربي االشتراكي 
 .حزب األحرار االشتراكيين 
  التقدمي الوحدوي. الوطنيحزب التجمع 

 (:1990 إلى 1976تأسست خالل الفترة من  )أحزابالجيل الثاني 
 .الحزب الوطني الديمقراطي 
 .حزب الوفد الجديد 
 .حزب العمل االشتراكي 
 .حزب األمة 

 :(2006 إلى 1990تأسست من  )أحزابالجيل الثالث 
   حزب الخضر المصري 
  الحزب االتحادي الديمقراطي 
 حزب مصر الفتاه الجديد 
  الحزب العربي الديمقراطي الناصري 
 حزب الشعب الديمقراطي 
  االجتماعية العدالةحزب 
  حزب التكافل االجتماعي 
 (27)حزب الوفاق الوطني 

                                  
 .12/7/2000المجلس القومي للمرأة, األحزاب السياسية, المنتدى الفكري الثاني للمرأة والمشاركة السياسية, (27)
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  2000حزب مصر 
 (28)حزب الجيل الجديد 
 حزب الغد 
 حزب الدستور االجتماعي 
 حزب شباب مصر 
 حزب السالم الديمقراطي 
 (29)حزب الجيل الديمقراطي 
 حزب الجبهة الديمقراطية 
 األحزاب السياسية المصرية وتاريخ تأسيسهاالجدول رقم يوضح و 

 تاريخ تأسيسه اسم الحزب 
 1976 حزب األحرار االشتراكيين 1
 1976 حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي  2
 1978 الحزب الوطني الديمقراطي 3
 1976 حزب مصر العربي االشتراكي 4
 1978 حزب العمل االشتراكي 5
 1978 حزب الوفد الجديد 6
 1983 حزب األمة 7
 1990 حزب الخضر المصري  8
 1990 حزب االتحادي الديمقراطي 9

                                  
 .441, ص2002, القاهرة: مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألهرام, 2001العربي  التقرير االستراتيجي (28)
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 1990 حزب مصر الفتاة )مجمد حاليًا( 10
 1992 الحزب العربي الديمقراطي الناصري  11
 1992 حزب الشعب الديمقراطي 12
 1993 حزب العدالة االجتماعية 13
 1995 حزب التكافل االجتماعي 14
 2000 الوفاق القوميحزب  15
 2001 2000حزب مصر  16
 2002 حزب الجيل الديمقراطي 17
 2004 حزب الغد 18
 2004 الحزب الدستوري االجتماعي الحري  19
 2005 حزب شباب مصر 20
 2005 حزب السالم الديمقراطي 21
 2006 حزب المحافظين 22
 2006 الحزب الجمهوري الحر 23
 2007 الديمقراطيةحزب الجبهة  24

)القاهرة: الهيئة العامة 2005مصدر الجدول: وزارة اإلعالم، الهيئة العامة لالستعالمات، االنتخابات البرلمانية 
 .8-7(، ص2005لالستعالمات، نوفمبر 

 هذه األحزاب السياسية تمثياًل هي: أبرزهذا وان كان 

 الحزب الوطني الديمقراطي: -1
أعلن الرئيس السادات تأسيس الحزب الوطني الديمقراطي وتولي رئاسة الحزب وقد انتقلت أغلبية  1978في صيف 

قيادات حزب مصر العربي االشتراكي إلى الحزب الوطني وقد قدم الحزب نفسه باعتباره الوريث الطبيعي لثورة 
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ير من األحيان على قدرته على تقديم الخدمات في مراحلها المختلفة وقد أعتمد الحزب في االنتخابات في كث 1952
 من خالل أجهزة الدولة المختلفة باعتباره حزب األغلبية.

 حزب الوفد الجديد: -2
، تأسس الحزب 1952يعتبر حزب الوفد الجديد هو االمتداد لحزب الوفد الذي كان حزب األغلبية في الفترة ما قبل 

ية األيدلوجية الفكر الليبرالي بشقيه السياسي واالقتصادي ويعطي ، ويمثل الحزب من الناح1978فبراير  4في 
 1978األولوية لمسألة اإلصالح السياسي ولكن الحزب لم يستمر طويالً وقررت الجمعية العمومية للحزب في يونيو 
إال في حل الحزب ولكن اللجنة العليا اكتفت بإصدار قرار بتجميد نشاط الحزب، ولم يعد الحزب لممارسة نشاطه 

 عهد الرئيس مبارك.

 . حزب التجمع التقدمي الوحودي:3
باعتباره امتدادًا لمنبر اليسار، وتولى رئاسة الحزب خالد محيي الدين،  1976تأسس حزب التجمع في نوفمبر 

وعرف الحزب نفسه على أنه تنظيم جماهيري يتسع لكافة التيارات والقوى الوطنية والتقدمية والوحدوية حيث ضم 
حزب عددًا من التيارات السياسية، والناصريين الماركسيين والتيار القومي الوحودي، التيار الديني المستنير، كما ال

أكد برنامج الحزب على أنه يعمل على تحقيق الحرية واالشتراكية والوحدة، وينظر حزب التجمع إلى نفسه على أنه 
 .1952المعبر الحقيقي عن أهداف ومبادئ ثورة 

 العمل االشتراكي: . حزب4
برئاسة إبراهيم شكري ويعتبر الحزب امتدادًا لحركة مصر الفتاة التي  1978تأسس حزب العمل االشتراكي عام 

أسسها أحمد حسين في الثالثينات وتحولت إلى الحزب االشتراكي في األربعينيات من القرن الماضي وقد شجع 
ة من نواب الحزب الوطني الديمقراطي إليه، وكان الهدف من الرئيس السادات قيام هذا الحزب كما أنضم مجموع

 1979ذلك خلق حزب معارض لتكون له عالقة طيبة بالنظام، وقد سائد الحزب الوطني حزب العمل في انتخابات 
 (30) وذلك بإخالء عدد من الدوائر وتركها لحزب العمل مما أدى إلى فوزه بثالثين مقعدًا في مجلس الشعب.

                                  
 .445, مرحع سابق  ص2001(التقرير اإلستراتيجي العربي 1)
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 العربي االشتراكي: حزب مصر -5
، والذي كان امتدادًا لمنبر الوسط، ورأسه ممدوح سالم 1976تأسس حزب مصر العربي االشتراكي في نوفمبر 

 رئيس الوزراء.
 التعديالت القانونية والدستورية والتعددية الحزبية.

شبه رئاسي تتوزع ، أن الدولة منظمة في شكل نظام تعدد أحزاب في ظل نظام حكم 1971أوضح الدستور عام  
فيه السلطة ما بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وتكرس مبدأ الفصل ما بين السلطات الثالث، التشريعية والتنفيذية 

 والقضائية.
يفترض أنها منظمة في شكل نظام تعدد أحزاب شبه رئاسي  –بموجب النص الدستوري  –وبالرغم من أن الدولة  

ئيس الجمهورية ورئيس الوزراء تكرس الفصل ما بين سلطات ثالثة تشريعية وتنفيذية تتوزع فيه السلطة ما بين ر 
 وقضائية، إال أن السلطة تتركز فعليا في يد رئيس الجمهورية 

عندما تولى الرئيس مبارك مقاليد الحكم في مصر عمل على أحداث انفراجه سياسية وذلك  1981أكتوبر  15ففى  
ذها مثل اإلفراج عن المعتقلين السياسيين وااللتقاء بهم، وإعادة بعض الصحف إلى عن طريق اإلجراءات التي أتخ

الصدور، وتخفيف القيود على النشاط الحزبي، وعلى الرغم من طالب السيد فؤاد سراج الدين زعيم حزب الوفد 
ورغم أبداء ( 31) وأعضاء من المعارضة الرئيس مبارك عقب توليه الحكم بإبقاء نفسه بعيدًا عن الحزب الوطني،

مع مبارك بين منصبه كرئيس للجمهورية ورئاسة جالرئيس مبارك ميله إلى قبول هذه الفكرة، اال ان ذلك ام يتم فقد 
 (.32) الحزب الوطني.

، على الرغم من مرور هذا القانون منذ صدوره 1977لسنة  40وقد استمر العمل بقانون األحزاب السياسية رقم  
، 1981لسنة  30والقانون رقم 1980لسنة144، والقانون رقم1979لسنة 36القرار بقانون رقم تعديالت، تتضمن  6بـ

، اال ان تعديله 1994لسن 221والقرار بقانون رقم لسنة، 108، والقانون رقم1981لسنة  156والقرار بقانون رقم 
وية لجنة شئون األحزاب من حيث قضي التعديل بزيارة عض ياً تعدياًل جوهر  اعتبر 2005لسنة  177بالقانون رقم 

                                  
-. (U.S.A: Westview press, 1989) p.p. 156mubark's Egypt: Fragmentation of the political orderRobert springborg, )31(

157. 
 (.150(، )138(، )73لمزيد من التفاصيل حول سلطات رئيس الجمهورية يمكن الرجوع إلى دستور جمهورية مصر العربية مرجع السابق, المادة ) )32(
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في المائة ومن ثم تأكيد الثقة  33في المائة إلى  57أعضاء وتقليل نسبة موظفي الحكومة باللجنة من  9إلى  7
هذه المدة  انقضاءفي استقالليتها كما أقر بأن تصدر اللجنة قرارها في شان تأسيس الحزب خالل تسعين يومًا وأن 

 م اعتراضها على تأسيس الحزب.دون صدور قرار اللجنة يعني عد
وحرص التعديل على زيادة الدعم المادي الحكومي لألحزاب إضافة إلى أحقيتها في الحصول على فرصة متساوية 

طبقًا لنتيجة االستفتاء  –( من الدستور 5في استخدام وسائل اإلعالم المملوكة للدولة، ثم تلي ذلك تعديل المادة )
قيام أو تأسيس أي حزب على أساس ديني وأصبح نص المادة كالتالي يقوم النظام لتحظر  – 26/3/2007بتاريخ 

السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد األحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ األساسية للمجتمع 
األحزاب السياسية المصري المنصوص عليها في الدستور. وينظم القانون األحزاب السياسية وللمواطنين حق تكوين 

وفقًا للقانون. وال تجاوز مباشرة أي نشاط سياسي على أية مرجعية دينية أو أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب 
 الجنس أو األصل".

( من الدستور المصري، والخاصة بأسلوب رئيس الجمهورية، 76بدا الحديث لتعديل المادة ) 2005فبراير  26وفى 
تضمن هذا التعديل العام قبل. و  لالستفتاءمناقشتهما، وطرح التعديل المالئم لها تمهيدًا لطرحها كي يبدأ المجلسان 

  (33)عددًا من المبادئ هي:
  السري العام المباشر من جميع أفراد الشعب الذين لهم حق  االقتراعانتخابات رئيس الجمهورية عن طريق

 .االنتخاب
  الشعب ليفاضل بينهم ويختار منهم بإرادته الحرة. إلىتحقيق جميع الضمانات التي تكفل تقديم أكثر من مرشح 
  كفالة الوسائل الالزمة لضمان جدية الترشيح للرئاسة، ومن ذلك أن يحصل من يرغب في الترشيح على تأييد من

 عبية المحلية.وفي المجالس الش الدستوريةممثلي الشعب المنتخبين في المؤسسات 
  إتاحة الفرصة لألحزاب السياسية في أن ترشح أحد قياداتها وفقًا للضوابط التي يراها نواب الشعب لخوض أول

 انتخابات رئاسية تجري في ضوء هذا التعديل.

                                  
من الدستور, بداية مرحلة تاريخية جديدة من العمل السياسي) القاهرة:  76الحزب الوطني الديمقراطي _ األمانة العامة, مواقف ورؤى حزبية_ تعديل المادة  (33)

 (. 2005الحزب الوطني الديمقراطي, مارس,
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  الكامل والحيدة وتعطى كافة الصالحيات، وتقوم باإلشراف على العملية  االستقاللتشكل لجنة عليا يكفل لها حق
النتخابية من يوم التقدم بالترشيح وحتى إعالن نتيجة االنتخاب، على أن تضم في تشكيلها عددًا من رؤساء الهيئات ا

 القضائية وعددًا من الشخصيات العامة.
 .إجراء االقتراع النتخاب رئيس الجمهورية في يوم واحد 
  االقتراععلى عملية  قضائيوضع الضمانات الكفيلة بتحقيق إشراف. 

مكرر، وهي تهدف إلى أن يستبدل بكلمة االستفتاء  192إلى ذلك اقترح الرئيس "مبارك" إضافة المادة  وباإلضافة
  رئيس الجمهورية. باختيارالواردة في الدستور كلمة االنتخاب في جميع المواد التي تتعلق 

، 2007 /26/3ستفتاء عليها في ، وجرى اال26/12/2006تلى ذلك حزمة التعديالت الدستورية التى تم تقديمها فى
وقد اتسعت مساحة الجدل السياسي بشأن هذه التعديالت، وتعدد جلسات االستماع التي عقدها مجلسا الشعب 
والشورى بشأنها، وكثرة المقترحات التي تقدمت بها أحزاب المعارضة وبعض النقابات المهنية والتنظيمات الحقوقية، 

جوهري على مشروع التعديل كما ورد من الرئيس وصاغته لجنة منبثقة عن اللجنة  إال أنه لم يتم إدخال أي تعديل
التشريعية بمجلس الشعب التي يسيطر عليها الحزب الوطني بحكم احتكاره لألغلبية في المجلس، حيث رفض نواب 

لين بشأن الحزب الوطني في مجلس الشعب التجاوب مع مقترحات ممثلي أحزاب وقوى المعارضة والنواب المستق
تعديل بعض المواد، مما دفعهم إلى رفض التعديالت ومقاطعة االستفتاء، وبذلك أصبح التعديل يعبر عن رؤية 
الحزب الوطني، وليس محصلة لحوار وطني جدي بين مختلف أطراف العملية السياسية، وهو ما يشكل استمرارية 

 . 1978في عام لنهج احتكار السلطة التي يطبقه الحزب الوطني منذ تأسيسه 
مادة من مواد الدستور تم إنجازها في غضون ثالثة أشهر، فالرئيس  34. أن التعديالت الواسعة والتي شملت 3

، وهي فترة لم تكن كافية 26/3/2007، وجرى االستفتاء عليها في 26/12/2006قدمها إلى البرلمان بمجلسيه في 
ستوى المجتمع بشأن التعديالت الدستورية، والعمل من أجل بحال من األحوال إلجراء حوار حقيقي وموسع على م

عامًا من الممانعة في تعديل  26بناء توافق وطني حقيقي يشكل قاعدة صلبة لها. وهكذا يتضح أنه بعد نحو 
الدستور، تم إجراء تعديل موسع عليه في غضون مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر. ولذلك، اعتبر البعض هذا بمثابة 
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يشير إلى دخول مصر مرحلة "سلق الدساتير" بعد أن أصبحت سمعتها ذائعة الصيت في مجال "سلق  تطور جديد
 (34)القوانين"

مادة من الدستور دفعة واحدة ينطوي على نوع من االلتفاف على تقاليد وأعراف  34. أن االستفتاء على تعديل 4
االستفتاء يكون بأخذ رأي الشعب بـ " نعم" أو "ال" قانونية مستقرة ومتعارف عليها في النظم الديمقراطية، وهي أن 

في موضوع واحد محدد، مع توضيح هذا الموضع لمختلف للناخبين عبر مختلف الوسائل. أما أن يتم االستفتاء 
مادة من الدستور دفعة واحدة، والكثير من هذه المواد يتعلق بأمور معقدة وشائكة، فهذه مسألة في  34على تعديل 
مما يسمح للسلطة بأن تمرر  %40ورة، خاصة وأن نسبة األمية في المجتمع المصري تزيد عن غاية الخط

موضوعات يوجد خالف أو انقسام بشأنها مع موضوعات يوجد اتفاق عليها. وبالتالي ليس أمام الناخب إال أن يقبل 
 لبية على الدستور المعدل. المشروع المقترح للتعديل برمته أو يرفضه برمته، مما يلقي بكثير من الظالل الس

. أن عملية تعديل الدستور، وما أرتبط بها من جدل وانقسامات سياسية، هي في التحليل األخير قضية نخبة، 5
وليست قضية مجتمع أو جمهور، فالغالبية العظمى من المصريين في حالة عزوف عن المشاركة في الحياة 

األحزاب السياسية، حيث إن إجمالي عضوية هذه األحزاب ال  السياسية، وهو ما يظهر بوضوح في تدني عضوية
من إجمالي عدد السكان، كما أن مشاركة المصريين في االنتخابات واالستفتاءات  %5تزيد بحال من األحوال عن 

من إجمالي الذين لهم حق المشاركة في االنتخابات.  %25تعتبر متدنية، وال تتجاوز في أفضل األحوال نسبة الـ 
 .(35)ذه النتائج أكدتها دراسات عديدة تناولت موضوع المشاركة السياسية للمصريينوه

ومن هنا، فإن التعديالت الدستورية اثرت في التعددية الحزبية بشكل مباشر في العديد من المحاور اهمها مايلى: 
- 

                                  
ورية، ومنها التقرير ربع السنوي لمرصد حالة الديمقراطية التابع للجمعية جرى استخدام هذا الوصف في الكثير من الكتابات التي تناولت التعديالت الدست )34(

المجتمعية، " تقرير  المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والذي تناول التعديالت الدستورية، وذلك على النحو التالي: الجمعية  المصرية للنهوض بالمشاركة
 متاح على موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان ربع سنوي عن أنشطة مرصد حالة الديموقراطية، 

(http://www.hrinfo.net/egypt/cpe/2007/pro524.shtml ،)24  2007مايو . 
 .123: د. حسنين توفيق إبراهيم، مرجع سابق ص  )35(
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 حظر مباشرة أي نشاط سياسي على مرجعية دينية أو أساس ديني:-1
ثالثة في المادة الخامسة من الدستور، وهي تنص على ما يلي: " وللمواطنين حق تكوين األحزاب  لقد تم إضافة فقرة 

السياسية وفقاً للقانون، وال يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أية مرجعية أو أساس ديني... 
الناحية العملية إلى إقصاء جماعة اإلخوان " ورغم أن الحظر الوارد في هذا النص عام، إال أن تطبيقه سيقود من 

المسلمين من الحياة السياسية أو على األقل تحجيم دورها السياسي إلى أقصى حد ممكن. وهذا األمر يمكن فهمه 
في سياق سياسة التصعيد التي تنتهجها السلطة تجاه اإلخوان خالل السنوات األخيرة، وبخاصة بعد الفوز غير 

، فاألمر لم يقف عند حدود حمالت االعتقال شبة المستمرة في 2005الجماعة في انتخابات  المسبوق الذي حققته
صفوف اإلخوان، وإحالة بعض قيادات وكوادر الجماعة إلى محاكمات عسكرية، بل إن الدولة اتجهت نحو ضرب 

وأعضائها ومنع أصحابها القاعدة االقتصادية والمالية للجماعة عن طريق إغالق شركات ومملوكة لعدد من قياداتها 
من التصرف في أموالهم بتهم تورطهم في عمليات غسيل أموال، ناهيك عن الحمالت اإلعالمية التي تتهم اإلخوان 

 .(36)بأنهم خطر على أمن مصر ومستقبلها
وان، وعلى خلفية ذلك، جاءت التعديالت الدستورية لتعزز من موقف السلطة الرامي إلى تحجيم الدور السياسي لإلخ 

فالمادة الخامسة المعدلة من الدستور تحظر مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أية مرجعية أو 
أساس ديني، وبالتالي أصبح محظورًا على اإلخوان ليس تأسيس حزب سياسي بمرجعية إسالمية كما يروجون، بل 

صة وأن مفهومي " األساس الديني" و" المرجعية وممارسة أي نشاط سياسي على أساس ديني أو مرجعية دينية، خا
الدينية" يمكن التوسع في تفسيرها على نحو يضيق منافذ العمل السياسي أمام اإلخوان إلى حد كبير. كما أن 

تكمل في جانب منها حلقات تحجيم الدور السياسي لإلخوان على  88و 62التعديالت التي أدخلت على المادتين 
  نحو ما سيأتي ذكره.

                                  
 لمزيد من التفاصيل، انظر :  )36(

Hesham Al- Awadi, "Mubarak and the Islamists: why did the "Honeymoon" End, " Middle East Journal, Vol. 59, No.1, 
Winter 2005, pp. 62-80. 
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 تقوية دور األحزاب وتعزيز تمثيل المرأة في مجلسي الشعب والشورى: -2
( أصبحت يد السلطة مطلقة في 62، فبمقتضى تعديل المادة )76و 62يتضح ذلك من خالل تعديل المادتين  

يأخذ األخذ بأي نظام انتخابي "... يكفل تمثيل األحزاب السياسية ويتيح تمثيل المرأة في المجلسين. ويجوز أن 
القانون بنظام يجمع بين النظام الفردي والقوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها، كما يجوز أن يتضح حدًا أدنى 
لمشاركة المرأة في المجلسين". وبمقتضى هذا النص تكون الحكومة قد حصنت أي نظام انتخابي تأخذ به دستوريًا 

بناء عليه سوف يقوم الحزب الوطني صاحب األغلبية في بحيث ال يكون عرضه للطعن فيه بعدم الدستورية. و 
مجلس الشعب وحكومته بصياغة قانون انتخابي يقوم على القوائم الحزبية فقط أو يجمع بين نظام القوائم الحزبية 
 والنظام الفردي بالنسبة التي يحددها، واألرجح أن ذلك سيكون مقترنًا بجملة من الضوابط والقيود التي تمنع مرشحي

خوان المسلمين أو على األقل تقلص إلي حد كبير من مشاركتهم في االنتخابات تحت الفتة المستقلين، جماعة اإل
عندما تحالفت  1984كما تمنع قيام أي تحالف بين الجماعة وأحزاب مشروعة على غرار ما حدث في انتخابات 

 .(37)العمل واألحرارعندما تحالفت مع حزبي  1987مع حزب الوفد الجديد، وانتخابات 
كما أنه بمقتضى القانون االنتخابي الجديد سوف يستطيع الحزب الوطني أن يضع نهاية للظاهرة التي أصبحت 
تسبب له حرجًا كبيرًا وتشكك في طبيعته كحزب يتمتع بالتماسك الداخلي واالنضباط الحزبي، وهي ظاهرة المنشقين 

ستحقاقات االنتخابية، ثم ينشقون ويخوضون االنتخابات كمستقلين، بل الذين ال يرشحهم الحزب على قوائمه في اال
وكمنافسين لمرشحي الحزب في عديد من الدوائر، ثم ينضم من يفوز منهم إلي الهيئة البرلمانية للحزب، ومن 

تشريعية األخيرة المفارقات أن هؤالء النواب المنشقين الذين انضموا إلي الهيئة البرلمانية بعد فوزهم في االنتخابات ال
كمستقلين هم الذين مكنوه من أن يمتلك أغلبية مصطنعة، ولو كانوا استمروا محافظين على هويتهم كمستقلين لكان 

مرشحًا  444الحزب الوطني قد فقد مركزه كحزب لألغلبية، حيث لم ينجح من مرشحيه الرسميين والبالغ عددهم 
لذي يأخذ بنظام القوائم الحزبية أو بنظام يجمع بين القوائم الحزبية مرشحًا فقط. ومن هنا فإن القانون ا 145سوى 

                                  
)القاهرة: كلية االقتصاد والعلوم السياسية, جامعة  غير منشورة،ماجستير رسالة (،  2007 -2002)سالى محمود عاشور، الحزب الوطني والنظام السياسي  )37(

 . 43، ص 2009القاهرة, 
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والنظام الفردي بالنسبة التي يراها الحزب الوطني وحكومته سوف يخلصه من تلك الظاهرة التي أصبحت تكرر في 
 .(38) كل انتخابات، حيث سيضمن األغلبية من خالل قوائمه الحزبية.

ن الثالثة والرابعة، انطوى على تخفيف للقيود المفروضة على مرشحي األحزاب في _ الفقرتا76كما أن تعديل المادة 
تأسيسه خمسة أعوام متصلة على األقل قبل  علىالرئاسية. فقبل التعديل كان يحق لكل حزب مضى  االنتخابات

ول أعضائه في إعالن فتح باب الترشيح لالنتخابات الرئاسية، واستمر طوال هذه المدة في ممارسة نشاطه، مع حص
على األقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى أن  %5آخر انتخابات على نسبة 

يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا متى مضى على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على األقل. 
من مقاعد المنتخبين  %3آخر انتخابات على نسبة  وقد جاء التعديل ليجعل النسبة المطلوبة هي حصول الحزب في

في كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى أو ما يساوى هذا المجموع في أحد المجلسين. واستثناء من هذا الحكم 
 مجلسي، فإنه يجوز لكل حزب حصل على مقعد واحد على األقل في أي من المذكورةالمعدل الذي أقرته المادة 

ر انتخابات أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا متي مضى على عضويته الشعب والشورى في آخ
سنوات اعتبارًا من أول  في هذه الهيئة سنة متصلة على األقل، يرشحه في أي انتخابات رئاسية تجري خالل عشر

 (39). 2006مايو 
 ي االحزاب في االنتخابات الرئاسية،وعلى الرغم من أن التعديل المذكور قد خفف الشروط المفروضة على مرشح

إال أنه بقى على القيود المشددة المفروضة على المرشحين المستقلين، والتي تجعل من شبه المستحيل أن يتمكن 
عضوًا على األقل من األعضاء المنتخبين  205أي شخص من تحقيقها، حيث تقضى بأن يؤيد المتقدم للترشيح 

من أعضاء مجلس  65س المحلية للمحافظات، على أال يقل عدد المؤيدين عن لمجلسي الشعب والشورى والمجال
محافظة  14من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من  25الشعب، و

 على األقل، واستكمال العشرين الباقين من المجالس النيابية والمحلية.

                                  
جامعة  االعالم،منشورة، )القاهرة: كلية  دكتوراه غيررسالة د رباب عبد الرحمن، المعالجة التليفزيونية لقضايا االصالح السياسي في المجتمع المصري،  )38(

 . 24، ص 2008القاهرة, 
 .64، مرجع سابق، ص سالى محمود عاشور )39(
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   جيم اإلشراف القضائي على االنتخاباتإعادة صياغة النظام االنتخابي مع تح-3
من المعروف أنه قد سبق الحكم بعدم دستورية نظام االنتخاب بالقائمة الحزبية الذي أجريت على أساسه انتخابات 

باعتباره قد حرم المستقلين من الترشيح لالنتخابات بالمخالفة لحق كفله لهم الدستور، كما حكم كذلك  1984سنة 
، والذي كان يجمع بين القوائم الحزبية 1987نظام االنتخابي الذي أجريت على أساسه انتخابات سنة بعدم دستورية ال

واالنتخاب الفردي لتعارضه مع ما نص عليه الدستور بشأن كفالة حق االنتخاب والترشيح للمواطن. وفي الحالتين 
ام االنتخاب الفردي منذ انتخابات سنة تم حل المجلس قبل أن يستكمل مدته الدستورية. ولذلك فقد تم األخذ بنظ

1990 .(40) 
من الدستور ليفتح الباب أمام الحكومة لكي تطبق نظم  62وفي هذا السياق، يأتي التعديل الذي أدخل على المادة  

انتخابية حكم بعدم دستوريتها في السابق، مما ترتب عليه حل المجلس مرتين، وهما نظام االنتخاب بالقائمة الحزبية 
النظام الذي يجمع بين القائمة الحزبية والنظام الفردي. وبمقتضى التعديل، فإن األخذ بأي من النظامين لن يكون و 

 .عرضة للطعن فيه بعدم الدستورية ألنه أصبح جزءًا من الدستور
تم كما أن التعديل يسمح بوضع حد أدني لمشاركة المرأة في مجلسي الشعب والشورى، ومن المعروف أنه عندما 

، فقد جاء هذه األمر 1984 انتخاباتأجريت على أساسه  الذيمقعدًا للمرأة في القانون  30تخصيص حوالي 
لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، واللذين يقررهما  انتهاكامشمواًل بالحكم بعدم الدستورية باعتباره يمثل 

يميز المرأة من خالل ضمان حد أدني لهما من التمثيل في  الدستور. ومن ثم، فإن التعديل األخير للدستور أصبح
  (41)مجلسي الشعب والشورى، مما يجعل هذا التمييز جائزًا بمقتضى الدستور ذاته

قبل التعديل تنص على ما يلي:" يحدد القانون  88وبخصوص اإلشراف القضائي على االنتخابات، فقد كانت المادة 
ن أحكام االنتخاب واالستفتاء على أن يتم االقتراع تحت يبيمجلس الشعب، و  الشروط الواجب توافرها في أعضاء

إشراف هيئة قضائية". وقد استمر السجال السياسي لسنوات بين الحكومة والقضاة بشأن تحديد طبيعة اإلشراف 
ت، جعلت القضائي على االنتخابات، ففي الوقت الذي تطلع فيه القضاة إلي إشراف كامل وحقيقي على االنتخابا

                                  
 . 143( ص 1999د هالة مصطفى، النظام السياسي وقضايا التحول الديمقراطي فى مصر ) ميريت للنشر والمعلومات، القاهرة  )40(
 .   84، ص0120د نجوى ابراهيم محمود، الديمقراطية بين االحزاب والمجتمع المدنى، مجلة الديمقراطية، االهرام القاهرة، العدد الرابع، خريف   )41(

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 23 of 24 
 

 
 

  

 

 
 

www.eipss-eg.org 

August 31, 2018 

حكمت  2000الحكومة هذا اإلشراف قاصرًا على لجان الفرز دون أن يمتد إلى العملية االنتخابية برمتها. وفى عام 
المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون االنتخابات باعتباره لم يراع حق القضاء في اإلشراف الكامل على 

ة القانون بحيث يتم إجراء االنتخابات على ثالث مراحل بما يمكن االنتخابات، وبمقتضى هذا الحكم عدلت الحكوم
 القضاة من اإلشراف على االنتخابات. 

وفي االنتخابات التشريعية األخيرة التي أجريت (42) استنادًا إلي هذا القانون. 2005، و2000انتخابات  توقد أجري
ًا ومهمًا، حيث تمسكوا بممارسة إشراف حقيقي كان دور القضاة في اإلشراف على االنتخابات مؤثر  2005في عام 

وكامل على االنتخابات، وفضحوا بعض ممارسات التزوير التي حدثت، وهو األمر الذي أضفي على االنتخابات 
معقدًا من إجمالي المقاعد التي يتم شغلها باالنتخاب  88درجة يعتد بها من النزاهة، مما مكن اإلخوان من الفوز ب 

مرشحًا فقط يفوزون من إجمالي مرشحي  145مقعدًا، كما أن هذا اإلشراف هو الذي جعل  444 والبالغ عددها
مرشحًا على نحو ما سبق ذكره، والذي رفع رصيد الحزب في  444الحزب الوطني الديمقراطي والبالغ عددهم 

نتخابات كمستقلين من أعضائه المنشقين الذين خاضوا اال 166عضوًا في المجلس وهو انضمام  311المجلس إلي 
إلي هيئته البرلمانية بعد فوزهم. وعلى خلفية ذلك، فقد شكل اإلشراف القضائي على االنتخابات أحد األبعاد الرئيسية 

 (43).2006لألزمة التي نشبت بين الحكومة والقضاة خالل عام 

، فقد أصبح االقتراع يتم ليوم واحد، بداًل من إجرائه على ثالثة أيام 88وبمقتضى التعديل الذي أدخل على المادة 
، على أن تتولى لجنة عليا تتمتع باالستقالل والحيدة اإلشراف 2005و2000عامي انتخاباتعلى نحو ما حدث في 

عديل على أن تضم اللجنة أعضاء من هيئات قضائية على االنتخابات على نحو الذى ينظمه القانون. وقد نص الت
حاليين وسابقين. وبذلك يكون قد تم وضع نهاية لإلشراف القضائي الكامل على االنتخابات. أما بالنسبة للجنة العليا 
لالنتخابات، فإن القانون سوف يحدد اختصاصاتها وطريقة تشكيلها، إال أن هناك هواجس من أن تكون تابعة للسلطة 

                                  
 .  49-47ص  مرجع سابق،رباب عبد الرحمن ،  )42(
"، المستقبل العربي ) بيروت:  االنتخابات التشريعية ومستقبل التطور السياسي والديمقراطي في مصرد. حسنين توفيق إبراهيم ود. حامد عبد الماجد قويسي," )43(

 لك:. وكذ2006, أبريل 226مركز دراسات الوحدة العربية(, العدد 
Nathan J. Brown and Hesham Nasr, " Egypt s Judges Step Forward: The Judicial Election Boycott and Egyptian Reform, 

" Policy Outlook", May 2005. 
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 لنشأةومن خالل تناولنا  ،تنفيذية، مما يحد من حياديتها في اإلشراف على االنتخابات على نحو يضمن نزاهتهاال
ارتبطت بها، فإن الزيادة العددية لم يرافقها زيادة  التيالتعددية الحزبية في مصر، والتعديالت القانونية الدستورية 

مما يؤكد حقيقة مفادها أنه بالرغم من  ألحزاب في الحياة السياسية،مماثلة في حيوية الحياة الحزبية، أو تفعيل دور ا
تنوع وتعدد األحزاب المصرية إال أن النظام الحزبي غير قادر على التخلص من روح التنظيم الواحد التي سبق أن 

 (44). 1952سيطرت على الحياة السياسية المصرية منذ عام 
النظم الديمقراطية والتعددية المطبقة في مصر. فقد اقترن مفهوم التعددية فهناك فارق كبير وجوهري بين التعددية في 

السياسية في التنظيم الديمقراطي باإلقرار بحتمية التنافس في المصالح واالختالف في الرأي، ومن ثم توفير اإلطار 
إلى تعدد التنظيمات السياسية  التنظيمي والمؤسسي الكفيل باحترام وحماية هذا التعدد وهذا التباين، وبما يؤدى عملياً 

مثل األحزاب وجماعات المصالح والمنظمات التطوعية. والتعددية كمفهوم تؤكد من ناحية على تعدد الجماعات 
 وتنوع القوى، بما يتضمنه ذلك من قيم اجتماعية أساسية، ومن ناحية أخرى على قبول واحترام الدولة لهذا التعدد.

دية السياسية هي ترتيبات مؤسسية خاصة لتوزيع السلطة الحكومية والمشاركة فيها، إال من هنا يمكن القول أن التعد
أنه ال يمكن الفصل بين العناصر الثالثة في تعريف التعددية السياسية، فالمصطلح يعنى أوال االعتراف بوجود تنوع 

احترام هذا التنوع وقبول ما يترتب  في المجتمع بفعل وجود عدة دوائر انتماء فيه ضمن هويته الواحدة، ويعني ثانيا
عليه من خالف أو اختالف في العقائد و األلسنة والمصالح وأنماط الحياة واالهتمامات. ويعنى ثالثا إيجاد صيغ 
 .مالئمة للتعبير عن ذلك كله بحرية في إطار مناسب، وهذا اإلطار هو ما اصطلح على تسميته بالمشاركة السياسية

على أربعة مبادئ هي: اإلقرار بحق التنظيم السياسي، التعدد المتكافئ لألحزاب، الحماية  وينطوي هذا التعريف
الدستورية، حرية تداول السلطة. وعلى العكس من هذا فإن التعددية السياسية المطبقة في مصر تعني قبول النظام 

ضوابط معينة، تحد من إمكانية السياسي مبدأ التعددية السياسية في شكل أحزاب سياسية، ولكن في إطار قيود و 
 .(45) عارف عليها في النظم الديمقراطيةتداول السلطة وممارسة هذه األحزاب لوظائفها المت

                                  
 .372 – 371(د محمد شومان, مرجع سابق، ص 44)
 المعهد المصري للدراسات( اآلراء الواردة تعبر عن كتابها، وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر 45)
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