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 .بفلورنسا األوربية بالجامعة دكتوراه طالب العربي، البدائل بمنتدى باحث* 

 المتابعة السياسية أوراق
     

 ليويو /تموز

 2102 
 

01 

 2102 المصرية الرئاسية االنتخابات

 2591 يوليو ثنائية إنتاج إعادة 

 

 * جورج فهمي

 21 الـ  مدار وعلى الجمهورية، رئيس منصب عن مبارك حسني إزاحة في 1122 يناير 19" ثورة" نجحت أن منذ

 مبارك، حكم من عقود ثالثة فخالل.  المصريين جل واهتمام جدل مثار كان الجديد الرئيس اسم فإن الماضية، شهرا

 وتوجهات سياسات صياغة في واسعة سلطات دائما الرئيس لمنصب كان الجمهوري، النظام إعالن منذ عقود ستةو

 أيار/مايو 14 و 12 في المصريون خرج.  الرئيس باسم عرفت للجمهورية المختلفة التاريخية الحقب أن حتى الدولة،

 خالل تنافس. والنزاهة بالحرية كبير حد إلى تميزت انتخابات في رئيسهم ليختاروا المصرية األمة تاريخ في مرة ألول

 مرشح مرسي، بمحمد األولى لتدفع الجولة نتيجة وجاءت السياسية، التيارات مختلف من مرشحا 22 األولى الجولة

 مرسي محمد يحسمها أن قبل اإلعادة جولة إلى مبارك، وزراء رئيس شفيق، أحمد وبالفريق المسلمين، اإلخوان

 .الثورة بعد ما رئيس لمصر أول ليصبح لصالحه

 إطار في التنافس هذا  قراءة البعض ومحاولة  الرئاسة، مقعد على وشفيق مرسي بين الشديدة المنافسة  ورغم

 اإلعادة، جولة إلى مرسي محمد و شفيق أحمد من كل صعود  فإن مبارك، ونظام 1122 يناير 19 ثورة بين الصراع

 وإن عسكرية نخبة مابين الصراع: 2591 يوليو نظام لثنائية إنتاج إعادة بمثابة هو اآلخرين، المرشحين وهزيمة

 والنظام، اإلخوان ثنائية تخطى في يناير 19 ثورة  فشل  يعني ما هو و المسلمين، اإلخوان جماعة و مدنيا زيا ارتدت

 االنتخابات إلى بالتحليل الورقة هذه تعرض. مبارك بعد ما نظام في السياسية للعبة جديدة قواعد إرساء عن وعجزها

 .مصر في السلطوية من التحول عملية مستقبل على وأثرها واإلخوان، النظام ثنائية وعودة الرئاسية

 

في اإلطاحة بحسني  2100يناير  22أن نجحت ثورة  منذ

مبارك عن منصب رئيس الجمهورية، وأعين المصريين 

معلقة بالمنصب الشاغر، وبشخصية الرئيس القادم عقب 

عقود منذ إعالن النظام  6عقود من حكم مبارك، و  3

.  الجمهوري، كان لمنصب الرئيس خاللها سلطات واسعة

ألول  2102أيار /مايو 22و  23خرج المصريون في 

تاريخ األمة المصرية ليختاروا رئيسهم في  مرة في

تنافس . انتخابات تميزت إلى حد كبير بالحرية والنزاهة

مرشحا من مختلف التيارات  03خالل الجولة األولى 

نتيجة الجولة األولى لتدفع بمحمد  توجاء ،السياسية

فيق، مرسي، مرشح اإلخوان المسلمين، وبالفريق احمد ش

آخر رئيس وزراء لمبارك، إلى جولة اإلعادة قبل أن 

يحسمها محمد مرسي لصالحه، ليصبح بذلك أول رئيس 

 .لمصر ما بعد الثورة

مابين مرسي وشفيق على مقعد  ورغم الصراع المحموم

الرئاسة، فإن صعودهما سويا لجولة اإلعادة يعني أن 

 22، وأن ثورة 0522مصر مازالت أسيرة لنظام يوليو 

.   يناير فشلت في أن تتخطى ثنائية اإلخوان والنظام



 

والمقصود بنظام يوليو هنا هي قواعد اللعبة السياسية 

التي حكمت التفاعالت السياسية في مصر ما بعد يوليو 

فبينما شهدت الساحة السياسية في مصر ما قبل . 0522

تنوعا في األفكار والتنظيمات، فإن  0522يوليو 

انحسرت إلى حد  0522سية ما بعد يوليو الخيارات السيا

كبير بين القبول بنظام حاكم ذي خلفية عسكرية وإن 

ارتدى زيا مدنيا وبين حركة اإلخوان المسلمين التي 

شكلت المعارضة الرئيسية لهذا النظام منذ أن حلها عبد 

على . 2100وحتى سقوط مبارك في  0522الناصر في 

اجهة دائما ما بين مدار أكثر من ستين عام ظلت المو

النظام الحاكم واإلخوان وإن اختلفت قواعد االشتباك بين 

فخالل عهد ناصر، كانت المواجهة الحادة هي . الطرفين

السمة الغالبة، أما مع صعود السادات للحكم فقد تغيرت 

حيث سمح السادات لإلخوان بالعودة . قواعد االشتباك

فأضحت . نوالللمجال العام واستمر مبارك على نفس الم

جماعة اإلخوان المسلمين بمثابة حزب غير رسمي 

وشاركت في االنتخابات التشريعية وفي انتخابات 

 .النقابات المختلفة

ستعرض هذه الورقة بالتحليل إلى االنتخابات الرئاسية 

وعودة ثنائية النظام واإلخوان، وأثرها على مستقبل 

الورقة وتنقسم . عملية التحول من السلطوية في مصر

األول يعرض إلى مسار المرحلة : إلى ثالث أقسام

االنتقالية منذ أن تخلى مبارك عن السلطة مرورا 

. باالنتخابات التشريعية وحتى مشهد االنتخابات الرئاسية

والقسم الثاني يحلل االنتخابات الرئاسية بجولتيها األولى 

أما القسم األخير فيحاول أن يستشرف مستقبل . والثانية

ملية التحول الديمقراطي في ظل رئاسة محمد مرسي ع

 .للجمهورية

 المرحلة االنتقالية صناعة االستقطاب: أوال

تميزت المرحلة االنتقالية التي بدأت مع تولي المجلس 

 00األعلى للقوات المسلحة لمقاليد السلطة في 

، بدرجة عالية من االستقطاب بين 2100شباط /فبراير

وبدأت المرحلة االنتقالية . تلفةالقوى السياسية المخ

بإصرار من المجلس العسكري على التمسك بالمسار 

الذي وضعه الرئيس السابق حسني مبارك لإلصالح و 

فشكل المجلس العسكري .  0590هو تعديل الدستور 

لجنة لتعديل بعض مواد الدستور برئاسة المستشار 

تناولت التعديالت الشروط الواجب . طارق البشري

فرها في رئيس الجمهورية وكيفية قبول الترشيح لهذا توا

المنصب وإجراءاته ومده الرئاسة وكذلك شروط 

الترشيح لعضوية مجلس الشعب، وتعين نائبا لرئيس 

كما . الجمهورية وشروط إعالن حاله الطوارئ ومدتها

رسمت التعديالت الدستورية مسارا للمرحلة االنتقالية 

ة ليختار النواب المنتخبون من يبدأ باالنتخابات التشريعي

مجلسي الشعب والشورى أعضاء الجمعية التأسيسية التي 

عارضت القوي . ستكتب الدستور ثم االنتخابات الرئاسية

السياسية المدنية المسار الذي رسمته التعديالت 

الدستورية ودعت إلى التصويت بال على التعديالت 

ع سقوط قد سقط م 0590الدستورية مؤكدة أن دستور 

أما جماعة اإلخوان . مبارك، والبد من كتابة دستور جديد

المسلمين، فقد أيدت التعديالت واستطاعت أن تحشد 

حولها باقي التيارات اإلسالمية فيما شكل بداية لظاهرة 

الديني، والتي  -التصويت على أساس االستقطاب المدني

. ةاستمرت بعد ذلك خالل االنتخابات البرلمانية والرئاسي

ويرجع االختالف الرئيسي بين كل من المسارين إلى أنه 

بينما رأت القوى المدنية أنه من المهم التوافق على 

القواعد الدستورية التي ستحكم التفاعالت السياسية في 

مصر ما بعد مبارك، قبل معرفة األوزان النسبية لالعبين 

السياسيين من خالل االنتخابات، فإن جماعة اإلخوان، 

لتي قدرت أن لها حظوظا اكبر في أي انتخابات قادمة، وا

فضلت أن تبدأ المرحلة االنتقالية باالنتخابات، وهو ما 

. يعطيها قدرا أكبر من الهيمنة على عملية كتابة الدستور

، خرج المصريون 2100آذار /مارس 05وفي 

للتصويت على االستفتاء الخاص بالتعديالت الدستورية، 

على التعديالت ، بينما %( 99.3) 0210521299 فوافق

 %(.22.9) 2109210,9رفضها  

استكماال لهذا المسار، عقدت االنتخابات البرلمانية على 

وحتى  2100تشرين الثاني /ثالث مراحل من نوفمبر

تميزت تلك االنتخابات . 2102كانون الثاني /يناير

ديني حاد بين القوى اإلسالمية والتيار  -باستقطاب مدني

ومن أبرز القوى السياسية التي شاركت في . نيالمد

تحالف الحرية والعدالة وتحالف حزب النور : االنتخابات

جاءت النتائج . السلفي، والكتلة المصرية وحزب الوفد

، لتؤكد اكتساح القوى 0كما هو موضح بالشكل 

ففاز التحالف الديمقراطي،   الذي . اإلسالمية للبرلمان

العدالة أحزاب الكرامة ضم بجانب حزب الحرية و

مقعد بنسبة إجمالية  ,22بإجمالي والحضارة  والعمل، 

أما تحالف حزب النور، والذي ضم  %.22.9تصل إلى 



 

إلى جانب حزب النور أحزاب البناء والتنمية واألصالة، 

أما حزب %.  22.6مقعد بنسبة تبلغ  029فقد جاء ثانيا بـ

مقاعد  01لى الوسط ذو المرجعية اإلسالمية فقد حصل ع

حصل حزب أما القوى المدنية، فقد %. 2بنسبة بلغت 

، وحصل تحالف %2.,مقعد بنسبة تبلغ  ,3الوفد على 

، %6.6مقعد بنسبة تبلغ  32الكتلة المصرية على 

مقاعد، وتحالف الثورة  5وحزب اإلصالح والتنمية على 

ما األحزاب المنبثقة عن الحزب أ. مقاعد 9مستمرة على 

فقد حصل حزبي مصر القومي والحرية منحل، الوطني ال

مقاعد منها مقعد فردي لكل منهما، فيما فاز  2على 

مقاعد، ليصل بذلك   2حزب المواطن المصري بـ 

إجمالي المقاعد التي حصلت عليها األحزاب المنبثقة عن 

% 3مقعد، أي حوالي  02الحزب الوطني المنحل إلى 

 . من مقاعد البرلمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [2102يناير  22، 01,6جريدة الشروق، عدد : المصدر]

 2102-2100نتائج انتخابات مجلس الشعب (: 0)شكل 

 االنتخابات الرئاسية: ثانيا

تميز مشهد انتخابات الرئاسة بدرجة عالية من السيولة 

، حيث شهدت 2102منذ فتح باب الترشح في مارس 

رشحين قائمة المرشحين دخول واستبعاد للكثير من الم

وجاء قرار اإلخوان المسلمين بالترشح . البارزين

لمنصب الرئيس مفاجأة للكثيرين، خاصة أن الجماعة 

كانت قد أكدت مرارا على قرار مجلس شورى الجماعة 

، قبل تنحي مبارك بيوم 2100شباط /فبراير 01يوم 

واحد، بعدم سعيها إلى منصب الرئاسة، بل إنها قامت 

المنعم أبو الفتوح عقب إعالنه  بفصل عضو الجماعة عبد

وتحسبا الحتماالت االستبعاد قرر . الترشح للرئاسة

خيرت الشاطر، نائب : اإلخوان الدفع باثنين من رموزها

المرشد العام للجماعة ومحمد مرسي، رئيس حزب 

وبجانب اإلخوان، جاء . الحرية والعدالة التابع للجماعة

ونائب  أيضا قرار عمر سليمان، رجل المخابرات

مبارك،  بالترشح ليمثل مفاجأة سياسية بعد أن كان قد 

أعلن هو أيضا في السابق أنه قد اعتزل العمل السياسي و 

وعقب إغالق . أنه ال نية لديه للترشح لمنصب الرئيس

باب الترشح، فجرت لجنة االنتخابات الرئاسية مفاجأة 

هي األخرى، بعد أن قررت استبعاد مجموعة من 

أبرزهم الداعية اإلسالمي حازم صالح أبو  المرشحين،

إسماعيل، وعمر سليمان، وخيرت الشاطر، وأيمن نور 

على صعيد آخر، أقر . لعدم استيفائهم شروط الترشح

لسنة  09قانون )مجلس الشعب قانون للعزل السياسي 

في وقت قصير بهدف منع كل من عمر سليمان (  2102

أن اللجنة العليا وأحمد شفيق من الترشح للرئاسة، إال 

لالنتخابات قبلت طعن أحمد شفيق على قرار استبعاده 

طبقا لهذا القانون، وأحالت القانون إلى المحكمة 

الدستورية العليا للبت في دستوريته، ليظل أحمد شفيق 

ضمت القائمة النهائية . في القائمة النهائية لسباق الرئاسة

مرسي، محمد : اسما من أبرزها 03لمرشحي الرئاسة 

الفتوح،  أبوأحمد شفيق، حمدين صباحي، عبد المنعم 

. عمرو موسى، محمد سليم العوا، هشام البسطويسي

جاءت مواقف مرشحي الرئاسة لترسم استقطابين 

ديني و  –استقطاب مدني : رئيسيين في المشهد االنتخابي

 .محافظ –استقطاب ثوري 

وبينما رسخ كل من االستفتاء على التعديالت الدستورية 

الديني،  فإن  –واالنتخابات التشريعية االستقطاب المدني 

، 2100تشرين الثاني /الصورة بدأت تتغير منذ نوفمبر

مع أحداث محمد محمود والتي شهدت مواجهات بين 

وبدا أن استقطابا . متظاهري التحرير و قوات األمن

 -بدأ في التشكل وهو االستقطاب الثوريسياسيا جديدا 

المحافظ ما بين تيار يرى أن الثورة لم تحقق أهدافها وأنه 

ال بد من إجراءات ثورية تقضي على بقايا النظام السابق 

وتؤسس لنظام جديد، و تيار آخر يتمسك بخارطة 

الطريق التي وضعها المجلس العسكري للمرحلة 

د انتقلت من الميدان إلى االنتقالية، و يرى أن الشرعية ق

تزايدت حدة هذا االنقسام . المؤسسات السياسية المنتخبة

كانون األول /مع أحداث مجلس الوزراء في ديسمبر

والتي شهدت مواجهات بين قوات الجيش  2100

 



 

ووصل االستقطاب إلى ذروته في أعقاب . والمتظاهرين

،والتي راح 2102شباط /مأساة بورسعيد في فبراير

شخصا، وما تالها من مواجهات في محيط  92 ضحيتها

وزارة الداخلية، وإصرار البرلمان الذي سيطر عليه 

اإلخوان على أن الشرعية أضحت للبرلمان وليس 

 .للميدان

مع اقتراب  موعد االنتخابات الرئاسية، بدا أن 

االستقطاب الثوري المحافظ  قد صار هو اآلخر بجانب 

محورا لتصنيف المرشحين الديني،  -االستقطاب المدني 

وإذا ما حاولنا قراءة موقع مرشحي . ولحشد الناخبين

 :الرئاسة األبرز  وفقا لخطي االستقطاب هذين

فإن الجبهة المحافظة بدا أن لها شقين، الشق األول 

إسالمي يمثله محمد مرسي، أما الثاني فهو مدني ويمثله 

 .كل من أحمد شفيق وعمرو موسى

ة، فلها هي األخرى شقا إسالميا يمثله أما الجبهة الثوري

 .الفتوح وآخر مدنيا يمثله حمدين صباحي أبوعبد المنعم 

ومنذ اللحظة األولى، التزم كل من محمد مرسي وأحمد 

شفيق بمواقعهم ولم يسعوا إلى تجاوزها، بينما سعى 

المرشحون الثالثة اآلخرون إلى محاولة الخروج من هذا 

ات جديدة تعزز من التصنيف بهدف اجتذاب أصو

كان أكثر هؤالء المرشحين طموحا . فرصهم في الفوز

وجرأة على كسر هذا التصنيف هو عبد المنعم أبو الفتوح  

الذي سعى أن تكون حملته االنتخابية ممثلة لقوى الثورة، 

فضمت حملته . متجاوزا االستقطاب المدني اإلسالمي

وسعى  .رموزا يسارية جنبا إلى جنب مع رموز إسالمية

حمدين صباحي هو اآلخر إلى اجتذاب بعض األصوات 

من الكتلة المدنية المحافظة، خاصة من أوساط 

المسيحيين، والتي بات جزءا كبيرا منها يخشى التغيير 

سعى عمرو موسى من . خوفا من صعود اإلسالميين

جانبه أيضا، وإن على استحياء، إلى اجتذاب بعض 

يير، إال أنه كان األقل أصوات الشباب المطالبين بالتغ

 .حظا في هذا المسار

 :شهدت انتخابات الجولة األولى معارك على جبهات عدة

داخل الجبهة اإلسالمية ما بين تنظيم اإلخوان  -0

والشخصيات اإلسالمية المستقلة وفي مقدمتها عبد 

المنعم أبو الفتوح، الذي شكل تحديا للجماعة ولقادتها 

حوله مجموعة من  خاصة بعد أن استطاع أن يجمع

 شباب اإلخوان الذين آمنوا بفكره ومشروعه؛

داخل الجبهة الثورية ما بين عبد المنعم أبو الفتوح  -2

وحمدين صباحي اللذان تنافسا على أصوات الكتلة 

 الثورية؛

داخل الجبهة المدنية ما بين عمرو موسى، وأحمد  -3

شفيق وحمدين صباحي، حيث سعى كل منهم إلى أن 

الكتلة المدنية في مواجهة الصعود  يكون هو مرشح

 اإلسالمي؛

وحتى داخل دائرة ما يعرف بالنظام القديم، فكان ثمة  -2

صراعا بين أحمد شفيق صاحب الخلفية العسكرية 

 .وعمرو موسى صاحب الخبرة في العمل الدبلوماسي

جاءت نتيجة الجولة األولى بتصدر كل من محمد مرسي 

انتصارا لمصر  لوأحمد شفيق لقائمة التصويت، لتمث

على جميع  الجبهات  2100يناير  22القديمة على مصر 

فانتصر مرسي على أبو الفتوح، كما . المذكورة عاليه

جاءت نتيجة الجولة . تفوق شفيق على موسى وصباحي

األولى صادمة للتيار الثوري، حيث فقد  كل مرشحيه، 

كما جاءت . وأبرزهم حمدين صباحي وعبد المنعم الفتوح

تيجة صادمة للتيار المدني المحافظ الرافض لتولي الن

أصحاب الخلفية العسكرية للمنصب حيث فقد مرشحه 

وحتى بعض التيارات اإلسالمية الرافضة  .عمرو موسى

الحتكار اإلخوان المسلمين للسلطة، أيضا فقدت 

مرشحيها من أصحاب التوجه اإلسالمي عبد المنعم أبو 

فقد جاءت النتيجة مخيبة  باختصار، .الفتوح وسليم العوا

آلمال كل من كان يأمل ببناء نظام سياسي جديد يتجاوز 

نظام سياسي عسكري بزي مدني في : 0522ثنائية يوليو 

فعلى الرغم من تبني المرحلة . مواجهة اإلخوان المسلمين

انتخابات اتسمت بقدر عال من : االنتقالية آلليات جديدة

السلطة القضائية، فإن الشفافية والنزاهة أشرفت عليها 

جولة اإلعادة حملت للمصريين نفس الخيارات القديمة ما 

 .بين العسكري بزي مدني واإلخوان المسلمين

أما الجولة الثانية، فقد شهدت صراعا محموما بين 

مرسي وشفيق لكسب تأييد الكتل التصويتية التي فقدت 

مرشحيها في الجولة األولى، خاصة أن فارق  األصوات 

ألف  261الجولة األولى بين مرسي وشفيق لم يتعدى  في

سعى مرسي من جانبه الجتذاب . صوت لصالح األول

أصوات الكتلة الثورية ذات التوجه اإلسالمي وهو ما 

شفيق . يفسر محاولة تقديم نفسه باعتباره مرشح الثورة

هو اآلخر سعى إلى الحصول على أصوات كتلة عمرو 

ألصوات التي حصدها موسى، باإلضافة إلى بعض ا



 

حمدين صباحي من الخائفين من صعود اإلسالميين هو 

ما يبرر تقديم نفسه باعتباره مرشح الدولة المدنية،  

. تأكيده أنه كان جزءا من نظام يوليو ال نظام مبارك

فجاءت الجولة الثانية تعبيرا حقيقيا عن صراع نظام 

 .يوليو ما بين اإلخوان والنظام

ولة الثانية تعبيرا حقيقيا عن صراع وبينما جاءت الج

يوليو ما بين اإلخوان والنظام، إال أن النتيجة حملت 

لإلخوان نصرا تاريخيا بعد أن حسم محمد مرسي جولة 

من األصوات الصحيحة % 20.926اإلعادة لصالحه بـ 

، بينما حصل أحمد شفيق على (صوتا 03.231.030)

 02.329.3,1) الصحيحة  من األصوات% 292.,2

 (.صوتا

االنتخابات الرئاسية ومستقبل عملية التحول في : ثالثا

 مصر

كشفت انتخابات الرئاسة بجولتيها األولى و الثانية عن 

عدة حقائق سيكون لها بالتأكيد أثرا هاما على مسار 

 .عملية التحول من السلطوية التي تشهدها مصر

خابات نتائج الجولة الثانية من االنت الحقيقة األولى هي أن

فقد حصل . تشير إلى انقسام حاد في المجتمع المصري

من األصوات بينما حصل % 20.926محمد مرسي 

إن ظهور هذا االنقسام في %. 292.,2أحمد شفيق على 

وقت من المفترض أن تقوم فيه النخب المنتخبة بإرساء 

يفتح   القواعد السياسية والدستورية لمصر ما بعد مبارك

ار تدخل المجلس األعلى للقوات الباب أمام استمر

المسلحة في العملية السياسية بهدف حماية مؤسسات 

الدولة وضمان تمثيل كافة أطياف المجتمع في عملية بناء 

وفي هذا اإلطار، يمكن قراءة اإلعالن الدستوري . الدولة

 ,0الذي أصدره المجلس العسكري فجر يوم 

يما ، والذي أعطاه صالحيات ف2102حزيران /يونيو

يتعلق بعملية كتابة الدستور وبقرار إعالن الحرب 

 .وسلطة التشريع لحين انتخاب مجلس للشعب

( الفلول) هي عودة بقايا النظام السابق  الحقيقة الثانية

بقوة إلى الساحة السياسية بعد أن بدا للكثيرين أن النظام 

السابق قد تالشى تماما عقب االنتخابات البرلمانية، والتي 

فيها األحزاب المنبثقة عن الحزب الوطني على  حصلت

تشير االنتخابات . من مقاعد مجلس الشعب% 3أقل من 

الرئاسية إلى أن هناك مساحة واسعة مابين بقايا الحزب 

فبينما انهار الحزب الوطني . الوطني وبقايا نظام مبارك

كإطار مؤسسي لم يستطع إعادة تنظيم صفوفه في 

فقد أظهرت االنتخابات الرئاسية  االنتخابات التشريعية،

أن بقايا نظام مبارك أكثر قدرة على التنظيم والتنسيق 

والفعل، حيث استطاعت شبكات نظام مبارك، والتي 

تضم بقايا الحزب الوطني لكنها ال تقتصر عليها، أن 

تحشد الناخبين خلف أحمد شفيق ليحل ثانيا في الجولة 

من % 25صد من األصوات وليح% 23.663األولى بـ 

 .أصوات الناخبين في جولة اإلعادة

هي أن جماعة اإلخوان المسلمين قد فقدت  الحقيقة الثالثة

فبينما حصلت قائمة . بعضا من شعبيتها في الشارع

حزب الحرية العدالة في االنتخابات التشريعية على 

من األصوات حصل محمد مرسي في % ,39.22

% 22.995الجولة األولى من االنتخابات الرئاسية على 

 في نفس اإلطار، فقدت القوى. فقط من األصوات

اإلسالمية بشكل عام قدرا من شعبيتها، فبينما حصدت 

من % 62.256قائمتي الحرية والعدالة والنور معا على 

األصوات، فان محمد مرسي قد حصد خالل جولة 

اإلعادة، والتي احتشدت فيها كل القوى اإلسالمية خلفه، 

الشك أن جماعة . فقط من األصوات% 20.926على 

هي الفصيل السياسي األكثر اإلخوان المسلمين مازالت 

إال أن أداء . تنظيما واألوسع قدرة على التعبئة والحشد

اإلخوان المسلمين السياسي خالل المرحلة االنتقالية قد 

 .أدى إلى تراجع ملحوظ في شعبيتهم 

األحزاب التي حصلت 

من % 2على أكثر من 

 األصوات للقوائم

 عدد األصوات
النسبة إلجمالي 

األصوات الصحيحة
* 

 %39.26 032.,01.03 الحرية و العدالة

 %2,.29 9.232.266 حزب النور

 %3.62 5,5.112 حزب الوسط

 %5.09 2.2,1.350 حزب الوفد

 %,,., ,2.212.23 الكتلة المصرية

 %2.23 612.202 اإلصالح والتنمية

 %2.96 63,.922 الثورة مستمرة

 %0.51 202.125 حزب الحرية

 %0.29 222.120 حزب المصري القومي
*

 530.520.72: للقوائم الحزبية  الصحيحة إجمالي األصوات 

 [2102يناير  22، 01,6جريدة الشروق، العدد : المصدر ]
 

عدد األصوات ونسبة التصويت لقوائم األحزاب (: 0)جدول 

 2102-2100السياسية في انتخابات مجلس الشعب 



 

 عدد األصوات اسم المرشح
 النسبة المئوية لعدد

األصوات الصحيحة
*

 

 %22.995 2.962.522 محمد مرسي

 %23.663 2.212.329 احمد شفيق

 %21.905 21.293,.2 حمدين صباحي

 %09.293 2.162.235 الفتوح أبوعبد لمنعم 

 %00.029 21,.,,2.2 عمرو موسى

إجمالي األصوات الصحيحة في الجولة األولى من االنتخابات  *

 57055202.5 :الرئاسية
 [2102مايو  25، 2519جريدة المصري اليوم، عدد : المصدر]

 

عدد ونسبة األصوات في الجولة األولى من (: 2)جدول 

 2102االنتخابات الرئاسية 

صباحي والذي  الصعود الالفت لحمدين: الحقيقة الرابعة

من أصوات الجولة % 21.905استطاع أن يحصد 

األولى النتخابات الرئاسة ليحل ثالثا، ولعبد المنعم أبو 

من % 09.293الفتوح الذي جاء في المركز الرابع بـ 

استطاع حمدين صباحي أن يقدم خطابا مدنيا . األصوات

يعلي من قيم العدالة االجتماعية، كما استطاع عبد المنعم 

بو الفتوح أن يكسر حاجز االستقطاب المدني الديني، و أ

ويمكن لتجربتي حمدين . يقدم خطابا إسالميا إصالحيا

وأبو الفتوح، أن تكون نواة لتيار ثالث يتجاوز استقطاب 

ومع أن نتيجة الجولة . العسكر في مواجهة اإلخوان

، على أفكار 0522األولى حملت انتصارا لنظام يوليو 

، فإن الصعود الالفت لحمدين صباحي، 2100جيل يناير 

ومن وراءه أبو الفتوح، يعني أن المعركة لم تحسم بعد، 

وأن للثورة أنصارا كثر مازالوا يحلمون بتخطي ثنائية 

العسكر  والجماعة، و أنه مازال هناك تيارا ثالثا ما بين 

، وإن كان مازال ينقصه عنصر 0522بديلي يوليو 

حيه في نفوس هذا  2100ر يناير فال تزال أفكا. التنظيم

الجيل، تبحث عن إطار تنظيمي حتى تستطيع أن تغير 

 .من قواعد اللعبة السياسية في مصر ما بعد الثورة


