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 مقدمة

تاريخ النظام السياس ي   فيكبرى  نقطة تحول  2020أغسطس  12و 11املقرر لها  املصري تمثل انتخابات مجلس الشيوخ 

 املصري 
ً
 حزبيا واسعا

ً
بانتخابات مجلس الشورى، بعدما كانت   ، فألول مرة منذ تأسيس الجمهورية املصرية تشهد البالد اهتماما

 ملصلحة الحزب  املاض ي في
ً
 من الناخبين واألحزاب، بالنظر إلى توافر قناعة بأنها محسومة سلفا

ً
 الوطني تشهد عزوفا

 الديمقراطي.

بدء  في ذلك العملية االنتخابية ملجلس الشيوخ، وظهر  فيعن توجهها نحو املشاركة  متنوعة زبية حفقد أعلنت قوى سياسية و 

األحزاب التقدم بطلبات للهيئة الوطنية لالنتخابات بأوراق ترشحهم ناهيك عن بدء األحزاب تقديم  مرشحيعدد كبير من 

 ستخوض بها االقتراع. التيالقوائم 

في  ذلك ، وظهرةاألعوام الخمس األخير  فيمصر  فياألداء الحزبي  فيواألرجح أن ثمة تطور ال تخطئه عين بشأن التطور الحادث 

بالنظام الفردي باإلضافة إلى نظام ، 2015العام  فيأجريت  التياالنتخابات البرملانية  في استعادة ثقافة التحالفات الحزبية

في املئة من مقاعد البرملان، بينما   20القوائم املغلقة املطلقة للمرة األولى في تاريخ البرملان املصري. وُيخصص لتلك القوائم 

 .باقية للنظام الفردي، سواء للمنتمين لألحزاب أو املستقلينتخصص املقاعد ال

البنية الدستورية الخاصة بمجلس الشيوخ، واإلطار القانوني الخاص بآليات إجراء  فيهذا السياق، ومع التطور الحادث  في

انتخابات    فيحيال املنافسة    والقوائم، فأن مساحات التوافقات والتفاهمات الحزبية  الفرديتجمع بين النظام    والتيانتخاباته،  

 ايجابيا غير مسبوق،  2015برملان  فياألوفر، خاصة أن تجربة التحالفات الحزبية  هيمجلس الشيوخ ستكون 
ً
حققت مردودا

 .، وأضفت مزيد من الحيوية على العملية االنتخابية2015انتخابات  فيواحدة من أبرز الظواهر السياسية حتى أنها كانت 

إلى طيف واسع   ةباإلضاف"في حب مصر"، وضمت عدد معتبر من األحزاب املصرية    قائمة  2015استحقاق    فيوائم  ومن أهم الق 

 
ً
عن قائمة  من الشخصيات العامة، وقائمة حزب النور السلفي وقائمة التحالف الجمهوري االجتماعي، وقائمة "مصر" فضال

 .""نداء مصرل"، وقائمة االستقال"تحالف مصر" املكونة من "الجبهة املصرية، وتيار 

يمكن أن  التيهذا السياق ُيفح الباب أمام تساؤالت عديدة تطرح نفسها حول شكل مجلس الشيوخ املقبل، والتحالفات  في

 .أخرى  الشيوخ حساباتأم أن النتخابات مجلس  2015يشهدها، وهل نحن أمام إعادة انتاج تحالفات 

 حراك حزبي 

تاريخ االنتخابات النيابية املصرية، ليس فقط   فيعالمة هامة    الجاري ستجرى خالل العام    التيالشيوخ  تمثل انتخابات مجلس  

عقود  فيعرفتها البالد  التيسبقت العملية االنتخابية وأعطت لها خصوصية واضحة مقارنة باالنتخابات  التيبسبب األجواء 
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مصر  في السياس يالتطور  مستقبلفإن  ، ومن ثم الديمقراطي مسيرة التطور   فياستناد أساسية  نقطةسابقة، وإنما باعتبارها 

ظل حالة من الحراك الحزبي،   فيكما تجرى انتخابات الشيوخ  جانب معتبر منه على إفرازات انتخابات مجلس الشيوخ.    فييعتمد  

 تحركات جادة من قبل األحزاب لتشكيل تحالفات انتخابية تمكنها  حيث  
ً
من التحرك في الشارع  تشهد الساحة السياسية حاليا

و  11 فيوطرح برنامجها على املواطنين الذين سيكون عليهم االختيار وفقا لقناعاتهم في انتخابات مجلس الشيوخ التي ستجرى 

الجمود الذي تعاني منه  في حلحلةأغسطس املقبل بنظام يجمع بين القائمة املطلقة والفردي، وهو األمر الذى يساهم  12

 .، ويوسع تمثيل املعارضة في املنظومة التشريعيةالحياة الحزبية

إجراء االنتخابات بالقائمة املغلقة على نصف مقاعد مجلس الشيوخ يحقق مكاسب لألحزاب ويضمن تمثيل أكبر أن  حواألرج

الذين  لها سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، وتفسح املجال أمامها للتحرك في الشارع لطرح برامجها على املواطنين

   .سيكون عليهم االختيار وفقا لقناعاتهم

أطلقها رئيس الدولة مطلع  التيالتصريحات  فيمصر، وظهر ذلك  فيالحزبية  الحياةوتدفع السلطة التنفيذية باتجاه تفعيل 

ل مختلف   كيانات  5بينها على االندماج في    فيما، عندما اقترح على األحزاب والقوى السياسّية أن تّتفق  املاض ييناير  
ّ
رئيسّية تشك

 من مختلف القوى السياسّية على اختالف 
ً
التّيارات، لكسر حالة الجمود وإثراء الحياة السياسّية، األمر الذي القى ترحيبا

  .واتجاهاتها السياسية اوتوجهاته

 غير مسبوق بين أحزاب املعارضة واألحزاب الداعمة للسلطة  فيوشهدت األحزاب السياسية 
ً
، 2020العام  فيمصر توافقا

اإلصالح  -أحزاب تشمل )مستقبل وطن  10، تضم 2020فبراير  فيبدأت  التيوأسفر عما سمى "جلسات الحوار الوطني" 

كما  املؤتمر(. –التجمع  - الغد -الشعب الجمهوري  -الوفد  -املحافظين  -املصري الديمقراطي االجتماعي  -العدل  -والتنمية 

 مع نحو  التيقادت تنسيقية الحزب طوال الشهور الثالثة 
ً
 مجتمعيا

ً
 والعديد من الشخصيات العامة  27خلت حوارا

ً
حزبا

،  2020بي لالقتراعات املقرر لها بشأن تعزيز ثقافة التحالفات السياسية ومناقشة الوصول إلى أجود نظام انتخا والسياسية،

 وفى الصدارة منها انتخابات مجلس الشيوخ.

 فيالتوصيات  مجموعة منواألحزاب القريبة من السلطة إلى إقرار  بين أحزاب املعارضة والتنسيق جهود التوافق وخلصت

إحداث تعديالت دستورية حقيقية مصر، كما طالبت بضرورة  في مساندة جهود عملية التحول الديمقراطيالصدارة منها، 

  مبدأ املواطنة وحقوق اإلنسان وتعزيز التوازن بين السلطات. تعزز من قيم الديمقراطية وترتكز على

القوانين املنظمة ملباشرة   فيالوصول إلى تلبية طموحاتها  فيالتوافق هو السمة األبرز بين هذه األحزاب، وهو ما ساهم  وكان

    تنظيم مجلس النواب ومجلس الشيوخ.  ية، وقانونالحقوق السياسي
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حول   تفاهمات واسعةفقد شهدت ساحة املعارضة املصرية    ،2020  الشيوخباستعداد األحزاب النتخابات مجلس  وفيما يتعلق  

  نجاح   التفاهموكانت من تداعيات هذا    املقبل.  أغسطس  فياملقبلة املقرر إجراؤها    الشيوخقضية التعامل مع انتخابات مجلس  

بين اعضائه على   االتفاقأثر جمعت طيف واسع من القوى السياسية  التيوحوارات تنسيقة األحزاب  الوطنيجلسات الحوار 

 . انتخابات مجلس الشيوخ فياملشاركة  أهمية

 خارطة املشاركة املتوقعة

الجاري، بدأت القوى السياسية على قدم وساق    يوليو مطلع    فيالشيوخ  مع مصادقة رئيس الدولة على قانون انتخابات مجلس  

االستعداد لترتيب أوراقها من أجل عمل تحالفات انتخابية نظرا ألن شكل االستحقاق االنتخابي ملجلس الشيوخ الجديد يعتمد  

 بشكل كبير على التحالفات االنتخابية وفقا ملا جاء في مواد القانون املنظمة له.

الصدارة  في، املصري الشارع  فياالنتخابات املقبلة ملجلس الشيوخ بمشاركة قوى سياسية فاعلة وذات حضور واسع  وتتميز 

بجانب مشاركة متوقعة لعدد  والناصري منها حزب مستقبل وطن باإلضافة إلى القوى الحزبية التقليدية مثل الوفد والتجمع 

 كبير من الشخصيات العامة.

، وعلى ضوء التفاعالت 2015العام  في شهدتها االنتخابات البرملانية  التيعلى التحالفات االنتخابية  هذا السياق، وبناء  في

انتخابات  فيتحالفات حزبية متوقعة  شهدتها الساحة السياسية طوال الشهور املاضية، يمكن اإلشارة إلى ثالث التيالحزبية 

 بيان ذلك على النحو التالي:ويمكن أغسطس املقبل،  12و  11مجلس الشيوخ املقرر له 

 " قائمة " دعم مصر

مجلس تعد هذه القائمة هو نسيج بين األحزاب املشاركة في ائتالف دعم مصر صاحب األغلبية البرملانية الحالية تحت قبة 

 والتي يضم األحزاب املشاركة في الشارع السياس ي بقوة، ه، ويعبر التحالف األقوى ضمن العملية االنتخابية نظرا ألنالنواب

بجانب أن تلك األحزاب املشاركة في تلك القائمة هي التي  تحظى بحضور أوساط الجماهير، وفى مقدمتها حزب مستقبل وطن 

 عن قانوني مجلس النواب ومج تقدمت 
ً
لس بمجموعة القوانين الخاصة بتنظيم أحكام مباشرة الحقوق السياسية فضال

 الشيوخ.

لتشكيل قائمة انتخابية تضم العديد من األحزاب   وبدأ ائتالف دعم مصر منذ وقت إجراء مناقشات مكثفة واتصاالت واسعة

 ."وطن، املصريين األحرار، الشعب الجمهوري، الحرية، الوفد، املؤتمر، الغد، مصر الحديثة لمستقباملمثلة في " 

ائمة سوف يتم حسب تمثيل كل حزب داخل القائمة من حيث قوته وتواجده في الشارع  توزيع املقاعد داخل الق  يتم  أن  ويتوقع

  .وانتشاره في املحافظات وقوة تصويته وحشده في الشارع

تمثيل أكبر في العملية  يمثل القلب الصلب الئتالف "دعم مصر"، له    الذيفى هذا السياق، يتوقع أن يكون حزب مستقبل وطن  

  .يضم العدد األكبر من الشخصيات العامة ويليه حزب الشعب الجمهوري، وحزب الوفداالنتخابية نظرا ألنه 
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من   مطلع يوليو الجاري يعزز "ائتالف دعم مصر"  فيومع توقيع رئيس الجمهورية على قانون إجراء انتخابات مجلس النواب 

بشكل  إلعالنهاالقائمة ووضع اسم للقائمة من أجل وضع املعاير لالختيار  مشاوراته ومساحات التفاهم بين مكوناته الحزبية

 .رسمي خالل الفترة املقبلة بعد إقرار القوانين بشكل رسمي

الذى يعول عليه االئتالف بشكل  الشيوخستخوض انتخابات مجلس  التي هيسيستقر عليها االئتالف  التي القائمة واألرجح أن

 تعزيز حضوره التشريعي، خاصة أن مجلس الشيوخ ي فيكبير 
ً
جوهره عن سابقه، بالنظر إلى الصالحيات  فيبدو مختلفا

له من جهة، ومن جهة أخرى دعم السلطة التنفيذية له. كما أن "دعم مصر" يسعى لضمان انفراده باألغلبية البرملانية    املمنوحة

الشارع    فيتصدره املشهد    مجلس الشيوخ ومن خلفه مجلس النواب، بما يتيح له قوة تشريعية معتبرة تفسح له املجال لتعزيز  في

 املستقبل. في املصري 

 

 " قائمة "نادي األحزاب الدستورية

حيث أصدرت  البرملانيةتعد تلك القائمة هي الرافضة لقوانين االنتخابات الذي تقدم به ائتالف دعم مصر صاحب األغلبية 

  .القانون األحزاب املشاركة في القائمة املتوقع تشكيلها بيانا ترفض فيه 

املحافظين، االصالح والتنمية، املصري الديمقراطي، الحزب الناصري،   وهيوتضم القائمة عددا من األحزاب املمثلة في البرملان  

  .الذي يمثل املعارضة تحت قبة البرملان 25/30مع ضم بعد الشخصيات املستقلة من تحالف 

ألحزاب الدستورية" عقد اجتماعات خالل األسبوع املقبل لالتفاق على  ويتوقع أن تقوم األحزاب املنضوية تحت الفتة "نادى ا

 .شكل القائمة

، خاصةغير أن هذا االئتالف ربما يعانى 
ً
انتخابات  في أن بعض األحزاب املنضوية فيه لم تحسم أمر البقاء ضمنه  تصدعا

صيغته الحالية. كما أن حزب العدل هو مجلس الشيوخ، وفى الصدارة منها حزب املحافظين الذى رفض مشروع االنتخابات ب

االخر لم يحسم موقفه بشأن البقاء داخل "ائتالف نادى األحزاب الدستورية"، فثمة فرص محتملة ملغادرته االئتالف، وهو ما 

أن حزبه ليس لديه مانع من التحالف مع حزب ، حيث أكد املاض يكشفته تصريحات رئيسه عبداملنعم إمام نهاية يونيو 

 وطن أو الدخول على قائمته االنتخابية. مستقبل

 " قائمة "تحالف األحزاب املصرية

يعد هذا التحالف هو وليد من حيث التشكيل حيث يترأسه املهندس تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ويضم العديد من 

الفعل في العمل مبكرا من أجل تكوين حزبا، أغلبها غير ممثلة في البرملان الحالي، وأعلن التحالف أنه بدأ ب 40األحزاب تصل إلى 

كما التحالف الذى يقوده مطر وضع آلية الختيار األعضاء املشاركين في العملية االنتخابية املقررة ملجلس الشيوخ   .تشكيالته

 في التوافق على لجنة نوعية تضم ممثلين عن األحزاب املنضوية فيمن األحزاب داخل االئتالف، السيما وان االئتالف نجح 

 .تحالف األحزاب املصرية، ومنوط بها اختيار أنسب العناصر بالتوافق مع رؤساء األحزاب

وعامة، وبغض النظر عن هذه القوائم املرشحة لخوض االستحقاق التشريعي املقبل، فإن انتخابات مجلس الشيوخ رغم ما  

 الرئيس يالشارع، والداعم  فيع بحضور واسع يمكن أن يقال بشأن كونها محسومة سلفا ملصلحة ائتالف دعم مصر الذى يتمت
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 عن قدرتها املالية على تمويل الحمالت االنتخابية  
ً
مقاعد الدوائر، إال أنها فتحت املجال أمام أحزاب   فيللسلطة التنفيذية فضال

ا ربما تعيد تشكيل العملية االنتخابية، وبخاصة ائتالف نادى األحزاب الدستورية، كما أنه فياملعارضة الرئيسية باملشاركة 

 البالد. فياملسرح السياس ي وخريطة القوى الفاعلة فيه بصورة ستوثر على مسارات العملية الديمقراطية 

  :حزب النور 

برغم رفض حزب النور إجراء انتخابات مجلس الشيوخ بنظام القائمة املطلقة وتأييده القائمة النسبية إال أن ثمة فرص 

اقتراع مجلس الشيوخ ضمن ائتالف "دعم مصر" أو بقائمة مستقلة خاصة أن هناك أحزاب مثل   فيمتصاعدة ملشاركة الحزب  

ب التي تتبنى أيديولوجية انتخابات مجلس الشيوخ مع األحزا للتحالف خالل، وغيرها أعلنت رفضها والناصري الوفد والتجمع 

 دينية، مثل حزب النور.

وفى حال قرار النور خوض االنتخابات بقائمة خاصة أو الترشح على املقاعد الفردية، فأن مشاركته قد تكون محدودة بالنظر 

 دراته الذاتية.الحزب، واعتماد كل مرشح على ق  فيإلى ضعف املوارد املالية 

 :واملرأة تيار املستقلين

نص قانون تنظيم انتخابات حيث  ،  2020  الشيوخانتخابات مجلس    فييتوقع مشاركة عدد وسع من الشخصيات غير الحزبية  

يوليو الجاري، ودخل حيز التنفيذ،   2  في  السيس ي، الذى صادق عليه الرئيس عبدالفتاح  2020لسنة    141مجلس الشيوخ رقم  

 .الفرديعضو بنظام االنتخاب  100ضرورة انتخاب نحو على 

أغسطس املقبل، إذ أن  12و  11 في الشيوخ العملية االنتخابية املقررة ملجلس  فييتوقع أن ترشح عدد واسع من النساء كما 

نص القانون املنظم الحياة النيابية سواء ترشيحا أو تصويتا، حيث    فيالتعديالت الدستورية األخيرة كفلت تمثيل أفضل للمرأة  

، ويصل هذا العدد إلى  15نساء إذا كان عدد أعضاء القائمة  3القتراع مجلس الشيوخ على ضرورة وجود 
ً
نساء حال   7عضوا

.  35وصول أعضاء القائمة إلى 
ً
 مرشحا

اجتماعية وسياسية بجوار املناخ  والواقع أن املشاركة املحتملة بكثافة أوساط املستقلين واملرأة ترتبط بأبعاد ومستجدات 

املحفز، أولها وجود قناعة لدى املرشح املستقل بأهمية مجلس الشيوخ، خاصة أن التعديالت الدستورية األخيرة  الدستوري

 منحته املزيد من الصالحيات ناهيك عن دفع السلطة التنفيذية نحو التمكين للمجلس الجديد.

مناخ انتخابي قد ال يسمح بإفراز سيطرة رأس املال أو العصبياتـ بالنظر إلى التغيير   فيمثل  ويرتبط ثانيهما بتوافر بيئة خصبة تت

الثقافة السياسية على كافة املستويات، سواء فيما يتعلق بانفتاح النظام السياس ي الذى أصبح عامال  فيااليجابي الحادث 
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بالشئون العامة،  املصري اعد االهتمام الشديد للمجتمع نوعيا مؤثرا فى اتجاهات النخبة وثقافتها السياسية ناهيك عن تص

 وفى القلب منها العملية االنتخابية.

هنا، يمكن تفسير احتمال اندفاع قطاعات سياسة من املصريين املستقلين للتقدم لخوض انتخابات مجلس الشيوخ املقبل، 

 .وكذلك مشاركة نسائية كبيرة على مستوى الترشح

 خاتمة

،  2014هناك تغيرات كثيرة حدثت على الساحة السياسية املصرية عشية انتخابات الرئاسة املصرية    القول أنكن  النهاية يم  في 

مسمى "مجلس الشيوخ"، وهو األمر الذى من   تحت  2019فقد شهدت عودة مجلس الشورى بموجب التعديالت الدستورية 

 
ً
الشارع   فيالسنوات األخيرة، وحققوا نجاحات ملحوظة  في املحتمل أن يعزز حضور الفاعلين الحزبيين الجدد الذين ظهورا

 السياسية التقليدية. مثل حزب مستقبل وطن مقارنة بالقوى  املصري 

قبيل إجراء انتخابات مجلس الشورى، سنجد أنه عرف تفاهمات جديدة تتجاوز   املصري   السياس يباستعراض املشهد  نه  كما أ

عقود سابقة بين الحكومة واملعارضة، إذ أصبح ثمة تكامل بين الطرفين،   فيعرفتها الساحة املصرية    التياالنقسامات التقليدية  

ختصاصاته وتفعيل أدواتها املحاسبية بما ال يعيق عمل الدولة، وال يقوض من  حيث يدفع كل منهما االخر نحو تعزيز ممارسة ا

 الحزبية. ةبناء الحيا


