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 مقدمة 

( وحتي   9وخ ( وذلك خالل الفترة من )  مع بدء الدعوة الرسمية للناخبين لالقتراع الشعبي لتكوين غرفة التشريع الثانية املسماة ب ) مجلس الشي 

( مواد   7والتي تضمنت موادها استحداث باب ) سابع ( تضمن )    2019ة  والتي أتت التزاما بنصوص التعديالت الدستوري   2020( أغسطس    12)  

بترقيم من )  د مع مجلس النواب تتضمن    ( كفلت إنشاء غرفة نيابية جديدة ذات اختصاص تشاوري وتكاملي  254( وحتى )    248ستورية أتت 

ات للنظر فيما يمكن تقديمه من توصيات حولها فقد  اختصاصاتها النظر فيما قد يحيله لها رئيس الجمهورية من قضايا وموضوعات وتشريع

عملي  املهتمون  عناصرهاترقب  اجتمعت  وان  تنوعت  ألسباب  املستحدث  املجلس  عضوية  علي  للتنافس  النخبوي  اإلقبال  ونسب  الترشح    ات 

 الرئيسية فيما يلي :  

 
ا
: أن املجلس املستحدث ) الشيوخ ( هو في نظر قطاعات مجتمعية وسياسية عديدة إعادة إنتاج ملجلس سابق ) الشورى ( امتلك من السخط    أوال

 اد القيمة أو الحماس التصويتي ما كان حافز الشعبي وافتق
 
عدل بل وتصوير تلك  بإلغاء سند وجوده من الدستور امل   2014لقيام لجنة دستور    ا

إعادة النظر في دستور مصر القائم وقتها بما جعل الجميع يترقب خطوات تكوينه رغبة في التعرف علي    ومكتسباتاملهمة بكونها أحد أبرز منجزات  

 دي قدرته علي أن يصحح مسارات ماض مازال يلقي بظالله علي املشهد السياس ي القائم .بواعث عودته وم

 
ا
وفق ما جري إعالنه والترويج له وسط القطاعات املجتمعية والشعبية تفترض    إلنجازهاملهمة التي أتي املجلس ) الشيوخ (  ة الدور وا: أن طبيع  ثانيا

طبيعة خاصة للمترشحين وتتطلب صفات وخصائص مميزة لديهم بصورة ربما أعمق من املتنافسين لعضوية ) مجلس النواب ( وهو ما جعل تتبع  

سيلة لتأكيد الصورة الذهنية املستحدثة حول أدوار وأداءات املستقبل  بيانات املترشحين وخبراتهم جزء من االهتمام الشعبي وو سياقات الترشح و 

 ملجلس الشيوخ .

 
ا
في  : أن الفترة التي سبقت اإلعالن عن الخطوات اإلجرائية والتنفيذية لتشكيل املجلس قد شهدت حوارات مجتمعية وسياسية متعددة رغبة    ثالثا

ع لألطياف السياسية داخل املجلس املستحدث وأيضا تقليل التنافسية االنتخابية بما  الوصول لتوافق بين القوي السياسية لضمان تمثيل واس

للكفاءة  بتركيبة جيوسياسية تفتقد  يتناقض مع طبيعة مهام وأدوار املجلس ويرهن مقدرات أدائه  قد تستجلبه من استنفار عشائري أو مالي 

( 11أثمرت نجاحات توجتها ) القائمة الوطنية املوحدة ( والتي تضم في عضويتها ) ارات املنشودة في عضو مجلس الشيوخ وهي الحوارات التي  وامله

حزب سياس ي وان أصابتها باملقابل إخفاقات أدت لغياب عدد من القوي السياسية الفاعلة عن التواجد داخلها بل وغياب بعضها ) كليا ( عن  

 االنتخابي ملجلس الشيوخ . املشهد 
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ا
فس ي لعضوية املجلس في ظل الطبيعة املستحدثة لتكوين دوائره االنتخابية والتي اعتمدت املزج بين نظامين انتخابيين  : حجم اإلقبال التنا  رابعا

الجغرافي للمقاعد الفردية بحيث تكون كل  مع ) مناصفة ( املقاعد بينهما هما ) الفردي ـ القوائم املغلقة املطلقة ( مع اعتماد آلية توسيع النطاق  

 ( إدارية  التي    وحدة  بالصورة  وانتخابيا  للمقعد سكانيا  العادل  الوزن  لها وفق قاعدة  املطلوب  العدد  تنتخب  انتخابية موحدة  ( دائرة  محافظة 

شحين رأي البعض أنها قد تقلص  حددها حكم الدستورية سابقا وهو ما جعل عملية الترشح بل وفرص املنافسة تستدعي طبيعة خاصة للمتر 

 لعملية االنتخابية طابعها التنافس ي املعتاد في االنتخابات الوطنية  أعدادهم بصورة قد تفقد ا

كانت   مهما  لتنافساتها  والتصدي  االنتخابية  بالعمليات  والشعبي  الوطني  االهتمام  مدي  جليا  تبدي  فقد  الترشح  باب  فتح  بمجرد  أنه  والواقع 

في الترشح لعضوية مجلس الشيوخ من يود التي تفترضها طبيعة تكوين الغرف االستشارية حيث ظالصعوبات أو الق هر مدي االهتمام والرغبة 

بلغ عددهم اإلجمالي )   ( مترشح قبل عملية فحص ومراجعة مستندات   912تتبع اإلحصاء الرقمي للعدد اليومي ملقدمي طلبات الترشح والذين 

لي  العدد  )  الترشح والتي قلصت  )  762صبح  ملفات  نتيجة استبعاد  ل 150( مترشح  انطباق  ( مترشح  أو عدم  املطلوبة  املستندات  عدم استيفاء 

ثانية ليصبح   الشروط الخاصة بتكوين املجلس عليهم وان كانت مرحلة التظلمات والطعون في قرارات االستبعاد والقيد قد أعادت رفع الرقم 

( مترشحين لكل مقعد نيابي    8للتنافسية )    ( مترشح بمتوسط عام  787الشيوخ علي املقاعد الفردية )  العدد النهائي للمترشحين لعضوية مجلس  

. 

 التطور اليومي للترشيحات 

 إجمالي املرشحين  عدد املرشحين  التاريخ  اليوم م

 234 234 2020/   7/  11 السبت  1

 323 89 2020/   7/  12 األحد  2

 382 59 2020/   7/  13 االثنين 3

 469 87 2020/   7/  14 الثالثاء 4

 569 100 2020/   7/  15 األربعاء 5

 682 113 2020/   7/  16 الخميس 6
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 734 52 2020/   7/  17 الجمعة 7

 912 178 2020/   7/  18 السبت  8

 

سيات االنتخابية الوطنية حيث كانت  والواقع أن حركت الترشح وتنافسيته اعتمدت وتيرة شديدة املوضوعية تتعامل بخبرات وذكاء واقع التناف

( األمر الذي يمكن إدراك مسبباته من منطلق أن ) األول ( يضمن    178( واليوم األخير )    234أكثر األيام كثافة في تقديم الطلبات هما اليوم األول )  

تنافسا علي املواقع املتقدمة في كشوف الترشح والتصويت وأيضا الرموز األكثر تميزا   بالفوز في ثقافة الناخبينلصاحبه  وفق الخبرات   وارتباطا 

مة  املتوارثة بينما ) األخير ( يسمح للمرشحين بدعاية وإرشادات تصويتية تبتعد عن اللبس والخطأ الذي قد يسببه وجود املرشح في وسط القائ 

الرسمية ) الجمعة(   ( والذي وافق يوم االجازة  52ابع )  بينما شهدت بقية األيام معدالت متوسطة ومتقاربة كان أدناها معدل التقديم في اليوم الس

الذي يصعب علي املصريين تخيل ممكنات العمل خالله اضافة لتعطل كافة املصالح واملؤسسات الحكومية التي ستضطر املترشح لالنتظار لليوم  

 التالي متي اكتشف احتياجا الستكمال ملفه أو تصحيح مستنداته .
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 القسم األول 

 ن االنتخابية طعو ال   
املقبول    ات موضوعتضمنت  وقد   من  عدد  باستبعاد  املطالبة  تنفيذ    أوراقهم الطعون  بوقف   ، من    وإلغاءللترشح  الصادر   الهيئة القرار 

املقبولين   هؤالءجاءت بصحف الطعون للمطالبة باستبعاد  التي االسباب  ابرز ترشحهم ، ومن  أوراق الوطنية لالنتخابات ، واملتضمن قبول  

و عدم تقديم ما يفيد حصول املرشح الذي تم قبول   البعض للخدمة أداء، هي عدم 
ٔ
   . عالي مؤهلعلي  أوراقهالعسكرية ، ا

  2020ملرشحي انتخابات مجلس الشيوخ  بالقاهرة   أوال ا: حصر للطعون االنتخابية امام محكمة القضاء اإلداري اول درجة

 ما تم في الطعن   ضده   املطعون  الطاعن  رقم الدعوى / السنة   م

 رفض   "وزير العدل"  وليد مدكور ياسين   ق  74لسنة  47659 1

 رفض   "الوطنية لالنتخابات"  إبراهيم ادوارد إبراهيم   ق  74لسنة  47643 2

 رفض   "العليا لالنتخابات"  اشرف محمود محمد   ق 74لسنة  47712 3

 رفض   بات" لالنتخا "الوطنية فرج عبد البديع فرج   ق 74لسنة  47699 4

 رفض   "الوطنية لالنتخابات"  محمد محمد عبد الفتاح   ق  74لسنة  47719 5

 رفض   "الوطنية لالنتخابات"  شيماء عبد الرحمن مهدي   ق  74لسنة  47713 6

 رفض   "الوطنية لالنتخابات"  سامح نصر توماس   ق  74لسنة  47714 7

 رفض   لالنتخابات"  طنية"الو  عصام نحمده سيد   ق 74لسنة  47715 8

 رفض   "الوطنية لالنتخابات"  ايناس منير رزق   ق 74لسنة  47716 9

 رفض   أيمن فتحي   حامد محمد عبد السالم   ق 74لسنة  47588 10

 رفض   لالنتخابات    رئيس اللجنة  العليا ماجد محمد السيد   ق 74لسنة  47582 11

 رفض   ة  العليا لالنتخابات  اللجن رئيس  ماجد محمد السيد  ق 74لسنة  47573 12

 رفض   رئيس اللجنة  العليا لالنتخابات   ماجد محمد السيد  ق 74لسنة  47577 13

 رفض   رئيس اللجنة  العليا لالنتخابات   ماجد محمد السيد  ق 74لسنة  47578 14



 

 

6 

 

 ما تم في الطعن   ضده   املطعون  الطاعن  رقم الدعوى / السنة   م

 رفض   رئيس اللجنة  العليا لالنتخابات   ماجد محمد السيد  ق 74لسنة  47580 15

 رفض   "الوطنية لالنتخابات"   عمر جالل حسن   ق 74لسنة  47676 16

 رفض   "الوطنية لالنتخابات"   عمر جالل حسن  ق 74لسنة  47678 17

 رفض   "الوطنية لالنتخابات"   عمر جالل حسن  ق 74لسنة  47685 18

 حكم تمهيدي   اللجنة  العليا لالنتخابات   أحمد مصطفى عبد هللا   ق 74لسنة  47764 19

عدم اختصاص واحالة   الهيئة الوطنية لالنتخابات   هاني سامح سيد   ق 74لسنة  47756 20

 للدائرة األولى موضوع  

 رفض   الهيئة الوطنية لالنتخابات  صادق على محمد   ق 74لسنة  47747 21

 رفض   الهيئة الوطنية لالنتخابات  جمال السيد على   ق 74لسنة  47759 22

 رفض   الهيئة الوطنية لالنتخابات  مد العربي احمد  حم ق 74لسنة  47786 23

 رفض   عمر جالل حسن   عالء احمد على   ق 74لسنة  47795 24

 رفض اللجنة العليا لالنتخابات   وفاء محمد بدوي   ق 74لسنة  47803 25

 رفض   الهيئة الوطنية لالنتخابات  صالح على محمد   ق 74لسنة  47802 26

 رفض   الهيئة الوطنية لالنتخابات  د احمد إسماعيل  مو مح ق 74لسنة  47821 27

 رفض   الهيئة الوطنية لالنتخابات  حنان عبد اللطيف السيد   ق 74لسنة  47831 28

 رفض   لالنتخابات الهيئة الوطنية   سهام محمد سالم   ق 74لسنة  47834 29

 رفض   اللجنة العليا لالنتخابات   نادر يحي عبد اللطيف   ق 74لسنة  47851 30

 رفض   اللجنة العليا لالنتخابات   سيدة زغلول سليم   ق 74لسنة  47852 31

 عدم قبول    اللجنة العليا لالنتخابات   حسين محمد حسين   ق 74لسنة  47853 32

 عدم قبول    اللجنة العليا لالنتخابات   حجازى الشبراوي   ق 74لسنة  47854 33
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 ما تم في الطعن   ضده   املطعون  الطاعن  رقم الدعوى / السنة   م

الغاء القرار املطعون   رئيس اللجنة العليا لالنتخابات   سيد زكى برنامه   ق 74لسنة  47452 34

 عليه  

 عدم قبول    الهيئة الوطنية لالنتخابات  هشام سالم محمد   ق 74لسنة  47649 35

 رفض الهيئة الوطنية لالنتخابات  طارق درويش على   ق 74لسنة  47706 36

 رفض ت الهيئة الوطنية لالنتخابا هشام يحي محمد   ق 74لسنة  47717 37

الغاء القرار املطعون   رئيس اللجنة العليا لالنتخابات  ماجد محمد السيد   ق 74لسنة  47579 38

 عليه  

 رفض الوطنية لالنتخابات الهيئة  ماجد محمد السيد  ق 74لسنة  47647 39

 رفض الهيئة الوطنية لالنتخابات  عمر جالل حسن   ق  74لسنة  47683 40

 رفض   الهيئة الوطنية لالنتخابات  سن الل حعمر ج ق 74لسنة  47689 41

الغاء القرار املطعون   الهيئة الوطنية لالنتخابات  عمر جالل حسن  ق 74لسنة  47690 42

 عليه  

الغاء القرار املطعون   الوطنية لالنتخابات   عمر جالل حسن   ق  74لسنة  47691 43

 عليه  

الغاء القرار املطعون   لالنتخابات    الوطنيةالهيئة  أبو هنطش عبد املجيد   ق  74لسنة  47770 44

 عليه

 رفض   العليا لالنتخابات  اللجنة   حسن عوض حسن   ق  74لسنة  47790 45

 رفض   اللجنة العليا لالنتخابات   ممدوح امام محمد   ق  74لسنة  47799 46

 رفض الهيئة الوطنية لالنتخابات  محمد نبيل محمد   ق  74لسنة  47818 47

 عدم قبول   الهيئة الوطنية لالنتخابات  كريم محمد عبد العزيز   ق  74لسنة  47813 48

 رفض اللجنة العليا لالنتخابات  محمد محمود عبد الظاهر   ق  74لسنة  47825 49
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 ما تم في الطعن   ضده   املطعون  الطاعن  رقم الدعوى / السنة   م

الغاء القرار املطعون   اللجنة العليا لالنتخابات  محسن عبد الفتاح ربيع   ق  74لسنة  47836 50

 عليه  

 رفض   اللجنة العليا لالنتخابات  احمد خليل احمد   ق  74لسنة  47844 51

 رفض   الهيئة الوطنية لالنتخابات  صالح محمد عبد اللطيف   ق  74لسنة  47850 52

 رفض   شريف احمد   حامد محمد عبد السالم   ق  74لسنة  47586 53

 رفض   اللجنة العليا لالنتخابات   احمد محمود عيس ى   47855 54

 رفض   الهيئة الوطنية لالنتخابات   محمد على موس ى على   ق  74لسنة  47858 55

 رفض   الهيئة الوطنية لالنتخابات  محمد محمد فريد   ق  74لسنة  47857 56

 رفض   اللجنة العليا لالنتخابات  احمد مصطفى عبد هللا   ق 74لسنة  47764 57

 ترك الخصومة   نتخابات اللجنة العليا لال  عيس ى محمود عبد الواحد   ق  74لسنة  48001 58

 ترك الخصومة   اللجنة العليا لالنتخابات  عيس ى محمود عبد الواحد   ق  74لسنة  48002 59

 عدم قبول   فاروق فاروق احمد   سحر حسان بكري   ق  74لسنة  47930 60

 رفض   رئيس اللجنة العليا لالنتخابات   ماجد محمد السيد   ق 74لسنة  47581 61

 رفض   رئيس اللجنة العليا لالنتخابات   ماجد محمد السيد   ق 74لسنة  47575 62

 رفض   رئيس اللجنة العليا لالنتخابات   ماجد محمد السيد   ق  74لسنة  47576 63

 رفض الوطنية لالنتخابات   عمر جالل حسن   ق  74لسنة  47673 64

املطعون   الغاء القرار الوطنية لالنتخابات  عمر جالل حسن   ق 74لسنة  47680 65

 ه  علي 

 رفض   الوطنية لالنتخابات   عمر جالل حسن   ق  74لسنة  47686 66

 عدم قبول   الهيئة الوطنية لالنتخابات   محمد عالء الدين ماض ي   ق  74لسنة  47800 67

 رفض   اللجنة العليا لالنتخابات   كمال محمد عبد ربه   ق  74لسنة  47856 68
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 ما تم في الطعن   ضده   املطعون  الطاعن  رقم الدعوى / السنة   م

الغاء القرار املطعون   الهيئة الوطنية لالنتخابات   ياب  ن مصطفى د احمد احسا ق  74لسنة  47859 69

 عليه  

 رفض   محمد متولى محمد   حامد محمد عبد السالم   ق  74لسنة  47865 70

 رفض   الهيئة الوطنية لالنتخابات   احمد محمد شراني   ق  74لسنة  47863 71

 رفض   نتخابات  وطنية لال الهيئة ال  عمرو إبراهيم على محمد   ق  74لسنة  47861 72

 رفض   الهيئة الوطنية لالنتخابات   عاطف أبو الحمد مخيمر   ق  74لسنة  47860 73

 رفض   الهيئة الوطنية لالنتخابات   عاطف أبو الحمد مخيمر   ق  74لسنة  47862 74

 رفض   الهيئة الوطنية لالنتخابات   عاطف أبو الحمد مخيمر   ق  74لسنة  47864 75

 رفض   العليا لالنتخابات   محمد عمارة زيدان   ق  74لسنة  47695 76

 عدم قبول   العليا لالنتخابات   عالء الدين احمد   ق  74لسنة  48003 77

الغاء القرار املطعون   رئيس اللجنة العليا لالنتخابات   ماجد محمد السيد   ق  74لسنة  47574 78

 عليه  

 

 ن بمحكمة القضاء اإلداري  وفيما يلى جدول يوضح حصر ما تم بالطعو 

 العدد   ما تم في الطعن   م

 58 رفض الدعوى   1

 9 الغاء القرار املطعون عليه   2

 7 عدم قبول   3

 2 ترك الخصومة   4

 1 عدم اختصاص   5

 1 حكم تمهيدي   6
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التي قدمه بالتظلمات  ارتبطت  االنتخابية سخونة وأحداث جدلية  والطعون  التظلمات  الطعن علي  شهدت مرحلة  أو  املستبعدون  املترشحون  ا 

( ينتمون  3( مترشحين بينهم )  9املترشح حيث انتهت محكمة القضاء اإلداري إلي استبعاد )    قرارات إدراج من ال تنطبق عليهم الشروط الواجبة في 

محافظات هي ) القاهرة ـ القليوبية ـ الدقهلية ـ كفر    (  8( مستقلين توزعوا بين )    6حزاب سياسية ) مستقبل وطن ـ الوفد ـ النور ( إضافة لعدد )  إلي أ

ما ) أحمد  البحر األحمر ( حيث كانت الجيزة هي املحافظة الوحيدة التي شهدت استبعاد مترشحين )اثنين ( ه   الشيخ ـ الجيزة ـ الفيوم ـ أسيوط ـ 

 السيد هارون ـ محمد حلمي البنا (  

عبد   ( من مترشحي حزب مستقبل وطن هم ) محمد  3دم بها املترشح عمر هريدي وأدت الستبعاد )  بينما كانت الطعون األكثر جدال تلك التي تق

أمين عام املجلس األعلى للجامعات لعدم الباسط يوسف ( للتخلف عن أداء الخدمة العسكرية والدكتور عبد الحي عبيد جامعة حلوان األسبق و 

وأحمد حسين صبور ملخالفات وأخطاء تتعلق بإقرارات الذمة املالية املقدمة من جانبه    توقيعه بشخصه علي عدد من مستندات وإقرارات الترشح

نهائيا بعودة عبد الحي عبيد وأحمد صبور في جلسة غاب عنها  وذلك   العليا حكما  الطاعن عمر هريدي وأثارت تكهنات  قبل أن تصدر اإلدارية 

 عديدة حول أسباب ذلك الغياب . 

 شوف املرشحين مرشحون تم استبعادهم من ك 

 االنتماء السياس ي رقم الكشف  املحافظة  االسم  م

 مستقبل وطن  8 القاهرة محمد عبد الباسط يوسف  1

تمهيدي
عدم اختصاص

ترك الخصومة
عدم قبول

الغاء القرار
رفض

1

1
1

2

7
9

58

الطعون االنتخابية بمحكمة القضاء االداري 

تمهيدي عدم اختصاص ترك الخصومة عدم قبول الغاء القرار رفض
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 مستقل 25 القليوبية  محمد أحمد الجعيدي  2

 الوفد  25 الدقهلية  العزيز السنيعبد الناصر عبد  3

 النور  9 كفر الشيخ  طارق محمد املهدي  4

 مستقل 20 الجيزة  أحمد السيد هارون  5

 مستقل 72 الجيزة  محمد حلمي البنا 6

 مستقل 7 الفيوم محمد أحمد برارة  7

 مستقل 11 أسيوط  أحمد سيد الطماوي  8

 مستقل 8 البحر األحمر محي الدين حسن العبادي  9

 

( من العدد اإلجمالي  %4,3شح يمثلون )  ( متر   34أما األحكام الخاصة بقبول التظلمات وإدراج مترشحين في القوائم النهائية فقد تضمنت عودة )  

ها سخونة األحكام الخاصة ـ القاهرة ـ الجيزة ـ الدقهلية ـ قنا ـ اإلسكندرية ( كان أكثر   ( محافظات هي ) البحيرة ـ الشرقية ـ املنوفية  8توزعوا بين )  

( مترشح أحدثوا انقالبا في املشهد االنتخابي للمحافظة    19  ( طعن تم رفض ) اثنين ( منهم والحكم بعودة )  21بطعون محافظة البحيرة التي بلغت )  

(    3( مترشحين واملنوفية )    5)  عشائرية املمتدة تليها محافظة الشرقية التي شهدت عودة  مع وجود عدد من العناصر ذات الشعبية الكبيرة وال 

(    6( مترشح جاءت توزيعتهم بين )    13شح واألحزاب السياسية )  ( متر   21مترشحين بينهم كما توزعت من حيث االنتماء السياس ي بين املستقلين )  

  ( النور  ـ التحرير  ( مترشحين إضافة ملترشح ) وحيد ( لكل من ) املؤت   4ن )  ( مترشحين وحماة وط   5أحزاب رئيسية هي  ـ املصري الديمقراطي  مر 

 املصري ـ مصر املستقبل ( 

 مرشحون تم إدراجهم بكشوف املرشحين

 االنتماء السياس ي رقم الكشف  ظة حافامل االسم  م

 النور  9 البحيرة  عبد الرسول عبد الهادي طبلية 1
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 النور  10 البحيرة  أشرف محمود محارب أبو كاشيك  2

 النور  12 البحيرة  الشافعي محمود محمد طه  3

 حماة وطن  16 البحيرة  رضا جالل أبو حمرة 4

 مستقل 17 البحيرة  أشرف بشير فتح هللا رحيل  5

 مستقل 19 البحيرة  محمد عفيفي الباجوري 6

 مصر املستقبل 21 البحيرة  حازم توفيق حزيمة  7

 الديمقراطياملصري  23 البحيرة  عصام السيد علي الناظر  8

 مستقل 24 البحيرة  تهاني عبد العظيم الشيخ 9

 مستقل 26 البحيرة  هدي عطية الكالف 10

 مستقل 27 البحيرة  محمد إبراهيم الجندي 11

 حماة وطن  29 البحيرة  ماهر رجب إبراهيم الحنش  12

 مستقل 30 البحيرة  مدحت يحي غازي  13

 املؤتمر 31 البحيرة  نهلة عبد الونيس قاسم  14

 مستقل 34 البحيرة  محمود ربيع الحناوي  15

 حماة وطن  35 البحيرة  هناء فتح هللا عبد الغفار 16

 مستقل 36 البحيرة  محمد أحمد عشيبة  17

 مستقل 37 البحيرة  هشام علي أبو رية   18

 حماة وطن  41 البحيرة  مسعود عبد القادر الحبوني  19
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 مستقل 8 الشرقية  أحمد عبد الرءوف نحلة  20

 مستقل 11 الشرقية  عاطف توفيق الحاوي  21

 مستقل 12 الشرقية  رحاب محمود سلطان  22

 مستقل 18 الشرقية  إبراهيم السيد أبو حامد   23

 التحرير املصري  28 الشرقية  جرجس العمدة ون ريم 24

 مستقل 4 املنوفية  د / حسن أبو القمصان الخولي  25

 مستقل 21 املنوفية  عرفات عبد الرءوف أبو يوسف  26

 مستقل 25 املنوفية  محمد عبد الفتاح حسين  27

 مستقل 11 القاهرة أبو هنطش عبد املجيد أحمد 28

 مستقل 36 هرةقاال سالي عبد اللطيف املغازي  29

 مستقل 72 الجيزة  عيد زكي برنابه  30

 مستقل 73 الجيزة  محسن عبد الفتاح داود  31

 مستقل 43 الدقهلية  إسالم محمد السعيد سراج 32

 النور  32 قنا محمود أبو السعود أحمد الشرقاوي  33

 النور  28 اإلسكندرية  طلعت مرزوق عبد العزيز  34

 

( محافظة توزعت بين محافظات    13عليها نفاذا ألحكام محكمة القضاء اإلداري في عدد )  املترشحين إدخال تعديالت  وباملجمل فقد شهدت قوائم  

ها  ( محافظات هي ) املنوفيةـ  قناـ  الشرقيةـ  اإلسكندريةـ  البحيرة ( ومحافظات شهدت استبعاد مترشحين وعدد  5شهدت إدراج مترشحين وعددها )  

( محافظات إدخال تعديالت تضمنت استبعاد    3فيوم ـ أسيوط ـ البحر األحمر ( بينما شهدت )  قليوبية ـ كفر الشيخ ـ ال ( محافظات هي ) ال   5)  
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أو  ( محافظة ظلت كشوف مترشحيها كما هي سواء لعدم تقديم طعون    14وإدراج مترشحين لقوائمها هي ) القاهرة ـ الجيزة ـ الدقهلية ( لتبقي )  

ـ املنيا ـ الوادي الجديد ـ سوهاج ـ األقصر ـ أسوان ـ دمياط ـ بورسعيد ـ اإلسماعيلية ـ السويس ـ  هي ) الغربية ـ بني سويف  لرفض املحكمة قبولها و 

 شمال سيناء ـ جنوب سيناء ـ مرس ي مطروح (  

 العدد النهائي  القضاء اإلداري  عدد املترشحين  املحافظة  م

 إدراج استبعاد 

 98 2 1 97 القاهرة 1

 60 ـ 1 61 يوبية قلال 2

 43 1 1 43 الدقهلية  3

 30 3 ـ 27 املنوفية  4

 20 ـ 1 21 كفر الشيخ  5

 73 2 2 73 الجيزة  6

 10 ـ 1 11 الفيوم 7

 28 ـ 1 29 أسيوط  8

 42 1 ـ 41 قنا 9

 10 ـ 1 11 البحر األحمر 10

 47 5 ـ 42 الشرقية  11

 67 1 ـ 66 اإلسكندرية  12

 41 19 ـ 22 البحيرة  13
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 :
ا
 بمحكمة القضاء اإلداري.   نماذج للطعون االنتخابية التي أقامها املرشحون النتخابات مجلس الشيوخ ثانيا

 ق ،   74لسنة  47680. الدعوى رقم 1

 املقامة من:  عمر جالل محمد حسن هريدي 

 ضد  

 رئيس الهيئة الوطنية لالنتخابات " بصفته" .  

 .  رئيس فحص لجنة طلبات الترشح " بصفته" 

".) حزب مستقبل وطن(   
ا
 احمد حسين فايق صبور " متدخل انضماميا

 : وقف تنفيذ القرار املطعون فيه   20/7/2020 أقام املدعى هذه الدعوى  بتاريخ
 
 ، وثانيا

 
، والتي طلب فيها الحكم أوال: بقبول الدعوى شكال

سين فائق صبور املطعون عليه بكشف أسماء  ح / احمد حاسم املرش  بإدراج الصادر من لجنة فحص طلبات الترشح بمحافظة القاهرة  

الذين قبلت اوراقهم لعضوية مجلس الشيوخ بالدائرة األولى ومقرها محافظة القاهرة وما يترتب على ذلك من اثار   الفردياملرشحين بالنظام 

 اخصها استبعاد اسم املرشح املذكور من كشوف املرشحين.  

 لد 
 
  أحمد حسين فايق صبور املرشح لعضوية مجلس الشيوخ بالنظام الفردي بالدائرة االولي بمحافظة رشح السيد عواه ان املوذكر املدعي شرحا

)أ( من  القاهرة " عن حزب مستقبل وطن " لم يقدم األوراق واملستندات الواردة على سبيل الحصر في متن املادة الثالثة والرابعة بند أوال فقرة  

مستوفاه الشكل واملضمون من بيانات أساسية وجوهرية    2020يوليو    4ئة الوطنية لالنتخابات بتاريخ  در من الهيالصا   2020  لسنة  34القرار رقم  

  على النحو الذي يتطلبه القانون في هذه املستندات ، وقضت املحكمة باستبعاد اسمه من قوائم الترشح بعدما تبين للمحكمة ان املطعون ضده

أوالده القصر مع طلب ترشحه ومع مطالعة املحكمة لإلقرارين تبين ان احد االقرارين قد ورد خلوا من  ولزوجته و  املالية له قد قدم اقراري الذمة 

”  أي بيانات بشان أمالك املدعي املختلفة وغير مؤرخ وانما ورد به فقط عبارة ” مالك لحصص في عدد من الشركات وسيتم ارفاق نموذج تفصيلي 

وقيع الزوجة عليه ، وبمطالعة املحكمة لألوراق املرفقة تبين انها عبارة عن أوراق خارجية وال عالقة لها  ذكور من ت اإلقرار املكما ثبت أيضا خلو  

 جسيما في  
 
البيانات الجوهرية الالزمة الستيفاء إقرار الذمة املالية للمذكور. مما يضحى معه قرار   أحدبنموذج اإلقرار املقدم . مما يشكل اخالال

عن محافظة القاهرة بإدراج اسم املطعون على ترشحه بكشف أسماء املترشحين    2020النتخابات مجلس الشيوخ  ات الترشح  نة فحص طلب لج

 لصحيح حكم القانون ومن ثم تقض ي املحكمة  
 
 واستبعاد املرشح أحمد حسين فايق صبور.  بإلغائه،مخالفا

  2020/ 7/ 24وبتاريخ 
ا
غاء القرار املطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار ، على  ملوضوع بإل  ، وفي ا قضت املحكمة  "بقبول الدعوي شكال

 النحو املبين باألسباب وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته  بغير اعالن والزمت الجهة اإلدارية باملصروفات".
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 ق   74لسنة  47859. الدعوى رقم 2

 احسان مصطفى دياب   املقامة من:  أحمد

 ضد  

 لالنتخابات " بصفته" . رئيس الهيئة الوطنية  

 رئيس فحص لجنة طلبات الترشح " بصفته" .  

 أحمد السيد حمزة محمد هارون  

 الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار  21/7/2020أقيمت الدعوى بتاريخ  
 
 ، ثانيا

 
 قبول الطعن شكال

 
املطعون    ، والتي طلب فيها الحكم ، أوال

اسم املرشح السيد / احمد السيد حمزة هارون املطعون    بإدراج بمحافظة الجيزة ، الدائرة السابعة،  فيه الصادر من لجنة فحص طلبات الترشح

بالنظام   ما   الفرديعليه بكشف أسماء املرشحين  الجيزة مع  السابعة ومقرها محافظة  بالدائرة  الشيوخ  أوراقهم لعضوية مجلس   الذين قبلت 

 الغاء القرار املطعون فيه.  رشح املذكور من كشوف املرشحين بالدائرة املذكو يترتب على ذلك من اثار اخصها استبعاد اسم امل 
 
 رة ، وثالثا

وذكر املدعي شرحا لدعواه ان املطعون ضده الثالث " احمد السيد محمد حمزة هارون" تقدم بطلب ترشيح لعضوية مجلس الشيوخ بالنظام  

تقل ، وذلك على الرغم ان املرشح  " رمز الكف ، مرشح مس20أوراق ترشحه تحت رقم "  لدائرة السابعة ومقرها محافظة الجيزة وتم قبول با   الفردي 

 2020لسنة    34املذكور لم يقدم األوراق واملستندات الواردة على سبيل الحصر في متن املادة الثالثة والرابعة بند أوال فقرة )أ( من القرار رقم  

اسية وجوهرية على النحو الذي يتطلبه  مستوفاه الشكل واملضمون من بيانات أس  2020ليو  يو   4ادر من الهيئة الوطنية لالنتخابات بتاريخ  الص

الخدمة العسكرية    بتأدية الخدمة العسكرية ، على الرغم من انه لم يقم   تأديةالقانون، ومن هذه املستندات املوجودة على سبيل الحصر شهادة 

 املخدرات واملسكرات.    متعاطياالمراض الذهنية والنفسية وانه ليس من  التقرير الطبي املقدم منه والذي يفيد خلوه من وأيضا

  الوطنيطلب املدعي التصريح له باستخراج شهادة تفيد عما اذا كان املطعون ضده الثالث مسجل على قاعدة بيانات االمن    22/7/2020وبجلسة  

 رحت املحكمة باستخراج الشهادة املنوه عنها.  واملدرجة تحت الكيانات اإلرهابية من عدمه. وص ضمن الجماعة اإلسالمية

ان املدعو    22/7/2020الوارد الى هيئة املحكمة تنفيذا لتصريح املحكمة بجلسة    الوطني وجاء بالحكم انه وملا كان الثابت من كتاب قطاع االمن  

ية  إلرهابية واملدرجة على قوائم الكيانات اإلرهاب اإلخوانية املرتبطة تنظيميا بجماعة االخوان ا  احمد السيد حمزة محمد هارون من العناصر  /

مستعجل    2014/    3343تنفيذا للحكم الصادر من محكمة األمور املستعجلة في الدعوى رقم    2014/    579بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم  

 حصر امن دولة عليا .   2020لسنة  586القاهرة ، واملذكور متهم في القضية رقم 

ه بناء على ما تقدم وملا كان شرط حسن السمعة شرط مستقل بذاته عن شرط عدم الحكم على املرشح في جناية او كم ، وحيث ان كما جاء بالح 

 طال يشتر وق السياسية ،  وانه  بتنظيم مباشرة الحق  1956لسنة    73( من القانون رقم  2/4بعقوبة الحبس في جنحة من الجنح التي حددتها املادة )

شرف ضد املرشح، وانما يقصد به اال يكون املرشح قد اشتهرت عنه قالة السوء او التردي فيما يشين، ضنا  ر احكام ماسة بال لسوء السمعة صدو 

 بكرامة السلطة التشريعية وكرامتها.
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شروط الجوهرية  من ثم فانه يكون قد فقد شرط حسن السمعة احد ال وحيث ان املدعي عليه الثالث لم يقدم ما يخالف ما سبق بيانه في جانبه و 

حه النتخابات مجلس الشيوخ. ومن ثم فان القرار املطعون فيه يكون قد صدر باملخالفة للقانون االمر الذي تقض ى  الالزمة قانونا لقبول أوراق ترش

حين النتخابات  املرشح / احمد السيد حمزة هارون من كشوف املرشمع ما يترتب على ذلك من اثار اخصها استبعاد اسم    بإلغائهمعه املحكمة  

 سابعة بمحافظة الجيزة على املقاعد الفردية. عن الدائرة ال  2020مجلس الشيوخ 

 وفي املوضوع بإلغاء القرار املطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من   2020/ 7/ 24وبتاريخ 
ا
قضت املحكمة في حكمها " بقبول الدعوى شكال

 اعالن ، والزمت الجهة اإلدارية املصروفات". لحكم بمسودته دون وامرت بتنفيذ ا –  باألسبابعلى النحو املبين  –اثار 
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 ق ،   74لسنة  47574. الدعوى رقم 3

 املقامة من:  ماجد محمد السيد موس ى  

 ضد  

 رئيس الهيئة الوطنية لالنتخابات " بصفته" .  

 رئيس فحص لجنة طلبات الترشح " بصفته" .  

".) حزب مستقبلاحمد حسين فايق صبور " متد 
ا
 وطن(   خل انضماميا

 : وقف تنفيذ القرار املطعون فيه الصادر من    19/7/2020  أقيمت الدعوى  بتاريخ
 
 ، وثانيا

 
، والتي طلب فيها الحكم أوال: بقبول الدعوى شكال

شف أسماء املرشحين بالنظام  اسم املرشح / احمد حسين فائق صبور املطعون عليه بك  بإدراجلجنة فحص طلبات الترشح بمحافظة القاهرة  

عضوية مجلس الشيوخ بالدائرة األولى ومقرها محافظة القاهرة وما يترتب على ذلك من اثار اخصها استبعاد اسم الذين قبلت اوراقهم ل   الفردي 

 املرشح املذكور من كشوف املرشحين.  

 لدعواه ان املرشح السيد أحمد حسين فايق صبور املرشح ل 
 
  فظةعضوية مجلس الشيوخ بالنظام الفردي بالدائرة االولي بمحا وذكر املدعي شرحا

)أ( من  القاهرة " عن حزب مستقبل وطن " لم يقدم األوراق واملستندات الواردة على سبيل الحصر في متن املادة الثالثة والرابعة بند أوال فقرة  

وجوهرية  مستوفاه الشكل واملضمون من بيانات أساسية    2020يوليو    4الصادر من الهيئة الوطنية لالنتخابات بتاريخ    2020لسنة    34القرار رقم  

  على النحو الذي يتطلبه القانون في هذه املستندات ، وقضت املحكمة باستبعاد اسمه من قوائم الترشح بعدما تبين للمحكمة ان املطعون ضده

د خلوا من  مطالعة املحكمة لإلقرارين تبين ان احد االقرارين قد ور  قد قدم اقراري الذمة املالية له ولزوجته وأوالده القصر مع طلب ترشحه ومع

”  أي بيانات بشان أمالك املدعي املختلفة وغير مؤرخ وانما ورد به فقط عبارة ” مالك لحصص في عدد من الشركات وسيتم ارفاق نموذج تفصيلي 

ة وال عالقة لها  ملحكمة لألوراق املرفقة تبين انها عبارة عن أوراق خارجي كما ثبت أيضا خلو اإلقرار املذكور من توقيع الزوجة عليه ، وبمطالعة ا

 جسيما في احد البيانات الجوهرية الالزمة الستيفاء إقرار الذمة املالية للمذكور. مما يضح
 
ى معه قرار بنموذج اإلقرار املقدم . مما يشكل اخالال

اء املترشحين  محافظة القاهرة بإدراج اسم املطعون على ترشحه بكشف أسم  عن  2020لجنة فحص طلبات الترشح النتخابات مجلس الشيوخ  

 لصحيح حكم القانون ومن ثم تقض ي املحكمة بإلغائه ، واستبعاد املرشح أحمد حسين فايق صبور. 
 
 مخالفا

 ، وفي املوضوع بإلغاء القرار املطعون فيه وما ي 2020/ 7/ 24وبتاريخ 
ا
ترتب على ذلك من آثار ، على  قضت املحكمة  "بقبول الدعوي شكال

 ت بتنفيذ الحكم بمسودته  بغير اعالن والزمت الجهة اإلدارية باملصروفات".النحو املبين باألسباب وامر 
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 ق   74لسنة  47856الدعوى رقم  .4

 املقامة من: كمال محمد عبد ربه القمشاوي  

 ضد  

 الشيوخ(  رئيس اللجنة العليا لتلقى طلبات الترشح لالنتخابات )مجلس .1

 عادل عبد الفتاح مأمون ناصر   .2

بتاريخ   ، بقبول الدعوى شكال وبصفة مستعجلة تحديد اقرب جلسة لنظر    21/7/2020أقيمت الدعوى  ، والتي طلب فيها املدعى الحكم 

 ناصر لعضوية مجلس الشيوخ .    مأمون الطعن والقضاء برفض ترشيح / عادل عبد الفتاح 

 لدعواه انه
 
ناصر ورد اسمه ضمن املرشحين عن دائرة    مأمون فوجئ بان املدعو / عادل عبد الفتاح    20/7/2020بتاريخ    وذكر املدعى شرحا

 1951لسنة    189قسم الجيزة ، وملا كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ملحافظة الجيزة التي ينظم اعمالها القانون رقم  

وال يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ او مناصب رؤساء الهيئات املستقلة ،    العامة ،  وتعديالته، وتعتبر هذه الغرف من املؤسسات

 للمادة )
 
 ( من قانون مجلس الشيوخ ، وينعى على القرار املطعون فيه مخالفة القانون.  47طبقا

من حيث أداء انشائها وطريقة   الدستور  وقد جاء بالحكم ان الغرف التجارية ذات تنظيم قانون مغاير للهيئات املستقلة املنصوص عليها في

الترشح   أعضائها  على  يحظر  التي  املستقلة  الهيئات  بين  من  التعد  التجارية  الغرف  فان  ثم  ومن   ، منها  والغرض  واختصاصاتها  تشكيلها 

 النتخابات مجلس الشيوخ قبل التقدم باستقاالتهم. 

عبد   عادل  ترشيحه/  على  املطعون  ان  املحكمة  بحكم  جاء  التجارية    مون مأالفتاح  كما  الغرفة  إدارة  مجلس  رئيس  منصب  يشغل  ناصر 

 (   من قانون مجلس الشيوخ. 47من بين املخاطبين بالحظر الوارد باملادة ) ن ال يكو بمحافظة الجيزة ، فانه 

 املدعى املصروفات".  قضت املحكمة " بقبول الدعوى شكال ورفضها موضوعا والزمت  2020/ 7/ 24وبتاريخ 
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 ق   74لسنة  48003.الدعوى رقم 5

 املقامة من : عالء الدين احمد عبد الحميد الوشاحي  

 ضد  

 رئيس الهيئة الوطنية النتخابات مجلس الشيوخ بصفته   .1

 رئيس لجنة متابعة سير االنتخابات وتلقى طلبات الترشح ملحافظة كفر الشيخ بصفته   .2

ق املرشح / طارق مصطفى حسانين دعي وقف قرار الهيئة العليا لالنتخابات بقبول أوراوالتي طلب فيها امل   21/7/2020أقيمت الدعوى بتاريخ  

 عن حزب الوفد ، وإلغاء قرار الهيئة العليا لالنتخابات بقبول أوراق املرشح.   عبد هللا الشهير " بطارق تهامي" على نظام القائمة الوطنية

حسانين عبد هللا    مجلس الشيوخ عن قائمة حزب الوفد املدعو / طارق مصطفىوذكر املدعي شرحا لدعواه ان احد املرشحين النتخابات  

تسليم مجرمين التي تحولت الى نيابة امبابة    2004لسنة    4القضية رقم  وشهرته طارق تهامي كان على قوائم املطلوبين من االنتربول الدولي في  

جنح امبابة ، رقم الحصر    2006لسنة    12617دانته في القضية رقم  وتم ا  19/9/2019وسقط الحكم فيها بالتقادم وتم كف البحث عنه في  

، وينعى    2006ة حرق مقر حزب الوفد الشهيرة عام  ه في قضي سنوات شيكات بدون رصيد وأيضا اتهام  3امبابة بالحبس    2006لسنة    17195

 على القرار املطعون فيه مخالفة القانون.  

اذا كانت املنازعة املاثلة تتمخض عن قرار اداري مما  في الدعوى املاثلة يتحدد في استظهار ما    وجاء بحيثيات حكم املحكمة ان مقطع النزاع

 القرار تخلف محل ومناط قبول الدعوى.   يقبل الطعن فيه بااللغاء من عدمه ، فاذا تخلف

انه تبين باالطالع على كشوف املقبولين    23/7/2020وان الثابت من رد الجهة اإلدارية على الدعوى املرفق بحافظة مستنداتها املودعة بجلسة  

بالدائرة األولى ومق باوراق ترشحهم  مصطفى حسنين عبد هللا ضمن  رها محكمة جنوب القاهرة ، عدم وجود اسم / طارق  من املتقدمين 

ثم فانه لم يصدر قرار اداري سلبي  املرشحين بالنسبة للنظام الفردي او نظام القوائم بها ، وملا كان املدعي لم يقدم ما يخالف ما تقدم، ومن  

 اري.  رار اإلداو إيجابي يكون محال لدعوى اإللغاء ، االمر الذى تقض ي معه املحكمة بعدم قبول الدعوى النتفاء الق

 قضت املحكمة " بعدم قبول الدعوى والزمت املدعى املصروفات"  2020/ 7/ 24وبتاريخ 
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 ق    74لسنة  47800.الدعوى رقم 6

 ايم  ز د عالء الدين ماض ي أبو العمن : محماملقامة 

 ضد  

 رئيس الهيئة الوطنية لالنتخابات " بصفته"  

والتي طلب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار قبول مرشحين حزب التحرير املصري كونه   ،   21/7/2020اقام املدعي الدعوى بتاريخ  

ما طلب الغاء القرار الصادر بقبول مرشحين ليه وفق قرار لجنة شئون األحزاب ، ك شرعا وال قانونا وانه حزب متنازع ع   ه ال يمثل من وقع عليه  

 ليس صفة عضوية وال توقيع من ينوب عنهم.   باألوراقحزب التحرير املصري وما يترتب على ذلك من اثار كونه من تقدم  

حول رئاسته وال في لجنة شئون األحزاب ، يوجد نزاع    واملقيد  4/9/2011صري املشهر بتاريخ  وذكر املدعي شرحا لدعواه ان حزب التحرير امل 

يوجد له رئيس وال مفوض معترف به حتى تاريخه ، وهذا النزاع منظور امام القضاء ولم يفصل فيه بعد ، وقد صدار قرار بمذكرة من لجنة  

ك وكان النزاع رضاء او قضاء ، وملا كان ذل  ختيار رئيس الحزب وذلك لحين انتهاءشئون األحزاب بوقف الجمعيتين العموميتين املنعقدتين ال 

باسم الحزب من قبل شخص ليس له صفة في تمثيل الحزب حيث ان رئاسة الحزب    بأوراقهم هناك العديد من املرشحين الذين تقدموا  

التر  له رئيس رسمي مما يضحى معه ان هذا  ليس رئيسا للحزب مممتنازع عليها حتى االن وال يوجد    إلقامةا حدا به  شيح قائم من شخص 

 لة. ثالدعوى املا

وقد جاء بحكم املحكمة ان املدعى قد اقام دعواه املاثلة بغية وقف تنفيذ ثم الغاء قرار لجنة قبول أوراق الترشح لعضوية مجلس الشيوخ 

د كافة املترشحين عن  يترتب على ذلك من اثار اخصها استبعافيما تضمنه من قبول أوراق املرشحين عن حزب التحرير املصري وما    2020

ترشحها عن الحزب املشار اليه ، كما لم يحدد أسماء    بأوراق صري ، ودون ان يحدد املدعي من هي األسماء التي تقدمت  حزب التحرير امل 

لين رجت أسمائهم بكشوف املترشحين املقبو مترشحي الحزب املذكور الذين قبلت أوراق ترشحهم لجان فحص طلبات الترشح والبت فيها واد

الح  بصفتهم  الفردية  املقاعد  الى  على  بالنظر  الدعوى  في  اختصامهم  يتسنى  حتى  اليها  املشار  القانونية   تأثيرزبية  مراكزهم  على  طلباته 

ان  أوجه مخالفته للقانون ،  كمترشحين قبلت اوراقهم، وذلك حتى تتمكن املحكمة أيضا من بسط رقابتها على القرار املطعون فيه الستبي 

 ل الدعوى للتجهيل بالطلبات .  ين معه والحال كذلك القضاء بعدم قبو مما يتع

 قضت املحكمة " بعدم قبول الدعوى للتجهيل بالطلبات ، والزمت املدعى املصروفات".  2020/ 7/ 24وبتاريخ 
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 ق   74لسنة  47575. الدعوى رقم 7

 ماجد محمد السيد موس ى   املقامة من :

 ضد  

 تخابات  رئيس الهيئة الوطنية لالن .1

 رئيس لجنة فحص طلبات الترشح  .2

 جمال أبو الفتوح محمد محمد إبراهيم " خصم متدخل"   .3

طالبا فيها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار املطعون فيه الصادر من لجنة فحص  طلبات    19/7/2020اقام املدعى دعواه بتاريخ  

هيم املطعون عليه بكشوف أسماء املرشحين بالنظام الفتوح محمد محمد إبرا  اسم املرشح / جمال أبو   بإدراج الترشح بمحافظة القاهرة  

الفردي الذين قبلت اوراقهم لعضوية مجلس الشيوخ بالدائرة األولى بمحافظة القاهرة وما يترتب عليه من استبعاد اسم املرشح املذكور من  

 ن وإلغاء القرار املطعون فيه.  كشوف املرشحي 

بالدائرة األولى اه ان اللجنة قبلت امل وذكر املدعى شرحا لدعو  دعو / جمال أبو الفتوح محمد محمد إبراهيم املرشح على املقاعد الفردية 

لثة والرابعة بند أوال فقرة )أ(  بمحافظة القاهرة على الرغم من انه لم يقدم األوراق واملستندات الواردة على سبيل الحصر في متن املادة الثا 

مستوفاه الشكل واملضمون من بيانات أساسية   2020يوليو    4الصادر من الهيئة الوطنية لالنتخابات بتاريخ    2020ة  لسن   34من القرار رقم  

عسكرية وصحيفة الحالة  الخدمة ال   تأديةوجوهرية على النحو الذي يتطلبه القانون ، السيما فيما يتعلق بشهادة املؤهل الجامعي وشهادة  

ده القصر وتقرير الكشف الطبي للمرشح واردف ان  باالنتخابات وإقرار الذمة املالية للمرشح وزوجه وأوال الجنائية والحساب البنكي الخاص  

 القرار املطعون فيه من شان العمل به ان يؤدى الى نتائج يتعذر تداركها.  

صورة طبق األصل منه بحافظة    مطالعة ملف الترشح الخاص باملطعون على ترشحه واملقدم  وجاء في حكم املحكمة انه ملا كان الثابت من

ان املذكور قد استوفى كافة الشروط املقررة دستوريا وقانونيا للترشح وانه   22/7/2020اضر عن الدولة بجلسة املستندات املقدمة من الح

املثال إقرار الذمة خالل املدة املقررة لتلقى الطلبات ومن ذلك على سبيل    قدم أوراق ومستندات ترشحه كاملة للجنة تلقى طلبات الترشح

فرع امليريالند    األهليالقصر موقعا منه ومن زوجتيه وكذلك ما يفيد فتحه لحساب بنكي مستقل بالبنك    املالية الخاص به وبزوجته وأوالده

 هل الجامعي وشهادة  الخدمة العسكرية .  مخصص للدعاية االنتخابية النتخابات مجلس الشيوخ وكذا شهادة املؤ 

فيه فيما تضمنه من ادراج اسم املذكور بكشوف املرشحين املقبولين لعضوية مجلس الشيوخ عن الدائرة    لقرار املطعون ومن ثم يكون ا

 قائما على سنده الصحيح من الواقع والقانون مما تقض ي املحكمة والحال كذلك برفض الدعوى املاثلة.    –املشار اليها بمحافظة القاهرة 

 عوى شكال وبرفضها موضوعا والزمت املدعى املصروفات". ة " بقبول الدقضت املحكم 2020/ 7/ 24وبتاريخ 
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 ق   74لسنة  47863. الدعوى رقم 8

 املقامة من : أحمد محمد شراني عيد 

 ضد  

 رئيس الهيئة الوطنية لالنتخابات . .1

 رئيس لجنة تلقى وفحص طلبات الترشح لعضوية مجلس الشيوخ   .2

 اشرف سامى عجيب ميخائيل .   .3

، والتي طلب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة فحص طلبات الترشح فيما تضمنه من ادراج اسم   21/7/2020اريخ  ى دعواه بت اقام املدع

على املقاعد الفردية بدائرة محافظة    2020ين النتخابات مجلس الشيوخ  املدعي عليه الثالث / اشرف سامي عجيب ميخائيل بكشوف املرشح

 من اثار اخصها استبعاده من هذه الكشوف. الجيزة وما يترتب على ذلك 

الترشح  طلبات  تلقى وفحص  لجنة  الى  بطلب  تقدم  ميخائيل  اشرف سامي عجيب    / الثالث  عليه  املدعى  ان  لدعواه  املدعى شرحا  وذكر 

اسمه    2020الشيوخ    النتخابات مجلس  وادراج  ترشحه  قبول طلب  وتم   ، الجيزة  دائرة محافظة  الفردية عن  املقاعد  ضمن كشوف  على 

رفقات بطلب الترشح ومنها شهادة تادية الخدمة  املترشحين عن هذه الدائرة على الرغم من عدم تقديم املستندات التي تطلبها القانون كم

ا والتقرير  منها  او االعفاء  القرار مخالفة العسكرية  املدعى على هذا  ، ونعى  واملسكرات  تعاطيه املخدرات  بخلوه من االمراض وعدم  لطبي 

 الدستور والقانون.  

وقد جاء بحكم املحكمة ان البين من ملف طلب ترشح املذكور انه قد استوفى كافة الشروط املتطلبة قانونا للترشح وارفق بطلبه األوراق 

الية  ، وإقرار الذمة امل   1991121701320الخدمة العسكرية برقم عسكري    تأدية ، وعلى وجه الخصوص شهادة    واملستندات املحددة قانونا 

واجبات    ألداءفيد خلوه من االمراض الذهنية والنفسية بالقدر الكافي الذى يكفي  املوقع منه ومن زوجته ، وكذا نتيجة الكشف الطبي والذي ي 

ت واملسكرات وال مانع من ترشحه لعضوية مجلس الشيوخ، ويكون القرار املطعون فيه بقبول طلب  العضوية وانه ليس من متعاطي املخدرا

عن   بمنأىلصحيح من الواقع والقانون  املدعى عليه الثالث وادراج اسمه في كشوف املرشحين لالنتخابات املشار اليها قائما على سببه ا  ترشح 

 عوى .  اإللغاء االمر الذى تقض ى معه املحكمة برفض الد

، 2020/ 7/ 24فلهذه األسباب حكمت املحكمة بتاريخ 
ا
 ، ورفضها موضوعا

ا
 والزمت املدعى املصروفات" .  " بقبول الدعوى شكال
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 ق   74لسنة  47861. الدعوى رقم 9

 املقامة من : عمرو إبراهيم على محمد القماطي  

 ضد

 رئيس الهيئة الوطنية لالنتخابات . .1

 رئيس لجنة تلقى وفحص طلبات الترشح لعضوية مجلس الشيوخ   .2

 شريف أحمد محمود أحمد   .3

لجنة فحص طلبات الترشح فيما تضمنه من ادراج اسم   والتي طلب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار،    21/7/2020اقام املدعى دعواه بتاريخ  

على املقاعد الفردية بدائرة محافظة   2020تخابات مجلس الشيوخ املدعي عليه الثالث / شريف احمد محمود احمد بكشوف املرشحين الن 

 الكشوف.  الجيزة وما يترتب على ذلك من اثار اخصها استبعاده من هذه 

وذكر املدعى شرحا لدعواه ان املدعى عليه الثالث /  شريف احمد محمود احمد تقدم بطلب الى لجنة تلقى وفحص طلبات الترشح النتخابات  

على املقاعد الفردية عن دائرة محافظة الجيزة ، وتم قبول طلب ترشحه وادراج اسمه ضمن كشوف املترشحين عن    2020مجلس الشيوخ  

الترشح ومنها شهادة  هذه الدائ  تطلبها القانون كمرفقات بطلب  التي  الخدمة العسكرية او   تأديةرة على الرغم من عدم تقديم املستندات 

 وه من االمراض وعدم تعاطيه املخدرات واملسكرات ، ونعى املدعى على هذا القرار مخالفة الدستور والقانون.  االعفاء منها والتقرير الطبي بخل 

البين من ملف طلب ترشح املذكور انه قد استوفى كافة الشروط املتطلبة قانونا للترشح وارفق بطلبه األوراق املحكمة ان    وقد جاء بحكم 

، وعلى   قانونا  املحددة  من  واملستندات  الصادرة  الطبية  اللياقة  لعدم  العسكرية  الخدمة  أداء  من  النهائي  االعفاء  الخصوص شهادة  وجه 

رار الذمة املالية املوقع منه ومن زوجته ، وكذا الكشف الطبي والذي يفيد خلوه من االمراض الذهنية والنفسية  منطقة تجنيد الجيزة،  وإق

ية وانه ليس من متعاطي املخدرات واملسكرات وال مانع من ترشحه لعضوية مجلس الشيوخ،  واجبات العضو  ألداءافي الذى يكفي بالقدر الك

ب ترشح املدعى عليه الثالث وادراج اسمه في كشوف املرشحين لالنتخابات املشار اليها قائما على سببه ويكون القرار املطعون فيه بقبول طل 

 لذى تقض ى معه املحكمة برفض الدعوى .  عن اإللغاء االمر ا بمنأىالقانون  الصحيح من الواقع و 

 ، ورفضها مو  2020/ 7/ 24فلهذه األسباب حكمت املحكمة بتاريخ 
ا
، والزمت املدعى املصروفات" . " بقبول الدعوى شكال

ا
 ضوعا
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 ق   74لسنة  47695. الدعوى رقم 10

 املقامة من : محمد عمارة زيدان عمار 

 ضد  

 رئيس الهيئة الوطنية لالنتخابات " بصفته"   .1

 رئيس لجنة فحص طلبات الترشح " بصفته"   .2

القرار املطعون فيه الصادر من لجنة فحص طلبات الترشح    وإلغاء  والتي طلب فيها وقف تنفيذ القرار    20/7/2020اقام املدعى دعواه بتاريخ  

بمحافظة القاهرة واملتضمن عدم ادراجه بكشف أسماء املرشحين بالنظام الفردي ، الذين قبلت اوراقهم لعضوية مجلس الشيوخ بالدائرة 

 دائرة املذكورة .  حين بال األولى بمحافظة القاهرة، مع مايترتب على ذلك من اثار اخصها ادراجه في كشوف املرش

الى لجنة تلقى طلبات الترشح بطلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ بالدائرة األولى    11/7/2020وذكر املدعي شرحا لدعواه انه تقدم بتاريخ  

وراق ، وبتاريخ  تالم األ ومقرها محافظة القاهرة مرفق األوراق واملستندات التي تطلبها القانون ، وقد تسلم من اللجنة االيصال الدال على اس 

اليوم التالى القفال باب الترشح قامت لجنة فحص طلبات الترشح بعرض كشف بأسماء املرشحين بالنظام الفردي ، اال انه    19/7/2020

االنحراف  بعيب  معيبا  الخصوص صدر  هذا  في  اللجنة  هذه  من  الصادر  القرار  يكون  ثم  ومن   ، املرشحين  من كشوف  باستبعاده  فوجئ 

 االمر الذى يترتب عليه انعدامه. سلطة ، بال 

وجاء بالحكم ان املدعي قد تقدم للجنة متابعة سير العملية االنتخابية بطلب الوراق ترشحه النتخابات عضوية مجلس الشيوخ ، وقد قررت  

دم منه ضمن أوراق الترشح  ية املقلجنة فحص طلبات الترشح بعدم قبول طلب الترشح املقدم من املدعي استنادا الى خلو إقرار الذمة  املال

 من توقيع زوجته وذلك على النحو الثابت من مذكرة لجنة متابعة سير العملية  االنتخابية وتلقى طلبات الترشح ،  

من    ان إقرار الذمة املالية املقدم من املدعي قد خال   22/7/2020وكان الثابت باالوراق املقدمة ضمن حافظة مستندات جهة اإلدارة بجلسة  

يع الزوجة وقام املدعي بالتوقيع مكانها باسمه / محمد عمارة زيدان عمار، مما يكون معه املترشح قد اخل بأحد الشروط الجوهرية التي توق 

تطلبها القانون ، ومن ثم يكون القرار املطعون فيه من استبعاد املدعي من كشوف املرشحين من انتخابات مجلس الشيوخ قائما على سنده  

 لقانون مما تقض ي املحكمة برفض الدعوى املاثلة.  يح من ا الصح

، والزمت املدعى املصروفات".  2020/ 7/ 24فلهذه األسباب حكمت املحكمة بتاريخ 
ا
 ، ورفضها موضوعا

ا
 " بقبول الدعوى شكال
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 ق   74لسنة  47862.الدعوى رقم 11

 املقامة من : عاطف أبو الحمد مخيمر جاد  

 ضد  

 نتخابات "بصفته"  نية لال رئيس الهيئة الوط

، والتي طلب فيها الحكم بوقف تنفيذ والغاء قرار قبول أوراق السيدات التي قامت بالترشح على مقاعد    21/7/2020اقام املدعى دعواه بتاريخ  

 مجلس الشيوخ والزامهم تقديم شهادة أداء الخدمة العامة .  

ت باستالم أوراق ترشح السيدات املتقدمات الى الترشح باملخالفة للقانون لخلو  بات قاموذكر املدعي شرحا لدعواه ان الهيئة الوطنية لالنتخا

 .  1973لسنة   76أوراق ترشح السيدات من شهادة أداء الخدمة العامة التي نص عليها القانون رقم 

تأدية الخدمة العامة سواء   في قانون مجلس الشيوخ لم يجعل من  للذكور او االناث شرطا من شروط  وجاء في حكم املحكمة ان املشرع 

كرية اإللزامية او االعفاء منها ، وليس لهذا التنظيم اهدار ملبدا املساواة  الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، وانما استلزم تادية الخدمة العس

انه يشترط فيمن يترشح لعضوية ضافة الى انه لو كان املشرع يريد مد سريان الحكم املنصوص عليه في قانون الشيوخ املتمثل في  ، هذا باإل 

ا على تادية الخدمة العامة سواء للذكور او االناث لكان نص على هذا  مجلس الشيوخ ان يكون قد أدى الخدمة العسكرية او اعفي من أدائه

ح املراة النتخابات  ما اتبعه بالنسبة الداء الخدمة العسكرية ، ومن ثم يضحى القرار املطعون فيه بقبول أوراق ترش الشرط صراحة اسوة ب 

 في االعتبار ان املراة غير  دون اشتراط تقديم شهادة أداء الخدمة العامة قد صدر مت  2020مجلس الشيوخ 
 
 وصحيح حكم القانون اخذا

 
فقا

 ( من قانون مجلس الشيوخ املشار اليه.  5فقرة )مخاطبة بحكم املادة التاسعة 

 صروفات". وى شكال ، وبرفضها موضوعا ، والزمت املدعي امل حكمت املحكمة " بقبول الدع 2020/ 7/ 24وبتاريخ 
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 ق   74لسنة  47581. الدعوى رقم 12

 املقامة من : ماجد محمد السيد موس ى  

 ضد  

 لالنتخابات. رئيس الهيئة الوطنية  .1

 رئيس لجنة فحص طلبات الترشح  .2

 خالد مصطفى عبد الوهاب عبد الرحيم " خصم متدخل"   .3

الترشح    ،   19/7/2020بتاريخ  اقام املدعي دعواه   والتي طلب فيها وقف تنفيذ وإلغاء القرار املطعون فيه الصادر من لجنة فحص طلبات 

الوهاب عبد الرحيم املطعون عليه بكشوف أسماء املرشحين بالنظام الفردى    بمحافظة القاهرة بادراج اسم املرشح / خالد مصطفى عبد

خ بالدائرة األولى بمحافظة القاهرة وما يترتب على ذلك من اثار من استبعاد اسم املرشح املذكور الذين قبلت اوراقهم لعضوية مجلس الشيو 

 ين بالدائرة املذكورة.  من كشوف املرشح

ن لجنة فحص طلبات الترشح والبت فيها قبلت املدعو / خالد مصطفى عبد الوهاب عبد الرحيم املرشح على  وذكر املدعى شرحا لدعواه ا

ابعة من قرار الهيئة  املنصوص عليها في املادتين الثالثة والر  -ردية بالدائرة األولى على الرغم من عدم تقديمه لألوراق واملستندات املقاعد الف

، مستوفاه الشكل واملضمون والبيانات الجوهرية األساسية ال سيما فيما يتعلق بشهادة املؤهل   -  2020نة  لس   34الوطنية لالنتخابات رقم  

املالي الجامعي   الذمة  وإقرار  باالنتخابات  الخاص  البنكي  والحساب  الجنائية  الحالة  العسكرية وصحيفة  الخدمة  تادية  للمرشح  وشهادة  ة 

 للمرشح .  وزوجه وأوالده القصر وتقرير الكشف الطبي  

األصل منه بحافظة املستندات  وجاء بالحكم انه ملا كان الثابت من مطالعة ملف الترشح الخاص باملطعون على ترشحه واملقدم صورة طبق 

 للترشح وانه قدم أوراق ان املذكور قد استوفى كا 22/7/2020املقدمة من الحاضر عن الدولة بجلسة 
 
 وقانونيا

 
  فة الشروط املقررة دستوريا

قرار الذمة املالية الخاص  ومستندات ترشحه كاملة للجنة تلقى طلبات الترشح خالل املدة املقررة لتلقى الطلبات ومن ذلك على سبيل املثال إ

 منه ومن زوجته وكذلك ما يفيد فتحه لحساب بنكي مست 
 
العبور   –فرع سوق الجملة    –قل ببنك مصر  به وبزوجته وأوالده القصر موقعا

ه من  ية االنتخابية النتخابات مجلس الشيوخ وكذا شهادة املؤهل الجامعي ، ومن ثم يكون القرار املطعون فيه فيما تضمن مخصص للدعا 

ائما على سنده الصحيح من  ادراج املذكور بكشوف املرشحين املقبولين لعضوية مجلس الشيوخ عن الدائرة املشار اليها بمحافظة القاهرة ق

 املحكمة والحال كذلك برفض الدعوى.   الواقع والقانون مما تقض ى 

 و  2020/ 7/ 24وبتاريخ 
ا
 وبرفضها موضوعا

ا
 الزمت املدعي املصروفات"  حكمت املحكمة " بقبول الدعوى شكال
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 ق   74لسنة  47719. الدعوى رقم 13

 املقامة من : محمد محمد عبد الفتاح الدميري  

 ضد  

 وزير الداخلية بصفته   .1

 بصفته.محافظ القاهرة  .2

 مدير امن القاهرة بصفته.  .3

 السيد املستشار ) رئيس اللجنة العليا لالنتخابات ( بصفته   .4

 الشيوخ  رئيس لجنة االنتخابات بمجلس  .5

 رئيس اللجنة العامة لالنتخابات بمحافظة القاهرة بصفاتهم .   .6

 2020والتي طلب فيها وقف تنفيذ وإلغاء قرار استبعاد اسمه من كشوف الترشيح ملجلس الشيوخ  20/7/2020اقام املدعى الدعوى بتاريخ 

 دائرة القاهرة.  

ط املقررة مجلس الشيوخ عن دائرة القاهرة ورغم استيفائه لكافة الشرو   وذكر املدعى شرحا لدعواه انه تقدم للترشح النتخابات عضوية

 قانونا اال انه فوجئ باستبعاد اسمه من كشوف املرشحين املقبولين دون مبرر او سند من القانون .

وتلقى الطلبات بطلب واوراق    وجاء بحكم املحكمة انه ملا كان الثابت من األوراق ان املدعي قد تقدم للجنة متابعة سير العملية االنتخابية

ائرة األولى بمحافظة القاهرة ، وقد قررت لجنة فحص طلبات الترشح والبت فيها عدم قبول  ترشحه النتخابات عضوية مجلس الشيوخ بالد

ى نحو ما هو ثابت  طلب الترشح املقدم من املدعي استنادا الى عدم تقديمه القرار الذمة املالية الخاص به وبزوجته وأوالده القصر وذلك عل 

وهو ما لم يجحده    22/7/2020ملستندات املقدمة من الحاضر عن الدولة بجلسة  من الصورة طبق األصل مللف ترشحه واملقدمة بحافظة ا

حاكمة    املدعي بل اكد على صحته وال يسعفه في هذا الشأن تقديمه اإلقرار املذكور للمحكمة الن املدة املقررة لتقديم طلبات الترشح تعد مدة

اه ان ما يقدم من أوراق ومستندات من املترشحين بعد هذا التاريخ يعد غير  لعملية تلقى طلبات الترشح للمتقدمين ، االمر الذي مفاده ومؤد

مقبول لتقديمه بعد املوعد املحدد لذلك مما يكون معه املدعي قد اخل بشرط من الشروط الجوهرية التي تطلبها القانون ، ومن ثم يكون  

مجلس الشيوخ عن الدائرة املشار اليها بمحافظة القاهرة    القرار املطعون فيه فيما تضمنه من استبعاده من كشوف املرشحين لعضوية

 قائما على سنده الصحيح من القانون مما تقض ى به املحكمة والحال كذلك برفض الدعوى املاثلة.  

 وبرفضها موضوعا والزمت املدعي املصروفات"  حكمت املحكمة " بقبول الدعوى شكال  2020/ 7/ 22وبتاريخ 
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 ق   74لسنة  47686. الدعوى رقم 14

 املقامة من : عمر جالل حسن محمد هريدي 

 ضد  

 رئيس الهيئة الوطنية لالنتخابات "بصفته".  .1

 رئيس لجنة فحص طلبات الترشح "بصفته" .2

 محمد مجد الدين فاروق املنزالوي "متدخل انضمامي".   .3

والتي طلب فيها وقف تنفيذ وإلغاء القرار املطعون فيه الصادر من لجنة فحص طلبات الترشح   ،  20/7/2020واه بتاريخ اقام املدعى دع

بمحافظة القاهرة بادراج اسم املرشح / محمد مجد الدين فاروق املنزالوي ، املطعون عليه بكشف أسماء املرشحين بالنظام الفردي ،  

بمحافظة القاهرة وما يترتب على ذلك من اثار أخصها استبعاد اسم املرشح    الشيوخ بالدائرة األولىالذين قبلت اوراقهم لعضوية مجلس 

 املذكور من كشوف املرشحين بالدائرة املذكورة.  

ملادة  وذكر املدعي شرحا لدعواه ان املرشح املذكور سلفا لم يقدم األوراق واملستندات الواردة على سبيل الحصر في متن املادة الثالثة وا 

 
 
مستوفاه الشكل   7/2020/ 4الصادر من الهيئة الوطنية لالنتخابات بتاريخ  2020لسنة  34 فقرة )أ( من القرار رقم الرابعة بند أوال

 واملضمون من بيانات أساسية وجوهرية على النحو الذي يتطلبه القانون في هذه املستندات .  

ملف الترشح الخاص باملطعون على ترشحه / محمد مجد الدين من األوراق من مطالعة    وقد جاء بحيثيات حكم املحكمة انه ملا كان الثابت

ان املذكور قد    22/7/2020فاروق املنزالوي واملقدم صورة طبق األصل منه بحافظة املستندات املقدمة من الحاضر عن الدولة بجلسة  

للترشح وانه قدم أور  لتلقى طلبات الترشح  اق ومستندات ترشحه كامل استوفى كافة الشروط املقررة دستوريا وقانونيا  ة خالل املدة املقررة 

خاص بمرشحى مجلس الشيوخ بغرض    13/7/2020ومنها تقديمه مايفيد فتحه حسابا مستقال بالبنك االهلى املصري فرع رابعة العدوية في  

طلبه الثبات تخلف هذا املستند    در من املحكمة بناء علىاالنفاق على الحملة االنتخابية ، وفضال عن ذلك فان املدعي لم ينفذ التصريح الصا

يكون القرار املطعون فيه فيما تضمنه من ادراج املذكور بكشوف املرشحين املقبولين لعضوية   ، ومن ثم  في جانب املطعون على ترشحه 

ل كذلك برفض مما تقض ى املحكمة والحامجلس الشيوخ عن الدائرة املشار اليها بمحافظة القاهرة قائما على سنده الصحيح من القانون  

 الدعوى.  

 حكم املحكمة " بقبول الدعوى شكال ورفضها موضوعا والزمت املدعي املصروفات"   2020/ 7/ 24وبتاريخ 
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 ق   74لسنة  47865. الدعوى رقم 15

 املقامة من : حامد محمد عبد السالم  

 ضد  

 محمد متولى محمد متولى رمضان  .1

 "بصفته". لالنتخابات   رئيس الهيئة الوطنية .2

 رئيس محكمة جنوب القاهرة االبتدائية "بصفته".  .3

رئيس اللجنة القضائية املختصة بتلقى أوراق الترشح لعضوية مجلس الشيوخ بالدائرة األولى ومقرها مديرية امن القاهرة   .4

 "بصفته"  

نية لالنتخابات بادراج اسم املطعون ضده األول الهيئة الوط   ، والتي طلب فيها وقف تنفيذ وإلغاء قرار  21/7/2020اقام املدعى دعواه بتاريخ  

محمد متولى محمد متولى بكشوف املرشحين على املقاعد الفردية بالدائرة األولى بمحافظة القاهرة وما يترتب على ذلك من اثار اخصها    /

 استبعاد اسم املرشح املذكور من كشوف املرشحين املذكورة. 

ضده األول تقدم باوراق ترشحه الى اللجنة القضائية املشكلة برئاسة املطعون ضده الثالث بناء على  وذكر املدعي شرحا لدعواه ان املطعون  

قرار املطعون ضده الثاني لعضوية مجلس الشيوخ على املقاعد الفردية بالدائرة األولى بمحافظة القاهرة ، ورغم عدم استيفائه الشروط  

ة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشيوخ ، اال انه تم ادراج اسم املطعون ضده األول تحت  قانونا واملنصوص عليها بقانون مباشر   املتطلبة

( رمز )سبيكة الذهب( بالكشوف املبدئية ، وأضاف ان الشروط الواجب توافرها لحق الترشح غير متوفرة في حق املطعون ضده  49رقم )

ه غير مستوفاه للشروط القانونية سواء املؤهل الجامعي وشهادة تادية د متولى رمضان ، حيث جاءت أوراق ترشحاألول / محمد متولى محم

بالدعاية االنتخابية وكذا شهادة امليالد والكشف الطبي ، كما انه اشتهر عن املرشح   البنكي الخاص  الخدمة العسكرية وكشف الحساب 

د موانع قانونية لقبول أوراق ترشحه حتى اليصل الى املجالس  ة شكال ومضمونا االمر الذى يقتض ى وجو املذكور انه ينتمى الى الجماعة اإلرهابي 

ل  النيابية احد افراد التنظيمات اإلرهابي  التي تستهدف مؤسسات الدولة املصرية وانه من املعروف للكافة في منطقة جنوب القاهرة انه مسج 

 ة التي يرغب تمثيل شعبها . بأحد عناصر التنظيمات اإلرهابية بالعاصم

حكم املحكمة انه من مطالعة ملف الترشح الخاص باملطعون على ترشحه واملقدم صورة طبق األصل منه بحافظة املستندات   و قد ذكر 

قدم أوراق  ان املذكور قد استوفى كافة الشروط املقررة دستوريا وقانونيا للترشح وانه   22/7/2020املقدمة من الحاضر عن الدولة بجلسة 

ة تلقى طلبات الترشح خالل املدة املقررة لتلقى الطلبات ومن ذلك على سبيل املثال إقرار الذمة املالية الخاص  ومستندات ترشحه كاملة للجن 

االنتخابية النتخابات   للدعاية  بنكي مستقل مخصص  مايفيد فتحه لحساب  منه ومن زوجتيه وكذلك  القصر موقعا  به وبزوجته وأوالده 

وشهادة الخدمة العسكرية وصحيفة الحالة الجنائية خالية من صدور احكام جنائية نهائية س الشيوخ وكذا شهادة املؤهل الجامعي  مجل 

ضده ، بجانب إقرار بعدم صدور احكام او قرارات ضده على النحو الوارد بالنموذج املرفق ، وال ينال ذلك ما أشار اليه املدعي بصحيفة  

ث ان الثابت من ملف الدعوى ومحاضر جلساتها ان املدعي اودع صحيفة دعواه  عنه انتمائه للجماعات املتطرفة ، حي   دعواه من انه مشهور 

حضر بشخصه ولم يقدم أيضا اية مستندات او أوراق وصرحت له املحكمة بناء على    22/7/2020املاثلة بدون أي مستندات وانه بجلسة  
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اذا كان املطعون ضده األول احد عناصر التنظيمات املتطرفة   مبينا بها ما  –الجهاز املختص بها    –  طلبه باستخراج شهادة من وزارة الداخلية

حضر املدعي بشخصه    23/7/2020او له نشاطات ومعتقدات متطرفة ومدى تسجيله في وزارة الداخلية في هذا االمر من عدمه وبجلسة  

باستخراجها او غيرها ،   له  يقدم املستندات املصرح  ثم يكون القرار املطعون فيه فيماولم  تضمنه من ادراج اسم املذكور بكشوف    ومن 

ا  املرشحين املقبولين لعضوية مجلس الشيوخ عن الدائرة املشار اليها بمحافظة القاهرة ، قائما على سنده الصحيح من الواقع والقانون ، مم

 تقض ى املحكمة والحال كذلك برفض الدعوى.  

 ها موضوعا والزمت املدعى املصروفات"  ت املحكمة " بقبول الدعوى شكال وبرفضحكم 2020/ 7/ 24وبتاريخ 
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 ق   74لسنة  47637. الدعوى رقم 16

 املقامة من : عمر جالل حسن محمد هريدي 

 ضد  

 رئيس الهيئة الوطنية لالنتخابات . .1

 رئيس لجنة فحص طلبات الترشح  .2

 خصم متدخل "    فؤاد سعد فؤاد عبد السالم القاض ي " .3

بتاريخ   الترشح    20/7/2020اقام املدعى دعواه  ، والتي طلب فيها وقف تنفيذ وإلغاء القرار املطعون فيه الصادر من لجنة فحص طلبات 

  ماء املرشحين بالنظام الفردي الذينبمحافظة القاهرة بادراج اسم املرشح / فؤاد سعد فؤاد عبد السالم القاض ي املطعون عليه بكشوف أس

قبلت أوراقهم لعضوية مجلس الشيوخ بالدائرة األولى ومقرها محافظة القاهرة وما يترتب على ذلك من اثار اخصها استبعاد اسم املرشح  

 املذكور من كشوف املرشحين بالدائرة املذكورة .  

اد عبد السالم القاض ي املرشح على  فيها قد قبلت املدعو / فؤاد سعد فؤ وذكر املدعي شرحا لدعواه ان لجنة فحص طلبات الترشح والبت  

ادة  املقاعد الفردية بالدائرة األولى بمحافظة القاهرة ، على الرغم من عدم تقديمه األوراق واملستندات الواردة على سبيل الحصر في متن امل 

 فقرة )أ( من القرار رقم  
 
مستوفاه    4/7/2020لالنتخابات بتاريخ    الصادر من الهيئة الوطنية  2020سنة  ل   34الثالثة واملادة الرابعة بند أوال

املؤهل   يتعلق بشهادة  املستندات، السيما فيما  في هذه  القانون  يتطلبه  الذي  النحو  بيانات أساسية وجوهرية على  الشكل واملضمون من 

والحساب الجنائية  الحالة  العسكرية وصحيفة  الخدمة  تادية  وإقرار    الجامعي وشهادة  باالنتخابات  الخاص  للمرشح  البنكي  املالية  الذمة 

 وزوجته وأوالده القصر وتقرير الكشف الطبي للمرشح .  

بحافظة   الترشح الخاص باملطعون على ترشحه واملقدم صورة طبق األصل منه  الثابت من مطالعة ملف  انه ملا كان  وجاء بحكم املحكمة 

استوفى كافة الشروط املقررة دستوريا وقانونيا للترشح وانه  ان املذكور قد  22/7/2020املستندات املقدمة من الحاضر عن الدولة بجلسة 

دات ترشحه كاملة للجنة تلقى طلبات الترشح خالل املدة املقررة لتلقى الطلبات ومن ذلك على سبيل املثال إقرار الذمة قدم أوراق ومستن 

فرع هليوبوليس   –ه لحساب بنكي مستقل ببنك مصر  املالية الخاص به وبزوجته وأوالده القصر موقعا منه ومن زوجته وكذلك ما يفيد فتح

نتخابات مجلس الشيوخ وكذا شهادة املؤهل الجامعي ، ومن ثم يكون القرار املطعون فيه فيما تضمنه من  مخصص للدعاية االنتخابية ال   –

ظة القاهرة قائما على سنده الصحيح  ادراج اسم املذكور بكشوف املرشحين املقبولين لعضوية مجلس الشيوخ عن الدائرة املشار اليها بمحاف 

 لحال كذلك برفض الدعوى.  من الواقع والقانون مما تقض ى املحكمة وا

 حكمت املحكمة " بقبول الدعوى شكال وبرفضها موضوعا والزمت املدعي املصروفات"   2020/ 7/ 24وبتاريخ 
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 ق   74لسنة  47576. الدعوى رقم 17

 املقامة من : ماجد محمد السيد موس ى  

 ضد  

 رئيس الهيئة الوطنية لالنتخابات "بصفته" .   .1

 الترشيح "بصفته".رئيس لجنة فحص طلبات  .2

 ياسر محمد زكي إبراهيم "متدخل انضماميا".   .3

بتاريخ   الترشح    19/7/2020اقام املدعي دعواه  ، والتي طلب فيها وقف تنفيذ وإلغاء القرار املطعون فيه الصادر من لجنة فحص طلبات 

ماء املرشحين بالنظام الفردي الذين قبلت اوراقهم هرة بادراج اسم املرشح / ياسر محمد زكي إبراهيم املطعون عليه بكشف أسبمحافظة القا

كشوف   من  املذكور  املرشح  استبعاد  اخصها  اثار  من  ذلك  على  يترتب  ما  مع  القاهرة  بمحافظة  األولى  بالدائرة  الشيوخ  مجلس  لعضوية 

 .  املترشحين بالدائرة املذكورة

قبلت املدعو / ياسر محمد زكى ابراهيم املرشح على املقاعد الفردية  وذكر املدعي شرحا لدعواه ان لجنة فحص طلبات الترشح والبت فيها قد  

دة  ابالدائرة األولى بمحافظة القاهرة ، على الرغم من عدم تقديمه األوراق واملستندات الواردة على سبيل الحصر في متن املادة الثالثة وامل 

رقم   القرار  من  )أ(  فقرة   
 
أوال بند  من  2020لسنة    34الرابعة  بتاريخ    الصادر  لالنتخابات  الوطنية  الشكل    4/7/2020الهيئة  مستوفاه 

 واملضمون من بيانات أساسية وجوهرية على النحو الذي يتطلبه القانون في هذه املستندات.  

اهيم بكشوف  لقرار املطعون فيه مخالفة القانون الدراج املرشح / ياسر محمد زكي إبر وقد جاء بحكم املحكمة انه ملا كان املدعي ينعي على ا

املرشحين لعضوية مجلس الشيوخ عن الدائرة االولي بالقاهرة على سند انه لم يفتح حسابا مستقال بالبنك االهلى او بنك مصر او حساب  

نعي غير سدسد ذلك ان الثابت من حافظة مستندات الدولة املودعة بجلسة بريدى لالنفاق منه على الدعاية االنتخابية ، وملا كان هذا ال 

من بين ما طويت عليه مستند تم تقديمه بملف املطعون على ترشيحه يفيد فتحه حسابا مستقال ببنك مصر فرع قصر النيل    22/7/2020

ن املدعي لم ينفذ التصريح الصادر من املحكمة  خاص بمرشحى مجلس الشيوخ بغرض االنفاق على الحملة االنتخابية ، وفضال عن ذلك فا 

لف هذا املستند في جانب املطعون على ترشحه ، وملا كانت القرارات اإلدارية تقوم على قرينة الصحة ولم يقدم بناء على طلبه الثبات تخ

 قانون .  املدعي أي مستند ينال من هذه الصحة ، فان القرار املطعون فيه يكون قد صدر متفقا وصحيح حكم ال 

 موضوعا والزمت املدعي املصروفات"   حكمت املحكمة " بقبول الدعوى شكال ورفضها  2020/ 7/ 24وبتاريخ 
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 ق   74لسنة  47864. الدعوى رقم 18

 املقامة من : عاطف أبو الحمد مخيمر جاد  

 ضد  

 رئيس الهيئة الوطنية لالنتخابات "بصفته"   .1

 ل مصر "بصفته"  املمثل القانوني للقائمة الوطنية من أج .2

والتي طلب فيها وقف تنفيذ وإلغاء قرار قبول القوائم األربع التي قامت بتقديم أوراق ترشحها بالترشح    ،  21/7/2020اقام املدعى دعواه بتاريخ  

 ية.  على مقاعد مجلس الشيوخ وذلك لنظامها املغلق املطلق ، مع ما يترتب على ذلك من اثار اخصها تطبيق نظام القائمة النسب 

مقعد   100والذى تضمن انتخاب مجلس الشيوخ من    2020لسنة    141يوخ رقم  وذكر املدعي شرحا لدعواه انه صدر قانون مجلس الش

مقعد بنظام القوائم املغلقة املطلقة كما تضمن تقسيم الجمهورية الى اربع دوائر تخصص لالنتخاب بنظام القوائم  ، وأضاف    100فردي و  

ية االختيار بين املرشحين وعليه ان يقبل القائمة كلها او  للقوام املطلقة على النحو املشار اليه يفقد الناخب حر مقعد    100ان تخصيص  

 يرفضها كلها ، مما يقوض الديمقراطية ويقلل من حرية الناخب في انتخاب من يمثله .  

على ان يشكل مجلس الشيوخ من    251و    250في املادتين    وقد جاء بحكم املحكمة انه ملا كان الثابت باالوراق ان الدستور املصري قد نص 

يقل عن )ع القانون على اال  تاريخ اول  180دد من األعضاء يحدده  ( عضوا ، وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات تبدا من 

ثلثا أعضائه باالقتراع العام السري  اجتماع له ، ويجري انتخاب املجلس الجديد خالل الستين يوما السابقة على انتهاء مدته على ان ينتخب 

يس الجمهورية الثلث الباقي ، على ان يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشيوخ او من يعين فيه ان يكون مصريا متمتعا  املباشر، ويعين رئ

لترشح عن خمس وثالثين سنة  بحقوقه املدنية والسياسية ، حاصال على مؤهل جامعي او ما يعادله على األقل ، واال تقل سنه يوم فتح باب ا

ديد نظام انتخاب وتعيين وشروط الترشح األخرى العضاء مجلس الشيوخ ، ونفاذا للدستور صدر القانون رقم  ميالدية ، واوكل للقانون تح

 في املادة )  2020لسنة    141
 
( مقعد بنظام  100( مقعد بالنظام الفردي ، و )100( منه على ان يكون  انتخاب مجلس الشيوخ بواقع )2ناصا

لألحزاب   ويحق  املطلقة   املغلقة  تخصص  القوائم  دوائر   الجمهورية الربعة  تقسيم  القانون  تضمن  وإذ  منهما،  كل  في  الترشح  واملستقلين 

ي  لالنتخاب بنظام القوائم ، وقد قامت لجنة فحص طلبات الترشح والبت فيها بأداء دورها في ظل ما تضمنه القانون من احكام ، االمر الذ

 انون مما تقض ي املحكمة والحال كذلك برفض الدعوى.  يكون القرار املطعون فيه قائما على سند صحيح من الق

 والزمت املدعي املصروفات"   2020/ 7/ 24وبتاريخ 
ا
 ، ورفضها موضوعا

ا
 حكمت املحكمة " بقبول الدعوى شكال
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 ق   74لسنة  47860. الدعوى رقم 19

 د مخيمر جاد  املقامة من : عاطف أبو الحم

 ضد  

 لالنتخابات "بصفته" رئيس الهيئة الوطنية  .1

 املمثل القانوني للقائمة الوطنية من أجل مصر "بصفته"   .2

، والتي طلب فيها وقف تنفيذ وإلغاء قرار قبول أوراق القوائم األربعة التي قامت بتقديم اوراقها على    21/7/2020اقام املدعي دعواه بتاريخ  

 من السيدات.  %25دات والزامهم بترشيح نسبة لعدم تضمنها النسبة املثلى لتمثيل السي مقاعد الشيوخ وذلك  

( من الدستور املصري كفلت تحقيق  11وذكر املدعي شرحا لدعواه ، حيث نعى على القرار املطعون فيه مخالفته للقانون حيث ان املادة )

، على ان تعمل الدولة على اتخاذ التدابير    سية واالقتصادية واالجتماعية والثقافيةاملساواة بين املراة والرجل في جميع الحقوق املدنية والسيا

 الكفيلة بضمان تمثيل املراة تمثيال مناسبا في املجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون.  

على ان يشكل مجلس الشيوخ من    251و    250وقد جاء بحكم املحكمة انه ملا كان الثابت باالوراق ان الدستور املصري قد نص في املادتين  

يقل عن )ع القانون على اال  تاريخ اول  180دد من األعضاء يحدده  ( عضوا ، وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات تبدا من 

القتراع العام السري  اجتماع له ، ويجري انتخاب املجلس الجديد خالل الستين يوما السابقة على انتهاء مدته على ان ينتخب ثلثا أعضائه با

يس الجمهورية الثلث الباقي ، على ان يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشيوخ او من يعين فيه ان يكون مصريا متمتعا  املباشر، ويعين رئ

ثالثين سنة  بحقوقه املدنية والسياسية ، حاصال على مؤهل جامعي او ما يعادله على األقل ، واال تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس و 

ديد نظام انتخاب وتعيين وشروط الترشح األخرى العضاء مجلس الشيوخ ، ونفاذا للدستور صدر القانون رقم  ميالدية ، واوكل للقانون تح

( عضو ، وينتخب ثلثا أعضائه باالقتراع العام السري املباشر ، ويعين رئيس  300ناصا فيه على ان يتكون املجلس من )  2020لسنة    141

( من اجمالى عدد املقاعد ، واوجب ان تتضمن كل قائمة انتخابية عددا %10ما اليقل عن )  هورية الثلث الباقي على ان يخصص للمراةالجم

( 15من املقاعد يساوي العدد املطلوب انتخابه في الدائرة ، وعددا من االحتياطيين مساويا له ، ويتعين ان تتضمن كل قائمة مخصص لها )

، تقبل القائمة غير  35قائمة مخصص لها عدد )اء على األقل ، كما يتعين ان تتضمن كل  مقعدا ثالثة نس ( مقعدا سبع نساء على األقل 

تخصص   دوائر  الربعة  الجمهورية  تقسيم  القانون  تضمن  وإذ   ، السابقتين  الفقرتين  في  اليها  املشار  واالحكام  الشروط  من  أيا  املستوفية 

بأداء دورها فيما تضمنه القانون من احكام وارفقت بطلباتها  امت لجنة فحص طلبات الترشح والبت فيها  لالنتخاب بنظام القوائم ، وقد ق

( مقعد على األقل من ضمن عدد مائتى  20كافة األوراق واملستندات املطلوبة بالنسبة املخصصة للمراة على النحو املبين والتي كفلت وجود )

مقعد ، االمر    100د الفردية باملجلس والبالغ عددها  ن حق املراة في الترشح على جميع املقاع مقعد املخصصة للقوائم والفردي ، فضال ع 

 الذى يكون القرار املطعون فيه قائما على  سند صحيح من القانون مما تقض ى املحكمة والحال كذلك برفض الدعوى.

 زمت املدعى املصروفات".  حكمت املحكمة " بقبول الدعوى شكال ورفضها موضوعا وال 2020/ 7/ 24وبتاريخ 
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 :  ) الدائرة األولى(  2020: حصر للطعون االنتخابية امام املحكمة اإلدارية العليا ملرشحي انتخابات مجلس الشيوخ  اثالثا

 خاصة بمرشحى انتخابات مجلس الشيوخ  96نظرت املحكمة اإلدارية العليا بمجلس الدولة عدد 
ا
املحكمة  ، وقد قضت  2020طعنا

 محالة من محكمة الدرجة األولى "القضاء اإلداري"  76ية العليا بمجلس الدولة، برفض اإلدار 
ا
 .  طعنا

وتضمنت الطعون ما بين الطعن على قرار استبعاد بعض املرشحين من خوض االنتخابات لعدم استكمال أوراقهم، وكذلك الطعن علي  

سواء كان باستبعاد املقبولين، أو    لغاء القرار السلبي املطعون فيهقرار قبول بعض املرشحين خوض االنتخابات، وتطالب الطعون، بإ 

   .بإعادة املستبعدين من الترشح

 وفيما يلى حصر شامل للطعون التي نظرتها املحكمة اإلدارية العليا بمجلس الدولة 
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رقم الطعن /   م 

 السنة 

 مالحظات   ما تم في الطعن   رقم الدعوى   املحكمة    الخصوم   

1 54119  / 66 

 ق  

 نبيل حميدة عبد الخالق  

 ضد  

 اللجنة العليا لالنتخابات  

 قضاء اداري  

 بنى سويف   

  2020/ 7/ 25 ق   7/  4534

 رفض 

 

2 54120  /66 

 ق  

 شيماء عبد الرحمن مهدى  

 ضد  

 الهيئة الوطنية لالنتخابات  

  –قضاء اداري 

 القاهرة 

47713  /74 

 ق  

25 /7 /2020 

 رفض 

 

 امح سيد محمد  هاني س ق  66/ 54121 3

 الهيئة الوطنية لالنتخابات  

  –قضاء اداري 

 القاهرة

صدر حكم   إحالة للموضوع  ق  74/ 47756

بجلسة  

25 /7 /2020 

 )عدم قبول( 

4 54122  /66 

 ق  

 عطاء جاد الكريم  

 الهيئة الوطنية لالنتخابات  

  رفض  ق  6/ 1695 ق. اداري األقصر  

 قادر  محمد عبد الفتاح عبد ال ق  66/  54123 5

 وزير العدل واخرين  

ق. اداري  

 اإلسماعيلية 

صدر حكم   إحالة للموضوع  ق  25/  5164

بجلسة  

26 /7 /2020  

 " الغاء الحكم" 

6 54124  /66 

 ق  

 أسامة رمضان عبيد 

 الهيئة الوطنية لالنتخابات  

  رفض   20/  10133 ق. اداري البحيرة  

7 54125  /66 

 ق  

 إبراهيم ادوارد إبراهيم 

 يئة الوطنية لالنتخابات  اله

 74/  47643 ق.اداري القاهرة  

 ق  

  رفض 
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8 54126  /66 

 ق  

 20/  10425 ق. اداري البحيرة   حسنى محمد محمد  

 ق  

صدر حكم   إحالة للموضوع 

بجلسة  

26 /7 /2020  

 "الغاء الحكم"  

9 54127  /

 ق 66

 عيد على مهدى بلبع  

 الوطنية لالنتخابات 

 20/  10426 ق. اداري البحيرة 

 ق  

  رفض 

10 54128  /66 

 ق  

 محمد عبد الحفيظ صالح  

 الوطنية لالنتخابات  

 74/  47068 ق. اداري املنيا  

 ق  

  رفض 

11 54129  /66 

 ق  

 على محمد على  

 الوطنية لالنتخابات  

ق. اداري كفر  

 الشيخ 

  رفض  ق  20/ 13725

 منشاوي غانم محمد   ق  66/ 54130 12

 الوطنية لالنتخابات  

 20/  10385 ق. اداري البحيرة  

 ق 

  رفض 

13 54131  /66 

 ق  

 عبد الحي رفاعي  

 الوطنية لالنتخابات  

ق. اداري  

 القاهرة 

47690  /74 

 ق  

صدر حكم   إحالة للموضوع 

بتاريخ 

26 /7 /2020 

)الغاء الحكم(  

تم ضم الطعن  

للطعن رقم  

 ق   66/  54144

14 54132  /66 

 ق  

 عمرو محمد السعيد  

 لالنتخابات   الوطنية

 27/  10137 ق. اداري طنطا  

 ق  

  رفض 

 عمر محمد نبيل عبد الظاهر  ق 66/ 54133 15

 الوطنية لالنتخابات واخرين  

  رفض  ق   7/ 5030 ق. اداري الفيوم  

  رفض  ق   7/ 5031 ق. اداري الفيوم   حاتم علوي السيد ادريس   ق  66/ 54134 16
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 الوطنية لالنتخابات  

17 54135  /66 

 ق  

 وليد احمد عبد الرحمن 

 الوطنية لالنتخابات  

  رفض  ق   7/ 5034 ق.اداري الفيوم  

18 54136  /66 

 ق 

 وليد احمد عبد الرحمن 

 الوطنية لالنتخابات  

  رفض  ق   7/ 5033 ق.اداري الفيوم  

 حاتم علوي السيد   ق 66/ 54137 19

 الوطنية لالنتخابات  

  رفض  ق 7/  5014 ق.اداري الفيوم 

 وليد احمد عبد الرحمن واخر  ق 66/ 54138 20

 الوطنية لالنتخابات  

  رفض  ق  7/  5013 ق.اداري الفيوم 

 عمرو محمد نبيل عبد الظاهر   ق 66/ 54139 21

 الوطنية لالنتخابات واخرين  

  رفض  ق 7/  5029 ق.اداري الفيوم 

 حاتم علوي السيد ادريس   ق  66/ 54140 22

 الوطنية لالنتخابات  

  رفض  ق  7/  5032 لفيوم ق.اداري ا

 على محمد على العجواني   ق  66/ 54141 23

 الوطنية لالنتخابات  

ق.اداري كفر  

 الشيخ 

  رفض  ق  20/ 13723

 على محمد على العجواني   ق  66/ 54142 24

 الوطنية لالنتخابات  

ق.اداري كفر  

 الشيخ 

  رفض  ق  20/ 13724

 عصام نحمده سيد   ق 66/ 54143 25

 ابات  الوطنية لالنتخ

ق. اداري  

 القاهرة 

  رفض  ق  74/ 47715

 عبد الحى الرفاعى محمد   ق  66/ 54144 26

 الوطنية لالنتخابات  

صدر حكم   إحالة للموضوع  ق 74/ 47690 ق.اداري القاهرة  

بجلسة  

26 /7 /2020  
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 "الغاء الحكم"  

 الوطنية لالنتخابات   ق  66/ 54145 27

 هشام على احمد  

  رفض  ق  20/ 10352 ق.اداري البحيرة  

 الوطنية لالنتخابات   ق  66/ 54146 28

 محمد إبراهيم على

  رفض ق 20/ 10376 ق. اداري البحيرة 

 رمضان محمد عبد الفتاح   ق 66/ 54147 29

 الوطنية لالنتخابات  

   ق 20/ 10908 ق. اداري املنيا  

 محمد نبيل محمد   ق  66/ 54148 30

 الوطنية لالنتخابات  

ق. اداري  

 القاهرة 

  رفض ق  74/ 47818

 مصطفى محمود إبراهيم   ق 66/ 54149 31

 الوطنية لالنتخابات  

  رفض ق  31/ 12669 ق.اداري أسيوط 

 حامد محمد عبد السالم  ق 66/ 54150 32

 الوطنية لالنتخابات 

صدر حكم   إحالة للموضوع  ق 74/ 47586 ق.ادري القاهرة  

بجلسة  

26 /6 /2020  

 "رفض"

 م حامد محمد عبد السال  ق  66/ 54151 33

 الوطنية لالنتخابات 

  رفض    ق 74/ 47588 ق.ادري القاهرة  

 سالي محمد عبد اللطيف  ق 66/ 54152 34

 الوطنية لالنتخابات  

 2020/ 7/ 26 إحالة للموضوع  ق  74/ 47850 ق.اداري القاهرة  

 الغاء الحكم  

 جاد هللا جاد عبد الرحمن ق 66/ 54153 35

 الوطنية لالنتخابات 

   ق 9/ 14658 ق.اداري سوهاج

  رفض ق 9/ 14610 ق.اداري سوهاج على جمال عبد املنعم على   ق 66/ 54154 36
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 الوطنية لالنتخابات  

 صالح على محمد عبد الجواد  ق 66/ 54155 37

 الوطنية لالنتخابات  

  رفض ق 74/ 47802 ق.اداري القاهرة 

 عالء احمد على   ق 66/ 54156 38

 عمر جالل حسن  

  رفض ق  74/ 47795 ق.اداري القاهرة 

 ايناس منير  رزق   ق 66/ 54157 39

 الوطنية لالنتخابات  

  رفض  ق 74/ 47716 ق.اداري القاهرة 

 ممدوح امام محمد   ق 66/ 54158 40

 الوطنية لالنتخابات  

  رفض ق 74/ 47799 ق.اداري القاهرة 

 محمد عبد الباسط حلمي   ق 66/  54159 41

 الوطنية لالنتخابات  

  رفض ق 74/ 47696 ق.اداري القاهرة 

 محمد عبد الباسط حلمي   ق 66/ 54160 42

 الوطنية لالنتخابات  

  رفض ق 74/ 47579 ق.اداري القاهرة 

 طارق درويش  ق 66/ 54161 43

 الوطنية لالنتخابات 

  رفض ق 74/ 47706 ق.اداري القاهرة  

 محمد سعد زكى السعدي  ق 66/ 54162 44

 الوطنية لالنتخابات  

  رفض ق 20/ 10334 ق.ادري دمنهور 

 محمد سعد زكي السعدي  ق 66/ 54163 45

 الوطنية لالنتخابات 

  رفض ق 20/ 10339 ق.ادري دمنهور 

 محمد سعد زكي السعدي  ق 66/ 54164 46

 الوطنية لالنتخابات 

  رفض ق 20/ 10342 ق.ادري دمنهور 
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 محسن مصطفي محمد احمد   ق 66/ 54165 47

 الهيئة الوطنية لالنتخابات

  رفض ق 10/ 10972 ق. ادري املنيا  

 محمد محمود عبد الظاهر  ق 66/ 54166 48

 الوطنية لالنتخابات  

  رفض ق 74/ 47825 ق.ادري القاهرة  

 العليا لالنتخابات   ق 66/ 54167 49

 هدى عطية على سالمة 

  رفض ق 20/ 10349 ق.ادري البحيرة  

 العليا لالنتخابات   ق 66/ 54168 50

 محمد محمد عفيفي

  رفض ق 20/ 10338 ق.ادري البحيرة 

 عليا لالنتخابات ال ق 66/ 54169 51

 تهاني عبد العظيم  

  رفض ق 20/ 10348 ق.ادري البحيرة 

 العليا لالنتخابات  ق 66/ 54170 52

 محمد احمد محمد   

  رفض ق 20/ 10347 ق.اداري البحيرة 

 العليا لالنتخابات  ق 66/ 54171 53

 محمود أبو السعود احمد  

  رفض ق 28/ 5850 ق.ادري قنا

 العليا لالنتخابات   ق 66/ 54172 54

 عيد زكى برنابه 

  رفض ق 74/ 47452 ق.ادري القاهرة

 العليا لالنتخابات   ق 66/ 54173 55

 محسن عبد الفتاح ربيع  

  رفض  ق 74/ 47836 ق.ادري القاهرة

 وزير العدل  ق 66/ 54174 56

 محمد محمد عبد الفتاح 

  رفض   2020/  3 ق.ادري املنوفية

  رفض  2020/  2 ق.ادري املنوفية العليا لالنتخابات   ق 66/ 54175 57
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 ن حسن أبو القمصا 

 حجازى الشبراوي إبراهيم   ق 66/ 54176 58

 الوطنية لالنتخابات 

  رفض ق 74/ 47854 ق.ادري القاهرة

 طارق عبد املنعم خالد   ق 66/ 54177 59

 الوطنية لالنتخابات 

ق.ادري  

 اإلسكندرية 

  رفض ق 74/ 14319

 ربيع منصور عبد اللطيف  ق 66/ 54178 60

 اخرين وزير العدل و 

ق.ادري  

 اإلسكندرية 

  رفض ق 74/ 14263

مها رياض محمد عطا هللا   ق 66/ 54179 61

 عجالن 

 وزير العدل واخرين  

  ق.ادراي

 اإلسماعيلية 

  رفض ق 25/ 5164

سامح محمد صالح الدين   ق 66/ 54180 62

 محمد

 وزير الداخلية واخرين

ق.ادري  

 اإلسكندرية 

  رفض ق 74/ 14323

ن على  محمد احمد حس ق 66/ 54181 63

 حسين مشرف 

 وزير الداخلية واخرين

ق.ادري  

 اإلسكندرية 

  رفض ق 74/ 14325

محمد احمد حسن على   ق 66/ 54182 64

 حسين مشرف 

 وزير الداخلية واخرين

ق.ادري  

 اإلسكندرية 

  رفض ق 74/ 14326

 محمد محمود محمد حمزة   ق 66/ 5418 65

 وزير الداخلية واخرين 

ق.ادري  

 اإلسكندرية 

  رفض ق 74/ 14321

سامح محمد صالح الدين   ق 66/ 54184 66

 محمد 

ق.ادري  

 اإلسكندرية 

  رفض ق 74/ 14322
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 وزير الداخلية واخرين 

 محمد محمود محمد حمزة   ق 66/ 54185 67

 وزير الداخلية واخرين

ق.ادري  

 اإلسكندرية 

  رفض ق 74/ 14320

سامح محمد صالح الدين   ق 66/ 54186 68

 محمد

 وزير الداخلية واخرين

ق.ادري  

 سكندرية اإل 

  رفض ق 74/ 14324

 وزير العدل واخرين  ق 66/ 54187 69

 محمد اشرف عليوة محمد  

صدر حكم   إحالة للموضوع ق 25/ 8221 ق.ادري الشرقية 

بجلسة  

26 /7 /2020 

الغاء الحكم  

ووقف تنفيذ  

 القرار 

 وزير العدل واخرين   ق 66/ 54188 70

 ياسر محمود فهمي الشين  

  2020/ 7/ 26 للموضوع إحالة ق 25/ 8219 ق.ادري الشرقية 

 "الغاء الحكم" 

 وزير العدل واخرين   ق 66/ 54189 71

 محمد وصفي بدوي 

  2020/ 7/ 26 إحالة للموضوع ق 25/ 8225 ق.ادري الشرقية 

 "الغاء الحكم" 

 وزير العدل واخرين   ق 66/ 54190 72

 نادر على أبو العينين 

  2020/ 7/ 26 إحالة للموضوع ق 25/ 8224 ق.ادري الشرقية 

 لحكم" "الغاء ا

 الوطنية لالنتخابات   ق 66/ 54191 73

 رشا جاب هللا على صادق 

  ق.اداري 

 الشرقية 

  2020/ 7/ 26 إحالة للموضوع ق 25/ 8242

 "الغاء الحكم" 

 وزير العدل واخرين   ق 66/ 54192 74

 عصام عبد العزيز إبراهيم  

  2020/ 7/ 26 إحالة للموضوع ق 25/ 8248 ق.ادري الشرقية 

 "الغاء الحكم" 
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 وزير العدل واخرين   ق 66/ 54193 75

احمد عبد املجيد امين 

 سليمان 

  ق.اداري 

 الشرقية  

  2020/ 7/ 26 إحالة للموضوع ق 25/ 8218

 "الغاء الحكم" 

 محمد عمارة زيدان عمار   ق 96/ 54194 76

 الوطنية لالنتخابات 

  2020/ 7/ 26 إحالة للموضوع ق 74/ 47695 ق.اداري القاهرة 

 "رفض"

 اخرين  وزير العدل و  ق 66/ 54195 77

 على سالم إبراهيم احمد 

ق.اداري  

 الشرقية 

  2020/ 7/ 26 إحالة للموضوع ق 25/ 8226

 "الغاء الحكم" 

 محمد محمود محمد حمزة  ق 66/ 54196 78

 الوطنية لالنتخابات 

ق.اداري  

 الشرقية 

  رفض ق 74/ 14262

 محمد احمد حسن على   ق 66/ 54197 79

 الوطنية لالنتخابات  

ق.اداري  

 اإلسكندرية 

  رفض ق 74/ 14261

 احمد حسين فايق   ق 66/ 54198 80

 عمر جالل هريديى واخرين

 2020/ 7/ 26 إحالة للموضوع ق 74/ 47680 ق.ادري القاهرة

 "الغاء الحكم" 

 احمد حسين فايق   ق 66/ 54199 81

ماجد محمد السيد موس ى  

 واخرين 

 2020/ 7/ 26 إحالة للموضوع ق 74/ 47574 ق.ادري القاهرة

 "الغاء الحكم" 

 اسالم مهران سيد   ق 66/ 54200 82

 صابر مصطفى محمد واخرين 

ق.ادري  

 اإلسكندرية 

  إحالة للمفوضين  ق 74/ 14224

 احمد خليل احمد  ق 66/ 54210 83

 الوطنية لالنتخابات واخرين 

  رفض ق 74/ 47844 ق.ادري القاهرة

 محمد على دياب غانم   ق 66/ 54218 84

 الوطنية لالنتخابات واخرين 

  رفض ق9 /  14589 ق.اداري سوهاج



 

 

46 

 

 احمد السيد حمزة هارون  ق 66/ 54225 85

احمد احسان مصطفى  

 واخرين

  رفض ق 74/ 47859 ق.اداري القاهرة 

سعد محمد كمل يوسف   ق 66/ 54366 86

 الجمل 

 الوطنية لالنتخابات واخرين  

ق.اداري  

 اإلسكندرية 

  رفض ق 74/ 14264

 حسام الدين صالح شلقامي  ق 66/ 54386 87

 واخرين  الوطنية لالنتخابات 

  رفض ق 31/ 12598 ق.اداري أسيوط 

 ايمن محمود ربيع ق 66/ 54438 88

 الوطنية لالنتخابات 

ق.اداري  

 الشرقية 

  رفض ق25/ 8223

 هشام على احمد على   ق 66/ 5440 89

 الوطنية لالنتخابات 

ق.اداري  

 املنوفية 

  رفض 2020/ 6

 هشام على احمد على   ق 66/ 54441 90

 الوطنية لالنتخابات  

  ق.اداري 

 املنوفية 

  رفض 2020/ 5

 أبو النجا محمود  ق 66/ 54456 91

 الوطنية لالنتخابات  

  رفض ق 28/ 5850 ق.اداري قنا 

 ماجد محمد السيد ق 66/ 54453 92

 الوطنية لالنتخابات 

  رفض ق 74/ 47647 ق.اداري القاهرة 

 لالنتخابات الوطنية  ق 66/ 5447 93

 اشرف محمود  

  رفض ق 20/ 10334 ق.اداري البحيرة 

 الوطنية لالنتخابات   ق 66/ 54449 94

 عبد الرسول عبد الهادي  

  رفض ق 20/ 10342 ق.اداري البحيرة 
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 الوطنية لالنتخابات  ق 66/ 54450 95

 محمود محمد طه 

  رفض ق 20/ 103339 ق.اداري البحيرة 

 إبراهيم موس ى إبراهيم   ق 66/ 54457 96

 الوطنية لالنتخابات 

  رفض ق9/ 2396 ق.اداري دمياط  
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 : التحليل النهائي للرتكيبة السياسية لرتشحات جملس الشيوخ  القسم الثاني 
 :
ا
 االتجاهات الرئيسية لقوائم املترشحين  أوال

  يوليو   22وبعد ) ثالثة ( أيام امتدت من األربعاء    2020يوليو    26مع إعالن الهيئة الوطنية لالنتخابات عن القوائم النهائية للمترشحبن يوم األحد  

التي  2020يوليو    24وحتى الجمعة    2020 بها املترشحون علي القوائم األولية  التي تقدم  في الطعون    خصصت لفصل محكمة القضاء اإلداري 

( حزبا    24( دائرة انتخابية وعدد )    27( مترشحا يتوزعون بين )    787أعلنتها لجنة فحص طلبات الترشح وصلت أعداد املترشحبن النهائية إلي )  

ج  ( مترشحين وإدرا 9( مترشح كمستقلين ) دون صفات حزبية ( وذلك بعد األحكام باستبعاد )  511( مترشح فيما تقدم )  276يا بمجموع ) سياس

( مترشح آخرين بما يظهر معدالت التنافسية املتوسطة ) واملوضوعية ( لتكوين مجلس مستحدث يمتلك اختصاصات ومهام ذات طبيعة    34)  

ضافة لتسارع إجراءات إتمام تشكيله بصورة لم تكن متوقعة لدي العديد من دوائر النخبة خصوصا مع تقاربها الذي يكاد بصل  استشارية ( إ)

 . 2020ع فترة وإجراءات إعادة تشكيل مجلس النواب لاللتحام م

 (  1تحليل التوزيع النوعي لقوائم املرشحين ) 
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 2 3 6 1 8 66 القاهرة 1
 

1 1 2 4 1 2 1 
 

 1 4 1 5 42 القليوبية  2
  

1 
      

1 

 6 29 الدقهلية  3
 

3 2 
    

1 
     

 1 1 3 22 املنوفية  4
 

1 2 
        

 1 4 22 الغربية  5
  

2 
    

1 
    

 3 11 كفر الشيخ  6
 

1 
 

1 2 
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 8 52 الجيزة  7
 

1 3 1 
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 3 4 الفيوم 8
 

1 
  

2 
        

 3 15 بني سويف 9
 

1 
 

1 1 
        

 5 16 املنيا 10
 

4 
           

 4 18 أسيوط  11
 

4 1 
          

 1 1 الوادي الجديد  12
             

 5 21 سوهاج 13
 

4 
 

2 
         

 1 1 1 1 4 1 2 29 قنا 14
       

 2 22 األقصر  15
 

1 
           

 2 8 أسوان  16
       

1 
     

 7 البحر األحمر 17
 

1 
 

1 
          

 7 26 الشرقية  18
 

8 2 
     

1 
   

1 

 2 9 دمياط 19
 

2 
 

2 1 
      

1 
 

 1 3 بورسعيد  20
 

1 1 
          

 1 6 اإلسماعيلية  21
  

1 
          

 1 10 السويس 22
  

1 
          

 1 4 شمال سيناء  23
          

1 
  

 1 3 جنوب سيناء 24
    

1 
        

 2 5 1 6 44 اإلسكندرية  25
 

3 1 2 1 
  

1 1 
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 7 18 البحيرة  26
 

4 3 
 

4 
        

 1 3 مرس ي مطروح 27
    

1 
        

 مالي اإلج 29

51

1 92 7 55 22 13 18 5 3 5 7 1 4 3 6 

 

(  6اإلجراءات والضوابط الخاصة بإعالن أسماء املترشحين حيث نصت املادة )  2020( لسنة  34وقد نظم قرار الهيئة الوطنية لالنتخابات رقم ) 

املقدمة وتبت في    وط الترشح من واقع املستندات علي أن ) تتولي اللجنة فحص طلبات الترشح والبت في صفات املترشحين والتأكد من توافر شر 

ن  مدي صحة انتماء طالبي الترشح في النظام الفردي لألحزاب أو كونهم مستقلين كما تفحص املستندات املقدمة من كافة طالبي الترشح األصليي 

بأسماء املترشحين بالنظام  الجدول الزمني كشفا مستقال  واالحتياطيين للقوائم وتعد اللجنة بعد انتهاء فترة الترشح وفي خالل املدة املحددة لها في 

إليها املترشح    الفردي الذين قبلت أوراقهم متضمنا الرمز االنتخابي واالنتماء الحزبي ـ إن وجد ـ أو كونه مستقال والثاني بأسماء القائمة التي ينتمي

 والصفة التي تثبت لكل منهم ( 

( علي أنه ) لكل من تقدم للترشح ولم    8حات األولية فقد نصت املادة ) ت اللجنة بإعالن كشوف الترشي وفي سبيل تنظيم حق االعتراض علي قرارا

يرد اسمه بكشف املترشحين املقبولين أن يطعن علي قرار لجنة فحص طلبات الترشح بعدم إدراج اسمه وإدراج اسم غيره أو بإثبات صفة غير  

يكون الطعن أمام محكمة القضاء اإلداري خالل ثالثة أيام تبدأ  في الكشف املدرج فيه اسمه و   صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من املترشحين

الدائرة  من تاريخ عرض قوائم وأسماء املترشحين ولكل حزب متقدم بقائمة أو اشترك فيها أو له مترشحون علي املقاعد الفردية وملمثلي القوائم في 

اسمه في أي من الكشفين املذكورين وتفصل محكمة القضاء اإلداري في تلك  قرة السابقة ملترشحه املدرج االنتخابية أن يمارس الحق املقرر في الف

جهة  الطعون خالل ثالثة أيام علي األكثر وال يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء اإلداري ولو تم االستشكال في تنفيذه أمام أية

بامل الطعون  إذا قررت دائرة فحص  ا إال  العليا وقف  الحكم وتقوم لجنة متابعة سير االنتخابات وتلقي  حكمة اإلدارية  الطعن علي  لتنفيذ عند 

ي ـ إن  الطلبات باملحكمة االبتدائية املختصة بإخطار الهيئة الوطنية لالنتخابات عقب انتهاء فترة الفصل في الطعون أمام محكمة القضاء اإلدار 

 ين النهائية (  وجدت ـ بالقوائم وبأسماء املترشح
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 (  2تحليل التوزيع النوعي لقوائم املرشحين ) 
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 القاهرة 1
          

98 

 2 1 1 1 القليوبية  2
      

60 

 الدقهلية  3
   

2 
      

43 

 املنوفية  4
          

30 

 الغربية  5
          

30 

 كفر الشيخ  6
 

1 
        

20 

 الجيزة  7
   

2 1 
     

73 

 الفيوم 8
          

10 

 بني سويف 9
     

2 
    

23 

 املنيا 10
   

2 
      

27 

 أسيوط  11
   

1 
      

28 

 الوادي الجديد  12
          

2 

 سوهاج 13
   

2 
  

1 
   

35 

 ناق 14
  

1 1 
      

42 

 األقصر  15
          

25 
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 أسوان  16
   

1 
      

12 

 البحر األحمر 17
       

1 
  

10 

 الشرقية  18
   

1 
    

1 
 

47 

 دمياط 19
          

17 

 بورسعيد  20
   

1 1 
     

8 

 اإلسماعيلية  21
  

1 
       

9 

 السويس 22
   

1 
      

13 

 شمال سيناء  23
   

1 
      

7 

 سيناءجنوب  24
          

5 

 اإلسكندرية  25
          

67 

 البحيرة  26
  

1 1 1 
  

1 
 

1 41 

 مرس ي مطروح 27
          

5 

 787 1 1 2 1 2 3 18 4 2 1 اإلجمالي  29

 

 :
ا
 األحزاب السياسية وترشيحات الشيوخثانيا

كل عملية تنافسية حوارات حول جدارة التجربة الحزبية املصرية  ير مع  تمثل األحزاب السياسية أحد معضالت املشهد االنتخابي الوطني التي تث 

يمات وقدرة األحزاب ـ رغم أعدادها ـ علي االستحواذ علي املشهد أو تقديم مرشحين قادرين علي إقناع الناخب أو التعبير عن برامج ورؤي التنظ

القرار السياس ي يطرحون بدائل تتضمن تدخالت )قسرية ( لتصحيح  وصنع    السياسية للدرجة التي جعلت العديد من األكاديميين ومراكز التفكير

املشهد وضبط إيقاع حركة القوي السياسية املنظمة عبر مجموعة من ممارسات الدمج أو التحالف والتنسيق لخلق قوي أيديولوجية فاعلة  

 ضاء مجلس النواب خالل أدوار االنعقاد املاضية . من أع  وقادرة علي التأثير في املشهد العام وهو محور ملقترحات تشريعية تقدم بها عدد 
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  ( الشيوخ  مجلس  انتخابات  مثلت  والفرص    2020وقد  االمتيازات  مع  والحركة  املسار  تصحيح  إطار  في  السياسية  لألحزاب  ذهبية  فرصة   )

وي السياسية والخروج من أسر ظاهرة  ين الق والتفضيالت التي قدمها ـ لصالحها ـ القانون والنسق الهندس ي لقواعد تشكيل املجلس كخطوة لتمك

 ) املستقلين ( التي تهيمن علي املشهد االنتخابي لعقود زمنية طويلة ويمكن لنا قراءتها في بعدين رئيسيين : 

والبدائل   األول  واملقترحات  التوصيات  تقديم  علي  قادر   ) والتفكير  للخبرة  بيت   ( باعتباره  قامت  الشيوخ  مجلس  إنشاء  فلسفة  أن   :  

سات العامة املقدمة لصالح مراكز صنع القرار الرئيسية مثل رئيس الجمهورية أو مجلس النواب إضافة ملا يمكن أن يحال له من  للسيا

قضايا وتشريعات وهو دور يتناسب مع طبيعة العمل الحزبي وقدرات كوادره ويمنح للقوي السياسية الفرصة لعرض وتسويق أفكارها  

 ومرجعياتها الفكرية . 

أن نسق تقسيم الدوائر االنتخابية اعتمد علي منهجية ) الوحدة الجغرافية املتماسكة ( بحيث أصبحت كل محافظة إدارية دائرة    :   انياث 

  انتخابية تقترع الختيار العدد املخصص لها من مقاعد بما أضعف من فرص وتأثيرات العشائرية القبلية أو هيمنة النفاذ املالي علي املشهد

انتقلت معززاته لتصبح في خدمة األحزاب السياسية باعتبارها تملك من االنتشار والقواعد التنظيمية ) في املحافظات  والذي  التصويتي  

 واملراكز واملدن واألحياء والقري والعزب والنجوع والكفور ( ما يمكنها من حصاد تلك املقاعد أو املنافسة الحقيقية عليها . 

لممارسة الفعلية تبدت حالة الضعف والترهل التي تعاني منها ) غالبية ( األحزاب والقوي السياسية املصرية  تقال ل لكن مع التطبيق العملي واالن

خاصة تلك صاحبة الصوت الزاعق والخطاب شبه التحريض ي والتي أخفت عجزها عن تقديم كوادر ذات قدرات أو تأثير جماهيري حقيقي بخطاب  

اطعة مجمل العملية االنتخابية مصدرة للمشهد التنافس ي موقفا تحليليا اعتمد علي الترويج ملغالطات  اب ومقتحريض ي متشدد أو بإعالنها االنسح

  وأكاذيب ) كان من غير املتصور ( صدورها عن قوي تصف نفسها بكونها فاعلة وملمة بكافة معطيات املشهد الوطني ) مثال البيان الذي أصدره 

عض النشطاء السياسيين زعموا عبره أن التعديالت الدستورية ومن بعدها قانون مجلس الشيوخ قد  عات لب تحالف التيار املدني مدعوما بتوقي

ذي  بدلت في اشتراطات وقواعد الترشح لتلغي اشتراط حصول املترشح علي املؤهل الجامعي واستبداله بمجرد إجادة القراءة والكتابة ( األمر ال 

اسية لديها علي الرجاحة العلمية واألكاديمية إضافة الختباء عناصرها خلف خطاب صوتي زاعق  ة السي أظهر نخبوية تلك القوي وطغيان املكايد

 كبديل لاللتحام بحركة الجماهير وقيادتها نحو تحقيق مطالبها . 
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 تحليل ترشيحات األحزاب السياسية 

 العدد الحزب م العدد الحزب م

 4 املصري الديمقراطي 13 92 مستقبل وطن  1

 3 اإلصالح والنهضة  14 55 وطن اة  حم 2

 3 مصر بلدي  15 22 الوفد  3

 3 مصر املستقبل 16 18 النور  4

 2 العربي للعدل  17 18 املؤتمر 5

 2 صوت الشعب  18 13 الحركة الوطنية 6

 2 املصريين  19 7 الشعب الجمهوري  7

 1 األحرار الدستوريين  20 7 التحرير املصري  8

 1 اإلنسان واملواطنة حقوق  21 6 ابناء مصر 9

 1 االتحاد  22 5 الغد 10

 1 التجمع  23 5 الجيل 11

 1 الريادة 24 4 مصر القومي  12

 276 مجموع

 

( حزب سياس ي مدرج علي قاعدة البيانات    104وقد أظهر املشهد النهائي للترشيحات االنتخابية عمق األزمة الحزبية والسياسية فمن بين )  

األ  للجنة شئون  للتنافس علي الوطنية  املرشحين  تقديم  اقتصر  التأسيس  والكيانات تحت  التحالفات  غير محدد من  لعدد  حزاب إضافة 

( أحزاب    3( أحزاب اكتفت بتقديم مترشح ) وحيد ( و )    5% ( من جملة األحزاب بينها )    23,1( حزبا سياسيا بنسبة )    24)    النظام الفردي علي
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( مترشحين فيما استطاع حزبان ) فقط ( تقديم عدد من املترشحين    3( أحزاب تقدم كل منهم بعدد )    3)  تقدموا بمترشحين ) اثنين ( وأيضا  

( مترشح لدرجة أن   55( مترشح وحماة وطن )  92جاوز ) نصف ( املقاعد املتاحة بالنظام الفردي هما مستقبل وطن ) للتنافس علي عدد يت

( مترشح   276% ( من جملة مترشحي األحزاب السياسية التي بلغ مجموع مرشحيها )  53,3و ) ( مترشح مثلوا نح 147مترشحي الحزبين معا ) 

 ل مرشحي النظام الفردي . % ( من مجم  35,1بنسبة تعادل ) 

 

 

 :
ا
 مرشحو األحزاب السياسية واملحافظات  ثالثا

ـ بدرجة تفاوتت من محافظة آلخريـ  في ملمح شديد االيجابية    شهدت كافة املحافظات املصرية إقباال علي الترشح من قبل ممثلي األحزاب السياسية

( دائرة انتخابية    27( مترشح بين )    276فة ربوع الوطن حيث توزع مرشحي األحزاب )  في داللته علي االنتشار الحزبي وتعمق وجود األحزاب في كا

يتناسب مع طبيعة املحافظة كعاصمة   32( مترشح بكل محافظة كانت أعلي نسب لتواجدهم بالقاهرة )    10,2بمتوسط )   ( مترشح في تصرف 

( مترشح جاء بعدها محافظتي    98ها تحتل املركز األول في عدد املترشحين )  للبالد تضم كافة التواجدات املركزية لألحزاب السياسية وأيضا كون

  ( بعدد  والبحيرة  ير   23اإلسكندرية  سلوك  أيضا  وهو  منهما  محافظة  بكل  حزبي  مترشح  السياسية  (  لألحزاب  السياسية  التجربة  بتجذر  تبط 

والذي منهما  بكل  السياسية  للقوي  البرملاني  التمثيل  وتاريخ  املتنوعة خالل    باملحافظتين  السياسية  القوي  تمثيل  في   ) نسبي  تفردا   ( لهما  ضمن 

ن كافة املحافظات والدوائر االنتخابية بغلبة مرشحي  ( وان كانت محافظة البحيرة باملشاركة مع بورسعيد والفيوم قد تميزوا ع   2011انتخابات )  

( مترشحين    6( مستقلين ببورسعيد و )   3( مترشحين حزبيين قياسا بوجود )    5)  ( مترشح بالبحيرة و    18( مترشح قياسا باملستقلين )    23األحزاب )  

في املركز الثالث من حيث تواجد مترشحي األحزاب السياسية  ( مستقلين بالفيوم فيما أتت محافظات الجيزة والشرقية    4حزبيين قياسا بعدد )  

ومركزية السلطة لألولي ) الجيزة ( وأيضا حالة النضج السياس ي ووجود عدد    ( مترشح بكل محافظة كسلوك يرتبط بالطبيعة الحضرية  21بعدد )  

 ) متميز ( من رؤساء األحزاب السياسية من أبناء الثانية ) الشرقية (  



 

 

56 

 

 وي السياسية باملحافظاتمترشحي الق

 العدد املحافظة  م العدد املحافظة  م

 8 بني سويف 15 32 القاهرة 1

 8 دمياط 16 23 اإلسكندرية  2

 6 الفيوم 17 23 البحيرة  3

 5 بورسعيد  18 21 الجيزة  4

 4 أسوان  19 21 الشرقية  5

 3 األقصر  20 18 القليوبية  6

 3 البحر األحمر 21 14 سوهاج 7

 3 اإلسماعيلية  22 14 هلية الدق 8

 3 السويس 23 13 قنا 9

 3 شمال سيناء  24 11 املنيا 10

 2 سيناءجنوب  25 10 أسيوط  11

 2 مرس ي مطروح 26 9 كفر الشيخ  12

 1 الوادي الجديد  27 8 الغربية  13

 276 املجموع  8 املنوفية  14

 

اإلجمالي ملرشحي كل محافظة فقد تصدرتها بورسعيد ) رغم محدودية    أما علي مستوي تحليل نسب تمثيل مرشحي األحزاب قياسا بالعدد

% ( وهي محافظات امتازت بغلبة  50% ( والوادي الجديد )  56,1% ( ثم البحيرة )  60% ( تليها الفيوم )  62,5عدد املترشحين بها ( بنسبة ) 
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وت في املعامل الحسابي لقياس وزن املترشح إلي إجمالي املتوسط  ي األحزاب قياسا باملستقلين ) كما سبق الرصد ( إضافة للتفاعدد مترشح 

( ناخب    80,413( ناخب بالبحيرة و )    128,176( ناخب بالفيوم و )    290,750العام لعدد الناخبين بكل محافظة بحيث املرشح يعادل )  

 ببورسعيد . 

% (    12حيها فقد أتت في مقدمتها األقصر بنسبة تمثيل )  حافظات األقل في نسب تمثيل مرشحي األحزاب قياسا بمجموع مرشأما عن امل

% ( والغربية )    26,7% ( ثم املنوفية )    23,1( مترشح تليها السويس )    25( مترشحين من إجمالي )    3للحزبيين الذين لم يترشح منهم سوي )  

 % (   28,8% ( والجيزة )  26,7

 

 :
ا
 ات  عدد األحزاب السياسية وترشيحات املحافظرابعا

أظهرت عديد من تلك القوي قدرة علي االنتشار وتوزيعة خارطة   2020( حزبا سياسيا تقدمت بمرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ    24من بين )  

و ما  بناء التحالفات مع آخرين لضمان الفوز باملقعد االنتخابي وه انتشار ملرشحيها تضمن لها نوعا من الدعاية السياسية والقدرة علي التنسيق و 

انعكس علي حجم وعدد األحزاب التي قدمت مترشحين بكل محافظة حيث استعادت القاهرة تمايزها بكونها املحافظة التي شهدت تنافس أكبر  

( حزب سياس ي تصدرهم   12( مترشح بين )    32حي األحزاب )  ( مقاعد حيث توزع مرش  10عدد من األحزاب للفوز باملقاعد املخصصة لها وعددها )  

( أحزاب بتقديم مترشح ) وحيد (   4( فيما اكتفت )  3( والوفد )  4( ثم التحرير املصري )  6( مترشحين يليه حماة وطن )  8بل وطن بعدد ) مستق

(    9( أحزاب بكل محافظة ثم البحيرة والجيزة وقنا بعدد )    10عن كل منها فيما جاءت خلف القاهرة محافظتي اإلسكندرية والقليوبية بعدد )  

بها مع أ أعداد مترشحي األحزاب  لتقارب  العام إضافة  املستوي  بنسب ترشح متوسطة علي  تميزت  بكل محافظة وهي جميعها محافظات  حزاب 
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علي كافة مقاعدها النيابية املتاحة سواء بشكل    مالحظة أن حزب مستقبل وطن قد تمايز عن كافة القوي السياسية في تلك املحافظات باملنافسة

ي محافظتي ) البحيرة ـ الجيزة ( أو بإخالء مقعد ) تنسيقيا ( لصالح حزب الشعب الجمهوري كما في محافظات ) اإلسكندرية ـ القليوبيةـ  منفرد كما ف

 قنا (  

 عدد األحزاب باملحافظات 

 العدد املحافظة  م العدد املحافظة  م

 4 أسيوط  15 12 القاهرة 1

 4 الغربية  16 10 اإلسكندرية  2

 3 الفيوم 17 10 القليوبية  3

 3 أسوان  18 9 البحيرة  4

 3 املنيا 19 9 الجيزة  5

 3 البحر األحمر 20 9 قنا 6

 3 اإلسماعيلية  21 7 الشرقية  7

 3 السويس 22 6 كفر الشيخ  8

 3 شمال سيناء  23 5 سوهاج 9

 2 األقصر  24 5 الدقهلية  10

 2 جنوب سيناء 25 5 بورسعيد  11

 2 طروحمرس ي م 26 5 املنوفية  12

 1 الوادي الجديد  27 5 بني سويف 13

   5 دمياط 14
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مستقبل وطن ـ في  في املقابل فان املحافظات التي شهدت أقل تواجد لألحزاب السياسية تقدمتها الوادي الجديد بمترشح حزبي ) وحيد ( عن حزب 

حين ) فقط ( أحدهما ملستقبل وطن واألخر مستقلـ  جاءت سلوك يبرره عدم وجود متنافسين علي املقعد الفردي املخصص للمحافظة سوي ملرش

قتصر التنافس  ( محافظات ) األقصر ـ مطروح ـ جنوب سيناء ( بوجود حزبين ) اثنين ( بكل محافظة ) كان من امللفت أن اثنتين منهما ا  3بعدها )  

م ـ أسوان ـ املنيا ـ البحر األحمر ـ اإلسماعيلية ـ السويس ـ شمال  ( محافظات ) الفيو   7فيهما علي حزبي مستقبل وطن والنور ( بينما جاءت بعدهما )  

 ( أحزاب بكل محافظة كانت أبرز أطرافها أحزاب ) مستقبل وطن ـ حماة وطن ـ املؤتمر (  3سيناء ( بتنافسية تضم ) 

 

 :
ا
 ترشيحات حزب مستقبل وطن   لتحلي خامسا

كبير من قياداته الرئيسية كرموز ليست لها سوابق في ممارسة العمل السياس ي إال أن    علي الرغم من عمر تجربته الحزبية القصير ووجود عدد 

نفسه كأحد   السياسية وتقديم  الساحة  بخطوات سريعة ومتسارعة فرض وجوده علي  في حزب مستقبل وطن استطاع  الفاعلة  أبرز األطراف 

كثرية املتصدرة األمر الذي منح ملرشحيه واملتنافسين باسمه زخما وحظوظا  املشهد وككيان سياس ي ان لم تكن له األغلبية النيابية فهو صاحب األ 

لنيل من مكانته لدي قطاعات  انتخابية تتجاوز كثيرا ما عداها من تكوينات تنافسية رغم ما يتعرض له الحزب من هجوم أو دعاية سوداء تسعي ل

 واسعة من الناخبين . 

دخلت علي هيكل الحزب املركزي قد رفعت كثيرا من مكانته بوجود رمز قضائي مثل املستشار عن  وال شك أن مجموعة التغيرات القيادية التي أ

االنتخابي والسياس ي إضافة للفريق القيادي الذي  الوهاب عبد الرازق كرئيس للحزب بما له من مكانة وتقدير لدي كافة أطراف املشهد التنافس ي و 

تشاف عناصر ذات جماهيرية وقدرات مالية تسمح لها بتنافسية من املتوقع أن تضع الحزب في  استعد لالنتخابات عبر شهور طويلة بتجهيز واك 

 . 2020صدارة املشهد النهائي النتخابات مجلس الشيوخ 
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 تحليل ترشيحات حزب مستقبل وطن

 العدد املحافظة  م العدد املحافظة  م

 3 الفيوم 14 8 القاهرة 1

 3 بني سويف 15 8 الجيزة  2

 2 قنا 16 7 ة الشرقي 3

 2 األقصر  17 7 البحيرة  4

 2 أسوان  18 6 الدقهلية  5

 2 دمياط 19 6 اإلسكندرية  6

 1 الوادي الجديد  20 5 القليوبية  7

 1 بورسعيد  21 5 املنيا 8

 1 اإلسماعيلية  22 5 سوهاج 9

 1 السويس 23 4 الغربية  10

 1 شمال سيناء  24 4 أسيوط  11

 1 ناءجنوب سي 25 3 املنوفية  12

 1 مرس ي مطروح 26 3 كفر الشيخ  13

 

( مرشحا ضمنت له التنافس    92وقد انعكس واقع الحزب علي خارطة ترشيحاته الذي وضعته في املركز األول سواء من حيث عدد املرشحين )  

ينها ) مقعد ( بمحافظة القاهرة  ( مقاعد فقط ب 8املهيمن علي غالبية مقاعد املجلس املخصصة للنظام الفردي حيث لم يغب الحزب سوي عن ) 

( محمد عبد الباسط يوسف ألسباب تتعلق بعدم أداء الخدمة العسكرية أو    8نتيجة حكم اإلدارية العليا باستبعاد املرشح رقم )    فقده الحزب 
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لعدد )   بينه    7اإلعفاء منها قانونا إضافة  التنسيق املشترك  في إطار  الترشح عليها  تنازل الحزب عن  في  ( مقاعد   ( وبين حزب الشعب الجمهوري 

شديد   دعايتهم  نموذج  ويمارسون  يتحركون  الجمهوري  الشعب  حزب  مرشحي  جعل  بما   ) السياسية  القوي  بين  واالحترافية  وااللتزام  املثالية 

بينهم ا مع الذكاء االنتخابية كجزء من سبيكة متماسكة تجمعهم مع مرشحي مستقبل وطن خصوصا مع تداخل األرقام في كشوف الترشيحات 

حيهم لالنتظار واملبيت أمام لجان تقديم طلبات الترشح لضمان الفوز باألرقام األولي وبترتيب متتابع يسمح لهم  الشديد الذي جعلهم يوجهون مرش 

حافظات هي )  ( م  3( محافظة حيث لم يفقد الحزب األرقام األولي للترشح سوي في )    24بدعاية موحدة وسهولة في التصويت وهو ما نجح في )  

 يناء (  األقصر ـ شمال سيناء ـ جنوب س 

( محافظة ولم تغب ترشيحاته سوي عن محافظة البحر األحمر التي أخلي الطريق أمام   26أما علي املستوي الجغرافي فقد تواجد الحزب في عدد )  

( محافظة قدم خاللها مرشحين )    20في )  مقعد الفردي املخصص لها لصالح مرشح حزب الشعب الجمهوري ليبقي انتشار ترشيحات الحزب  

ـ سوهاج ـ    فة ( مقاعد النظام الفردي املخصصة لها وهي ) الدقهلية ـ كفر الشيخ ـ الجيزة ـ الفيوم ـ بني سويف ـ املنيا ـ أسيوط ـ الوادي الجديد لكا

ـ السويس ـ شمال سيناء ـ  ـ الشرقية ـ دمياط ـ بورسعيد ـ اإلسماعيلية  ـ مرس ي مطروح ( فيم  األقصر ـ أسوان  ـ البحيرة  (    6ا تبقت )  جنوب سيناء 

بينها )   ـ    5محافظات ترشح الحزب علي ) جزء ( من مقاعدها  القليوبية  ( محافظات ترك الحزب فيها مقعد لصالح حزب الشعب الجمهوري ) 

له مرشحا    رشح الشعب الجمهوري قبل أن تستبعد املحكمةاملنوفية ـ الغربية ـ اإلسكندرية ـ قنا ( إضافة للقاهرة التي ترك فيها الحزب مقعدا مل

 ( باملحافظة ) اتخذ الحزب قرارا بدعم أحد املرشحين املستقلين لتصبح قائمته مكتملة (  10( مقاعد من )  8ثانيا ( لينافس الحزب علي ) )
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 :
ا
 تحليل ترشيحات حزب حماة وطن سادسا

املتتبعين للتنافسية البرملانية يعلمون الكثير عن حزب حماة وطن أو  ظم املهتمين بالعمل السياس ي أو لم يكن مع  2015قبل االنتخابات البرملانية 

 
 
   يتوقعون له نتائج انتخابية تجعله رقما

 
( مقعد ألسباب ارتبطت بحسن اختياره ملرشحيه إضافة   18في املشهد االنتخابي بحصوله علي )    رئيسيا

احترام ومكانة لدي شعب يعلم جيدا قيمة جيشه ومكانة عناصره األمر    ابه بما تضيفه الصفة لصاحبها منللخلفية العسكرية ملعظم قياداته ونو 

ينظرون ملوقع حزب حماة وطن من املشهد باعتباره أحد املحددات   2020الذي جعل الجميع وهم يتعاملون مع تنافسية تشكيل مجلس الشيوخ 

 الرئيسية للمشهد االنتخابي املعاصر . 

   بإعالنهأحدث الحزب جدال واسعا    تمال الترتيبات النهائية للمشهدومع اك
 
علي ما انتهي له التحالف    االنسحاب من العملية االنتخابية اعتراضا

االنتخابي بين عدد رئيس ي من القوي السياسية ) يتقدمها حزب مستقبل وطن ( من تخصيص عدد من مقاعد نظام القوائم رأي حماة وطن أنه  

( مقعد وذلك قبل أن يعود الحزب للقائمة ويقبل بما تم    18( الي )    16صالحه ليصبح من )  ل وطالب بمضاعفة العدد املخصص ل غير مناسب ب

 
 
   التوافق عليه مسبقا

 
( مترشحا جعلته يحتل    55في زيادة حصته علي التوسع في أعداد مرشحيه للنظام الفردي والذي قدم الحزب له )    معتمدا

% (   66,7( محافظة بنسبة تواجد )  18يحات حيث توزعت ترشيحات الحزب بين عدد )  مستقبل وطن ( من حيث عدد الترش  املوقع الثاني ) بعد 

ـ    9من مجمل الدوائر فيما غابت ترشيحات الحزب عن عدد )   ـ البحر األحمر ـ اإلسماعيلية  ـ الوادي الجديد ـ أسوان  ( محافظات هي ) الغربية 

 نوب سيناء ـ مرس ي مطروح (  السويس ـ شمال سيناء ـ ج

 ل ترشيحات حزب حماة وطنتحلي

 العدد املحافظة  م العدد املحافظة  م

 3 الدقهلية  10 8 الشرقية  1

 2 دمياط 11 6 القاهرة 2

 1 املنوفية  12 5 اإلسكندرية  3

 1 كفر الشيخ  13 4 القليوبية  4

 1 الجيزة  14 4 املنيا 5
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 1 الفيوم 15 4 أسيوط  6

 1 بني سويف 16 4 سوهاج 7

 1 األقصر  17 4 قنا 8

 1 بورسعيد  18 4 البحيرة  9

 

(    3أما علي مستوي تغطية املقاعد بين املحافظات التي ترشح لها حماة وطن فقد قدم الحزب ترشيحات علي كافة املقاعد املخصصة لعدد )  

محافظة هي ) القاهرة ـ القليوبية ـ الدقهلية  (    13املقاعد في عدد )    محافظات هي ) أسيوط ـ دمياط ـ بورسعيد ( بينما خاض التنافسية علي جزء من

ـ البحيرة ( في تصرف يعكس ا  ـ اإلسكندرية  ـ األقصر  ـ أسيوط ـ سوهاج  ـ املنيا  ـ بني سويف  ـ الفيوم  ـ الجيزة  ـ كفر الشيخ  نتشارا حقيقيا  ـ املنوفية 

قياسا بغيابه الواضح عن املحافظات الحدودية والتي لم    جغرافية محدودة للحزب ـ  للحزب في الدلتا ومحافظات الصعيد ـ وعدم وجود مرتكزات

مكن  يقدم الحزب أي مرشح بتلك املحافظات رغم االرتباط الواضح والوثيق بين تكويناتها العشائرية وبين أصحاب الخلفيات العسكرية ) وهو ما ي

ري ألبنائها وقبائلها وأيضا العدد املحدود من املقاعد ) يقتصر  لي وتدعم التمثيل العشائ تفسيره ( بسبب طبيعة تلك املحافظات االنتخابية التي تع 

 علي مقعد ) وحيد ( بالنظام الفردي ( مخصص لكل منها . 

نظام  علي أن األمر الغريب واملثير للدهشة في ترشيحات حزب حماة وطن كان في إقدامه علي ترشيح عدد يتجاوز املقاعد املخصصة للمحافظة بال

( مرشحين    8( مقاعد بينما تقدم الحزب فيها بعدد )    7الحزب ) مرتين ( األولي في محافظة الشرقية التي خصص القانون لها )    الفردي وهو ما فعله

و يفسر  ( مرشحين دون أن يخرج أي من قيادات الحزب ليشرح أ  4( مقاعد بينما رشح حماة وطن لها )    3والثانية بمحافظة قنا املخصص لها )  

يجعل صراع مرشحي الحزب بينهم قبل أن يكون موجه ملنافسيهم إضافة لكونه يضرب االلتزام والتأذر الحزبي ) في مقتل ( ربما  هذا السلوك الذي 

 يفقد هؤالء املترشحين أي فرص حقيقية للفوز املحتمل . 
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  :
ا
 تحليل ترشيحات حزب النور سابعا

ضمن حزمة من األحزاب والكيانات السياسية ذات املرجعيات الدينية ) ذاب معظمها ( لم يتوقف حزب منذ ظهوره علي سطح املشهد االنتخابي  

 
 
من قبل القوي التقدمية التي تري في استمراره مخالفة دستورية وقانونية    النور ذو املرجعية السلفية عن إثارة الجدل أو املطالبات بحله خصوصا

اطية بأن جعل الحظر الواقع علي األحزاب يرتبط بممارسة أنشطتها ) وليست نشأتها ( علي أساس التمييز  رغم أن النص التشريعي أظهر مرونة ومط

 الديني .

 وخالل السنوات املاضية تبدلت مكانة الحزب من كونه أحد فرس ي السلطة ورموزها في العام االستثنائي الذي عبرته البالد بل وجعلت 
 
في    ه شريكا

رة للجدل والتي وصلت بعدد من رموزه إضافة للسواد األعظم من كوادره ألن يقودوا البور الطائفية املمانعة في تجمعي  مختلف قرارات الحكم املثي

بيان   بداية من  بالحركة الشعبية  النهضة ( إال أن قيادة الحزب ظلت ) دوما ( لصيقة  ـ  نهاية مارس مرورا بكافة العمليا  3) رابعة  ت االنتخابية 

 ( نواب .  8داخل مجلس النواب بعدد )  بالتواجد املحدود 

تجدد الحديث عن موقع حزب النور مع رفض األحزاب التقدمية خصوصا حزب التجمع    2020ومع بدء الحديث عن انتخابات مجلس الشيوخ  

علي املقاعد بنظام    شكيل قائمة وطنية موحدة تخوض التنافسلوجوده ضمن التحالف االنتخابي الحزبي الذي بدأت مشاوراته لينتهي األمر بت 

األمر   11القائمة وتضم داخلها عدد )   التنافس علي املقاعد الفردية وترك  في  النور مع االعتراف واإلقرار بحقه  بينهم  ليس من  ( حزبا سياسيا 

 د . للشعب ليقرر موقفه من تواجد الحزب في املجلس املستحدث وأيضا حجم هذا التواج

 تحليل ترشيحات حزب النور 

 العدد افظة املح م

 4 البحيرة  1
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 3 اإلسكندرية  2

 2 املنوفية  3

 2 كفر الشيخ  4

 2 الفيوم 5

 1 قنا 6

 1 دمياط 7

 1 بني سويف 8

 1 جنوب سيناء 9

 1 مرس ي مطروح 10

 18 املجموع 

 

  ومع فتح باب الترشح أظهر حزب النور ذكاء  
 
مترشح بحيث يضمن لنفسه تواجدا  ( 18يستحق اإلعجاب سواء في تحديد عدد مرشحيه )    انتخابيا

( محافظات    10) ال يصل للمزاحمة علي مغالبة قد تثير ضده ومن حوله العديد من املخاطر ( إضافة للتركيز علي عدد محدود من املحافظات )  

ظة البحيرة ) موطن رئيس الحزب ( في قمة  لتيار السلفي فيها من التاريخ والتأثير واملكانة ما يجعله رقما انتخابيا ) غير هين ( حيث أتت محاف يملك ا

(   19)    ( منهم قبل أن تحدث محكمة القضاء اإلداري انقالبا انتخابيا بإعادتهم ضمن  3( مترشحين كان من املثير للجدل استبعاد )    4ترشيحاته )  

تليها محافظة اإلسكندر  بالبحيرة  بإعادة أسمائهم لكشوف املرشحين  ية مسقط رأس ومنطقة نفوذ العديد من  مرشح أصدرت املحكمة قرارها 

بحسن اختيار مرشحيه من عناصر ذات جماهيرية وشعبية تعزز من حظوظها في الفوز واملكسب   ( مترشحين انتهاء    3قيادات التيار السلفي بعدد )  

يزيد من حظوظهم داخلها املترشحين وشعبيتهم ضمن دوائر  يمكن قراءة تفصيالته عند مراجعة أسماء  تنظيمي قادر علي    وهو ما  انضباط   (

 الحشد التصويتي املؤثر لألنصار واملريدين واملستفيدين (  
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