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 الدعاية االنتخابية سلبيات وايجابيات  

 مؤسسات الدولة تقف عىل الحياد من الجميع والمرشحون ينتهكون قرارات اللجنة الوطنية لالنتخابات  

ونية تتصدر المشهد وتراجع ملفت    والمطبوعات    لالفتات مواقع التواصل االجتماعي والدعاية اإلليكتر

 تمهيد 

ي انتخابات مجلس النواب 
، دعايتهم ، 2021بدأ مرشحو المرحلة األوىل ف  بالنظامي   الفردي والقوائم معا، اليوم االثني  

ي تستمر حتر 
 أكتوبر الجاري.  18االنتخابية عقب إعالن القائمة النهائية للمرشحي   والتر

ي تضمن مدة الدعاية والحد 
ووضعت الهيئة الوطنية لالنتخابات ضوابط الدعاية االنتخابية لمرشحي مجلس النواب، والتر

عات منها، ومراقبة رصيد اإلنفاق وضوابط األقىص  ي يحظر تلقر التتر
عات وتحديد الجهات التر لإلنفاق عليها وطرق تلقر التتر

 .حسابات الدعاية

ة الحقوق السياسية الصادر برقم   ، بشكل تفصيىلي 2020لسنه    140والمعدل بالقانون رقم    2014لسنه    45ونظم قانون مباشر

ي ترصد هذه المخالفات،الدعاية االنتخابية، ووضع محظ
للهيئة الوطنية  2020لسنة  65وتضمن القرار  ورات لها واللجنة التر

ي انتخابات 
لالنتخابات بشأن تشكيل مهام وإجراءات لجنة رصد مخالفة ضوابط الدعاية االنتخابية للمرشحي   والقوائم ف 

ي تقع2021مجلس النواب الجديد 
ي كل محافظة الوقائع التر

ي ترصد ف 
ي قررها الدستور أو  ،  والتر

بها المخالفة للضوابط التر

ي يتعذر تقديم 
عات التر القانون أو قرارات الهيئة ، كما تقوم بإجراء المعاينة الالزمة للممارسات، عىل أن تقدر القيمة النقدية للتتر

بتا بها حرص الوقائع ومظاهر فاتورة معتمدة بقيمتها، ومراجعة سجل حسابات الدعاية ، وتعرض تقاريرها عىل األمانة العامة مث

وإذا تبي   من األوراق شخص مرتكب  .المخالفة عىلي أن يتوىل الجهاز التنفيذي اعداد تقرير بالمخالفة وعرضها عىل الهيئة

 المخالفة يتم إحالته للنيابة العامة

ي  
 الجدول الزمت 

ة الدعاية االنتخا  بية لمرشحي المرحلة األوىل بنظاميها الفردي ووفقا للجدول الزمت  النتخابات مجلس النواب، تنتهي فتر

ي الساعة الثانية عشر ظهر اليوم الموافق 
ي بدئت يوم  18والقائمة، ف 

، ويحظر ممارستها بعد ذلك 2020أكتوبر  5أكتوبر والتر

ي ستجرى فيها عمليات التص
ويت حتر ال يتم الموعد وتقوم الجهات التنفيذية بإزالة أي أشكال للدعاية أمام اللجان الفرعية التر

 .التأثت  عىل رأى الناخبي   

لمانية تبدأ يوم   ة الدعاية االنتخابية لمرشحي المرحلة الثانية من االنتخابات التر ي   19وبحسب قرارات الهيئة، فأن فتر
أكتوبر والتر

ي لتلك المرحلة 1تستمر حتر يوم   .نوفمتر الذي يبدأ فيه الصمت االنتخابر
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انية الدعاية االنتخا   بيةمت  

ي الجولة األوىل للمرشحي   الفردي 
ألف جنيه وف   500وحددت الهيئة الوطنية لالنتخابات، أن يكون الحد األقىص لإلنفاق ف 

ي ألف جنيه، ويكون الحد األقىص للمرشحي   بنظام القائمة المخصص لها 
 7مقعدا  42حالة اإلعادة يكون حجم اإلنفاق مائتر

 .ألف جنيه 800كون الحد األقىص اثني   مليون وماليي   جنيه، وف  مرحلة اإلعادة ي

ألف جنيه، وف  مرحلة اإلعادة  600ماليي   و 10مقعد  100ويكون سقف الدعاية االنتخابية بنظام القائمة المخصص لها 

 .ألف جنيه 600ماليي   و 6يكون الحد األقىص اثني   

عات، حيث ي تم تمويل الدعاية االنتخابية من أموال المرشح الخاصة، وسمحت الهيئة الوطنية للمرشحي   بالنظامي   تلقر التتر

ي 
ع العيت  ط أال يجاوز التتر عات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مرصي أو من األحزاب المرصية بشر وله أن يتلقر تتر

 .من الحد األقىص المرصح به لإلنفاق عىل الدعاية االنتخابية %5والنقدي من أي شخص أو حزب 

ي الدعاية االنتخابيةالمحظورات وا
 لمباحات ف 

ي ممارسة الدعاية االنتخابية لمرشحي انتخابات مجلس النواب وىه حظر 
حددت الهيئة الوطنية لالنتخابات، عدة محظورات ف 

ي غت  موعده، كما حظرت تنظيم االجتماعات العامة بغرض الدعاية االنتخابية، مراعاة للتباعد االجتماعي 
الدعاية االنتخابية ف 

، أو ل شحي  
وس كورونا، مع عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطني   أو للمتر حماية المواطني   من التعرض لإلصابة بفت 

ي تدعو للتميت   بي   المواطني   بسبب الجنس أو اللغة أو 
تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التر

ي والمنشآت ووسائل النقل العقيدة أو تحض عىل الكراهية، أو 
استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، أو استخدام المباب 

ي مالها بنصيب، ودور 
ي تساهم الدولة ف 

كات القطاع العام وقطاع األعمال العام، والمؤسسات التر المملوكة للدولة أو لشر

ها من الجمعيات والمؤسسات األهلية، أو استخدام المرافق العامة ودور العبادة وال جامعات والمدارس والمدن الجامعية وغت 

 .مؤسسات التعليم العامة والخاصة

( كما ال يجوز  ي نامج االنتخابر ي غت  أهدافها )وىه الدعاية للتر
كما يحظر استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية االنتخابية ف 

ه عن المكان المخصص لحملته االنتخابية، وا شح أن يتنازل لغت  ات الصوت ألغراض الدعاية االنتخابية للمتر ستعمال مكتر

كات القطاع العام أو قطاع األعمال العام أو الجمعيات  باالتفاق مع السلطة المحلية، وعدم إنفاق األموال العامة وأموال شر

ي الحكومية أو الخاصة، أو تقديم هدايا أو 
عات أو مساعدات  والمؤسسات األهلية، أو الكتابة بأية وسيلة عىل جدران المباب  تتر

ة، أو القيام بأية دعاية  ة أم غت  مباشر نقدية أو عينية أو غت  ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشر

انتخابية تنطوي عىل خداع الناخبي   أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع االنتخاب أو عن سلوك أحد 

شحي    
ي أو الرموز أو اإليماءات أو حيل التعبت  أو أي شكل المتر

أو عن أخالقه أو التشهت  به من خالل الكلمات أو الصور أو المعاب 

 .آخر بقصد التأثت  عىل العملية االنتخابية أو توجيه الناخبي   إىل إبداء الرأي عىل وجه معي   أو االمتناع عنه

ات الصوت، فيما ال  ويباح للمرشح قيام المرشح بالدعاية عن طريق وسائل التواصل االجتماعي المختلفة، استخدام مكتر

ي تحددها السلطة المحلية بالمحافظة
ي األماكن التر

ي الدعاية   .يخالف القانون وأيضا وضع الفتات ف 
ام ف  كما نص القرار عىل االلتر 

ي تصدر من الهيئة الوطنية 
 لالنتخابات. االنتخابية بأحكام الدستور والقانون والقرارات التر
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لمان    2020مظاهر الدعاية االنتخابية لتر

  
ً
ي دورا

ي العملية االنتخابية، حيث يلعب النشاط الدعاب 
عد الدعاية االنتخابية من بي   أهم مظاهر الممارسة الديمقراطية ف 

ُ
ت

ي اتجاهات الرأي العا 
ي سبيل التأثت  ف 

ي الحمالت االنتخابية للقوى واألحزاب السياسية ف 
 ف 
ً
م وخلق موقف محدد حول أي مهما

ي تحىلي عدد ال يستهان به   2020قضية من القضايا، وهذا األمر المعتاد عليه كما تشهد انتخابات النواب  
ظاهرة ملفتة تتمثل ف 

شح آخرين أو حزنهم عىل انسحاب  ي ترحيب مرشحي   بتر
ي ظهرت ف 

من المرشحي   بما يمكن تسميته بـ"الروح الرياضية"، والتر

البعض اآلخر، هذا فضال عن غياب روح العداء الشخىصي بي   المتنافسي   واختفاء كبت  لما كان يحدث من مظاهر أو استبعاد 

ي االنتخابات السابقة من قبيل تقطيع المرشحي   لالفتات بعضهم البعض. 
ي حمالت الدعاية ف 

 عدائية ف 

ويــــج  ي وسائل التر
ي انتخابات مجلس النواب، مع انتشار الدعاية عتر شهدت محافظات الجمهورية تطوًرا ملفًتا ف 

للمرشحي   ف 

، فيما استمرت وسائل الدعاية  ايد عىل وسائل التواصل االجتماعي  من الالفتات القماشية، واالعتماد المتر 
ا
شاشات العرض بدًل

ي المناطق البعيدة والنائية بالدوائر
ي لعب دورها، خاصة ف 

 .المعتادة ف 

ي محافظة اإلسكندري
امجهم االنتخابية عىل مواقع فق  ويــــج لتر ة، تزايد اعتماد المرشحي   عىل وسائل الدعاية الحديثة، والتر

كات الدعاية واإلعالن إىل محاولة إغراء المزيد  ، خاصة موقع فيسبوك، عتر إعالنات مدفوعة، ما دفع شر التواصل االجتماعي

ونيً  ويــــج إلكتر  .ا من المرشحي   بدفع األموال لتنظيم حمالت التر

ي مواسم االنتخابات، بسبب 
ي كانت تشهدها دوائر المحافظة ف 

وتزامن ذلك مع اختفاء ظاهرة المؤتمرات االنتخابية، التر

ي الشوارع، مقارنة 
وس كورونا المستجد، باإلضافة إىل ارتفاع تكلفة إقامة المؤتمرات ف  ازية للوقاية من انتشار فت  اإلجراءات االحتر

ونية.   بالدعاية اإللكتر

ي انتخابات مجلس النواب بدائرة العطارين باإلسكندرية بالمطرب أحمد سعد ع
ىل جانب آخر، استعان أحد المرشحي   ف 

(، مع تغيت  بعض كلماتها  ي ويــــج لحملته االنتخابية، عتر إطالق أغنية خاصة للمرشح عىل نفس لحن أغنية )بحبك يا صاحتر للتر

ي الش
 .ارع السكندريلتناسب الحدث، وهو ما الفر صدى واسًعا ف 

ي ظل تباعد المسافات داخلها، 
، ف  ي االعتماد عىل الدعاية عتر مواقع التواصل االجتماعي

ا ف 
ً
فيما شهدت محافظة مطروح تزايد

ي انتخابات النواب
ي تروج للمرشحي   ف 

ة، عىل رأسها مدينة مرىس مطروح من الالفتات المكثفة التر  .وإن لم تخل المدن الكبت 

ي الدوائر االنتخابية، فيما وف  
، لجذب أصوات الشباب ف  ت الدعاية االنتخابية عتر مواقع التواصل االجتماعي الغربية، انتشر

ويــــج لحمالتهم االنتخابية  ها، للتر ي وصوت الغربية وأخبار الدلتا وغت 
استعان بعض المرشحي   بالصحف المحلية مثل نبض زفتر

 .عىل صفحاتها

ات الصوت كما شهدت المحافظة تنظي ، مع االستعانة بمكتر ات االنتخابية للتعريف بالمرشحي   م بعض المؤتمرات والمست 

ي االعتماد عىل الالفتات الدعائية
، مع تراجع الفت ف  ويــــج للمرشحي  

 .المحمولة عىل السيارات والدراجات النارية للتر

ويــــج ألنفسهم، وأطلقوا عدًدا من المقاطع وف  محافظة أسيوط، لجأ بعض المرشحي   إىل مواقع التواصل االجتماعي للتر 

ي دوائرهم
 .الدعائية المصورة إلقناع الناخبي   بالتصويت لهم، مع نشر صور تجمعهم بكبار العائالت والشخصيات العامة ف 
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، بعدما استعان أحد المرشحي   بش ي ي المشهد االنتخابر
ة بالتكنولوجيا الحديثة ف  اشة أما محافظة سوهاج، فشهدت استعانة كبت 

ي من أجل عرض برنامجه ودعوة أبناء الدائرة  افق موكبه االنتخابر
عرض ضخمة وسيارة نصف نقل جابت شوارع مدينة طهطا لتر

ي الوطنية
 .للتصويت لصالحه، عىل خلفية األغاب 

انيات الم ويــــج ألنفسهم، بينما اكتق  ذوو المت   حدودة من فيما استعان آخرون بوسائل التواصل االجتماعي بشكل أساىسي للتر

ي شوارع بعض المدن والقرى. 
ت بكثافة ف  ي انتشر

ة التر  المرشحي   بالملصقات الصغت 

ي الدعاية االنتخابية منها قيام احد المرشحي   بمدينة الغردقة خالل األيام 
واستخدم عدد من المرشحي   طرق مستحدثة ف 

ي له  انتخابر
ي دائرة حاليب وشالتي   جنوب البحر األحمر شهدت   إىل أعماق مياه البحر األحمر .الماضية، بالغوص حامال بوستر

وف 

ات التأييد،  ىهي األخرى منافسة ساخنة بي   المرشحي   عىل المقعد الفردي لمجلس النواب من خالل الدعاية االنتخابية ومست 

ات ات عىل ظهور الجمال حاملي   أعالم مرص وصور وبوستر ، إىل تنظيم مست  مرشحهم   حيث لجأ مؤيدو مرشح حزب المحافظي  

، حيث تعد تربية وركوب الجمال من أهم مظاهر الحياة بحاليب وشالتي     .وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي

ة  ي األساس عىل الزيارات المباشر
بينما اعتمدت الدعاية االنتخابية بالنسبة للمرشحي   لمجلس النواب بمحافظة شمال سيناء، ف 

ي مختلف أنحاء شمال سيناء. إىل المقاعد والمجالس الخاصة بالعائالت وال
 قبائل، فهذا األسلوب هو سيد الموقف ف 

امجهم االنتخابية سواء بعقد المؤتمرات أو من خالل مواقع التواصل  ي الدعاية للتعريف بتر
قية، بدأ المرشحون ف  ي الشر

وف 

 .  االجتماعي

ًيا لدعم  ا هارس بمركز طوخ مؤتمًرا جماهت  ي القليوبية، عقد أهاىلي قرية شتر
وتأييد مرشحي حزب مستقبل وطن، والنائب وف 

 أحمد بدوي، مرشح القائمة الوطنية من أجل مرص. 

وف  المنوفية، استعان كريم طلعت السادات، مرشح حزب مستقبل وطن عن دائرة تال والشهداء، بعمه، النائب السابق أنور 

ي مرك
ي جوالته انتخابية، ف 

 ز الشهداء. عصمت السادات، رئيس حزب اإلصالح والتنمية، ف 

بينما أثارت وفاء صالح الدين، أصغر مرشحي دائرة شبي   الكوم، الجدل من جديد، بعد تأييدها فكرة تعدد الزوجات، حيث 

ي لم يعتدها 
، وهو ثمرة الموز، كنوع جديد من الدعاية االنتخابية التر ي ها صوًرا تحمل فيها رمزها االنتخابر

 أهاىلي الدائرة بنشر
فوجر 

ي 
، والتر ي عي   االعتبار األمهات  األهاىلي

وصفها البعض بكونها غريبة، وسخر منها البعض اآلخر، إال أنها بررت ذلك بأنها تضع ف 

 .واآلباء الذين ال يجيدون القراءة والكتابة

ي    وعىلي المستوي الحزبر

امج تواصل األحزاب السياسية دعم مرشحيها، سواء عىل المقاعد الفردية أو القوائم، من خالل اللقاءات ا لميدانية وعرض التر

 .االنتخابية وتفعيل وسائل التواصل االجتماعي للتواصل مع الشباب واالستماع لمشكالتهم ومتطلباتهم

 األحرار عىل المقاعد الفردية، جوالتهم الميدانية ولقاءاتهم مع األهاىلي لعرض برامجهم االنتخابية، 
وبدأ مرشحو حزب المرصيي  

ي تلك االستحقاقات االنتخابيةمن خالل عرضها عىل شاشات م
ي الشوارع الرئيسية، وحث المواطني   عىل المشاركة ف 

ة ف   .كتر
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ي انتخابات النواب، بتقديم كافة أشكال الدعاية االنتخابية لهم وإعالن تأييدهم بكل 
فيما يواصل حزب العدل دعم مرشحيه ف 

ي بالحزب،  ما يمتلك الحزب من إمكانيات لخلق حلقة تواصل سهلة بي   المرشحي    . وأعلنت أمينة العمل الجماهت  واألهاىلي

ي انتخابات مجلس النواب«، شدد فيها 
ووجهة الحزب رسالة إىل أمناء لجان المحافظات، تحت عنوان: »نحو مشاركة فعالة ف 

ي  ي هذا االستحقاق االنتخابر
ي كل المحافظات ف 

 .عىل أهمية المشاركة الفعالة ألعضاء ولجان الحزب ف 

 لسلبية للدعاية االنتخابية المظاهرة ا

لمانية التابع للتحالف المرصي لحقوق االنسان والتنمية من متابعة البيئة االنتخابية  ي إطار ما يقوم به مرصد االنتخابات التر
ف 

ي عدد من المحافظات، وكان من أبرز هذه المظاهر: 
 -تم رصد ظواهر للدعاية السلبية وااليجابية ف 

 أوال: السلبيات 

ي  -1
سابقة تعد االوىلي من نوعها بعد أن توىلي الرئيس السيسي الحكم، خرج أحد المرشحي   عن المألوف، ودمج ف 

ي غضب عىل مواقع التواصل االجتماعي فيس 
ي إحدى مؤتمراته االنتخابية. االمر الذي الفر

السياسة بالدين ف 

 الزي االسالمي بوك، بسبب المؤتمر الذي اقامه المرشح، حيث اصطحب أحد المشايخ والقساوس 
ة مرتديي  

ي انتخابات مجلس النواب. األمر الذي رفضه متابعي الساحة السياسية، معلني   عن 
والكنائس، وذلك لدعمه ف 

: "اعتدلوا يرحمكم هللا ". وأكد المتابعون عتر صفحاتهم  رفضه التام لدمج السياسة بالدين ألي سبب كان، قائلي  

بوك"، ان اللوائح والقواني   الخاصة باألزهر والكنيسة تنص عىل عدم  عىل مواقع التواصل االجتماعي " فيس

ي المعتنق السياىسي والدعاية. 
 االنخراط ف 

ي  -2
ي معظم المحافظات، ما شوه المنظر الجماىلي لها وأثار سخط األهاىلي ف 

ت ف  ي انتشر
الفتات الدعاية المبكرة التر

  بعض المناطق. 

 والقوائم اىلي خرق ض -3
ي حددتها الهيئة العليا لالنتخابات، لجوء عدد من المرشحي  

وابط الدعاية االنتخابية، التر

ي بعض المدن 
بعدما لجأت بعض الحمالت إىل استغالل واجهات المدارس والمساجد والمؤسسات الحكومية ف 

ويــــج لمرشحيهم، وهو ما واجهته مجالس المدن واألحياء بقوة، عتر إزالة هذا النوع من الدعاية.  ي التر
 والقري، ف 

ي مستقبل وطن والشعب الجمهوري قبل الموعد  -4 تم رصد مؤتمرات شعبية لعدد من األحزاب وخاصة حزبر

 الرسمي لبدء الحمالت االنتخابية

ي المخالفة  -5
ي المباب 

تم رصد قيام بعض مرشحي الفردي ببعض الدوائر بتحمل بعض من نفقات غرامة التصالح ف 

 وفق قانون التصالح 

ي مخالفات قام حزب مستقبل وطن باإلعال -6
ي المخالفة لقانون التصالح ف 

ي المباب 
ن عن سداد غرامة التصالح ف 

ي وذلك عدد 
 ألف شخص موزعة عىل كافة المحافظات.  27المباب 

ي شكل توزيــــع كراتي   من قبل المرشحي   عىل بعض الجمعيات  -7
تم رصد بعض الرشاوى االنتخابية المقنعة ف 

المدرسية بأسعار مخفضة، كما شملت الرشاوى وعود بتوفت  األهلية، وكذلك إقامة معارض لتوزيــــع السلع 

كات مملوكة لبعض المرشحي   المحتملي    ي شر
  وظائف ف 

تم رصد واستغالل بعض دور العبادة لعمل لقاءات مع جموع الناخبي   داخل دوائرهـم. وقد تركزت هذه  -8

ي المدن
ي القرى والنجوع والمناطق األكتر فقرا ف 

 .الدعايات ف 



 

 

 

7 

 

ي المرحلة االوىلي عقد مناظرة بي   مرشحي الدائرة الواحدة، يتم خاللها غاب عن مشه -9
لمانية ف  د االنتخابات التر

يعي المقبل خاصة بي   مرشحي األحزاب 
امج االنتخابية للمرشحي   ورؤيتهم السياسية خالل الفصل التشر طرح التر

طرح من خاللها الرؤي واألطروحات 
ُ
السياسية والفكرية المختلفة حيث تظهر أهمية فكرة تنظيم مناظرة ت

، حيث أن الهدف من المناظرة هو إتاحة الفرصة للجميع لطرح رؤيته عىل  لألحزاب وممثليهم من المرشحي  

الناخبي   حتر يستطيع الناس تقييم المرشحي   وبرامجهم االنتخابية وتحديد اختياراتهم، لما تتيحه المناظرات 

اب بأكتر قدر ممكن من ال حيث ستساهم المناظرة  .رؤية العميقة لوجهات نظر جميع األطرافمن فرص لالقتر

ي الكثت  من المكاشفة وإيضاح خطط األحزاب ورؤيتها السياسية لخدمة العمل العام بشكل عام والمواطني   
ف 

ي 
بشكل خاص مما سينعكس إيجابيا عىل حياه المواطني   عىل المدى البعيد وكذلك حسم اختياراتهم ف 

 .قبلةاالنتخابات الم

  :
ً
 االيجابيات ثانيا

ي معظم المحافظات بإزالة جميع الدعايات 
ي تم رصدها إزاء هذا الظواهر ما تقوم به أجهزة المحليات ف 

ومن المالمح اإليجابية التر

ي قام بها المرشحي   وأنصارهـم بتعليقها أو لصقها قبل موعد االنتخاب مع عمل محاض  وتحرير غرامات لهم. 
 التر

جابية ما قررته لجنة االنضباط والقيم بوزارة األوقاف، إلعفاء الشيخ أبو الفتوح عبد الرشيد عبد هللا، أيضا من ا لمالمح اإلي

من عمله وعودته إىل إمام وخطيب ومدرس، ونقله للعمل بمديرية أوقاف دمياط،  –مفتش متابعة بمديرية أوقاف الدقهلية 

ي ومشاركته وتواجد
ي ألحد مرشحي مجلس النوابوذلك لخروجه عىل مقتىص  الواجب الوظيق  وأكدت وزارة  .ه بالمقر االنتخابر

ي 
ي بيان لها، أن المتاجرة بالزي األزهري أو المنتر أو رسالة اإلمام أو الزج بالمسجد ورسالته أو السماح باستخدامه ف 

األوقاف ف 

 .المسجد وصورة اإلمام العملية االنتخابية تستدعي العقوبة الرادعة، حفاظا عىل حرمة


