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لحظات   تشبه  تكاد  خطوة  للمشاهدين    إغالقفي  جمعي  واندماج  حماس  من  يصاحبها  بما  العظيمة  المسرحية  األعمال  في  الستار 

ـ بل وتكاد معها تستمع لهسيس  واإلدارةوالتحفز لفرق التنظيم والمتفاعلين مع األداءات واالندماجات العظمي للمثلين وأيضا الترقب 

للمرحلة األولي النتخابات    اإلعادةدنية ـ أتي البيان الفني للهيئة الوطنية لالنتخابات بنتيجة انتخابات جولة  ات المعاألوتار ورنين الحلق

( محافظة هي ) الجيزة ـ الفيوم ـ بني سويف ـ المنيا ـ أسيوط ـ الوادي الجديد ـ سوهاج   13والتي أجريت في )    2020مجلس النواب  

خارج جمهورية  2020( نوفمبر  23:  21ـ البحيرة ـ مطروح ( أيام السبت واألحد واالثنين )  يةإلسكندراـ قنا ـ األقصر ـ أسوان ـ  

( 220التنافسية بين عدد )    إطارداخل جمهورية مصر العربية في    2020( نوفمبر    24ـ    23مصر العربية وأيام االثنين والثالثاء )  

  ( يتنافسون علي عدد  )    ( مقعد يتوزعون  110مترشح  دائرتان (    54بين   ( بينها  انتخابية  دائرة  التنافس جزئيا علي (  يجري 

( دائرة حسم نتائجها تحقيق مترشحين للشرط الوارد ضمن المادة   16مقاعدهما بعد حسم جزء منها عبر الجولة األولي ضمن )  

األغلبية المطلقة لألصوات الصحيحة   اصل علىفي االنتخاب بالنظام الفردي يُعلن انتخاب المترشح الح( التي نصت علي أنه )    23)

فإن لم تتوفر األغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة ألي من المترشحين أو لبعضهم   التي أُعطيت في االنتخاب بالدائرة االنتخابية

تُجرى عليها اإلعادة  د التي  أعيد االنتخاب بين المترشحين الحاصلين على أعلى األصوات الصحيحة ويُحدد عددهم بضعف عدد المقاع

وفي   وفي هذه الحالة يُعلن انتخاب عدد المترشحين المساوي لعدد مقاعد اإلعادة الذين حصلوا على أكبر عدد من األصوات الصحيحة

انتخاب  حالة ما إذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد التي تُجرى عليها اإلعادة أُجرى االنتخاب بينهم على أن يُعلن  

( وهي العملية االنتخابية التي صاحب تنفيذ خطواتها وإجراءاتها   الحاصلين منهم على أعلى األصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد

 عديد من المشاهد والتفصيالت المؤثرة في أداءاتها نجملها في المالحظات التالية : 

( محافظة   13شهدت إجراء التنافسية االنتخابية داخل )    نواب قدأن جولة اإلعادة للمرحلة األولي من انتخابات مجلس ال:    أوال 

العملية االنتخابية    بعدما فيها  الثالث ( من انحسرت  التنافسية داخل دوائرها )  التي حسمت فيها  البحر األحمر  عن محافظة 

التي ت  الجولة األولي لتصبح هي المحافظة ) األولي والوحيدة ( ة مقاعدها بنظامي حسم كاف بين كافة محافظات الجمهورية 

 الفردي ـ القائمة ( من الجولة األولي ودونما احتياج لجولة اإلعادة . )

( دوائر فردية بعد ) تجميد ( الموقف االنتخابي   5: أن العملية االنتخابية الخاصة بمحافظة المنيا قد اقتصر تنفيذها علي )    ثانيا 

ق .  67( لسنة  1849كما قضائيا في دعوي البطالن األصلية رقم ) لفردي حلدائرة ) دير مواس ( التي صدر بشأن مقعدها ا

 إدراج وما يترتب علي ذلك من أثار أخصها  عليا    ق .  67( لسنة    457بقبول الطعن رقم )    2020/    10/    19عليا بجلسة  

( مع تنفيذ   4برقم )  الفردي  اسم المدعي / عالء محمد حسانين محمد في الكشوف النهائية للمرشحين المقبولين علي المقعد  

  2020( لسنة    73وهو الحكم الذي التزمت به الهيئة الوطنية لالنتخابات لتصدر قرارها رقم )    إعالنالحكم بمسودته ودون  

الوفاء   األولي  مادته  في  )    بإدراجمتضمنا  علي  قد نص  الثانية  مادته  في  بينما  المرشح  اإلجراءات   إرجاءاسم  باقي  تنفيذ 

ة النتخابات مجلس النواب بالدائرة السادسة ومقرها مركز دير مواس بمحافظة المنيا علي المقعد الفردي المقرر  والمواعيد

 (   داخل جمهورية مصر العربية وخارجها لحين صدور قرار الهيئة الوطنية لالنتخابات المنظم لذلك
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بات الوطنية ) قانون تنظيم مباشرة الحقوق  االنتخا: في أول تطبيق عملي لحزمة التعديالت التي أدخلت علي قوانين    ثالثا 

( أحكام   3( فقد التزمت الهيئة الوطنية لالنتخابات بتنفيذ )  السياسية ـ قانون مجلس النواب ـ قانون الهيئة الوطنية لالنتخابات  

فأصدرت الهيئة   األولي   بدوائر محافظات المرحلة  اإلعادةنهائية تتضمن تعديل في تحديد األشخاص الذين يخوضون انتخابات  

العليا ) الدائرة األولي ( في    اإلداريةبتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة    2020( لسنة    83الوطنية لالنتخابات القرار رقم )  

اسم المرشح / علي مهنا مسعود عوض ) مستقل ( وشهرته / علي الدميني   بإدراجق . عليا  67( لسنة  7062الطعن رقم ) 

ئرة الخامسة ومقرها مركز حوش عيسي بمحافظة البحيرة بدال من المرشح / محمد عبد الغني عبد اللطيف بالدا ةاإلعادبجولة 

العليا ) الدائرة األولي (    اإلداريةبتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة    2020( لسنة    84صقر ) مستقبل وطن ( والقرار رقم )  

المرشح / أحمد عبد الحميد سيد أحمد ) النور ( وشهرته / أحمد  اسم    اجبإدرق . عليا    67( لسنة    7194في الطعن رقم )  

بجولة اإلعادة بالدائرة السادسة ومقرها قسم الدخيلة بمحافظة اإلسكندرية بدال من المرشحة / مني حسن سعد حسن الشريف  

الدائرة األولي ( في الطعنين عليا )  بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة اإلدارية ال  2020( لسنة    85) مستقل ( والقرار رقم )  

  / ق . عليا بإدراج اسم المرشح / محمود فخر الدين صبحي محمد ) مستقل ( وشهرته 67( لسنة  7560( و )  7072رقم ) 

بسام الصواف بجولة اإلعادة بالدائرة الثالثة ومقرها مركز سنورس بمحافظة الفيوم بدال من المرشح / منجود محمد عبد القوي 

 يز ) الشعب الجمهوري ( وشهرته / منجود الهواري .بد العزع

قد أتت ـ في تأكيد لسخونة الصراع التنافسي ـ متضمنة استمرارا لظاهرة التظلم    اإلعادةأن العملية االنتخابية لجولة    :رابعا  

نتخابات والتي تضمنت  نية لالالعددي ألصوات المترشحين أمام الهيئة الوط  واإلحصاءواالعتراض القانوني علي عمليات الجمع  

( تظلما علي نتائج الجولة األولي    245( تظلما علي نتائج الجولة األولي للمرحلة األولي وعدد )    248قيام المترشحين لعدد )  

ها للمرحلة األولي وهي التظلمات التي نظرتها الهيئة وانتهت في  اإلعادة( تظلما علي نتائج جولة    50للمرحلة الثانية وعدد )  

في سلوك يتطلب مراجعة لسلوك الهيئة الوطنية لالنتخابات وطريقتها عدم قبول بعضها شكال ورفض البعض األخر موضوعا  إلي  

في التعامل مع اعتراضات المترشحين وتظلماتهم من أداءات قضاة اللجان الفرعية ونتائج الحصر والعد التي أعلنتها اللجان  

( ن تظلمات كان جزءا من أحكام قضائية للمحكمة اإلدارية العليا ) الدائرة األوليلهيئة مالعامة خصوصا وأن بعض ما رفضته ا

 فصلت فيها لصالح المترشحين . 

بين المتنافسين الرئيسيين من أصحاب الشعبية والخبرات االنتخابية التي دعمت    اإلعادةانحسرت التنافسية في جولة    : خامسا  

ما يمكن لنا رصده بالنظر لتطورات الموقف العددي للمتنافسين حيث بلغ العدد هد وهو  فرص وصولهم للمحطات الحاسمة للمش

( مترشح حزبي في هيمنة شبه مطلقة   869( مترشح مستقل وعدد )    3095مترشح بينهم )  (    3964للمترشحين )    اإلجمالي

( حزبا  68با سياسيا مع غياب ) ( حز 36للمستقلين علي المشهد التنافسي من منطلق اقتصار التنافسية الحزبية علي عدد ) 

 عن المشهد االنتخابي بصورة كاملة . 
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 اإلمجاليات العامة للعملية االنتخابية 

 العدد  البيان  م 

  3964 المرشحون 1

  3095 المستقلون  2

  869 الحزبيون  3

  368 النساء 4

 145 األقباط  5

 20432 اللجان الفرعية  6

 

نصيب المرحلة االنتخابية فقد تقلصت تلك األعداد ليصبح    األداءاتبلمحافظات لمراحل زمنية للوفاء  ومع تطبيق نظام تقسيم ا

( دائرة انتخابية بالنظام الفردي ) بعد استبعاد    70( محافظة تضم )    14من محافظات وعددها )  األولي لالنتخابات بما تتضمنه  

(    1401% ( من جملة المترشحين بينهم )    47( مترشح بنسبة )    1862)    تخابات بها ( عددلتأجيل االندائرة دير مواس  

 ( مترشح حزبي .  461مترشح مستقل وعدد ) 

 إمجاليات العملية االنتخابية ) املرحلة األول ( 

 العدد  البيان  م 

 1862 المرشحون 1

 1401 المستقلون  2

 461 الحزبيون  3

 152 النساء 4

 72 األقباط  5

 10240 اللجان الفرعية  6
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( دائرة انتخابية بإجمالي    14المحافظات في تلك المحافظات عن حسم التنافسية بصورة كاملة في عدد )    إجراءوقد أسفر  

لعدد    إضافة( مقاعد    3( محافظات منها محافظة ) البحر األحمر ( التي حسمت كافة مقاعدها )    4( مقعد تتوزع بين )  29)

( مقاعد بينما تجري الجولة الثانية لحسم    4فيما تبقي منها لجولة اإلعادة )  قاعد  ( م  3  )جزئيا  دائرتان ( حسمت عبرها  )

 . ( مقعد  106( دائرة بإجمالي )  52( المقاعد في عدد ) كافة)

 (   اإلعادة مرحلة  إمجاليات العملية االنتخابية )  

 العدد  البيان  م 

 220 المرشحون 1

 87 المستقلون  2

 133 الحزبيون  3

 5 النساء 4

 7 األقباط  5

 

: شهدت التنافسية االنتخابية مشاركة تصويتية متوسطة من الناخبين ألسباب يمكن أن نعزوها في األغلب لحداثة النظام    سادسا 

توزيع   آليةتطبيقه أو لمستهدفاته وغاياته وأيضا لتعقيداته فيما يخص    آللياتاالنتخابي وعدم تفهم قطاعات واسعة من الناخبين  

نقل الخبرات بين الدوائر   وإمكانيةلتي تختلف باختالف الدائرة بما جعل العملية تفتقد للنسق العام  لمقاعد وحصص كل دائرة واا

لوجود موقف جمعي يحمل الكثير من الغضب علي األداءات التنفيذية والسياسات العامة واختالل توزيع أعباء    إضافةوالناخبين  

ظهرت مالمحه بالنظر لنسب لتصويت جمعي غاضب    إضافةاركة  خلق عزوفا طرديا عن المشبين القطاعات المجتمعية مما  

  ( بحضور  العامة  )    18,358,895المشاركة  يمثلون  ناخب  وعددهم    29,05(  المقيدين  الناخبين  إجمالي  من   )  %

بالنظر لكونها    63,199,351) أنها تحمل جوانب مضيئة  إال  قد تمت وسط جائحة  ( ناخب وهي مشاركة رغم محدوديتها 

( تجعل مجرد إجراء العملية التصويتية الشعبية المباشرة انجازا ال ينكر إضافة لكون تلك النسبة باألعداد   19ة ) كوفيد  فيروسي

 . 2015المرتبطة بها تحمل تطورا وارتفاعا ملحوظ قياسات بأعداد ونسب المشاركة في انتخابات مجلس النواب 

 ة املؤشرات العام   إمجاليات

 اإلمجال   املرحلة الثانية  املرحلة األول  البيان  م 
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 63,199,351 31,480,127 31,719,224 عدد الناخبين  1

 18,358,895   9,289,166 9,069,729 عدد المصوتين  2

 % 29,05 % 29,5 % 28,06 نسبة المشاركة  3

 

في مجاالت متنوعة بما يجعل من تلك العينة نموذجا   حملت خريطة المرشحين المتأهلين لجولة اإلعادة تنوعا ملحوظا:    سابعا 

لمكتسبات وايجابيات المشهد االنتخابي بداية من تنوع المترشحين جغرافيا حيث تجري جولة اإلعادة علي كافة المقاعد في عدد  

( وسوهاج    30)  ( مقعد تليها المنيا    18( مترشح يتنافسون علي )    36البحيرة بعدد )    ( محافظات تتصدرها محافظة  10)  

( مترشحين بكل محافظة في المقابل أجريت جولة   4( بينما كان العدد األقل لمحافظات مطروح والوادي الجديد بعدد )    28)  

( 14( مقاعد والفيوم )  3( مترشح بعد حسم )    26  بعدد )  اإلسكندرية( محافظات تصدرتها    3بصورة جزئية في عدد )    اإلعادة

( مترشحين يتنافسون علي ) مقعدين ( بعد حسم   4بين )   اإلعادة( مقاعد أما الجيزة فتجري فيها جولة    3مترشح بعد حسم ) 

 من الجولة األولي . (  21) 

النيابية السابقة فاقتصر الحالي في جولة من ناحية أخري فقد تنوع مرشحي اإلعادة وفق الخبرات  البرلمان  ت حصة نواب 

( مترشح جدد يظهرون السلوك العقابي   165% ( من إجمالي المتنافسين مقابل )    25)  ( مرشح بنسبة    55اإلعادة علي )  

للنواب علي أداءاتهم المحدودة وعدم وفائهم بخدمات ناخبوهم في سلوك يتقارب مع ميل انتخابي واضح ومؤثر في توجهه  

خابي لفترات زمنية طويلة سابقة جعلت ية كبديل عن التصويت لصالح المستقلين الذين هيمنوا علي المشهد االنتنحو الحزب

بتشكيالت المجالس المنتخبة  المرتبطة    واإلحصاءاتمنهم الكتلة األكثر تأثيرا في األداءات البرلمانية وفق ما تكشف عنه األرقام  

 شعبيا .

 التحليل اجلغرايف ملرشحي اإلعادة  

 أحزاب  مستقل  جدد  نواب  اإلمجال  احملافظة  م 

 15 11 15 11 26 اإلسكندرية 1

 18 18 27 10 36 البحيرة  2

 4 ـ 3 1 4 مطروح 3

 2 2 4 ـ 4 الجيزة  4

 8 6 7 7 14 الفيوم  5
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 9 7 12 4 16 بني سويف 6

 21 9 20 10 30 المنيا 7

 13 11 19 5 24 أسيوط 8

 2 2 4 ـ 4 الوادي الجديد  9

 16 12 22 6 28 سوهاج 10

 15 3 17 1 18 قنا  11

 3 3 6 ـ 6 األقصر 12

 7 3 9 1 10 أسوان  13

 133 87 165 55 220 اإلمجال 

 

التي أبداها الناخبون عبر صناديق  وجهات التصويت  تغيرا سياسيا رئيسيا شديد األهمية يرتبط بتحملت نتائج الجولة األولي م:    ثامنا 

كبديل للمستقلين الذين استحوذوا علي موجهة لصالح ممثلي األحزاب السياسية والمترشحون بأسمائها  تمثل في تفضيالت  االقتراع  

النتائج االنتخابية لجوالت   الماضية تقدما لصالح نحو اكتمال المشهد الحزبي بداية من  المشهد في فترات سابقة فشهدت  االقتراع 

المرحلة الثانية بينما شهدت    األحزاب( لصالح ممثلي    29( مقعد بينهم )    32الجولة األولي والتي شهدت مرحلتها األولي حسم عدد )  

ادة التي اقتصرت حصة المستقلين للمنافسة فيها  مقعد لممثلي األحزاب وهو ما تكرر في جولة اإلع(  37( مقعدا منها )  41حسم ) 

( مترشح لصالح األحزاب   133العليا مقابل )    اإلداريةبناء علي أحكام    إضافتهماقلين بينهم مرشحين جرت  ( مترشح للمست  87علي )  

 ( .  عاد مترشحين ) اثنين ( عن حزبي ) مستقبل وطن ـ الشعب الجمهوري ( وإدراج مترشح عن حزب ) النورباستب

% ( من األحزاب المشاركة   37,9يمثلون )    ( حزب سياسي  11بين )    اإلعادةوبصورة تفصيلية فقد توزع ممثلي األحزاب في جولة  

 63,9( مترشح يمثلون )  85) مستقبل وطن ( بعدد )  حزب م بنسبة كبيرةتقدمه ( حزبا سياسيا 29في المرحلة األولي وعددها ) 

( فيما توقفت   7( والنور )   10( مترشح وحماة وطن )  18) اب يليه حزب الشعب الجمهوري بعدد % ( من جملة مترشحي األحز

 ( أحزاب علي مترشح وحيد لكل منها ) التجمع ـ الوفد ـ مصر الحديثة (  3حصة ) 

 السياسي جلولة اإلعادة  التحليل  

 فوز   إعادة  احلزب السياسي  م 
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 58 85 مستقبل وطن  1

 11 18 الشعب الجمهوري  2

 4 10 حماة وطن  3

 7 7 النور  4

  3 المؤتمر 5

  3 اإلصالح والتنمية  6

 2 2 الحرية  7

  2 الديمقراطي االجتماعي 8

  1 التجمع  9

 1 1 الوفد   10

  1 مصر الحديثة  11

 83 133 مجال اإل 

 

دين للتصويت : حملت االتجاهات العامة للمشاركة متغيرا واضحا عن جولة االقتراع األولي تمثل في تراجع أعداد الناخبين المقي  تاسعا 

كنتيجة مباشرة لتراجع   ( ناخب في جولة اإلعادة  25,239,393ناخب بالجولة األولي إلي )  (  31,719,224دة من )بدوائر اإلعا

( 56( محافظة جغرافية ألي )  14( دائرة فردية تضمها )  71اللجان العامة والدوائر الفردية التي تجري بها التنافسية من ) أعداد 

نعكس علي أعداد المشاركين ونسب مشاركتهم بالقياس إلي أعداد الناخبين المسجلين حيث ( محافظة وهو ما ا  13دائرة تضمها )  

% (   20,01( ناخب بنسبة )    5,051,004% ( إلي )    28,06( ناخب بنسبة )    9,069,729تراجعت أعداد المصوتين من )  

شهدت تدنيا بالغا ألعداد ت السكانية المرتفعة والتي  في تراجع يمكن تفسيره في ضوء التراجعات التصويتية الحادة للدوائر ذات الكثافا

ومقرها المنتزه ـ كمثال لتلك الظاهرة ـ والتي خصص المشرع لها   المصوتين إذ يشير تصويت الدائرة األولي بمحافظة اإلسكندرية 

(4  ( عدد  تصويت  إلي  نيابية  مقاعد   )43,341    ( يمثلون  ناخب  المقيدي  %  3,9(  الناخبين  جملة  من  وعددهم (  بالدائرة  ن 

% ( من    7,4بنسبة )  ( ناخب    52,057وهو ما تكرر مع دائرة الرمل التي بلغ عدد المصوتين بها )  ( ناخب    1,108,034)

بصورة تستدعي ضرورة مراجعة القواعد والمعايير الخاصة  ( ناخب    704,146أجمالي عدد الناخبين المقيدين بالدائرة وعددهم )  

ئر االنتخابية وتخصيص المقاعد المخصصة لصالحها وفق قاعدة ) التمثيل العادل للسكان والمحافظات ( المنصوص بآليات تقسيم الدوا

 .  2014في دستور عليها  
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 إمجاليات مرحلة اإلعادة ) املؤشرات العامة ( 

 العدد  البيان  م 

 25,239,393 عدد الناخبين  1

   5,051,004 عدد المصوتين  2

 % 20,01 نسبة المشاركة  3

   4,728,300 عدد األصوات الصحيحة  4

 322,704 عدد األصوات الباطلة  5

 

 والفائزين    للمقاعد   الفئوية ـ حتليل التنافسية  
( دائرة أجريت فيها التنافسية    52( دائرة انتخابية شهدت إجراء جولة اإلعادة لمحافظات المرحلة األولي تواجدت )    54من بين )  

بينما شهدت   2020لسنة  (    174المقاعد المخصصة لصالحها وفق قانون تقسيم الدوائر االنتخابية رقم )  (  كافة  )  الحاسمة علي  

علي عدد من المقاعد المخصصة لصالحها بعد حسم مرشحين للتنافسية علي مقاعدهم (  جزئية    إعادة )يلة ـ البدرشين (  دائرتي ) الدخ

 . ( 1% +  50)  من الجولة األولي بتحقيق األغلبية المطلقة ألصوات الناخبين الصحيحة

عة الترشح علي أساس االنتماء السياسي فاقتصرت التنافسية وفق التصنيف النوعي لطبي  وبناء علي تلك األرقام فقد توزعت خريطة

( دائرة انتخابية علي ممثلي األحزاب بصورة خالصة ودون مزاحمة من المستقلين بينها دائرتين ) مطروح   11التنافسية في عدد ) 

لمنافسة علي مترشحين ( اقتصار ا  إسنابينما شهدت دائرة )  ـ الحمام ( اقتصرت فيها التنافسية علي ممثلي حزب ) مستقبل وطن (  

 لحزب ) الشعب الجمهوري (  

( مقاعد مخصصة لتلك الدوائر   7( دوائر انتخابية بصورة تامة ضمنت لهم الفوز )    6في المقابل استحوذ المستقلون علي عدد )  

( 37النوبة ( لتتبقي )  بو قرقاص ـ المنشأة ـ األقصر ـ نصر  دون مزاحمة من ممثلي األحزاب السياسية ) حوش عيسي ـ الدلنجات ـ أ

دائرة انتخابية تنوعت فيها التنافسية بصورة مختلطة بين ممثلي األحزاب وبين المستقلين دون انفراد ألي من األطراف علي المشهد 

 بتلك الدوائر . 

بصورة ) كاملة ( في  حزاب علي حسم الفوز بكافة المقاعد  أما علي مستوي النتائج النهائية لتلك الدوائر فقد ظهر بوضوح قدرة األ

( دائرة من الدوائر  19مترشحي األحزاب باإلضافة لعدد ) ( دائرة اقتصر التنافس فيها علي   11( دائرة انتخابية منها )  30عدد )  

( دوائر اقتصرت   6نتخابية بينها )  ( دائرة ا   12المختلطة بينما حصد المستقلون المقاعد ـ أيضا ـ بصورة ) كاملة ( في عدد )  

)  ا المستقلين وعدد  فيها علي  لتتبقي )    6لتنافسية  فيها لمترشحين من األحزاب ومن   12( دوائر مختلطة  الفوز  دائرة تحقق   )
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(   6)  ( دائرة والمستقلين    19( دائرة تنافسية مختلطة بعدما انتزع مرشحوا األحزاب منها )    37المستقلين معا وذلك من بين )  

 دوائر .

 ر االنتخابية  حتليل تنافسية الدوائ 

 العدد  طبيعة التنافسية  م  البيان 

 

 التنافسية 

 11 دوائر حزبية  1

 6 دوائر مستقلين  2

 37 دوائر مختلطة  3

 

 الفائزون 

 30 الحزبيون  1

 12 المستقلون  2

 12 مختلطة 3

 

للدوائر االنتخابية فقد استطاع    اإلداريقسيم  وفي مؤشر له داللة بالغة األهمية علي شكل وطبيعة النظام التنافسي وعالقته بجغرافيا الت

وفي مواجهة منافسين يمثلون حزب ) مستقبل وطن (  حزب ) النور ( حسم التنافسية علي ) مقعدي ( دائرة الدخيلة لصالح مرشحيه  

الذي استطاع أن يهيمن   ـ نفسه ـ  رة أكثر وضوحا وتأثيرا ـ علي مستوي النتائج العامة ـ مع حزب ) مستقبل وطن (وهو ما تكرر بصو 

البدرشين ـ إطسا ـ المنيا ـ سمالوط ـ القوصية ( دائرة انتخابية ) المنتزه ـ محرم بك ـ دمنهور ـ  12علي ) كافة ( المقاعد في عدد ) 

) المستقلون ( قوي سياسية منافسة    6( مقعد وفي مواجهات مباشرة مع عدد )    30فو ( وبإجمالي مقاعد )  ـ أخميم ـ البلينا ـ قنا ـ إد

 ـ الشعب الجمهوري ـ حماة وطن ـ اإلصالح والتنمية ـ المؤتمر ـ التجمع (

 ـ االحنيازات السياسية للفائزين يف جولة اإلعادة 
لمشهد التنافسي في مقابل تراكم الخسائر والتراجعات للمستقلين الذين فشلوا في  استمرار للهيمنة الحزبية علي ا  اإلعادةشهدت جولة  

التي تحققت في برلمان  استعادة    وألي مقاعدهم  الحفاظ ع التي توالي   2015نسب تواجدهم  متأثرين في ذلك باألداءات والمقاعد 

المرتب القوي  من  خلفه عدد  ومن  رئيسية  وطن بصورة  مستقبل  لصالح حزب  استثنائي حصادها  مشهد  في  معه  المتحالفة  أو  طة 

الكثير ( منها مخالفا للقواعد والنصوص التشريعية المنظمة إلدارة العملية االنتخابية  استقدمته لصدارة المشهد أداءات انتخابية جاء )  

تخابية وطريقة صياغة ) بل ( وتضمنت تلك النصوص عقوبات رادعة علي ممارسيه في المشهد التنافسي العام إضافة للهندسة االن

صا استثنائية ) وإضافية ( لصالح التنظيمات واألحزاب السياسية ورسم القواعد الفنية لتقسيم الدوائر االنتخابية بما منح زخما وفر
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لها  ضمنت  مشتركة  انتخابية  قوائم  عبر  التنافسية  لخوض  االنتخابية  والتربيطات  التحالفات  بعقد  التنفيذي  المشهد  استبقت  التي 

 االستحواذ علي ) نصف ( مقاعد البرلمان والمخصصة لالنتخاب بنظام ) القوائم المغلقة ( 

( من مقاعد    %  75,4( مقعد تنافسي تمثل )    83علي عدد )    اإلعادةوبصورة رقمية فقد استحوذت األحزاب السياسية خالل جولة  

% ( من   54,5تمثل )  لنور ـ حماة وطن ـ الحرية ـ الوفد (  ) مستقبل وطن ـ الشعب الجمهوري ـ ا( أحزاب    6توزعت بين )  الجولة  

وذلك بعدما (    %  24,6( مقعد تمثل )    27الذين توقف حصادهم عند )  قياسا بالمستقلين    اإلعادةتخوض جولة    جملة األحزاب التي

مع ـ الديمقراطي االجتماعي ـ ( أحزاب سياسية خالية الوفاض من جولة اإلعادة ) المؤتمر ـ اإلصالح والتنمية ـ التج  5)  خرجت  

 الحديثة ( مصر

( من جملة مقاعد    52,7( مقعد تعادل )    58ت لصالح حزب مستقبل وطن بفوزه بعدد )  ورغم النجاحات الرقمية الكبيرة التي تحقق

ية ـ الوفد ( قد حققت ( مقعد إال أن أحزاب ) النور ـ الحر  11( مقعد والشعب الجمهوري )    27جولة اإلعادة ومن خلفه المستقلون )  

(  %  100ز كافة مرشحيهم الذين وصلوا لجولة اإلعادة بنسبة )  انجازا رقميا شديد األهمية ـ رغم ضآلة عدد مرشحيهم ـ تمثل في فو

 ( مقاعد والحرية ) مقعدان ( والوفد ) مقعد (   7فحصد النور ) 

 التحليل السياسي للفائزين 

 فوز   إعادة  التيار   م 

 27 87 المستقلون  1

 األحزاب السياسية 

 58 85 مستقبل وطن  2

 11 18 الشعب الجمهوري  3

 7 7 النور  4

 4 10 حماة وطن  5

 2 2 الحرية  6

 1 1 الوفد   7

 110 210 اإلمجال 
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 (   والفردي يدق ناقوس اخلطر   ـ النساء ) القوائم تسيطر 

رغم ايجابية النسق التنظيمي الذي جري اعتماده كنظام انتخابي وطني يجمع بين نظامي ) الفردي ـ القوائم ( بصورة مناصفة في 

وتعديالته   2014تور  ( من دس  244ـ    243ـ    102بالحصص المنصوص عليها من مقاعد في المواد )    عدد المقاعد وذلك للوفاء

والتي ضمنت تمثيال حوله المشرع لرقم عدد ضمن مواد قانون مجلس النواب بتحديد حصص ال تقل عنها تلك الفئات والتي   2019

( مقعد ـ  إضافة لعدد ) نصف (  142ـ حددها القانون بعدد )  % ( علي األقل من المقاعد المنتخبة 25تقدمتها النساء بتخصيص ) 

 بقرار من رئيس الجمهورية .المعينون 

تلك القواعد كان أبرزها ما يتعلق باألداءات   وإقراروالواقع أن تخوفات عديدة قد صاحبت النقاشات والحوارات التي صاحبت التوافق 

الفئات  األعداد وهل ستوثر علي قرار القوي السياسية بالدفع بمترشحات من تلك  تخصيص تلكاالنتخابية لألحزاب والناخبين في ظل 

علي المقاعد الفردية أم ستكتفي بما هو مخصص ضمن القوائم وهو ما يرتبط بمزاجية وانحيازات المصوتين وهل ستستمر عملية  

 د فردي .( مقع 20والتي منحت للنساء )  2015دعم النساء التي ظهرت بجالء في انتخابات 

المقاعد   اإلعالنومع   للمنافسة علي  المترشحين  لقوائم  النساء   النهائي  من  المترشحات  تراجع نسب  مع  المخاوف  تأكدت  الفردية 

( 368عدد المترشحات )  إجماليللمنافسة الفردية وغيابها بصورة واضحة عن ترشيحات األحزاب ـ خصوصا الرئيسية منها ـ فبلغ 

( دائرة انتخابية   44علي )  ( مترشحة توزعن    152( من جملة الترشيحات خاضت منهم الجولة األولي )    %   9,3مترشحة بنسبة )  

 ( دائرة . 27فيما غابت النساء عن عدد ) 

إال  ـ أسيوط ـ قنا ـ أسوان ( قد شهدت تواجدا للنساء كمترشحات في كافة دوائرها    اإلسكندرية)    المرحلة األولي  ورغم أن محافظات

جع التأييد الشعبي المباشر للنساء علي المقاعد الفردية تائج النهائية لجولة التصويت األولي قد أتت لتدق ناقوس الخطر حول تراأن الن

باقتصار حصتها من الفوز علي مقعد ) وحيد ( بمحافظة الجيزة حققته النائبة ) نشوي الديب ( إضافة للوصول لجولة اإلعادة بعدد  

أن بينهن مرشحة ) وحيدة ذات    ( مترشحات باإلسكندرية و) مترشحتين ( بالبحيرة كان من الملفت  4نهم )  ( مترشحات فقط بي  6)

( انتماء حزبي ) سناء برغش ( لصالح حزب ) مستقبل وطن ( بينما بقية المرشحات يخضن العملية التنافسية تحت صفة ) مستقلين

ستبعاد المترشحة ) مني حسن ( من جولة اإلعادة لصالح مترشح حزب النور وهو العدد الذي تقلص نتيجة حكم اإلدارية العليا با

 أحمد الشريف ( نتيجة خطأ في عمليات عد وجمع أصوات المترشحين في الجولة األولي .  )

رشحات  للفوز عن دوائر ) دمنهور ـ كفر الدوار ( بمحافظة البحيرة بينما فشلت مت  عن تحقيق ) مترشحتان (  اإلعادةلتتكشف جولة  

حصة النساء من مقاعد المرحلة األولي المخصصة للنظام الفردي    اإلسكندرية عن حصاد أي مقعد بدوائر ) المنتزه ـ الرمل ( لتتوقف

% ( في موقف يستدعي مراجعة وتقييم األداءات والمواقف الخاصة   2,1( مقاعد بنسبة )    3( مقعد علي عدد )    142وعددها )  

 . النظام االنتخابي الوطني وداخل األحزاب السياسية  بصورة ومكانة المرأة في

 النساء يف املرحلة األوىل ) املؤشرات العامة ( 
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 النتيجة  االنتماء  الدائرة  احملافظة  املرشح  م 

 فوز  مستقل إمبابة  الجيزة  نشوي حسن عبد العال الديب  1

 جولة اإلعادة  

 فوز  مستقبل وطن  دمنهور البحيرة  سناء أنور برغش  2

 فوز  مستقل كفر الدوار  البحيرة  سحر بشير معتوق 3

 خسارة  مستقل المنتزه اإلسكندرية مي محمود أحمد عبد هللا 4

 خسارة  مستقل المنتزه اإلسكندرية مروة مصطفي التوني 5

 خسارة  مستقل الرمل اإلسكندرية الهام خميس المنشاوي  6

 

 ـ األقباط بني معززات القوائم وحتديات الفردي 
( مقعد موزعة بين الدوائر   24المشرع عند صياغة وتصميم الشكل الرقمي لنظام القوائم علي أن يخصص للمسيحيين عدد )  حرص  

مسيحيين علي األقل أما    (  9أن تتضمن كل منها )  اشترط لقبول القوائم المتنافسة في الدوائر ) األولي ـ الثانية (  ) األربعة ( حيث  

( مسيحيين علي األقل وهي النصوص التي استخدمتها ) القائمة الوطنية   3ة ( فيجب أن تتضمن كل منها )  الدوائر ) الثالثة ـ الرابع

( مقاعد عن المنصوص عليه في النص   4( مترشح مسيحي بزيادة )    28من أجل مصر ( لضمان تحقيق الفوز عبرها لصالح عدد )  

 األولي بالرعاية .نوني في ملمح ايجابي بالغ األهمية في تمثيل الفئات القا

  فيما يتعلق بمشاركة وتمثيل المسيحيين  لم تتحقق ذات االيجابية في المشهد العامف  المخصصة للنظام الفردي  لكن علي مستوي المقاعد

( مترشح يمثلون  73حين المسيحيين عند رقم ) ( مترشح يخوضون انتخابات المرحلة األولي توقف عدد المترش 1862فمن بين ) 

( دائرة لم يترشح بها أي مسيحي كان من الغريب   36( دائرة انتخابية مقابل )    35( من جملة المترشحين يتوزعون )    %  3,9)  

 ( محافظات كاملة ) أسوان ـ الوادي الجديد ـ البحر األحمر ـ مرسي مطروح (  4أن يكون بينها ) 

األزمة جليه بعدم قدرة أي مترشح مسيحي علي حسم الفوز  ائج التصويت للجولة األولي من المرحلة األولي ظهرت  ومع إعالن نت

( محافظات ) المنيا ـ أسيوط ـ قنا ( ويتوزعون بين   3( مترشحين ينتمون إلي )    7بمقعد في دائرته والذهاب لجولة اإلعادة بعدد )  

(   4نواب حاليين إضافة لعدد )  (    3بل وطن ـ الشعب الجمهوري ( كما كان من بينهم )  ( فئات سياسية ) المستقلون ـ مستق  3)  

تصويب المشهد ورفع نسب تمثيل المسيحيين في المجلس لعدد مقارب لنسب   إمكانيةمتنافسين جدد وهو ما أعطي بعض األمل في  

  ادةاإلعلقوائم والفردي إال أن النتائج النهائية لجولة ل إجمالية( مقعد بصورة   37والذي حصدوا خالله )  2015تمثيلهم في برلمان  
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أعادت األزمة ) ثانية ( إلي المربع ) صفر ( بتحقيق مترشح وحيد للفوز في تلك الجولة وهو النائب الحالي / مجدي ملك في مقابل  

 . ( مترشحين بينهم ) نائبين ( خسروا مقاعدهم في المجلس الحالي  6خسارة ) 

 املرحلة األوىل    ) إعادة (  يف   األقباط 

 النتيجة   الدائرة  احملافظة  املرشح  م 

 فوز  مستقبل وطن  سمالوط  المنيا مجدي ملك مكسيموس  1

 خسارة  مستقل المنيا المنيا أندروا سامي محروس أبو بيالطس 2

 خسارة  مستقل أبو قرقاص  المنيا هيثم نجيب برسوم  3

 خسارة  الشعب الجمهوري  ملوي  المنيا هيالسالسي غني ميخائيل 4

 خسارة  تقلمس أسيوط أسيوط تادرس قلدس تادرس  5

 خسارة  مستقل القوصية أسيوط أمير بنيامين لويز حنا  6

 خسارة  مستقل نجع حمادي  قنا  ماجد أديب فهيم طوبيا  7

 

 ـ األصوات وكيف تصنع املقاعد  
العدالة السكانية كشر النيابية ـ علي معيار  المقاعد  العدالة عند تخصيص  ـ في إعماله لقواعد  ط رغم أن الدستور المصري اعتمد 

(   لمحافظاتوا  ما يُراعى التمثيل العادل للسكان وتقسيم الدوائر االنتخابية ب( بالنص علي )    102لتوزيع المقاعد وفق نص المادة )  

( دوائر   4بتقسيم الدولة المصرية لعدد )    2020لسنة    174وهو ما التزم به المشرع عند صياغة قانون تقسيم الدوائر االنتخابية  

( 284( دائرة بالنظام الفردي مخصص لها )  143( مقعد نيابي وأيضا تقسيم الدولة لعدد )    284مغلقة مخصص لها )  بنظام القوائم ال

 بي أيضا .مقعد نيا

ضمن الدوائر االنتخابية   اإلداريةوفي سبيل ضمان االلتزام بمبدأ المساواة والعدالة في التقسيم فقد جري ضم أو إفراد بعض المكونات  

تخصيص الدستوري    لضمان  النص  يخالف  وال  أعدادها  مع  يتساوي  بما  لصالحها  للعملية  المقاعد  بطالن  أمام  الباب  يفتح  قد  بما 

( 32( دائرة ذات ) مقعدين ( وعدد )    62( دائرة ذات ) مقعد ( وحيد وعدد )    44يث جري تقسيم الدوائر الفردية لعدد )  االنتخابية ح

( مقاعد بما انعكست تأثيراته علي مستوي التنافسية وسلوكيات   4وائر خصص لكل منها )  ( د  5( مقاعد وعدد )    3دائرة ذات )  

 االنتخابية .الناخبين في التعامل مع تفضيالتهم 

( مترشح استطاعوا حسم التنافسية والفوز بمقعد نيابي استطاع    110أو من بين )    اإلعادة( مترشح يخوضون جولة    220فمن بين )  

( ألف صوت لكل منهم في معيار للشعبية والمفاضلة وبيان االنحياز    100قيق أرقام تصويتية تجاوزت رقم )  ( مترشحين تح  5)  
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( محافظات ) بني سويف ـ المنيا ـ أسيوط ( تصدرهم مرشحا حزب مستقبل وطن   3توزعوا بين )  الح كل منهم  الشعبي الواضح لص

شح حزب النور بدائرة ) مركز ناصر ( بمحافظة بني سويف ) استحوذت بدائرة ) مركز ببا ( بمحافظة بني سويف ومن خلفهم مر

 ( يليه مرشحا مستقبل وطن بمحافظتي ) المنيا ـ أسيوط (المحافظة علي المركز التصويتية الثالثة األعلى شعبيا 

ي األحزاب السياسية دون وقد كان من الالفت في هذا الصعود التصويتي المرتفع لصالح هؤالء المرشحين كونه قد اقتصر علي ممثل

لكونها    إضافةحزبية لتلك القوي  مزاحمة من المستقلين بما قد يشير لتأثيرات مباشرة لالنتشار الجغرافي المؤثر لصالح القواعد ال

جميعا تركزت في قطاع الصعيد بما تحمله العشائرية والقبلية من محفزات للمشاركة والتواجد في المشهد النيابي خاصة وأن من  

ارتباط    من أعضاء مجلس النواب الحالي ) حسام العمدة ـ عبد الحكيم مسعود ـ إبراهيم عبد النظير ( بما يمثله ذلك من(    3بينهم )  

بالقطاعات الشعبية والوفاء بالخدمات األساسية للدوائر والتواجد الفعلي داخلها بما قد يعزز فرص الفوز لدي بعض النواب أو يبرر  

 وفقدان المقعد لنواب أخرين . الهزائم والخسارة

 تصويتا   (   األعلى )  املرشحون الفائزون  

 األصوات  الدائرة  احلزب  املرشح  م 

 106,591 ببا  مستقبل وطن  طه الناظر  1

 106,163 ببا  مستقبل وطن  حسام العمدة  2

 104,953 ناصر  النور  عبد الحكيم مسعود  3

 103,704 سمالوط  مستقبل وطن  محمد نشأت العمدة 4

 101,809 القوصية مستقبل وطن  إبراهيم عبد النظير  5

 

في المقابل فقد حقق بعض المترشحين الفوز بمقاعدهم بأصوات شديدة المحدودية كنتيجة مباشرة النخفاض أعداد الناخبين المقيدين 

ـ أو ألسباب تتعلق بمحدودية التص فيما يتعلق بالدوائر والمحافظات الحدودية  الجماهيري علي   واإلقبال ويت  بدوائرهم ـ خصوصا 

األمر الذي يتوجب معه مراجعة تلك الظاهرة والبحث عن سبل لمعالجتها خصوصا ما يرتبط منها بالدوائر   الذهاب لصناديق االقتراع

 ذات المقاعد المتعددة التي يحصد فيها الفائز نواتج كثافات سكانية ال تنعكس أو تنتج أثارها في صناديق االقتراع . 

( محافظات ) اإلسكندرية ـ مطروح ـ    4التصويتي موزعين بين )  حصاد  الأقل ) خمسة ( فائزين بمقاعد في جولة اإلعادة عبر    فجاء

( كان أقلهم من حيث   2( ومستقبل وطن )    3أسوان ـ الوادي الجديد ( فيما توزعوا من حيث االنتماء السياسي بين المستقلين )  

ه المترشح أحمد عوض المصري ) ( صوت يلي   12,844) مستقل ( عن دائرة الخارجة بعدد )  األصوات المترشح أحمد العقاطي  

( صوت كما كان من بينهم ) نائب ( وحيد هو / رزق جالي نصر هللا ) مستقبل   14,428مستقبل وطن ( عن دائرة سيدي جابر بعدد )  

 ( صوت  . 15,218وطن ( عن دائرة الحمام بعدد )  
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 تصويتا   األقل (   )   املرشحون الفائزون 

 األصوات  الدائرة  احلزب  املرشح  م 

 12,844 خارجةال مستقل أحمد العقاطي  1

 14,428 سيدي جابر  مستقبل وطن  أحمد عوض المصري 2

 15,218 الحمام مستقبل وطن  رزق جالي نصر هللا  3

 16,522 الداخلة مستقل حمدي سليمان  4

  17,242 نصر النوبة مستقل محمد فؤاد عزت 5

 

 احملاسبة تنتصر (  ـ النواب يف جولة اإلعادة ) 
حملت الدورة االنتخابية الحالية إعماال واضحا لقواعد المحاسبة والمسألة الشعبية للنواب عن أداءاتهم النيابية خالل الفصل التشريعي 

لجولة األولي ) كمكافأة ( لهم ا  المنقضي ظهرت مالمحه وأثاره في نتائج التصويت الشعبي التي منحت لبعض النواب مقاعدهم من

علي أداء رأته القاعدة الشعبية كافيا للثقة فيهم وتجديد العهد معهم مقابل نواب لم ترق ممارستهم للقبول الشعبي الواضح والذين 

ا كان العقاب  يمذهبت بهم العملية االنتخابية لجولة اإلعادة كدرس علي قيمة وأهمية الصوت الشعبي والرضي عن ممارستهم النيابية ف 

 الواضح والمشدد لنواب آخرين علي عزلتهم ونسيانهم لمطالب دوائرهم من الخدمات األساسية .

( مقاعد مقابل   9وقد أظهرت نتائج التصويت الشعبي للجولة األولي من المرحلة األولي حصد النواب الحاليين للفوز المباشر بعدد ) 

(   165( نائب حالي مقابل )    55عدد )    اإلعادةملة الفائزين فيما ذهب لجولة  ج  % ( من  28,1( مترشح جديد بنسبة )    23)  

(  ( محافظات ) الجيزة ـ األقصر ـ الوادي الجديد  3مع غيابهم ) تماما ( عن جولة اإلعادة في عدد )  % (    25مترشح جديد وبنسبة )  

مالية سواء سياسات عامة أو كإعمال لقواعد المحاسبية  جفي تعبير واضح عن حالة الغضب الشعبي وعدم الرضي بأداءات المجلس اإل

( 29والرقابة علي السلطة التنفيذية لصالح المواطنين وهو ما تكرس خالل جولة اإلعادة التي حصد خاللها هؤالء النواب الفوز بعدد ) 

( 4( وسوهاج )    4( والبحيرة )    5ية )  در( فائزين تليها اإلسكن  6( محافظات تصدرتها محافظة المنيا بعدد )    9مقعد توزعت بين )  

(   4( والمنيا )   4( نواب والبحيرة )    6( محافظات تصدرتها اإلسكندرية بعدد )   9( مقعد توزعت بين )    26مقابل خسارتهم لعدد ) 

 في سلوك يستوجب مراجعة وتحليل لطبيعة المتغيرات في أداءات المصوتين .

 نواب يف جولة اإلعادة ال 
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 اإلمجال  اخلاسرون  الفائزون  فظة احملا  م 

 11 6 5 اإلسكندرية   1

 8 4 4 البحيرة  2

 1 ـ 1 مرسي مطروح  3

 6 3 3 الفيوم  4

 4 2 2 بني سويف 5

 10 4 6 المنيا 6

 5 2 3 أسيوط 7

 7 3 4 سوهاج 8

 2 1 1 قنا  9

 1 1 ـ أسوان  10

 55 26 29 اإلمجال 

 

 ـ حتليل املشهد شبه املكتمل للفائزين 
( جوالت تصويتية شعبية لتتبقي الكتمال بنية المشهد النتخابات   3ختامات المشهد االنتخابي ومع نهاية )  علي بعد أمتار قليلة من  

قة ( علي المقعد الوحيد  جولة ) أخيرة ( لإلعادة تخص المرحلة الثانية إضافة لتنفيذ العملية االنتخابية ) المعل  2020مجلس النواب  

% ( من    82,2( مقعد نيابي بنسبة )    467اس بمحافظة المنيا يصبح مجمل المقاعد التي انتهت التنافسية حولها )  لدائرة دير مو

( مقعد ومقاعد الفوز من جولة التصويت   284جملة المقاعد المخصصة للتصويت الشعبي تتوزع بين مجمل مقاعد نظام القوائم )  

( مقعد بصورة   110( مقعد ومقاعد جولة االعادة للمرحلة األولي )    41الثانية )    ( مقعد والمرحلة  32للمرحلة األولي )    األولي

 تجعل من الممكن قراءة وتحليل المشهد العددي والسياسي للمجلس القادم بصورة تقريبية .

) تلك القوي  ( حزبا سياسيا حيث تصدر 13لين وعدد ) ( قوة سياسية تشمل المستق 14المحسومة بين عدد )  وقد توزعت المقاعد

( مقعد نيابي في هيمنة تكاد تكون مكتملة علي المشهد النيابي والبرلماني ) يتبقي للحزب   262عدديا ( حزب مستقبل وطن بعدد )  

( وحماة   24( والوفد )    45)  ( مقعد ثم الشعب الجمهوري    56( مقعد ليحقق األغلبية البرلمانية ( يليه المستقلون )    23حصاد )  

 (   23وطن ) 
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( حزبا منها حزب ) النور ( كحزب   13( مقعد بين )    411أما علي المستوي الحزبي فقد توزعت مقاعد األحزاب السياسية وعددها )  

الفردي فقط يليه )   النظام  القوائم ( أحزاب حققت ) كافة ( مقاعدها عن طريق نظا  7) وحيد ( حقق مجمل مقاعده عن طريق  م 

نية من أجل مصر ( وهي ) مصر الحديثة ـ اإلصالح والتنمية ـ المؤتمر ـ الديمقراطي االجتماعي ـ  بوجودها ضمن ) القائمة الوط

( أحزاب بحصاد حصتها من المقاعد النيابية عن طريق نظامي االقتراع ) الفردي ـ   5فيما تمايزت )    التجمع ـ العدل ـ إرادة جيل (

 وفد ـ حماة وطن ـ الحرية ( ) مستقبل وطن ـ الشعب الجمهوري ـ الي القوائم ( وه

 حتليل مقاعد ) الفوز ( 

 اإلجمالي جولة اإلعادة  القوائم  الجولة األولي التيار السياسي  م

 الثانية  األولي الثانية  األولي

 56  27 22 4 3 المستقلون  1

 األحزاب السياسية 

 262  58 145 34 25 مستقبل وطن  2

 45  11 28 2 4 الشعب الجمهوري  3

 23  4 19   حماة وطن  4

 24  1 22 1  الوفد  5

 12   12   مصر الحديثة 6

 9   9   اإلصالح والتنمية  7

 7   7   المؤتمر 8

 7   7   الديمقراطي االجتماعي 9

 7  7    النور  10

 7  2 5   الحرية 11

 5   5   التجمع 12

 2   2   العدل  13

 1   1   إرادة جيل  14
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 467  110 284 41 32 اإلجماليات 

 

 

 

 

 


