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مروة فكري

*

اإلسالميّون وتح ّديات التّأييد ّ
عبي
الش
ّ
في مصر:
قراءة في نتائج االستفتاء على ال ّدستور 2012

الدس���تور في مص���ر ،الذي أيّ���ده  %63,8من
ه���ذه ِّ
الدراس���ة ه���ي ق���راء ٌة لنتائج االس���تفتاء على ّ
أن هذه ال ّنتيجة ،هي بمنزلة شهاد ٍة
المشاركين ،في حين رفضه  %36,2منهم .وترى المعارضة َّ
َّ
السياس���ي الذي تناقصت شعب ّيته.
منظمة في مواجهة ت ّيار اإلس�ل�ام
قو ٍة
ّ
تحولها إلى ّ
على ّ
فهل ّ
السياسي
الدستور بالفعل على تراجع ش���عب ّية ت ّيار اإلسالم
تدل نتائج االس���تفتاء على ّ
ّ
معدالت تأييد اإلخوان المس���لمين عل���ى وجه الخصوص ،وعلى
ف���ي مصر ،أو على انخفاض
ّ
ً
أن انخفاض نس���بة
طورت
بديال جاذ ًبا لل ّناخبين؟ وتخلص هذه ِّ
الدراس���ة إلى َّ
أن المعارضة قد َّ
َّ
المش���اركة في االس���تفتاء ،قد أنقص  -على األرجح  -رصيد معارضي الت ّيار اإلس�ل�امي .فلقد
اإلسالمي.
واضح للمشروع
بديل
مشروع
فشلت المعارضة  -كما يبدو ح ّتى اآلن  -في بلورة
ِّ
ٍ
ٍ
ٍ
بأن َ
اعا من المصريّين ال
قط ً
وعلى الجانب اآلخر ،يُنذر اس���تمرار انخفاض نس���بة المش���اركة إ ّما َّ
يج���د م���ن ِّ
ً
فائدة في العمل ّية السياس��� ّية.
يع ْد يجد
يمثله ،أو َّ
بأن اليأس تس��� َّرب إليه؛ بحيث لم ُ
وهو األمر الذي ينبغي للت ّيارات والقوى السياس ّية كا ّفة االنتباه إليه.
* محارضة بكلية االقتصاد والعلوم السياسية ـ جامعة القاهرة.

دراسات وأوراق تحليليّة
اإلسالميّون وتحدّ يات ال ّتأييد ّ
عبي في مصر :قراءة في نتائج االستفتاء على الدّ ستور 2012
الش
ّ

السيايس الحا ِّد ،وأسابيع من االحتقان
بعد أشه ٍر من االستقطاب
ّ
ٍ
ومعارض ،جاءت نتائج االستفتاء عىل
والتّصعيد املتبا َدل بني مؤيّ ٍد
ال ّدستور كاشف ًة ع ّدة حقائق تتطلّب من الجميع التوقّف عندها.
وينبغي يف البداية التّأكيد عىل أ َّن هذا التّحليل يفرتض أ ّول :نزاهة
االستفتاء بصف ٍة عا ّم ٍة ،وص ّحة نتائجه؛ إذ تذهب ال ّدراسة إىل أ َّن
ٍ
ٍ
انتهاكات
حديث بعض منظّامت املجتمع املد ّين عن
وخروقات اعرتتْ
العمليّة االنتخابيّة ،هي اتهاماتٌ ال يسع إلاّ جهات التّحقيق القضائيّة
الكشف عن مالبساتها أمام ال ّرأي العا ّم والتث ّبت من ص ّحتها إن كانت
املختصة.
قادح ًة يف نتائج االستفتاء ،وهو أم ٌر ن َفتْه الجهات القضائ ّية
ّ
أ ّما افرتاض ال ِّدراسة الثّاين ،فهو أ َّن االستفتاء عىل "دستور اإلخوان" -
مؤشا قويًّا عىل مع ّدل تأييد
كام س َّمته املعارضة – ميكن أن يعطي رِّ ً
يايس((( عمو ًما((( ،وحجم تأييد ال ّرئيس مح ّمد مريس
ت ّيار اإلسالم ّ
الس ّ
وجامعة اإلخوان املسلمني بالخصوص .ويُع ُّد هذا االفرتاض عىل قد ٍر
ظل ال ّدعوات التي ظهرت خالل الفرتة املاضية
كبريٍ من األهميّة ،يف ِّ
املطالِبة برحيل ال ّرئيس ،واملعادية لجامعة اإلخوان املسلمني وللتيّار
"املتأسلم" (مثلام يس ّميه أنصار املعارضة) بشكلٍ عا ٍّم ،والتي تتّهم
املرصي.
الشقّني بعدم متثيلهام ألغلب ّية الشّ عب
ّ
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السبع عرشة األخرى – وهي :الجيزة ،والبحرية ،واملنيا،
يف املحافظات ّ
والقليوبيّة ،واملنوفيّة ،وكفر الشّ يخ ،وقنا ،والفيّوم ،وبني سويف،
والسويس ،والبحر
ودمياط ،واإلسامعيل ّية ،واألق�صر ،وبورسعيدّ ،
األحمر ،ومرىس مطروح ،والوادي الجديد  -عىل مسودة ال ّدستور
بنسبة  ،%71.2بينام رفضتها نسبة  .%28.8وبذلك تصبح نسبة املوافقة
ال ّنهائ ّية  %63.8مقابل  %36.2التي هي نسبة ال ّرفض .ورأت جبهة
املعارضة لل ّدستور أ َّن هذه ال ّنتيجة متثِّل انتصا ًرا لها ،ودالل ًة عىل أنَّها
السيايس الذي
أصبحت ق ّو ًة منظّم ًة لها ثِقلها يف مواجهة ت ّيار اإلسالم
ّ
سحبت جامهري املرصيّني منه ثقتها.

وقد ازداد الحديث عن تدهور شعب ّية اإلخ��وان و"حزب الحريّة
والعدالة" مع انتخابات ال ّرئاسة ،وقيل آنذاك إ َّن اإلسالم ّيني قد خرسوا
ٍ
تبي
نحو خمسة ماليني
صوت مقارن ًة باالنتخابات الربملانيّة .فهل نِّ
السيايس يف مرص هي
نتائج االستفتاء عىل ال ّدستور أ َّن شعب ّية اإلسالم
ّ
ٍ
انخفاض مستم ٍّر فعليًّا ،أو أ َّن مع ّدالت التّأييد لإلخوان املسلمني -
يف
عىل وجه الخصوص  -هي يف تراجعٍ ،أو أ َّن املعارضة قد ط َّورت بديلاً
جاذبًا لل ّناخبني؟ هذه هي التّساؤالت األساسيّة التي تطرحها هذه
جرى االستفتاء عىل ال ّدستور عىل مرحلتني؛ ض َّمت املرحلة األوىل عرش
ال ِّدراسة.
ٍ
محافظات هي :أسوان ،وأسيوط ،واإلسكندريّة ،والدقهل ّية ،والرشق ّية،
والغرب ّية ،وسوهاج ،وشامل سيناء ،وجنوب سيناء ،والقاهرة .وقد
أفادتْ ال ّنتائج املعلَنة يف املرحلة األوىل موافقة نسبة  %56.4من
الصحيحة عىل مسودة ال ّدستور ،يف مقابل رفض  %43.6لها .منهجيّة ال ِّدراسة
األصوات ّ
الصحيحة
ويف املرحلة الثّانية،
ْ
وافقت األغلب ّية من إجاميل األصوات ّ
مؤشا ،تفهم
تتّخذ ال ِّدراسة نتائج املرحلة األوىل لالنتخابات ال ّرئاسيّة رِّ ً
السيايس" أو "التو ّجه
 1يشري مصطلح "اإلسالم
ّ
ّ
اإلسالمي" هنا إىل الجامعات والحركات من خالله إن كان ال ّناخبون قد ص ّوتوا لإلخوان املسلمني ولت ّيار اإلسالم
السياس ّية التي ال تنظر إىل اإلسالم بوصفه نظا ًما روح ًّيا وأخالق ًّيا فحسب ،وإنمَّ ا باعتباره نظا ًما
ظل
السيايس عمو ًما تصويتًا عقاب ًّيا  /أو رافضً ا لهم أو ال ،وال س ّيام يف ِّ
سياس ًّيا واقتصاديًّا واجتامع ًّيا وقانون ًّيا شاملاً  .ولك ّنها ترىض  -يف الوقت نفسه  -بالكثري من
ّ
عنارص الدميقراط ّية يف الدّول الحديثة؛ مثل االنتخابات واألحزاب السياس ّية .انظر يف ذلك:
ما ذهب إليه البعض من أ َّن أقىص ما ميكن أن يحصل عليه اإلسالميّون
Amel Boubekeur & Olivier Roy, “Introduction: Whatever Happened to
ٍ
أصوات ،هو ما حصل عليه مح ّمد مريس
 the Islamists or… Political Islam Itself?” in: Amel Boubekeur & Olivier Royواإلخوان  -بالخصوص  -من
Happened to the Islamists? Salafis, Heavy Metal Muslims and the
مت دراس ٌة سابق ٌة
 (eds.).Whateverيف الجولة األوىل من االنتخابات ال ّرئاسيّة .ولقد ق ّد ْ
Lure of Consumerist Islam (New York: Columbia University Press, 2012), pp.3-6.
السيايس ،قد أعلنوا رفضهم للدّستور .وأبرز قراء ًة لنتائج املرحلة األوىل من االستفتاء عىل ال ّدستور ،مقارن ًة بنتائج
 2نشري هنا إىل أ َّن بعض املنتمني لتيّار اإلسالم
ّ
األمثلة عىل ذلك السلفيّة الجهاديّة.
وتوصل الباحث الذي قام
الجولة الثّانية من االنتخابات ال ّرئاس ّية.
َّ
السيايس ،التي ترى أ َّن الجهاد هو السبيل
والسلفيّة الجهاديّة هي إحدى جامعات اإلسالم
ّ
إىل إقامة رشع الله (أي تطبيق الشرّ يعة اإلسالميّة) .ولذلك فإنَّها ترفض املشاركة يف الحياة بها إىل نتيج ٍة مفادها أ َّن عدد املمتنعني عن التّصويت م ّمن سبق
السياسيّة مبفهومها املد ّين؛ أي من خالل األحزاب والربملان .كام أنَّها ترفض فكرة الدّستور لهم انتخاب أحمد شفيق (آخر رئيس وزرا ٍء يف عهد حسني مبارك،
الظواهري  -زعيم تنظيم السلفيّة الجهاديّة يف مرص -الدّستور "ال يقوم
كليّةً؛ فوفقًا ملح ّمد
ّ
الرئايس الحاصل عىل املركز الثّاين يف االنتخابات) ،هو أكرب من
عىل عبادة الله ،وإنمَّ ا عىل حيثيّات البرش؛ لذلك نرفض االشرتاك فيه أو وضع كلم ٍة فيه ...كان واملرشّ ح
ّ
السيادة للشرّ يعةّ ،
يجب عليهم أن يجعلوا ِّ
وأي يش ٍء يخالفها يت ُّم إلغاؤه" .انظر حديث مح ّمد عدد هؤالء الذين أعطَ ْوا أصواتهم ملح ّمد مريس ،ولك َّنهم مل يشاركوا يف
املرصي اليوم ،عىل الرابط:
الظواهري،
ّ
توصل أيضً ا إىل أ َّن العدد الذي ص َّوت
 http://www.almasryalyoum.com/node/1234056#sthash.PnOArY62.dpufاالستفتاء عىل ال ّدستور .ولك َّنه َّ
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ملصلحة مريس يف الجولة الثّانية من االنتخابات ،هو أكرب من العدد
الذي ص ّوت ملصلحة ال ّدستور(((.
غري أ ّن ال ِّدراسة الحال ّية ،ترى أ َّن االعتامد عىل نتائج املرحلة الثّانية
لالنتخابات ال ّرئاسيّة ليس باالختيار األصلح ،أل َّن الخيار املطروح عىل
الكثريين يف ذلك الوقت ،كان بني "ال ِّنظام القديم"(((  -ممثَّلاً بأحمد
شفيق  -و"ال ّنظام الجديد" ممثَّلاً مبح ّمد مريس الذي ق َّدم نفسه عىل
أنَّه مرشَّ ح الثّورة .وعىل خالف ذلك ،اختار ال ّناخبون يف الجولة األوىل
من االنتخابات ال ّرئاسيّة مح ّمد مريس بصفته مرشَّ ح اإلخوان املسلمني.
كام دعا عد ٌد من ال ّناشطني والشخصيّات العا ّمة والقوى الثوريّة إىل
مقاطعة الجولة الثّانية من االنتخابات ،بينام ق ّررت قوى املعارضة
املشاركة يف االستفتاء عىل ال ّدستور وحثّ ال ّناخبني عىل رفض املسودة
املطروحة .ومن ث ّم ،فقد اخرتنا نتائج الجولة األوىل من االنتخابات
ال ّرئاسيّة ،ملقارنة مع ّدالت تأييد ال ّرئيس وجامعة اإلخوان املسلمني عىل
وجه الخصوص.
وال تتّفق هذه ال ِّدراسة مع أنصار التيّار املعارض ،الذين يقارنون بني
نتائج استفتاء  19آذار  /مارس  ،2011واستفتاء كانون األ ّول  /ديسمرب
 .2012فإذا ما بلغت نسبة املوافقة عىل التّعديالت الدستوريّة التي
السيايس يف ذلك الوقت  ،%77فإ َّن االستفتاء عىل
دعمها تيّار اإلسالم
ّ
"دستور اإلخ��وان" قد أفاد مبوافقة  %63.8فقط .ويتّخذ معسكر
مؤشا عىل تدهور شعب ّية
املعارضة من هذا التّباين يف نِسب املوافقة رِّ ً
هذا الت ّيار .ويوضِّ ح الجدول ( )1تباين نِسب املوافقة وال ّرفض بني
استفتاء آذار  /مارس  2010واستفتاء كانون األ ّول  /ديسمرب .((( 2012
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مرىس مطروح ،والف ّيوم ،والبحر األحمر .ولك َّن قيام املعارضة بالقياس
عىل استفتاء آذار  /م��ارس ،واستداللها من نتائجه عىل أ َّن مع ّدالت
تأييد اإلخوان تتناقص ،وأ َّن يف ذلك دليلاً عىل أ َّن املعارضة تكتسب
مبني عىل افرت ٍ
اضات ال تبدو صحيحةً.
املزيد من املؤيّ ِدين ،هو أم ٌر ٌّ
أه ُّم هذه االفرتاضات أ َّن من وافق عىل مسار التّعديالت ال ّدستوريّة
السيايس ،أو أ َّن
بالضورة مؤيّ ًدا لتيّار اإلسالم
يف آذار  /م��ارس ،كان رّ
ّ
التّصويت بنعم كان تحت تأثري العواطف الدينيّة التي استغلَّها ذلك
الت ّيار وتالعب بها ،وفقًا لوجهة ال ّنظر هذه .كام أ َّن العديد من املؤيّدين
كل من
ملسار "ال" ،قد ب َّرروا نتائج االستفتاء بتص ّور وجود عالق ٍة بني ٍّ
األميّة ومع ّدل الفقر من ناحي ٍة ،واملوافقة عىل التّعديالت ال ّدستوريّة
من ناحي ٍة أخرى .هذا عىل ال ّرغم من أ َّن نتائج استفتاء آذار  /مارس قد
تجد تفسريها يف كون مسار "نعم" هو أش ّد وضو ًحا من مسار "ال" ،أو يف
رغبة األغلب ّية من املرصيّني يف االستقرار الذي ارتبط يف ذهنهم بطريق ٍة
أو بأخرى مبسار "نعم" .ومبع ًنى آخر ،فقد يكون "إطار االستقرار" أكرث
جاذبيّة من إطار "الثّورة مستمرة" .وبنا ًء عليه ،فإ َّن آذار  /مارس ،2011
ٍ
محافظ سياس ًّيا ،ومل يكن
يعكس املسار األكرث انسجا ًما مع مجتمعٍ
مؤشا عىل ق ّوة ت ّيا ٍر دون غريه(((.
رّ
بالضورة رِّ ً

غري أ ّن نتائج االستفتاء عىل ال ّدستور ،ومع ّدالت تأييد ال ّرئيس
واإلخوان ،ال ميكن ع ّدهام مسارين منفصلني .كام ال ميكن الذّهاب إىل
أ ّن الكثريين م ّمن ص َّوتوا بـ "نعم" عىل ال ّدستور ،كانوا يتطلَّعون إىل
سيايس مح َّد ٍد .فعىل
االستقرار أكرث من تأييدهم لجامع ٍة مع ّين ٍة أو ت ّيا ٍر
ٍّ
ال ّرغم من ص ّحة هذا الكالم((( ،فإنّه يُغ ِفل مناخ االستقطاب الحا ّد -
والعنيف يف بعض األحيان  -الذي تشهده الحياة السياسيّة يف مرص،
السابقة ،نالحظ أ َّن نسبة التّصويت بنعم كانت َّ
وبال ّنظر إىل ال ّنتائج ّ
أقل ومشاع َر عدم الثّقة املتبادلة بني األطراف السياسيّة املختلفة ،ودعوات
يف استفتاء كانون األ ّول  /ديسمرب ،يف ماعدا محافظات املنيا وأسيوط املعارضة الصرّ يحة إىل التّصويت بـ "ال" عىل "دستور اإلخوان" .ولذلك
ٍ
لت يف
وسوهاج .كام ُس ِّج ْ
محافظات أخرى تغيرّ اتٌ طفيف ٌة ج ًّدا ،مثل فإ َّن ال ِّدراسة تذهب إىل أ َّن من ص َّوت ملصلحة ال ّدستور ،هو غري ر ٍ
افض
أقل تقديرٍ ،وال يرى فيه تهدي ًدا ل ُهويّة ال ّدولة من جانب
 3 Tarek Masoud, “The Egyptian Liberal’s Soft Defeat”, Foreign Policy, Dec.لل ّرئيس عىل ِّ
ٍ
محاوالت لـ "أخونتها" كام تر ِّدد املنابر املعارضة واإلعالميّة
 2012, viewed 20/12/2012:تيّا ٍر ما أو
_ http://mideast.foreignpolicy.com/posts/2012/12/17/the_egyptian_liberalsطوال الوقت .وهذا األمر يعني أ َّن املعارضة مل تنجح يف إيصال رسالتها
soft_defeat
 4يُشري مصطلح ال ّنظام القديم ،إىل ال ّنظام الذي ثار عليه املرصيّون يف  25يناير  .2011إذ مل إىل هذه الفئة من ال ّناخبني .ولذلك نرى أ َّن القياس عىل املرحلة األوىل
يثرُ املرصيّون عىل شخص حسني مبارك فقط ،ولك َّنهم ثاروا عىل ال ّنظام الذي ميثِّله من حيث
االستبداد والعسكرة التي متتد بجذورها إىل ثورة متّوز  /يوليو  .1952ولهذا فإ َّن أحمد شفيق
مثَّل بجدار ٍة ال ّنظام القديم ،لكونه آخر رئيس وزرا ٍء يف نظام مبارك ،وبحكم خلف ّيته العسكريّة.
ملناقشة االختيار بني أحمد شفيق ومحمد مريس ،انظر :عادل لطيفي" ،انتخابات مرص بني شبح
ال ّنظام القديم وتغلغل اإلخوان" ،الجزيرة .نت ،شوهد يف2013 /2 /25 :
http://www.aljazeera.net/pointofview/pages/a7cbee4a-2658-45e0-a27ac1c7b5a0ce41
 5وقع االعتامد عىل البيانات واإلحصاءات املتوفِّرة عىل موقع اللّجنة العليا لالنتخابات:
http://www.elections.eg/

6 Samuel Tadros, “Egypt’s Elections: Why the Islamists Won”, World Affairs,
2012, viewed 10/1/2013
http://www.worldaffairsjournal.org/article/egypt%E2%80%99s-electionswhy-islamists-won
’7 Mahmoud Khaled, “In Egypt’s Constitutional Referendum, ‘Yes’ and ‘No
Votes Often Mirror Each Other”, Egypt Independent, 2012, viewed 10/1/2013,
http://www.egyptindependent.com/news/egypt-s-constitutional-referendumyes-and-no-votes-often-mirror-each-other
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اإلسالميّون وتحدّ يات ال ّتأييد ّ
عبي في مصر :قراءة في نتائج االستفتاء على الدّ ستور 2012
الش
ّ

النتخابات ال ّرئاسة ،هو أش ُّد واقع ّيةً ،ويَهدينا أك َرث إىل معرفة إذا كان
بالضورة التح ّول من
انخفاض نسبة املوافقة يف املحافظات يعني رّ
جبهة التّأييد إىل جبهة املعارضة أو ال.

نتائج االستفتاء
كانت نسبة املشاركة يف االستفتاء عىل ال ّدستور يف جميع املحافظات
وأقل من
 باستثناء الوادي الجديد ،ومرىس مطروح  -منخفضةًَّ ،ال ّنسبة املس َّجلة يف املحافظات ذاتها إبان الجولة األوىل من االنتخابات
متوسط نسبة املشاركة يف املرحلة األوىل من
ال ّرئاس ّية .فإذا ما بلغ ِّ
متوسط املشاركة عىل مستوى
االنتخابات ال ّرئاس ّية  ،%43.54فإ َّن
ِّ
متوسط
الجمهوريّة يف االستفتاء عىل ال ّدستور قد بلغ ( %32.7كان ّ
املشاركة يف محافظات املرحلة األوىل  ،%28.78وارتفعت ال ّنسبة قليلاً
يف املرحلة الثّانية إذ وصلت تقري ًبا إىل  .)%35ويوضِّ ح الجدول ()1
اختالف نسب املشاركة يف محافظات الجمهوريّة ،بني املرحلة األوىل
الخاصة باالستفتاء عىل ال ّدستور يف  17و21
النتخابات ال ّرئاسة وتلك
ّ
كانون األ ّول  /ديسمرب .2012
وستق ِّدم ال ِّدراسة يف ما ييل قراء ًة تفصيل ّي ًة لنتائج االستفتاء عىل
ال ّدستور ،يف ضوء مقارنتها بنتائج املرحلة األوىل النتخابات ال ّرئاسة.

ً
أوال :نتائج المرحلة األولى
سنبدأ بنتائج محافظات املرحلة األوىل ،كام يوردها الجدوالن ( )1و(:)2
كان ال ّرئيس قد حصل يف "محافظة الرشق ّية" عىل  536.6ألف ٍ
صوت
( %32.9من إجاميل األصوات املشاركة) ،بينام بلغت نسبة املوافقني
عىل ال ّدستور  .%65.8فإذا افرتضنا أ َّن التّصويت عىل ال ّدستور ،هو
استفتا ٌء موا ٍز لتأييد ال ّرئيس ،كام كانت تر ِّوج لذلك املعارضة ،فهذا
يعني أ َّن هناك نحو  %33من ال ِّزيادة يف نسبة تأييد ال ّرئيس وجامعته
(نحو  200ألف ص� ٍ
�وت ،أكرث مماّ حصل عليه يف الجولة األوىل
النتخابات ال ّرئاسة) .يزيد هذا األمر وضو ًحا ،عندما نرى أ َّن مجموع
أصوات املرشَّ حينْ ال ِّرئاسيّينْ أحمد شفيق وحمدين صبّاحي يف املرحلة
نفسها ،قد بلغ  900ألف ٍ
صوت ،يف حني أ َّن عدد من عارضوا ال ّدستور
يف الشرّ ق ّية قد بلغ نحو  382ألف ٍ
صوتّ .
ويدل هذا عىل أ َّن جبهة
املعارضة قد خرست أصواتًا من جه ٍة ،وعىل أ ّن ضعف نسبة املشاركة
نقصا يف نصيب تيّار املعارضة ومل
تعني أ َّن العزوف كان يف الغالب ً
يكن لصالحها من جه ٍة أخرى.
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مل يختلف الوضع كث ًريا يف اإلسكندريّة؛ فحني حصل مريس عىل %14.9
من األصوات يف الجولة األوىل ،كانت نسبة مؤيِّدي ال ّدستور .%55.6
يل جبهة اإلنقاذ  -حمدين صبّاحي ،وعمرو موىس
أ ّما بال ّنسبة إىل ممثِّ ْ
 فكانا قد حصال عىل ما يعادل  %49.74من إجاميل أصوات املرحلةاألوىل من االنتخابات (نحو  900ألف ٍ
صوت) .ومع ذلك ،فإ َّن معاريض
ال ّدستور يف اإلسكندريّة ،قد مثّلوا ( %44.4أي نحو  532ألف ٍ
صوت).
وتؤكِّد هذه ال ّنتيجة من ال ّناحية اإلحصائيّة ،أ َّن تيّار املعارضة ،كان أكرث
السيايس
خسار ًة من الطّرف اآلخرّ .
ولعل ما خدم مصلحة ت ّيار اإلسالم ّ
أقل املحافظات تصويتًا ملح ّمد
يف اإلسكندريّة تحدي ًدا (التي كانت من ِّ
مريس يف الجولة األوىل) ،هو واقعة حصار بعض أنصار القوى املعارضة
ٍ
ساعات داخل املسجد،
للشّ يخ املحلاّ وي إمام مسجد القائد إبراهيم،
يف اليوم الذي سبق االستفتاء .وكان قد تر َّدد عىل األسامع أ َّن بعض
أنصار املعارضة قد اعرتضوا عىل محاولة الشّ يخ توجي َه ال ّناخبني إىل
التّصويت بـ "نعم" يف خطبة يوم الجمعة .وهو ما أ ّدى إىل وقوع
ٍ
اشتباكات بني املؤيِّدين واملعارضني ،أسفرت عن حصار بعض املعارضني
قبل
للمسجد .وقد يكون هذا األمر قد استنف َر مشارك َة من امتن َع من ُ
عن التّصويت ،مثل السلف ّيني الذين أُشيع أثناء انتخابات ال ِّرئاسة أنَّهم
مل يشاركوا يف التّصويت .كام قد تكون الطّبيع ُة املحا ِفظة للمجتمع
املرصي  -التي تحمل الكثري من التّقديس لدور العبادة  -قد أفرزت
ّ
مشاعر استيا ٍء ض ّد قوى املعارضة ،وأث َّرت من ث ّم يف نتيجة التّصويت.
يأيت التّصويت يف محافظة سوهاج عىل املنوال نفسه؛ ففي الوقت
الذي حصل فيه مح ّمد مريس عىل  %29.7من أصوات ال ّناخبني يف
املحافظة ،كانت نسبة املص ِّوتني بـ "نعم" لل ّدستور األع�لى بني
كل من أحمد شفيق
املحافظات العرش ( .)%78.8وإذا ما حصل ٌّ
ٍ
صوت) من أصوات ال ّناخبني
وعمرو موىس عىل  278( %40.8ألف
يف املرحلة األوىل النتخابات ال ّرئاسة بسوهاج ،فإ َّن معارضة ال ّدستور
بلغت نسبة  126.39( %21.2ألف ٍ
صوت).
وشهد جنوب سيناء بدوره نسبة زياد ٍة كبرية يف تح ّول األصوات؛ فإذا
تحصل ال ّرئيس يف املرحلة األوىل عىل  %20.3من األصوات (5002
ما ّ
صوت ًا) ،فإ ّن كلاًّ من عمرو موىس وأحمد شفيق قد حصال مجتمعينْ
عىل نحو  10آالف ٍ
صوت .غري أ ّن املوافقة عىل ال ّدستور ،قد مثَّلت
 %63.9من إجاميل األصوات ( 12165صوت ًا) ،يف مقابل  %36.1من
ال ّرافضني ملسودة الدستور (أي  6866صوت ًا) .ويعني هذا أ َّن نسبة
التّأييد مل تكن  -يف الغالب  -لفائدة املعارضة .وكذلك كان الوضع يف
شامل سيناء؛ ففي الوقت الذي حصل فيه مح ّمد مريس عىل %37.36
من األص��وات يف املرحلة األوىل النتخابات ال ّرئاسة ،بلغت نسبة
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الجدول ()1
ٌ
مقارنة بني نِسب املوافقة وال ّرفض ما بني استفتا َء ْي آذار  /مارس وكانون األ ّول  /ديسمرب

التصويت /املحافظة

نعم
(آذار  /مارس)

ال
(آذار  /مارس)

نعم
(كانون األول  /ديسمرب)

ال
(كانون األ ّول  /ديسمرب)

أس������������������وان

%82.9

%17.1

%76.7

%23.3

أس���������ي���������وط

%73.5

%26.5

%76.4

%23.6

اإلس���ك���ن���دريّ���ة

%67.1

%32.9

%55.6

%44.4

ال���دق���ه���ل��� ّي���ة

%79.7

%20.3

%54.9

%45.1

ال���ش��رق������ ّي������ة

%86.6

%13.4

%65.9

%34.1

ال�����غ�����رب����� ّي�����ة

%78.8

%21.2

%47.9

%52.1

س���������وه���������اج

%78.6

%21.4

%78.8

%21.2

ش���م��ال س��ي��ن��اء

%86.2

%13.8

%78.1

%21.9

ج���ن���وب س��ي��ن��اء

%66.9

%33.1

%63.9

%36.1

*

%66.5

%33.75

%43.1

%56.9

األق���������ص��������ر

%81.5

%18.5

%76.7

%23.4

اإلس�م�اع���ي���ل��� ّي���ة

%77.9

%22.1

%70

%30

ال��ب��ح��ر األح��م��ر

%63.4

%36.6

%62.6

%37.4

ال������ب������ح���ي��رة

%87.7

%12.3

%75.5

%24.5

ال������ج������ي������زة

%76.3

%29.9

%66.7

%33.3

ال�����س�����وي�����س

%78.8

%21.2

%70.4

%29.6

ال������ف������ي������وم

%90.2

%9.8

%89.5

%10.5

ال���ق���ل���ي���وب���ي���ة

%81.5

%19.5

%60

%40

امل����ن����وف����ي����ة

%86.6

%13.4

%48.9

%51.1

امل�������ن�������ي�������ا

%76.6

%13.4

%83

%17

ال�����وادي الجديد

%90.9

%9.10

%87.3

%12.7

ب����ن����ي س���وي���ف

%87.5

%12.5

%84.8

%15.2

ب����ورس����ع����ي����د

%70.8

%29.2

%51

%49

دم���������ي���������اط

%82.8

%17.2

%64.4

%35.6

ق������������ن������������ا

%86.1

%13.9

%84.5

%15.5

ك���ف���ر ال��ش��ي��خ

%87.9

%12.10

%65.8

%34.2

م����رىس م��ط��روح

%92.4

%7.6

%91.6

%8.3

ال������ق������اه������رة

* يف استفتاء آذار  /مارس  ،2011كانت حلوان والسادس من أكتوبر محافظتني قامئتني بذاتهام ،إلاَّ أنَّه بعد ذلك بقليلٍ عادتا وانض ّمتا إىل القاهرة والجيزة عىل التّوايل .وقد وقع يف
هذا الجدول إضافتهام إىل نتائج القاهرة والجيزة لتسهيل املقارنة.
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ّ

الجدول ()2
نِسب املشاركة يف املحافظات يف ٍّ
كل من الجولة األوىل النتخابات
ال ّرئاسة ،واالستفتاء عىل الدّستور

الجدول ()3
نتيجة االستفتاء عىل الدّستور يف محافظات املرحلة األوىل ،مقارن ًة
بنِسب تأييد مح ّمد مريس يف املرحلة األوىل من انتخابات ال ّرئاسة

نسبة املشاركة /املحافظة

ملصلحة مريس

نعم

ال

نسبة املشاركة /املحافظة

املرحلة األوىل
النتخابات ال ّرئاسة

استفتاء كانون
األ ّول  /ديسمرب

أس�����������وان

%23.13

%76.7

%23.3

أس�����ي�����وط

%35.25

%76.1

%23.9

أس��������������وان

%37.8

%22.7

ا إل سكند ر ّية

%14.9

%55.6

%44.4

أس�������ي�������وط

%44.5

%28

ال��دق��ه��ل��ي��ة

%23.06

%54.9

%45.1

اإلس��ك��ن��دريّ��ة

%54

%36.2

ال�ش�رق��� ّي���ة

%32.9

%65.9

%34.1

ال���دق���ه���ل��� ّي���ة

%51.8

%31.5

ال���غ���رب��� ّي���ة

%19.12

%47.9

%52.1

ال��ش�رق���� ّي����ة

%56.5

%32.5

س�����وه�����اج

%29.7

%78.8

%21.2

ال���غ���رب��� ّي���ة

%55

%33.9

ش�مال سيناء

%37.36

%78.1

%21.9

س������وه������اج

%38.9

%25.4

جنوب سينــاء

%20.3

%63.9

%36.1

شمــال سينـــاء

%46.8

%30.6

ال���ق���اه���رة

%16.8

%43.1

%56.9

جنــوب سينـــاء

%40.6

%29.6

ال����ق����اه����رة

%52.4

%34.8

ال�����ج�����ي�����زة

%50.3

%34.8

ق���������ن���������ا

%24.2

%22.8

البـــحر األحمــر

%40.67

%30.7

دم�������ي�������اط

%52.85

%37.2

الــوادي الجديد

%26.17

%32.9

مــرىس مطـروح

%11.75

%36.5

ال�����ب�����ح��ي��رة

%42.36

%33.7

املوافقة عىل ال ّدستور نحو  .%78.1ونجد يف املقابل ،أ َّن تيّار املعارضة
 ممثَّلاً يف عمرو موىس وأحمد شفيق  -قد حصل عىل  %34.28منمجموع األصوات (نحو  30ألف ٍ
صوت) .وكان عدد ال ّرافضني نحو 14
ألف ٍ
صوت فقط ،أي بنسبة  .%21.9وهو األمر الذي يعني أ َّن تكتّل
املعارضة مل يحافظ عىل األصوات التي سبق أن حصل عليها.

ال�����ف�����ي�����وم

%39.72

%35.2

امل������ن������ي������ا

%36.35

%34.6

األق������ص������ر

%30.41

%26

ب��ن��ي س��وي��ف

%43.82

%38.7

ال����س����وي����س

%54.47

%38.78

ال��ق��ل��ي��وب��ي��ة

%50.6

%32.9

ب���ورس���ع���ي���د

%52.06

%38

امل���ن���وف���ي���ة

%49.37

%34

وشهدت محافظة أسوان أيضً ا تح ّولاً يف األصوات لفائدة مح ّمد مريس.
ففي الوقت الذي حصل فيه املرشَّ ح ال ِّرئايس عىل  %23.13يف املرحلة
األوىل ،بلغت نسبة تأييد ال ّدستور  .%76.7وإذا ما حصل أحمد شفيق
وعمرو موىس مجتمعينْ عىل نحو  %40.5من أصوات املحافظة (106
ألف ٍ
تحصلوا عىل  %23.3فقط من األصوات
صوت) ،فإ ّن ال ّرافضني قد ّ
(نحو  46ألف ٍ
صوت) .هذا ما ُّ
يدل أيضً ا عىل تح ّو ٍل يف األصوات من
املعارضة إىل الجانب اآلخر ،أو عىل العزوف عن االنتخابات بشكلٍ
عا ٍّم.

ك��ف��ر ال��ش��ي��خ

%42.19

%29.6

اإلس�ماع��ي��ل � ّي��ة

%50.06

%36.41

ومل تش ّذ أسيوط عماّ سبق من املحافظات؛ فقد أيَّد ال ّدستور %76.1
من إجاميل املشاركني ،بينام مل تتجاوز نسبة املص ِّوتني ملحمد مريس
تحصل فيه أحمد شفيق
يف الجولة األوىل  .%35.25ويف الوقت الذي ّ
وحمدين صبّاحي مجتمعينْ عىل نحو  %44من أصوات املحافظة يف
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الشكل ()1

ٍ
صوت) ،بلغت من أهل القاهرة ال ّدستور ( 1256248صوتًا) .كام حصل مح ّمد مريس
املرحلة األوىل لالنتخابات ال ّرئاس ّية (نحو  259ألف
معارضة ال ّدستور نسبة ( %23.9نحو  138.5ألف ٍ
عىل  %16.8من أصوات ال ّناخبني يف القاهرة يف الجولة األوىل ،بينام
صوت).
حصل مؤيِّدو ال ّدستور الذي طُرح لالستفتاء عىل نسبة ( %43.1نحو
ويف الوقت الذي أعطت فيه محافظة الدقهل ّية ملحمد مريس منفر ًدا
 950ألف ٍ
صوت).
 %23.06من إجاميل األصوات ( 390ألف ٍ
صوت تقريبًا) ،أيَّدتْ "دستو َر
اإلخوان" بـ ( %54.9أي نحو  650ألف ٍ
صوت) .وإذا ما حصل أحمد ويُظهر الشّ كل ( )1حال ًة من االنقسام املجتمعي بخصوص ال ّدستور،
شفيق وعمرو موىس وحمدين ص ّباحي مجتم ِعني عىل نحو مليون ات ّضحت مع إعالن نتائج املرحلة األوىل من التّصويت .وهو الوضع
ٍ
صوت ( %59من إجاميل أصوات ال ّناخبني املشاركني) ،فإ ّن معاريض
الجدول ()4
ال ّدستور قد شكَّلوا  %45.1من إجاميل الحضور (نحو  528678صوت ًا)؛
ٌ
مقارنة بني نتائج املرحلة ال ّثانية من االستفتاء ،ونِسب تأييد مح ّمد مريس يف الجولة
وهو ما يعني خسارة القوى املعارضة نحو نصف األصوات.
األوىل من انتخابات ال ّرئاسة.
يتغي كث ًريا يف املحافظات ال ّرافضة للدستور؛ فإذا
كام أ ّن الوض َع مل رَّ
ما سبق ملحافظة الغرب ّية أن أعطت أحمد شفيق وحمدين ص ّباحي
مجتمعينْ نحو  %56.8من إجاميل أصوات ال ّناخبني (نحو  730ألف
ص� ٍ
�وت) ،فإ ّن معاريض ال ّدستور قد مثَّلوا ( %52.1نحو  510ألف
ٍ
ٍ
صوت .ويف
يقرب من  200ألف
صوت) ،مماّ يعني أ َّن هناك فارقًا ُ
الوقت الذي أعطى فيه ناخبو املحافظة مح ّمد مريس  %19.12من
ٍ
صوت) ،أيَّدوا دستور "جامعته"
إجاميل األصوات (نحو  245ألف
بـ ( %47.9نحو  468ألف ٍ
صوت) .وتعني هذه ال ّنتائج من الناحية
السيايس قد زاد ،عىل
النظريّة ،أ َّن عدد األصوات املؤيِّدة ملسار اإلسالم
ّ
ال ّرغم من أ َّن التو ّجه العا ّم للمحافظة جاء رافضً ا لل ّدستور .هذا ما
ّ
يدل عىل أ َّن ال ّنقص يف نسبة املشاركة ،قد أنقص بدوره من رصيد ت ّيار
املعارضة وليس العكس.
كام شهدت القاهرة ،التي عرفت ال ِّنسبة األعىل يف رفض ال ّدستور،
تح ّولاً يف تو ّجهات ال ّناخبني .ففي الوقت الذي حصل فيه أحمد شفيق
وحمدين ص ّباحي عىل نحو ٍ 1900000
صوت ( ،)%53.3رفض %56.9

ال ّنسبة /املحافظة
ال����ج����ي����زة
ق���������ن���������ا
البحر األحمر
دم������ي������اط
الوادي الجديد
مرىس مطروح
ال����ب����ح��ي�رة
ال����ف����ي����وم
امل�����ن�����ي�����ا
األق������ص�����ر
ب��ن��ي س��وي��ف
ال���س���وي���س
ال��ق��ل��ي��وب��ي��ة
امل���ن���وف���ي���ة
ب���ورس���ع���ي���د
كفـــــر الشيـخ
ا إل سمــا عيل ّية

تأييد مريس نعم للدستور ال للدستور
%33.3
%66.7
%27.85
%15.5
%84.5
%25.09
%37.4
%62.6
%16.07
%35.6
%64.4
%23.64
%12.7
%87.3
%28.22
%8.3
%91.6
%32.01
%24.5
%75.5
%28.75
%10.5
%89.5
%47.02
%17
%83
%42.23
%23.4
%76.6
%21.86
%15.2
%84.8
%41.76
%29.6
%70.4
%23.94
%40
%60
%22.8
%51.1
%48.9
%18.54
%48.9
%51.1
%15.42
%34.2
%65.8
%17.1
%30
%70
%26.44

دراسات وأوراق تحليليّة
اإلسالميّون وتحدّ يات ال ّتأييد ّ
عبي في مصر :قراءة في نتائج االستفتاء على الدّ ستور 2012
الش
ّ
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الذي يبدو مغاي ًرا إىل ح ٍّد ما ،بال ّنظر إىل نتائج املرحلة الثّانية ،وإن أغلب ّية األصوات لحمدين ص ّباحي ( )%24.47وعمرو موىس ()%19.95؛
ٍ
تصويت كثرية عىل درج ٍة كبري ٍة من التّشابه.
بقيت أمناط
أي نحو  41ألف ٍ
صوت لهام م ًعا .ولكن كانت نسبة ال ّرافضني %37.4
(نحو  26303صوت ًا)؛ مماّ يعني أ َّن ممثيل جبهة اإلنقاذ وحدهم قد
ثان ًيا :نتائج المرحلة الثانية
خرسوا نحو  14ألف ٍ
صوت .أما إذا أضفنا الكتلة التصويتيّة ألحمد
ويف ما ييل مناقش ٌة لنتائج املرحلة الثّانية من االستفتاء عىل دستور شفيق ،التي مثَّلت  %19.70من أصوات املحافظة يف املرحلة األوىل
مرص بعد الثّورة ،كام هي موضَّ ح ٌة يف الجدول (:)4
من االنتخابات ال ّرئاسيّة ،فإ َّن تيّار املعارضة قد خرس بذلك نحو 33
ألف ٍ
صوت؛ أي ما يعادل  %44.5من األصوات.
من خالل قراءة ال ّنتائج ،نالحظ أ َّن محافظة الجيزة التي منحت
الرئيس مريس  %27.85من أصوات ال ّناخبني املشاركني فيها (أي ويف دمياط  -التي ت ُ َع ّد من املحافظات املرت ِّددة يف مواقفها عمو ًما؛
َ
لكل من حمدين صباحي
نحو  556630صوت ًا) ،قد وافقت عىل ال ّدستور بنسبة ( %66.7نحو ألنَّها سبق أن أعطت نِس ًبا قريب ًة ج ًّدا ٍّ
 983703صوتًا) .ويف الوقت الذي حصل فيه حمدين ص ّباحي وعمرو ( )%23.75ومح ّمد مريس ( )%23.64يف الجولة األوىل  -أيَّد %64.4
موىس  -املمثِّالن لجبهة اإلنقاذ  -عىل  %32.96من أصوات محافظة من املشاركني يف التّصويت ال ّدستو َر؛ أي نحو ٍ 205464
صوت .وإذا
يل
الجيزة (نحو  630132صوتًا) ،مثَّل املعارضون لل ّدستور نسبة  %33.3قارنّا ال ّنتائج بالجولة األوىل لالنتخابات ال ّرئاس ّية ،نالحظ أ َّن ممثِّ ْ
من أصوات املشاركني (نحو  499199صوتًا) .وإذا أضفنا الكتلة جبهة اإلنقاذ (حمدين ص ّباحي ،وعمرو موىس) إضاف ًة إىل أحمد
تت ألحمد شفيق يف انتخابات ال ّرئاسة شفيق ،كانوا قد حصلوا عىل  %50.5من إجاميل أصوات املشاركني
التصويت ّية التي سبق أن ص َّو ْ
يف جولتها األوىل ،والتي مثَّلت  %17.31من إجاميل الحضور (نحو (نحو  226469صوتًا) ،يف حني أ َّن معارضة ال ّدستور مل تزد عىل %35.6
 411286صوت ًا)؛ فإ ّن جبهة معارضة اإلخوان ستصبح يف وضعٍ أسوأ (نحو  113480صوت ًا)؛ وهو األمر الذي يعني من ال ّناحية اإلحصائ ّية
السيايس ،قد خرست نحو  113ألف ٍ
صوت،
مماّ كانت عليه أثناء االنتخابات ال ّرئاس ّية .ففي الوقت الذي مثَّلت أ َّن املعارضة لت ّيار اإلسالم
ّ
فيه هذه الكتلة نحو  %50من أصوات ال ّناخبني املشاركني يف املحافظة أي ما ميثِّل نحو  %50من الكتلة التّصويت ّية لها.
أثناء انتخابات ال ّرئاسة (نحو  104678صوتًا) ،كانت املعارضة لل ّدستور وكانت محافظة اإلسامعيليّة من املحافظات التي أعطت أغلبيّة
أقل من نصف هذا العدد.
َّ
األصوات ملح ّمد مريس يف انتخابات ال ّرئاسة (%26.44؛ أي نحو 92245
ويف محافظة قنا ،وافق  %84.5من إجاميل األصوات يف املحافظة عىل صوت ًا) .وحقَّق صبّاحي وموىس مجتمعينْ نحو  %39من األصوات (نحو
ال ّدستور (نحو  307539صوت ًا) ،يف الوقت الذي كان فيه مح ّمد مريس  137ألف ٍ
أي
صوت) ،فيام حصد أحمد شفيق  %14.95من األصواتْ ،
قد حصل عىل نسبة  %25.9من األصوات ( 97267صوتًا) ،وبينام حصل ما يعادل نحو ٍ 52542
صوت .وهو ما يجعل تيّار معارضة اإلخوان -
حمدين صباحي وعمرو موىس مجتمعينْ عىل  %29.78من األصوات من ال ّناحية النظريّة  -ميثِّل تقري ًبا  %54من أصوات املص ِّوتني .ولك َّننا
(نحو  117105صوتًا) ،عارض  %15.5من ال ّناخبني يف املحافظة ال ّدستو َر نالحظ أ َّن  %70من املشاركني يف االستفتاء عىل ال ّدستور قد ص َّوتوا
(نحو  51674صوتًا)؛ وهو ما يعني أن ممثِّيل جبهة اإلنقاذ قد فقدوا باملوافقة عليه ،بينام رفضه  %30منهم فقط؛ أي نحو ٍ 76905
صوت.
نحو  %13من كتلتهم التّصويتيّة (نحو  65ألف ٍ
صوت) .وإذا أضفنا ويتّضح من مقارنة ال ّنتائج بعضها بالبعض اآلخر ،أ َّن كتلة املعارضة
األصوات التي سبق أ ْن حصل عليها أحمد شفيق باعتباره من ال ّرموز مجتمع ًة قد خرست نحو  113ألف ص� ٍ
�وت ( %40.5من الكتلة
دعت إىل رفض ال ّدستور أيضً ا ،فإ َّن قوى املعارضة ستخرس بذلك التّصويتيّة).
التي ْ
نحو  %74من كتلتها التّصويت ّية (نحو  150ألف ٍ
صوت).
أ ّما يف محافظة األقرص  -التي حصل فيها أحمد شفيق عىل أغلبيّة
بلغت ( %23.18نحو  47732صوت ًا) ،وحصل فيها
أقل املحافظات تصويتًا األصوات بنسب ٍة
ْ
أ ّما يف محافظة البحر األحمر ،التي كانت من ِّ
ملح ّمد مريس يف املرحلة األوىل من االنتخابات ال ّرئاس ّية ( %16من حمدين صبّاحي وعمرو موىس مجتمعينْ عىل نحو  %33من األصوات
أصوات املشاركني ،أي نحو  15593صوتًا) ،فإ َّن املوافقة عىل ال ّدستور (نحو  67596صوت ًا)  -فلم تتجاوز نسبة رافيض ال ّدستور %23.4
كانت بنسبة  44073( %62.6صوت ًا) .وكانت املحافظة قد أعطت ( 43859صوت ًا)؛ وهو ما يعني أ َّن كتلة املعارضة قد فقدت نحو %61
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ٍ
صوت) .بينام نرى أ َّن مح ّمد مل تحافظ عىل متاسكها يف االستفتاء عىل ال ّدستور؛ إذ خرست نحو %67
من كتلتها التّصويت ّية (نحو  71ألف
تحس ًنا من تأثريها (نحو  388ألف ٍ
صوت).
مريس  -الحاصل عىل  %21.86من أصوات املحافظة  -قد حقَّق ّ
كب ًريا يف ال ّنتائج؛ إذ بلغت املوافقة عىل ال ّدستور نسبة ( %76.6أي
أ ّما محافظة كفر الشّ يخ التي سبق لها أن ق َّدمت  %17من األصوات
نحو  142289صوتًا) .واتّساقًا مع االفرتاض الذي أوردته ال ِّدراسة ،أي
ملح ّمد مريس يف املرحلة األوىل (نحو  133932صوت ًا)؛ فإنّها قد أيّدت
وجود عالق ٍة بني رفض ال ّدستور وانخفاض مع ّدالت تأييد اإلخوان؛ فإ َّن
ال ّدستور بنسبة ( %65.8نحو  358433صوت ًا) ،أي بزياد ٍة قد ُرها
ٍ
َّقت كسبًا بنحو  97ألف
الجامعة قد حق ْ
صوت ،أي بنسبة ّ
تحسنٍ ٍ 224501
صوت (ما يعادل .)%62.6
تصل إىل .%68.5
وكانت نسبة املوافقة عىل ال ّدستور يف القليوبيّة  .%60فكانت من أكرب
كام كانت املوافقة عىل ال ّدستور يف بني سويف متوقَّع ًة إىل ح ٍّد ما،
الكتل التّصويت ّية لفائدة أحمد شفيق يف املرحلة األوىل (نحو  %30من
فاقت نسبة التّأييد حدود املتوقَّع .فاملحافظة التي أيَّدت محمد
وإن ْ
ّ أصوات املحافظة يف املرحلة األوىل ذهبت ألحمد شفيق) .وبهذا تكون
مريس يف املرحلة األوىل من االنتخابات ال ّرئاسيّة بـ ( %41.76نحو 260
املعارضة أيضً ا قد خرست الكثري من قدرتها عىل الحشد .فبينام حصل
ٍ
صوت) ،قد وافقت عىل ال ّدستور بنسبة ( %84.8أي 464999
ألف
صبّاحي وعمرو موىس عىل نحو  %33من األصوات (نحو  428ألف
صوتًا)؛ أي بزياد ٍة تق َّدر بـ  .%55.9وكان تيّار املعارضة  -املتمثِّل يف
ٍ
صوت) ،مل يعارض ال ّدستور إلاّ  344753فر ٍد فقط (نحو  .)%40وإذا
أحمد شفيق وحمدين ص ّباحي وعمرو موىس  -قد حصل عىل %36.25
ما أضفنا األصوات االنتخابيّة التي كانت لفائدة شفيق ،إىل الجانب
من األصوات (نحو  243902صوت ًا) ،ولك َّنه مل يحقِّق يف معركة ال ّدستور
املعارض ،فإنّنا سنالحظ أ َّن ت ّيار املعارضة قد خرس نحو  479ألف
غري  %15.2من األصوات (نحو  81963صوتًا) .وهذا ما يعني أ َّن
ٍ
صوت (نحو  %58من الكتلة التصويتيّة) .وبينام حصل مح ّمد مريس
املعارضة هي التي حقّقت خسار ًة يف األصوات بنسبة .%33.6
عىل نحو  %23من أصوات القليوب ّية يف املرحلة األوىل ،أيَّد الدستو َر
ٍ
صوت .فإذا ما افرتضنا -
السويس التي تُع ُّد من املحافظات الثّائرة ومعقلاً من  512065فر ًدا؛ أي بزيادة نحو  210ألف
أما محافظة ّ
املعاقل األساس ّية للثّورة املرصيّة ،فإنَّها أيَّدت "دستور اإلخوان" عىل ال ّنحو الذي ذهبت إليه ال ِّدراسة  -أ َّن التّصويت عىل ال ّدستور
قياسا ملع ّدالت تأييد اإلخوان ،إضاف ًة إىل تح ّول
بنسبة  105461( %70.4صوتًا) .وهي ال ّنسبة التي تعني من ال ّناحية كان يف
ٍ
جانب منه ً
ٍ
أصوات من املعارضة إىل الطرف اآلخر ،فإ َّن ال ّنقص يف املشاركة مقارن ًة
تحسن مع ّدالت تأييد اإلخوان بنسبة  .%52.8ذلك أ ّن
الحساب ّية ُّ
املحافظة يف املرحلة األوىل النتخابات ال ّرئاسة ،قد منحت مح ّمد مريس بالجولة األوىل يف انتخابات ال ّرئاسة ،قد أ ّدى بدوره إىل ٍ
نقص من رصيد
نحو  %24من األصوات ( 49719صوت ًا) .كام مل يختلف منط انخفاض املعارضة.
السويس أيضً ا؛ ففي الوقت الذي حصل
مع ّدالت تأييد املعارضة يف ّ
كان الوضع يف مرىس مطروح منسجماً إىل ح ٍّد كب ٍري مع توقّعات اكتساح
فيه حمدين ص ّباحي وعمرو موىس وأحمد شفيق مجتم ِعني عىل نحو
املؤيّدين لل ّدستور لل ّرافضني له .فلقد وافقت املحافظة التي يتمتّع
ّلت معارضة ال ّدستور
 %54من أصوات املحافظة ( 110785صوت ًا) ،مث ْ
فيها السلف ّيون بال ّنفوذ (بدا هذا ال ّنفوذ واض ًحا يف انتخابات ال ّرئاسة،
 %29.6من األصوات (نحو  42934صوتًا) ،مماّ يعني أنَّها خرست %61
بحصول عبد املنعم أبو الفتوح  -املرشّ ح املدعوم من السلف ّيني آنذاك
من كتلتها التّصويتيّة.
 عىل نحو  %58من األصوات) عىل ال ّدستور بأعىل نسب ٍة عىل مستوىمثّلت نتائج كفر الشّ يخ مفاجأةً ،بل صدم ًة  -إىل ح ٍّد ما  -لت ّيار الجمهوريّة؛ وهي  .%91.6وهي ال ّنسبة التي ت ُع ُّد منطقي ًة إىل ح ٍّد
املعارضة؛ فاملحافظة التي منحت حمدين ص ّباحي وحده نحو  %62كبريٍ إذا ما أضفنا إليها نسبة التّصويت ملح ّمد مريس يف املرحلة األوىل
من األص��وات يف املرحلة األوىل (نحو  486662صوتًا) ،مل يرفض ( .)%32.1فهذه املحافظة الحدوديّة تبدو إسالم ّية التو ّجه بنسب ٍة
ال ّدستو َر فيها غري نسبة  %34.2من املص ِّوتني (نحو  184682صوت ًا) .مرتفع ٍة (نحو %90من أصوات املرحلة األوىل النتخابات ال ّرئاسة كانت
اإلسالمي) .فلم تحصل املعارضة (أحمد شفيق وحمدين
كل من عمرو موىس وأحمد ملرشّ حي الت ّيار
وإذا ما أضفنا األصوات التي حصل عليها ٌّ
ّ
السيايس تصبح ص ّباحي وعمرو موىس) إلاّ عىل  %9من أصوات املحافظة يف املرحلة
شفيق ،فإ ّن الكتلة التّصويت ّية ملعاريض ت ّيار اإلسالم
ّ
متحصل ًة عىل نحو ( %73أي نحو  573ألف ٍ
صوت) .وهي الكتلة التي األوىل من انتخابات ال ّرئاسة؛ وهي تقري ًبا ال ِّنسبة نفسها للمعارضني
ِّ

دراسات وأوراق تحليليّة
اإلسالميّون وتحدّ يات ال ّتأييد ّ
عبي في مصر :قراءة في نتائج االستفتاء على الدّ ستور 2012
الش
ّ

الجدول()5
نسبة املشاركة يف املرحلة ال ّثانية من استفتاء كانون األ ّول  /ديسمرب ،مقارنةً
املسجلة يف الجولة األوىل من االنتخابات ال ّرئاس ّية
بالنّسبة
َّ

نسبة
املشاركة  /املحافظة
ال����ج����ي����زة
ق��������ن��������ا
البحر األحمر
دم�����ي�����اط
ال��وادي الجديد
مرىس مطروح
ال����ب����ح��ي�رة
ال����ف���� ّي����وم
امل�����ن�����ي�����ا
األق�����ص����ر
بني سويف
��س���وي���س
ال� ّ
ال��ق��ل��ي��وب� ّي��ة
ب��ورس��ع��ي��د
امل���ن���وف��� ّي���ة
ك��ف��ر الشيخ
ا إل سام عيل ّية

املرحلة األوىل
النتخابات ال ّرئاسة
%50.3
%24.2
%40.67
%52.86
%36.17
%11.57
%42.36
%39.72
%36.35
%30.41
%43.82
%54.57
%50.6
%52.06
%49.37
%42.19
%50.06

استفتاء
كانون  /ديسمرب
%34.6
%22.8
%30.7
%37.2
%32.9
%36.5
%33.7
%35.2
%34.6
%26
%38.7
%38.78
%32.9
%38
%34
%29.6
%36.41
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بـ  %12.7فقط .وبلغة األرقام ،نالحظ أ َّن تكتّل املعارضة قد خرس نحو
 18ألف ٍ
صوت؛ وهو ما يعا ِدل نحو  %74من حجم كتلتهم التّصويتيّة
يف انتخابات ال ّرئاسة ،بينام زاد تكتّل املؤيِّدين بنسبة تصل إىل .%62
وت ُع ُّد البحرية أيضً ا من املحافظات التي خرست فيها املعارضة جانبًا
من كتلتها التصويت ّية .ذلك أ ّن موقف املعارضة ال ّداعي إىل رفض
ال ّدستور ،والذي سبق أن استأثر بـ  %45من أصوات املحافظة يف
الجولة األوىل النتخابات ال ّرئاسة (مجموع أصوات حمدين صبّاحي
وعمرو موىس وأحمد شفيق) ،مل يؤيِّده إلاّ  %24.5من األصوات .فقد
وصلت نسبة االستفتاء عىل ال ّدستور يف املحافظة إىل  .%75.5وكان
مح ّمد مريس قد حصل عىل تأييد  %28.75من أصوات البحرية يف
انتخابات ال ّرئاسة (نحو  392487صوت ًا)؛ يف الوقت الذي أيَّد فيه
صوت .بينام رِ
ٍ
خست املعارضة نحو %58
ال ّدستو َر نحو  820ألف
من كتلتها التّصويت ّية (من  611628صوت ًا يف انتخابات ال ِّرئاسة ،إىل
 266144صوتًا يف االستفتاء عىل ال ّدستور).
ولقد ّ
السابق يف الف ّيوم التي هي من أفقر محافظات
دل منط التّصويت ّ
السيايس .ولذلك فإ َّن نتائج االستفتاء
مرص ،عىل َميْلٍ إىل تيّار اإلسالم
ّ
يف املحافظة مل تكن مفاجئةً .فاملحافظة سبق أن أعطت مح ّمد مريس
نحو  %47من األصوات يف املرحلة األوىل النتخابات ال ّرئاسة ،وبلغ
تأييدها لل ّدستور نسبة .%89.5
يف املقابل ،فإ َّن املعارضة التي سبق أن حصلت عىل  %23.63من
األصوات ،مل يحقِّق تكتُّلها إلاّ  %10.5فقط من مجموع األصوات
املشاركة (مجموع أصوات أحمد شفيق وحمدين ص ّباحي وعمرو
موىس يف الجولة األوىل لالنتخابات ال ّرئاسيّة ،كان نحو  146ألف ٍ
صوت،
يف حني أ َّن رافيض ال ّدستور يف املحافظة قد بلغوا  57431صوت ًا)؛ أي
بخسار ٍة ت ُق َّدر بـ  %60من الكتلة التّصويتيّة للمعارضة.

من أبناء املحافظة لل ّدستور ،وتبلغ تحدي ًدا  .%8.3واملال َحظ هو أ َّن
مرىس مطروح هي من املحافظات القليلة التي شهدت زياد ًة يف نسبة
املشاركة ،مقارن ًة باالنتخابات ال ّرئاس ّية .وعىل ال ّرغم من أ ّن املعارض َة
َّقت  -من ال ّناحية الكميّة املج ّردة  -زياد ًة بنسبة  %66من
قد حق ْ
وبلغت  .%89.2ويوضِّ ح
األصوات ،فإ ّن نسبة املؤيِّدين قد زادت أيضً ا،
ْ
الجدول ( )5نسبة املشاركة يف محافظات املرحلة الثّانية يف االستفتاء
عىل ال ّدستور ،مقارن ًة باملشاركة يف املرحلة األوىل من االنتخابات
وكانت املنيا من املحافظات التي د ّعمت مح ّمد مريس بنسب ٍة كبري ٍة؛
ال ّرئاس ّية.
قُ ِّدرت بـ  407201( %42.23صوت ًا) ،وأيَّدت ال ّدستور بنسبة %83
السابقني  -فضلاً عن رموز
أ ّما الوادي الجديد ،فكان من املحافظات التي أعطت أغلبيّة أصواتها ( 763729صوت ًا) .يف املقابل ،فإ َّن املرشّ حني ّ
ملح ّمد مريس يف الجولة األوىل النتخابات ال ّرئاسة ،وبنسب ٍة ت ُق َّدر بـ املعارضة الحال ّية  -كانوا قد حصلوا عىل نحو  %40من األصوات (نحو
 .%28.22وحصل حمدين صبّاحي وعمرو موىس وأحمد شفيق  386211صوتًا) ،ولك َّنهم مل يتمكَّنوا من حشد نسب ٍة تفوق  %17من
مجتم ِعني عىل نحو  %54من األصوات .وعىل ال ّرغم من ذلك ،نجد أ َّن األصوات ( 154305صوت) التي ص ّوتت بـ "ال" .وتعني هذه األرقام
رفض ت ُق َّدر أ َّن تيّار املعارضة قد خرس نحو  %60من كتلته التّصويتيّة .يف املقابل،
املوافقة عىل ال ّدستور كانت بنسبة  %87.3يف مقابل نسبة ٍ
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فإ َّن الت ّيار املؤيِّد لل ّرئيس قد متكّن من زيادة نسبة التّصويت لفائدته،
ف ُقدِّرتْ بـ .%46.6

االفرتاض أ َّن من ص َّوت لص ّباحي أو أيب الفتوح كان سيختار اآلخر يف
ظل وجود مرشّ ٍح ٍ
واحد .فإذا ما ذهبنا يف هذا التو ّجه ،وع َد ْدنا أبا
ِّ
الفتوح منتميًا للتيّار املدين ،فإ َّن معسكر املعارضة يبدو يف وضعٍ أسوأ؛
وهو األمر األقرب إىل الواقع إذا أخذنا بعني االعتبار موقف حزب مرص
القويّة ،الذي يرأسه أبو الفتوح ال ّرافض لل ّدستور .أ ّما إذا رأينا أ ّن أبا
اإلسالمي ،بعد أن تدارك البعض موقفه،
محسوب عىل التيّار
الفتوح
ٌ
ّ
ورأى اختالفًا يف مواقف أيب الفتوح عن جبهة املعارضة األخرى؛ فإنّنا
السيايس قد اكتسب املزيد من األصوات وليس
نجد أ َّن ت ّيار اإلسالم
ّ
العكس ،باستثناء القاهرة التي حصل فيها مريس وعبد املنعم أبو
ٍ
صوت يف املرحلة األوىل من
الفتوح مجتمعينْ عىل نحو 1100000
االنتخابات ال ّرئاسيّة.

إ ّن املال َحظ هو أ َّن هذه القراءة لنتائج االستفتاء عىل مستوى
الجمهوريّة ،مل تتع ّرض لألصوات التي سبق أن حصل عليها عبد املنعم
أبو الفتوح يف املرحلة األوىل من انتخابات ال ّرئاسة .ولقد ُع ّد أبو الفتوح
منتم ًيا للت ّيار املد ّين ،وهو ما كان ير ّوج إليه البعض إبّان االنتخابات
ال ّرئاس ّية ،للتّدليل عىل أ َّن مجموع األصوات التي ذهبت لعبد املنعم
أيب الفتوح وص ّباحي فاق مجموع أصوات املرشَّ حني اآلخرين ،وأ َّن عدم
ثوري ٍ
واحد كان املشكلة األساسيّة يف االنتهاء إىل
االتِّفاق عىل مرشَّ ٍح ٍّ
السابق" ،انطالقًا من
االختيار بني "مرشّ ح الجامعة" و"مرشَّ ح ال ِّنظام َّ

بأقل مع َّدل
باالستناد إىل الشّ كل ( ،)2تتمتّع محافظة جنوب سيناء ِّ
أميّ ٍة عىل مستوى الجمهوريّة .ومع ذلك فإنَّها من املحافظات التي
سبق لها أن وافقت عىل ال ّدستور يف استفتاء آذار  /م��ارس بنسبة
 ،%66.9ووافقت عليه أيضً ا يف استفتاء كانون األ ّول  /ديسمرب بنسبة

متثِّل بورسعيد أيضً ا واحد ًة من املحافظات التي تع ِّول عليها قوى
السابق يف املحافظة كان يعكس
املعارضة كث ًريا ،أل َّن منط التّصويت ّ
السيايس بشكلٍ عا ٍّم .ففي
تو ّج ًها غري مؤيِّ ٍد لإلخوان وت ّيار اإلسالم
ّ
الجولة األوىل لالنتخابات ال ّرئاس ّية ،حصل حمدين ص ّباحي عىل %40.4
من إجاميل املص ِّوتني يف املحافظة .وإذا ما أضفنا إىل ذلك نسبة أصوات
كل من شفيق وعمرو موىس ،نجد أ َّن التيّار املعارض قد حصل عىل
ٍّ
نحو  %70من إجاميل األصوات الحارضة يف املحافظة (نحو  184ألف
ٍ
صوت) .لك َّن الوضع يف االستفتاء قد اختلف قليلاً ؛ فعىل ال ّرغم من أ َّن
املحافظة كانت من بني أعىل املحافظات يف نسبة ال ّرفض ( ،%49أي
نحو  81581صوتًا) ،فإ ّن تكتّل املعارضة فيها مل يستط ْع أيضً ا الحفاظ
عىل متاسك كتلته التّصويتية ،وخرس نحو  %55من األصوات .وهي األ ّمية والفقر والتّصويت لإلسالميّين
ّ
(.)%54.9
د
ي
املؤ
ار
ي
الت
َّقها
ق
ح
التي
تقري ًبا نسبة ال ِّزيادة نفسها
ّ
ّ
عمد الت ّيار املعارض إىل تسليط الضّ وء عىل عد ٍد من العوامل التي متثِّل
الصناديق؛
أ ّما املنوف ّية ،املحافظة الوحيدة التي رفضت ال ّدستور يف املرحلة الثّانية  -من وجهة نظره  -أسباب إخفاقه يف ال ّنتائج التي أفرزتها ّ
من االستفتاء ،فإنَّها مل تش ّذ كذلك عن هذا ال ّنمط .فاملحافظة التي وهي مرتبط ٌة بالفقر واملرض .ذلك أ ّن مر َّد ال ّنجاح الذي حقّقه تيّار
السيايس ،هو فقر أغلبيّة الهيئة ال ّناخبة التي ص ّوتت لهذا
سبق أن منحت أحمد شفيق منفر ًدا  %53.42من مجموع األصوات يف اإلسالم
ّ
املرحلة األوىل النتخابات ال ّرئاسة ،رفضت ال ّدستور بنسبة  %51فقط الت ّيار تحدي ًدا و َج ْهلُها .وقد عبرّ مح ّمد الربادعي حديثًا عن هذا املعنى
( 374891صوتًا) .وتُع ُّد نتيجة املنوف ّية من أه ّم مفاجآت االستفتاء؛ يف حديثه مع شبكة يب يب إس األمريك ّية ،عندما قال" :إ ّن الصرّ اع يف
جانب ،واإلسالميّني
أل َّن املحافظة املعروفة بـ "محافظة الفلول" ،مل ترفض ال ّدستور بنسب ٍة مرص اآلن يدور بني الطبقة الوسطى املتعلِّمة من
ٍ
جانب آخر"((( .والواقع أ ّن االستناد إىل مع ّديل األميّة
كبري ٍة كام كان متوقَّ ًعا .فقد سبق أن حصل تيّار املعارضة عىل  %66واألميّني من
ٍ
السهلة
تقريبًا من األصوات يف املرحلة األوىل لالنتخابات ال ّرئاسيّة (نحو والفقر لتربير الفشل يف االنتخابات ،يدخل ضمن الحجج ّ
 727252صوت ًا) ،يف حني مل يحصل مح ّمد مريس إلاّ عىل  %18.5ال غري للمعارضة .فهي تعتقد  -ببساط ٍة  -أنَّها مح ّق ٌة دامئًا وغريها عىل خط ٍإ.
(نحو  203503صوتًا) .ولك َّننا نالحظ أ َّن ت ّيار املعارضة قد خرس نحو وحتّى إن ارتأتْ األغلبيّة غري ما تراه هي ،فذلك ال يعود إىل ضعف
صوت؛ أي ما يعادل  %48.45من كتلته التّصويتيّة .بينام ح ّجتها ،بل إىل عدم رشد األغلبيّة أو جهلها((( .ومع ذلك ،فإ َّن هذه
 352ألف ٍ
حقَّق التيّار املؤيِّد نحو  %43.8من ال ّزيادة يف قدرته عىل الحشد؛ وهو امل ِّربرات ذاتها ،تقف عاجز ًة أمام تفسري بعض االستثناءات .ونورد يف ما
أصوات من معسك ٍر إىل آخر عىل ييل شكلاً توضيح ًّيا للعالقة بني مع َّدل األم ّية ومع َّدل الفقر من جه ٍة،
ٍ
األمر الذي يشري بوضو ٍح إىل تح ّول
ٍ
ونسبة املوافقة عىل التّعديالت الدستوريّة وال ّدستور من جهة أخرى.
حساب املعارضة وليس العكس.

نصه (شوهد يف/12 /30 :
 8ميكن مشاهدة حوار مح ّمد الربادعي مع يب يب إس ،أو قراءة ّ
 ،)2012عىل ال ّرابط:
http://www.pbs.org/newshour/bb/world/july-dec12/egypt2_12-24.html
”…9 Samuel Tadros , “Egypt’s Elections
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الشكل ()2
العالقة بني نسبة األمية ونسبة املوافقة يف االستفتاء

الشكل ()3
العالقة بني معدل الفقر ونسبة املوافقة يف االستفتاء

أقل مع ّدالت محافظة الوادي الجديد عىل تعديالت آذار  /مارس بنسبة  ،%90وعىل
 .%63.9كام أ َّن محافظة البحر األحمر  -وهي من ِّ
األم ّية ( - )%13قد ساندت ال ّدستور يف استفتاء آذار  /مارس بـ ،%63.4
واختارت حمدين ص ّباحي يف الجولة األوىل من انتخابات ال ِّرئاسة ،ث ّم استفتاء كانون األ ّول  /ديسمرب بنسبة %87.3؛ مع العلم أ َّن مع ّدل
استدركت ووافقت عىل ال ّدستور ثاني ًة بنسبة  .%62.6وهي من
أقل من املع ّدل املس َّجل يف القاهرة.
وافقت األميّة فيها ّ
تغيا ضئيلاً  .كام
ْ
تغيت فيها نسبة املوافقة رُّ ً
املحافظات التي رَّ

العدد 2
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ونقف عىل األمر عينه ،عند ربط املوافقة مبع َّدل الفقر؛ وهو ما
يوضِّ حه الشّ كل (.)3

أيـــار  /مايــو 2013

الشكل ()4
نسب املشاركة يف االستفتاء عىل الدستور

يظهر أيضً ا من الشّ كل ( ،)3أ َّن العالقة بني مع َّدل الفقر ونسبة
كل األوق��ات؛ فهناك
املوافقة عىل االستفتاء ليست مطَّرد ًة يف ِّ
والسويس ودمياط  -تُع ّد مع ّدالت الفقر
محافظاتٌ  -كالبحر األحمر ّ
فيها منخفض ًة نسبيًّا مقارن ًة باملحافظات األخرى .ومع ذلك ،فإ َّن
متوسط نسبة موافقتها عىل دستور آذار  /م��ارس ،كان  .%75وبلغ
ّ
يف كانون األ ّول  /ديسمرب نحو  .%66ولقد وافقت محافظة بورسعيد
بدورها عىل تعديالت آذار  /م��ارس بنسبة  ،%70.8عىل ال ّرغم من
ٍ
منخفض ( .)%6لك َّنها اختارت دعم صبّاحي يف
أنّها ذات مع َّدل فق ٍر
الجولة األوىل من انتخابات ال ّرئاسة ،ووافقت عىل ال ّدستور بأغلب ّي ٍة
بسيط ٍة ،وهي  .%51وهو ما ّ
يدل عىل أنَّها ليست من املحافظات التي
اإلسالمي بنفو ٍذ واض ٍح .هذا ما يؤكِّد عىل أ َّن املوافقة
يتمتّع فيها التيّار
ّ
بالضورة تحت ضغط
عىل ال ّدستور يف استفتاء آذار  /مارس ،مل تكن رّ
أي ٍ
قياس عىل نتائج
الفقر أو التّالعب باملشاعر الدين ّية .ومن ث ّم فإ َّن ّ
قادرين عىل قيادة املرحلة االنتقاليّة .ولذلك فقد فقدوا الثّقة بالعمليّة
بالضورة األوزان
قياس غري سليمٍ  ،ألنَّه مل يعكس رّ
ذلك االستفتاء ،هو ٌ
السياس ّية ،وق ّرروا أن ينض ّموا إىل ما يُطلق عليه "حزب الكنبة".
الحقيقيّة للقوى السياسيّة.

دالالت االستفتاء
ميكن استخالص عد ٍد من ال ّدالالت من نتائج االستفتاء التي نُوقشت
يف هذه ال ِّدراسة:
الدّاللة األوىل :إ َّن قلّة نسبة املشاركة يف االستفتاء عىل ال ّدستور،
مقارن ًة باالنتخابات ال ّرئاس ّية ،قد أ ّدت  -يف الغالب  -إىل نقص يف
رصيد معاريض تيّار اإلسالم السيايس .فالبعض عزف عن التّصويت؛
السيايس بشكلٍ عا ٍّم ،لك َّنه يف
ألنَّه غري مؤيِّ ٍد لإلخوان وت ّيار اإلسالم
ّ
الوقت نفسه مل يجد البديل يف املعارضة .وهذا ُّ
يدل عىل أ َّن املعارضة
قد فشلت  -عىل ما يبدو حتى اآلن  -يف بلورة مرشو ٍع بديلٍ واض ٍح
القوي الذي تتلقّاه
املعنوي
اإلسالمي ،عىل ال ّرغم من ال ّدعم
للمرشوع
ّ
ّ
ّ
ظل األداء املنت ِقد لجامعة اإلخوان.
من وسائل اإلعالم ،وكذلك يف ِّ
ٍ
انتخابات إىل
الدّاللة الثّانية :إ ّن استمرار هبوط نسبة املشاركة من
أخرى ،يُنذر بأ َّن هناك قطا ًعا من املرصيّني أصبح عىل قناع ٍة بأ َّن
املتنافسني السياس ّيني ال يستحقّون أن يكونوا ممثِّلني لهم ،أو غري

الدّاللة الثّالثة :بعد القيام مبقارنة األصوات التي متكَّن ت ّيار اإلسالم
كل استحقاقٍ انتخا ٍّيب بعد الثّورة ،ميكن القول
السيايس من تعبئتها يف ِّ
ّ
إ ّن هناك كتل ًة تصويت ّي ًة مستقر ًة لهذا الت ّيار تصل إىل نحو عرشة
ناخب .ولقد استطاع اإلخوان وحدهم تعبئة ما يزيد عىل
ماليني
ٍ
ناخب يف االنتخابات الربملان ّية ،ليصل مجموع ما حصل
عرشة ماليني
ٍ
ٍ
صوت .ث ّم جاءت
السيايس إىل نحو  18.5مليون
عليه ت ّيار اإلسالم
ّ
االنتخابات ال ّرئاس ّية يف جولتها األوىل ،فحصل مح ّمد مريس فيها عىل
نحو  5.5مليون ٍ
صوت؛ وهو ما رآه البعض دليلاً عىل تراجع شعب ّية
اإلخوان .غري أنَّنا نجد أ َّن أبا الفتوح قد حصل تقري ًبا عىل  4.5مليون
ٍ
تحصل عليها ت ّيار اإلسالم
صوت ،وهذا يعني أ َّن مجموع األصوات التي ّ
السيايس (إذا ما اعتربنا هنا أ ّن عبد املنعم هو جز ٌء من هذا الت ّيار،
ّ
سلفي يف مرص  -وهو حزب ال ّنور -قد اختار أن
حزب
خاص ًة أ َّن أكرب ٍ
ّ
ٍّ
يدعمه) ،هو تقري ًبا عرشة ماليني ٍ
صوت .يتأكّد هذا أكرث ،عندما نرى
أ َّن مجموع األصوات التي ص ّوتت ملصلحة ال ّدستور ،كان نحو 10.7
مليون ٍ
صوت .لك َّن حقيقة أ َّن اإلسالم ّيني سبق أن حصلوا عىل 18.5
صوت يف االنتخابات الربملان ّية ،مقابل تعبئة  10.7مليون ٍ
مليون ٍ
صوت
يف موقعة االستفتاء ،من شأنها أن تعكس كيف ّية فقدان اإلسالم ّيني
عبي .وعىل ال ّرغم من االعرتاف بأ َّن طبيعة
أيضً ا
ٍ
لجانب من التّأييد الشّ ّ
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الخاصة باالستفتاء،
التّصويت يف االنتخابات الربملان ّية مختلف ٌة عن تلك
ّ
فإ ّن فارق الثّامنية ماليني ٍ
األقل  -إىل أ َّن هناك عد ًدا
صوت يشري  -عىل ّ
كب ًريا من ال ّناخبني قد أصابَهم اإلحباط وعدم ال ِّرضا عن أداء األحزاب
السيايس بشكلٍ عا ٍّم.
اإلسالميّة ،سواء يف الربملان أو يف مستوى أدائهم
ّ
غري أ ّن هؤالء ال ّناخبني مل يح ِّولوا أصواتهم ملصلحة املعارضة .لكن وفقًا
لل ِّنسب واألرقام التي ناقشناها ،ووفقًا ألداء الكتلة غري اإلسالميّة يف
االنتخابات الربملان ّية(((1؛ فإ ّن هؤالء ال ّناخبني قد امتنعوا عن التّصويت
يف األغلب.

ماذا بعد؟
ال تكمن أهم ّية نتائج االستفتاء يف مترير ال ّدستور أو عدم متريره
فحسب ،بل إنّها ت ُلقي الضّ وء عىل العديد من األبعاد التي ينبغي
االنتباه إليها من جميع األطراف السياس ّية ،الستكامل عمل ّية التح ّول.
ظل انخفاض نسبة املشاركة،
أول :إ ّن مترير ال ّدستور بنسبة  ،%63.8ويف ّ
يعني أ ّن التّصويت بـ "نعم" مل يكن بالق ّوة الكافية حتّى يقع تجاهل
أصوات املعرتضني؛ مام يعني أ َّن استمرار العمل بعقل ّية "الفائز يحصل
يرسخ االستقطاب واالنقسام ،وهو ما قد
عىل ّ
الكل" ،من شأنه أن ِّ
ٍ
النتكاسات خطري ٍة.
اطي يف مرص
يُع ِّرض التح ّول ال ّدميقر ّ

خاصة إذا ما ُوضع
نظر ًة استعالئ ّي ًة تجاه محافظات األقاليم األخرى؛ ّ
ذلك يف سياق ال ّدعوات التي أُطلقت قبل االستفتاء الستبعاد األميّني
من التّصويت ،أو يف سياق ال ّدعوات التي عمدت إىل تنميط املرصيّني
بالقول إنَّهم مل يعتادوا عىل قول "ال" .وهي يف الحقيقة إهان ٌة لهم أل َّن
هذا القول يتناىس الثّورة التي اندلعت منذ سنتني ،وقالت فيها جموع
هذا الشعب "ال للظلم ،ال لالستبداد ،ال للتّوريث" .ولذلك فإ َّن نتائج
فاضح ومث َب ٌت يُ ِ
بطل
االستفتاء عىل ال ّدستور  -إن مل يكن هناك تزوي ٌر
ٌ
وخاص ًة
العمل ّية االنتخاب ّية  -ينبغي أن تكون جرس إنذا ٍر للجميع،
ّ
للمعارضة .ذلك أ َّن عليها أن تعيد التّفكري يف إسرتاتيج ّيتها ،وتبني
قواعدها رأس ًّيا وأفق ًّيا ،إن أرادت القيام بدو ٍر فاعلٍ يف عمل ّية التح ّول
املؤشات اآلرا َء التي
الدميقراطي يف مرص .ويف الوقت نفسه ،تق ِّوي هذه رِّ
سبق تداولها بشأن "ترييف جامعة اإلخوان املسلمني"؛ فالجامعة التي
كانت يف املايض حرضيّة املنشأ والقواعد ،أصبحت قواع ُدها األساسيّة
الشكل ()5
أ -نسبة التأييد للدستور يف الحرض والريف
ب -متوسط نسبة تأييد الدستور يف أرجاء مرص

(أ)

ثان ًيا :ال تزال القوى املعارِضة و"الثّوريّة" رهينة املركز ال األطراف،
والحرض( ((1أكرث من ال ِّريف ،والوجه البحري أكرث من الوجه القبيل؛ وهو
ما يجعلها ق ًوى نخبويّ ًة بامتيازٍ .وظهر هذا بوضو ٍح أكرث يف احتفاء رموز
املعارضة بانتزاعهم معارضة العاصمة ملرشوع الدستور .هذا ما عكَس
 10حصلت األحزاب والتكتّالت غري اإلسالم ّية عىل نحو  6.7مليون ٍ
صوت يف االنتخابات
الربملان ّية يف  .2011وبلغ مجموع األصوات ال ّرافضة للدّستور نحو  6.1مليون ٍ
صوت .راجع:
نتائج االنتخابات ،موقع اللّجنة العليا لالنتخابات ،عىل ال ّرابط:
http://parliament2011.elections.eg/index.php/results
 11املحافظات إ ّما أن تكون حرضيّ ًة بالكامل ،أوخليطًا من مناطق حرضيّ ٍة ومناطق ريفيّ ٍة.
سمي بني الحرض والريف يف املحافظات ،يكون بحسب التّقسيامت اإلداريّة األدىن؛
والتمييز ال ّر ّ
فاملحافظات الحرضيّة بالكامل ليس فيها مراكز ،وهي تج ّمعاتٌ ملجموع ٍة من القرى تقابل
املدينة يف املحافظات الحرضيّة .عالو ًة عىل ذلك ميكن أن تكون املحافظة بأكملها مدينة
تقسم إىل أحياء تديرها مجالس محليّ ٌة
واحدة فقط كام يف حالة القاهرة ،واإلسكندريّة .واملدن َّ
ولكل محافظ ٍة عاصم ٌة تكون يف الغالب أكرب مدنها .ووفقًا لصندوق األمم املتّحدة
منتخبةٌّ .
ٍ
محافظات حرضيّة هي :القاهرة ،والجيزة ،واإلسكندريّة،
للسكان ،فإنَّه يوجد يف مرص خمس
والسويس ،وبورسعيد ،وهو ما اعتمدته ال ّدراسة يف تعريفها للمحافظات الحرضيّة .أ ّما ما عدا
ذلك ،فقد جرى التّعامل معه كمحافظ ٍة ريفيّ ٍة.
http://egypt.unfpa.org/Arabic/Staticpage/13486948-6e6c-4622-b6e70ccbe6a40031/indicateursAR.aspx

(ب)
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ويقل نفوذها تدريج ًّيا يف الحرض ،وهو ما يثري أسئل ًة عديد ًة
يف ال ِّريفُّ ،
عن أسباب هذا الترّ اجع .ويوضِّ ح الشّ كل ( )5تفاوت نسبة املوافقة عىل
ال ّدستور بني محافظات الوجه القبيل ،والوجه البحري ،ومدن القناة،
واملحافظات الحدوديّة .وهذا ما ّ
يدل عىل أنَّه كلّام ابتعدنا عن املركز،
ارتفعت نسبة التّأييد.
ٍ
قطاعات وكتلاً انتخاب ّي ًة مل تستطع القوى
ثالثًا :من الواضح أ َّن هناك
اإلسالميّة استاملتها أو طأمنتها؛ مثل األقباط ،وقسمٍ كبريٍ من الطبقة
خاصة بني
املتوسط ،أو بلغ مست ًوى عال ًيا ّ -
املدن ّية  -سوا ًء فاق تعليمها ّ
ال ِّنساء .وهي قطاعات تسعى إىل الحفاظ عىل منط حياتها ،وتخىش
من أن تحاول القوى اإلسالم ّية فرض الكثري من القيود عليها .وقد
ات ّضح ذلك جليًّا يف اإلقبال الكثيف للسيّدات عىل التّصويت ،ويف
خاص(،((1
تصويت األقباط ،ويف منط التّصويت يف العاصمة بشكلٍ ٍّ
ويف تصويت املحافظات الحرضيّة بشكلٍ عا ٍّم .وقد يعود تخ ّوف هذه
خطاب مزدو ٍج
الشرّ ائح والطّبقات من املجتمع ،إىل ما يراه البعض من
ٍ
للقوى اإلسالميّة الذي يقرتب من قيم املواطنة واملساوة واملشاركة يف
بعض األحيان ،ويبتعد عنها يف أحيانٍ أخرى .وهذا ما يثري الشّ كوك
السيايس .يف
تأصل الفكرة الدميقراطيّة لدى تيّار اإلسالم
بشأن مدى ّ
ّ
الوقت نفسه ،فإ َّن صعيد مرص الذي تحكمه منظومة قيمٍ مع ّينة،
رسعان ما أصبح أحد أه ِّم معاقل القوى اإلسالميّة يف مرص بعد الثّورة.
يل والحز ّيب لقوى
ويظهر ذلك جل ًّيا يف غياب الوجود
التنظيمي والفع ّ
ّ
املعارضة هناك؛ وهو األمر الذي يجب العمل عىل تداركه يف أرسع
ٍ
وقت ممكنٍ  ،إذا ك ّنا نطمح إىل دميقراط ّي ٍة حقيق ّي ٍة تقوم عىل التّنافس
السلطة.
والتّداول عىل ّ
كل من
راب ًعا :إ ّن استمرار انخفاض نسبة املشاركة ،يعني فشل ٍّ
السيايس يف تشجيع الكتلة املمت ِنعة أو غري
املعارضة وت ّيار اإلسالم
ّ
غي إدرا ُجها يف
املهت ّمة بالتّصويت ملصلحتهام .وهي الكتلة التي سيُ رِّ
السياس ّية القامئة اآلن.
العمل ّية االنتخاب ّية الكثري من قواعد اللّعبة ِّ
وهي ستمنع االستبداد ،باسم احتكار "األغلبيّة" ،أو ا ّدعاء متثيل
أي ٍ
طرف .فعدم إدالء نسبة %68
الثّورة أو متثيل الشّ ارع من جانب ّ
أي ٍ
طرف
من الهيئة ال ّناخبة بأصواتها ،من شأنه أن يجعل ا ِّدعا َء ِّ
 12يُالحظ أ َّن الدّوائر املص َّنفة عىل أنَّها غنيّة أو فوق متوسطة ،وتلك املعروفة بكثاف ٍة
قبطيّ ٍة ،قد ُرفض الدّستور فيها بنسب ٍة عالي ٍة .من األمثلة عىل ذلك ،رفض الدّستور يف دائرة مرص
الجديدة بنسبة  ،%77ويف دائرة املعادي بنسبة  ،%62ويف قرص النيل بنسبة .%84.5
انظر يف نتائج الدّوائر عىل موقع اللّجنة العليا لالنتخابات:
https://referendum2012.elections.eg/
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متثيله لـ "األغلب ّية" غري مقبو ٍل .فاألغلب ّية مل متن ْحه صوتها ليختار لها،
ألي ٍ
طرف اال ّدعا ُء أنّه "أقليّ ٌة كبريةٌ"؛ أل َّن
وباملنطق نفسه ال ّ
يحق ّ
نسبته مل تتجاوز  .%13وال ميكن ٍ
الصامتة
ألحد أن يستنتج أ َّن الكتلة ّ
السلطة
هي معه أو ض ّده ،ألنَّها رافض ٌة  -عىل األرجح  -للطّرفنيّ :
واملعارضة .ولذلك ينبغي أن تدرك األطراف السياس ّية جميعا أنَّها قد
أي ٍ
وقت  -أقليّ ًة حقيقيّةً ،إذا ما ق ّررت الكتلة الصامتة
تصبح  -يف ّ
اطي يف
أن تخرج من صمتها .وعىل من أراد إنجاح التح ّول ال ّدميقر ّ
مرص ،أن يحاول إخراج هذه الكتلة إىل االنتخابات ،من خالل تطوير
البدائل الجاذبة لها .فاملشاركة السياس ّية هي إحدى ال ّدعائم امله ّمة
خاص ًة الوليدة منها .كام أ َّن ارتفاع مع ّدالت املشاركة،
لل ّدميقراطيّةّ ،
من شأنه أن يعكس درجة الثّقة باآلل ّيات السياس ّية ،ويقلِّل اللّجوء
إىل العنف.

