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أحمد فؤاد إبراهيم المغازي

*

دور األمية في التأثير في التوجهات العامة
للتصويت في مصر
من منظور جغرافية االنتخابات
دراسة حالة استفتاء الدستور المصري 2012

ثم في نتيجة االس���تفتاء
اختلف���ت التحليالت ح���ول تأثير األمية ف���ي الوعي السياس���ي ومن ّ
على الدس���تور الجديد في مصر .ومع ذلك ،فمن اإلجحاف الربط المتالزم بينهما ،فقد يتحقق
الملخص
التنفيذي اإلدراك لإلنس���ان األم���ي كما يتحق���ق لإلنس���ان المتعلم ،وق���د يغيب عن
الوع���ي وه���ذا
ه���ذا
أن هناك تأثي ًرا لألمية
االثنين ،وإن كانت فرص تحققه بين المتعلمين أكبر .وتوضح الدراس���ة ّ
ف���ي ق���رار التصويت بـ" نعم" في هذا االس���تفتاء ،وذل���ك في عدد من المحافظ���ات المصرية،
ولكن يتعين التعامل مع هذا االس���تنتاج بش���يء من الحذر؛ العتب���ارات عديدة منها :انخفاض
نس���بة المشاركة في االستفتاء ،وعدم انس���حاب تأثير األمية في قرار التصويت بـ" نعم" على
باق���ي محافظات الجمهورية .لذلك توصي الدراس���ة بضرورة ب���ذل المزيد من الجهد من قبل
السياسيين ومؤسسات الدولة لتحفيز المجتمع للمشاركة بفاعلية في العملية السياسية،
والعمل على رفع مستوى الوعي السياسي لدى فئات المجتمع وشرائحه كافة.
*

باحث مرصي متخصص يف الجغرافيا والتخطيط الحرضي والدراسات السكانية.
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المقدمة
تطورت الجغرافيا السياسية من دراسة الدولة إىل دراسات عديدة
متع ّمقة ترتبط بالتحوالت االقتصادية والسياسية ،ومنها جغرافية
االنتخابات  Electoral Geographyالتي تعد من االتجاهات
املعارصة يف الجغرافيا السياسية؛ وهي تدرس النشاط االنتخايب
داخل الدولة عن طريق تحليل الدوائر ،والتع ّرف عىل التباين املكاين
يف التصويت ،والتأثريات الجغرافية التي نتج منها هذا التباين،
ودراسة الحمالت االنتخابية للمرشحني والبعد الجغرايف لها ،والسلوك
التصويتي لألفراد والجامعات من خالل التعرف عىل العوامل
االقتصادية واالجتامعية والتاريخية والثقافية وغريها من األمور التي
تشكِّل الرأي العام للناخبني .وهذا ما تحاول الدراسة بحثه يف نتيجة
االستفتاء عىل الدستور املرصي الجديد يف كانون األول /ديسمرب
 ،2012وتحدي ًدا بحث مدى تأثري األمية يف نتيجة هذا االستفتاء.
تع ُّد األمية مفردة من مفردات الواقع املرصي وظاهرة اجتامعية
تحكمها محددات كثرية ،يأيت الفقر يف مقدمتها .وتع ّرف بأنّها
عدم القدرة عىل القراءة والكتابة ،ويع ّرف األمي بأنّه الفرد الذي
ال يستطيع القراءة والكتابة ،ويرتاوح عمره بني  35-14سنة وغري
بأي مدرسة ،ومل يصل يف تعليمه إىل مستوى نهاية الحلقة
مقيد ّ
االبتدائية من التعليم األسايس .ويعترب التعريف اإلحصايئ الشخص
أميًا عندما يكون غري قاد ٍر عىل القراءة والكتابة وأن يكون عمره 10
سنوات فأكرث .أما يف التعريف االجتامعي "فإنّه الشخص الذي ال
يعرف حقوقه وواجباته السياسية"((( ،وتع ّرف األمم املتحدة األمي
بأنّه "الذي ال يستطيع أن يقرأ أو يكتب األرقام فقط أو اسمه أو
مجموعة من العبارات التي يختزنها يف ذاكرته"((( .وتستخدم األمم
املتحدة معدل األمية كمعيار للفصل بني الدول املتقدمة والدول
النامية ،وق ّدر هذا املعدل بنحو  %20من جملة السكان فوق 15
سنة((( ،ما يعني أ ّن مرص ما زالت دولة نامية طبقًا لهذا املقياس،
حيث بلغ معدل األمية فيها  ٪29.6عام .2006
 1عبد الرؤوف أحمد الضبع" ،األمية والسلوك اإلنجايب" ،املجلة املرصية للتنمية والتخطيط،
املجلد  ،2العدد ( 2القاهرة ،)2000 :ص .74
2 Shryock, H.S., and Sigel, J.S., The Methods and Materials of Demography
(New York: Condensed edition by Stockwell, E. G. Academic Press, 1976), p. 32.
3 J. Clarcke, “Geography, Demography, and Population,” in J. Clarcke (ed.),
Geography Population, Approaches and Applications (London: Oxford, 1985),
p. 212.
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ولقد اختلفت التحليالت حول تأثري األمية يف نتيجة االستفتاء؛ إذ
يرى البعض أ ّن أمية القراءة والكتابة تتولد منها األمية السياسية
وقلة الوعي السيايس املقرون بالتجييش الديني الذي يسهل معه
التالعب بهذه الفئة واستخدامها يف أي عملية انتخابية .يف حني
يرى فريق آخر أنّه ال توجد عالقة علمية محددة بني أمية القراءة
والكتابة واألمية السياسية وقلة الوعي السيايس.

ومن املؤكد أ ّن هناك عالقة قوية بني الجهل مبعناه الشامل وبني
الوعي السيايس أو الوعي االقتصادي .أما أمية القراءة والكتابة فقد
يكون من اإلجحاف الربط املتالزم بينها وبني الوعي السيايس أو
حتى االقتصادي؛ فالوعي السيايس هو الفهم العام للمناخ السيايس
باملجتمع من أفكار ومامرسات واختالفات سياسية يستطيع الفرد
من خاللها إدراك محيطه السيايس واتخاذ املوقف املناسب ،ومن
ث ّم التفاعل والتأثري الب ّناء يف مجمل العملية السياسية .وقد يتحقق
هذا الوعي واإلدراك لإلنسان األمي كام يتحقق لإلنسان املتعلم وقد
يغيب عن االثنني ،وإن كانت فرص تحققه بني املتعلمني أكرب.
ويف سياق االستفتاء عىل الدستور املرصي الجديد وضمن إطار
مشهد سيايس مرتبك ،تداخلت املواقف وتشابكت بشكل معقد
بني التيارات السياسية املوجودة عىل الساحة املرصية وانتقلت
هذه الحالة إىل الناخب بغض النظر عن حالته التعليمية ،فلم يكن
االستفتاء عىل الدستور إال واجهة لرصاع سيايس مرير بني التيارات
املدنية وتيارات اإلسالم السيايس .واستخدم الطرفان كل الوسائل
املمكنة إلقناع الناخب مبا يرى كل منهام أنّه الصواب ،كام مارسا
ضغوطًا شديدة عىل الناخب يف محاولة الستقطابه .واختلطت األمور
وتشابكت ،فلم يعد االستفتاء عىل الدستور فحسب ،بل أصبح عىل
مرشوعني متصارعني؛ يرتدي األول عباءة الدولة املدنية والثاين عباءة
اإلسالم السيايس.
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غري أ ّن هذا الرصاع املحموم مل يستطع تحريك الشارع السيايس عن اإلرادة السياسية للمجتمع .وهو ما تحاول الدراسة توضيحه
بكامل طاقته ،فعىل الرغم من أ ّن عدد الناخبني املسجلني قد بلغ مبحافظات الجمهورية من خالل اإلجابة عن تساؤلني:
 51918866نسمة ،فلم يشارك منهم يف االستفتاء سوى 17058407
•هل هناك عالقة بني األمية والتصويت بـ" نعم"؟
ناخب بنسبة  %32.9من جملة عدد الناخبني املسجلني ،وحققت
•هل األمية تؤدي إىل تراجع الوعي السيايس باملجتمع؟
محافظتا السويس وبني سويف أعىل نسبة مشاركة ( ،)%38.7يف
حني سجلت محافظة أسوان أقل نسبة مشاركة ( .)%22.7وكانت
فرضية الدراسة
نتيجة التصويت لصالح املوافقة عىل إقرار الدستور بنسبة %63.8
تفرتض الدراسة أ ّن هناك تأث ًريا لألمية يف قرار التصويت يف االستفتاء
مقابل  %36.2لغري املوافقني(((.
عىل الدستور املرصي.

أهداف الدراسة
الدراسات السابقة
مثة خمسة أهداف للدراسة تتمثل باآليت:
هناك دراسات تع ّرضت يف أجزاء منها ملوضوع األمية وتأثريها يف
•دراسة التوزيع النسبي للكتل االنتخابية عىل مستوى محافظات التوجهات العامة للتصويت وقضايا الثقافة السياسية واملشاركة
مرص.
السياسية والنظام االنتخايب والرأي العام ،وهناك دراسات تعرضت
•عرض التوزيع النسبي للمشاركة عىل مستوى محافظات مرص.
ملوضوع جغرافية االنتخابات يف مرص أو يف بعض محافظاتها.
•التع ّرف عىل التوزيع املكاين لظاهرة األمية يف محافظات مرص.
أما النوع األول من الدراسات فمن أبرزها كتاب محمد شحاتة
•دراسة التوزيع املكاين لنتيجة االستفتاء.
سليامن حول العوامل البنائية والثقافية املؤثرة يف املشاركة
•توضيح دور األمية يف تفسري نتيجة االستفتاء.
السياسية يف الريف املرصي((( ،والذي خلص ضمن نتائجه إىل

أنّ هناك عالقة موجهة بني املستوى التعليمي الذي يصل بني
أهمية الدراسة
الفرد ودرجة مشاركته السياسية .ودراسة عبد العزيز بن عبد
تكمن أهمية هذه الدراسة يف عدة عنارص ،أهمها:
الله السنبل حول األبعـاد السياسـية لحركـة تعليم الكبـار(((،
•كونها دراسة تحليلية لنسبة األمية ،والتي تعد أحد أهم العوامل والتي أظهرت العالقة بني تعليم الكبار واألبعاد األيديولوجية
املؤثرة سلب ًيا يف املجتمع.
وتقصت األبعاد السياسية لحركة تعليم الكبار من
والسياسية،
ّ
•تزامن الزيادة يف نسبة األمية باملحافظات مع تراجع يف درجات منظور عاملي استنا ًدا إىل شواهد نظرية وتاريخية تدلل عىل
الوعي السيايس والتأثري املتبادل فيام بينهام.
تجذّر البعد السيايس يف حركة تعليم الكبار .واستقر الرأي يف
•تعد ظاهرة األمية أحد أهم العوامل املؤثرة سلب ًيا يف التنمية السياسية ،هذه الدراسة عىل أنّ تعليم الكبار أصبح اليوم شأنًا سياس ًيا
ولذا فإ ّن تسليط الضوء عليها ودراستها يعد من الدراسات املهمة.
يوظف يف أشد القضايا العاملية حساسية؛ كمسالة الدميقراطية
وحقوق اإلنسان ومكافحة العنف والتسلح ،والعنرصية وتدهور
•تساعد هذه الدراسة عىل تحديد أهم املناطق األوىل بالرعاية.
البيئة ،ومكافحة الجرمية واإلي��دز ،والفقر ،واألمية ،وتفعيل
مشكلة الدراسة
دور املرأة ،وغريها من موضوعات .وكذلك كتاب سامية خرض
قد تؤثر األمية يف السلوك االنتخايب وتوجيه الناخبني ،وما يرتتب
عليه من تراجع للوعي السيايس باملجتمع ،وعدم التعبري الصادق  5محمد شحاتة سليامن ،العوامل البنائية والثقافية املؤثرة عىل املشاركة السياسية يف
 4موقع لجنة االنتخابات الرئاسية ،استفتاء الدستور  ،2012النتائج النهائية ،انظر:
)http://www.elections.eg/results/referendum-results (Accessed 27/12/2012

الريف املرصي :دراسة ميدانية لقريتني مرصيتني (القاهرة :قسم االجتامع ،كلية اآلداب،
جامعة القاهرة.)1985 ،
 6عبد العزيز بن عبد الله السنبل" ،األبعـاد السياسـية لحركـة تعليم الكبـار  -منظـور
عاملي" ،املجلـة الرتبويـة ،املجلد  ،19ملحق العدد ( 15الكويت :مجلس النشـر العلمي،
جامعــة الكويت.)2005 ،
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صالح عن املشاركة السياسية والدميقراطية((( ،وأوضحت به أنّ يرتقي باملرأة وبأدوارها يف املجتمع ،وله األثر األكرب يف مشاركتها
املواطنني ذوي التعليم األعىل وكذلك الدخل والرواتب الثابتة هم السياسية.
األكرث مشاركة يف السياسة ،إذ تعد هذه العوامل األكرث دف ًعا إىل وبالنسبة إىل النوع الثاين من الدراسات يف مجال جغرافية االنتخابات،
(((
املشاركة .وكتاب صبحي عسيلة عن الرأي العام  ،والذي عرض فيأيت يف مقدمتها كتاب محمد محمود إبراهيم الديب حول الجغرافيا
فيه ملفهوم الرأي العام ومدى قدرته عىل التأثري يف صانع القرار السياسية من منظور معارص( ،((1حيث خصص الفصل السابع منه
وتوجيه السياستني الداخلية والخارجية .وكتاب كامل املنويف عن لجغرافية االنتخابات التي تناول تعريفها وأهدافها وتطورها ،واإلعداد
مفهوم الثقافة السياسية((( ،حيث عرض ملفهوم الثقافة السياسية ،والتنظيم املكاين لالنتخابات ،والتحيز وأسبابه ،والكشف عن التزوير
والتي تشري إىل املعتقدات والقيم واملشاعر والتوجهات وأمناط الجغرايف ،واللجان االنتخابية ،وإعداد كشوف الناخبني ،واملغزى
السلوك املتعلقة بالنظام السيايس يف املجتمع .وأوضح أنّ الثقافة الجغرايف للسلوك التصويتي ومقصوده ،واملشاركة يف االنتخابات،
السياسية لدى الجامهري تختلف عن تلك السائدة بني النخبة والتفسري الجغرايف للتباين املكاين يف التصويت ،واالرتباطات
الحاكمة ،وبينّ دورها املهم يف إحداث التغيري السيايس .وكتاب االجتامعية للتصويت ،ومناهج دراسة جغرافية االنتخابات ،ونظام
محمد أنور حجاب عن املشاركة السياسية( ،((1والذي عرض فيه االنتخاب ومغزاه الجغرايف ،وجغرافية الحملة االنتخابية .ودراسة
ملفهوم املشاركة السياسية ،وقيمة املشاركة السياسية ،وأشكالها جاسم محمد كرم يف جغرافية االنتخابات وتطورها ومنهجيتها(،((1
والذي تناول فيها تعريف جغرافية االنتخابات وتطورها ومناهج
ومستوياتها وعالقتها بالعنف السيايس ،باإلضافة إىل أزمة
البحث فيها.
عدم املشاركة ،وكيفية التغلب عليها ،واالنتخاب والتصويت
اإلجباري ،وأسباب عدم التصويت وعالجه .وكتاب عيل الصاوي ومن الدراسات التطبيقية ،دراسة ثناء عمر عن الخريطة االنتخابية
يف النظام االنتخايب الجديد( ،((1إذ حرص عىل استعراض النظام ملحافظة املنيا( ،((1والتي تناولت الدوائر االنتخابية واللجان الفرعية
االنتخايب الجديد بسهولة ويرس ،كام حرص عىل أن يزود القارئ والناخبني .ودراس��ة محمد محمد الزغبي عن خريطة الدوائر
مبعلومات تفيده يف معرفة خطوات االنتخاب .كذلك دراسة االنتخابية يف م�صر( ،((1والتي عرضت للتطور التاريخي للدوائر
االنتخابية يف مرص ،والتوزيع الجغرايف للناخبني واملرشحني ،والسلوك
نشوى مجدي املتويل بشأن بعض املحددات االجتامعية املؤثرة
التصويتي للناخبني ،وعرض مقرتح لنظام انتخايب جديد ينسجم
يف املشاركة السياسية للمرأة املرشحة( ،((1والتي كان من ضمن
واألوض��اع السياسية واالجتامعية يف مرص .وكذلك دراسة وحيد
أهدافها الكشف عن العالقة بني تعليم املرأة املرشحة ومشاركتها
سيد أحمد خليفة عن املشاركة السياسية من خالل انتخابات
السياسية ،وخلصت الدراسة يف هذه الجزئية إىل أنّ التعليم
مجلس الشعب املرصي عام  ،((1(2000والتي طبق فيها مراحل
 7سامية خرض صالح ،املشاركة السياسية والدميقراطية :اتجاهات نظرية ومنهجية حديثة العملية االنتخابية من خالل دراسة ميدانية يف مدينة املحلة الكربى

تساهم يف فهم العامل من حولنا (القاهرة :كلية الرتبية ،جامعة عني شمس.)2005 ،
 8صبحي عسيلة ،الرأي العام ،سلسلة مفاهيم (القاهرة :املركز الدويل للدراسات املستقبلية
واالسرتاتيجية.)2006 ، ،
 9كامل املنويف ،مفهوم الثقافة السياسية :دراسة نظرية تأصيلية ،سلسلة مفاهيم (القاهرة:
املركز الدويل للدراسات املستقبلية واالسرتاتيجية.)2008 ،
 10محمد أنور حجاب ،املشاركة السياسية ،سلسلة مفاهيم (القاهرة :املركز الدويل
للدراسات املستقبلية واالسرتاتيجية .)2011 ،
 11عيل الصاوي ،النظام االنتخايب الجديد ،سلسلة مفاهيم (القاهرة :املركز الدويل للدراسات
املستقبلية واالسرتاتيجية.)2011 ،
 12نشوى مجدى املتويل" ،بعض املحددات االجتامعية املؤثرة يف املشاركة السياسية يف املرأة
املرشحة :تحليل سيسولوجي ودراسة ميدانية" ،رسالة ماجستري ،قسم االجتامع ،كلية اآلداب،
جامعة املنصورة.2012 ،

 13محمد محمود إبراهيم الديب ،الجغرافيا السياسية :منظور معارص ( القاهرة :مكتبة
األنجلو املرصية.)2008 ،
 14جاسم محمد كرم" ،جغرافية االنتخابات تطورها ومنهجيتها :دراسة يف الجغرافية
السياسية" ،مجلة العلوم االجتامعية ،املجلد  ،16العدد ( 34الكويت ،)1988 :ص .95–75
 15ثناء عيل أحمد عمر" ،الخريطة االنتخابية ملحافظة املنيا ،دراسة يف الجغرافيا السياسية"،
يف ندوة بقسم الجغرافيا ،كلية اآلداب ،جامعة اإلسكندرية ،متوز /يوليو .٢٠٠٠
 16محمد محمد الزغبي" ،خريطة الدوائر االنتخابية يف مرص  -دراسة يف الجغرافيا
السياسية"  ،رسالة دكتوراه غري منشورة ،كلية اآلداب ،جامعة اإلسكندرية.٢٠٠٤ ،
 17وحيد سيد أحمد خليفة" ،املشاركة السياسية من خالل انتخابات مجلس الشعب املرصي
عام  2000مع دراسة ميدانية يف مركز ومدينة املحلة الكربى" ،مجلة كلية اآلداب ،العدد 14
(طنطا :جامعة طنطا.)2001 ،
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الجدول ()1
التوزيع النسبي للكتل االنتخابية عىل مستوى محافظات مرص عام 2012

املحافظة

النسبة املئوية

املحافظة

النسبة املئوية

املحافظة

النسبة املئوية

القاهرة

12.8

سوهاج

4.7

اإلسامعيلية

1.4

الجيزة

8.5

املنوفية

4.4

األقرص

1.3

الدقهلية

7.2

أسيوط

4.1

بورسعيد

0.9

الرشقية

7

كفر الشيخ

3.7

السويس

0.8

اإلسكندرية

6.5

قنا

3.2

البحر األحمر

0.5

البحرية

6.4

الفيوم

3.1

مرىس مطروح

0.4

الغربية

5.7

بني سويف

2.8

شامل سيناء

0.4

املنيا

5.3

دمياط

1.7

الوادي الجديد

0.3

القليوبية

5.1

أسوان

1.7

جنوب سيناء

0.1

املصدر :من إعداد الباحث اعتامدًا عىل موقع لجنة االنتخابات الرئاسية ،استفتاء الدستور  ،2012النتائج النهائية:
)http://www.elections.eg/results/referendum-results (Accessed 27/12/2012

ومركزها .ودراسة سامح عبد الوهاب التي تناول فيها خريطة مرص خالل املراحل االنتخابية ملجلس الشعب املرصي واملشاركة السياسية
االنتخابية مع التطبيق عىل محافظة الجيزة( ،((1من خالل التنظيم وقياسها ،ونتائج االنتخابات ،والتحليل امليداين لتوجهات الناخبني
املكاين للدوائر االنتخابية باملحافظة ،وعمل منوذج اتساق للدوائر وتأثري حالتهم التعليمية يف توجههم االنتخايب.
االنتخابية يف املحافظة .وعرض حسن قطب يف دراسته لالنتخابات
الربملانية يف محافظة أسيوط للتوزيع الجغرايف للدوائر االنتخابية( ،((1مناهج الدراسة
والتوزيع الجغرايف للناخبني باملحافظة ،وخصائصهم وسلوكهم اعتمدت الدراسة عىل عدد من املناهج من أهمها املنهج
التصويتي .وتناول سامح عبد الوهاب يف دراسة أخرى له األبعاد املساحي أو الكارتوجرايف؛ وذلك باستخدام برنامج نظم املعلومات
الجيودميغرافية النتخابات مجلس الشعب املرصي عام  ((2(2005من الجغرافية  ،Geographical Information Systemsوالذي
يعتمد عىل تحليل منط السلوك البرشي وإظهار التباين املكاين
 18سامح عبد الوهاب" ،خريطة مرص االنتخابية مع التطبيق عىل محافظة الجيزة" ،املجلة
للناخبني وعالقتهم باملتغريات الجغرافية كالعوامل االجتامعية
الجغرافية العربية ،العدد ( 45القاهرة :الجمعية الجغرافية املرصية.)2005 ،
 19حسن قطب حسن قطب" ،االنتخابات الربملانية يف محافظة أسيوط  -دراسة يف الجغرافيا واالقتصادية والسياسية والبيئية .كام يركز عىل دراسة االختالفات
السياسية" ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية اآلداب ،جامعة أسيوط.٢٠٠٧ ،
املكانية يف نتائج التصويت ،واملنهج املكاين السلويك الذي يعتمد
 20سامح عبد الوهاب" ،األبعاد الجيودميغرافية النتخابات مجلس الشعب املرصي عام
 ،"2005سلسلة بحوث جغرافية ،العدد ( 21القاهرة :الجمعية الجغرافية املرصية .)2008 ،عىل أنّ السلوك االنتخايب للفرد ال يرجع إىل التغريات املكانية يف

دراسات وأوراق تحليليّة
دور األمية في التأثير في التوجهات العامة للتصويت في مصر من منظور جغرافية االنتخابات
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الشكل ()1

التوزيع النسبي للكتل االنتخابية عىل مستوى محافظات مرص عام 2012

املصدر :من إعداد الباحث اعتامدًا عىل بيانات الجدول (.)1

الوحدة املساحية فحسب ،وإمنا لوجوده يف وسط جغرايف متميز سجلت أعىل نسبة لعدد الناخبني يف محافظة القاهرة بنسبة ،%12.8
وأقلها مبحافظة جنوب سيناء بنسبة  %0.1من جملة أعداد الناخبني يف
يؤدي إىل االستجابة االنتخابية للفرد.
الجمهورية.

ً
أوال :التوزيع النسبي للكتل االنتخابية
على مستوى محافظات مصر

شكلت سبع محافظات ما يزيد عن نصف التوزيع النسبي للكتلة
االنتخابية عىل مستوى الجمهورية ( )%54.1وهي القاهرة والجيزة
والدقهلية والرشقية واإلسكندرية والبحرية والغربية.

تظهر دراسة التوزيع النسبي للكتل االنتخابية عىل مستوى مرص ضمت محافظات الوجه القبيل ،عدا الجيزة ،ما نسبته  %26.2من
تباي ًنا واض ًحا ما بني محافظات الدلتا والوجه القبيل وكذلك يف التوزيع النسبي للكتلة االنتخابية عىل مستوى الجمهورية ،وهي
محافظات الحدود وإقليم القناة .وبدراسة الجدول ( )1والشكل ( )1الفيوم وبني سويف واملنيا وأسيوط وسوهاج وقنا واألقرص وأسوان.
يتبني ما ييل:
مثلت محافظات الحدود وإقليم القناة مجتمعة ما نسبته  %4.8من
بلغ إجاميل عدد سكان مرص يف عام  2012نحو  83659482نسمة ،التوزيع النسبي للكتلة االنتخابية عىل مستوى الجمهورية ،وهي
وكان عدد السكان املسجلني يف جداول االنتخاب بالفعل طبقًا جنوب سيناء وشامل سيناء والبحر األحمر ومرىس مطروح والسويس
وبورسعيد واإلسامعيلية.
لبيانات وزارة الداخلية  51918866ناخ ًبا.
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الجدول ()2
التوزيع النسبي للمشاركة عىل مستوى محافظات مرص عام 2012
املحافظة

النسبة املئوية

املحافظة

النسبة املئوية

املحافظة

النسبة املئوية

السويس

38.7

الجيزة

34.6

البحر األحمر

30.7

بنس سويف

38.7

املنيا

34.5

شامل سيناء

30.6

بورسعيد

38.0

املنوفية

34.0

كفر الشيخ

29.6

دمياط

37.2

الغربية

33.9

جنوب سيناء

29.6

مرىس مطروح

36.5

البحرية

33.7

أسيوط

28.0

االسامعيلية

36.4

الوادي الجديد

32.9

األقرص

26.0

اإلسكندرية

36.2

القليوبية

32.9

سوهاج

25.4

الفيوم

35.2

الرشقية

32.0

قنا

22.8

القاهرة

34.8

الدقهلية

31.5

أسوان

22.7

املصدر :من إعداد الباحث اعتامدًا عىل موقع لجنة االنتخابات الرئاسية ،استفتاء الدستور  ،2012النتائج النهائية:
)http://www.elections.eg/results/referendum-results (Accessed 27/12/2012

أما املجموعة الثانية فتضم تسع محافظات تراوحت فيها نسبة
ثان ًيا :التوزيع النسبي للمشاركة
الحضور بني  %30و ،%35وتشمل هذه املجموعة معظم أنواع البيئات
على مستوى محافظات مصر
املرصية يف الدلتا ومحافظات الحدود ،كام تشمل أيضً ا محافظة
لقد شارك يف االستفتاء عىل الدستور  17058407ناخب بنسبة حرضية وأخرى صحراوية ،وهذه املحافظات هي الرشقية والقليوبية
 %32.9من جملة عدد الناخبني املسجلني ،وتفاوتت هذه النسبة واملنوفية والدقهلية والغربية والبحرية يف نطاق جغرايف متصل ،إضافة
عىل مستوى املحافظات ،من  %38.7مبحافظة السويس إىل  %22.7إىل محافظات شامل سيناء والبحر األحمر والوادي الجديد.
من جملة عدد الناخبني املسجلني مبحافظة أسوان ،وهي نسب أما املجموعة األخرية فهي التي تقل بها نسبة الحضور عن ،%30وهي
محدودة وتظهر مدى انخفاض الرغبة يف املشاركة يف االستفتاء .نطاق جغرايف متصل يضم أسيوط وسوهاج وقنا واألقرص وأسوان،
وبدراسة الجدول ( )2والشكل ( )2والذى يوضح التوزيع النسبي إضافة إىل جنوب سيناء ،وكفر الشيخ بشامل الدلتا.
للمشاركة عىل مستوى محافظات الجمهورية عام 2012م يتبني ما
ولعل انخفاض نسبة املشاركة إىل هذه الدرجة هو يف األساس نتاج
يىل:
ضعف الوعي السيايس باملجتمع  -الركيزة األساسية التي يبنى
بلغت نسبة الحضور أقصاها ( %35فأكرث) يف إحدى عرشة محافظة عليها النظام السيايس واالجتامعي  -والذى نتج من طبيعة النظام
بنطاق جغرايف واح��د؛ وهي السويس واإلسامعيلية وبورسعيد السيايس الشمويل الذي يحد من قدرة األفراد عىل التفكري السيايس
ودمياط ومرىس مطروح واإلسكندرية والفيوم والقاهرة والجيزة وابتعاد األفراد بشكل عام عن التعمق بالثقافة السياسية كالدستور
والحقوق والواجبات وصالحيات السلطة وغريها .كذلك كان لضعف
وبني سويف واملنيا.

دراسات وأوراق تحليليّة
دور األمية في التأثير في التوجهات العامة للتصويت في مصر من منظور جغرافية االنتخابات
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الشكل ()2
التوزيع النسبي للمشاركة عىل مستوى محافظات مرص عام 2012

املصدر :من إعداد الباحث اعتامدًا عىل بيانات الجدول (.)2

الجدول ()3
توزيع نسبة األمية يف محافظات مرص عام 2006

املحافظة

النسبة املئوية

املحافظة

النسبة املئوية

املحافظة

النسبة املئوية

املنيا

41.3

الرشقية

32.1

اإلسامعيلية

22.8

الفيوم

40.9

الدقهلية

27.9

دمياط

22.4

بني سويف

40.5

األقرص

27.8

القاهرة

21.9

أسيوط

39.1

القليوبية

27.5

اإلسكندرية

19.5

سوهاج

38.5

املنوفية

27.4

الوادي الجديد

18.2

البحرية

36.7

الجيزة

27.0

السويس

17.1

مرىس مطروح

35.1

الغربية

25.9

بورسعيد

16.4

قنا

34.8

شامل سيناء

24.2

البحر األحمر

12.7

كفر الشيخ

34.3

اسوان

23.0

جنوب سيناء

11.6

املصدر :من إعداد الباحث اعتامدًا عىل بيانات الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء عام " ،2006التعداد العام للسكان واإلسكان واملنشآت ،النتائج النهائية لتعداد السكان ،إجاميل
الجمهورية" (القاهرة.)2008 :
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الشكل ()3
التوزيع املكاين لنسب األمية يف محافظات مرص عام 2006

املصدر :من إعداد الباحث اعتامدًا عىل بيانات الجدول (.)3

•محافظات نسبة األمية فيها أقل من  :%20وتتوزع املحافظات
املعبرّ ة عن هذه الفئة يف رشق الجمهورية مبحافظات البحر األحمر
والسويس وجنوب سيناء يف نطاق واحد متصل ،إضافة إىل محافظات
بورسعيد واإلسكندرية بشامل الجمهورية ،والوادي الجديد بوسط
وجنوب غرب الجمهورية .وتشكل هذه املحافظات مجتمعة نسبة
 %9.30من إجاميل أعداد الناخبني بالجمهورية.

العدالة االقتصادية مثل الفقر والبطالة نصيبًا كب ًريا يف تراجع الوعي
السيايس وضعفه .كام ساهمت املشكالت االجتامعية املختلفة يف
ضعف الوعي السيايس كاألمية والتعصب ،واالتكالية ،واالنغالق،
واملزاجية ،واالنبهار غري الواعي ،وتهميش دور املرأة ،وهو ما يوحى
برضورة بذل املزيد من الجهد من قبل السياسيني ومؤسسات الدولة
لتحفيز املجتمع للمشاركة بفاعلية يف العملية السياسية ،سواء برفع
نسب التسجيل يف الجداول االنتخابية ملن مل يسجل ً
أساسا يف تلك •محافظات نسبة األمية فيها بني  %20و :%30تظهر هذه الفئة
الجداول ،أو من خالل زيادة نسبة الحضور ملن هم مقيدون يف يف نطاقني جغرافيني متصلني ،إضافة إىل محافظتي األقرص وأسوان
الجداول االنتخابية.
بجنوب مرص؛ أما النطاق األول فيقع مبحافظات القاهرة والجيزة
والقليوبية واملنوفية والغربية والدقهلية ودمياط ،ويقع النطاق الثاين
مبحافظتي اإلسامعيلية وشامل سيناء بشامل رشق الجمهورية .وتضم
ً
هذه الفئة نسبة  %47.2من إجاميل أعداد الناخبني بالجمهورية.
ثالثا :التوزيع المكاني

•محافظات نسبة األمية فيها  %30فأكرث :توزعت عىل شكل نطاقني
لظاهرة األمية بمحافظات مصر
كبريين ،إضافة إىل محافظة الرشقية؛ أما النطاق االول فيقع بشامل
بدراسة الجدول ( )3والشكل ( )3والذى يوضح نسبة األمية يف غرب الجمهورية مبحافظات كفر الشيخ والبحرية ومرىس مطروح ،يف
حني يضم النطاق الثاين محافظات الفيوم وبني سويف واملنيا وأسيوط
محافظات مرص ،ميكن تقسيم نسبة األمية إىل ما ييل:

دراسات وأوراق تحليليّة
دور األمية في التأثير في التوجهات العامة للتصويت في مصر من منظور جغرافية االنتخابات
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الجدول ()4
التوزيع املكاين لنسب التصويت بـ "نعم" عىل الدستور يف محافظات مرص عام 2012

املحافظة

النسبة املئوية

املحافظة

النسبة املئوية

املحافظة

النسبة املئوية

مرىس مطروح

91.7

االقرص

76.6

جنوب سيناء

63.9

الفيوم

89.5

اسيوط

76.1

البحر االحمر

62.6

الوادي الجديد

87.3

البحرية

75.5

القليوبية

60.0

بني سويف

84.8

السويس

70.4

اإلسكندرية

55.6

قنا

84.5

اإلسامعيلية

70.0

الدقهلية

54.9

املنيا

83.0

الجيزة

66.7

بورسعيد

51.1

سوهاج

78.7

كفر الشيخ

65.8

املنوفية

48.9

شامل سيناء

78.1

الرشقية

65.8

الغربية

47.8

أسوان

76.7

دمياط

64.4

القاهرة

43.2

املصدر :من إعداد الباحث اعتامدًا عىل موقع لجنة االنتخابات الرئاسية ،استفتاء الدستور  ،2012النتائج النهائية:
)http://www.elections.eg/results/referendum-results (Accessed 27/12/2012

وسوهاج وقنا .وشكلت هذه املحافظات مجتمعة نسبة  %43.5من
إجاميل أعداد الناخبني بالجمهورية.
يوضح الشكل ( )3أ ّن املحافظات ذات النسب املنخفضة يف األمية ال
متثل يف مجموعها ثقلاً سكان ًيا أو انتخاب ًيا .أما املحافظات ذات النسب
املتوسطة واملرتفعة يف األمية متثل ثقلاً سكانيًا وانتخابيًا؛ فذات
النسب املتوسطة تضم أكرب تجمع سكاين يف مرص وهي محافظات
القاهرة الكربى ،إضافة إىل باقي املحافظات املعربة عن الفئة نفسها،
أما ذات النسب املرتفعة فتقع معظمها يف صعيد مرص ،وتعاين تدين
مؤرش التنمية البرشية وارتفاع دليل الحرمان البرشى بها.

رابعا :التوزيع المكاني
ً
لنتيجة االستفتاء بمحافظات مصر
لقد أجري االستفتاء عىل الدستور املرصي تحت اإلرشاف القضايئ
عىل مرحلتني؛ إذ جرت املرحلة األوىل يف  ١٥كانون األول /ديسمرب
 ٢٠١٢يف محافظات :القاهرة ،واإلسكندرية ،والرشقية ،والغربية،

والدقهلية ،وأسيوط ،وسوهاج ،وأس��وان ،وشامل سيناء ،وجنوب
سيناء ،وجرت املرحلة الثانية يف  ٢٢كانون األول /ديسمرب ٢٠١٢
يف محافظات :الجيزة ،والقليوبية ،واملنوفية ،والبحرية ،وكفر الشيخ،
ودمياط ،واإلسامعيلية ،وبورسعيد ،والسويس ،ومرىس مطروح،
والبحر األحمر ،والوادي الجديد ،والفيوم ،وبني سويف ،واملنيا،
واألقرص ،وقنا .وبدراسة الجدول ( )4والشكل ( )4اللذين يوضحان
نسبة التصويت بنعم يف محافظات مرص ،فيمكن تقسيم املحافظات
إىل الفئات التالية:
•محافظات كانت نسبة التصويت فيها بـ "نعم" أقل من :%50
ظهرت هذه الفئة بثالث محافظات فحسب ،وهي القاهرة
واملنوفية والغربية .وميكن تفسري ذلك بأ ّن القاهرة تع ّد مركز
األحداث وبؤرة الحراك السيايس الرئيس ،أما يف املنوفية فقد
ظهر الدعم الواضح للتيار املناهض لجامعة اإلخوان املسلمني
منذ انتخابات الرئاسة ،والذي ال زال موجو ًدا بشكل واضح يف
هذه املحافظة ،أما محافظة الغربية فكان الهاجس الخاص
بحقوق العامل يف الدستور الجديد هو املح ِّرك الرئيس الرتفاع
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نسبة التصويت فيها بـ "ال" .واشرتك يف ذلك كل رشائح املجتمع
من متعلمني وغري متعلمني.

•محافظات كانت نسبة التصويت فيها بـ "نعم" بني  %50إىل
أقل من  :%70كانت املحافظات املعبرِّ ة عن هذه الفئة يف نطاق
جغرايف متصل ،إضافة إىل محافظة اإلسكندرية ،وضمت من
الجنوب إىل الشامل محافظات البحر األحمر والسويس وجنوب
سيناء واإلسامعيلية والجيزة والقليوبية والرشقية وبورسعيد
ودمياط والدقهلية وكفر الشيخ.

•محافظات كانت نسبة التصويت فيها بـ "نعم"  %70فأكرث:
ظهرت املحافظات املعربة عن هذه الفئة أيضً ا يف شكل نطاق
جغرايف متصل ،إضافة إىل محافظة شامل سيناء ،حيث شملت
من الجنوب إىل الشامل محافظات أسوان وقنا واألقرص وسوهاج
وأسيوط والوادي الجديد واملنيا وبني سويف والفيوم ومرىس
مطروح والبحرية.
ويوضح الشكل ( )4أ ّن املحافظات األعىل يف نسبة التصويت تقع يف
معظمها بصعيد مرص ،وأ ّن الفئة املتوسطة واملرتفعة يف التصويت بـ
"نعم" شملت معظم البيئات املرصية من زراعية وصحراوية وسياحية
وساحلية ،وذلك عىل اختالف ثقافاتها ومستوياتها التعليمية واملادية
وطبيعة النشاطات التي ميارسها السكان يف كل بيئة.

خامسا :دور األمية
ً
في تفسير نتيجة االستفتاء
بـ "نعم" في محافظات مصر

تموز  /يوليـو 2013

•عالقة ارتباطية عكسية قوية ج ًدا :ظهرت هذه العالقة االرتباطية
يف محافظات اإلسكندرية والغربية واملنوفية وبورسعيد والقاهرة
وجنوب سيناء والبحر األحمر.
•عالقة ارتباطية عكسية قوية :اقترصت هذه العالقة عىل محافظات
السويس والدقهلية ودمياط.
•عالقة ارتباطية عكسية ضعيفة :وجدت يف محافظات اإلسامعيلية
والقليوبية والجيزة.
•عالقة ارتباطية موجبة ضعيفة :توزعت يف محافظات شامل سيناء
والرشقية وكفر الشيخ وأسوان واألقرص والوادي الجديد.
•عالقة ارتباطية موجبة قوية :انترشت يف محافظات البحرية ومرىس
مطروح والفيوم وبني سويف واملنيا وأسيوط وسوهاج وقنا.
ويتضح من الشكل ( )5أيضً ا أ ّن هناك تأث ًريا لألمية يف قرار التصويت
بنعم يف االستفتاء عىل الدستور امل�صري ،وذل��ك يف ع��دد من
املحافظات ،إال أنّه يجب التعامل مع هذه الحقيقة بيشء من الحذر
العتبارات عديدة من أهمها:
•انخفاض نسبة املشاركة يف االستفتاء ،والتي مل تتجاوز  ،%32.9مام
يصعب معه التعميم ،وعدم تأثري األمية أيضً ا يف قرار التصويت بـ
"نعم" يف باقي محافظات الجمهورية.
•إ ّن عدد األصوات االنتخابية يف محافظات الصعيد مل تشكِّل سوى
 %26.2من التوزيع النسبي للكتلة االنتخابية عىل مستوى الجمهورية.

النتائج والتوصيات

أوضحت الدراسة أ ّن نسبة املشاركة يف االستفتاء عىل الدستور
بدراسة الشكل ( )5الذي يوضح التوزيع املكاين للعالقة بني األمية املرصي الجديد اتسمت باالنخفاض ،وهو نتاج ضعف الوعي
ونتيجة التصويت بـ "نعم" يف محافظات مرص ،ومبقارنة أنواع السيايس باملجتمع ،وكانت نتيجة التصويت لصالح املوافقة عىل إقرار
العالقات االرتباطية( ((2يتضح ما ييل:
الدستور بنسبة  %63.8مقابل نسبة  %36.2لغري املوافقني .وشكلت
سبع محافظات ما يزيد عن نصف التوزيع النسبي للكتلة االنتخابية
 21للتع ّرف عىل مدى االرتباط بني املتغريات وتأثري كل منها يف األخرى ،جرى تصنيف عىل مستوى الجمهورية ( ،)%54.1وهي القاهرة والجيزة والدقهلية
العالقات االرتباطية بينها كام ييل:
عالقة ارتباطية موجبة قوية جدًا ،وهي التي تتميز بارتفاع معامل االرتباط  Correlationوالرشقية واإلسكندرية والبحرية والغربية ،وضمت محافظات الوجه
 Coefficientبني أي متغريين ،بحيث ال يقل عن 0.75
عالقة ارتباطية موجبة قوية ،حيث يرتاوح معامل االرتباط بني  0.5و0.75
عالقة ارتباطية موجبة ضعيفة ،وهي التي تنخفض معامالت االرتباط بها إىل أقل من 0.5
أي (.)0.5 : 0
عالقة ارتباطية عكسية قوية جدًا (ال تزيد عن .)0.75 -
عالقة ارتباطية عكسية قوية (.)0.5- : 0.75-
عالقة ارتباطية عكسية ضعيفة أكرب من ( 0.5-أقل من صفر .)0.5-:

عندما يقرتب معامل االرتباط بني متغريين مكانيني من  1.0+كلام ازداد ترابطهام الجغرايف
اإليجايب قوة ،وكلام اقرتب من  1.0-ازداد ترابطهام الجغرايف السلبي قوة.
نقلاً عن :صفوح خري ،البحث الجغرايف :مناهجه وأساليبه (الرياض :دار املريخ،)1990،
ص382؛ ومحمد عيل عمر ،مناهج البحث يف الجغرافيا بالوسائل الكمية ( الكويت :وكالة
املطبوعات ،الطبعة الرابعة منقحة ومعدلة ،)1983 ،ص .181

دراسات وأوراق تحليليّة
دور األمية في التأثير في التوجهات العامة للتصويت في مصر من منظور جغرافية االنتخابات
دراسة حالة استفتاء الدستور المصري 2012

الشكل ()4
التوزيع املكاين لنسب التصويت بـ "نعم" عىل الدستور يف محافظات مرص عام 2012

املصدر :من إعداد الباحث اعتامدًا عىل بيانات الجدول (.)4

الشكل ()5
التوزيع املكاين للعالقة بني األمية ونتيجة التصويت بـ "نعم" يف محافظات مرص عام 2012

املصدر :من إعداد الباحث اعتامدًا عىل نتيجة معامل االرتباط  Correlation Coefficientبني األمية ونتيجة التصويت بـ "نعم" يف محافظات مرص.
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القبيل عدا الجيزة ما نسبته  %26.2من التوزيع النسبي للكتلة التعامل مع هذه الحقيقة بيشء من الحذر بسبب انخفاض نسبة
االنتخابية عىل مستوى الجمهورية.
املشاركة يف االستفتاء ،مام يصعب معه التعميم .ومل ينسحب تأثري
األمية يف قرار التصويت بـ" نعم" عىل باقي محافظات الجمهورية،
إذ تراجع تأثري األمية يف قرار التصويت يف عالقة ارتباطية عكسية
قوية ج ًدا مبحافظات اإلسكندرية والغربية واملنوفية وبورسعيد
والقاهرة وجنوب سيناء والبحر األحمر ،وعالقة ارتباطية عكسية
قوية مبحافظات السويس والدقهلية ودمياط ،وعالقة ارتباطية
عكسية ضعيفة مبحافظات اإلسامعيلية والقليوبية والجيزة .وهو ما
يؤكد ما ذهبت إليه الدراسة من أ ّن هناك عالقة قوية بني الجهل
مبعناه الشامل وبني الوعي السيايس أو الوعي االقتصادي ،أما أمية
القراءة والكتابة فقد يكون من اإلجحاف الربط املتالزم بينها وبني
الوعي السيايس أو املشاركة السياسية.
واتضح من الدراسة أ ّن املحافظات ذات النسب املنخفضة يف األمية
ال متثل يف مجموعها ثقلاً سكانيًا أو انتخابيًا ،بعكس املحافظات وتويص الدراسة برضورة بذل املزيد من الجهد من قبل السياسيني
ذات النسب املتوسطة واملرتفعة يف األمية التي متثل ثقلاً سكان ًيا ومؤسسات الدولة لتحفيز املجتمع للمشاركة بفاعلية يف العملية
وانتخاب ًيا ،كام أ ّن عدد األصوات االنتخابية يف محافظات الصعيد السياسية ،سواء برفع نسبة التسجيل يف الجداول االنتخابية ملن مل
أساسا يف تلك الجداول ،أو من خالل زيادة نسبة الحضور ملن
مل تشكل سوى  %26.2من التوزيع النسبي للكتلة االنتخابية عىل يسجل ً
مستوى الجمهورية.
هم مقيدون يف الجداول االنتخابية؛ وذلك عن طريق العمل عىل
وأثبتت الدراسة أ ّن هناك تأث ًريا لألمية يف قرار التصويت يف االستفتاء رفع مستوى الوعي السيايس لدى فئات املجتمع ورشائحه كافة ،يك
عىل الدستور املرصي يف عالقة ارتباطية موجبة قوية مبحافظات تدرك هذه الفئات متطلبات العملية السياسية بالشكل الذي يسمح
البحرية ومرىس مطروح والفيوم وبني سويف واملنيا وأسيوط وسوهاج لهم بالتصويت ملن يستحق وعىل ما يستحق بحرية تامة ،وباقتناع
وقنا ،وعالقة ارتباطية موجبة ضعيفة مبحافظات شامل سيناء أ ّن الصوت االنتخايب أمانة ،وأ ّن هذا الصوت له قيمة قادرة عىل تغيري
والرشقية وكفر الشيخ وأسوان واألقرص والوادي الجديد .لكن يجب مالمح املشهد السيايس.

