
	الغـد  

حزب العمل  
ا0س.مي 
	ا4صري  

حزب ا0ص.ح 
	والتنمية  

حزب الحرية 
	والعدالة  

حزب الثورة 
	ا4صرية  

حزب ا0ص.ح 
	والنهضة  

	حزب الوسط  

	حزب الفضيلة  

	اليسار  
	الكرامة  

حزب التيار 
	ا4صري  

حزب 
	الوعي  

 Kحزب ا4صري
	اLحرار  

	الوفد  

الحزب 
	الناصري  

	حزب التجمع  

	الحزب الدستوري  
حزب التحالف 

الشعبي 
	ا0شتراكي  

الحزب ا4صري 
الديمقراطي 
	اVجتماعي  

	خارطة اLحزاب   
	السياسية ا4صرية  
ا4رحلة اLولى ل.نتخابات  

	النيابية   
28.11.2011	  

	  

	حزب العدل  

حزب مصر 
	إجمالي 41 حزب  	الحرية  

	3 حزب جديد بعد الثورة  
	   	علماني  

	  Kاليم

	توجه إس.مي  

الحزب 
القومي 
	ا4صري  

	حزب  	سياسي  	إس.مي  1	  
	أحزاب  	من  	الحزب  	الوطني  	السابق  9	  

	حزب  	ناصري  2	  
	شيوعية  -‐		أحزاب  	إشتراكية    2	  

	أحزاب  	يسار  	الوسط  5	  
	أحزاب  	وسط  6	  

	5 أأححززاابب للييببررااللييةة  

	حزب مصر الثورة  

	  Updated:	  17.11.2011	  
	  

حزب البناء 
	والتنمية  

	حزب اLصالة  
	حزب النور  

	حزب اVتحاد  

حزب مصر 
	الحديثة  

حزب مصر 
	الحرة  

حزب 
ا4واطن 
	ا4صري  

	حزب الحضارة  

	التحالف ا%س#مي  

حزب مصر 
العربي 

	ا0شتراكي  

التحالف 
	الديمقراطي  

	الكتلة ا4صرية  

تكتل »الثورة 
	مستمرة«  

الحزب 
ا0شتراكي 
	ا4صري  

حزب التحالف 
	ا4صري  

حزب ا4ساواة 
	والتنمية  

الحزب العربي 
	للعدل وا4ساواة  

حزب حراس 
	الثورة  

	  Kحزب ا4حافظ

حزب حقوق 
	ا0نسان وا4وطنة  

حزب الس.م 
	ا0جتماعي  

حزب الجبهة 
	الديمقراطية  

 Kحزب ا4ستقل
	الجدد  



التحالف ا0س.مي: أعلن عنه في نهاية شهر سبتمبر 2011 بقيادة 
حزب النور )والذي كان عضواً سابقـاً في التحالف الديمقراطي ( 

ويضم حزبK سلفيK با0ضافة إلى حزب البناء والتنمية وا4ؤسس 
	من الجماعة ا0س.مية  

	حزب اLصالة  

	حزب النور  

حزب البناء 
	والتنمية  

	حزب الفضيلة  

التحالف الديمقراطي: تم ا0ع.ن عنه في يونيو 2011 , تأسس على 
 Kحزاب ا4تنوعة ، ويقوده حزب ا0خوان ا4سلمLمجموعة كبيرة من ا

	الحرية العدالة ومؤخراً انفصل الوفد عن التحالف

حزب الحرية 
	والعدالة  

حزب العمل 
	ا0س.مي  

حزب مصر 
العربي 

	اVشتراكي  
حزب ا0ص.ح 

	والنهضة  

	الغـد  	حزب الحضارة   	الكرامة  

الكتلة ا4صرية: التحالف الليبرالي اLصلي , مكون من 3 أحزاب 
متحدين في قائمة واحدة : على الترتيب هم حزب ا4صريK اLحرار 

50% من ا4واقع الحزب ا4صري الديمقراطي اVجتماعي %40 

	التجمع %10  
Facebook:	  h9ps://www.facebook.com/groups/elkotlaelmasreya/	  
	  
	  
	  

	حزب ا4صريK حزب التجمع  
	اLحرار  

الحزب ا4صري 
الديمقراطي 
	ا0جتماعي  

تكتل »الثورة مستمرة« : أعلن عنه في شهر أكتوبر 2011 ويضم 
أحزاب يسارية ووسطية , وذلك عن طريق تحالف حزب التيار 

	ا4صري )شباب اVخوان( مع شباب الثورة  
Website:	  h9p://thawramostamera.files.wordpress.com	  
Facebook:	  h9ps://www.facebook.com/thawramostamera	  
	  
	  

حزب التيار 
	ا4صري  

حزب التحالف 
الشعبي 
	اVشتراكي  

الحزب 
اVشتراكي 
	ا4صري  

حزب مصر 
	الحرية  

حزب ا4ساواة 
	والتنمية  

	التحالفات والتكت.ت  

حزب الحالف 
	ا4صري  
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قائمة بالتشكيیالتت االحزبيیة تحتويي على معلوماتت أأساسيیة  
 

 ااسمم االحززبب
االمؤؤيیدديینن 

على 
	االفيیسبووكك  	  

	االتحالفف   االتسجيیلل 		ررئيیسس االحززبب     	مالحظظاتت  
مررشحيیهھ يیررتكززوونن في 

 االمحافظظاتت االتاليیة
Website	  

	   حززبب االنوورر  
51214	   االتحالفف 

	ااإلسالمي  
يیوونيیوو 
2011	   	عمادد االدديینن عبدد االغفوورر   	سلفي  	  

/ااألقاالقاهھھھررةة/ااإلسكنددرريیة/أأسيیووطط
ووررسعيیدد/ صرر/االفيیوومم/ب

 ددميیاطط/كفرر االشيیخ

http://www.alnourparty.org/ 	  
	  

https://www.facebook.com/A
lnourParty 	  

	  

	  حزبب ااألصالة  
7319	  

االتحالفف 
ااإلسالمي 	  

	  

أأغسططسس 
2011	  

عاددلل عبدد االمقصوودد 
	عفيیفي  	   	سلفي  

http://www.alasalah.org/pag اانظظرر حززبب االنوورر
es/home.html 	  

	  
http://www.facebook.com/al

asala.party 	  

حزبب االفضيیلة   	  
26071	  

االتحالفف 
ااإلسالمي 	  

	  

أأكتووبرر 
2011	   	  	   	 سلفي  

/http://www.alfadyla.com اانظظرر حززبب االنوورر 	  
	  

https://www.facebook.com/a
lfadyla 	  

	  

حززبب االبناء وواالتنميیة   	  	  
375	  

االتحالفف 
ااإلسالمي 	  

	  

سبتمبرر 
2011	  

  ,ططاررقق االززمرر
	صفووتت عبدد االغني   	االحززبب االررسمي للجماعة ااإلسالميیة  

https://www.facebook.com/p اانظظرر حززبب االنوورر
ages/االبناء‐-لحزبب‐-االرسميیة‐-االصفحة-‐
117564535010327/وواالتنميیة 	  

	  

حززبب ااإلصالحح وواالنهھضة  	  

11800	   االتحالفف 
	االدديیمقررااططي  

يیووليیوو 
2011	  

هھھھشامم مصططفى عبدد 
	االعززيیزز  

مررتبطط بحززبب منشقق منن ااإلخوواانن االمسلميینن 	  

nahda.org-‐http://www.eslah اانظظرر حززبب االحرريیة وواالعدداالة 	  
	  

https://www.facebook.com/e
slah.nahdaParty 	  

	  

وواالعدداالةحززبب االحرريیة    	  

77172	  
االتحالفف 

االدديیمقررااططي 	  
	  

يیوونيیوو 
2011	  

محمدد   	,محمدد مررسي
	سعدد االكتاتني  

ااإلخوواانن االمسلميینن 	  

االقاهھھھررةة/ااإلسكنددرريیة/أأسيیووطط/ااألق
صرر/االفيیوومم/بووررسعيیدد/ 

 ددميیاطط/كفرر االشيیخ/ االبحرر ااألحمرر

http://www.hurryh.com/ 	  
	  

https://www.facebook.com/F
JParty.Official 	  

	  

	  االتيیارر االمصرريي  
9476	  

تكتلل 
"االثووررةة 
	”مستمررةة  

	معلقق  	  
	محمدد االقصاصص     

	إإسالمم لططفي  
شبابب ااالخوواانن 	  

اانظظرر حززبب االتحالفف االشعبي 
 ااالشتررااكي

http://www.tayarmasry.com/ 	  
	  

https://www.facebook.com/T
MParty/ 	  

	  

	  حززبب مصرر االثووررةة  

154837	  
(?)	  

	   أأكتووبرر 
2011	   	أأحمدد االسكرريي   حززبب ااسالمي اانبثقق منن االثووررةة 	  

https://www.facebook.com/E االقاهھھھررةة / ااالسكنددرريیة
gyptRevolutionParty 	  

   حززبب االثووررةة االمصرريیة
31	   	   أأكتووبرر 

2011	 حززبب ااسالمي جدديیدد   

االقاهھھھررةة/ااإلسكنددرريیة/ بووررسعيیدد/ 
ددميیاطط  

 

https://www.facebook.com/p
ages/االلممصصررييةة‐-االلثثووررةة‐-ححززبب-‐
242177102503/ببااللأأسسممااععييللييهه
378?sk=info	  
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	   االووسطط  

26193	   	   فبرراايیرر 
2011	   	أأبوو االعال ماضي  

ااألحززاابب يیتخذذ منن االنمووذذجج ااسالمي ووسططي منن أأهھھھمم 
االترركي مثالً أأعلى وولهھ ااتصاالتت ووثيیقة بالددكتوورر 

محمدد االبررااددعي 	  

االقاهھھھررةة/ااإلسكنددرريیة/أأسيیووطط/ااألق
صرر/االفيیوومم/بووررسعيیدد/ 

ددميیاطط/كفرر االشيیخ/ االبحرر ااألحمرر  
 

http://www.alwasatparty.co
m/ 	  

	  
https://www.facebook.com/a

lwasatparty  

حززبب االعملل ااإلسالمي االمصرريي  	  

2638	  
االتحالفف 

االدديیمقررااططي 	  
	  

أأكتووبرر 
2011	   	محمدد أأحمدد حسيینن  

 2000ووااووقفف عامم  1978ااسالمي قوومي تأسسس عامم 
ووعاوودد نشاططة منن عددةة شهھوورر فقطط  

 

http://www.el‐- وواالعدداالة اانظظرر حززبب االحرريیة
3amal.com/news/ 	  

	  
https://www.facebook.com/p

ages/ااإلسالمي‐-االعمل‐-حزبب-‐
االمصريي

/121287574561635?sk=info 	  

حززبب مصرر االعرربي ااالشتررااكي  	  	  
335	  

االتحالفف 
االدديیمقررااططي 	  

	  

	  
1992	   	ووحيید فخريي ااألقصريي   حزبب بعثي قومي 	  

اانظظرر حززبب االحرريیة وواالعدداالة  
 

http://www.misrelaraby.net/ 	  
	  

https://www.facebook.com/
MisrElaraby 	  

	  

االمصرريي  	االحززبب االقوومي  	  

1901	   	   سبتمبرر 
2011	   	ططلعتت االساددااتت   قوومي يیميیني االحززبب االووططني االمنحللمنن   

	  

االقاهھھھررةة/ااإلسكنددرريیة/ بووررسعيیدد/ 
ددميیاطط/كفرر االشيیخ  

 

egypt.com/-‐http://www.np 	  
	  

https://www.facebook.com/p
ages/االمصريي‐-االقومي‐-االحزبب-‐
‐-االصفحة
131706413567716/االرسميیة 	  

	  

وواالتنميیة  	ااالصالحححززبب   	  

20926	   	   مايیوو 
2011	  

أأقارربب ووعائلة ططلعتت 
	االساددااتت  

 2009منن االحززبب االووططني االمنحلل اانشئ عامم 
حووااررااتت جيیددةة مع مبارركك   

	  

االقاهھھھررةة/ااإلسكنددرريیة/أأسيیووطط/ااألق
صرر/االفيیوومم/بووررسعيیدد/ 

 ددميیاطط/كفرر االشيیخ/ 

http://www.rdpegypt.org/ 	  
	  

https://www.facebook.com/r
dpegypt 	  

	  

	 حززبب االمووااططنن االمصرريي  
601	   	   سبتمبرر 

2011	  

صالحح حسبب هللا  
محمدد ررجبب االسكررتيیرر 

االعامم سابقاً للووططني 
االمنحلل 	  

	  

أأعضاء في االوططني االمنحل 	  

االقاهھھھررةة/ااإلسكنددرريیة /كفرر االشيیخ/ 
االبحرر ااألحمرر  

 

https://www.facebook.com/E
gyptian.Citizen.Party 	  

	  

حزبب مصر االحرةة   	  

532	   	   	معلق  	  	   أأعضاء في االوططني االمنحل 	  
	  

االقاهھھھررةة/أأسيیووطط/ااألقصرر/االفيیوومم/ 
/ االبحرر ااألحمررددميیاطط  

 

https://www.facebook.com/
masralhurra?sk=info 	  

	  

حزبب مصر االحديیثة   	  

221420	  
(?)	  

	  	   يیوليیو 
2011	  

نبيیل ددعبس عضوسابق 
	في االوططني االمنحل  

أأعضاء في االوططني االمنحل 	  
	  

االقاهھھھررةة/ااإلسكنددرريیة/ 
/ااألقصرر/بووررسعيیدد/  

 

http://www.masrelhadytha.or
g/ 	  

	  
https://www.facebook.com/

masrelhadytha?sk=wall 	  
	  

حزبب ااالتحادد االمصريي االعربي  	  

909	   	   سبتمبر 
2011	  	   أأعضاء في االوططني االمنحل 	  

	  

ااإلسكنددرريیة/أأسيیووطط/االفيیوومم 
/بووررسعيیدد/ /كفرر االشيیخ  

 

http://www.eauparty.com/ 	  
	  

https://www.facebook.com/e
auparty?sk=info 	  
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	  حززبب االمحافظظيینن  

147	   	   2006	  	   االوططني االمنحلأأعضاء في  	  
	  

االقاهھھھررةة/ااإلسكنددرريیة/أأسيیووطط/ااألق
صرر/االفيیوومم/بووررسعيیدد/ ددميیاطط  

 

http://mohafizen.forumegypt.
net/ 	  

	  
https://www.facebook.com/p

ages/االمصريي‐-االمحافظيین‐-حزبب-‐
	121379187945070/االجديید  

االجدددد حززبب االمستقليینن   	  

310	  	   	   	معلق  	  	   أأعضاء في االوططني االمنحل 	  
	  

http://www.almostklenalgodo االقاهھھھررةة
d.org/  

 
https://www.facebook.com/pa

ges/لحزبب-االرسميیهھ-االصفحهھ-
-االمستقليین
214149945277843/االجددد  

االحززبب االعرربي للعددلل وواالمساووااةة  	  
177	   	   ااكتوبر 

2011	  	   أأعضاء في االوططني االمنحل 	  
	  

https://www.facebook.com/e أأسيیووطط
lhezb.el3araby 	  

 

حززبب االكرراامة    	  
5289	  

االتحالفف 
االدديیمقررااططي 	  

	  

أأغسططسس 
2011	  

حمدديینن صباحي  
	أأميینن ااسكنددرر  

ناصرريي ااشتررااكي 	  

اانظظرر حززبب االحرريیة وواالعدداالة  
 

https://www.facebook.com/p
ages/لحزبب‐-االرسميیة‐-االصفحة-‐
‐-االكراامة
االعربيیة

/156679571052816?sk=info 	  
	  

	االحززبب االعرربي االدديیمقررااططي االناصرريي  
222	   	   1992	   	سامح عاشوورر   ناصرريي ااشتررااكي 	  

االقاهھھھررةة/ أأسيیووطط/ ددميیاطط/ االبحرر 
ااألحمرر  

 

https://www.facebook.com/p
ages/االديیمقرااططى‐-االعربى‐-االحزبب-‐
133933866659857/االناصرىى 	  

	  

حززبب االتحالفف االشعبي ااالشتررااكي  	  
40573	  

تكتلل 
"االثووررةة 
”مستمررةة 	  

	  

ااكتوبر 
2011	  

أأبوو االعزز االحرريیرريي  
عبدد االغفارر شكرر  

	  	  
حززبب االتحالفف ااالشتررااكي 	  

االقاهھھھررةة/ااإلسكنددرريیة/أأسيیووطط/ 
ددميیاطط/كفرر االشيیخ/ االبحرر ااألحمرر  

 

http://egyleftparty.org/ 	  
	  

https://www.facebook.com/p
opular.alliance.party 	  

	 االحززبب ااالشتررااكي االمصرريي  	  
1713	  

تكتلل 
"االثووررةة 
”مستمررةة 	  

	  

	معلقق  	  	   حززبب مارركسي ااشتررااكي 	  

اانظظرر حززبب االحرريیة وواالعدداالة  
 

https://www.facebook.com/S
ocialist.Party.of.Egypt 	  

	  

ااالجتماعي االحرر االحززبب االددستوورريي  	  
387	   	   	   	  

2008	   		ممددووحح قناوويي     للجمعيیة االقووميیة  2010أأحدد ااألعضاء االمؤؤسسيینن في 
ااشتررااكيیةللتغيیيیرر االخاصة بالبررااددعي ذذاا خلفيیة  	  

/http://www.aldostory.org االقاهھھھررةة / كفرر االشيیخ 	  
	  

https://www.facebook.com/g
roup.php?gid=39009681202 	  

	االحززبب االمصرريي االدديیمقررااططي ااالجتماعي  
19040	   االكتلة 

	االمصرريیة  
يیووليیوو

2011	   	محمدد أأبوو االغارر   ليیبرراالي يیسارريي كثيیررمنن االمثقفيینن اانضموواا إإليیهھ  
	  

يیة/أأسيیووطط/ااألقاالقاهھھھررةة/ااإلسكنددرر
صرر/االفيیوومم/بووررسعيیدد/ 

ددميیاطط/كفرر االشيیخ/االبحرر ااألحمرر  
 

http://www.egysdp.com/ 	  
	  

https://www.facebook.com/E
gysdp 	  

	  

حززبب حررااسس االثووررةة   	  

5559	   	   	معلق   	مجدديي االشرريیفف   	شبابب االثووررةة يیسارريي االتووجهھ   	  

http://www.horaselthawra.co ااألقصرر
m 	  

	  
https://www.facebook.com/H

oras.ElThawra 	  
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	  حزبب االمساووااةة وواالتنميیة  	  

32689	  

تكتلل 
"االثووررةة 
”مستمررةة 	  

	  

ااكتووبرر 
2011	   	تيیسيیرر فهھمي  	  

ااشتررااكي ااجتماعي يینتمي إإلى يیسارر االووسطط قرريیبب منن 
شبابب االثووررةة تتررأأسهھ ممثلة قبططيیة  

	  

حززبب االتحالفف االشعبي اانظظرر 
 ااالشتررااكي

http://www.almosawahwaelt
anmia.com 	  

	  
https://www.facebook.com/e

lmoswaweltanma  

	   االتجمع  
2769	   االكتلة 

	االمصرريیة  
	  

1992	  
االسعيیدد ررفعتت 	  

	  
ناصرريي ااشتررااكي 	  

االقاهھھھررةة/ااإلسكنددرريیة/أأسيیووطط/ااألق
صرر/االفيیوومم/بووررسعيیدد/ 

ددميیاطط/كفرر االشيیخ/ االبحرر ااألحمرر  
 

	  
https://www.facebook.com/p

ages/حزبب-‐
sk=info?45885284538/االتجمع 	  

 

	  حززبب االعددلل  
19440	   	  	   يیوونيیوو 

2011	   	  	   حززبب ووسططي يیددعمم االبررااددعي في حملتهھ االررئاسيیة 	  

االقاهھھھررةة/ااإلسكنددرريیة 
/ااألقصرر/االفيیوومم/ ددميیاطط/ االبحرر 

ااألحمرر  
 

http://eladl.org/ 	  
	  

https://www.facebook.com/e
ladlparty?ref=ts 	  

	  

االحضاررةة    	  
االتحالفف  8994

	االدديیمقررااططي  
	يیووليیوو  

2011	  

حاتمم عززاامم  
محمدد االصاوويي  

	  
حززبب جدديیدد ليیبرراالي ووسططي 	  

اانظظرر حززبب االحرريیة وواالعدداالة  
 

https://www.facebook.com/a
lhadaraparty 	  

	  

حزبب االتحالف االمصريي  	  

2469 
تكتلل 

"االثووررةة 
”مستمررةة 	  

	  

	معلقق  	  	   حززبب ليیبرراالي  يیددعمم االبررااددعي في حملتهھ االررئاسيیة 	  

االقاهھھھررةة/ااإلسكنددرريیة/أأسيیووطط/ 
ددميیاطط/كفرر االشيیخ/ االبحرر ااألحمرر  

 

http://www.elthalf.com 	  
	  

https://www.facebook.com/g
roups/EgyptianAllianceParty/ 	  

	  

حززبب االووعي   	  
568	   	   	معلقق  	   		,شادديي غززاالي حرربب     ووسططي 	  

/http://www.elwa3i.com االقاهھھھررةة 	  
	  

https://www.facebook.com/E
lwaei 	  

 

	 وواالمووااططنة حقووقق ااإلنسانن حززبب  
2248	   	   	معلقق  	   	جمالل االتهھامي    ووسططي

https://www.facebook.com/h ااالسكنددرريیة / أأسيیووطط
rcparty?sk=info  

 

حززبب االسالمم االدديیمقررااططي  	  

246	   	   2005	  	   	  

http://www.hezbalsalam.com االقاهھھھررةة / أأسيیووطط / كفرر االشيیخ
/index.php	  
	  
https://www.facebook.com/p
ages/االسالمم‐-حزبب-‐
	183044795066782/االديیمقرااططى  

	  

االووفدد    	  	  	  

18002	   	   	  
1983	   	االسيیدد االبددوويي  	   أأقددمم حززبب مصرريي ليیبرراالي قوومي 	  

االقاهھھھررةة/ااإلسكنددرريیة/أأسيیووطط/ااألق
صرر/االفيیوومم/بووررسعيیدد/ 

ددميیاطط/كفرر االشيیخ/ االبحرر ااألحمرر  
 

https://www.facebook.com/A
lwafdparty 	  

	  
http://www.alwafdparty.com

/ 	  
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	 ااألحرراارر حززبب االمصرريیيینن  	  

81189	   االكتلة 
	االمصرريیة  

يیووليیوو
2011	   	نجيیبب ساوويیررسس  	   حززبب ليیبرراالي نجح في تجميیع ررأأيي االمصرريیيینن في 

	االخاررجج معاررضض قوويي لنظظامم مبارركك  	   	  

االقاهھھھررةة/ااإلسكنددرريیة/أأسيیووطط/ااألق
صرر/االفيیوومم/بووررسعيیدد/ 

ددميیاطط/كفرر االشيیخ/ االبحرر ااألحمرر  
 

http://www.almasreyeenalah
rrar.org/ 	  

	  
https://www.facebook.com/a

lmasreyeenalahrrar 	  
	  

	  حززبب مصرر االحررةة  
14355	  

تكتلل 
"االثووررةة 
”مستمررةة 	  

	  

	مايیوو   	  
2011	   	حمززااووييعمرروو    ليیبرراالي ووسططي ااجتماعي يیسعى للعدداالة ااإلجتماعيیة 

	وواالمساووااةة بيینن االناسس   	  

االقاهھھھررةة/ااإلسكنددرريیة/أأسيیووطط/ااألق
صرر/االفيیوومم/بووررسعيیدد/ 

ددميیاطط/كفرر االشيیخ/ االبحرر ااألحمرر  
 

http://www.masralhureyya.or
g/ 	  

	  
https://www.facebook.com/

MasrAlHureyya  

حززبالغدد    	  
55265	   االتحالفف 

	االدديیمقررااططي  
أأكتووبرر 
2011	   	أأيیمنن نوورر  

معاررضض نشطط لنظظامم مبارركك ووسططي  2004أأنشئ في 
ووليیبرراالي ااقتصادديیا  

	  

االقاهھھھررةة/ااإلسكنددرريیة/أأسيیووطط/ااألق
صرر  

 

http://www.aymannour.net/ 	  
	  

https://www.facebook.com/d
r.Aymannour 	  

	 حززبب االجبهھة االدديیمقررااططيیة  
6077	   	   	  

2007	  
أأسامة االغززاالي حرربب  

	محمدد نصيیرر  
سمح لهھا بالتووااجدد  أأحدد أأحززاابب االمعاررضة االقليیلة االتي

	في عهھدد مبارركك وولهھ ددوورر هھھھامفي قيیامم االثووررةة   	  

ااإلسكنددرريیة/أأسيیووطط /كفرر االشيیخ/ 
االبحرر ااألحمرر  

 

http://www.democraticfront.
org/ 	  

	  
https://www.facebook.com/e

lgabha.party 	  
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-28االمرحلة ااألوولى لإلنتخاباتت االنيیابيیة:  نوفمبر  
  
 

  
 
 
 
 

 
االتمثيیل االنسبي: قواائم ااألحزاابب / االمحافظاتت -  

 
• (االقاهھھھرةة٬، ااألسكندرريیة٬، كفر االشيیخ٬، بوررسعيید٬، أأسيیوطط٬، ددميیاطط٬، االفيیومم٬، ااألقصر٬، االبحر ااألحمر) محافظاتت 9): حزبب االحريیة وواالعداالة بقيیاددةة( االتحالف االديیمقرااططي   
• (االقاهھھھرةة٬، ااألسكندرريیة٬، كفر االشيیخ٬، بوررسعيید٬، أأسيیوطط٬، ددميیاطط٬، االفيیومم٬، ااألقصر٬، االبحر ااألحمر) محافظاتت 9حزبب االوفد:    
• ومم٬، ااألقصر٬، االبحر ااألحمر)شيیخ٬، بوررسعيید٬، أأسيیوطط٬، ددميیاطط٬، االفيی( االقاهھھھرةة٬، ااألسكندرريیة٬، كفر االمحافظاتت  9تتكونن من االمصريیيین ااألحراارر٬، االمصريي االديیمقرااططي ااإلجتماعي وواالتجمع) لة االمصريیة (االكت   
• سعيید٬، أأسيیوطط٬، ددميیاطط٬، االفيیومم٬، ااألقصر)شيیخ٬، بورراالقاهھھھرةة٬، ااألسكندرريیة٬، كفر اال( محافظاتت 8االتحالف ااإلسالمي (يیقيیاددةة حزبب االنورر):    
• ااألحمر)٬، االبحر شيیخ٬، بوررسعيید٬، أأسيیوطط٬، ددميیاطط٬، االفيیومماالقاهھھھرةة٬، ااألسكندرريیة٬، كفر اال( محافظاتت 8"(يیتألف من حزبب االتحالف االشعبي ااإلشترااكي٬، االتيیارر االمصريي٬، مصر االحريیة٬، ااإلشترااكي االمصريي٬، االتحالف االمصريي٬، االمساووااةة وواالتنميیة) االثوررةة مستمرةة"تكتل    
• شيیخ٬، بوررسعيید٬، أأسيیوطط٬، ددميیاطط٬، االفيیومم٬، ااألقصر)االقاهھھھرةة٬، ااألسكندرريیة٬، كفر اال( محافظاتت 8: حزبب ااإلصالحح وواالتنميیة   
• ندرريیة٬، بوررسعيید٬، أأسيیوطط٬، ددميیاطط٬، االفيیومم٬، ااألقصر)االقاهھھھرةة٬، ااألسكمحافظاتت ( 7: حزبب االمحافظيین   
• ددميیاطط٬، االفيیومم٬، ااألقصر٬، االبحر ااألحمر)شيیخ٬، بوررسعيید٬، أأسيیوطط٬، ٬، كفر االاالقاهھھھرةة( محافظاتت 7حزبب االوسط:    
• ندرريیة٬، ااألقصر٬، االفيیومم٬، ددميیاطط٬، االبحر ااألحمر)االقاهھھھرةة٬، ااألسك( محافظاتت 6حزبب االعدلل:    
• أأسيیوطط٬، ااألقصر٬، االفيیومم٬، ددميیاطط٬، االبحر ااألحمر) (االقاهھھھرةة٬، محافظاتت 6: حزبب االحريیة االمصريي   
• بوررسعيید٬، ددميیاطط٬، االفيیومم٬، االبحر ااألحمر)االقاهھھھرةة٬، ااألسكندرريیة٬، ( محافظاتت 6 االحزبب االقومي االمصريي:   
• (ااألسكندرريیة٬، أأسيیوطط٬، كفر االشيیخ٬، االبحر ااألحمر) محافظاتت 5حزبب االجبهھة االديیمقرااططي:   
• االقاهھھھرةة٬، ااألسكندرريیة٬، كفر االشيیخ٬، االبحر ااألحمر)( محافظاتت 4حزبب االموااططن االمصريي:    
• االقاهھھھرةة٬، ااألسكندرريیة٬، أأسيیوطط٬، ااألقصر)( محافظاتت 4حزبب االغد:    
• (االقاهھھھرةة٬، أأسيیوطط٬، ددميیاطط٬، االبحر ااألحمر) محافظاتت 4: االناصريياالحزبب    
• (االقاهھھھرةة٬، ااألسكندرريیة٬، بوررسعيید٬، ددميیاطط) محافظاتت 4: حزبب االثوررةة االمصريیة   
• (االقاهھھھرةة٬، ااألقصر٬، بوررسعيید)محافظاتت  3 حزبب مصر االحديیثة:   
• االقاهھھھرةة٬، أأسيیوطط٬، كفر االشيیخ)  (محافظاتت 3حزبب االسالمم االديیمقرااططي:    
• (االقاهھھھرةة٬، ااألسكندرريیة)محافظتانن حزبب مصر االثوررةة:    
• (االقاهھھھرةة٬، كفر االشيیخ) محافظتانن:  االحر ااإلجتماعي االحزبب االدستورريي   
• (االقاهھھھرةة) محافظة ووااحدةةحزبب االمستقليین االجددد:    
• (االقاهھھھرةة) : محافظة ووااحدةةحزبب حرااسس االثوررةة   
• :االحزبب االعربي للعدلل وواالمساووااةة  )أأسيیوطط( محافظة ووااحدةة    
• (االقاهھھھرةة) : محافظة ووااحدةة: حزبب االوعي   
• : محافظة ووااحدةة (ااألسكندرريیة)حزبب حقوقق ااإلنسانن وواالموااططنة   

 
 

9	محافظاتت    
االقاهھھھرةة  ااإلسكندرريیة  - ددميیاطط  –بوررسعيید  –االفيیومم  –ااألقصر  –أأسيیوطط  - كفر االشيیخ  - االبحر ااألحمر -  
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االوقت ذذااتهھ عمليیة في منتهھى  فيإإذذاا أأررددنا إإجرااء تصنيیف للقوىى االسيیاسة االمتوااجدةة على االساحة االمصريیة سنجدهھھھا مسألة معقدةة وولكنهھا 
. ووفقاً للقواائم يینايیر. تهھدفف هھھھذهه االخاررططة إإلى سد فرااغغ ووررسم صوررةة أأووليیة للساحة االسيیاسيیة االمصريیة 25ااألهھھھميیة خاصة بعد ثوررةة 

في االجولة ااألوولى لالنتخاباتت االبرلمانيیة  حزبيیةقائمة أأحزاابب/ تحالفاتت  ٬26، هھھھناكك 2011نوفمبر  16ااإلنتخابيیة االرسميیة االمنشوررةة في 
).2011نوفمبر  28(  
 

ذاا ااإلططارر مناسباً لتصويیر تنقسم ااألحزاابب االسيیاسيیة إإلى أأرربعة محاوورر ررئيیسيیة هھھھي: االتوجهھ االديیني وواالعلماني ووااليیميیني ووااليیسارريي٬، وويیبدوو هھھھ
عاما٬ُ، فقد كانن االحزبب االوططني االديیمقرااططي هھھھو االحزبب  30االمشهھد االمصريي ووخاصة ووأأنن مصر ااستمرتت تحت سيیطرةة حزبب ووااحد ططواالل 

االحاكم وواالالعب االرئيیسي االمحظوظظ في ووقت كانت ااألحزاابب االسيیاسيیة ااألخرىى تخضع لقوااعد مقيیدةة. لقد حصلت معظم ااألحزاابب االجديیة 
ترخيیص االرسمي على إإنشائهھا وولكن ال يیزاالل بعضهھا ددوونن ترخيیص إإال أأننا قرررنا إإددررااجهھا في هھھھذهه االخاررططة. أأجريینا هھھھذاا االتصنيیف على اال

بناءاا على تحليیل لبراامج ااألحزاابب ووووفقاً لبيیاناتت ررؤؤسائهھا  
 

يیاكوبو كارربونارريي  
باحث سيیاسي مستقل من إإيیطاليیا   

 carbonarijacopo@gmail.com 	  
 
 
 
 

مرفق : قائمة بتشكيیالتت حزبيیة قديیمة غيیر مدررجة في االخريیطة  
 

يیصعب االتحقق منهھيینايیر وواالتي لعبت ددووررااً في االمعاررضة االرسميیة في فترةة االحكم االسابق وولكن االتعويیل على ووجوددهھھھا فعليیاً  25تشكيیالتت حزبيیة قديیمة اانشئت قبل ثوررةة هھھھي  	  
	  
	  	  
 

PARTY	   Registered	  	   	االقيیادديیيینن أأوو االشخصيیاتت في االووااجهھة  
	حززبب ااألحرراارر ااالشتررااكيیيینن   	نعم  	   	حلمي سالمم  

	حززبب ااألمة   	نعم   	يیعيیشش أأبوو ررجيیعة  
	حززبب االخضرر االمصرريي   	نعم   	أأحمدد االجبالي  
	حززبب ااالتحادد االدديیمقررااططي   	نعم   	عبدد االمنعمم ااألعسرر  
	حززبب االووحددةة ااالشتررااكي   	نعم   	أأحمدد االجبالي  
	حززبب االووفاقق االووططني   	نعم   	حسنن ترركك  

	2000مصرر    	نعم   	أأسامة شلتووتت  
	حززبب االجيیلل االدديیمقررااططي   	نعم   	ناجي االشهھابي  
	حززبب االسالمم االدديیمقررااططي   	نعم   	أأحمدد بيیوومي االفضالي  
	االحززبب االجمهھوورريي االحرر   	نعم   	 أأحمدد بيیوومي االفضالي  

 

12		حززبب ااسالمي    

9		أأحززاابب منن االووططني االمنحلل    

2		حززبب ناصرريي    

2		أأحززاابب ااشتررااكيیة شيیووعيیة    

5		أأحززاابب ووسطط االيیسارر    

6		أأحززاابب ووسططيیة    

	أأحززاابب ليیبررااليیة 5  


