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تقدمي

�َصَرع معهد االأخدود العظيم يف م�صروع تاريخ انتخابات ال�صودان، يف منت�صف 2008. يف ذلك الوقت كان عدد من 
الوكاالت الدولية ت�صع خططها لدعم االنتخابات املقررة وفقًا التفاقية ال�صالم ال�صامل عام 2009. وعلى الرغم من 
اأن العديد من هذه الوكاالت لها خربات عميقة ووثيقة ال�صلة يف مناطق اأخرى من العامل، اإال اأن غالبيتها ال متتلك 
�صوى القليل من املعرفة بالتاريخ االنتخابي ال�صابق يف ال�صودان. يهدف م�صروع تاريخ االنتخابات لتزويد هوؤالء العاملني 
الدوليني وال�صودانيني امل�صاركني يف االنتخابات بلمحة عن ال�صياق التاريخي، اآملني اأن ي�صاعد ذلك يف املهمة اجل�صيمة 

للتح�صري لالنتخابات.

يتكون فريق امل�صروع من د. جا�صتني ويلز، وهو موؤرخ يف جامعة درم )منتدب حاليًا للمعهد الربيطاين يف �صرق اإفريقيا 
ال�صيا�صية  العلوم  واخت�صا�صي  اخلرطوم،  جامعة  من  البطحانى  عطا  د.  ال�صيا�صية  العلوم  واخت�صا�صي  بنريوبي(، 
الربوفي�صور بيرت وودورد من جامعة ريدجن. وقد قام الفريق ببحث اأر�صيفي يف دار الوثائق القومية باخلرطوم، ودار 
وثائق جنوب ال�صودان يف مدينة جوبا، ودار الوثائق القومية باململكة املتحدة. وقد قام اأع�صاء من الفريق بفح�ص االأعمال 
املن�صورة، والتغطية ال�صحفية لالنتخابات ال�صابقة واأجروا عددًا من مقابالت مع اأ�صخا�ص �صاركوا يف االنتخابات على 
م�صتويات عديدة؛ )كاأع�صاء جلان انتخابات �صابقني، ومر�صحني، ومندوبي اأحزاب، وموظفي انتخابات حمليني(. وقد 

اأُجري البحث يف ال�صودان يف كل من اخلرطوم الكربى، وودمدين، و�صندي، وجوبا.

قام بامل�صاعدة البحثية كلٌّ من ه�صام بالل، كمال اأحمد يو�صف، ويليام برييدج، جيهان الطاهر، زو كورماك. وقامت 
اإمييلى ويلمزيل بتحرير التقرير، ونود اأن نعرب عن االمتنان للم�صاعدة والتعاون اللذين قدمهما مكتب الوثائق القومية، 
وزارة الثقافة وال�صباب والريا�صة بحكومة جنوب ال�صودان وفريدى كرافر، ووانديا جي�صورو من وزارة التنمية الدولية 
الربيطانية. ويود املوؤلفون اأي�صًا تقدمي ال�صكر جلميع الذين اأُجريت معهم املقابالت الذين اقتطعوا من وقتهم عن طيب 

خاطر ل�صرح خرباتهم، فبدون تعاونهم وموؤازرتهم الأ�صبح هذا امل�صروع البحثي م�صتحياًل.

 Published 2009 by the Rift Valley Institute under Creative Commons licence 2.5 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/



5االنتخابات يف ال�صودان: التعّلم من التجربة         ال�صفحة                من   63

ملّخ�ص تنفيذي
ة التقرير حجَّ

من املقرر اإجراء االنتخابات يف ال�صودان عن طريق االقرتاع ال�صري يف �صهر فرباير 2010. وملا كانت االنتخابات 
عن�صرًا رئي�صيًا يف اأية اإ�صرتاتيجية تبغي �صياغة ت�صوية �صيا�صية اأكرث اإن�صافًا، وا�صتقرارًا، و�صمواًل، ملختلف الفاعلني، 
فهي اإذًا عملية مهمة بالن�صبة للجدول الزمني التفاقية ال�صالم ال�صامل، وُيْرَجى منها اأن تكون برهانًا على اإمكان اإقامة 

نظام �صيا�صي دميقراطي يف بلد موّحد.

القوة  ال�صري ملدة طويلة هي  االنتخابات عن طريق االقرتاع  الكامنة يف  التحويلية  القدرة  الثقة يف  اأ�صبحت  لقد 
ال�صمالية. لكن هذا  واأمريكا  اأوروبا،  للوكاالت الدولية واحلكومات املانحة يف كلٍّ من  التنموية  ال�صيا�صات  الدافعة يف 
االعتقاد اأ�صبح يف ال�صنوات القليلة املا�صية مو�صعًا لل�صك؛ فقد جادل البع�ص باأن االقرتاع حتّول اإىل �صنم ي�صجع على 
اأداء �صلوك انتخابي فارغ ال مي�ّص اأ�صا�صيات ال�صيا�صة بالتغيري. ووفقًا لهذه احلجة فاإنه بو�صعنا اأن نتيح للنا�ص احلّق 
يف الت�صويت، يف حني نحرمهم من اأ�صا�صيات الدميقراطية: اأي الو�صول اإىل العدالة، و�صفافية احلكم، وحرية التعبري 

والتنظيم.

على �صوء مثل هذا النوع من النقد ميكن الت�صاوؤل؛ هل ت�صكل االنتخابات فرقًا؟. يجادل هذا التقرير باأنها كذلك. 
فانتخابات ال�صودان املقبلة لي�صت بب�صاطة �صيئًا مما يفر�صه املجتمع الدويل يف مراحل ما بعد النزاع؛ الأنها ميكن اأن 
منذ  ال�صودانية  ال�صيا�صية  الفكرة جذور �صاربة يف اخلربة  ولهذه  الوطني.  وااللتحام  للم�صاركة  تكون حلظة حقيقية 
انتخابات احلكم الذاتي عام 1953. وهي انتخابات ُعِقدت يف ظل ظروف غاية يف ال�صعوبة، �صاَبَها التوتر وال�صكوك، 
وم�صتوى  وتنظيمها  بهدوئها  املت�صائمني  اأفحمت  لكنها  �صالمتها؛  يف  وال�صك  واالرتباك  الزمن،  و�صيق  امل��وارد،  و�ُصّح 
هذا  يومنا  اإىل  متثل  زالت  وما   ،1956 العام  يف  ال�صودان  ال�صتقالل  اأ�صا�صًا  بذلك  عت  فَو�صَ فيها،  الناخبني  م�صاركة 
منوذجًا ملهمًا يف امل�صاركة الوطنية؛ حيث منحت الناخبني اإح�صا�صًا جديدًا بالوطنية، واأعطت موظفي اخلدمة العامة 

العديدين الذين اأداروها خربَة العمل معًا مل�صلحة اأمة جديدة.

االنتخابات عن طريق  تبّني  اإىل  َقْبل  من  قادت  التي  الطموحات  بع�ص  االأق��ل،  على  انتخابات 1953،  لقد حققت 
ال�صيا�صية  التا�صع ع�صر ف�صاعدًا. هذا االبتكار يف املمار�صة  اأوروبا والواليات املتحدة منذ القرن  ال�صري يف  االقرتاع 
لهذه الدول األهمته فكرة اأن االقرتاع ال�صري �صوف يخلق عالقة جديدة ومبا�صرة بني املواطن والدولة، ويحّرر الفرد 
من اخلوف، ومن اأن يكون عر�صًة للتاأثري عليه ب�صكل غري مالئم، وي�صمح له ولها باالختيار العقالين، ويخلق مواطنني 
م�صوؤولني. اإن االقرتاع ال�صري، اإذا متت اإدارته ب�صكل منا�صب، عملية معقدة ت�صمل ت�صجيل الناخبني � مبا يف ذلك الطعون 
واال�صتئنافات � وت�صمية املر�صحني، وتنظيم االقرتاع والفرز. وهو ميثل فر�صًة الإ�صراك املوظفني املدنيني واجلماهري على 

ال�صواء يف اال�صطالع بعمليات حكومة دميقراطية منفتحة.

يفح�ص هذا الكتاب؛ »االنتخابات يف ال�صودان: التعلُّم من التجربة«، تاريخ ال�صودان الكبري مع االنتخابات، ويت�صاءل 
ملاذا مل ُتْف�ِص االنتخابات التعددية اإىل االآن، اإىل ذلك النوع من احلكومة امل�صتقرة الفعالة يف ال�صودان، وهو ما يهدف 
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االقرتاع ال�صري اإىل ت�صجيعه. ويجادل التقرير باأن ف�صل احلكومة يجب اأال ُيوؤخذ دلياًل على عدم مالءمة االنتخابات 
القيادة،  �صعف  لعب  اإذ  عديدة.  اأ�صباب  عن  ناجم  ال�صودان  ال�صيا�صي  اال�صتقرار  عدم  اأن  ذلك  ال�صودان.  لظروف 
االنتخابات  وكان عدم اجناز  اال�صتقرار.  دوره يف عدم  ال�صعب،  اال�صتعماري  واالإرث  املعقدة،  االإقليمية  وال�صيا�صات 
وعَدها باإعادة �صياغة الثقافة ال�صيا�صية ناجتًا جزئيًا عن هذا احلجم الهائل من التحديات. بل كان لهذا الف�صل عاقبته 

من م�صكالٍت يف العملية االنتخابية اأ�صعفت اإمكانية اأن تخلق االنتخابات عالقات جديدة بني املواطن والدولة.

تنق�صم هذه امل�صكالت اإىل نوعني. اأولهما املمار�صات الفا�صدة الذي اأ�صبح وا�صع االنت�صار يف ظل االأنظمة ال�صمولية، 
ويرتاوح من ح�صو �صناديق االقرتاع من قبل موظفي االنتخابات، وا�صتبدال ال�صناديق بعد الت�صويت، اإىل اأ�صكال اأخرى 
اأقل مبا�صرة؛ مثل التخويف، وا�صتخدام موارد الدولة يف العملية االنتخابية، والتدخل يف االإعالم االإخباري، واال�صتبعاد 
وا�صعًة  التجاوزات �صكوكًا  ي  وتف�صِّ انت�صار  ّخلف  الذين يراهم احلزب احلاكم غري منا�صبني. وقد  للمر�صحني  د  املتعمَّ
بني النا�ص حول جميع املمار�صات االنتخابية. مل تخُل االنتخابات التعددية من املخالفات، واإن كانت اأقل انت�صارًا. وقد 
اأ�صخا�ص غري م�صتوفني لل�صروط، و�صراء االأ�صوات،  ِقَبل  حدث االقرتاع، والت�صجيل املتعدد، والت�صجيل واالقرتاع من 
طرحها  انتقادات  وتوحي  االنتخابات.  جميع  يف  املدنيني  املوظفني  ِقَبل  من  للموارد  ال�صليم  غري  التاأثري  وا�صتخدام 
االأ�صخا�ص الذين متت مقابلتهم، وال�صذوذ االإح�صائي، باأن املمار�صات الفا�صدة اأكرث �صيوعًا نتيجة لتدهور االأخالقيات 
واالنحراف يف  التالعب  اأن  اإىل  ي�صري  التقرير  هذا  لكن  عامة.  ب�صورة  ال�صبعينيات  منذ  العامة  اخلدمة  واملهنية يف 

نع املر�صحني ووكالئهم ولي�ص املوظفني. االنتخابات التعددية يكون عادة من �صُ

له  امل�صكالت  هذه  وحتليل  ال�صودانية.  االنتخابات  املوارد  م�صكالت  اأ�صعفت  ال�صلبية  الت�صرفات  هذه  جانب  واإىل 
اأنها � يف الفرتة  اأبدًا، على الرغم من  عدد من النتائج على تنظيم االنتخابات اليوم. مل تكن الدولة ال�صودانية قوية 
التعقيد.  �صديد  لوج�صتّي  ال�صري هي مترين  االقرتاع  واالنتخابات عن طريق  عنيفة.  كانت   � تالها  وما  اال�صتعمارية 
وت�صمل التحديات حجم البلد، والتغريات الكبرية يف امل�صتويات التعليمية و�صط ال�صكان، وال�صكوك الوا�صعة االنت�صار يف 
احلكومة. وقد حاول اأغلب الر�صميني الذين �صاركوا يف االنتخابات التعددية القيام بوظيفتهم على نحو �صحيح متَّبعني 
توجيهات معقدة من روؤ�صائهم، واأحيانًا ال ميكن تطبيقها. لكن جميع هذه االنتخابات انعقدت يف ظل وقت وموارد غري 

كافية.

بني جيدًا، وعدم كفاية و�صائل املوا�صالت. اإذ  كان هنالك عيبان اأ�صا�صيان يف االإدارة، هما قلة عدد املوظفني املدرَّ
يعي�ص بع�ص املقرتعني املحتملني بعيدًا عن مراكز الت�صجيل اأو املراكز االنتخابية، والبع�ص االآخر مرتددون يف الت�صجيل، 
اأو حتى يخافون من التعامل مع املوظفني. ويف حني كان موظفو الت�صجيل وموظفو االنتخابات غري قادرين على الو�صول 
ل وكالء املر�صحني لرتحيل الناخبني وت�صجيلهم، لكن ح�صور هوؤالء الوكالء كان  اإىل النا�ص، وحثهم على امل�صاركة، تدخَّ
ت بداًل من اأن تاأتي باآخرين. ونتيجة لذلك  ل وت�صوِّ متفاوتًا عرب البالد، لذلك وجد بع�ص النا�ص اأن من ال�صهل اأن ت�صجِّ
ية يف اجلنوب و�صرق وغرب ال�صودان، اأي يف اأجزاء البالد  اأ�صبحت م�صتويات امل�صاركة يف االنتخابات التعددية متدنِّ

الواقعة خارج املنطقة النيلية املركزية.

منذ 1953 ف�صاعدًا تراجعت االنتخابات قلياًل عن كونها حلظة وطنية مثالية جتمع املواطن والدولة معًا. وميكن 
بب�صاطة التقاط هذا االختالف يف اخلربة عن طريق النظر اإىل اجتاهات االنا�ص اإزاء انتخابات 1986. فقد �صمعنا 
خالل يوم واحد اأحد ال�صودانيني املتعلمني ال�صماليني، من املتحم�صني النتخابات 1986 التعددية ي�صفها باأنها حلظة 
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ال�صودانيني، ويقول �صوداين جنوبي متعلم بنف�ص امل�صتوى: »هل كانت هنالك  للم�صاركة الدميقراطية جلميع  حقيقية 
انتخابات يف عام 1986؟، نعم، نعم!، كانت هنالك انتخابات!، لكن اأدارها اجلي�ص!، مل تكن تلك انتخابات. لقد اأدارها 

اجلي�ص «1.

يجادل التقرير باأن تاريخ ال�صودان يبني الدور املحتمل الذي ميكن اأن تلعبه االنتخابات يف احلياة ال�صيا�صية، بو�صفها 
ق هذ االحتمال، وهنالك  حلظات حقيقية للم�صاركة تنفخ احلياة يف فكرة ال�صودان الدميقراطي. لكن االنتخابات مل حتقِّ
احتمال قوي اأن تعاين االنتخابات القادمة من مزيج من كل نقاط ال�صعف التي قوَّ�صت االنتخابات ال�صابقة. وتنت�صر 
هنالك  اأن  كما  ال�صابقة،  ال�صمولية  االنتخابات  مع  النا�ص  خربة  على  بناء  التالعب  اإمكانية  يف  وا�صعة  عامة  �صكوك 
حتديات لوج�صتية �صخمة. التحدي االآخر هو التعقيد االإ�صايف لالنتخابات املقررة يف 2010؛ اأي كونها اأكرث و�صوحًا من 

اأي انتخابات �صابقة مع ت�صويت متعدد واأنظمة مركبة.

ال�صالم  اتفاقية  اإىل كيف �صتبقى  النظر  اإىل امل�صداقية، من ال�صعب  افتقرت االنتخابات  فاإذا  الرهان كبري؛  اإن 
ال�صامل على قيد احلياة. لقد اأو�صحت التجربة االأخرية يف كينيا كيف اأن ت�صافر الف�صل يف العملية االنتخابية وال�صكوك 
يف وقوع ممار�صات فا�صدة ميكن اأن ُتفِقد النا�ص الثقة �صريعًا يف جممل االجراء االنتخابي، مع عقابيل العنف الفوري. 
االنتخابية.  العملية  لدعم  رئي�صيان  جماالن  هما  و�صفافيتها،  املجتمع،  قطاعات  ملختلف  العملية  �صمول  فاإن  ثم  ومن 
م  ُتَنظَّ اأن  اأواًل  ال�صعبية، يجب  ال�صكوك  ال�صعبية، وجتاوز  لتاأكيد امل�صاركة  اإنه،  التقرير تقول  الرئي�صية لهذا  والتو�صية 
االنتخابات القادمة بطرق ت�صاعد على اأن ُيْنَظر اإليها بو�صفها انتخابات �صفافة، وتوؤكد ثانيًا على اإ�صراك جميع �صروب 

الناخبني يف جميع املناطق. 

من املوؤكد اأن الرقابة االنتخابية الروتينية � مراقبة االقرتاع لر�صد املمار�صات الفا�صدة � مطلوبة. لكن هذا التقرير 
اإن االنتخابات لي�صت �صحرًا، ويف ما يتعلق بقوتها  اأو�صع نطاقًا.  باأنها غري كافية. فمن ال�صروري توفري دعٍم  يجادل 
الدافعة الإحداث التغيري ال�صيا�صي، فاإن ذلك يعتمد على ال�صفافية، وعلى اخلربة امل�صرتكة بالعمليات االنتخابية التي 
ميكن التنبوؤ بها. وال بد من تخ�صي�ص املوارد الالزمة يف وقت مبكر الإجناز انتخابات كهذه. وَيْخُل�ص التقرير اإىل اأن 
ال�صرف املتوازن وال�صليم لهذه املوارد، �صي�صمح باإجناز ااالقرتاع ال�صري كما ينبغي اأن يكون، لت�صبح االنتخابات عادلة 

و�صاملة مبا يكفي، ومتنح القوة احلقيقية مل�صتقبل �صلمي يف ال�صودان.

موجز التو�سيات حول ال�سفافية ومنع املمار�سات الفا�سدة
دة قانون االنتخابات اجلديد لعام 2008 َواِعني متامًا باإمكانية حدوث املمار�صات الفا�صدة. اإذ تهدف  و م�صوَّ كان معدُّ
تفادي ملء  اإىل  املثال،  �صبيل  االنتخابية، على  املراكز  والفرز يف موقع  واحد،  يوم  االقرتاع خالل  القانون حول  بنود 
�صناديق االقرتاع م�صبقًا وا�صتبدالها. لكن هنالك اأنواعًا اأخرى عديدة من التالعب، وعلى �صوء التجربة ال�صابقة، يلفت 

التقرير االنتباه اإىل احلاجة اإىل دعم املجاالت التالية ب�صفة خا�صة:
االإعالمية. الفر�ص  وتكافوؤ  ال�صحافة  حرية  • �صمان 

احلقيقية. احلمالت  اأمام  املجال  الإتاحة  والتنظيم  احلركة  حريَتي  • �صمان 
االنتخابية. احلملة  يف  احلكومية  للموارد  ال�صليم  غري  اال�صتخدام  • منع 

بعدها. ولي�ص  احلملة  انطالق  مع  االنتخابية  احلملة  على  ال�صرف  • مراقبة 
1. ديفيد كواك 4 فرباير 2009
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موجز التو�سيات حول �سمول االنتخابات
اإن �صمان امل�صاركة العالية يف اقرتاٍع حرٍّ حقيقيٍّ اأمٌر ذو اأهمية حا�صمة. وقد �صهدت االنتخابات ال�صابقة اعتمادًا 
كثيفًا على املر�صحني واالأحزاب ال�صيا�صية ووكالئهم يف جوانب اأ�صا�صية من العملية االنتخابية )مبا يف ذلك الت�صجيل، 
وح�صد وتعليم الناخبني، وحتريكهم يف يوم االقرتاع(. ويثري هذا االعتماد على االأحزاب واملر�صحني �صكوكًا خطرية 
حول امل�صاواة يف امل�صاركة. وبالنظر اإىل االختالل التنظيمي الداخلي املزمن يف معظم االأحزاب الكبرية، يبدو جليًا اأن 
دورهم �صيكون ع�صوائيًا، يف اأح�صن االأحوال، خالل االنتخابات القادمة. ويو�صي التقرير املجتمع الدوىل باأولوية دعم 

هذه املجاالت، مع الرتكيز على:
االنتخابات. ملوظفي  والتدريب  الرتحيل  • توفري 

و�صجالتهم. الناخبني  بطاقات  • طباعة 
كافة. االقرتاع  مراكز  يف  كافية  انتخابية  مواد  توافر  • �صمان 

• تدريب وكالء املر�صحني على م�صتوى الدائرة االنتخابية )يجب اأال يعتمد تنظيم هذا التدريب على االأحزاب(.
املحتملني  الناخبني  اإىل  للو�صول   � واالإنرتنت  املوبايل   � احلديثة  االت�صاالت  لتكنولوجيات  اخلالق  • اال�صتخدام 

    مبا�صرة. 
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I. مقّدمة

رية التي �صوف ُت�صتخدم  مت هيئُة االنتخابات العامة ال�صودانية يف عام 1996 القرعَة لتخ�صي�ص الرموز الب�صَ نظَّ
من ِقَبل املر�صحني لالنتخابات الرئا�صية القادمة. كان هنالك عدد كبري من املر�صحني )52 مر�صحًا(، وقد اأ�صار رئي�ص 
د على رف�صهم اأي تدخل يف هذه  جلنة االنتخابات العامة اإىل ما ُبِذل من عناية ل�صمان اإن�صاف ونزاهة العملية، واأكَّ

العملية:

... لقد و�صعنا 60 رمزًا معروفًا لكل �صخ�ص يف ال�صودان، وكان ذلك اأمرًا �صعبًا. اإذ اأن اأق�صى 
اأنحاء  يف  معروفة  باعتبارها  عليها  اتُِّفق  رم��زًا   40 هو  ال�صابقة  االنتخابات  يف  عاجلناه  عدد 
ب م�صكالت وال تثري الكراهية وما اإىل ذلك. لكن يف اأول  ال�صودان كافًة، ال تزعج اأحدًا وال ت�صبِّ
رمز  وكان  معروف.  غري  بع�صها  رمزًا،  �صتني  على  االتفاق  يف  �صعوبًة  لقينا  رئا�صية  انتخابات 
الب�صري املروحة. لكننا تعر�صنا لالنتقاد، فقلنا لهم اإن هذا الرمز جاء عن طريق الُقرعة. واأن 
بطاقة جاءت  اختار  الب�صري  وكيل  ب�صيط.  اأمر  بطاقة.  اللتقاط  يح�صر  �صوف  وكيل مر�صح  كل 
ال�صودان،  اأنحاء  بع�ص  الرمز غري معروف يف  اإن هذا  منهم  كثريون  فقال يل  املروحة.  عليها 

لكننا اأ�صررنا عليه2...

وقد �صهدت االنتخابات، التي َتَزاَوج فيها الت�صويت للرئا�صة مع انتخاب جمل�ص وطني جديد، الكثري من االأن�صطة 
َعت  من هذا القبيل. ُدِعي املراقبون وال�صحفيون االأجانب، وُخِتَمت �صناديق االقرتاع، وُطِبَعت بطاقات االنتخاب، وُو�صِ
ت االأوراق3. باخت�صار �صهدت انتخابات 1996 عمليات وا�صحة ترتبط  َعت داخل ال�صناديق، وُعدَّ عليها العالمات، وُو�صِ
عادًة باالنتخابات العادلة واحلرة، لكن برغم ذلك ُنِظَر اإليها على اأنها م�صخرة. مل تكن هنالك اأحزاب �صيا�صية. ويف 
اأجزاء  معظم  اإىل  ال�صفر  اأغلبهم  ي�صتطيع  مل  والراديو،  التلفزيون  خالل  من  للتحدث  الفر�صة  املر�صحون  ُمنح  حني 
البالد. وُدِفَع الناخبون اإىل الت�صويت دفعًا بوا�صطة املوظفني املحليني4. وقد اأعلن اأحد مهند�صي االنتخابات الرئي�صيني 
الحقًا اأنه كان هنالك تالعب وا�صع و�صائعات مفادها اأن ثمة �صجالت خا�صة بالبولي�ص واجلي�ص ا�صتملت على اأ�صماء 
وهمية كثرية، واأنه كانت هنالك ماليني البطاقات التالفة و�صعها اأ�صحابها يف ال�صناديق احتجاجًا على كل العملية 

فتم متزيقها �صرًا5.

اأفعال  ببع�ص  التظاهر  ميكن  كيف  واأو�صحت  االنتخابي.  لال�صتعرا�ص  �صارخًا  منوذجًا   1996 انتخابات  كانت 
االنتخابات العادلة واحلرة بدون توفري اأدنى درجة من االختيار، اأو �صمان اأية م�صاركة �صعبية حقيقية. كما اأو�صحت 

2. عبداملنعم النحا�ص، 20 يناير 2009

3. انظر على �صبيل املثال، »ال�صودان احلديث«، 29 فرباير 1996 و2 و13 مار�ص 1996

4. Atta el-Battahani (2002) ‘Multi-party elections and the predicament of northern hegemony in Sudan’, in Michael Cowan and Liisa Laakso 
(eds.) Multi-party Elections in Africa (New York, Palgrave), pp. 251–77

 February 2009; As Sahafa, 9 and 18 December 2000; Ann Mosely Lesch (1998) Sudan: Contested National Identities (Oxford 29 ,(جمموعة �صندي) .5

.and Bloomington, James Currey), pp. 124–5



10االنتخابات يف ال�صودان: التعّلم من التجربة         ال�صفحة                من   63

تلك االنتخابات اإىل اأي مدى ميكن اأن تكون االنتخابات جمرد م�صاألة ا�صتعرا�ص show. وقد يكون هذا النوع من االأداء 
اإىل املجموعة احلاكمة  هًة  اإىل اجلمهور االأجنبي الإظهار جدارة و�صرعية احلكومة، وقد تكون موجَّ هًا  االنتخابي موجَّ
التاأييد ال�صعبي  باأنهم بتمتعون على االأقل ببع�ص  اأنف�صهم  اإقناع  اإىل  ال�صعور بال�صرعية،  تاأثري  نف�صها؛ فيعمدون حتت 
هة اإىل اأهل البالد عمومًا؛ تاأكيدًا لقدرات  به«(6، ورمبا تكون موجَّ )مثلما و�صف جعفر منريي نف�صه باأن »ال�صعب َن�صَّ
اأكان ذلك  اأمر وا�صح يف ال�صودان؛ �صواٌء  باأن االنتخابات عر�ص كبري هو  اإن الوعي  اللوج�صتية و�صيطرتها.  احلكومة 
اأثناء االنتخابات التعددية، اأم اأثناء االنتخابات التي نظمتها االأنظمة ال�صلطوية. يف عام 1953 اأ�صارت افتتاحية جريدة 
حملية، اإىل اأن االإجناز الناجح لالنتخابات »دليل على قدرتنا على اإدارة وطننا«. واعرتف رئي�ص جلنة االنتخابات يف 
املن�صبطة »عالمة  باأن االنتخابات  اإح�صا�ص  اإلينا«. ويف عام 1986، كان هنالك  العامل تتطلع  »اأنظار  باأن  عام 1958 
ر ال�صودان«7. والفكرة نف�صها جندها �صمنًا يف تعليقات املراقبني غري ال�صودانيني يف االنتخابات التعددية  على حت�صُّ
يف اخلم�صينيات وال�صتينيات. اإن اإ�صادة بيرت بيختولد ب�»االأداء الرائع لل�صودانيني يف تنظيم انتخابات برملانية مفتوحة 
وعادلة«، ومالحظة هارولد جوزنيل حول »الفعالية الكبرية النتخابات 1958«، وتعليقات اأحد الدبلوما�صيني الربيطانيني 
معيارًا  االنتخابات  اعُتربت  اأي مدى  اإىل  تو�صح  التجربة«8  على جناح  اأنف�صم  يهنئون  »ال�صودانيني  اأن  عام 1968  يف 

للكفاءة االإدارية والن�صوج املدين.

ل�صوء احلظ فاإن االن�صغال بالتباهي يف االنتخابات ال�صودانية ي�صبق اأحيانًا احلاجة اإىل �صمان امل�صاركة االنتخابية 
بداية  ومنذ   � والغرب  وال�صرق  اجلنوب  يف   � العديدة  ال�صودانية  الهام�صية  املناطق  اأهل  م�صاركة  خا�صة  احلقيقية، 
م ال�صودان  الثمانينيات اأُْهملت اأي�صًا م�صاركة النازحني الذين جاءوا اإىل اخلرطوم الكربى نف�صها. ومع ذلك فقد نظَّ
انتخابات وطنية عديدة خالل العقود ال�صتة االأخرية، وقد عرّب املبداأ االنتخابي عن نف�صه يف َنَواٍح كثرية من املجتمع9. 
فبجانب االنتخابات الوطنية، هنالك انتخابات احلكومات املحلية، ونقابات العمال، واالحتادات الطالبية. واأ�صبحت 
االنتخابات الوطنية التعددية، ب�صورة خا�صة، حلظات الفتة للنظر يف التعبئة ال�صعبية، وينظر العديد ممن �صاركوا 
يف تلك االنتخابات اإليها بفخر بو�صفها جتليات لفكرة دميقراطية �صعبية عن الهوية ال�صودانية. ومع ذلك مل ُتْف�ِص اأي 
ال�صعور امل�صرتك  اأو  ال�صيا�صي  اأيَّ نوع من االإجماع  اإىل حكومة م�صتقرة. ومل تثمر كرثة االنتخابات  انتخابات تعددية 
بالهوية الوطنية، كما مل ت�صمن الدعم ال�صعبي للحكم الربملاين. لقد اأُزيحت احلكومات املنتخبة ثالث مرات »من غري 

ر اأو احتجاج �صعبي«10.  تذمُّ

هذا ف�صل كبري. فا�صتخدام االنتخابات � مبعنى اختيار ممثل عن طريق الرتا�صي اأو االتفاق العام � هي فكرة قدمية 
ر بع�ص معايري امل�صوؤولية اأمام الناخبني ودرجًة  ت�صرتك فيها عدة ثقافات. ذلك اأن فكرة االنتخابات حتمل �صمنًا �صفقًة توفِّ
من ال�صرعية للُمنتَخبني. ومع ذلك فاالقرتاع ال�صري حديث ن�صبيًا، ويحمل يف طياته مزيدًا من التعقيدات. وهذا االقرتاع 
الذي يعرف يف اململكة املتحدة با�صم »االقرتاع االأ�صرتايل« مل ي�صتقر يف اأوروبا حتى نهايات القرن التا�صع ع�صر. وقد َحّل يف 
اململكة املتحدة حملَّ نظام مفتوح النتخابات الربملان  كان اأكرث ت�صوي�صًا، وكان ميتّد اأحيانًا اإىل اأيام، مع الكثري من »التدليل« 

.720/TNA FCO 93 ،1975 6. يف خطابه احتفااًل بال�صنة الرابعة لرئا�صة اجلمهورية يوم 12 اأكتوبر

7. الراأي العام، 24 نوفمرب 1953؛ ال�صحافة 15 اأبريل 1986

8. Peter Bechtold (1976) Politics in the Sudan (New York, Praeger), p. 172; Harold Gosnell (1958) ‘The 1958 election in the Sudan’, Middle East 
Journal, 12 (4), pp. 409–17; Griffith to Sindall, NENAD, 4 May 1968, National Archives (TNA) FCO 39185/
9. el-Battahani (2002).

 Leo Silberman’s (1958) (‘The rise and fall of democracy in the Sudan’, Parliamentary Affairs, 12, pp. ،)1958) 10. يعود هذا الو�صف اإىل ليو �صلربمان

.(349–76
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للناخبني. وقد ُق�صد من االقرتاع ال�صري اأن ي�صبح رمزًا واأداًة لنوع جديد من العالقة ال�صيا�صية بني ال�صعب واحلكومة؛ 
عالقة يتخذ فيها الفرد املتحرر موؤقتًا من رقابة االأ�صرة، واالأ�صدقاء، ومالك ااالأر�ص، والق�صي�ص، وكل االآخرين، قرارًا 
عقالنيًا متزنًا ب�صاأن التمثيل ال�صيا�صي11. وي�صتطيع النا�ص اتخاذ هذا القرار الأن الدولة البريوقراطية الفعالة �صوف تخلق 
الو�صائل للتحقق من هويتهم وت�صمن لهم اخل�صو�صية بعيدًا عن �صائر االآخرين عندما ُيْدُلون باأ�صواتهم. والق�صد من هذه 
العملية نف�صها توعية النا�ص بنوع جديد من املواطن امل�صوؤول، ينظر اإىل عالقته بالدولة كعالقة مبا�صرة و�صخ�صية، عالقة 
حقوق وواجبات. ويربز االقرتاع ال�صري كتعبري � وكو�صيلة لتحقيق � عالقة مثالية بني املواطن امل�صوؤول والدولة احلديثة. 
وُنظر اإىل االقرتاع ال�صري يف املجتمعات ال�صناعية يف اأواخر القرن التا�صع ع�صر؛ ويف املجتمعات اجلديدة ال�صاعدة اإىل 

اال�صتقالل ال�صيا�صي يف منت�صف القرن الع�صرين بو�صفه الطريق اإىل نظام �صيا�صى جديد و�صرعية جديدة للدولة.

11. Romain Bertrand, Jean-Louis Briquet and Peter Pels (2007) ‘Introduction: towards a historical ethnography of voting’, in Romain Bertrand, 
Jean-Louis Briquet and Peter Pels (eds.) Cultures of Voting: The Hidden History of the Secret Ballot (London, Hurst), pp. 1–15
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�سندوق )1(   االأحزاب ال�سيا�سية ال�سودانية الرئي�سية

االحتاد اال�صرتاكي ال�صوداين
االحتاد القومي ال�صوداين االإفريقي

احتاد قوى الريف
االإخوان اجلمهوريون

التجمع ال�صيا�صي اجلنوبي
التجمع الوطني الدميقراطي

جبهة اجلنوب
جبهة امليثاق االإ�صالمي )�صلف اجلبهة القومية االإ�صالمية(

احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان
احلزب االحتادي الدميقراطي

حزب االأمة
حزب ال�صودان القومي
حزب ال�صعب التقدمي

حزب ال�صعب الدميقراطي )من�صق عن احلزب االحتادي الدميقراطي االأ�صل(
حزب ال�صعب الفيدرايل ال�صوداين

احلزب ال�صيوعي ال�صوداين
احلزب الفيدرايل ال�صعبي 

احلزب القومي ال�صوداين
حزب املوؤمتر ال�صعبي
حزب املوؤمتر الوطني

احلزب الوطني االحتادي )�صلف احلزب االحتادي الدميقراطي(
الرابطة ال�صيا�صية جلنوب ال�صودان

موؤمتر البجا
املوؤمتر ال�صوداين االإفريقي

موؤمتر ال�صعب ال�صوداين االإفريقي
املنرب ال�صوداين الدميقراطي املوحد



13االنتخابات يف ال�صودان: التعّلم من التجربة         ال�صفحة                من   63

بالطبع ال يعود الف�صل ال�صيا�صي متعّدد االأوجه يف ال�صودان اإىل االنتخابات وحدها، و�صيكون من عدم احلكمة افرتا�ص 
اأن انتخابات واحدة، مهما َح�ُصن تنظيمها، ميكن اأن حتوَِّّل جممل الثقافة ال�صيا�صية للبالد بع�صا �صحرية. لقد لقي هذا 
ّي ل�صندوق االقرتاع نقدًا قويًا يف اأحدث اأعمال بول كولري12. لكن ا�صتخال�ص اأن االنتخابات بب�صاطة  التقدي�ص امَلَر�صِ
�صياغة  الإعادة  كافية  وحدها  االنتخابات  باأن  االفرتا�ص  مثل  مثله  قول خاطئ،  كذلك  هو  املجتمعات  ُتنا�صب هذه  ال 
ال�صيا�صة، وهو قول ال يرتك اإ�صرتاتيجية بديلة وا�صحة لعديد من الدول �صوى الو�صاية الدولية املديدة. لدى االنتخابات 
د  القدرة على اإدارة التغيري ال�صيا�صي، واإلهام امل�صاركة، ومنح ال�صرعية، وتقدمي منوذج للعالقة بني الفرد والدولة يج�صِّ
يف م�صتواه االأ�صا�صي فكرة امل�صاركة ال�صيا�صية املت�صاوية للجميع. بالطبع هنالك اأنواع اأخرى من العالقات ال�صيا�صية، 
م، على االأقل فكريًا، على  واأ�صكال اأخرى من ال�صرعية. لكن بالن�صبة لدولة حَتكم جمتمعًا معقدًا متعدد االأعراق، وُتَنظَّ
واإعادة  الوا�صعة  امل�صاركة  اإمكانية  ال�صري، يحمل  باالقرتاع  لكل مواطن  فاإنَّ منح �صوت  اأ�ص�ص بريوقراطية عقالنية، 
تقوم  اأن  وحدها ال ميكنها  االنتخابات  لكن  الدولة.  ا�صتدامة  وت�صمن  ال�صيطرة،  ر  ُتَوفِّ بو�صائل  ال�صعب  ذاتية  �صياغة 
بذلك، كما جادلنا مرارًا وتكرارًا، اإذ اأن هنالك هياكل اأخرى للم�صاركة، وتكافوؤ فر�ص الو�صول اإىل االإعالم والعدالة، 
اإىل جانب نوع من الرقابة العامة على عمل احلكومة، متّثل عنا�صر �صرورية لنظام �صيا�صي يقوم على امل�صاركة. ومع 
ذلك فاالقرتاع ال�صري هو حلظة درامية )بكل املعاين( حتمل الكثري من االأماين باحلكم الر�صيد: وهي ت�صرتط فعاليَة 
الدولة  الإجراءات  النا�ص  عامة  قبول  تتطلب  املقابل  وهي يف  العدالة،  اإىل  ال�صريع  والو�صول  االإدارة،  وحياَد  و�صفافيَة 
البريوقراطية. اإن هذا النوع من االنتخابات لي�ص كافيًا يف ذاته لتحويل ال�صيا�صة، لكنه ال�صيغة الوحيدة املمكنة للعالقة 

بني الدولة البريوقراطية واملواطن امل�صارك.

رق التي  يو�صح تاريخ ال�صودان ُكاًل من القوة الكامنة لالنتخابات � بو�صفها اأداًء دراماتيكيًا للعالقة ال�صيا�صية � والطُّ
تعجز بها االنتخابات عن جت�صيد هذه القوة. لكن االنتخابات املتكررة مل تنجح يف اإعادة �صياغة ال�صيا�صة، وبرغم طاقة 
وحما�ص ال�صعب واالإداريني، مل تكن العملية االنتخابية اإال حماًل للتالعب. وتنجم هذه االأخطاء جزئيًا عن املمار�صات 
الفا�صدة، وعن ح�صو ال�صناديق من ِقَبل املوظفني يف بع�ص انتخابات نظام احلزب الواحد، وعن التق�صيم غري املن�صف؛ 
واملراوغ، للدوائر، من اأجل حتقيق مكا�صب �صيا�صية gerrymandering، من قبل ال�صا�صة، وتنجم اأي�صًا عن الت�صويت 
لعدة مرات � وهو ممار�صة �صائعة واإن كانت اأقل تاأثريًا � كما تنجم جزئيًا عن تبادل النفوذ، و�صراء االأ�صوات بوا�صطة 
املوارد  م�صكالت  مبا�صر، عن  وب�صكل  اأي�صًا،  تنجم  االأخطاء  لكن هذه  التعددية.  االنتخابات  ووكالئهم يف  املر�صحني 
والتنظيم، التي تزاوجت مرارًا مع اال�صتعجال، حيث ُعقدت انتخابات ال�صودان التعددية، خا�صة، بجداول زمنية �صيقة. 
وكانت الدولة، التي اأعاقها النق�ص يف موظفي االنتخابات وو�صائل االنتقال والزمن، غري قادرة على �صمان �صال�صة 
وات�صاق اإجراءات االقرتاع ال�صري العديدة عرب البالد. وب�صبب االإح�صا�ص ال�صائد باأن االنتخابات هي اختبار للكفاءة 
الوطنية، غالبًا ما ُحجبت هذه امل�صكالت عن التقارير الر�صمية، فاملوظفون املحليون يت�صرّتون على امل�صكالت املحلية، 
ويبالغون يف و�صف �صال�صة االقرتاع، واإخفاء نواق�ص العملية االنتخابية، يف حني ي�صّر كبار امل�صوؤولني على اأنه قد مت 

باع جميع االإجراءات وفقًا لتوجيهاتهم، بينما يوؤكد املراقبون الر�صميون على اجلوانب االإيجابية. اتِّ

كانت النتيجة اأن االنتخابات، كما يف جماالت اأخرى، حملت تفاوتات كبرية يف التجربة الفعلية. فعندما تكون الدولة 
ز مواردها من اأفراد وو�صائل نقل، فاإن موظفي االنتخابات املحلية غالبًا ما يّتبعون  يف اأقوى حاالتها؛ اأي عندما ترتكَّ
التوجيهات التي اأر�صلت لهم بحذافريها، االأمر الذي يكفل قوة امل�صاركة يف االنتخابات بدرجة معقولة. ويف هذه املناطق 
الذين حتملوا  ووكالئهم،  املر�صحني  بعمل  دائمًا  احلكومة  ا�صُتكملت جمهودات   � بعامة  االأو�صط  النيلي  ال�صودان  � يف 

12. Paul Collier (2009) Wars, Guns and Votes: Democracy in Dangerous Places (New York and London, Harper).
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على االأقل بع�ص عبء الت�صجيل، وتعليم الناخبني، و�صمان و�صولهم اإىل مراكز االقرتاع. ويف اأنحاء اأخرى من البالد 
والت�صكيك، وعدم  املحلية من احلكومة،  واملخاوف  ال�صكوك  مع  االنتخابات  انتقال موظفي  و�صائل  النق�ص يف  تزاوج 
و�صوح الغر�ص من هذه العملية بالن�صبة اإليهم، مما اأدى اإىل عدم ات�صاق امل�صاركة. لقد اعتمد الت�صجيل جزئيًا على 
القوائم التي ُيعدها الزعماء التقليديون؛ ومل يكن هنالك وجود لتعليم الناخبني )وحتى تدريب م�صوؤويل االنتخابات كان 
حمدودًا(؛ مع ُبعد مراكز االقرتاع بالن�صبة لكثري من الناخبني. وكان موظفو االنتخابات ذوو التدريب املحدود يكافحون 
م ومل تطبع جيدًا؛ وقد واجه الناخبون املتوقعون  من اأجل العثور على اأ�صماء الناخبني االأميني يف القوائم التي مل تنظَّ
ح اأن ُيدلوا  رحالت طويلة و�صفوفًا طويلة. ويف عدد من االنتخابات تاأثَّر االقرتاع تاأثرًا خطريًا بالنزاع، وكان الذين ُيرجَّ
باأ�صواتهم هم القادرون على جتاوز التحديات، وهكذا فقد كانت الكتلة الرئي�صية للناخبني يف بع�ص الدوائر االنتخابية 
األفتهم  وكانت  �صمايل.  اأ�صل  من  واأغلبهم  واجلنود  وال�صرطة  املدنية  موظفي اخلدمة  ال�صتينيات من  يف اجلنوب يف 
بالبريوقراطية وبزمالئهم من املوظفني الذين يديرون االنتخابات تعني اأنهم ي�صتطيعون اأن يجتازوا م�صكالت الت�صجيل 
اأو النواق�ص يف ك�صوف الناخبني املطبوعة. وبدرجة خمتلفة قلياًل، وجد اأتباع بع�ص الزعماء التقليديني � الذين �صّلم 
اأكرث  الت�صويت  وجدوا   � االقرتاع  مركز  اإىل  للذهاب  املواطنني  ونظموا  للت�صجيل،  الناخبني  باأ�صماء  قوائم  زعماوؤهم 

�صهولة، ممن كان �صيوُخهم وُعمُدهم اأ�صعف ن�صاطًا اأو اأقل حظوًة.

يجب التاأكيد على اأن االإداريني الذين اأ�صرفوا على االنتخابات التعددية ال�صودانية يفخرون باأمانتهم ومهنيتهم. ويف 
حني ت�صاءل اإح�صا�صهم كموظفني باأنف�صهم كمجموعة �صفوية دون �صك يف عهد منريي )1969��1985(، فقد ا�صتمر هذا 
ال�صعور حتى الثمانينيات. لكن قد يبدو تعاي�ص هذا الفخر وااللتزام مع درجة من اال�صتعرا�ص االنتخابي اأمرًا مده�صًا. 
� وكانوا هم االأ�صخا�ص  كان الرجال الذين عملوا �صباطًا تنفيذيني يف احلكومة املحلية يف اخلم�صينيات وال�صتينيات 
الرئي�صيون يف تلك االنتخابات � جمموعة مرتبطة اجتماعيًا بزهوها وزيها �صبه الع�صكري. وقد در�ص معظمهم يف نف�ص 
املدار�ص القليلة، وا�صرتكوا تقريبًا يف اخللفية الثقافية يف الو�صط النيلي ل�صمال ال�صودان. ومعظمهم زاوج بني االإميان 
بالتقدم وَدْور الدولة البريوقراطية يف التقدم )مبعنى عام( وال�صفوية، وبني االإميان بواجبهم القيادي، مع ال�صعور باأن 
اأغلبية جماهري الريف ال�صوداين غري مهيئة للم�صاركة ال�صيا�صية احلقيقية. وظهر هذا ال�صعور جليًا يف املقابالت مع 

موظفي االنتخابات ال�صابقني؛ ومع ال�صودانيني املتعلمني االآخرين:

�صوٌت واحٌد ل�صخ�ص واحد، ال يعني �صوتًا واحدًا لل�صخ�ص الواحد يف املجتمع الطائفي اأو القبلي. فهو 
توا  وِّ �صَ اذهبوا  يقولون:  يدهم  من  باإ�صارة  القبيلة.  رئي�ص  اأو  الطائفة  لرئي�ص  االأ�صوات  ماليني  يعني 

لفالن13.

لقد األهم هذا االهتمام بالتخلف ال�صيا�صي جلماهري الريف تكرار جتريب اأ�صكال من التمثيل اخلا�ص الذي ميَّز 
اأُعيدت يف 1965  النظام االنتخابي ال�صوداين منذ اال�صتقالل. وكانت مقاعد اخلريجني التي ابُتكرت عام 1953 ثم 
واأي�صًا 1986 )التي اعَتمدت على اأفكار جون �صتيوارت ميل عن الت�صويت اجلماعي لالأف�صل تعليمًا؛ وعلى املمار�صة 
يحظى  باأن  االهتمام  لهذا  و�صوحًا  االأك��رث  التجليات  هي  اجلامعيني(،  بدوائر  اخلا�صة  املتحدة  اململكة  يف  ال�صابقة 
للتمثيل الفئوي �صراحًة على فكرة  بتاأثري �صيا�صي خا�ص. وقد نه�ص م�صروع منريي  وُمَتَمْدِينني  من اعُتربوا متعلمني 
التنظيم  مهارات  يجيدون  من  باأن  �صمني  ا�صتنتاج  مع  املنتجة،  احلديثة  القوى  قيادة  اإىل  يحتاج  بعاّمٍة  املجتمع  اأن 
البريوقراطي هم اأف�صل َمن ميثل هذه القوى. وقد نزعت التجارب االأحدث يف متثيل الن�صاء؛ التي تقوم على فكرة جور 
املمار�صات الثقافية التقليدية على امل�صاركة ال�صيا�صية للمراأة، اإىل حماباة الن�صاء املتعلمات الالئي ي�صغلن منا�صب يف 

13. حمجوب حممد �صالح، 17 يناير 2009.
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املنظمات الن�صوية التي تقع على تخوم هياكل بريوقراطية الدولة. لقد ُطرح تخلُّف اجلماهري الريفية ال�صودانية مرارًا 
ر لهذه النظم ذات التمثيل التف�صيلي. وهذا االإح�صا�ص باأن الكثري من النا�ص لي�صوا جاهزين للم�صاركة هو ما �صّجع  كمربِّ
االإداريني يف بع�ص اللحظات على الرتكيز على اال�صتعرا�ص show اأكرث من االأداء احلقيقي للعمليات االنتخابية. ومل 
ت اأو مل ُتَعّد اأ�صواتهم، بل اإن هوؤالء النا�ص مل ميروا مبجمل خربة العملية  تكن النتيجة هي بب�صاطة اأن البع�ص مل ي�صوِّ

االنتخابية التي تنمي العالقة بني الفرد والدولة.

ما من �صكٍّ يف اأن تالعب املر�صحني واالأحزاب امل�صتمر يف االنتخابات التعددية، والتالعب املفرط الذي مار�صته 
ى يف النا�ص ال�صعور باأن ال معنى للم�صاركة. لكن لي�ص هذا  االأنظمة ال�صلطوية، َهَدم ثقة املواطنني يف االنتخابات، وغذَّ
هو ال�صبب الوحيد للتفاوت ال�صديد يف ِن�َصب امل�صاركة يف االنتخابات ال�صودانية ال�صابقة وغياب االلتزام ال�صعبي بالنظام 
الربملاين. ويفر�ص االنتخاب عن طريق االقرتاع ال�صري حتديًا هائاًل يف ال�صودان، والدولة غري قادرة على مواجهة هذا 
التحدى بطريقة من�صجمة عرب اآلياتها. مل يكن هنالك اأبدًا وقٌت كاٍف، وال موظفني كاِفني، اأو موا�صالت كافية، لتجاوز 
االأطراف،  بلٍد مرتامي  موّزعني يف  ال�صكان  و�صط عدد �صخم من  انتخابات  واإجراء  ت�صجيل  لة يف  املتاأ�صِّ ال�صعوبات 
ويحمل الكثريون منهم �صكوكًا وا�صحة جتاه احلكومة، وال ميلكون �صوى خربة حمدودة بالعملية البريوقراطية. على 
امل�صتوى املحلي، غالبًا ما يعمد املوظفون اإىل تعوي�ص هذا العجز باالعتماد على املر�صحني ووكالئهم و/اأو ال�صلطات 
باالنتخابات  املحلية  اخلربة  اأن  يعني  وهو  التالعب،  اأمام  الباب  اأف�صح  الو�صطاء  على  االعتماد  هذا  لكن  التقليدية. 
لتقدمي  الكربى  باالأهمية  الوعي  جراء  بعملهم،  خمل�صًا  التزامًا  غالبهم  يف  يحملون  املوظفون  كان  وملا  متباينة.  جّد 
اأ�صا�صي باأن جماهري الريف »املتخّلفني« غري قادرين على امل�صاركة ال�صيا�صية  show جيد، يغّذيهم �صعور  ا�صتعرا�ص 
الكاملة، فقد نزعوا يف جميع امل�صتويات اإىل متويه امل�صكالت املحلية املتعلقة بامل�صاركة والعملية االنتخابية. وقد كان 
هذا التظاهر والتعتيم اأكرث تطرفًا، بل على حافة العبث، يف ظل االأنظمة ال�صمولية، لكنه اأ�صبح اأي�صًا �صمًة لالنتخابات 

التعددية ال�صودانية.
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�سندوق  )2(   الفرتات ال�سيا�سية ال�سودانية منذ عام 1953

انتخابات احلكم الذاتي   1953
اال�صتقالل   1956

الفرتة الربملانية االأوىل  1958 ��1956
حكومة اإبراهيم عبود الع�صكرية  1964 ��1958

الفرتة الربملانية الثانية  1969 ��1964
ثورة مايو � ا�صتيالء بع�ص �صباط اجلي�ص بقيادة منريي على ال�صلطة   1969

حكومة احلزب الواحد الع�صكرية النمريية  1985 ��1969
اتفاقية اأدي�ص اأبابا � الت�صوية ال�صلمية يف جنوب ال�صودان   1973

مترد بور� عودة العنف يف جنوب ال�صودان   1983
االنتفا�صة � �صقوط نظام منريي   1985

الفرتة الربملانية الثالثة  1989 ��1985
ثورة االإنقاذ � ا�صتيالء بع�ص �صباط اجلي�ص بقيادة الب�صري على ال�صلطة   1989

احلكم ال�صمويل حتت اجلبهة االإ�صالمية القومية، وبعدها حزب املوؤمتر الوطني  2005 ��1989
حكومة الوحدة الوطنية يف ظل اتفاقية ال�صالم ال�صامل    2005
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II. خلفية تاأريخية �سيا�سية
دية احلزبية االأوىل: 1953ـ 1958        فرتة التعدُّ

اأجرى ال�صودان انتخاباته الوطنية االأوىل يف نوفمرب 1953، حتت مراقبة جلنة دولية م�صرتكة، وكان الغر�ص منها، 
اأو متحدًا مع  بلدًا م�صتقاًل،  يكون  اأن  يقرر  اأن  قبل  ذاتيًاً،  اأن يحقق حكمًا  لل�صودان من خالله  برملان ميكن   انتخاب 

م�صر.

جاءت االنتخابات نتيجًة التفاقية بني دولتي احلكم الثنائي؛ بريطانيا وم�صر، فعك�صت اأحداُثها جمريات التناف�ص 
 � امل�صوؤولني الربيطانيني  باأن  اأنف�صهم. وراجت مزاعم وا�صعة االنت�صار وقوية  ال�صودانيني  الدولتني، وو�صط  بني هاتني 
الذين كانوا ال يزالون يديرون �صوؤون ال�صودان يف فرتة تلك االنتخابات � ي�صتخدمون نفوذهم وموارد احلكومة، مل�صلحة 
مر�صحي حزب االأمة )الذى كان يعار�ص االحتاد مع م�صر( ومر�صحي احلزب اجلمهوري اال�صرتاكي )وهو حزب مل 
اإذ كان يوؤيِّد متديد احلكم الذاتى حتت الو�صاية الربيطانية(. كذلك كانت هنالك مزاعم باأن  يطابق ا�صُمه معناه؛ 
امل�صوؤولني والعمالء امل�صريني ي�صتخدمون ر�صاوى كبرية لي�صمنوا الدعم للحزب الوطني االحتادي، الذي كان يف تلك 

الفرتة يوؤيد االحتاد مع م�صر14.

ويبدو اأنه مل يكن هنالك �صوى قليل من ال�صك يف اأن العديد من االتهامات التي طالت كال اجلانبني كانت حقيقية، 
وقد قدمت تلك االنتخابات درو�صًا يف التالعب باالنتخابات �صُتتَّبع يف ال�صنوات الالحقة، لكنها كانت ناجحة يف تنظيمها، 
وكانت، ح�صب راأى �صوكومار �صن؛ رئي�ص اللجنة الدولية املختلطة التي اأ�صرفت عليها، انتخابات »من طراز منوذجي«. 
وبرغم تخّوفات عدد كبري من امل�صوؤولني الربيطانيني باأنه ال ميكن التغلب على ال�صعوبات اللوج�صتية، واأن ال�صودانيني 
يف الريف لن ي�صتوعبوا فكرة الت�صويت، كان هنالك اإقبال كبري يف العديد من املناطق، فمرت االنتخابات ب�صالم. لقد 
ُنظر اإىل هذه العملية يف حد ذاتها داخل وخارج ال�صودان بو�صفها جناحًا مميزًا للم�صوؤولني ال�صودانيني الذين اأجروا 

االنتخابات، وعالمًة على الن�صج ال�صيا�صي للبالد.

 ورغم اأن االنتخابات ك�صبها احلزب الوطنى االحتادي � اإذ خ�صر حزب االأمة جزئيًا ب�صبب االفتقار احلاد لالن�صباط 
د مر�صحي احلزب يف عدد من الدوائر � اإال اأن االإح�صا�ص بالنجاح الوطني؛ الذي ا�صتمّده  الداخلي، مما نتج عنه تعدُّ
تاأثري  وكان  م�صر.  مع  االحت��اد  ال   ،1956 يف  اال�صتقالل  قرار  اإلهام  على  �صاعد  االنتخابات،  من  ال�صودانيني  بع�ص 
االنتخابات وا�صحًا ب�صكل خا�ص على وعي اأولئك الذين اأداروا االنتخابات فعليًا. ورغم اأن اإدارة ال�صودان كانت ال تزال 
يف اأيدى الربيطانيني اإىل حد كبري، اإال اأن االنتخابات اأجريت كليًة بوا�صطة ال�صودانيني حتت اإ�صراف جلنة االنتخابات 

املختلطة.

 كانت جتربة العمل يف اللجان االنتخابية متجان�صة كثريًا بوجود جلنة يف كل دائرة. قاد هذا العمل اأكرث االإداريني 
ال�صودانيني املوجودين كفاءًة. وتكونت اللجان من العاملني يف اخلدمة املدنية، واملعلمني، والتجار، وذوى النفوذ من 

14. Justin Willis (2007) ‘“A model of its kind”: the Sudan self-government election of 1953’, Journal of Imperial and Commonwealth History, 35 
(3), pp. 485–502
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الرجال املحليني. واأ�صبحت كل جلنة برهانًا حمليًا على فكرة الدولة ال�صودانية البريوقراطية القابلة لالزدهار. وحتى 
اأولئك الذين يعملون موؤقتًا كتبَة ت�صجيٍل، ولي�صوا جزءًا ر�صميًا من اللجان، طالتهم تلك الروح: »نحن وطنيون يافعون، 

وهذا اأول عمل نقّدمه لهذه االأمة«15.

خم�صة  بها  االنتخابات  تلك  يف  للخريجني  دائرة  هنالك  كانت  والت�صعني،  االثنتني  اجلغرافية  الدوائر  جانب  اإىل 
مقاعد. وكان كل الذين اأكملوا تعليمهم الثانوي موؤهلني للت�صويت يف تلك الدائرة التي تعمل بنظام ال�صوت الواحد 
القابل للتحويل. كان املبداأ وراء هذه الفكرة هو اأن التعليم اأك�صب النا�ص قدرًة اأف�صل على اإ�صدار االأحكام ال�صيا�صية 
وامل�صاركة يف اإدارة الدولة، لكن املتعّلمني � امل�صطلح العربي امل�صتعمل غالبًا هو )مثّقفون( ويحمل داللة عري�صة ترتبط 
اأو�صح  وكما  املعتاد.  الت�صويت  نظام  للتمثيل يف ظل  اأقلية �صغرية متلك فر�صة �صئيلة  ي�صّكلون   � الرقّي  اأو  ر  بالتح�صّ
متامًا،  القبلية  عن  تخّلوا  لقد  اجلديد.  ال�صودان  يبنوا  اأن  يفرت�ص  الذين  النا�ص  هم  »هوؤالء  املبداأ  هذا  موؤيدي  اأحد 
لذلك ال جذور لهم يف الريف، واإذا ذهبت بهم اإىل الدوائر اجلغرافية ف�صتحرمهم، و�صتحرم املجل�ص الت�صريعي، من 

تاأثريهم«16. والَحظ معّلٌق اآخر اأكرث نقديًة اأن:

كتلة املتعلمني يف ال�صودان تعتقد اأنها يجب اأن تقود البالد. واإذا مل يقودوا من خالل العملية االنتخابية، 
ف�صوف يقودون بوا�صطة اأداة متنحهم القيادة!، لذا اخرتعوا م�صاألة دوائر اخلريجني هذه17. 

 وقد �صار لهذا املبداأ؛ واجلدل الذي دار حوله، تاأثرٌي متكرٌر يف االنتخابات ال�صودانية.

ها تغريُّ الوالءات احلزبية، واالإدراك  �صَ  مل تكن احلكومة الربملانية التي خلقتها انتخابات 1953م م�صتقرة؛ فقد قوَّ
ال�صعبية. وبحلول عام 1957 كان  االأ�صوات  باأقلية  نالها  اإمنا  الوطني االحتادي  االأغلبية الربملانية للحزب  باأن  املقلق 
مت على عجل يف مطلع عام  هنالك رئي�ص وزراء من حزب االأمة؛ فدعا، بعد �صيء من الرتدد، اإىل اإجراء انتخابات ُنظِّ
1958. ومثلما حدث يف عام 1953؛ ا�صُتْنِفَرت موارد الدولة كافًة من اأجل تلك االنتخابات، فاعتمدت ب�صكل اأ�صا�صي 
اإىل  ُنِظَر  اأخرى  ومرة  املركبات احلكومية.  كل  لها  وُوّظفت  والتعليم؛  الرتبية  ووزارة  املحلية  على موظفى احلكومات 
احلدث بو�صفه فر�صة للدولة ال�صودانية لتثبت كفاءتها، ولل�صودانيني ككل؛ الإظهار ن�صجهم ال�صيا�صي للعامل االأو�صع. 
ثمة ت�صجيل اأر�صيفي كبري لتلك االنتخابات يوحي باأن م�صوؤويل االنتخابات، خ�صو�صًا يف املناطق النائية، وجدوا �صعوبة 
يف اال�صتجابة لطموحات كبار امل�صوؤولني، وكانت بع�ص التوجيهات ال�صادرة حول الت�صجيل والتعليم واالقرتاع غري قابلة 
للتطبيق، ب�صبب ق�صور املوارد، وبخا�صٍة املوظفني، فكان االإقبال على االنتخابات دون املتو�صط يف معظم اجلنوب ويف 
بع�ص اأجزاء الغرب. وعلى اأية حال، كان من تبعات التق�صيم املتع�صف لبع�ص الدوائر االنتخابية اأن تقو�صت م�صداقيُة 
ُعف  االنتخابات، ذلك التق�صيم الذي كان الغر�ص منه وا�صحًا؛ اأي م�صاعدة حزب االأمة يف تاأمني اأغلبية وا�صحة. وقد �صَ
الوطني االحتادى ب�صبب االن�صقاق بني زعيمه العلماين اإ�صماعيل االأزهري، وطائفة اخلتمية، التي كانت تدعم الوطني 
االحتادي يف ما م�صى. وبرغم ذلك، ف�صلت االنتخابات مرة اأخرى يف االإتيان بحكومة حزب اأمة قوية، فكافح رئي�ص 
َي بانقالب ع�صكري يف نوفمرب 1958؛ �صرى اعتقاٌد حوله  الوزراء؛ عبداهلل خليل، لعدة اأ�صهر بعد االنتخابات، اإىل اأن ُنحِّ
ر من جهة اأع�صاء احلكومة اأنف�صهم، الذين كانوا يرون اأن ا�صتيالء الع�صكر على ال�صلطة اأف�صل  على نطاق وا�صع باأنه ُدبِّ

من الهزمية الربملانية.

15. اإبراهيم منعم من�صور، 7 اأكتوبر 2008.

16. حمجوب حممد �صالح، 17يناير 2009.

17. حمجوب حممد �صالح، 17يناير 2009.
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جدول )1( نتائج انتخابات 1953 و1958 18

فرتة التعددية احلزبية الثانية: 1964- 1969
بعد االإطاحة بنظام عبود يف ثورة اأكتوبر 1964 كان هنالك اندفاع الإجراء االنتخابات خللق حكومة برملانية جديدة. 
راديكالية  وجمموعات  ال�صيوعي؛  احلزب  جادل  االنتخابات.  وتوقيت  �صكل  حول  ق�صره،  برغم  �صديد،  جدل  ون�صب 
first-past-the- اأخرى، حول االبتعاد عن االنتخابات الربملانية بنظام فوز النائب االأكرث اأ�صواتًا يف الدوائر اجلغرافية
post، الذي قالوا اأنه اأتاح املجال لتاأثري امل�صاعر الطائفية والقبلية ب�صكل مفرط. بينما اأراد حزب ال�صعب الدميوقراطي 

)الواجهة ال�صيا�صية للختمية يف الواقع( تاأجيل االنتخابات اإىل اأن تتحقق ت�صوية �صلمية يف اجلنوب. لكن يف كل هذه 
له حزب االأمة، خ�صو�صًا يف ما يتعلق باالنتخابات الفورية على االأ�صا�ص اجلغرايف. وقد حدث  الق�صايا �صاد ما يف�صِّ
احلا�صلني  متثيل  لزيادة  مقعدًا   15 من  للخريجني  دائرة  بخلق  وذلك  الراديكالية،  للمطالب  ا�صتجابًة  جزئي  تنازل 
على تعليم ثانوي؛ ويف الوقت ذاته اأتيح حق االنتخاب يف الدوائر اجلغرافية لكلِّ َمن جتاوز عمره 18 �صنة. قاطع حزب 
�صارت  فقد  اجلنوب  يف  اأما  اخلتمية.  نفوذ  مناطق  يف  العنف  بع�ص  هنالك  وكان  االنتخابات،  الدميوقراطي  ال�صعب 
حماولة الت�صجيل االأوىل ببطء �صديد، ثم اأُْهِملت االنتخابات كليًة تقريبًا. فاز حزب االأمة بالعدد االأكرب من املقاعد يف 
الربملان ب�صبب انق�صام االأ�صوات بني حزب ال�صعب الدميوقراطي واحلزب الوطني االحتادي. لكن كال احلزبني؛ االأمة، 
ِدَما بنجاح احلزب ال�صيوعي؛ وظهور االأحزاب االإقليمية يف �صرق ال�صودان وجبال النوبة.  والوطني الدميوقراطي، �صُ
فاز احلزب ال�صيوعي باأحد ع�صر مقعدًا من اخلم�صة ع�صر مقعدًا املخ�ص�صة للخريجني، وح�صل على ن�صبة معتربة من 
االأ�صوات اجلغرافية يف اخلرطوم الكربى، برغم عدم فوزه مبقعد جغرايف. ويف ا�صتجابة مبا�صرة لهذه ال�صدمة، اأعلن 
ابه من الربملان يف اأواخر عام 1965. وقد جتاهل ال�صادق املهدي، بو�صفه  حزب االأمة حّل احلزب ال�صيوعي وَطْرد نوَّ

رئي�صًا للوزراء، ُحكمًا ق�صائيًا بعدم د�صتورية القرار.

فًا الإجراء  املهدى كان متلهِّ ال�صادق  اأن  ويبدو  الربملان.  تكميلية يف اجلنوب عام 1967 الإكمال  انتخابات  اأُجريت 
ن من و�صع حزب االأمة يف الربملان �صد احلزب الوطني االحتادي، كما كان  هذه االنتخابات التكميلية؛ الأنها �صتح�صِّ
النا�ص  من  قلياًل  الأن عددًا  بل  عامة،  ب�صورة  االأمة  م�صاندون حلزب  ال�صودان  �صّكان جنوب  اأن  يعنى  ال  يعتقد. هذا 
ت، مما يجعل من املمكن ك�صب عدد من الدوائر، فقط بح�صد قلة من املوؤيدين يف كل دائرة. اإذا كانت  ل وي�صوِّ �صي�صجِّ

 Bechtold (1976), pages 181 and 190 18. من

1958    1953 احلزب    
عدد املقاعد اجلغرافية عدد املقاعد اجلغرافية      

63    23 حزب االأمة   
45    46 احلزب الوطني االحتادي 
27    -- حزب ال�سعب الدميوقراطي 
38    09 االأحزاب اجلنوبية  
--    11 اأحزاب اأخرى   
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َتها: كانت تلك االنتخابات ا�صتطالَع راأٍي م�صغرًا، خا�صة يف  تلك هي نوايا ال�صادق املهدى، فقد اأثببت ح�صاباُته دقَّ
اال�صتوائية )املحافظة االأكرث تاأّثرًا باحلرب االأهلية يف ذلك الوقت(، ففاز حزب االأمة مبقاعد اأكرث مما فاز به احلزب 
الوطني االحتادي، وفاز ببع�ص املقاعد بن�صبة متدّنية جدًا من االأ�صوات االنتخابية19. ويبدو اأن ُجّل الناخبني، كانوا على 

االأرجح، من املوظفني والتجار ال�صماليني يف عدد من الدوائر. 

مل تكن تلك املقاعد االإ�صافية كافيًة الإنقاذ حكومة ال�صادق؛ اإْذ َفَقَد، بعد االنتخابات التكميلية بقليل، عددًا معتربًا 
َلت  من االأ�صوات الربملانية )بب�صاطة الأن عددًا من اأع�صاء حزب االأمة تلّقوا مبالغ مالية مقابل الت�صويت �صده(، و�ُصكِّ
حكومة وطني احتادي. ويف 1968 اأُقيمت انتخابات اأخرى، وللمرة الثانية اأُجريت على عجٍل، لعدم ا�صتقرار احلكومة 
امل�صتفحل. كان االنق�صام، هذه املرة، من ن�صيب حزب االأمة؛ اإذ انق�صم اإىل ف�صيلني؛ اأحدهما بقيادة ال�صادق املهدي، 
واالآخر بقيادة االإمام الهادي. وعلى النقي�ص مما جرى حلزب االأمة؛ الَتَقى احلزب الوطني االحتادي وحزب ال�صعب 
َيا خالفاتهما، واندجما يف حزب جديد هو احلزب االحتادي الدميوقراطي. ويف حني كانت م�صتويات  الدميوقراطي، و�َصوَّ
الت�صجيل والت�صويت يف ال�صمال عمومًا اأف�صل مما كانت عليه يف عام 1967، ظّلت امل�صاركة حمدودة يف اأعايل النيل 

واال�صتوائية، حيث كان:

التف�صري الب�صيط النتخاب عدد كبري من ال�صماليني يف عدد كبري من الدوائر هو اأن عنا�صر اجلي�ص 
والبولي�ص كانوا وحدهم املقيدون فعليًا يف ال�صجالت االنتخابية. ويف مناطق اأخرى، مثل م�صاريع اإعادة 
اإىل  وما  والطعام  للحماية  االأمن  قوات  على  يعتمدون  اجلنوبيون  الناخبون  كان  احلكومية،  التوطني 

توا على نحو ما ِقيل لهم20.  ذلك، ف�صوَّ

الواحد،  د املر�صحون يف املقعد  كان عدم االن�صباط احلزبي م�صكلة دائمة حلزب االأمة والوطني االحتادي، فتعدَّ
وكلهم يزعم م�صاندة احلزب له. وقد جعل االنق�صام يف قمة حزب االأمة هذه امل�صكلة اأ�صواأ، فرتاجع عدد املقاعد التي 
االأمة على  اإ�صرار حزب  ب�صبب  اأخرى  دائرة اخلريجني مرة  واأُلِغَيت  انتخابات 1968.  دراماتيكيًا يف  ك�صبها احلزب 

اإلغائها. وتقلَّبت حكومة الوطني االحتادي اجلديدة يف عدم اال�صتقرار حتى مايو 1969. 

19.  John Howell (1973) ‘Politics in the Southern Sudan’, African Affairs 72 (287), pp. 163–78; Ahmed Ibrahim Abushouk and al Fatih Abdullah 
Abdelsalam (2008) Al Intikhabat al Barlamaniyya fi as Sudan (Omdurman), p. 184.
20.  ‘Discussion with Sayed Hilary Logali’, August 1968, TNA FCO 39185/.
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جدول )2( انتخابات التعددية احلزبية 1965- 1968 21

انتخابات احلزب الواحد يف عهد النمريي: 1969- 1985
الده�صة(  يثري  ما  هذ  يف  )ولي�ص  اأدان  الدميوقراطي  االحت��ادي  احلزب  من  ال�صلطة  على  منريي  ا�صتوىل  عندما 
انتخابات التعددية احلزبية. وخالل ال�صنتني االأوليني من حكمه مل ُيظهر حما�صًا الأي نوع من االنتخاب. وبعد حماولة 
م�صتخدمًا  ابتدع منريي،  ُحكمه.  �صعبية   � ال�صودان  وخارج  داخل  ملن هم   � لُيظهر  االقرتاع  اإىل  التفت   1971 انقالب 
نظام )م�صر عبد النا�صر( كنموذج �صريح، نظاَم حكومة احلزب الواحد لينّظم انتخابات قومية )يف 1972، 1974، 
1978، 1980 و1984(؛ وانتخابات اإقليمية يف اجلنوب )يف 1973، 1980 و1981(. كذلك كان هنالك ا�صتفتاء قومي 
)يف 1971، 1977 و1983( حول موقعه كرئي�ص، وَنّظم اأبيل األري؛ رئي�ص مفو�صية االنتخابات القومية احلالية، ا�صتفتاء 
وانتخابات   � ال�صوداين  اال�صرتاكي  االحتاد   � داخل احلزب احلاكم  انتخابات  اأُجريت  كما  ال�صودان.  1971 يف جنوب 

لالإقليم اجلنوبي بعد اتفاقية اأدي�ص اأبابا 1973.

 .Bechtold (1976), Tables 7.2, 7.4, 7.6 21.  من

احلزب           7/1965                   1968
عدد املقاعد اجلغرافية             عدد االأ�سوات                       عدد املقاعد اجلغرافية  عدد االأ�سوات   

)عدد مقاعد اخلريجني بني االأقوا�ص(        )املديريات ال�صمالية فقط(     
92                  510،182         36 )ال�صادق(    384،986 )�صادق( حزب االأمة 

            30 )االإمام الهادي(    329،952 )اإمام(
               06 )االأمة(    43،288 )االأمة(

 742،236     101          390،801              )2( 68 الوطني االحتادي/  

االحتادي 

الدميوقراطي 

--    --       16،893            3 حزب ال�سعب  

الدميوقراطي    

12             --       15 )�صانو(    60،493 )�صانو( االأحزاب اجلنوبية 

            10 )جبهة اجلنوب(    39،822 )جبهة اجلنوب(
جبهة امليثاق            5 )2(             57،438       3    44،552

االإ�سالمي    

احلزب ال�سيوعي      0 )11(             29،398       --     --

174،443     17         127،264            37 اأحزاب اأخرى 
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اأثار منريي �صجة كبرية حول نتائج هذا اال�صتفتاء يف جل�صاته اخلا�صة وعلى امل�صتوى الدويل، كما اأو�صح يف حديث 
لالإذاعة )متت ترجمته اإىل االإجنليزية للتوزيع عامليًا(:

اإّن تداُفع اجلماهري اإىل مراكز الت�صجيل لال�صتفتاء على رئا�صة اجلمهورية ميّثل، ب�صرف النظر عن 
النتائج، ا�صتنارة مقدرة ا�صتقبلناها بكل فخر واإعزاز.

اإن ماليني اجلماهري يف كل اأنحاء البالد، الذين يوّدون ممار�صة حقهم يف قول )نعم( اأو )ال( اإمنا 
يعربون يف احلقيقة عن االإجنازات واالنت�صارات الرائعة لهذه اجلماهري، وميثلون الوحدة الوطنية، 

ويوؤكدون والءهم للبلد الواحد.
اإن املاليني الذين كانوا ميار�صون حقهم اإمنا كانوا يعلنون حقيقة اإميانهم اجلديد بوحدة القيادة22. 

مت تلك االنتخابات، على ل�صان منا�صرى النظام، »نوعًا جديدًا ومعا�صرًا من الدميوقراطية املعافاة من هزل  َقدَّ
ال�صيا�صة احلزبية«، وخّل�صت ال�صعب من روابطه التقليدية، وفتحت له االآفاق لعامل جديد وعالقات �صيا�صية جديدة23. 
»احلياد  التزام  على  ت�صدد  ال�صارمة  التوجيهات  وكانت  االق��رتاع،  �صرية  حول  تدور  االنتخابات  تلك  ظلت  حني  ويف 
واالأمانة بو�صفها املتطلبات االأ�صا�صية لعمل االنتخابات«، وت�صع طقو�ص مراجعة �صناديق االقرتاع وما اإىل ذلك، فقد 
جمعت بني نقد »الدميوقراطية الليربالية« الذي َو�َصم الفرتة االأوىل لنظام منريي، ومبداأ التمثيل اخلا�ص ملجموعات 
يكن  التي مل  ال�صعبية  املجموعات  يحتوي  اأن  اخلا�ص  التمثيل  لهذا  اأُريَد  اخلريجني24.  دوائر  ر�صخته  والذي  حمددة، 
متثيلها كافيًا؛ )املراأة، ال�صباب، اجلمعيات التعاونية(، واملجموعات )الفئوية( الذين اأعطاهم َدْوُرهم املهني واالإنتاجي 
احلقَّ يف التمثيل اخلا�ص25.  و�صاأنها �صاأن دوائر اخلريجني، كانت املقاعد الفئوية تاأكيدًا للحقوق ال�صيا�صية االأ�صا�صية 

للمتعّلمني:

ٍة اأولئك  منح ذلك النظام كلَّ قطاعات املجتمع ال�صوداين طريقًا لتمثيل اأنف�صهم يف الربملان. وبخا�صَّ
الذين ت�صتّد حاجتهم اإىل امل�صاركة يف الربملان؛ اأي الطبقة االأكرث ا�صتنارة. والنا�ص االأوفر تعليمًا26.

االأول  ال�صعب  جمل�ص  فانُتِخب  العام؛  االقرتاع  ال  والتفوي�ص،  االنتخابية  الكليات  قوانني  بع�ص  اأي�صًا  وا�صُتخِدَمت 
بكامله من ِقَبل اأع�صاء املجال�ص املحلية القائمة، اأو اأع�صاء منظمات املراأة، وال�صباب واملجموعات الفئوية27. وَمَزجت 
االنتخابات االأخرية هذا ال�صكل مع الدوائر اجلغرافية، وكان االقرتاع عاّمًا يف بع�ص احلاالت، ومقت�صرًا يف حاالت 
اأخرى على ع�صوية االحتاد اال�صرتاكي. وكانت الدوائر اجلغرافية يف بع�ص االنتخابات دوائر متعددة االأع�صاء مع تعدد 
�صًا منطًا من ال�صبط لل�صحافة، وهي ممار�صة عادت  االأ�صوات. وكان العمل ال�صحفي كله حتت اإدارة النظام � موؤ�صِّ
مرة اأخرى بعد 1989 � وقد اأ�صرفت تقارير ال�صحافة يف تغطية اال�صتفتاء، لت�صمن لنمريي ن�صبة 99%، متجاوزة ن�صبة 
املقرتعني التي كانت 98%28. من ال�صعب اأن جتد اأرقامًا مطلقة مثل هذه يف االنتخابات الربملانية. لقد اأُجريت تلك 
االنتخابات بوا�صطة جلنة قومية فنية لالنتخابات، لكنها مل َتن�صر تقارير وافية مثل تلك التي تظهر بعد كل انتخابات 

.1184/TNA FCO 93 1977 22. ن�صرة �صونا حول لقاء منريي ال�صهري )لقاء املكا�صفة( باالإذاعة، 29 اأبريل

23. جعفر بخيت، ورد يف ال�صحافة، 4اأكتوبر 1972

.)1150/TNA FCO 39 24. للمزيد، انظر )االحتاد اال�صرتاكي ال�صوداين، املوؤمتر التاأ�صي�صي القومي، م�صّودة ميثاق العمل الوطني، 2يناير1972، يف

NRO ELECOM 6/1/NRO ELECOM (5) 9 ،1972 ،)25. القرار رقم 1، 26 فرباير 1974 5/1/14؛ )لوائح انتخابات جمل�ص ال�صعب

26. خمتار االأ�صم، 18 يناير 2009.

.3/1/NRO ELECOM (5)11 )27. )التقرير اخلتامي حول انتخابات جمل�ص ال�صعب االأول

28. ال�صحافة، 25�صبتمرب 1971؛ االأيام، 21 اأبريل 1977.



23االنتخابات يف ال�صودان: التعّلم من التجربة         ال�صفحة                من   63

تعددية حزبية، وال�صجّل االإح�صائي الذي ح�صلنا عليه من اأر�صيفاتها لي�ص مكتماًل باأي حال.

وب�صخرية  االأح��وال،  اأح�صن  مباالة يف  »بال  املراقبني  اأحد  راأي  الوقت، ح�صب  اال�صتفتاءات يف ذلك  اإىل  ُنظر  لقد 
َتَبارى فيه املوظفون املحليون  اليوم هذه اال�صتفتاءات بو�صفها نوعًا من اخلداع الذي  النا�ص  اأ�صواأها«29. وي�صتعيد  يف 
ر الن�صبة العالية للت�صويت ب�)نعم(30. وقد قامت ال�صحافة بواجبها يف ن�صر هذه  لي�صمنوا ن�صبًة عاليًة من االقرتاع تربِّ
النتائج. واأر�صلت اللجنة الفنية لالنتخابات التعليمات املعتادة التي اأو�صحت فيها اإجراءات �صرية االقرتاع، وبرغم ذلك 
كانت هنالك خروقات لهذه االإجراءات31. اإذ اأُْجرِب الناخبون على الت�صويت، ومل يكن االقرتاع �صريًا � وعندما ف�صلت كل 
احليل االأخرى � متت تعبئة �صناديق االقرتاع بب�صاطة. كانت هنالك نزوٌع فجٌّ اإىل التزوير: مل ُتخرتع االأرقام فح�صب، بل 
�صعر موظفو االنتخابات املحليون باأن من واجبهم اأن ميالأوا اأوراق االقرتاع الفارغة وي�صعوها يف ال�صندوق. وكان هذا 

جانبًا من اال�صتعرا�ص متعدد االأوجه الذي جاء يف تلك االنتخابات:

كانت مزورة، لي�ص باإ�صافة االأرقام، واإمنا مبلء بطاقات االقرتاع الفارغة. ويف معظم احلاالت كانت 
اأنهم  لنمريي  ُتثبت  اأن  والية  كل  اإذ حتاول  اال�صتفتاءات،  اأثناء  الواليات  مناف�صة بني خمتلف  هنالك 
يوؤيدونه، واأن اأرقامهم اأعلى!؛ كانوا ن�صطني جدًا، جيدون جدًا، قدموا مزيدًا من املوؤيدين، ومزيدًا من 
االأ�صوات. لذلك كانت اللجان نف�صها يف غياب املراقبة واالإ�صراف، متالأ بطاقات االقرتاع املتبقية اإذا 
كان االإقبال على الت�صويت قلياًل. كانت هذه ممار�صة معروفة جدًا. وكان حاكم الوالية يطلب منهم 
اأن يفعلوا ذلك؛ الأن ال�صعف ال�صديد يف اأداء الوالية �صُيغ�صب منريي، وبالتايل �صيوؤثر على امل�صتقبل 
منهم 200  انتخابي معني، وح�صر  م�صجل يف مركز  ناخب  كان هناك 1000  اإذا  للحاكم.  ال�صيا�صي 

ناخب، مُتالأ االأوراق املتبقية باأيدي اللجنة32. 

َرت التغطية ال�صحفية ا�صتفتاء 1983 بو�صفه تعبريًا  وَّ مة33.  وقد �صَ �صبقت هذه االنتخابات وتبعتها م�صريات منظَّ
�صعبيًا كبريًا عن الوالء، م�صتخدمة م�صطلح »بيعة«، وفر�صًة الإظهار االإجماع ال�صعبي على اختيار قائد وطني، و»ملحمًة 

من مالحم عديدة عظيمة لثورة مايو«، كما ذهب اأحد موؤيدي النظام34.  

ويف املقابل �صهدت انتخابات جمل�ص ال�صعب بع�ص التناف�ص احلقيقي على امل�صتوى املحلي. وبينما جاء جمل�ص ال�صعب 
االأول بالتعيني واالنتخاب غري املبا�صر، انُتِخَبت املجال�ص الالحقة اإىل حد كبري عن طريق االقرتاع ال�صري. وقد تقوم 
املناف�صة على العاطفة القبلية اأو الوالء ال�صخ�صي. وقد اأ�صّر واحٌد ممن ا�صتطلعنا راأيهم قائاًل: »تاأّكد منريي من اأن 
جميع الدوائر املحلية جرت فيها انتخابات حرة ونزيهة من دون اأي تدخل. لذلك جتد دميوقراطية كاملة على امل�صتوى 
املحلي«35. وقد اأ�صّرت ال�صحافة يف ذلك الوقت على اأن امل�صاركة يف تلك االنتخابات كانت �صاملة تقريبًا36، لكن االأرقام 

29. Palmer, Khartoum to Woods, FCO, 24 May 1977, TNA FCO 931184/

30. على �صبيل املثال ال�صحافة، 30 اأبريل 1983.

.4/1/ELECOM (5) 14 31. موجهات اال�صتفتاء 1983 حمفوظة يف

32. حممد احمد �صامل، 1 مار�ص 2009.

33. االأيام، 4 و9 اأبريل، 1977.

34. مو�صى بخيت، َوَرَد يف ال�صحافة، 9، 10، و12 اأبريل 1983.

35. خمتار االأ�صم، 18، يناير، 2009.

36. ال�صحافة، 29 اأبريل 1974.
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املن�صورة توحي باأن عدد الناخبني كان متدّنيًا، و�صجالت االأر�صيف ال توؤكد هذا الزعم بال�صمول37. وكان عدد الناخبني 
امل�صجلني يف جنوب ال�صودان عام 1973 يبلغ 914،000، وهي زيادة معتربة عن عدد امل�صجلني يف عام 1968 الذي بلغ 
551،294. لكن اأعداد الناخبني الذين اأدلوا باأ�صواتهم يف تلك االنتخابات غري متوافرة. ويف انتخابات 1980 ملجل�ص 
ال�صعب الثالث للجنوب اأدىل 27% فقط من الناخبني امل�صجلني باأ�صواتهم للمقاعد اجلغرافية38. وقد ا�صتكى �صيا�صيٌّ 
حمّنك واإدارّي �صابق من تعدد حاالت الف�صل يف االلتزام باالإجراءات يف اإحدى الدوائر االنتخابية يف اجلنوب يف تلك 

االنتخابات:

مل جتر االنتخابات يف دائرة غرب واو ب�صورة �صل�صة. فقد جرى الت�صويت يف املراكز اخلارجية ب�صورة 
عة ن�صبة لعدم انتظام الفرق االنتخابية ب�صبب ق�صور الرتحيل والربنامج االنتخابى الذي جتاوز  متقطِّ
اجلدول الزمني بخم�صة اأيام يف بع�ص احلاالت. عدد كبري من الناخبني ح�صر اإىل املركز مرة اأو مرتني 
ومل يجدوا الفريق ورجعوا اإىل منازلهم ومل يعودوا مرة اأخرى. واجلانب االأكرث خطورة لالنتخابات 
كان هو ف�صل �صابط انتخابات املنطقة يف ن�صر الك�صوفات االنتخابية يف الوقت املحدد. ويف الواقع فقد 
ن�صرت بع�ص البيانات يف اليوم االأول لالنتخابات، ون�صرت اأخرى يف اليوم ال�صابع، ويف حاالت كثرية 
�صقطت اآالف االأ�صماء. وكمثال حي لذلك؛ �صّجل موظفو اأغلب املوؤ�ص�صات احلكومية العاملني وعددهم 
يفوق االأربعة اآالف لي�صوتوا باجلملة يف اأحد املراكز االنتخابية يف املدينة. لكن يف حاالت كثرية اختفت 
االأ�صماء متامًا من ال�صجالت، و�صقطت بع�ص املوؤ�ص�صات باأكملها ومل يكن ممكنًا اقتفاء اأثرها حتى يف 

م�صّودات ال�صجالت39. 

قد يكون الت�صويت للمقاعد الفئوية وال�صعبية اأ�صواأ: فقد جاء يف تقرير من �صابط االنتخابات يف واو يف انتخابات 
جمل�ص ال�صعب الرابع )يف 1980 اأي�صًا(: »مل يتم ت�صجيل ناخبني، وال يوجد �صندوق ت�صويت ملقعد املهند�صني. كذلك مل 
ت اأحد يف �صت واليات من الواليات  يتم ت�صجيل ناخبني وال يوجد �صندوق اقرتاع ملقعد االإداريني واملهنيني«40.  ومل ي�صوَّ
الثماين ع�صرة املكونة لل�صودان يف ذلك الوقت ملقعد »االقت�صاديني/ال�صباط املاليني« يف نف�ص االنتخابات على امل�صتوى 

القومى؛ ويف االإثنتى ع�صرة والية االأخرى كانت جملة الذين �صّوتوا 801، منهم 651 يف اخلرطوم41.   

فرتة التعددية احلزبية الثالثة: 1985- 1989

عامًا،  ع�صرين  قبل  اأكتوبر  ثورة  طريقة  بنف�ص  منريي  نظام  اأ�صقط  الذي  1985؛  عام  يف  ال�صعبي  الع�صيان  ى  اأدَّ
الأّن  بالعجلة؛  االنتخابية  العملية  اّت�صمت  اأخ��رى؛  ومرًة  الربملاين.  التعددي  احلزبي  النظام  اإىل  ال�صودان  رجوع  اإىل 
حزبي االأمة واالحتادي الدميوقراطي ا�صتعجال االنتخابات للح�صول على �صند من خالل �صندوق االقرتاع لزعمهما 
بالغلبة فياحلياة ال�صيا�صية. ومثلما حدث يف عام 1964، رف�صا اقرتاحًا من بع�ص املجموعات االأكرث راديكالية بتاأجيل 
اأو اإدخال نظام انتخابي جديد اأكرث مالءمة لو�صع ال�صودان. اأُجريت االنتخابات يف املرحلة االأوىل على  االنتخابات، 

37. el-Battahani (2002), pp. 259–60.

.13/2/NRO ELECOM (5) 6 38. االأرقام يف

.4/1/NRO ELECOM(5)13 1980 39. كلمنت اأمبورو، بوا�صطة مكتب انتخابات واو اإىل جلنة االنتخابات، جوبا، �صورة اإىل رئي�ص مفو�صية االنتخابات � اخلرطوم، 9 اأبريل

.22/3/NRO ELECOM(5) 4 1980 40. انتخابات واو اإىل جلنة االنتخابات، اخلرطوم، 24 مايو

.20/3/NRO ELECOM(5) 4 41. االأرقام يف
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اأ�صا�ص الدوائر اجلغرافية42.  كما اأُجريت انتخابات على دوائر اخلريجني وعددها 28 دائرة على اأ�صا�ص املحافظات 
ولي�ص على اأ�صا�ص قومي. وتغري تعريف م�صطلح »اخلريج« لي�صمل وقتها كل من در�ص �صنتني بعد التعليم الثانوي. حاز 
حزب االأمة على اأغلبية املقاعد، اأما االحتادي الدميوقراطي الذي اأ�صعفه غياب االن�صباط احلزبي، فقد ح�صل على 
اأقل بكثري من املقاعد. كما ح�صلت اجلبهة  عدد من االأ�صوات مقاِربة ملا ح�صل عليه حزب االأمة؛ لكنه اأحرز عددًا 
االإ�صالمية � التي ُعرفت �صابقًا بجبهة امليثاق االإ�صالمي � على عدد كبري من املقاعد. وُيرجع الكثري من املراقبني هذا 
الفوز اإىل تفوُّقهم التنظيمي. وقد كان هذا وا�صحًا يف دوائر اخلريجني، حيث ح�صلت على 21 مقعدًا من 28 هي جملة 
اإقليم  اأي  يف  )بالوظيفة(  ي�صجلوا  باأن  للمغرتبني  ت�صمح  التي  للمادة  احلاذق  ال�صتغاللهم  وذلك  اخلريجني،  مقاعد 
اأن  املغرتبني  من  اأن�صارها  االإ�صالمية  اجلبهة  عت  �صجَّ فقد  املغرتبني  من  كثري  فيه  ل  ي�صجِّ ال  اجلنوب  والأّن  ي�صاءون. 
لوا يف املحافظات اجلنوبية؛ ال�صيء الذي جعلها حت�صل على دوائر بعدد حمدود من االأ�صوات43. ولكن ب�صورة  ي�صجِّ
عامة ُيعترب معدل جمموع االأ�صوات على امل�صتوى القومي، بالن�صبة لعدد املقاعد التي ح�صلت عليها اجلبهة االإ�صالمية، 
اأقل قلياًل من معديل حزبي االأمة واالحتادي الدميوقراطي. وتف�صري ذلك ب�صيط؛ فقد ك�صبت اجلبهة االإ�صالمية عددًا 
كبريًا من املقاعد؛ الأن كثريًا من الناخبني �صّوتوا لها. ويوحي توزيع االأ�صوات التي ح�صلوا عليها باأن اجلبهة اال�صالمية 

قد جذبت عددًا كبريًا من اأ�صوات اجلنود يف اخلدمة44.

املدنية  ثقافة اخلدمة  َتَغريُّ  االنتخابات عام 1986،  ليخدم يف جلنة  التقاعد  ا�صُتْدِعي من  اإداري كبري،  ويالِحظ 
نتيجًة حلكم منريي، ويرى اأن هنالك تدهورًا يف املهنية واالإح�صا�ص الوطني جتاه اخلدمة العامة. وي�صري بع�ٌص ممن 
الوقت؛  ذلك  �صحافة  اأوردت  فقد   ،1986 انتخابات  يف  الفا�صدة  املمار�صات  من  نوع  هنالك  كان  اأنه  اإىل  التقيناهم 

ي على التف�صري45.  والتقارير املن�صورة عن تلك االنتخابات، من االنحرافات االإح�صائية ما ي�صتع�صِ

اندلعت احلرب للمرة الثانية يف اجلنوب عام1983. ورف�صت احلركة ال�صعبية؛ اجلناح ال�صيا�صي للجي�ص ال�صعبي 
لتحرير ال�صودان، امل�صاركة يف االنتخابات، �صاأنها �صاأن معظم االأحزاب اجلنوبية القدمية. مل جتر االنتخابات يف معظم 
الدوائر اجلغرافية يف اجلنوب. والدوائر التي اأجريت فيها االنتخابات ات�صمت ب�صعف الت�صجيل والت�صويت، بالرغم من 
اأن جلنة االنتخابات زعمت غري ذلك46. وكما حدث يف ال�صتينيات، فاز ببع�ص الدوائر اجلغرافية مر�صحون من ال�صمال 
بعدد قليل جدًا من االأ�صوات. ومن املده�ص اأنه بينما ال يزال بع�ص ال�صودانيني ال�صماليني يتحدثون عن انتخابات 1986 
بو�صفها حلظة عظيمة للم�صاركة ال�صيا�صية ومنوذجًا ملا هو ممكن، ينظر اإليها ال�صودانيون يف اجلنوب ب�صكل خمتلف 
متامًا. ومن املفارقة اأن اأحد كبار االإداريني احلكوميني املحليني، حينما �ُصئل عن االنتخابات اأجاب: هل كانت هنالك 
انتخابات يف عام 1986؟، نعم، نعم!، كانت هنالك انتخابات!، لكن اأدارها اجلي�ص!، مل تكن تلك انتخابات. لقد اأدارها 

اجلي�ص47.

42. James L. Chiriyankandath (1987) ‘1986 elections in the Sudan: tradition, ideology, ethnicity – and class?’, Review of African Political Economy, 14 
(38), pp. 96–102.

43. ال�صحافة، 30 اأبريل 1986.

44. Chiriyankandath (1987), p. 100.

45. االأيام، 11 اأبريل 1986.

46. ال�صحافة، 12 اأبريل 1986.

47. David Koak, 4 February 2009.
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جدول )3( نتائج انتخابات 1986 48

االنتخابات منذ 1989

مل يختلف الع�صكريون، الذين انتزعوا ال�صلطة يف عام 1989 يف ما �َصّموه "ثورة االإنقاذ"، عن من �صبقوهم؛ اإذ مل 
موا م�صهدًا من التاأييد  يكن لهم كبري اهتمام بالعملية االنتخابية. وكذلك مثل �صابقيهم؛ جلاأوا اإىل االنتخابات ليقدِّ
مقدمني  اإ�صالمي؛  �صياق  �صمن  االنتخابية  العملية  َعة  ملو�صَ م�صنية  جهودًا  بذلوا  لقد  ال�صيا�صية.  لرباجمهم  ال�صعبي 
االنتخابات بو�صفها فر�صًة للجمهور ليقدموا البيعة اأو "املوافقة على الطاعة"؛ كما قال اأحد العلماء49. وكما يف عهد 

منريي، فقد اأُْوِلَيت اأهميٌة ق�صوى للخروج باإح�صائيات انتخابية مبهرة:

ر النظام يف عقده االأول[، وقد جاء جميع حّكام  اأذكر اأنني كنُت جال�صًا مع ]ح�صن[ الرتابي ]منظِّ
الواليات ملقابلته. كان الرتابي غا�صبًا. "يجب اأن تخجلوا من اأنف�صكم، فقلة عدد امل�صاركني يف اال�صتفتاء 

رمت". كان غا�صبًا الأن الن�صبة كانت متدّنية كثريًا...50. على الد�صتور هم رعاياكم!، اأنتم َمن َق�صَّ

48. Abushouk and Abdelsalam (2008), Table 12.5.

49. اأحمد حممد بابكر، مقتطف من جريدة ملوؤمتر حول "املنظور االإ�صالمى لالنتخابات"، ال�صودان احلديث، 6 مار�ص 1996.

50. حممد اأحمد �صامل، 1 مار�ص 2009. 

عدد املقاعد عدد االأ�سوات    احلزب    
100    1،531،216 االأمة     
063    1،166،434 االحتادي الدميوقراطي  
028    0733،034 اجلبهة االإ�سالمية القومية  
008    0088،329 احلزب القومي ال�سوداين  
002    0062،617 احلزب ال�سيوعي ال�سوداين  
000    0038،892 احتاد قوى الريف   
000    0035،502 حزب البعث    
000    0033،344 الوحدة القومي   
000    0030،917 حزب ال�سعب التقدمي  
000    0030،227 االأمة جناح االإمام   
007    0027،311 موؤمتر �سعب ال�سودان االإفريقي 
007    0023،188 املوؤمتر ال�سيا�سي اجلنوبي  
001    0004،416 املوؤمتر االإفريقي ال�سوداين  
001    0014،291 موؤمتر البجة    
001    0005،042 حزب ال�سعب الفيدرايل  
006    0095،532 امل�ستقلون    
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كانت هنالك انتخابات رئا�صية يف عام 1996، وا�صتفتاء يف عام 1998، وانتخابات رئا�صية اأخرى يف عام 2000. 
امتع�ص موؤيدو االإنقاذ من هذه االنتخابات العديدة الأنها ُجمعت معًا. وكانت هنالك تغيريات كبرية يف قانون االنتخابات 
يف تلك الفرتة، خا�صة بعد 1998، حينما اأُخذ بتمثيل الن�صاء على اأ�صا�ص التمثيل الن�صبي. كما كان هنالك َفْرٌق وا�صح 
يف االنتخابات الرئا�صية بني انتخابات 1996 وانتخابات 2000. فقد اتَّ�صمت االأوىل بتعدد املر�صحني املغمورين �صد عمر 
الب�صري، ومتيزت الثانية بعدد قليل من املر�صحني املعروفني )من �صمنهم جعفر منريي(. ولكن كثريًا املراقبني يقولون 
باأن جميعها ا�صرتكت يف ذات املاآخذ. ويف انتخابات 2000 اأوردت ال�صحف اأن �صناديق االقرتاع قد ُبّدلت، و�ُصِمح لبع�ص 
ت بع�ص االبطاقات التالفة. لكن ال�صحف اأي�صًا اأوردت اأن الب�صري ح�صل على  الناخبني غري امل�صجلني بالت�صويت، وُعدَّ

ن�صبة 86،5% من اأ�صوات الناخبني التي بلغت ن�صبتها 65% من جمموع امل�صجلني51. 

51. ال�صحافة، 17 و30 دي�صمرب 2000؛ االأيام، 30 دي�صمرب 2000

�سندوق )3( االنتخابات يف ال�سودان

انتخابات احلكم الذاتي الربملانية التعددية   1953
انتخابات برملانية تعددية   1958

انتخابات تعددية للجمعية التاأ�صي�صية يف �صمال ال�صودان   1965
انتخابات تعددية للجمعية التاأ�صي�صية يف جنوب ال�صودان   1967

انتخابات تعددية للجمعية التاأ�صي�صية   1968
ا�صتفتاء قومي على رئا�صة اجلمهورية: منريي مر�صحًا وحيدًا   1971

انتخابات احلزب الواحد ملجل�ص ال�صعب   1972
انتخابات احلزب الواحد ملجل�ص ال�صعب   1974

ا�صتفتاء قومي على رئا�صة اجلمهورية: منريي مر�صحًا وحيدًا   1977
انتخابات احلزب الواحد ملجل�ص ال�صعب   1978
انتخابات احلزب الواحد ملجل�ص ال�صعب   1980

ا�صتفتاء قومي على رئا�صة اجلمهورية: منريي مر�صحًا وحيدًا   1983
انتخابات احلزب الواحد ملج�ص ال�صعب   1984

انتخابات تعددية حزبية للجمعية التاأ�صي�صية   1986
انتخابات رئا�صية متعددة املر�صحني: فعليًا حزب واحد    1996

ا�صتفتاء على الد�صتور   1998
انتخابات رئا�صية برملانية متعددة املر�صحني: قاطعتها االأحزاب الكبرية    2000
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III. العملية االنتخابية
اإدارة االنتخابات  

ال�صودان؛ نحن  االنتخابات يف  باإدارة  املا�صية  العهود  نقوم يف  كنا  »نحن، ك�صباط حكومات حملية، 
بنا تدريبًا عاليًا على اإدارة االنتخابات«52.  واملعلمون ُدرِّ

اتبعت كل االنتخابات القومية يف ال�صودان اأحد منوذجني تنظيميني متعار�صني؛ اأولهما النظام التعددي الليربايل 
للموارد احلكومية  اإىل تعبئة ق�صرية االأمد  اأن االنتخابات حتتاج  الذي يعتمد على هياكل موؤقتة، وهو نظام َيفرت�ص 
الالزمة. وباملقابل حاولت النظم ال�صلطوية تطبيع العملية االنتخابية كجزء من عملية جارية باأج�صام انتخابية دائمة. 
لكن يف احلالتني كانت االنتخابات ن�صاطًاً حكوميًا، ُينتدب فيه االإداريون احلكوميون � من احلكم املحلي عادة � خلدمة 

االنتخابات، ي�صاعدهم موظفو احلكومة املتعّلمون يف اإعداد القوائم وتنظيم النا�ص.

جنحت اللجنة االنتخابية املختلطة يف االإ�صراف على انتخابات 1953، لكن قدرتها تلك على القيام بهذا العمل تعود 
اإىل حد كبري اإىل عزمية االأطراف املعنية وحما�صة اللجان االنتخابية ال�صودانية املحلية، ولي�ص اإىل القيادة التي وفرتها 
اللجنة نف�صها. لقد ابُتليت اللجنة باختالفات داخلية حادة بني املندوبني الربيطانيني وامل�صريني، وبني ممثلي االأمة 
واالحتادي، ال�صيء الذي اأّدى اإىل توقف عمل اللجنة نتيجًة للخالفات يف منا�صبات عديدة، حيث راأى �صوكومار �ِصن؛ 
رئي�ص اللجنة، اأن هذه اخلالفات ع�صّية على احلل، وكّف متامًا عن اتخاذ اأي قرارات. كان هذا االأ�صلوب فّعااًل، وهو 
الذي �صمح باإجراء االنتخابات، بغ�ص النظر عن املمار�صات الفا�صدة � من ِقَبل االإجنليز وامل�صريني وال�صودانيني � وقد 
ت هذه التجاوزات من غري ح�صاب. وُيعترب تكوين جلنة انتخابات موؤقتة يف الدائرة، يكون روؤ�صاوؤها م�صوؤولني اأمام  َمرَّ
�صابط انتخابات على م�صتوى املديرية، يكون م�صوؤواًل بدوره اأمام رئي�ص جلنة االنتخابات؛ يعترب هذا يف حد ذاته جناحًا 
باهرًا. وقد ات�صح اأن هوؤالء االإداريني يتمتعون بح�صٍّ عاٍل من امل�صوؤولية واحلما�صة. لقد متتَّع رئي�ص جلنة االنتخابات 

ب�صلطات وا�صعة بخ�صو�ص املعدات والقوى الب�صرية والرتتيبات اللوج�صتية على م�صتوى املديريات.

عة بلجنة ثالثية )يراأ�صها ال�صكرتري ال�صابق للجنة املختلطة، ولعله  فى عام 1958 ا�صُتبدلت جلنة االنتخابات املو�صَّ
كان االأعلى وظيفًة واالأكرث خربًة يف اخلدمة املدنية يف ال�صودان يف ذلك الوقت(. وتتكون اللجنة من اثنني من ال�صمال 
وواحد من اجلنوب. وال تك�صف م�صابط تلك اللجنة �صيئًا من احلجج حول املبادئ واملمار�صة، ال�صيء الذي ات�صفت به 
�صت اللجنة اجلديدة نف�صها الإ�صدار َكمٍّ من املوجهات املف�صلة يف كل ما  اجتماعات اللجنة املختلطة؛ وبداًل عن ذلك َكرَّ
زت اللجنة كثريًا على تقدمي حزمة من املوجهات الوا�صحة وال�صارمة، التي ميكن العمل  يت�صل بالعملية االنتخابية. َركَّ
بها يف كل اأنحاء البالد. مت تعيني كبار �صباط االنتخابات � نائب مدير املديرية يف كل احلاالت � وُكلِّف هوؤالء الرجال 
بتعيني �صباط الدائرة، حيث قام كل واحد منهم بدوره بتعيني م�صاعديه اخلا�صني. واإجمااًل فقد عمل ما يزيد قلياًل عن 
ال�3،000 �صخ�صًا كموظفي انتخابات. وكان من املفرت�ص اأن جُتاز هذه التعيينات بوا�صطة جلنة االنتخابات، لكن كان 
ِحَبُه اعتماد كبري وم�صتمر على االإدارة. كان من املعتاد اأن يعنيِّ �صباط االنتخابات،  هنالك تفوي�ٌص وا�صٌع لل�صلطات �صَ
الفاح�صة على  الذين ميثلون عني اخلرطوم  املدنية  للمجال�ص املحلية، موظفي اخلدمة  التنفيذيني  ال�صباط  من بني 

52. عبدالرحمن حممد قيلي، 25 فرباير 2009.
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احلكومة املحلية. يقوم هوؤالء الرجال بعد ذلك بتعيني م�صاعدين حمليني من بني املعلمني وموظفي اخلدمة العامة. 
وكما الحظ جوزنيل:

كان الذين اأداروا االنتخابات حقيقة هم �صباط ال�صرطة املحليون، واملعلمون، واملحا�صبون، والكتبة، 
حكوميون  وعاملون  واملاآمري  الريا�صية،  باالأجهزة  والعاملون  والزراعيون،  واخلفراء،  واملهند�صون، 

اآخرون53.

نت مرة اأخرى جلان انتخابية موؤقتة من ثالثة اأفراد  لقد ا�صتمر هذا النموذج يف االنتخابات القومية الالحقة. وقد ُكوِّ
�ص هوؤالء االأفراد اأنف�صهم لو�صع املوجهات على ن�صق موجهات انتخابات 1958  يف عامى 1965 و1968. ومرة اأخرى َكرَّ
)برغم اإجراء تغيريات طفيفة، تعك�ص تلك التغيريات الطفيفة التي حدثت يف القوانني االنتخابية(54. تزامنت انتخابات 
1968 مع امتحانات املدار�ص؛ ما يعني يف بع�ص املناطق عدم اإمكان م�صاركة املعلمني يف العمل االنتخابي، فا�صُتْخِدم 
اخلريجون "العاطلون عن العمل" بداًل عنهم، ومل يكن هذا اخليار ناجحًا جناحًا كاماًل55. اأثار م�صتوى التفا�صيل يف 
اأن يعجب باالإتقان"56. كانت  اإال  "لي�ص بو�صع املرء  موجهات جلنة االنتخابات اإعجاب املراقبني، وقال بختولد معلقًا: 
جلنة انتخابات 1965 برئا�صة قا�ٍص؛ وكانت جلنة انتخابات 1968 برئا�صة اإداريٍّ حمرتف؛ عمل يف ما بعد �صكرتريًا 

ملجل�ص راأ�ص الدولة )ِج�ْصم مكون من خم�صة اأفراد كان ميثل ر�صميًا راأ�ص الدولة يف تلك الفرتة(.

اأن  اإىل  لكنه �صعى بعد ذلك  القائمة.  االأوىل يف عام 1969 حّل جلنة االنتخابات  اأعمال منريي  كانت واحدة من 
تقوم  التي  ال�صابقة  املمار�صة  عن  كثريًا  ابتعدت  لالنتخابات" التي  الدائمة  الفنية  "اللجنة  هي  جديدة  واحدة  يكون 
على تعيني جلنة ثالثية موؤقتة تتكون من اأفراد َيِتّم اختيارهم من اخلدمة املدنية والق�صائية لكل انتخابات. مل ن�صتطع 
العثور على �صجالت وا�صحة لع�صوية هذه اللجنة، كما مل يكن وا�صحًا اإىل اأي مدى عملت، لكنها خدمت يف احلقيقة 
كج�صم م�صتمر، وبنف�ص طريقة اللجنة ال�صابقة؛ من ناحية و�صع املوجهات ل�صباط االنتخابات؛ واتبعت طريقة تعيني 
كبار االإداريني الإجراء االنتخابات، مع بع�ص التجديد؛ باإ�صافة رئي�ص االأجهزة االأمنية النظامية ليكون اأي�صًا ع�صوًا يف 
اللجنة التي اأَْجَرت االنتخابات يف كل حمافظة57. وكما حدث يف االنتخابات ال�صابقة؛ تقوم هذه اللجان بتوظيف عدٍد 
كبرٍي من موظفي اخلدمة املدنية على اأ�صا�ص موؤقت الإجراء االنتخابات. يف عام 1980 كان هنالك ع�صرة اأفراد يف كل 
حمافظة )كان عدد املحافظات 18 حمافظة يف ذاك الوقت(، وت�صعة عاملني مركزيني كل دائرة جغرافية )كان عدد 
الدوائر 68 دائرة(. وفى حمافظة واحدة هي )بحر الغزال( كان هنالك 360 ع�صوًا يف فرق االنتخابات، وانخرط 240 
�صرطيًا و240 عّريفًا يف العمل اخلا�ص باالنتخابات. من هذا ن�صتنتج اأن اأكرث من 7،000 تقريبًا من عنا�صر اخلدمة 

فوا معًا يف الدوائر اجلغرافية، باالإ�صافة اإىل 4،000 �صرطي و4،000 عّريف58. العامة ُوظِّ

وواحد من اجلنوب،  ال�صمال  )اثنان من  اأفراد  ثالثة  انتخابات من  بتاأ�صي�ص جلنة  ال�صابق  النمط  عاد  يف 1985 
مع ا�صتدعاء رئي�ص جلنة انتخابات 1968 من املعا�ص ليخدم مرة اأخرى(. �صارت هذه اللجنة على نف�ص جتربة جلنة 
انتخابات التعددية احلزبية ال�صابقة، م�صتخدمًة نف�ص هيكل تعيني ال�صباط على م�صتوى الدولة، وم�صتعرية باملثل مفهوم 
التعامل مع االنتخابات كم�صروع وطني يقت�صي ح�صد كل موارد احلكومة. ظلت اللجنة موجودًة بعد انتخابات 1986، 

53. Gosnell (1958), p. 409.
54. B.S. Sharma (1966), ‘The 1965 elections in the Sudan’, The Political Quarterly, 37, p. 443.

.114/8/NRO ELECOM (4) 1 1968 55. التقرير اخلتامى النتخابات اجلمعية التاأ�صي�صية

56. Bechtold (1976), p. 173.

6/1/NRO ELECOM (5) 9.،1972 ،57. لوائح النتخابات جمل�ص ال�صعب

.3/1/NRO ELECOM (5) 12،1980 ،»58. »ميزانية جمل�ص ال�صعب الرابع
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لكنها ُحلَّت اأخريًا بعد انقالب 1989 مبا�صرة. وبعد التجربة االأوىل يف بداية الت�صعينيات، مع الهيئة العامة لالنتخابات؛ 
ي )الهيئة القومية لالنتخابات(. َراأَ�َص كال االثنني  نة من �صبعة اأفراد، عاد النظام احلايل اإىل ِج�ْصٍم اأ�صغر �ُصمِّ املكوَّ
ل هذه الهيئة اإىل ج�صم دائم يقوم بخلق نظامه الداخلي وهيكله، واأن  ع�صُو الهيئة الق�صائية ذاته. وكان الهدف اأن تتحوََّ

يدير �صجاًل دوريًا حمّدثًا للناخبني59.

تر�سيم الدوائر اجلغرافية
االإ�صارة  تكررت  وقد  للجدل،  مثريًا  االنتخابية  الدوائر  تر�صيم  كان  ال�صودان  يف  حزبية  تعددية  انتخابات  كل  يف 
ى  ُي�َصمَّ ما  اأن  الراديكاليون  املثقفون  ويزعم  املتعار�صة(.  واأحيانًا  املتعددة  )االإ�صارات  التق�صيم  التالعب يف هذا  اإىل 
»االأحزاب التقليدية« )االأمة واالحتادى الدميوقراطي( ي�صمنان اال�صتفادة من الناخبني يف الريف مبنحهم مقاعد ال 

تتنا�صب واأعدادهم:

زا دائمًا  ا�صرتك احلزبان التقليديان؛ االأمة واالحتادي الدميوقراطي، يف حكومات ائتالفية، وقد ركَّ
الدوائر يف  اإىل عدد كبري من  االأمر  بنا  لينتهي  الغالب...  الريفية، متجاهلني املدن يف  املناطق  على 

الريف، وعدد اأقل يف املدن60. 

�ص �صّت دوائر لدار م�صاليت  وثمة برهان على ذلك يف بع�ص احلاالت؛ ففي انتخابات 1965 كان غريبًا اأن ُتَخ�صَّ
)فاز بها كلها حزب االأمة(، باملقارنة مع مقعد واحد لعطربة مثاًل. لكن لي�ص �صحيحًا اأن ناخبي املدن واجهوا احليف 
دائمًا عند تخ�صي�ص الدوائر. اإن اأرقام ال�صكان يف ال�صودان غالبًا ال يعّول عليها، با�صتثناء تعداد 1955. وبا�صتخدم 
املتو�صط  الدوائر االنتخابية احل�صرية متثل يف  اأن  الدوائر االنتخابية لعام 1953، جند  التعداد مقابل خريطة  ذلك 
ن�صبة �صكانية اأ�صغر بكثري من الدوائر االنتخابية الريفية61. اآخذين يف احل�صبان تقديرات ال�صكان لعام 1965، وهي 
االأقل دقة، جند اأن متو�صط عدد �صكان الدائرة االنتخابية يف حمافظة اخلرطوم؛ املنطقة احل�صرية املتنامية ال�صكان 
يف ذاك الوقت، كان 57،000، بينما كان متو�صط �صكان الدوائر االنتخابية يف دار فور كلها 58،000. ويف عام 1986، 
كان متو�صط ال�صكان يف الدوائر االنتخابية يف اخلرطوم 58،000 )ا�صتنادًا اإىل التقديرات ال�صكانية لعام 1983(؛ اأما 
يف دارفور فقد كان متو�صط ال�صكان 78،000 62. اإذن ال يوجد دليل على منح وزن اأكرب للمناطق احل�صرية؛ واإن كان من 

�صيء، فالعك�ص هو ال�صحيح.

تلك  مثل   gerrymandering املحلي  امل�صتوى  على  �صيا�صية  اأغرا�ص  لتحقيق  الدوائر  تق�صيم  على  دليل  يوجد  لكن 
املحاوالت التي جرت الإعادة تر�صيم دوائر مل�صلحة حزب اأو اآخر. فقد مت تر�صيم الدوائر االنتخابية النتخابات 1958 
"اإن منح القانون  بوا�صط جمل�ص الوزراء، وقد واجه املو�صوع �صكاوى حادة ن�صرتها جلنة االنتخابات يف ذاك الوقت 
اإذا  الرت�صيم  اأن  بعامة  املعروف  ومن  �صار.  ت�صريعي غري  لهو عمل  االنتخابية  الدوائر  تر�صيم حدود  �صلطة  للحكومة 
ا�صُتخدم بوازع من ال�صمري ميكن اأن يكون عاماًل مهمًا جدًا يف حتديد ماآل اأي انتخابات"63. كانت نتيجة هذا التق�صيم 
عدة دوائر جغرافية جمعت فيها مناطق متباعدة ماديًا مما جعلها حماولة هزلية �صافرة لهند�صة اأغلبية حملية مل�صلحة 

59. عبداملنعم النحا�ص، 20 يناير 2009

60. عبداهلل احلاردلو، 19 يناير 2009.

61. Silberman (1958), p. 357; Willis (2007), p. 489

62. Abushouk and Abdelsalam (2008), pp. 172, 210, 121–22. 

63. جمهورية ال�صودان )1958( التقرير اخلتامى ملفو�صية االنتخابات )اخلرطوم(، �صفحات: 10-9
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حزب معني64. يف عام 1965، ومرة اأخرى يف 1986، ُمنحت جلنة االنتخابات ر�صميًا مهمة تر�صيم الدوائراالنتخابية، 
انتخابات 1965 و1968"  املراقبني، فقانونا  اأحد  الوزراء. وكما علَّق  بوا�صطة جمل�ص  يتم اعتماد املقرتحات  اأن  على 
منحا جمل�ص الوزراء فر�صًة وا�صحًة للرت�صيم من اأجل حتقيق مكا�صب �صيا�صية"65. من ناحية عملية، فاإن الرجل الذي 

َراأَ�ص جلنة انتخابات 1968، وعمل اأي�صًا يف 1986 يتذكر العملية ب�صكل خمتلف قلياًل:

لي�ص لنا َدْوٌر يف تر�صيم الدوائر االنتخابية. هذا العمل يتعّهده دائمًا جمل�ص الوزراء. واإذا كان جمل�ص 
واأمينًا مبا فيه الكفاية، فاإنه �صيخرج بنتيجة جيدة. لكن يف معظم احلاالت فاإنهم  الوزراء حري�صًا 
يحاولون يف املجل�ص، وب�صبب املكائد ال�صيا�صية، حتريك املقاعد. نحن ال نقبل بهذا، لكنهم ياأتوننا به 

كقانون66... 

مل يبُد يف انتخابات فرتة منريي اأنه كان هنالك تر�صيم متع�ّصف للدوائر من اأجل حتقيق مكا�صب �صيا�صية؛ الأن عدد 
الدوائر عمومًا كان �صغريًا جدًا، برغم اأن الدوائر نف�صها كانت كبرية وتتكون من عدة وحدات اإدارية و�صعت معًا بدون 
اأي اعتبار وا�صح الأمناط الت�صويت. ويف عام 1986 مرة اأخرى كانت هنالك اتهامات بتق�صيٍم الدوائر بهدف حتقيق 
مكا�صب �صيا�صية؛ اإعادة تر�صيم واحدة من دوائر اأمدرمان )الدائرة 49(، على �صبيل املثال، الإخراج قبيلة الهواوير، 

وذلك ل�صمان الفوز للجبهة االإ�صالمية القومية67. 

اأ�صبح تر�صيم الدوائر يف االنتخابات الليربالية، عمومًا، مو�صوعًا كبريًا الإثارة اجلدل وال�صكوك. بع�ص هذه الدوائر 
و�صعت يف غري مكانها، ما يعك�ص ويوؤكد قلق املثقفني عمومًا من هيمنة مزعومة للمناطق الريفية. وبع�صها االآخر كان 

نتيجة مبا�صرة للتالعب احلزبي الوا�صح يف دوائر معينة، مما اأدى اإىل تفاوت كبري يف حجم الدوائر:

... مت التالعب يف تق�صيم الدوائر ح�صب م�صالح االأحزاب املتناف�صة، قررت اللجنة اأن كل 75000 - 
80،000 ن�صمة يكّونون دائرة انتخابية. لكنك جتد اأن بع�ص الدوائر بها اأكرث من 200،000، واأخرى اأقل 

من 50،000 ح�صب م�صالح االأحزاب. لقد حدث ذلك... خا�صة يف 1986 68.  

ومع ذلك فمما يجدر ذكره اأن اأحد من قابلناهم ا�صتنتج اأن التق�صيم من اأجل حتقيق مكا�صب �صيا�صية �صيكون اأكرث 
�صعوبة يف االنتخابات القادمة؛ الأن فعالية هذا النوع من التق�صيم تتطلب بع�ص املقدرة على التنبوؤ بكيف �صت�صوت قرى 
اأو قبائل معينة. مل تكن هنالك انتخابات حرة لزمن طويل، والنمو ال�صكاين وحتركات ال�صكان كانت هائلة لدرجة اأن ال 
اأحد لديه فكرة وا�صحة عن كيف �صيكون �صكل الت�صويت. من املوؤكد اأن تاريخ التالعب برت�صيم الدوائر �صيخلق �صكوكًا 
حول عملية الرت�صيم، واأن مبادئ تكافوؤ اأحجام الدوائر واجلوار اجلغرافى والنزاهة االإدارية �صتطبق ويرى النا�ص اأنها 

تطبق.

 

64. Bechtold (1976), pp. 168–71; Silberman (1958), p. 363.
65. Bechtold (1976), pp. 168–71; Silberman (1958), p. 363.

66. الطيب اخلليل، 2 مار�ص 2009.

67. Abushouk and Abdelsalam (2008), p. 200 

68. �صديق يو�صف، 17 يناير 2009
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ت�سجيل الناخبني
»الت�صجيل هو اجلزئية االأكرث تعقيدًا يف العملية ال�صيا�صية يف ال�صودان69. 

»معظم الغ�ص يقع اأثناء الت�صجيل«70.

كل  اتفق  وقد  ال�صودان.  التعددية يف  االنتخابات  كل  االنتخابية يف  العملية  االأكرث حتديًا يف  اجلانب  هو  الت�صجيل 
الذين اأجرينا معهم املقابالت على اأهمية الت�صجيل ال�صليم، ونّوهوا ب�صعوبات العملية. لكن كان هناك اختالف الفت 
يف هذه املقابالت حول م�صاألة رئي�صية واحدة. فقد اأّكد لنا عدد من النا�ص � اأغلبهم �صباط انتخابات �صابقني � اأن كل 
عمليات الت�صجيل يف االنتخابات التعددية احلزبية منذ 1958 وما تالها متت على اأ�صا�ص �صخ�صي، اأْي ناخبون اأفراد 
كذلك يف  � الخظناه  لذلك  الوحيد  واال�صتثناء  ال�صجل.  اإىل  ليطلبوا �صمهم  الت�صجيل  مراكز  اإىل  �صخ�صيًا  يح�صرون 
التقارير واملرا�صالت الر�صمية � كان قوائم باالأ�صماء قدمها �صيوخ وزعماء قبائل »ُرّحل و�صبه ُرّحل« للت�صجيل جماعًة. 

ويف كل احلاالت الباقية اأ�صّر َمن قابلناهم ِمن هوؤالء على القول »ال نقبل قوائم«71.

ويف الواقع فالت�صجيل الفردي كان مطلوبًا مبقت�صى قوانني االنتخابات منذ 1958 وما تالها. وال ُي�صرتط يف َمن 
يطلبون الت�صجيل اأن يقدموا برهانًا موثقًا الإثبات العمر اأو املواطنة اأو االإقامة )حيث ال ميلك �صوى القليل من النا�ص 
هذه االأدلة(، لكن هذا الربهان مطلوب الإعالن اأهليتهم للت�صويت. وباإمكان �صابط الت�صجيل اأن ي�صتف�صر عن ذلك؛ 
العمدة، وميكنه رف�ص طلب  اأو  ال�صيخ  الذين يقرتحهم  املحليني  »العريفني«  ن�صح  يطلب  وقد  منا�صبًا،  راأى ذلك  اإذا 
الت�صجيل اإن كان راأي ذلك �صحيحًا؛ وميكن للمتظلمني اأن ي�صتاأنفوا اأمام القا�صي املحلي. لكن ي�صّر عدد ممن اأجرينا 
معهم املقابالت، وا�صفني جتاربهم ال�صخ�صية ومالحظاتهم على املمار�صة، اأن الت�صجيل اجلماعي كان ممار�صة �صائعة 
بني االأحزاب، ويف بع�ص االأحيان هيئات اأخرى، مثل جامعة اخلرطوم، يف كل جتارب االنتخابات التعددية احلزبية بعد 

.1953
ويف االنتخابات االأخرى )بعد 1953( ا�صطلعت االأحزاب ال�صيا�صية بهذه امل�صوؤولية. فهم يقومون بالت�صجيل 

وياأتون باأ�صماء موؤيديهم من خمتلف الدوائر االنتخابية اإىل �صابط الت�صجيل، ويتم ت�صجيلهم72.
االأحزاب  بوا�صطة  ع��ادة  الت�صجيل  يتم  ن�صطة.  �صيا�صية  اأح��زاب  لدينا  كانت  ت�صجيلي،  مت  اأن��ه  اأذك��ر 
ال�صيا�صية، وي�صتخدمون ذلك لعمل لوبي، ليحاولوا اإقناع الناخبني. حتى يتم ت�صجيلي، مل اأذهب بنف�صي 
اإىل هناك، مل يكن االأمر كذلك. كل �صكان احلي �صّجلوا بوا�صطة خمتلف االأحزاب ال�صيا�صية، لذلك اأي 
�صخ�ص ميكنه اأن يجد نف�صه، حتى لو مل يكن ا�صمه م�صجاًل، �صيقدمه �صخ�ص ما، الأنه يعتقد اأنك �صتعده 

باأن تكون ناخبًا لهم73.
اأيا كان. لكن، مل  اأو  اآخر. حزب معني،  اأذهب الأطلب ت�صجيلي. �صيتم ت�صجيلي بوا�صطة �صخ�ص ما  مل 

اأذهب �صخ�صيًا اإىل املكان الذي قلته لي�صجلني. مل يحدث على االإطالق74. 

69. Sharma (1966), p. 446.

70. �صديق يو�صف، 17 يناير 2009.

71. الطيب اخلليل، 2 مار�ص 2009. انظر كذلك حممد عثمان خليفة،  1 مار�ص 2009.

72. اإبراهيم منعم من�صور،  24 فرباير 2009.

73. حممد اأحمد �صامل، 1 مار�ص 2009.

74. عدالن احلاردلو، 19 يناير 2009. اأنظر كذلك عبدالرحمن حممد قيلى، 25 فرباير 2009. 
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دائمًا  مقلّلني  املا�صي  االنتخابات  بها �صباط  ي�صف  التي  للطريقة  �صطوعًا  االأكرث  املثال  ولعله  تباين �صارخ،  هذا 
يوحون  التاريخ  ا�صتعادة  وفى  ب�صال�صة.  �صيء مت  واأن كل  دائمًا،  اتُّبعت  قد  االإج��راءات  باأن  امل�صكالت، وجمادلني  من 

بانتخابات مثالية؛ انتخابات جرت ح�صب املثال الذي �صطرته موجهات جلان االنتخابات.

يبدو اأنه مل يكن هنالك من �صبب لل�صك يف اأن االأحزاب �صلمت قوائم للت�صجيل؛ اأو اأن جمموعات النا�صطني املحليني 
املنظمني م�صاندة ملر�صح با�صم احلزب قد فعلت ذلك. ويبدو اأن احلزب الوحيد الذي اتبع مبثابرة �صيا�صة مت�صقة عرب 
كل الدوائر لتحديد وتعبئة الناخبني للت�صويت هو اجلبهة االإ�صالمية القومية، التي خ�ص�صت فريقًا خا�صًا لهذا العمل 
يف 1986. وبخالف ذلك، كان من قام بالعمل احلزبي جمموعات حملية منظمة على م�صتوى الدائرة. يف عام 1958 
تواجه  التي  »ال�صعوبات  القوائم بدعوى  باأن موظفيه قبلوا  االأزرق  النيل  اعرتف كبري �صباط االنتخابات يف مديرية 
اأن هذا الو�صع »خطري جدًا«، لكنها مل تتخذ اأي  القرويني الذين يعي�صون يف قرى بعيدة ومتناثرة«. وقد راأت اللجنة 
اإجراء75. وامل�صافة بني ما حدث وما يفرت�ص اأن يحدث ال ت�صتع�صي على ال�صرح. ففى عام 1953، كان هنالك القليل 
اأو من قوائم  ال�صرائب،  الناخبني من قوائم  البالد قوائم  اأنحاء  اأغلب  ال�صخ�صي، وقد ا�صتخرجت يف  الت�صجيل  من 
اأخرى قدمها العمد وال�صيوخ )با�صتثناء عدد �صغري من املناطق احل�صرية التي كانت قد �صهدت انتخاب حكومة حملية 
من وقت قريب(. وقد فر�ص االإ�صرار على الت�صجيل ال�صخ�صي يف عام 1958، الذي عك�ص الرغبة يف اإجراء انتخابات 
مبعايري »دولية« ما اأمكن ذلك، عبئًا ثقياًل على موظفي الت�صجيل الذين كان عددهم 591 فقط76. ومبعزل عن االإرهاق 
اجل�صدي الذي �صاحب العملية، حيث َجُهد كتبة الت�صجيل يف الو�صول اإىل مناطق نائية، كانت هنالك �صكوك �صعبية 

كبرية يف اأن الت�صجيل هو مقدمة لنوع جديد من ال�صرائب اأو اخلدمة الع�صكرية االإلزامية:

ُعنيِّ فيليب اأوجولو كاتب ت�صجيل اإىل حني عودة هرني لوك لوال. وقد غادر فيليب اإىل اأورور �صريًا على 
االأقدام. عند و�صوله وجد رووت بيديات؛ رئي�ص املحكمة قد ذهب حل�صور اجتماع مع �صالطني الدينكا 
يف دوك فاديت. مل يتقدم الت�صجيل ب�صال�صة؛ الأنه كانت هنالك �صكوك عميقة. و�صل رئي�ص املحكمة، 
لكن كان النا�ص ال يزالون مرتددين يف ت�صجيل اأ�صمائهم، كانت هنالك معار�صة كبرية للت�صجيل، وقد 

راأى فيليب اأن ال�صبب هو االإ�صاعات الكاذبة77. 

كانت هذه االإ�صاعات قوية، خا�صة يف اال�صتوائية، حيث تفاقمت ال�صكوك يف احلكومة ب�صبب العمل الع�صكرى الذي 
اأعقب مترد توريت اأغ�صط�ص 1955 78.

قررت جلنة االنتخابات، فقط عندما اأ�صبح وا�صحًا ا�صتحالة الت�صجيل ال�صخ�صي، قبول قوائم من ال�صالطني يف 
حالة »قبائل الّرحل و�صبه الّرحل«. ويف النهاية كان يجب ا�صتخدام القوائم يف كل الدوائر االأربع وال�صتني يف جنوب 
ال�صودان يف عام 1958، وكذلك يف 14 دائرة يف ال�صمال79. وحتى يف االأماكن التي مل تقبل فيها القوائم ر�صميًا، اأدى 
ا�صتخدام الُعَمد اأو ال�صيوخ حلّث النا�ص على احل�صور للت�صجيل اإىل انزالق �صهل جدًا يف ا�صتجداء االأ�صماء للت�صجيل. 
واجهوا  الذين  الت�صجيل  كتبة  به  رّحب  تعجياًل  كان  �صرًا  احلزبية  القوائم  وقبول  تقدمي  اأن  بد  ال  اأخرى  مناطق  ويف 
امل�صايقات. ومن ال�صهولة اأن نفهم كيف اأن ت�صجيع احلزب لالأفراد لي�صّجلوا قد يقود اإىل تقدمي القوائم. لقد كانت 

.18/3/NRO ELECOM (2) 1 ،75. رئي�ص �صباط االنتخابات، ودمدنى اإىل جلنة االنتخابات، 12 دي�صمرب 1957، ومالحظات هام�صية

76. جمهورية ال�صودان، )1958(، �صفحة 2. 

77. Report on election work in Lou Nuer South Akobo’, 21 March 1958, NRO ELECOM (2) 14/1/.
78. Venansio Ioro, 4 February 2009. 

79. جمهورية ال�صودان )1958(، �صفحة: 2. 
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جلنة االنتخابات تدفع نحو املزيد من االأرقام من خالل اإر�صال التعليمات بالتلغراف »نرجو �صاكرين االإ�صراع بالت�صجيل 
قبل 1957.11.15 يف الدوائر التي تنخف�ص فيها ن�صبة الت�صجيل«. وتو�صح تقارير بع�ص �صباط االنتخابات التي ات�صمت 
بالر�صا عن االجناز اأن معدل ت�صجيل 20% من ال�صكان و�صع كهدف غري ر�صمي80. لكن ت�صليم قوائم االأحزاب مل يحدث 
� لكن ما خرجنا به من  � يف عام 1968 �صكا اأحد امل�صوؤولني يف اخلرطوم من عدم انخراط االأحزاب  يف كل املناطق 

املقابالت اأثبت �صيوع ذلك81.

َل النا�ص ب�صكل �صخ�صي اأم ال، فاإن الت�صجيل فر�ص حتديات اأخرى. ومبا اأنه مل تكن هنالك بطاقات  و�صواٌء اأَ�َصجَّ
هوية، فقد اعتمد كتبة الت�صجيل على »العّريفني« الذين قدمهم ال�صيوخ والعمد الإثبات ا�صم وُعْمر ومواطنة الناخبني، 
يحملون  النا�ص  بع�ص  لكن هنالك  وا�صم اجلد؛  الوالد  وا�صم  اال�صم  االأورنيك  يتطلب  الدائرة82.  �صكناهم يف  وكذلك 
مت  مِّ اأ�صماء اأخرى83. وكما الحظ اأحد امل�صوؤولني يائ�صًا »بع�ص املمار�صات الثقافية يف اتخاذ االأ�صماء تبدو وكاأنها �صُ

الإرباك العملية«:

كان التقليد و�صط قبائل النوبة اأن يغريوا اأ�صماءهم قبل وبعد كل م�صارعة. وكذلك االنتقال مع الكجور 
من مكان اإىل اآخر هو اأي�صًا تقليد عند النوبة. هذه االأ�صياء جتعل االأ�صماء تظهر خمتلفة يف ال�صجل 

النهائي. وكذلك من ال�صائع و�صط النوبة جهلهم باأ�صماء اأجدادهم84. 

ومن مناطق  ال�صودان  وو�صط  الكبرية بني غرب  ال�صكان  لتحركات  ونظرًا  اأي�صا حتديات مهمة،  املواَطنة  طرحت 
الغرب اإىل ال�صودان نف�صه، ُن�صح �صباط الت�صجيل باللجوء اإىل املحاكم يف اأية حاالت م�صكوك فيها. لكن الت�صوي�ص �صار 
ته جلنة االنتخابات مبرارة »منح اجلن�صية ال�صودانية الآالف الرعايا االأجانب يف الدقيقة االأخرية«؛  مركبًا ب�صبب ما �َصمَّ
وهي مناورة �صيا�صية ا�صتغلها حزب االأمة مبا�صرة مل�صلحته85. جتمعت كل هذه امل�صكالت لتجعل من الت�صجيل فرتة 

عا�صفة ت�صهد �صغوطًا قوية لت�صمني اأكرب عدد من االأ�صماء، ومن اأي م�صدر.

لال�صتئنافات  اأي��ام  ع�صرة  ُح��ددت  وق��د  نوفمرب.   15 يف  واأُغ��ل��ق  �صبتمرب  منت�صف  يف   1958 ع��ام  الت�صجيل  ب��داأ 
واالعرتا�صات. واختلفت ح�صيلة اال�صتئنافات والطعون من مديرية اإىل اأخرى: كانت اال�صتئنافات فيها كلها 63،063، 
مت قبول الغالبية العظمى منها؛ وبلغت الطعون 16،004، رف�صت الغالبية العظمى منها. وانح�صرت االعرتا�صات يف 
عدد �صغري من الدوائر؛ فمن بني 129 دائرة كانت هنالك 10 اعرتا�صات اأو اأقل؛ وكانت اال�صتئنافات اأكرث ت�صاويًا بني 
اأو برهان ت�صجيل، ومل تكن هنالك بطاقة ناخب. كان املتبع  اأي وثيقة  اأنف�صهم مُينحون  الدوائر86. مل يكن الناخبون 
د حجمها وطبيعتها �صابط الت�صجيل � وبعد ذلك ُتَرتَّب اأبجديًا ثم ُتطبع ك�صجل  جمع اال�صماء من منطقة الت�صجيل � يحدِّ
�ص رقم الت�صجيل ا�صتنادًا اإىل الرتتيب الذي ظهر فيه اال�صم. ومل تكن للناخب وثيقة بهذا الرقم،  للمنطقة. وهنا ُيَخ�صَّ

ل مالحظًة بذلك. كما مل يكن يف م�صتطاعه معرفته اإال اإذا راَجع ال�صجل املن�صور و�صجَّ

80. جلنة االنتخابات اإىل كل كبار �صباط االنتخابات،   1 نوفمرب NRO ELECOM (2) 1  ،1957/18/3 انظر التقرير اخلتامى  للدائرة 113 )اأمدرمان( الذي ي�صري اإىل       

.4/1/ELECOM (2) 1 ،1958 قاعدة اخلم�ص يف الت�صجيل: �صابط الدائرة 113 اإىل رئي�ص �صباط انتخابات اخلرطوم، 7اأبريل
.114/8/NRO ELECOM (4) 1 ،1968 ،81. التقرير اخلتامى ملديرية اخلرطوم حول انتخابات اجلمعية الت�اأ�صي�صية

82. عبد الرحمن حممد قيلى، 25 فرباير 2009. 

83. خالد حمد النيل، 9 يناير 2009. 

.11/2/NRO ELECOM (2) 1 ،84. التقرير اخلتامى النتخابات 1958، مديرية كردفان

Abushouk and Abdelsalam (2008), pp. 163–7; Bechtold (1976), pp. 158 85. جمهورية ال�صودان )1958(، �ص 3؛

86. مالحق جمهورية ال�صودان )1958(.
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َعت عام 1958؛ وكذلك اخلرق وا�صع االنت�صار لهذه االجراءات، يف انتخابات االأعوام  ُكررت االإجراءات التي  ُو�صِ
1967/1965، و1968، و1986. ويف احلالتني ُو�صع ال�صجل االنتخابى من جديد، وُحددت لوائح الت�صجيل ال�صخ�صي 
املبا�صر، ما عدا املناطق التي �صمحت فيها جلنة االنتخابات بت�صليم القوائم بوا�صط العمد وال�صيوخ، ال�صيء الذي حدث 
يف معظم اجلنوب، وكذلك يف غرب و�صرق ال�صودان. وواجه الت�صجيل نف�ص امل�صكالت؛ ُبعد امل�صافات، ونق�ص املوظفني، 

ك النا�ص: وت�صكُّ

اأال  الت�صجيل يعنى جباية ال�صرائب. ومن ثم من االأف�صل  اأن  النا�ص  فى معظم مناطق الريف، يظن 
ي�صجلوا اأنف�صهم87. 

متثلت ال�صعوبات التي واجهها الت�صجيل )يف املديريات اجلنوبية( يف االأمطار الغزيرة والطرق الوعرة، 
ت حول ت�صجيل الن�صاء،  وقلة عدد �صباط االنتخابات، و�صلبية االأحزاب ال�صيا�صية وال�صكوك التي عمَّ

خا�صة و�صط الدينكا88. 

فى كل واحدة من هذه االنتخابات، اأملح من قابلناهم اإىل اأن االأحزاب �صلمت قوائم للت�صجيل )لي�ص وا�صحًا اإن كان 
ذلك يف البداية اأم يف مرحلة الطعون(، واأنها اأدت اإىل تعدد الت�صجيل:

مت عمل ال�صجل االنتخابي نف�صه بطريقة غري منظمة، حيث مل يتم ت�صجيل اأعداد كبرية من النا�ص. 
ذلك الأن االأحزاب اعتادت ت�صجيل اأ�صماء كثرية، وفى بع�ص االأحيان ي�صجل النا�ص يف اأكرث من مكان، 

لذلك ال ميكن االعتماد على االأرقام كثريًا89.

الدوائر  بع�ص  م�صكالت يف  هنالك  كانت  باأنه  يوحي  م، مما  تقدَّ ما  كل  مع  ال�صيء  بع�ص   1965 انتخابات  اتفقت 
الطعون  تنظيم  تتمكن من  االأحزاب مل  اأن  لدرجة  رًا  متاأخِّ ع  وُوزِّ الطباعة،  الذي كان �صيء  االأّويّل  جّل  ال�صِّ اإ�صدار  مع 
د هذه امل�صكلة: »مل يكن  واال�صتئنافات90. ويبدو اأن التقرير اخلتامي الذي �ُصلِّم اإىل كبري �صباط انتخابات اخلرطوم اأكَّ
هنالك زمن كاف للت�صجيل، ال�صيء الذي ت�صبب يف م�صكالت كثرية كان ميكن جتنبها اإذا ُمددت فرتة الت�صجيل91. ويف 
كل انتخابات تعددية حزبية، كان الزمن هو املو�صوع االأ�صا�صى؛ وقد تفاوتت فرتة الت�صجيل من �صتة اإىل ثمانية اأ�صابيع، 
واعني  دومًا  كانوا  االنتخابات  موظفي  لكن  اأ�صبوعني،  اإىل  واحد  اأ�صبوع  من  لال�صتئنافات  املخ�ص�ص  الزمن  وتراوح 

باحلاجة امللحة الإ�صدار ك�صوف االأ�صماء باأ�صرع ما ميكن.

مت الطعون واال�صتئنافات مع اأن ما تكلفه من ماٍل قّلل عددها. ومرة اأخرى، كان  ورغم حمدودية الزمن فقد ُقدِّ
لالأحزاب الدور االأكرب يف ذلك اأكرث من الناخبني االأفراد:

ا�صمك غري  ا�صمك غري موجود،  بهم،  لهم حمامني خا�صني  فاإّن  بااللتما�ص؛  اإليك  ياأتون  توّقع  حاملا 
�صحيح. عليك فقط بالتوقيع. من املهم اأن متلك االأحزاب اآلتها االنتخابية، هذا مهم جدًا92.

87. توبى مدوت، 4 فرباير 2009.

 .14/3/NRO ELECOM (3) 1 1965 ،88. التقرير اخلتامى للجنة االنتخابات

89. حمجوب حممد �صالح، 17 يناير 2009.

90. عبا�ص دفع اهلل، مر�صح حزب االأمة، الدائرة رقم 31 اإىل رئي�ص �صباط انتخابات اخلرطوم، 22 اأبريل 1965؛ حزب الوطنى االحتادي، اأمدرمان، اإىل كبري �صباط 

.8/2/NRO ELECOM (3) 1 1965 انتخابات اخلرطوم، 25 مار�ص
.Sharma (1966), p. 447 9/2; انظر كذلك/NRO ELECOM (3) 1 ,91.  التقرير االأخري حول الدوائر اجلغرافية، 1965، مديرية اخلرطوم

92. حممد اأحمد �صامل، 1 مار�ص 2009.
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اإذا جنح اال�صتئناف اأو الطعن تعاد الر�صوم، لكن جمرد جمع املال يف املقام االأول قد يكون م�صكلة، كما الحظ نا�صط 
حزبى يف انتخابات 1965:

فى هذه الدائرة ا�صتطعنا اأن �صطب حواىل 2،000 ا�صم. كانت ال�صعوبة يف اأنه اإذا اأردت اأن تعرت�ص 
على �صخ�ص فعليك دفع ما قيمته خم�صة جنيهات اإ�صرتلينية للمحكمة. اإذا ك�صبت �صيعاد لك ما دفعته، 
لكن اإذا خ�صرت الطعن �صتخ�صر املال. كانت تلك م�صكلتنا، ال ن�صتطيع الذهاب اإىل املحكمة لعدم توافر 

املال93.

االأ�صماء  على  االعرتا�ص  يف  تتناف�ص  فاإنها  الفا�صلة،  الدوائر  يف  خا�صة  التمويل،  جمع  االأح��زاب  ت�صتطيع  عندما 
واحدة يف  دائرة  اأنه يف  االنتخابات  �صكرتري جلنة  يذكر  ت�صجيلها.  تناف�صت يف  كما  اأخرى،  اأحزاب  قبل  املقدمة من 
اجلزيرة مت تقدمي 4،000 طعن بوا�صطة خمتلف االأحزاب »قاموا بذلك، تبادلوا الطعون. اإذا اعرت�صت على 30 �صخ�صًا 

فاأنا اأقوم بال�صيء ذاته94.

التموين95؛  قوائم  با�صتخدام  الفردي  الت�صجيل  ا�صُتكمل  باالأ�صماء،  قوائم  االأح��زاب  قدمت  مثلما   ،1986 عام  يف 
الطريقة التي اعتمدت من َقبل خالل فرتة منريي لرفع اأرقام الت�صجيل96. وي�صاعد هذا، اإىل جانب الن�صاط املحموم 
لالأحزاب ال�صيا�صية يف تف�صري اأرقام الت�صجيل العالية جدًا لتلك ال�صنة. ومرة اأخرى ا�صُتخدمت قوائم التموين يف ظل 

االإنقاذ الإعداد قوائم الناخبني؛ ومرة اأخرى َوَجد النا�ص اأنف�صهم �صمن ال�صجالت بدون اأن ي�صجلوا.

كانت نتائج �ُصّح املوارد والوقت وا�صحة يف انتخابات التعددية احلزبية من واقع اأرقام الت�صجيل. ويف 1953، عندما 
اأرقام  كانت   � غالبًا  وال�صيوخ  العمد  بوا�صطة  القوائم  تقدمي   � الت�صجيل  طريقة  نف�ص  على  تعتمد  البالد  غالبية  كانت 
الت�صجيل مت�صقة على امتداد البالد. ويف عام 1958، كان هنالك ال يزال نوع من االن�صباط. لكن بعد ذلك حدث تفاوت 
كبري يف االأرقام ح�صب الظروف املحلية. واأينما تن�صط االأحزاب � واأينما ترتكز موارد احلكومة � متيل م�صتويات الت�صجيل 
اإىل االرتفاع. ويف هوام�ص البالد، حيث كان النا�ص مت�صككني، وكانت االت�صاالت �صعيفة، وكان عدد موظفي الت�صجيل 
قلياًل، وحيث ال يوجد تنظيم حزبي حملي فاعل، كانت اأرقام الت�صجيل متدنية. ووراء هذه االأرقام نف�صها يكمن عدم 
يقني، بحيث ال ميكنك اأن تتحقق اإىل اأي مدى كانت تلك االأرقام جمرد قوائم قدمها العمد اأو ال�صيوخ اأو االأحزاب اأم 

ا�صُتن�صخت من ك�صوف التموين.

وال تتوافر االأرقام ال�صاملة التي تف�صل �صجل الناخبني من ناحية النوع اإال يف انتخابات 1967/1965 و1968. وتوحي 
تلك االأرقام بوجود تفاوتات من ناحية النوع واالنتماء اجلغرايف. وتوحي تقارير انتخابات 1965 و1968، وتعليقات َمن 
اأجرينا معهم املقابالت اأن كل الق�صايا االأخرى التي ارتبطت بالت�صجيل بالن�صبة للن�صاء قد تراكبت مع القيود الثقافية 
املفرو�صة على الن�صاء: )كانت ن�صبة الت�صجيل عالية و�صط الن�صاء يف املدن واملناطق االأخرى االأكرث تطورًا، والعك�ص 

�صحيح يف املناطق الريفية ن�صبة للحواجز التقليدية، خا�صة يف ك�صال(97.

93. �صديق يو�صف، 17 يناير 2009.

94. جالل حممد اأحمد، 20 يناير 2009.

95. قوائم اأ�صماء احتفظ بها لتوزيع �صلع اأ�صا�صية مثل ال�صكر. اإذا كان ا�صم ال�صخ�ص موجودًا يف القائمة ميكنه �صراء ال�صلعة.

96. مقابلة جمموعة �صندى، 28 فرباير 2009. يف فرتة منريي مت الت�صجيل لبع�ص االنتخابات باأخذ قوائم اأع�صاء االحتاد اال�صرتاكي: عبدالرحمن حممد قيلي، 25 فرباير 2009.

 NRO ELECOM (3)  ،1965 االنتخابات‘،  للجنة  اخلتامى  التقرير  NRO ELECOM (3) 1/9/2؛   ،1965 مديرية اخلرطوم‘،  االنتخابات يف  االأخري عن  التقرير   .97

.14/3/1
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جدول )4( ت�سجيل الناخبني كن�سبة مئوية من جممل �سكان املديرية98 
)ملحوظة: ُمنحت الن�صاء حق االقرتاع يف 1965 وُخف�صت �صن الت�صويت اإىل 18 �صنة(

 

 الرت�سيح

 كان تر�صيح املر�صحني لالنتخابات القومية الربملانية )ويف بع�ص احلاالت الرئا�صية( اأمرًا ب�صيطًا ن�صبيًا، مقارنة 
بالت�صجيل. وقد تفاوتت موؤهالت املر�صحني بع�ص ال�صيء، لكنها كانت واحدة من حيث العمر، والتعليم، واملواطنة. ومل 
تكن املمتلكات جزءًا من �صروط الرت�صيح. ويف معظم االنتخابات كان هنالك تاأمني ي�صاَدر يف حالة ح�صول املر�صح 
اأ�صوات املقرتعني؛ وكانت هنالك يف بع�ص احلاالت ر�صوم تر�صيح. واحد فقط  ن�صبة معينة من  اأدنى من  ن�صبة  على 
ممن قابلناهم ذهب اإىل اأن التاأمني اأو الر�صوم ت�صع عقبة اأمام الرت�صيح99، اإذ كانت منخف�صة ب�صورة عامة؛ 20جنيهًا 
ب�صبب  اجلنوب  يف  منخف�ص  خا�ص  مببلغ  اخلم�صينيات  يف  التاأمني  ُح��ّدد  املثال،  �صبيل  على   ،1965 عام  يف  �صودانيًا 
انخفا�ص م�صتويات الرثوة100. لكن من املثري اأن يتقدم عدد �صخم من املر�صحني عندما اأ�صبح دفع التاأمني غري مطلوب 
� اأول انتخابات »ملجل�ص ال�صعب« يف اأوائل ال�صبعينيات � للدرجة التي ا�صتحال فيها اجراء االقرتاع. وبالتايل، فاإن نظام 

دفع التاأمني اأُعيد يف االنتخابات الالحقة يف عهد منريي.

(1976) Bechtold 98. االأرقام ماأخودة من التقارير املن�صورة للجنة االنتخابات ومن

99. معاذ احل�صن العو�ص، 9 يناير 2009.

ELECOM .6/2/1 (3)’,1965 100. قوانني انتخابات

1986  1968  67/1965  1958  1953 املديرية  

44  35   28  18  21 اخلرطوم  

29  25   21  14  17 كردفان  

46  23   18  11  15 ال�سمالية  

34  17   17  13  16 ك�سال  

40  30   25  16  17 النيل االأزرق 

24  24   14  11  14 دارفور  

11  23   21  15  19 بحرالغزال  

7  18   10  15  17 اأعاىل النيل  

21  4   1  15  17 اال�ستوائية  

29  23   18  14  17 اجلملة  
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جنحت اأعداد كبرية من املر�صحني يف معظم انتخابات التعددية احلزبية يف تر�صيح اأنف�صهم، ويتفاوت العدد بني 
متو�صط اأقل من اأربعة يف كل دائرة عام 1953 اإىل حواىل خم�صة للدائرة عام 1986. وكانت اأعداد املر�صحني االأعلى 
يف وَحول اخلرطوم واالأدنى يف الغرب واجلنوب. ولي�صت هنالك معلومة متاحة عن مهن واأعمار املر�صحني. وقد اأ�صار 
اأقلية �صغرية؛ ومت انتخاب امراأتني فقط يف  الن�صاء املر�صحات كّن  اأنه، حتى يف دوائر اخلريجني، فاإن  اإىل  اأبو�صوك 

الدوائر اجلغرافية يف انتخابات التعددية احلزبية101.

ثمة دليل يف بع�ص احلاالت اأنه قد حدث تالعب يف اإجراءات الرت�صيح للتاأثري على احل�صيلة االنتخابية. املثال االأول 
لهذا التالعب كان يف حالة الزعيم، امل�صاغب، داريو يف 1953 عندما اأجرب ماأمور املنطقة الربيطاين اأحد املر�صحني 
على �صحب تر�صيحه ليف�صح املجال الأحد املر�صحني ليفوز بالتزكية. ويف 1965 كانت هنالك تقارير عن مر�صحني اأعيد 
اأخرى يف عهَدي منريي  وثمة دالئل  تر�صيحاتهم102.  االنتخابية مقابل �صحب  تكاليف على احلملة  اأنفقوه من  ما  لهم 
واالإنقاذ على ا�صتخدام عملية الرت�صيح يف التالعب بالنتائج. ففي عهد منريي كان ُيطلب من كل املر�صحني اإح�صار 
»�صهادة عدم اعرتا�ص« من االحتاد اال�صرتاكي قبل ا�صتالم تر�صيحاتهم. وحتى هذه ُرف�صت يف بع�ص احلاالت. وتكّرر 
ال�صيء نف�صه يف عهد االإنقاذ، اإذ مار�صت »جلان الوحدات« املحلية يف بع�ص الدوائر �صغوطًا على مر�صحني لي�صحبوا 
تر�صيحاتهم؛ ونتيجة لذلك كان هنالك عدد من االنت�صارات االنتخابية بوا�صطة »االإجماع ال�صكوتي«103. من جانب اآخر، 
كان هنالك اأي�صًا � كما يف عهد منريي � دوائر بها عدد كبري من املر�صحني. وقد يعود عدم االعرتا�ص على الرت�صيحات 
العتبارات حملية، وبنف�ص القدر حل�صابات �صيا�صية. وكما اأو�صح اأحد الرجال خّلو انت�صاره من املناف�صة يف واحدة من 

انتخابات عهد منريي:
كان هنالك ع�صرة مر�صحني يف دائرتنا يف انتخابات جمل�ص ال�صعب االأخرية، وكان يف اعتقادنا لو اأننا 
تركنا ذلك لي�صري بطريقة دميوقراطية ف�صتكون لنا ع�صرة مناطق معادية بعد نهاية االنتخابات. لذلك 

وافقوا جميعًا على انتخابي ممثاًل للدائرة و�صحبوا تر�صيحاتهم104.

يكون  لن  حيث  احلالة،  هذه  مثل  يف  كما  خا�صة،  اأهمية  ذات  املحلية  النزاعات  جتنُّب  يف  الرغبة  هذه  تكون  قد 
لالنتخابات اأثر على طبيعة احلكومة.

يعّد اأمرًا نادرًا اأن تخلو انتخابات التعددية احلزبية من التناف�ص يف الرت�صيحات )با�صتثناء عدد من مقاعد اجلنوب 
يف انتخابات 1965، حيث كانت االنتخابات مادًة جلدل قانوين مديد(. مل حتاول االأحزاب ا�صتخدام نظام الرت�صيح 
تاكتيكيًا باإبداء الطعون على املر�صحني املناوئني )طعن يف تعليم، وعمر، وجن�صية املر�صحني يف حاالت خمتلفة(. لكن 
االأحزاب  الرت�صيح هي عجز هرم  اإدها�صًا يف عملية  ال�صمات  اأكرث  واأحد  الطعون حم��دودًا.  النوع من  كان عدد هذا 
التقليدية عن ال�صيطرة على اأن�صطة املر�صحني املحليني وم�صانديهم. فقد كان كلٌّ من الوطني االحتادي/حزب ال�صعب 
الدميوقراطي وحزب االأمة غري قادرين تاريخيًا على فر�ص االن�صباط على عملية الرت�صيح. ويعود ال�صبب جزئيًا اإىل 

101. واحدة يف 1965 وواحدة يف 1986؛ امراأة واحدة يف 1965 وفازت امراأتان يف 1986 مبقعدين من مقاعد اخلريجني. 

el-Battahani (2002), p. 265; Abushouk and Abdelsalam (2008), p. 209 انظر     
102. Sharma (1966), pp. 451–2. There was a considerable number of withdrawals in all elections: in 1968, for example, 55 out of an original 245 
     candidates in Kordofan withdrew their nominations, though the reasons are not indicated.
     See ‘Nomination of candidates and voting, complaints’, ELECOM (4) 163/13/.

el-Battahani (2002), pp. 270–7171 .103 ؛ حممد اأحمد �صامل )2007( » قوانني االنتخابات وتنظيم احلياة ال�صيا�صية »، يف الطيب حاج عطية )حمرر(، االنتخابات 

)اخلرطوم(، �ص 142- 68؛ ال�صودان احلديث، 17 فريابر 1996. 
104. اإبراهيم منعم من�صور، 24 فربابر 2009.
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� وجزئيًا  االأحزاب  رئا�صات  »املبعوثني« من  اأولئك  بداًل عن   � املحليني  املحلي مر�صحيهم  امل�صتوى  النا�ص على  تف�صيل 
ب�صبب �صعف التنظيم. 

عامل اآخر يف تلك االنتخابات هو اأنه مل يكن هنالك مر�صح واحد للحزب، ومل تكن هنالك �صيطرة على 
من ميكنه الت�صدر لتلك االنتخابات. لذلك ففي عدة دوائر جتد ثالثة اأ�صخا�ص ميثلون حزب االأمة اأو 

ثالثة اأ�صخا�ص ميثلون الوطني االحتادى. فو�صى!105.

ومما له داللة اأن الرجل امل�صوؤول عن احلملة االنتخابية حلزب االأمة يف 1953 مل يكن يدري كم كان عدد الدوائر 
يف البالد ككل106. وبالنتيجة فقد اْبُتِلَي كلٌّ من حزب االأمة والوطني االحتادي/ال�صعب الدميوقراطي بتعدد املر�صحني؛ 
اآخر107.  وبانق�صامات ما بعد االنتخابات، حيث َيهجر املر�صحون املنتَخبون، ذوو الوالء ال�صعيف، حزَبهم، اإىل حزب 
ّمم الت�صريع املعد لالنتخابات القادمة بو�صوح ملعاجلتها من خالل فر�ص درجة من  وهذه واحدة من املجاالت التي �صُ

االن�صباط احلزبي.

اإعالم وتثقيف الناخبني
قامت االإدارة بعملية بدائية جدًا الإعالم الناخبني قبل انتخابات 1953، �صملت كيفية ممار�صة االنتخاب يف عدد من 
الدوائر. وكان اأثر تطبيق هذه العملية حمدودًا، لكن يف هذا اجلانب � كما يف عدة جوانب اأخرى � بدا اأن احلما�صة التي 
تولدت حيال العملية كلها و�صلت باالنتخابات، رغم ال�صعوبات، اإىل بر االأمان. ويف عام 1958 حاولت جلنة االنتخابات 
ي مقاربة اأكرث منهجية ت�صمنت ت�صوير فيلمني و�صرح كيفية ممار�صة الت�صويت على نطاق وا�صع يف جل�صات �صمت  تبنِّ
اأفرادًا من العامة ومن فرق الت�صويت اأنف�صهم. ويبدو اأن اأثر هذه العملية كان فعااًل يف بع�ص املناطق احل�صرية. لكن 
عدد ن�صخ االأفالم مل يكن كافيًا، واالأهم من ذلك، قلة ُدور العر�ص اأو قلة فرق ال�صينما املتجولة لعر�ص االأفالم ب�صورة 

؛ كانت املوجهات ال�صادرة من جلنة االنتخابات طموحة: اأو�صع. على كلٍّ

اأي�صًا يح�صرون التدريبات. اعر�صوا اأفالم  اأو مندوبي االقرتاع  اأن املر�صحني ومندوبيهم  دوا من  تاأكَّ
االنتخابات ب�صكل وا�صع يف هذه التدريبات، والتدريبات لن تكون ذات جدوى اإذا مل جتر مرتني اأو ثالث 

مرات اأ�صبوعيًا. يجب اأن يكون ح�صور التدريبات اإجباريًا لكل م�صوؤويل و�صباط االقرتاع108. 

لكن بينما اأمكن تطبيق هذا التدبري يف املناطق احل�صرية، حيث كانت كل الدوائر االنتخابية �صغرية وحيث ي�صهل 
من  ياأتون  االنتخاب  فرق  اأع�صاء  كان  الريفية؛ حيث  االنتخابية  الدوائر  تطبيقها يف  امل�صتحيل  من  كان  اأهلها،  جمع 
م�صافات بعيدة، وكان عليهم املواظبة على اأ�صغالهم االعتيادية حتى مدة وجيزة قبل االنتخابات. ويف بع�ص احلاالت 
كانت فرق االقرتاع حت�صر مع بع�صها الأول مرة، فقط قبل عدة اأيام من بداية االنتخابات، لهذا كانت معلومات م�صئويل 
االنتخابات حمدودة. وكان يتوجب اأن ي�صتلم كل �صباط االنتخابات املوجهات ويّطلعوا عليها، ويف معظم احلاالت يكونون 
قد �صاركوا يف اجتماعات تدريبية على م�صتوى املديرية، التي ُعقد منها العديد يف كل انتخابات.لكن مل يتلق كل كبار 

ال�صباط، اأو م�صاعديهم، تدريبًا كافيًا، ولي�ص وا�صحًا اإن كانوا جميعهم قد اطلعوا حتى على املوجهات. 

يف االنتخابات التعددية احلزبية الالحقة ُعِر�صت االأفالم مرة اأخرى يف بع�ص املناطق. ويف ما عدا ذلك كان مثل 
105. خمتار االأ�صم ، 18 يناير 2009.

102758/Derek Riches, 15 August 1953, TNA FO 371 106. حم�صر

107. 107 Sharma (1966), p. 451

.26/4/NRO ELECOM (2) 1, 1958 108. جلنة االنتخابات ، توجيه رقم:12 ، 6 يناير
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اأكرث من   � اإىل مندوبي املر�صحني  االأحيان  � ويف بع�ص  اإىل موظفي االنتخابات  اأخرى  التدريب يبدو موجهًا مرة  هذا 
توجيهها اإىل عامة النا�ص. لقد التحق �صباط الدوائر بجل�صات تدريب، وقاموا بدورهم بتدريب مروؤو�صيهم109. ويف كل 
املرات التي اأُجريت فيها اأن�صطة لتثقيف الناخبني كانت تلك املهمة ُترتك بني اأيدي املر�صحني ومندوبيهم، عو�صًا عن 
�صباط االنتخابات. بع�ص هوؤالء ال�صباط على االأقل كان يحمل االعتقاد باأن احلياد يعني اأنه لي�ص با�صتطاعتهم تقدمي 
اأية ن�صائح للناخبني على االإطالق. لي�ص علينا التحدث اإىل الناخبني مطلقًا، يجب على االأحزاب اأن تقوم بتدريبهم، 

نحن ك�صباط علينا اأال نتحدث اإليهم على االإطالق110. 

احلمالت ال�سيا�سية
اأ�صار اأغلب الذين اأجريت معهم مقابالت، كما اأ�صارت اأغلب االأدبيات، اإىل التباين اجللّي بني اإ�صرتاتيجية احلملة 
االنتخابية لدى االأحزاب التقليدية ولدى االأحزاب االآيديولوجية، ال �صيما جبهة امليثاق االإ�صالمية/اجلبهة االإ�صالمية 
تلك  وظلت  والقبلي،  الطائفي  الوالء  على  االعتماد  اإىل  متيل  ظلت  التقليدية  فاالأحزاب  ال�صيوعي.  واحلزب  القومية 
اأما االحزاب االآيدولوجية، فقد انتجت باملقابل بيانات وبرامج حزبية تعر�ص من خاللها  الوالءات حمور حمالتهم، 

ق�صية احلزب.

هذا التمييز بني االجتاهني هو متييز مفيد، لكن االختالف يف اأ�صاليب تنظيم احلمالت قد ال يكون بنف�ص امل�صتوى. 
فخارج املدن الكبرية كان َدْور املن�صورات املطبوعة، والبيانات، واملل�صقات، حمدودًا جدًا. وعو�صًا عن ذلك َنظمت كل 
ع النا�ص للح�صور بتقدمي الطعام و/اأو ال�صرب � وح�صدت رجااًل  االأحزاب اجتماعات جماهريية وخطب �صعبية � حيث �ُصجِّ
ف نا�صٌط عمل يف  )ون�صاًء( ذوى نفوذ، ممن ميكن ك�صب تاأييدهم باالإقناع تارًة؛ وتارة بالوعود، واأخرى بالهدايا. َو�صَ
كردفان يف 1965 كيف اأن مر�صحه �صمن الفوز بزواجه من بنت ناظر القبيلة؛ وو�صف اآخر كيفية جتنيد القابالت الأخذ 
َفت الن�صاء املغنيات لتاأليف اأغاين املدح مل�صاندة املر�صحني. اأما يف املدن فقد َعَقد  هدايا اإىل االأمهات اجلدد، وكيف ُوظِّ
مر�صحو كل االأحزاب »ليايل �صيا�صية«؛ حيث ت�صنى لهم مناق�صة ق�صيتهم يف االنتخابات. لكنهم اأي�صًا ح�صدوا التاأييد 
بب�صاطة عرب التالقي مع النا�ص، بطريقة ك�صفت االأهمية الكبرية بالن�صبة ملعظم الناخبني املحتملني � مهما كان حزبهم 

� املتمثلة يف معرفة مر�صحهم و�صعورهم باالرتياح نحوه:

لي�ص  لكنه  احلزب،  نف�ص  اإىل  ينتمي  مر�صح  هذا  جدًا.  مهمًا  ال�صودان  يف  االجتماعي  الن�صاط  ُيعترب 
اجتماعيًا، ال ي�صارك يف االأن�صطة االجتماعية، وال يح�صر مرا�صم الت�صييع، وال ي�صارك يف االأعرا�ص، 
ت له! يف ال�صودان، لي�ص ال�صيا�صة وحدها هي التي جتعلك ت�صّوت مع  وال ي�صاعد النا�ص، لذا لن اأ�صوِّ
اأو �صد، بل ت�صطلع امل�صاركة االجتماعية واملظاهر االجتماعية اأي�صًا بَدور مهم يف هذا اجلانب. لهذا 
اأول رئي�صي  اإ�صماعيل االأزهري، وعبداهلل خليل؛  ال�صبب يحاول كل �صيا�صيينا الوفاء بذلك؛ وقد كان 
وزراء، ي�صابق كلٌّ منهما االآخر حماواًل الو�صول اأواًل كلما كانت هنالك مرا�صم ت�صييع جنازة، واإن كان 
لذلك مل  واأتراحنا،  اأفراحنا  امل�صاركة يف  بد من  وال  زيارته!،  بد من  بامل�صت�صفى، فال  هناك مري�ص 
تُّ على اأ�صا�ٍص  وَّ ت، يف العام 1968، على اأ�صا�ٍص اآيديولوجي، برغم اأنني كنت طالب قانون، بل �صَ اأ�صوِّ

�صخ�صّي111. 
109 ال�صتخدام االأفالم يف 1965، انظر )التقرير اخلتامى حول االنتخابات(، مديرية اخلرطوم ,ELECOM (3) 1 ,1965/9/4: للتدريب يف االنتخابات االأخرية اأنظر، 

مثاًل الو�صف الذي قدم يف مثل هذه الظروف يف مديرية البحر االأحمر ، يف االيام ، 10 اأبريل 1986.
110 عبدالرحمن حممد قيلي 25 فرباير 2009.

111. حممد اأحمد �صامل 1 مار�ص 2009.
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حي اجلبهة االإ�صالمية يف انتخابات 1986 راأيًا م�صابهًا: ح فائز من مر�صَّ ويطرح مر�صَّ

بهم:  تلتقي  اأن  ميكنك  حيث  النا�ص؛  فيها  جتد  اأن  ميكن  التي  االأماكن  اإىل  املراكز،  كل  اإىل  ذهبُت 
االأندية، بخا�صٍة اأندية كرة القدم واالأندية االجتماعية، اأو اإىل امل�صجد، اأزور امل�صجد كل اأ�صبوع، الأداء 
ال�صلوات والتحدث اإليهم بعدها، بطريقة غري ر�صمية. وهكذا اأجد الكثري من �صالت الرحم، ووالءات 
اأر  املنطقة التي قدمت منها يف ال�صمال، والنا�ص حقيقة ال ي�صعون اعتبارًا للنواحي االآيديولوجية،مل 
والًء كثريًا لالأحزاب التقليدية. اإنها روابط اأ�صرية ميكنك االعتماد عليها، كل �صخ�ص تلتقيه، جتد اأنه 
تربطك به �صلة من رحم، اأو �صداقة، اأو اأيًا كانت، ال حت�ص اأن له ارتباطًا كبريًا باالأحزاب التقليدية. 
اإذا كانوا بعثيني اأو �صيوعيني قد يكونون اأكرث التزامًا وال ميكن التاأثري عليهم. لكن ح�صب جتربتي هذه 
هي الطريقة التي اتبعتها. ال اأهتم باأن يكون �صدي. ال اإنه لي�ص �صدي. هو ال يعرفني. ميكنني اأن اأكون 

اأكرث فائدًة له، بل )اأكرث فائدًة من( املر�صحني الثالثة الذين يناف�صونني112. 

َت�ِصم الروابط العاطفية، حتى و�صط االأحزاب االآيدولوجية.  ت�صري مثل هذه املالحظات اإىل االأهمية العميقة التي 
اأوروبا  وهذه امليزة ال تنفرد بها االنتخابات ال�صودانية وحدها، فقد دار اجلدل لزمن طويل باأن معظم الت�صويت يف 
والواليات املتحدة مثاًل، ميكن فهمه بنف�ص الطريقة113. لكن الرتكيز على الروابط االجتماعية يوحي بالطريقة التي 
كقرار  اأواًل  لي�ص  الربملاين،  اختيار   � متعلمني  اأنف�صهم  يعتربون  الذين  فيهم  � مبا  ال�صودانيني  من  كبري  بها عدد  يرى 
متعلق ب�صيا�صة احلكومة، بل كاختيار ملمثل يقوم بالتعامل مع احلكومة. اإن العامل احلا�صم يف اتخاذ القرار هو بالتايل 
وجود �صعور اأخالقي جامع م�صرتك بني الناخب واملر�صح. وعليه، فاإن تكاليف احلملة االنتخابية تكمن لي�ص يف طباعة 
االأدبيات اأو الدفع الإعالنات اجلرائد، ولكن يف حاجة املر�صحني ومندوبيهم اإىل ال�صفر ب�صكل متوا�صل ملالقاة النا�ص، 

وتقدمي الهدايا واملرطبات.

ُت�صتخدم ال�صحف ب�صكل كثيف يف الدعاية احلزبية خالل انتخابات التعددية احلزبية؛ اإذ اأن عددًا من هذه ال�صحف 
لها والءات �صيا�صية وا�صحة. ولكن معرفة اإىل اأي مدى اأثر ذلك على النتائج هو اأمر ي�صعب البّت فيه؛ الأن معظم املادة 
م بطريقٍة ُتظهر اإما املحاباة اأو النقد  املن�صورة ال تاأخذ �صكل الدعاية ال�صيا�صية ال�صريحة، بل �صكل الق�ص�ص التي تقدَّ
الأحزاب بعينها، ومبا اأن والء ال�صحف ال�صيا�صية معروف لدى قراء ال�صحف، فاإن من امل�صكوك فيه اأن يقوم العديد من 
الناخبني باتخاذ قراراتهم ا�صتنادًا اإىل مثل هذه الدعاية. كانت االإذاعة والتلفزيون حتت �صيطرة الدولة يف انتخابات 
التعددية احلزبية ال�صابقة، حيث اأُِعّدت الرتتيبات يف 1986 ال�صتخدام هذه الو�صائل االإعالمية بوا�صطة االأحزاب.كما 
اأُِعّدت ترتيبات م�صابهة للو�صول اإىل و�صائل االإعالم يف انتخابات عامي 1996 و2000، لكن مبا اأن نتائج تلك االنتخابات 

كانت معروفة �صلفا ب�صكل وا�صع، فاإن االهتمام بهذه املواد املذاعة وتاأثريها مل يكن لهما وزن يذكر.

د عدٌد ممن اأجريت معهم املقابالت، على اأنه، يف ما يتعلق باالإعالم، فاإن االنتخابات القادمة �صوف جترى يف  �صدَّ
اأو�صاع جديدة متامًا. فالهواتف اجلوالة، وال�صبكة العنكبوتية، واالإذاعات اخلا�صة، وحمطات التلفزيون، اإىل جانب 
ال�صحف، قد توفر فر�صًا لنوعية جديدة من احلمالت االنتخابية. على كّل، فاإن مدى ا�صتمرار �صيطرة احلكومة على 
حمتويات ال�صحف، وعلى حمطات االإذاعة والتليفزيون امل�صتقلة ا�صميًا، يطرح اأ�صئلة جدية حول اإىل اأى مدى ميكن 
م التغطية ال�صحفية لالنتخابات يف عهد منريي مثااًل �صيئًا للعواقب الوخيمة ملثل هذه  اأن يحدث ذلك حقيقة. وتقدِّ

ال�صيطرة على و�صائل االإعالم.
112. اأحمد عبد الرحمن حممد، 19 يناير 2009.

113. A seminal work being A.H. Birch (1950) ‘The habit of voting’, The Manchester School, 18, p. 75.
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جدول رقم )5( ح�سيلة الت�سجيل عام 1968 مقارنة مع ت�سجيل 1967/1965 114

 

الت�سويت
»املوا�صالت هي مفتاح الن�صر يف االنتخابات«115.

توجد طرق خمتلفة لتنظيم �صرية الت�صويت، وقد مثلت االنتخابات ال�صودانية يف اخلم�صينيات وال�صتينيات منوذجني 
رمز  اأمام  اإ�صارة  و�صع  الناخبني  من  ُينتظر  »متح�صرًا«،  اأو  »م�صتنريًا«  الناخب  فيها  ُيعترب  التي  الدوائر  ويف  منها. 
ر الناخبون  ر عليها تذهب اإىل �صندوق واحد. يف دوائر اأخرى، يوؤ�صِّ املر�صح الذي يف�صلونه؛ وكل بطاقات االقرتاع املوؤ�صَّ
م�صتخدمني »الرمز«؛ وذلك مبنحهم بطاقة، ال ي�صعون عليها اإ�صارًة بل ي�صعونها يف واحد من ال�صناديق العديدة املعّلمة 
برمز يخ�ّص اأحد املر�صحني. وحيثما ا�صُتخدمت بطاقات االقرتاع فاإنها تكون م�صممة بطريقة ت�صمح با�صتعمالها يف 
ويتم  الدائرة(.  املر�صحني يف  لكنها حتمل رموزًا )ح�صب عدد  املر�صحني،  اأي من  ا�صم  اأنها ال حتمل  اإذ  عدة دوائر: 
تخ�صي�ص الرموز للمر�صحني بطريقة م�صتقلة يف كل دائرة عن طريق القرعة، ومل يكن من املمكن احل�صول على رمز 
للحزب ن�صبة لتعدد املر�صحني. يطلب �صابط االنتخابات يف كل دائرة بطاقات اقرتاع بعدد رموز م�صاٍو لعدد املر�صحني 
يف الدائرة، لكن لي�ص من طريقة اأخرى جتعل بطاقة االقرتاع خا�صة بدائرة معينة. �صاعدت هذه الطريقة يف تذليل 

114.  ‘Estimates and reports on registration’, Bahr el Ghazal, NRO ELECOM (4) 154/11/. 
115. (1958), p. 364  Silberman

عدد الناخبني امل�سجلني عام 1965 عدد الناخبني امل�سجلني عام 1968   املديرية 

املجموع ن�صاء   رجال   املجموع   ن�صاء   رجال     

14،974   5،419   9،555   50،570   20،149   30،421 اال�ســتوائية 

214،363   63،189  151،174  246،666   93،752  182،914 اخلـــرطوم 

175،400   57،024  118،376  239،328  113،938  125،930 ال�ســــمالية 

696،321  232،219  464،102  844،746  352،560  492،186 النيل االأزرق 

111،072   34،260   76،812  203،777   70،911  132،866 اأعاىل النيل 

263،121   73،899  189،222  296،631  102،791  193،840 بحر الغزال 

209،905   55،499  154،406  357،766  140،708  217،058 دارفــــــور 

161،494   34،470  127،024  165،698   37،868  127،830 ك�ســـــــــال 

72،841   10،568   62،273   85،996   14،279   71،717 البحر االأحمر 

440،699  164،013  276،656  532،697  223،087  309،610 كـــــــردفان 
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عملية الطباعة؛ كان من ال�صروري معرفة عدد بطاقات االقرتاع، التي حتتاج اإليها الدوائر التي يتقدم لها مر�صحان، اأو 
ثالثة مر�صحني، وهكذا. لقد ا�صُتخدم ال�صوت الفردي املتنقل يف دوائر اخلريجني، ليوؤكد على التمييز بني هذه الدوائر 

واملقاعد اجلغرافية.

ال حتبذ مفو�صية االنتخابات الت�صويت بالرموز ل�صببني. االأول، على اأر�ص الواقع يتطلب هذا النظام عدة �صناديق، 
ال�صيء الذي يزيد من م�صكالت الرتحيل، وال�صبب الثاين، اأن و�صع البطاقة يف ال�صندوق يجب اأن يكون �صريًا، ما يجعل 
اإىل اخلارج لبيعها. كما حدث قبل ذلك، مرة واحدة على  اأن يحتفظوا ببطاقاتهم ويهربوها  من ال�صهل على النا�ص 
اآيديولوجيًا  اأحد املر�صحني برمي كربيت يف داخله116. كذلك جند �صببًا  البطاقات يف �صندوق  االأقل، حماولة حلرق 
لكراهية البطاقات، وهو اأنهم يريدون اأن تبدو انتخابات ال�صودان يف �صورة املعيار الدويل ما اأمكن ذلك، ونظام الرمز 
يعوق ذلك الطموح. لكن االإداريني يف اجلنوب وبع�ص اأجزاء من الغرب اأ�صروا على اتباع نظام الرمز، دافعني بحجة 
الدوائر  لي�صوا على درجة من املعرفة تعينهم على و�صع عالمة بطاقة االقرتاع. وقد ا�صتخدمت ن�صف  الناخبني  اأن 

اجلغرافية يف اأرجاء البالد يف 1965، 1967 و1968 نظام الرموز.

يف عهد منريي، اأُْنِهي ا�صتخدام الرموز ر�صميًا بانتهاء االنتخابات الربملانية، لكن اأُبِقي عليها يف ا�صتفتاءات رئا�صة 
واالآخر  »نعم«  عليه  مكتوب  اأحدهما  �صندوقان،  لهم  وُقدم  بطاقات  الناخبون  ُمنح  اال�صتفتاءات  اجلمهورية. يف هذه 
ن م�صوؤويل االنتخابات ورجال  مكتوب عليه »ال«. ويف عدد من مراكز الت�صويت كانت ال�صناديق مو�صوعة بطريقة متكِّ
ال�صرطة من روؤية اأّي �صندوق �صيختار الناخب. رمبا، جزئيًا، ب�صبب هذا التع�صف، مل تكن هناك حماوالت الإعادة اإدخال 
نظام الت�صويت بالرمز يف عام 1986، وا�صُتخدمت بطاقات االقرتاع يف كل الدوائر. لالأ�صف، مل ن�صتطع احل�صول على 
�صجالت متما�صكة حول االأ�صوات التالفة والتي قد تك�صف اإىل اأي مدى �صهلت البطاقات، اأو مل ت�صهل للناخبني غري 

املتعلمني االإدالء باأ�صواتهم.

يف كل االنتخابات ال�صابقة يف ال�صودان كانت عملية الت�صويت متتد لعدة اأيام، وكان ذلك نتيجة لقلة املوارد. وكانت 
كل منطقة ت�صجيل تعترب منطقة ت�صويت، ولها مركز االقرتاع اخلا�ص بها، لكن نتيجة لقلة الكادر العامل اأو املوا�صالت 
الكافية التي جتعل من املمكن االإبقاء على العدد الالزم من مراكز الت�صويت مفتوحة كلها يف وقت واحد، تعنّي على 
فرق االنتخابات التحرك من مركز اإىل اآخر يف نف�ص الدائرة. مت تاأ�صي�ص هذا االإجراء عام 1953، ليكون كل مركز 
ت�صويت مفتوحًا ليوم واحد فقط؛ ويف نف�ص الوقت اأال يتعدى كل مركز اقرتاع 500 ناخب يف ال�صجل. ورغم اأن ذلك جعل 
حركة املوظفني اأكرث �صهولة وانت�صارًا، لكنها اأظهرت م�صكالت اأخرى من ترحيل واإدارة. وقد عك�صت انتخابات التعددية 
ينا عدة روايات يف 1953، عن لواري والندروفرات تعّطلت اأو  احلزبية ذلك، اإال اأن بختولد كتب اأنه »�صمعنا اأثناء تق�صِّ

وحلت يف الرمال اأو يف الطني، مما جعل و�صول م�صوؤول االنتخابات اإىل وجهته م�صاألة م�صتحيلة«117. 

يف االنتخابات الالحقة حدث منو يف حجم ال�صجل االنتخابي لكل مركز اقرتاع. لذلك ظّل املركز االنتخابي مفتوحًا 
الأكرث من يوم عندما كان عدد الناخبني يف ال�صجل فوق االألف، الأنه ي�صتحيل الأكرث من األف ناخب اأن ُيدلوا باأ�صواتهم 
يف يوم واحد. اإذا ا�صتقر الفريق يف مركز واحد، اأو تنقل بني عدة مراكز، فاإن ممار�صة الت�صويت لعدة االأيام تلقي عبئًا 
ثقياًل على فريق الت�صويت، مبا يف ذلك اإعادة �صياغة لوائح عملية فتح واإغالق �صناديق االقرتاع؛ الأن نف�ص ال�صناديق 

يتم ا�صتعمالها يف اأيام متتالية:

116. اأبو�صوك وعبدال�صالم )2008( ، �صفحة ؛ 177.

117. Bechtold (1976), p. 146. 
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كنا ن�صتقبل 2000، 3000، يف املركز الواحد، وي�صتمّر الت�صويت الأكرث من يوم. وياأتي بعد ذلك اإغالق 
ال�صناديق وت�صميعها، ويف اليوم التايل نفتح ال�صناديق، يف ح�صور املندوبني وال�صهود مع ما ت�صببه من 

متاعب118. 

ينجم بطء �صري عملية الت�صويت جزئيًا من واقع اأن يف كل مركز اقرتاع �صف واحد، ما يعني و�صول �صخ�ص واحد 
فقط يف كل مرة ليخ�صع لعملية حتديد الهوية، ومُينح بطاقة م�صّدق بها ثم ُي�صمح له بالت�صويت. ميكن و�صع خطط 
لالنتخابات القادمة لتكون مراكز االقرتاع متعددة ال�صفوف، رغم اأن ذلك يتطلب نظامًا فعااًل يقود ويوّجه الناخبني.

عمليًا، حتى نظام ال�صف الواحد يف مراكز االنتخابات واجه بع�ص امل�صكالت، خا�صة مع عدم توفر بطاقة الناخب 
اأدى عدم توافر بطاقة الناخب اإىل زيادة االأعباء على فريق االقرتاع، الذي يتكون � يف  يف االنتخابات ال�صابقة. وقد 
معظم انتخابات التعددية احلزبية � من ثالثة موظفني )�صابط يراأ�ص الفريق واثنان م�صاعدين(، و«عّريفان« اأو ثالثة 
يقدمهم عادة العمدة اأو ال�صيخ، اأو الزعيم. وتكون مهمة هوؤالء »العّريفني« التحّقق من هوية القادمني للت�صويت، هذا 
باالإ�صافة اإىل مندوبي املر�صحني و�صرطي اأو �صرطيني. وميكن ا�صتنتاج طبيعة هذه الفرق، التي كانت تتعامل يف عام 

1986 مع �صجالت حملت نحو األفي ا�صم، من مالحظات بختولد حول انتخابات ال�صتينيات:

االأ�صماء  تنظيم  ناحية  من  خا�صة  الت�صجيل،  ك�صوف  معظم  حالة  يف  تكمن  اإ�صافية  �صعوبة  هنالك 
وترتيبها اأبجديًا.و ميكن القول اإن ثالثة اأرباع اأ�صماء ال�صودانيني اأو اأكرث تبداأ بواحد من ثالثة اأحرف، 

واإنه الأمر م�صجر جدًا اأن ترتب اأ�صماء حتت �صروط كهذي119.  

اأمرًا  �صجلوا  َمن  اأ�صماء  الذي جعل احل�صول على  ال�صيء  الك�صوف،  اأخطاء يف  اأن هنالك  وا�صحة، وهي  النتيجة 
�صعبًا. هذا الو�صع جعل فريق االقرتاع، يقع حتت ال�صغط لبع�ص الوقت، ومع �صف الناخبني يف االنتظار، يكون عليه 
اأن يقرر، اإما اأن يوا�صل البحث عن اال�صم، اأو اأن يعلن عدم وجود اال�صم، اأو اأن يوؤ�صر على ا�صٍم قريٍب من ذاك الذي 

قدمه الناخب.

اأن موؤيديهم  لي�صمنوا  ا�صتنبطوا نظامهم اخلا�ص بهم  ال�صتينيات،  امل�صكلة يف  عندما واجه بع�ص املر�صحني هذه 
قد �صّوتوا. فاإىل جانب املندوبني داخل مراكز االقرتاع، يكون هناك ممثلون للمر�صح يف اخلارج، ومعهم ن�صخة من 
اإىل  يقدمونها  ورق  على قطعة  اأرقامهم  وليكتبوا  ال�صجل،  اأ�صماءهم يف  ليجدوا  املحتملني  املوؤيدين  مل�صاعدة  ال�صجل، 

�صباط االنتخابات الذين ميكن اأن يتعرفوا عليهم يف القائمة.

�صتجد لكل حزب ع�صوًا يف اأحد املنازل القريبة من مركز االقرتاع. ومعه الك�صف. لكن امل�صاألة �صعبة 
ت�صكن؟«، ومينحون  اأين  ا�صمك؟،  »ما  االأحزاب عليهم:  تنادي  اأميون.  النا�ص، ومعظمهم  ياأتى  جدًا؛ 
�صهلة،  �صيجدونها  هناك،  اإىل  للذهاب  ويوّجهونه  ال�صجل.  يف  ورقمه  ا�صمه  عليها  بطاقًة  ال�صخ�ص 
ويقبلها ال�صباط؛ الأن ذلك ي�صاعدهم كثريًا، فال�صخ�ص ياأتي ببطاقة تقول: ا�صمي كذا، رقم ت�صجيلي 

كذا ي�صاعد ال�صابط على منحه البطاقة ليبا�صر الت�صويت120. 

كان ذلك بالفعل بطاقة ناخب من نوع »اخدم نف�صك« do-it-yourself. ويف اأحايني اأخرى قد يوؤدي ذلك اإىل نزاع بني 
املندوبني واملوظفني، عندما يحتدم اجلدل � اأحيانًا ب�صبب اخللط، واأحيانًا ب�صبب التحيز � حول ما اإذا كان اال�صم ميكن 

118.  جالل حممد اأحمد ، 20، يناير ، 2009

119. Bechtold (1976), p. 149.

120. �صديق يو�صف ، 17 يناير 2009 ؛ كذلك معاذ احل�صن العو�ص ، 9 يناير 2009.
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العثور عليه، اأو اإذا كان ذلك ال�صخ�ص الذي يرغب بالت�صويت هو نف�صه املدون ا�صمه يف ال�صجالت:

بع�ص �صباط االنتخابات، اإذا كانوا ال يريدون مر�صحك، �صيقولون لك ال، مل جند ا�صمك هنا. ثم بعد 
اإن  بالقول  موؤيديك،  اإبعاد  �صيتم  قويًا،  وكيلك  يكن  واإذا مل  االأ�صماء.  املندوب على وجود  ي�صّر  ذلك 

اأ�صماءكم لي�صت هنا، اإن اأ�صماءكم لي�صت هنا121. 

مل يكن ممكنًا القطع مبدى انت�صار هذه املمار�صة، رغم اإ�صارة عدد ممن متت مقابلتهم اإليها.

وح�صب راأي عدد كبري ممن متت مقابلتهم، فاإن املر�صحني قد حققوا التدخل االأكرث اأهمية يف االقرتاع نف�صه، وهو 
تقدمي الرتحيل للموؤيدين املحتملني. حتى بالن�صبة لفرق االقرتاع املتحركة من مركز اإىل مركز لعدة اأيام )ومبراكز 
اقرتاع متحركة يف بع�ص الدوائر، وغري املرتبطة مبكان حمدد، ولكن م�صموح لها بالتحرك يف االجتاه الذي يرى �صابط 
تني فيه(، ما زالت هنالك اأعداد كبرية من النا�ص ت�صكن بعيدًا مب�صافات كبرية عن  االقرتاع اأنه �صرورى لوجود م�صوِّ

مراكز االقرتاع يفرت�ص ح�صورهم:

امل�صافات بعيدة جدًا، كذلك جند اأن مراكز االقرتاع بعيدة هي االأخرى، قد ت�صل امل�صافة بني مراكز 
االقرتاع واأماكن �صكن الناخبني اإىل حواىل 20 مياًل. اإنها م�صافة بعيدة، يجب اأن ي�صري النا�ص مل�صافات 

بعيدة لي�صلوا اإىل مراكز االقرتاع، لذلك فاإنه �صعب للغاية على املقرتعني ال�صري مل�صافات بعيدة122. 

وكما الحظ �صرما يف انتخابات 1965، ف�»من اأهم امل�صائل، ت�صهيل ترحيل الناخبني اإىل مراكز االقرتاع. اإذا ا�صتطاع 
حزب �صيا�صي اأن يفعل ذلك، فاإنه ي�صتطيع اأن يبلغ �صاأوًا من حيث تاأمني و�صمان اأعداد كبرية من امل�صّوتني«123، وحتى 
يف االأماكن؛ حيث ال�صكان مبعرثون، فاإن تقدمي الرتحيل حتى مل�صافة ق�صرية قد يكون كافيًا لت�صجيع م�صاركة اأولئك 
امل�صغولني اأو الذين لي�صت لديهم الرغبة الكافية للم�صاركة. كانت هذه املمار�صة يف انتخابات 1953 تعترب »ممار�صة 
ال�صغرية يف  والعربات  اللواري،  فا�صتعملت  وا�صع،  وب�صكل  الالحقة،  االنتخابات  انت�صرت يف  لكنها  اأو تالعب،  ف�صاد« 

ترحيل الناخبني اإىل مراكز االقرتاع124. 

لو كنت متلك املال وكانت لديك موا�صالت للنا�ص، خا�صة يف املناطق الريفية، ميكنك جلب النا�ص اإىل 
مواقع الت�صويت، واإال ف�صيكون االأمر �صعبًا عليهم. قد ال يكون النا�ص مهتمني، اأو ال ميلكون الو�صائل، 
لذا فاملال مهم. خا�صة يف املناطق الريفية. وعليك تقدمي الغذاء لبع�ص النا�ص واأن تاأخذهم اإىل مواقع 

الت�صويت وهلّم جّرا. فهم ال ياأتون الإنفاق املال على �صيء ال يعرفونه125. 

ويف ما يخ�ص احلمالت فهذا اإنفاق ج�صيم بالن�صبة للمر�صحني.

وحال اإثبات هويته، ُي�صتخرج للناخب بطاقة رموز )ممهورة بتوقيع ال�صابط امل�صوؤول( اأو ورقة اقرتاع، مُتهر اأي�صًا 
البطاقة  اأو  الورقة  رقم  ويدّون  ت�صل�صليًا،  االقرتاع كالهما مطبوعان يف دفرت مرقم  وورقة  الرموز  بالتوقيع. بطاقات 
ا�صتخدام  الناخب، يف حالة  ويذهب  امل�صوؤول.  ال�صابط  م�صاعد  ي�صتخدمها  التي  ال�صجل  ن�صخة  للناخب يف  ال�صادرة 
بطاقات الرموز، لو�صع بطاقته يف ال�صندوق. ويف االنتخابات التي ت�صتخدم ورقة االقرتاع فهم ي�صتخدمون طاولة لتعليم 

121. David Koak, 4 February 2009.
122. Toby Madut, 4 February 2009.
123. Sharma (1966), p. 447.
124. Sharma (1966), p. 447

125. الراأي العام، 24 نوفمرب 1953؛ حمموعة �صندي، 28 فرباير 2009.
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ورقتهم ثم ي�صعون الورقة يف ال�صندوق اأمام ال�صابط امل�صوؤول قبل مغادرة مركز االقرتاع من باب خروج منف�صل.

وقلة  املوارد  �ُصّح  فر�صها  التي  بالقيود  كالهما  ارتبط  نف�صه،  بالت�صويت  يرتبطان  رئي�صيان  حتديان  فهناك  اإذن 
االأفراد، اأي امل�صافة التي كان على الناخبني قطعها وم�صكالت حتديد وم�صاعدة الناخبني الطاحمني لالإدالء باأ�صواتهم 
اأ�صماءهم فقد ت�صكل هذه العوامل مثبطات عاتية، فقد  خالل الوقت املتاح. وحتى عندما يكون الناخبون قد �صجلوا 
واجهوا احتمال ال�صري ليوم كامل لكي يقفوا يومًا اآخر يف �صف الت�صويت، ولكي يت�صدى الأمرهم �صباط اأفظاظ. وقد 
يجد هوؤالء النا�ص الذين ال ميلكون بطاقة هوية، وال يعرفون قراءة ال�صجل اأن لي�ص باإمكانهم الت�صويت الأن امل�صوؤولني 
مل يعرثوا على اأ�صمائهم. ويف مثل هذه الظروف �صيكون من املرجح اأكرث بكثري اأن ي�صوتوا اإذا ما اأ�صر املندوبون الذين 
اأن تتفاوت معدالت الت�صويت عرب البالد، مع  وفروا لهم املوا�صالت على حقهم يف الت�صويت. ومن ثم فلي�ص غريبًا 
اأف�صل؛ ومر�صحني تلقوا تعليمًا على  اأعلى يف قلب ال�صودان النيلي؛ حيث ميلك الناخبون م�صتويات تعليمية  م�صتويات 

االأرجح، ومناديب ن�صطني، واأموااًل الإنفاقها على املوا�صالت.

اجلدول رقم )6( معدل امل�ساركة يف االنتخابات الربملانية كن�سبة مئوية من العدد التقريبي 

لل�سكان )وكن�سبة مئوية من عدد الناخبني امل�سجلني(126    

126. االأرقام ماأخوذة من: 

Bechtold (1976), pp. 248, 249 and 226; Abushouk and Abdelsalam (2008), p. 215; and the appendices of the Report of the 1986 Election Commission

1986   1968  7/1965   1958 االإقليم  

)81(35   )7(25   )56(16   )86(15 اخلرطوم  

)66(19   )58(15   )55(12   )69(10 كردفان  

)84(39   )77(18   )57(10   )90(10 ال�سمالية  

)65(22   )65(11   )41(7   )70(9 ك�سال   

)78(32   )73(22   )65(17   )87(14 النيل االأزرق  

)64(15   )59(14   )56(8   )59(7 دارفور  

)6(1   )36(8   )40(8   )47(7 بحر الغزال  

)31(2   )29(5   )30(3   )38(6 اأعايل النيل  

)31(6   )45(2   )39(21   )59(9 اال�ستوائية  

)68(20   )61(14   )54(10   )69(10 املجموع  
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الَفْرز
مرحلة الفرز، بالطبع، هي ذروة عملية االقرتاع ال�صري. اإذ كان يتم الفرز، يف جميع االنتخابات الربملانية التعددية 
ال�صابقة و�صواها، على م�صتوى الدائرة االنتخابية، ب�صناديق االقرتاع التي ُختمت يف مركز الت�صويت واأُح�صرت، من 
ثم، حتت حرا�صة ال�صرطة اإىل مركز الفرز املركزّي. كانت جلنة الفرز هيئة م�صتقلة عن فُرق الت�صويت � رغم اأنه قد 
يكون هناك تداخل يف الع�صوية. وقد اأ�صدرت جلنة انتخابات 1958، يف هذا ال�صدد، كما يف اأغلب جوانب االنتخابات، 
توجيهات مف�صلة � ال تزال حا�صرة يف اأذهان بع�ص من اأجرينا معهم املقابالت � حتدد فيها الطريقة املالئمة الإجراء 
ُيفتح  ثم  ومن  �صليمة،  االأختام  اأن  من  للتحقق  املر�صحني،  ومندوبي  اللجنة،  ِقَبل  من  �صندوق  كل  ُيفح�ص  الفرز127. 
اللجنة.  اأمام  بب�صاطة  ُتفَرز  �صندوق  كل  فاإن حمتويات  الرموز،  ا�صتخدام  يتم  وحيث  اللجنة.  اأنظار  اأمام  ال�صندوق 
وُتُفح�ص كل بطاقة للتحقق من اأن �صابط الت�صويت قد �صادق عليها قبل و�صعها داخل ال�صندوق، ويقوم اثنان من 
اأع�صاء اللجنة بت�صجيل االإح�صاءات. وعندها ُتفتح جميع ال�صناديق وحُت�صب البطاقات، اإذا كان ال�صجل مطابقًا، فاإن 

العدد الكلي للرموز ُيفح�ص مرة اأخرى مقابل �صجالت البطاقات التي اأُ�صدرت.

كانت اإجراءات بطاقات الت�صويت اأكرث تعقيدًا. اإذ كان يجب، اأواًل، فتح �صندوق االقرتاع لكل مركز اقرتاع لُتح�صب 
البطاقات املوجودة داخله من غري ت�صنيف، ثم يقارن عددها بعدد البطاقات التي اأُ�صدرت. بعد ذلك يتم ت�صنيف 
البطاقات اأمام اللجنة جمتمعًة يف اأكوام لكل مر�صح )ويفرت�ص اأن هنالك كومًا للبطاقات التالفة، رغم اأن ذلك مل يكن 

حمددًا(. وبعد ذلك تو�صع االأكوام يف اأكيا�ص لكل مر�صح.

ي اثنان من اأع�صاء  واأخريًا، عندما ُتفتح جميع �صناديق االقرتاع، وُت�صنف جميع االأ�صوات، حُت�صب االأكيا�ص وُيح�صِ
اللجنة كل كوم، ويقارنان نتائج اإح�صائهما. يف نهاية االإح�صاء، تو�صع جميع اأ�صوات الناخبني اخلا�صة باملر�صح يف 
الكي�ص. و تو�صع االأكيا�ص، و�صجل الناخبني املَُعلَّم، والكرا�صات اأو الرموز غري امل�صتخدمة، جميعها داخل �صندوق اقرتاع، 

وُتختم لُتحفظ ملدة�صتة اأ�صهر بعد االنتخابات � حت�صبًا الإمكان رفع طعون � ثم يتم بعدها التخل�ص منها.

اإن يبداأ الفرز، حتى ي�صبح من  اأن هذه الطريقة غري عملية. فما  تبني يف عدد من الدوائر االنتخابية يف 1958 
الوا�صح يف الدوائر االنتخابية ذات الكثافة العالية من الناخبني اأن عملية الفرز قد ت�صتغرق اأيامًا. ولذلك مت اخت�صار 
، اأي ت�صنيف االأ�صوات مع اإخراجها من ال�صندوق، ليتم فرزها اإما باإح�صائها عند  االإجراءات ال�صتبعاد الفرز االأويلٍّ
الت�صنيف، اأو باإح�صاء االأكوام الناجتة عن الت�صنيف. لقد مت اعتماد واحد من بني هذه االإجراءات يف كل االنتخابات 
الالحقة. ولكن برغم ذلك التدبري، كانت العملية بطيئة، وَيذكر عدد من اأع�صاء جلان الفرز امتداد مدة الفرز ليوم 

اأو اأكرث. 

لقد كان هنالك، بالطبع، نزاع حول الفرز يف كل انتخابات، وو�صل عدد منها اإىل قاعات املحاكم. لكن اخلالفات يف 
االنتخابات التعددية مل تكن م�صاألة �صائعة اأو ع�صية على احلل بحيث ت�صع كل العملية االنتخابية مو�صع �صك. وعملية 
الفرز بحد ذاتها على الرغم من اأنها طويلة، لكنها عامًة ال تبدو عملية اإ�صكالية. وتعترب، حتى يف احلاالت االأكرث التبا�صًا 
يف انتخابات ال�صودان، عمليًة من املهم للغاية اإجنازها ب�صورة �صليمة. ويف االنتخابات التي �صاحبها افرتا�ص �صائع باأن 

ِع اأحٌد حدوث هذا الغ�ص اأثناء عملية الفرز. نتائجها كانت ح�صيلة للغ�ص والتالعب، مل يدَّ

127. مقابلة مع جمموعة �صندي، 28 فرباير 2009
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املمار�سات الفا�سدة
ظللُت دائمًا اأحمل االعتقاد باأنه مل تكن هنالك قط انتخابات خالية من التزوير؛ كل االنتخابات، لكن 
للن�صاء يف  ي�صوتون  البع�ص  الآخرين،  النا�ص  بع�ص  ي�صّوت  اأن  يعني  الكيفية.  االأمر فقط على  يعتمد 

املنزل، وي�صجلون عددًا من النا�ص غري موجودين وي�صتبدلون اأ�صوات الذين مل يح�صروا128.  

هنالك ق�ص�ص تالعب مرتبطة بكل انتخابات يف ال�صودان. والعديد منها تناقله النا�ص ب�صكل وا�صع، كما اأن العديد 
الغ�ص املعروفة جيدًا. ويذكر  اأي تكرار الأنواع  اإحباط حماولة  الت�صريعات اجلديدة كان الهدف منها  من االأحكام يف 
بع�ص النا�ص هذه الق�ص�ص عن بع�ص االنتخابات ليو�صحوا، باملقابل، ف�صائل االنتخابات االأخرى. لذلك فالق�ص�ص 
امل�صلية للغ�ص ال�صارخ يف ا�صتفتاء منريي يتم مقابلتها باملمار�صات االأكرث ا�صتقامة يف االنتخابات التعددية. كما يزعم 
حكم  مقابلتهم  متت  الذين  االأ�صخا�ص  اأحد  وي�صتدعي   � كثيفًا  تالعبًا  اأي�صًا  �صهدت  التعددية  االنتخابات  اأن  اآخرون 
الزعيم الطائفي وال�صيا�صي ال�صريف الهندي على انتخابات 1986 بقوله اأنها كانت »دميقراطية خاوية« � على الرغم 
من اأن  املر�صحني ووكالءهم، ولي�ص املوظفني الر�صميني، هم من كانوا م�صوؤولني ب�صكل اأ�صا�صي عن التزوير129. وزعم 
العديد ممن اأجريت معهم مقابالت اأن عملية التالعب، رغم كونها م�صاألة �صائعة، لكنها نادرًا ما اأثرت على نتيجة اأي 
دائرة انتخابية. ويرى اأحد املوظفني املدنيني ممن لديهم خربة كبرية يف االنتخابات اأن التالعب هو �صكل من اأ�صكال 

مباريات الدهاء امل�صلية بني املوظفني الر�صميني واملر�صحني.   

التي طبقت من قبل، �صيحاول كل  ال�صيء املمتع يف مو�صوع االنتخابات هو هذه احليل!، هذه احليل 
طرف التذاكي على االآخرين، واالأمر هو كيف تتعامل مع املو�صوع، لي�ص على م�صتوى ال�صودان فقط 
لكن يف كل مكان. هذه هي االنتخابات. هنالك اأنا�ص اأذكياء  ياأتون بحيل مل تكن لتخطر للواحد على 

بال اإطالقًا...)ي�صحك(130.

كر التهامات التالعب يف تر�صيم حدود الدوائر االنتخابية. وتدور جمموعة من الق�ص�ص االأخرى  �صبق وتعر�صنا بالذِّ
حول الت�صجيل. يو�صح اأحد نا�صطي االأحزاب بالقول »اأغلب التالعب يتم اأثناء الت�صجيل، البع�ص ي�صجل نف�صه اأكرث من 
مرة«. وتو�صح لنا جمموعة اأخرى كيفية حدوث ذلك )من هم دون ال�صن القانونية للت�صجيل، واملوتى، والغائبون، كل 
احل�صرية  املناطق  ويف  االنتخابية،  الدوائر  بني  متبادلة  مراجعة  هنالك  لي�صت  اأنه  ومبا  ت�صجيلهم(131.  ميكن  هوالء 

خا�صةً ، فقد يتمكن البع�ص ب�صهولة من الت�صجيل مرتني:

اإذا كنُت اأقيم يف اخلرطوم � ي�صمح االإ�صالم بالزواج من اأكرث من امراأة � فقد تعي�ص اإحدى زوجاتي 
هنا، واالأخرى يف اخلرطوم بحري. نا�ص بحري يعرفون اأنني اأعي�ص يف هذا املنزل، ونا�ص اخلرطوم 
يعرفون اأنني اأعي�ص يف اخلرطوم!، لذلك ميكن اأن اأ�صجل يف املنطقتني، ويقول النا�ص اأي نعم، اإنه حمق 

فهو يعي�ص يف هذا املكان132.

 ومع ا�صتمرار الت�صويت لعدة اأيام من ال�صهل جدًا اأن ت�صوت مرتني: )اأحيانًا يدوم االقرتاع ال�صري اأيامًا واأيامًا، 

128. عدالن احلردلو، 19 يناير 2009

129. جمموعة �صندي، 28 فرباير 2009

130. جالل حممد اأحمد، 20 يناير 2009

131. �صديق يو�صف، 17 يناير 2009، جمموعة ود مدين

132. �صديق يو�صف، 17 يناير 2009
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اإبهام  على  باحلرب  عالمة  و�صع  من  الغر�ص  كان  هناك!(133.  للت�صويت  الب�ص  اأ�صتقل  وبعدها  هنا  اأقرتع  اأن  ميكن 
ال�صخ�ص عند الت�صويت هو عدم الت�صويت مرتني، وقد اعتمدت هذه الطريقة عام 1958، لكن مت التخلي عنها اأثناء 
االنتخابات اإذ تبني اأنها ت�صتهلك الكثري من الوقت134. واأعيد تطبيقها مرة اأخرى يف االنتخابات التالية، واعتربت عدمية 
اجلدوى، ففي االنتخابات التي متتد لفرتة من الوقت زعم الناخبون اإمكانية اإزالة العالمات والت�صويت للمرة الثانية. 
بالتوجيهات  االأمر ملتزمون  القائمني على  اأن املوظفني  القانونية: مبا  ال�صن  الناخبني حتت  االآخرون ت�صجيل  وو�صف 
بقبول ال�صجل كدليل قاطع للحق يف االقرتاع، فاإنه من املتاأخر جدًا االعرتا�ص عند قدوم هوالء الناخبني اليافعني اإىل 

مركز االقرتاع:

يف االنتخابات ال�صابقة، كان االأطفال الذين يبلغون من العمر �صبعة اأو ثمانية �صنوات م�صجلني، وعندما 
بداأت االنتخابات كانوا يف القائمة. ال ت�صتطيع اأن تفعل لهم �صيئًا، قانونيًا يخول لهم االقرتاع؛  »هذا هو 

ا�صمه«، لي�ص بيدك حيلة يف تلك املرحلة، كان عليك االعرتا�ص يف وقت اأبكر من ذلك135.

وذكر بع�ص من متت مقابلتهم اأن ت�صجيل اأ�صماء املوتى، بنية اأن يقوم اآخرون بانتحال �صخ�صياتهم، هو اأي�صًا اأ�صلوب 
�صائع.

وال�صيافة  الهدايا  فتقدمي  تالعب؛  باأنها  ال�صائعة  االنتخابية  احلملة  اإ�صرتاتيجيات  من  كبري  عدد  و�صف  ميكن 
مكماًل  مّثل جزءًا   � موؤثرة  �صخ�صيات  باعتبارهم  اإليهم  ينظر  الذين  القبائل  وقادة  ال�صيوخ  مثل  وللرجال   � للناخبني 
الأ�صاليب احلملة، كما �صبق و�صفه. ففي عام 1953 متت مقا�صاة مر�صح � مل ت�صفر الدعوى عن �صيء؛ مبوجب مر�صوم 
الهدايا  توزيع  من  النوع  هذا  اأ�صبح  التالية  االنتخابات  ويف  للناخبني.  وكعك  �صاي  ب�صراء  لقيامه  الفا�صدة  املمار�صة 

قاعدة، واأ�صبحت جزءًا ال يتجزاأ من ممار�صة ترحيل الناخبني:

اإنهم ُيعطون املوؤيدين بع�ص النقود، ح�صنًا، ال�صيد اأ ، اذهب الإح�صار عدد من النا�ص من منطقة معينة، 
جمموعة  لُيح�صر  ويذهب  جنيهًا.   50 يعطونه  لكنهم  جنيهًا،   30 العربة  وتكلف  للعربة.  النقود  هذه 

اأخرى من النا�ص، ويعطي كل منهم جنيهًا ، تعالوا و�صوتوا!136.

 �صيقوم مندوبهم بجمعهم ويخربهم اأن عليهم الذهاب، �صوف يح�صرونهم هنا، ويقولون لهم اذهبوا 
اإىل مركز االقرتاع. اإنهم يذهبون اإليهم ويجمعونهم، هنا يف اأماكن �صناعة املري�صة، اإنهم ي�صربون، 

االآن اذهبوا للت�صويت!137.

اإيجار اللوري جلمع املواطنني، واعتادوا اإح�صارهم وتقدمي الطعام لهم،  اعتاد العديد من االأحزاب 
وجبة الفطور. انهم يوفرون لك الرتحيل، ووجبة الفطور، واأحيانًا يعطونك بع�ص النقود138.

و�صف اأحد الرجال كيف اأن يوم االنتخابات كان ي�صبه ليلة زواج، مع الوالئم وترحيل ال�صيوف139. 

133. حمجوب حممد �صالح، 7 يناير 2009 

134. Silberman (1958),P.365 

135. اأحمد عبد الرحمن حممد، 19 يناير 2009

136. ابراهيم منعم من�صور، 24 فرباير 2009

137. ديفيد كواك، 4 فرباير 2009

138. الطيب اخلليل، 2 مار�ص 2009؛ انظر اي�صًا حليمة حامد حممد مو�صى، 1 مار�ص 2009

139. باولو نامولينجا روجامواي، 2 مار�ص 2009، انظر اي�صًا الفا�صل اآدم عبداهلل، 26 فرباير 2009
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الناخبني. يف عام 1986 كان  اإليها حل�صد  اللجوء  اإىل الر�صاوى، طرقًا من املحتمل  التهديدات، باالإ�صافة   كانت 
الُعمد )ال�صالطني( الذين  اأطراف اخلرطوم يعتمدون ب�صورة كبرية على  النازحون اجلنوبيون الذين يعي�صون حول 

اختريوا بالتعيني، ولذلك كانوا �صعافًا:

كانت هنالك تهديدات اأي�صًا يف مراكز النازحني. الأنه عادة ما يتم ترحيل النازحني من مكان اإىل اآخر. 
ولذلك من يتحدث كثريًا، اأو يتمتع بالدعم االإ�صالمي �صيكون هو ال�صخ�ص الذي �صيتم انتخابه، الأنهم 
ي�صتفيدون من ال�صالطني، ال�صالطني الذين يتم تعيينهم يف مع�صكرات النازحني. هوؤالء النا�ص ي�صيطر 

عليهم ال�صالطني، وياأمترون باأمرهم بالذهاب لالقرتاع ويح�صدونهم للقيام بذلك140. 

ُي�صتخدم الَق�َصم كمحاولة للتاأثري على الناخبني. والذين يح�صرون اجتماعات احلملة االنتخابية ميكن اأن يجدوا 
اأنف�صهم مرغمني على  اأداء الق�صم بدعم مر�صح معني )كانت هنالك دعاوى ق�صائية ناجحة يف هذا اخل�صو�ص عام 
1958 لكن ما زالت املمار�صة م�صتمرة(141. ويف بع�ص احلاالت اأُرغمت الن�صاء على الت�صويت من قبل اأزواجهن الذين 

يق�صمون اأنهم �صيطلقونهن اإذا رف�صن الت�صويت142.  

احلكومية  املوارد  ي�صتخدمون  احلكومة  لدى  يعملون  من  اأن  حول  �صكاوى  هنالك  كانت  تقريبًا  االنتخابات  كل  يف 
ل�صمان النجاح يف االنتخابات. ويزودنا االحتجاج املكتوب من قبل اللواء  جنيب عام 1953 والذي ّعدد فيه االتهامات 
بالتدخل الربيطاين، مبلخ�ص مفيد حول االأ�صاليب التي ا�صُتخدمت يف االنتخابات: )تدخالت مبا�صرة، و�صغط على 
اململوك  ال��ورق  وا�صتخدام  الر�صمية،  الرتحيل  و�صائل  وتقدمي  ا�صتخدام  القبائل،  زعماء  وعلى  االنتخابات،  �صباط 
للحكومة، واالآالت الكاتبة، اإلخ...، وامل�صاعدة يف اختيار املر�صحني يف �صكل وظائف باأجور(143. لقد مت الدفع بادعاءات 
م�صابهة. تنه�ص هذه االتهامات يف الغالب على اأ�صا�ص متني، خالل االنتخابات الالحقة: العربات ا�صتخدمت يف احلملة 
االنتخابية اأو يف ترحيل الناخبني، التمويل احلكومي ذهب ل�صراء امل�صخات اأو متويل بع�ص امل�صاريع التنموية قبل يوم 

فقط من بدء االنتخابات144. 

يف كل انتخابات تعددية ُو�صع �صقف معني لالإنفاق من قبل املر�صحني، وُطلب منهم ت�صليم ح�صابات للتدقيق فيها 
بعد االنتخابات145. ويبدو اأنه كان من ال�صهل للغاية على املر�صحني التن�صل من هذه القيود، �صواء بالن�صبة للمبلغ الكلي 
الذي ينفقونه اأو ما ي�صكل من�صرفًا قانونيًا. وبدا اأنه مل يكن ثمة اعرتا�ص عندما اأخرب اأحد املر�صحني يف 1986 موظفي 

االنتخابات اأن »اخلبز« الذي �صجله كجزء كبري من اإنفاقه هو مري�صة اأح�صرت من اأجل توزيعها على الناخبني146. 

يف يوم االنتخابات،كانت التالعبات االأكرث �صيوعًا امل�صار اإليها بوا�صطة من اأجريت معهم مقابالت، واالأكرث و�صوحًا 
من خالل تقارير ال�صحف، هي انتحال ال�صخ�صية والت�صويت املتعدد، وقد اأ�صرنا يف ما تقدم اإىل نتيجة التالعب يف 
الت�صجيل147. لقد اأتاحت املقابالت احل�صول على نوادر عديدة حول هذه اجلرائم: الرجل الذي الحظ اأن والده املتوفى 

140. �صاماجنو اآواو دوجيوك، 4 فرباير 2009

141. حممد �صريف ف�صل، 24 فرباير 2009

142. Sharma(1966), P, 445

TNA FO 371 102760 ،1953 143. اللواء جنيب اإىل احلاكم العام بال�صودان، 4 نوفمرب

144. ال�صحافة، 18 دي�صمرب 2000

6/2/NRO (3) 1 ،1965 145. انظر، مثاًل ، لوائح انتخابات

146. جالل حممد اأحمد، 20 يناير 2009

147. Bechtold(1976),p.149.
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ال ميكن  اأ�صماء  يدعون  الذين  والنا�ص  االق��رتاع،  بعملية  قام  اأنه  تفيد  الناخبني  �صجل  ا�صمه عالمة يف  اأمام  و�صعت 
ال�صكاوى، ومتت اعتقاالت ومقا�صاة ملثل هذه  ت�صديقها148، من ال�صعب تقييم درجة هذه املمار�صات. وبينما رفعت 
اجلرائم يف كل انتخابات تعددية، اإال اأن من امل�صتحيل  احلديث عن كم املمار�صات االأخرى التي مرت بدون اأن تكت�صف. 
وقد قال اأحد الذين اأجريت معهم مقابلة اأن حتى الذين قب�ص عليهم وهم يحاولون انتحال �صخ�صية ما اأو الت�صويت 

مرتني مل يتعر�صوا يف الغالب اإىل املقا�صاة149.  

اإن و�صع العالمات باحلرب على اأ�صابع االإبهام مثَّل حماية غري كافية �صد الت�صويت املتعدد، اإذ كان من املمكن اإزالة 
احلرب. وقد ورد اأنه يف انتخابات 1986 ح�صرت بع�ص الن�صاء للت�صويت للمرة الثالثة150. و دفع عدد ممن اأجريت معهم 
مقابالت بحجج معقولة حول اأن انتحال ال�صخ�صية والت�صويت املتعدد مثاًل ق�صية كبرية جدًا يف املناطق الريفية )هذه 
احلجة تبناها عمومًا من كانوا يعتقدون اأن االنتخابات يف الريف تتاأثر ب�صورة كبرية بوجود ال�صيوخ وال�صالطني(. يف 
املناطق احل�صرية كانت العملية اأكرث �صعوبة، اأما يف املناطق الريفية فلم يكن لدى بع�ص االأطراف العدد الالزم من 
املناديب  لتغطية كل مركز انتخابات، لذلك يركزون على املراكز الكبرية، واآخرون يذهبون اإىل هناك )ليقوموا بانتحال 
انتحال  اأن  نف�صه حول  بالقدر  اأية حال، بحجة معقولة  اأحمد مثاًل151. ودفع بختولد، على  ال�صخ�صية( عمر بداًل عن 
ال�صخ�صية مّثل م�صاألة مهمة يف املناطق احل�صرية، »اإن فر�صة انتحال ال�صخ�صية واردة اأكرث يف املناطق احل�صرية حيث 
با�صتمرار ثمة قادمون جدد من االأقاليم بحثًا عن �صبل العي�ص«152. واأ�صار اأغلب الذين اأجريت معهم املقابالت اأنه من 
امل�صتبعد اأن يوؤثر االنتحال والت�صويت املتعدد على نتائج االنتخابات. واالإ�صارة الوحيدة التي و�صعنا عليها اأيدينا حول 
املقدار املحتمل لهذه املمار�صات م�صدرها نتائج انتخابات 1986. اإذ اأن االأرقام التي متثل معدل امل�صاركة يف عدد من 
الدوائر االنتخابية كانت مرتفعة بطريقة ا�صتثنائية ومريبة، اإذ ي�صل اىل 90 % اأو اأكرث  من الناخبني امل�صجلني، ويف 
عدة دوائر انتخابية مت االإدالء باأ�صوات اأكرث من عدد الناخبني امل�صجلني153، ويبدو وا�صحًا اأن عددًا كبريًا من املواطنني 

غري امل�صجلني �صمح لهم بالت�صويت، اأو قام عدد كبري من الناخبني امل�صجلني بالت�صويت مرتني اأو اأكرث.

كانت  ذلك  ورغم  �صيوعًا،  اأقل  تعترب  التعددية  االنتخابات  اأثناء  االقرتاع  �صناديق  وح�صو  تبديل  مثل  ق�ص�صًا  اإن 
هنالك اتهامات بحدوث ذلك يف انتخابات 1986: »هنالك ق�ص�ص غام�صة عن حدوث تالعب � الق�صة االأكرث �صيوعًا 
بينها هي تبديل الرموز يف �صندوق االقرتاع يف الفرتة التي كانت فيها ال�صناديق حتت حرا�صة اجلي�ص � لكن ال يوجد 
دليل من اأي نوع يدعم تلك الروايات154. ولكن ثمة ق�ص�ص وا�صعة االنت�صار وموثوقة حول هذه التالعبات يف ا�صتفتاء 
منريي )كما اأ�صرنا �صابقًا(، ويف بع�ص االنتخابات التي ُعقدت يف عهد االنقاذ. وال ترتبط اأكرث الق�ص�ص التي ترددها 
التفا�صيل،  املحامني. هنالك اختالفات طفيفة يف  بانتخابات احتاد  واإمنا  بانتخابات قومية،  الت�صعينيات  االل�صن يف 

ولكن الرواية التالية تعر�ص بو�صوح:
148. جمموعة �صندي، 28 فرباير 2009، مثال على االأ�صماء امل�صتبعد وجودها التي اأ�صري اإليها هو ماجدولني، ا�صم اأ�صبح مو�صة لفرتة من الوقت، وهو ا�صم �صخ�صية يف 

رواية يف ال�صتينيات، لكن �صيدة متقدمة يف العمر ادعت اأنه ا�صمها.
149. لتقارير ال�صحف عن انتحال ال�صخ�صية انظر،مثال، االيام 9،10/2 و 13 ابريل 1986 و 13 ابريل 1986، لل�صكاوى من قبل مر�صحني مهزومني انظر حممد ابراهيم 

طاهر اىل كبري �صباط االنتخابات، اخلرطوم، NRO ELECOM(3) 1 ،1965/8/2;  الفا�صل اآدم عبداهلل 26 فرباير 2009
150. ال�صحافة، 2 ابريل 1986، االيام 11 ابريل 1986

151. حممد احمد �صامل، 1 مار�ص 2009

152. Bechtold(1976),P. 149- 

153. الدوائر التي �صهدت معدالت م�صاركة 100% واأكرث كانت رقم 44)امدرمان ود نوباوي(، و46 )امدرمان م�صاملة/موردة(/ 111 )�صنجة(، 141) جنوب الفا�صر(، 

و189)�صرق ك�صال(. الدوائر مبعدل م�صاركة 90% اأو اأكرث كانت هي رقم 21)اخلرطوم 1(، 27)اخلرطوم 7(، 37 )�صرق النيل1(، 39) �صرق النيل 3(، و 59 )جنوب بربر(، 
اأربع وثالثون دائرة اأخرى �صجلت معدل م�صاركة اأكرث من 80% من عدد الناخبني امل�صجلني، انظر مالحق جمهورية ال�صودان، التقرير النهائي ملفو�صية االنتخابات)1986(.

154. Griffith to Sindall, 11 May 1968, TNA FCO 39185/
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لنا، فقد كنا جمموعة  بل  لي�ص يل،  االنتخابات، يف احلقيقة  الذين ح�صروا  املحامني  اأحد   ذكر يل 
انتخابات املحامني، كانت  التي تخ�ص  لتلك  اأنهم �صنعوا �صناديق م�صابهة  اأخربنا كيف  النا�ص؛  من 
اأمدرمان هي الدائرة االأعلى كثافة.  وو�صعوا �صندوقني يف عربة، وعندما و�صلت العربة اإىل منت�صف 
كربى اأمدرمان، و�صلت ال�صناديق احلقيقية التي و�صعت يف عربة اأخري. بعدها اأوقفت ال�صرطة هوؤالء 
يف  ال�صناديق  من  فاقرتبوا  �صراحهم  اأُطلق  وجيم  �صني  وبعد  القيادة،  رخ�ص  من  للتحقق  املراقبني 

العربة املتوقفة داخل الكربى وبدلوا ال�صناديق155.  

يف   .2000 عام  يف  الرئا�صية  االنتخابات  يف  الطريقة  ب��ذات  االق��رتاع  �صناديق  تبديل  حول  اتهامات  وردت  كما 
االنتخابات نف�صها كانت هنالك اتهامات با�صتخدام اأوراق انتخابات غري م�صدق بها، واإعطاء اأوراق ت�صويت لناخبني 

غري م�صجلني، وتاأ�صي�ص  مراكز اقرتاع اإ�صافية156.

155. ابراهيم منعم من�صور، 24 فرباير 2009

156. ال�صحافة، 18 دي�صمرب 2000
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اخلامتة والّتو�سيات  .IV

من  متقدم  م�صتوى  ذوي  موظفني  بوا�صطة  بنجاح  اإدارتها  فقط  ميكن  لكن  اإداري��ًا،  معقدة  االنتخابية  العملية  اإن 
االأمانة والكفاءة. وجود مثل هذه االإدارة يخلق و يعمق  الثقة العامة يف االإجراءات االنتخابية157.

اإن فر�صية التقرير احلايل هي اأن املق�صود من االنتخابات عن طريق االقرتاع ال�صري؛ لي�ص فقط اختيار القادة، 
واإمنا  امل�صاعدة يف اإعادة �صياغة طبيعة احلكم. ومنذ انتخابات القرن التا�صع ع�صر، ُنظر اإىل هذا النوع من االنتخابات 
على اأنها حتمل اإمكانية بناء نظام �صيا�صي م�صتقر ودينامي بذات الوقت، يقوم على العالقة بني مواطنني عقالنيني ودولة 
بريوقراطية فعالة. وتتطّلب االنتخابات عن طريق االقرتاع ال�صري درجًة من االن�صباط الذاتي والنظام لدى جماعة 
انتخابات  و�صع  يف  ولي�ص  �صحرية،  ع�صا  لي�صت  فاالنتخابات  الدولة.  جانب  من  معتربة  تنظيمية  وقدرات  الناخبني، 
واحدة اأن تغري الثقافة ال�صيا�صية كليًة، لكنها نوع من الطقو�ص، اأداء متكرر ميلك قدرًة على تغيري طريقة تفكري النا�ص 

يف اأنف�صهم ويف عالقتهم باالآخرين. 

م موظفو اخلدمة املدنية ال�صودانية حوايل  لكن هنالك اختالفًا مهمًا بني االأداء واال�صتعرا�ص. فمنذ عام 1953 نظَّ
خم�صة انتخابات ليربالية تعددية، وعددًا من االنتخابات الوطنية واال�صتفتاءات. ويف حني امتدح املراقبون اخلارجيون 
الفعالية التي اأجريت بها هذه االنتخابات، على العموم، فاإن قدرتها على اإنتاج حكومات برملانية م�صتقرة ُقو�صت ب�صبب 
جميع  يف  املزمن  االن�صباط  وعدم  ال�صمالية،  ال�صودانية  ال�صيا�صة  يف  الطائفي  التق�صيم  كان  اإذ  العوامل،  من  مزيج 

االأحزاب ال�صودانية تقريبًا، �صببًا اأ�صا�صيًا لعدم اال�صتقرار. لكن تاأثريهما كان م�صاعفًا يف العملية االنتخابية نف�صها.

لقد كان الأ�صكال التالعب االنتخابية املختلفة تاأثرٌي مدمٌر على �صرعية احلكومات املنتخبة. ورمبا خّلفت الطبيعُة 
للمناورات  نتيجة  جزئيًا،  ذاتها،  يف  الطبيعة  هذه  جاءت  وقد  ال�صرر،  من  ذاته  القدَر  االنتخابية  للم�صاركة  املتنوعة 
ال�صيا�صية، وجزئيًا ب�صبب النق�ص يف املوارد، مقرتنًاً مع االإق�صائية املنغلقة التي َت�ِصم الدولة ال�صودانية. اإن االنتخابات 
عن طريق االقرتاع العام للرا�صدين واالقرتاع ال�صري رمبا يكونان من اأكرث املهمات االإدارية التي تواجه الدولة احلديثة 
تطلُّبًا. فالت�صجيل و االقرتاع ال�صري والفرز،  هي مراحل تتطلب اأداءًا �صريعا ومت�صقًا مع مهام عددية تقوم على النظام 
واالن�صباط. �صوى اأن االآلة احلكومية ال�صودانية مل تكن دائمًا يف م�صتوى املهمة، فالعمليات واالإجراءات التي �صممت يف 
االأذهان مبثالية اإدارية واأفلحت يف بع�ص اأجزاء القطر كانت اأقل جناحًا يف اأجزاء اأخرى، وعزز من تاأثري ذلك اللجوء 
املتكرر اإىل ا�صتخدام اأنظمة االقرتاع اخلا�ص، التي منحت تاأثريًا اأكرب للناخبني املتعلمني يف احل�صر. لقد �صجع ذلك 
منو �صعور اأكرب باالإق�صاء قّو�ص �صرعية الدولة ال�صودانية، وكان مبثابة الوقود لنزاعات ال�صودان املتعددة. جمتمعًة، 

قو�صت هذه العوامل الثقة العامة يف العملية االنتخابية.

م النموذج املثايل لالنتخابات ال�صاملة روؤيًة ل�صودان دميقراطي ت�صتمل على نداء عاطفي قوي يالم�ص وجدان    َقدَّ
العديد من ال�صودانيني. على اأن انتخابات ناجحة لن تكون كفيلة وحدها بتحويل هذه الروؤية اإىل واقع، لكنها قد متنح 
للتخل�ص  اأن تكون اتخاذ خطوات قوية  اأولويات موظفي االنتخابات يجب  اإن  الوا�صعة املطلوبة.  للتغيريات  دفعة قوية 

157. W.J.M Mackenzie and Kenneth Robinson(1960) Five Elections in Africa: A Group of Electoral Sudies (Oxford,Clarendon Press),P.15-



54االنتخابات يف ال�صودان: التعّلم من التجربة         ال�صفحة                من   63

من التالعب الذي َو�َصم االنتخابات التي اأجريت يف ظل اأنظمة �صمولية، والتاأكيد على توفري املوارد والتدريب من اأجل 
تو�صيع امل�صاركة يف كل مرحلة من العملية.

ميكن ت�صنيف اخلطوات ال�صرورية ملنع التالعب الفادح كما يلي:

املنا�صب،  �صاغلي  لدعم  للرقابة،  اخلا�صع  لالإعالم  وا�صعًا  ا�صتخدامًا  ال�صابقة  ال�صمولية  االنتخابات  • �صهدت 
من  الرقابة  �صاعفت  احل��ايل،  الوقت  ويف  االإع��الم.  اإىل  مت�صكك  اأو  نقدي  �صوت  اأي  و�صول  وحجب  منع  جانب  اإىل 
عدم التوازن الذي خلقته رقابة احلزب احلاكم غري املتكافئة على ال�صحف وو�صائل االإعالم. لذا يجب على املفو�صية 
القومية لالنتخابات اأن ت�صتخدم �صالحياتها لت�صمن م�صاواًة اأكرب يف الو�صول اإىل االإعالم، و�صع حد للرقابة الروتينية 

احلالية.

• اإن حرية احلركة والتنظيم عنا�صر جوهرية يف احلملة االنتخابية ال�صيا�صية الكلية، وهي حقوق كانت حا�صرة 
يف ال�صودان ال�صمايل على االأقل يف االنتخابات التعددية ال�صابقة. اأما االنتخابات التي اأُجريت يف ظل اأنظمة �صمولية 

فلم ت�صهد مثل هذه احلرية.

القانون  ومينح  جدًا.  اأ�صا�صية  م�صاألة  االنتخابية  احلملة  على  باالإنفاق  اخلا�صة  لّلوائح  فعالية  اأكرث  تعزيزًا  • اإن 
اجلديد للمفو�صية القومية لالنتخابات �صالحيات و�صع �صقف لالإنفاق. مثل هذه ال�صقوف كانت حمل ا�صتخفاف يف 
املا�صي ب�صبب انعدام اآليات الر�صد، وكان االأمر يعتمد على ت�صليم احل�صابات بعد االنتخابات. من املطلوب ب�صدة اأن 
متار�ص املفو�صية القومية لالنتخابات �صالحياتها الإن�صاء نظام لر�صد ومتابعة املن�صرفات اأثناء احلمالت االنتخابية 
نف�صها، وخ�صو�صًا التحقيق فورًا يف ال�صكاوى املتعلقة باال�صتخدام غري املالئم ملوارد الدولة يف دعم احلمالت. ومثل 

هذه ال�صكاوى كانت �صائعة يف انتخابات احلزب الواحد واالنتخابات التعددية.

اتباع االإجراءات التي  اإمكانية ح�صو وتبديل �صناديق االقرتاع. ومن املهم جدًا  اأجل تقليل  • و�صعت القوانني من 
اإجراءات  بو�صفها  النا�ص  يراها  اأن  يجب  كما  الت�صريع.  هذا  مبوجب  �صُت�صاغ  التي  القواعد  ويف  الت�صريع  يف  ُو�صعت 
فعالة، فهنالك قدر كبري من ال�صكوك حول هذا النوع من التالعب على االأخ�ص. وهناك اإح�صا�ص وا�صع االنت�صار باأن 
احلياد والنزاهة اللذين ميزا االإدارة يف الفرتة حتى الثمانينيات ميثالن قيمًا مل يعد لها وجود، ولذلك فاإن من املهم 

للغاية اأن تكون االإجراءات �صفافة واأن ُتّتبع ب�صكل كامل.

االإجراءات  التالعب، و�صمان حرية احلركة م�صاألتان جوهريتان. ولكي تكون هذه  اإجراءات �صد  ا�صتنباط  • اإن 
اأُُعدت ملنع ح�صو وتبديل �صناديق االقرتاع  فعالة تتطلب االنتخابات موارد كبرية. و�صتجعل االإجراءات اجلديدة التي 
هذه االنتخابات اأكرث تطلبًا من الناحية اللوج�صتية عن �صابقاتها. فاالنتخابات املتعددة لالأفرع املختلفة من احلكومة 
�صوف جترى يف نف�ص الوقت. وي�صاعف تزاوج التمثيل الن�صبي مع نظام فوز النائب االأكرث اأ�صواتًا يف الدوائر اجلغرافية 
first-past-the-post من التحديات مما يتطلب التطبيق الفعال للقانون. ويتطلب التنفيذ الفعال لهذه الت�صريعات اإجراء 

حملة لتزويد الناخبني باملعلومات. وحتتاج هذه احلملة اإىل عدد كبري من االأفراد واملركبات واملعدات.

فعدد كبري  ال�صابقة.  االنتخابات  اأ�صهم يف  ح�صيلة  رئي�صيًا  �صببًا  والتعليم  املعلومات  اإىل  الناخبني  افتقار  • كان 
وكالء  تدريب  يف  كبري  تفاوت  هنالك  وكان  ي�صوتون.  ملاذا  اأو  ويقرتع،  ل  ي�صجِّ واأي��ن  كيف  يعرف  يكن  مل  النا�ص  من 
االأحزاب؛  لكن  املجاالت،  هذه  يف  النق�ص  ال�صيا�صية  االأح��زاب  ت�صد  اأن  ُيتوقع  وكان  االنتخابات.  وموظفي  املر�صحني 
مثلها مثل الدولة، تفتقر اإىل املوارد، وتعانى من ال�صعف التنظيمي الداخلي. فاحلزب الذي يعجز عن وقف التناف�ص  
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بني مر�صحيه، ال يحتمل اأن يفلح يف تنظيم برنامج وطنى للتدريب. وال ينبغي ترك تزويد الناخب باملعلومات وتعليمه، 
وتدريب وكالء املر�صحني يف اأيدي هذه االأحزاب.

والهواتف  االإنرتنت  فالتوا�صل من خالل  املهام.  هذه  لبع�ص  للت�صدي  اجلديدة طريقًا  التكنولوجيات  تتيح  • قد 
واملانحني  القومية  االنتخابات  جلنة  من  كاًل  نو�صى  اأن  وميكن  منت�صر.  لكنه  ال�صودان،  يف  اجلميع  ي�صمل  ال  ال�صيارة 
اأن يهتموا با�صتخدام تكنولوجيات االت�صاالت اجلديدة جنبًا اإىل جنب مع الو�صائل التقليدية؛ من مل�صقات مطبوعة 
الوكالء  وتدريب  الناخب،  اإىل  املعلومات  لتو�صيل  االإعالم  ا�صتخدام  ويجب  التدريب.  فرق  وزيارات  وتلفزيون  وراديو 
امل�صجلة يف  الن�صية والر�صائل  الر�صائَل  املوبايل  بوا�صطة  ع  ُتوزَّ التي  املعلومات  اأن ت�صمل  وموظفي االنتخابات. وميكن 
اأرقام ُمعفاة من ال�صرائب. وميكن اأن ت�صمل م�صادر االإنرتنت موادًا للتحميل والطباعة اأي�صًا. وميكن اأن ت�صمل املواد 

امل�صموعة ما دامت جتهيزات الطباعة غري متوافرة يف غالب االأحيان.

الزمن  يف  ال�صحيح  املكان  يف  توفرها  من  والتاأكد  لها  الفعالة  واالإدارة  املوا�صالت  و�صائل  )توفري  النقل  • ميثل 
واأن  مالئم،  ب�صكل  مبهامهم  واالق��رتاع  الت�صجيل  موظفي  قيام  ل�صمان  رئي�صيني  عن�صرين  والتدريب،  ال�صحيح(، 
يتعامل الناخبون املحتملون مع اإجراءات فعالة ميكن فهمها والتنبوء بها. ويجب اأن يكون املوظفون و الرتحيل، على وجه 
اخل�صو�ص، واملوارد االأخرى كافية لل�صماح باإ�صدار بطاقات الناخبني حلظة الت�صجيل و�صمان اإعداد ك�صوف الت�صجيل 
يف الزمن املنا�صب وخالية من االأخطاء. لقد ثارت الكثري من امل�صكالت يف االنتخابات التعددية ال�صابقة حول حتديد 

الهوية يف وقت الت�صجيل: عند هذه النقطة بالذات ميكن بب�صاطة تثبيط هممهم وا�صتبعادهم.

الناجحة،  االنتخابات  من  فقط  واحدًا  جانبًا  متثل  الفا�صدة  املمار�صات  منع  اإجراءات  اأن  اإىل  التجربة  • ت�صري 
القومية  االنتخابات  ال�صودانية ومفو�صية  املوارد. وعلى احلكومة  وتوفري  التخطيط  اأهميتها احلا�صمة. وكذلك  برغم 
اأن ت�صتفيد من اأية فر�صة لتاأمني امل�صاعدة االنتخابية � يف �صكل موارد مادية وتدريب � من املجتمع الدويل، ويجب اأن 
يتعامل املجتمع الدويل مع هذه امل�صاعدات بو�صفها اأولوية. اإن الف�صل يف االإجراءات �صوف يقو�ص العملية االنتخابية 

مبثل �صرعة واإتقان املمار�صات الفا�صدة.
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يف 1986           
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اخلربة االنتخابية املكان     التاريخ    اال�سم   
�صحفي ومذيع مكتبه، رابطة ال�صحفيني، اخلرطوم  25 فرباير 2009   علي �صمو   

موظف انتخابات من ال�صتينيات اإىل الثماننيات منزله، كوبر، اخلرطوم   25 فرباير 2009   عبد الرحمن حممد غايل 
نا�صط حزبي مكتبه، جمعية البيئة    26 فرباير 2009   الفا�صل اآدم عبد احلي 
نا�صط حزبي مكتبه، جمعية البيئة    26 فرباير 2009   اآدم ح�صن حممد  

خمتلفة »متباينة« منزل حممد اأحمد على اأبواخلوج، �صندي  28 فرباير 2009   جمموعة �صندي  
مدير انتخابات ر�صمي يف الثمانينيات مكتب idea، العمارات، اخلرطوم  1 مايو 2009   حممد اأحمد �صامل   

نا�صطة حزبية منزلها، اأم بدة، اأمدرمان   1 مار�ص 2009   حكيمة حامد حممد مو�صى 
موظف انتخابات يف ال�صتينيات وال�صبعينيات منزله، اخلرطوم بحري   1 مار�ص 2009   حممد عثمان خليفة  

نا�صط حزبي منذ ال�صتينيات، زعيم جماعة البويا  »الرمي« منزله، حي بركات، احلاج يو�صف  2 مار�ص 2009   بولو ناميولنكا ريوجامواي 
اخلرطوم � منذ 1980 الثمانينيات           

جلنة  ع�صو  اخلم�صينيات،  يف  ان��ت��خ��اب��ات  م��وظ��ف  منزله، املن�صية، اخلرطوم   2 مار�ص 2009   الطيب خليل  
انتخابات 1986            

موظف انتخابات  مكتبه، املن�صية، اخلرطوم   2 مار�ص 2009   حيدر علي  
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