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وال�بية المدنية
توعية

جاء تصميم العملية االنتقالية يف السودان لتؤدي إىل  -وتتقدم من خالل  -انتخابات
قومية تثبت نجاح ومصداقية االنتقال السيايس .لكن هذا األمر ينطوي عىل مخاطر كبرية.
فقد تتعرض العملية االنتخابية ،وخاصة نتائجها ،للتشكيك والطعن من قبل أصحاب
املصلحة الرئيسيني .وهو تشكيك يجد تربته الخصبة يف تاريخ انتخايب إشكايل طويل.
دليل دراماتيك ًيا عىل االحتامالت املختلفة لنتائج االنتخابات من خالل
يقدم هذا التاريخ ً
الرسي .فمثلام أنها وسيلة لخلق بيئة
مؤثرات عىل شاكلة ّ
حق البالغني يف االقرتاع واالقرتاع ّ
أيضا أدوات للحكم
للمساءلة ،والشفافية ،وتعزيز املشاركة الشعبية ،قد تكون االنتخابات ً
االستبدادي.
برع النظام السابق يف السودان يف التالعب باالنتخابات .كام مل يكتف مبجرد تزوير
األصوات أو النتائج ،عىل الرغم من أن هذا قد حدث بالفعل .كانت االنتخابات إحدى
رسخ بها حزب املؤمتر الوطني سلطته يف املجتمع :االستفادة من اآلمال
الطرق التي َّ
واملنافسات التي تشهدها الحياة اليوم ّية ،وتحويل صناديق االقرتاع إىل أدوات سياسة
زبائنيّة ت ُكافئ من تحالفوا مع الحكومة .لذا يجب أن يستند تخطيط االنتخابات املقبلة
يف السودان عىل الوعي بالتحديات التي تثريها هذه التجربة.
حدد هذا التقرير سلسلة من املجاالت الرئيسية التي يجب اتخاذ قرارات بخصوصها
يُ ّ
حدد الخيارات املختلفة،
عند تصميم العملية االنتخابية ،وكيفية دعم تلك القرارات .كام يُ ّ
ويناقش اآلثار املرتتبة عىل البدائل املمكنة .ال يقدم هذا التقرير توصيات مبارشة ،إذ ال
يوجد منوذج وحيد النتخابات تتسم بالكامل .ففي كل مجال من املجاالت التي يطرقها
البحث ،سيكون لكل قرار مزايا وعيوب .ويف نهاية املطاف ،يجب أن تعكس االختيارات
وص ّناع
التي يتعني اتخاذها بشأن العملية االنتخابية أولويات وقرارات الجمهور السوداينُ ،
القرار (من حيث التصميم) ،واهتاممات املجتمع املدين والرشكاء الدوليني (من حيث
الدعم).

ما هي طُرق ووسائل توعية الناخبني والرتبية املدنيّة؟ مي ّر متكني املواطنة الفاعلة من
خالل تثقيفهم حول نظام الحكومة والعملية االنتخابية .لكن هناك خطر أن توعية
املواطنني وتثقيف الناخبني قد تقلل من شأن الناخبني ،الذين غال ًبا ما تكون قراراتهم
متجذّرة يف تقدير دقيق للغاية للواقع السيايس.
إدارة االنتخابات

كيف ميكن االستفادة بشكل ف ّعال من الخربة الكبرية يف إدارة االنتخابات التي تراكمت
من التجارب السابقة يف تنظيم االنتخابات املستقبلية؟ يف حني أن االعتامد عىل هذه
التجربة قد يكون ذا قيمة ،إال أنه قد يعيد إنتاج مجموعة من املشاكل التي شهدتها
االنتخابات السابقة .مثل الصعوبات اللوجستية ،وأمناط التالعب ،والفشل يف التعامل
الشفّاف مع الشكاوى والنزاعات.
تنظيم الحمالت

كيف ميكن تفادي االستغالل الصارخ للموارد العامة يف الحمالت االنتخابية التي شهدتها
االنتخابات السابقة؟ عىل الرغم من أن توزيع األموال واألشياء العينية عىل الناخبني أثناء
الحملة أمر غري قانوين ،إال أنه شائع .ا ُستُخدمت الترشيعات والقوانني لصالح األنظمة
الحاكمة أكرث من منع هذه املامرسة .من هنا رضورة اتخاذ قرارات بشأن القوانني التي
ميكن إنفاذها بشكل ف ّعال ومنصف.

االنتخا�
النظام
بي

ما هو مبدأ التمثيل الذي يجب اتباعه يف النظام االنتخايب؟ شهد السودان تجارب عديدة
يف هذا الصدد .بشكل عام ،متيل األنظمة التي توفر قد ًرا أكرب من العدالة فيام يتعلق
تعقيدا وقد تبدو أقل شفافية للناخبني السودانيني.
بالتمثيل إىل أن تكون أكرث
ً
األحزاب السياسية

ما هي أسس تنظيم ودعم األحزاب السياسية؟ األحزاب مركزيّة يف السياسات االنتخابية
التمثيلية ،ولكن معظم األحزاب كانت وال تزال ضعيفة مؤسسيا ً .كام أنّ اللوائح التي
تهدف إىل تعزيز األحزاب قد تقيد الحرية السياسية .أما الدعم الدويل الهادف لتقوية
األحزاب السياسية فلم يكن ناج ًحا بشكل واضح.
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مقدمة
سقط نظام عمر البشري بعد أكرث من ربع قرن من خالل موجة طويلة من االحتجاج
أول بالرئيس نفسه يف انقالب داخيل وا ُستبدل باملجلس
الشعبي يف السودان .أطيح ً
العسكري االنتقايل ،ثم بعد مزيد من املظاهرات ولحظات القمع الدموي املرعبة ،توصل
املجلس العسكري االنتقايل إىل اتفاق مع قوى الحرية والتغيري (قحت) ،وهي مظلة
تجمع طيف واسع من املعارضة املدنية التي انبثقت عن االحتجاجات .أنشأت تلك
االتفاقية حكومة جديدة ومجلس سيادة مؤقت لإلرشاف عىل برنامج االنتقال .يشمل
هذا الربنامج إنشاء مجلس ترشيعي قومي مؤقت عن طريق التعيني ،وعقد مؤمتر
دستوري ،ينتهي بانتخابات لتشكيل حكومة جديدة.
هذه االنتخابات التي كان من املزمع انعقادها يف عام  ،2022تأجلت رمبا حتى عام
 .2024وستكون لحظة قيامها محطة فارقة يف العملية السياسية .ويف حال اعترب طيف
واسع العملية االنتخابية ذات مصداقية وقبل نتائجها بشكل عام ،داخل السودان
وخارجه ،سيؤدي ذلك إىل تحسني آفاق االنتقال بعيد املدى عن الحكومة االستبدادية
نحو نظام سيايس أكرث انفتا ًحا ويضم جميع مكونات الشعب السوداين.
ستكون االنتخابات أيضا لحظة خطر.اتبعت الحكومة االنتقالية يف البداية سياسة
اإلدماج عىل نطاق واسع  ،عىل األقل فيام يتعلق بأولئك الذين برزوا كقادة سياسيني
أو شبه عسكريني خالل عهد البشري.كانت قوى الحرية والتغيري نفسها هيئة متنوعة
 ،وأدخلت اتفاقية جوبا للسالم يف أكتوبر  /ترشين األول  2020العديد من الجامعات
املسلحة  ،املتحالفة بشكل غري محكم مثل الجبهة الثورية السودانية  ،يف العملية مع
وعد بالعدالة االنتقالية و (أكرث فورية وملموسة) للمناصب الحكومية واملقاعد يف
املجلس الوطني املؤقت .كام كرست نقابة اتفاقية جوبا للسالم للفيدرالية كمبدأ ونظام
أسايس للدستور يجب صياغته واالتفاق عليه وتطبيقه قبل إجراء االنتخابات .إن الحفاظ
عىل هذه الصفقة املعقدة من خالل االنتخابات  -التي كان أداء بعض الفصائل فيها
أفضل من غريها بال شك  -كان سيكون صع ًبا للغاية يف أي ظرف من الظروف ال سيام أن
املجموعات التي تم إحضارها إىل الحكومة منافسة (وليست حليفه) عىل دور املمثلني
"الحقيقيني" لشعوبهم :االنتخابات ستكثف هذا التنافس.
إن إقالة عبد الله حمدوك من منصب رئيس الوزراء يف أكتوبر  ، 2021واألحداث الالحقة،
تعقيدا .نشأت تنافسات وتوترات جديدة  -ليس فقط بني املدنيني
تجعل العملية أكرث
ً
والعسكريني  ،ولكن بني مختلف األشخاص واملنظامت التي تدعي التحدث باسم الشعب
وداخل قوات األمن وامليليشيات املتعددة واملتنافسة يف السودان .حتى قبل إجراء
االنتخابات  ،سيخىش البعض النتيجة وقد يشكك يف مصداقية العملية .عندما يتم إعالن
النتائج  ،قد يستجوب مصداقيتها أولئك الذين أصيبوا بخيبة األمل  ،سواء كانوا يشتبهون
بصدق يف فساد أو كوسيلة للتشبث باملنصب.أولئك الذين لديهم شكوك حول العملية
االنتخابية  -إما مقد ًما أو عند إعالن النتائج  -قد يجدون جمهو ًرا جاه ًزا ملخاوفهم.
التاريخ االنتخايب للسودان إشكايل .لعبت االنتخابات التنافسية متعددة األحزاب دو ًرا
مركزيًا يف املحاوالت السابقة لالنتقال السيايس .ودامئًا كانت الحكومة املنتخبة منقسمة
وغري مستقرة.
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طويل ملا أصبح يسمى عىل نطاق واسع "االستبداد االنتخايب"
ً
أيضا تاري ًخا
شهد السودان ً
الرسي ،وهام األدوات الرئيسية لالختيار
 .بحيث ا ُستخدم حق اقرتاع البالغني واالقرتاع ّ
االنتخايب ،لتقوية الحكومات املركزية واالستبدادية التي ال تخضع للمساءلة يف نهاية
املطاف .يلقي هذا اإلرث املزدوج  -اإلخفاقات امللموسة لالنتخابات متعددة األحزاب
والتالعب بالعملية االنتخابية من قبل األنظمة االستبدادية  -بظالله عىل االنتخابات
املخطط لها يف السودان .يف دولة ذات أغلبية ساحقة من الشباب ،مل يشهد معظم
السودانيني سوى انتخابات هيمن عليها وتالعب بها النظام الحاكم .سيتذكر أولئك الذين
يدركون تاري ًخا أطول من االنتخابات التنافسية متعددة األحزاب أن تلك االنتخابات
ارتبطت بتنافس النخبة وسيادة النزاعات الحزبي ّة ،وأنتجت حكومات تفتقر إىل رشعية
ضد خطر االنقالبات العسكرية.
شعبية تصونها ّ
يهدف هذا التقرير لتقديم خلفية ذات فائدة للمنخرطني يف تخطيط ودعم االنتخابات
يف السودان من خالل )1 :تلخيص تاريخ التجربة االنتخابية السابقة يف البالد )2 .مناقشة
أشكال سوء الترصف (التزوير) التي صاحبت تلك االنتخابات )3 .تحديد القرارات
الرئيسية التي يجب اتخاذها قبل االنتخابات القادمة لجعل النظام االنتخايب الجديد
يعمل بشكل أفضل .قد يتم تضمني بعض هذه القرارات يف الدستور نفسه ،بينام تشكل
األخرى موضوع ترشيع منفصل .لكن جميعها يحتاج إىل دراسة مبكرة.
يؤكد هذا التحليل أنه يجب عىل صانعي السياسات ومديري االنتخابات عند التخطيط
لالنتخابات املقبلة التفكري يف األكرث أهمية (الهدف األسايس لالنتخابات) ،والرتكيز عىل
تحقيق تلك األهداف .عىل هذا النحو ،قد تكون حتى صناديق االقرتاع غري املثالية عمالً
سياس ًيا حيويًا يف املرحلة االنتقالية التي مير بها السودان منذ عام .2019
تهدف االنتخابات القامئة عىل تصويت البالغني واالقرتاع الرسي ،غض النظر عن املكان
الذي أجريت فيه ،إىل السامح للجمهور باختيار الحكومة .ويف ذات الوقت ،ال تقدم مثل
هذه االنتخابات دامئًا الكثري للناخبني بخصوص االختيار الحقيقي ،وإن كان مبقدورهم
2
أيضا.
القيام بالعديد من األشياء األخرى ً
تأكيدا عىل السيادة :دليل للعامل عىل أن
عىل سبيل املثال ،ميكن أن تكون االنتخابات
ً
األ ّمة ذات وجود حقيقي .وميكن أن تكون دليالً عىل قدرة الدولة :تذكري الجمهور بقدرة
الدولة عىل تنظيم ،وحرص ،ومعرفة أسامء جميع مواطنيها .وميكن أن تكون االنتخابات
كل ناخب معرفة والتأكد من أن وجهة نظره
دليالً عىل املساواة يف املواطنة :وسيلة ّ
تحمل نفس الوزن الذي يتمتع به كل مواطن آخر .وميكن أن تكون ساحات للتنافس بني
النخبة ،الذين يستخدمون التصويت الشعبي لتسوية خصوماتهم الداخلية عىل السلطة
واملكانة .كام قد توفر آليات للرعاية وإنشاء أو مامرسة عالقات هرمية بني األفراد األقوياء
ورعاياهم .وميكن أن توفر منصة لعرض القدرة القرسية للدولة :سواء ببساطة من خالل
النرش املريئ لقوات األمن أو بشكل أكرث عدوانية من خالل التعطيل العنيف لحمالت
أيضا مساحة للرصاعات اإلثن ّية أو الطائف ّية،
ريا ميكن أن توفر االنتخابات ً
املعارضة .أخ ً
حيث يُحشد الناخبني باستخدام هوية معينة أو مخاوف أخرى ( مخاوف بخصوص
مثل) وت ُسقط عىل السياسة االنتخابية.
األرض أو التوظيف ً
1
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1 Yonatan L Morse, ‘The era of electoral authoritarianism’, World Politics 2012( 1/64).
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فكرة أنّ كل شخص مؤهل ميكنه اإلدالء بصوته هي فكرة بالغة القوة .ومن الواضح أن
هذه الفكرة قد تتجىل يف أنواع عديدة من العمل السيايس .عند التفكري يف كيفية إجراء
االنتخابات املقبلة يف السودان ،يجب مراعاة االحتامالت املتعددة املذكورة أعاله  -بعضها
مرغوب فيه ،وبعضها قد يكون مدم ًرا  -ألنّ جميعها كان من سامت االنتخابات السابقة.
مناهج البحث

يعتمد هذا التقرير عىل مزيج من البحوث الوثائقية واملقابالتُ .جمعت البيانات
الوثائقية من مجموعة من املصادر املنشورة ،مبا يف ذلك تقارير املراقبني خالل االنتخابات
السابقة ،والصحف ،واملوقع اإللكرتوين للمفوضية القومية لالنتخابات ( .)NECأجريت
املقابالت يف الخرطوم وخمس دوائر انتخابية أخرى متوزعة يف جميع أنحاء السودان.
أجريت املقابالت مع مع عينات هادفة أُختريوا عن قصد باستخدام جهات اتصال محلية
وطريقة كرة الثلج يف أخذ العينات ( .)snowball samplingض ّمت هذه العينات
موظفون سابقون يف املفوضية القومية لالنتخابات ،وأشخاص عملوا كموظفي اقرتاع
مؤقتني ،ومرشّ حون سابقون ،ونشطاء سياسيون ،ونشطاء من املجتمع املدين ،وصحف ّيون.
بلغ مجموع العينة  45مشاركًا يف الفرتة بني فرباير ويونيو  ،2021غالبيتهم من الرجال،
مام يعكس هيمنة الرجال عىل املناصب العليا يف إدارة االنتخابات والسياسة االنتخابية
أيضا مقابالت مع بعض النساء العامالت يف
بشكل عام .ومع ذلك ،أجرى فريق البحث ً
االنتخابات ،وامل ُرشّ حات ،وناشطات يف املجتمع املدين.
تعكس الدوائر الخمس التي اختريت التجارب الحرضيّة والريف ّية ،والظروف املختلفة يف
جميع أنحاء البالد .وتقع الدوائر يف )1 :الخرطوم الكربى (أم بدة) )2 .كسال (غرب كسال).
 )3جنوب دارفور (جنوب نياال) )4 .شامل كردفان (ريفي أم روابة) .و  )5نهر النيل
(عطربة) .أجريت املقابالت وجها ً لوجه وعرب اإلنرتنت من قبل أربعة باحثني (إمرأتان
ورجالن).
القامئون عىل أمر املقابالت من ذوي الخربة ،يعملون ُمساعدي تدريس يف جامعة
الخرطوم ،أُختريوا عىل أساس خربتهم السابقة وعملهم مع قادة املرشوع .أخذت سالمة
وأمن الفريق يف االعتبار عند التخطيط لجمع البيانات ،وخاصة بروتوكوالت -COVID
 ،19واملخاطر املحتملة األخرى يف السودان .وانخرط الباحثني يف ورشتي عمل تدريبيتني
عىل اإلنرتنت حول أخالقيات البحث ،مبا يف ذلك املوافقة امل ُسبقة ومعالجة البيانات.
كام شارك فريق البحث مع إحدى منظامت املجتمع املدين يف التخطيط للبحث؛ وهي
منظمة رشكاء لخدمات التنمية (.)PDS
المعوقات

ريا للبحث ،وأجريت بعض املقابالت عرب الهاتف .واجه
مثّل  19-COVIDتحديًا كب ً
أيضا بعض التحديات يف إجراء مقابالت مع مسؤويل االنتخابات السابقني ،حيث
الفريق ً
تردد البعض يف تقديم املعلومات ،حتى عندما طرحنا لهم فكرة إخفاء الهوية كجزء من
عملية املوافقة القبل ّية .متكّن الفريق من خالل املثابرة والتفسري املقنعني ،من مقابلة عدد
من املسؤولني من كل دائرة انتخابية.
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انتخابات السودان :نظرة عامة
شهد السودان عدة انتخابات منذ عام  .1953ميكن تصنيفها يف فئتني )1 :االنتخابات
الليربالية يف الفرتات الربملانية )2 .االنتخابات واالستفتاءات االستبدادية التي حدثت
يف عهدي جعفر منريي ( )1985-1969وعمر البشري (( )2019-1989انظر الجدول .)1
يل
يعتمد هذا التصنيف عىل متييزين بسيطني .األول هو أنّ انتخابات النظام الربملاين الليربا ّ
انحرصت يف اختيار أعضاء الربملان أو الجمعية الوطنية (مبختلف مسمياتها) .خالل
رئيسا منتخبًا بشكل مبارش .والثاين هو أن النتائج يف
هذه السنوات مل يعرف السودان ً
االنتخابات الربملانية الليربالية كانت ذات تأثري مبارش (وإن كان محدو ًدا) عىل املستوى
القومي.
ن
الزم� ألنواع االنتخابات
الجدول  .1الجدول
ي
السنة

نوع االنتخابات

الفائز

1953
1958
1967 -1965
1968
1971
1974
1977
1978
1980
1981
1983
1986
1996
2000
2010
2015

برملانيةليربالية
برملانيةليربالية
برملانيةليربالية
برملانيةليربالية
استبدادية رئاسية
استبداديةبرملانية
استبدادية رئاسية
استبداديةبرملانية
استبداديةبرملانية
استبداديةبرملانية
استبدادية رئاسية
برملانيةليربالية
استبدادية رئاسية وبرملانية
استبدادية رئاسية وبرملانية
استبدادية رئاسية وبرملانية
استبدادية رئاسية وبرملانية

الحزب الوطني االتحادي
حزب األمة -حزب الشعب الدميوقراطي (ائتالف)
حزب األمة -الحزب الوطني االتحادي (ائتالف)
الحزب االتحادي الدميقراطي -فصيل من حزب األمة (ائتالف)
جعفر منريي (املرشح الوحيد)
االتحاد االشرتايك السوداين (الحزب الوحيد)
جعفر منريي (املرشح الوحيد)
االتحاد االشرتايك السوداين (الحزب الوحيد)
االتحاد االشرتايك السوداين (الحزب الوحيد)
االتحاد االشرتايك السوداين (الحزب الوحيد)
جعفر منريي (املرشح الوحيد)
حزب األمة -الحزب االتحادي الدميقراطي (ائتالف)
عمر البشري (رئيس) .انتخاب جميع امل ُرشحني الربملانيني كأفراد
عمر البشري (رئيسا) ،حزب املؤمتر الوطني (الربملان)
عمر البشري (رئيسا) ،حزب املؤمتر الوطني (الربملان)
عمر البشري (رئيسا) ،حزب املؤمتر الوطني (الربملان)

أما االنتخابات االستبدادية ،فعىل الرغم من وجود تنافسات اسمية يف بعض األحيان
عىل منصب الرئيس ،وأحزاب متعددة عىل ورقة االقرتاع ،إال أن النتائج مل تؤثر عىل
السيطرة الشاملة عىل الدولة .مل يكن هناك احتامل أن يُهزم النظام الحاكم .هذا ال يعني
أن االنتخابات االستبدادية مل تكن ذات جدوى وصلة مبوضوعنا .فقد نتج عنها تغيري
يف عضوية الجمعية الوطنية ،كام أنّ االنتخابات كانت محور النشاط السيايس ،لكن مل
يتوقع أحد حدوث تغيري يف الحكومة .تقع معظم االنتخابات ضمن هذه الفئة .جميع
االنتخابات يف الثالثني سنة املاضية كانت استبدادية .وبالتايل ،هذه هي الطريقة التي
شارك خاللها غالبية السودانيني يف العمليات االنتخابية.
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ميكن إجراء متييز قاطع آخر؛ أي بني االنتخابات قبل وبعد انقالب  .1989جميع أما
االنتخابات االستبدادية ،فعىل الرغم من وجود تنافسات اسمية يف بعض األحيان عىل
منصب الرئيس ،وأحزاب متعددة عىل ورقة االقرتاع ،إال أن النتائج مل تؤثر عىل السيطرة
الشاملة عىل الدولة .مل يكن هناك احتامل أن يُهزم النظام الحاكم .هذا ال يعني أن
االنتخابات االستبدادية مل تكن ذات جدوى وصلة مبوضوعنا .فقد نتج عنها تغيري يف
عضوية الجمعية الوطنية ،كام أنّ االنتخابات كانت محور النشاط السيايس ،لكن مل
يتوقع أحد حدوث تغيري يف الحكومة .تقع معظم االنتخابات ضمن هذه الفئة .جميع
االنتخابات يف الثالثني سنة املاضية كانت استبدادية .وبالتايل ،هذه هي الطريقة التي
شارك خاللها غالبية السودانيني يف العمليات االنتخابية.
االنتخابات التي أجريت بعد عام  1989استبدادية .حتى يف انتخابات  2010التي أعقبت
اتفاق السالم الشامل ( ،)CPAمتتع النظام الحاكم مبيزة ساحقة استخدمها لضامن تحقيق
الفوز .تعكس االنتخابات التي أُجريت يف عهد البشري نه ًجا أكرث منهج ّية وفعال ّية يف إدارة،
وتنظيم ،والتالعب باالنتخابات مام كان عليه الحال يف جميع التجارب السابقة .حيث
تحس ًنا ملحوظًا يف خربة ُحكّام السودان ،مثل غريهم يف اإلقليم ،يف
شهدت هذه السنوات ّ
التالعب باالنتخابات للقيام بعمل سيايس.
هناك ثيمة ثابتة تتخلل تاريخ هذه االنتخابات .يتمثل النقد الجوهري واملعياري
للسياسة السودانية يف أنه خالل جميع األنظمة التي حكمت ،كانت الدولة تحت سيطرة
يل ،الذين افرتضوا تفوقهم الثقايف وحكموا البالد لتحقيق مصالحهم
نخبة الشامل الني ّ
الخاصة .أدت هذه السياسة الحرصيّة إىل رصاعات متعددة  -ليس فقط فيام أصبحت
أيضا يف جميع أقاليم السودان ،من دارفور إىل كسال .مثّلت
دولة جنوب السودان ،ولكن ً
مهم يف عدم االستقرار السيايس يف الفرتات الربملانية الليربالية .غالبًا
هذه الرصاعات ً
عامل ً
جدا من الناخبني (حيث
صغري
عدد
قبل
من
الجنوب
مقاعد
من
املنتخبني
ما جاء اختيار
ً
كانت املشاركة محدودة) وغال ًبا ما أظهروا وال ًء ضئيالً للحزب.
غري أنّ الشعور باالنقسام االجتامعي واالقتصادي شكّل السياسة االنتخابية بطريقة أكرث
ترسخ بني السودانيني املتعلمني يف املناطق الحرضية االعتقاد
عمقًا .فمنذ فرتة طويلةّ ،
بأن سكان الريف ال يعريون اهتام ًما بالسياسة عىل املستوى القومي ،وأنّ التصويت
يتم وفقًا لالنتامء اإلثني ،أو الطائفي ،أو املصالح املحلية الضيقة للغاية . 3عىل حد تعبري
أحد نشطاء املجتمع املدين" ،معظم الناخبني الريفيني أم ّيني وتتأثر قراراتهم بآراء الزعامء
4
القبليني والدينيني".
ميكن القول إن األنظمة السياسية بعد استقالل السودان قد فشلت يف اإلجابة عىل
السؤال الوطني" :كيف ميكن لنخبة صغرية متعلمة أن تحكم أغلبية أم ّية؟ 5تكشف هذه
الصياغة يف حد ذاتها عن التقاء اإلميان بالنفس والنقد الذايت ،جنبًا إىل جنب مع االعتقاد
يف سيادة الجهل الشعبي ،وهو األمر الذي مييز النخبة السودانية ،كان له آثار متناقضة.
فمن ناحية ،تعرب عن شكوك إزاء الناخبني وأنّهم سيتخذون قرارات سيئة .وهي شكوك
3 Justin Willis and Atta el-Battahani, ‘“We changed the laws”: electoral practice and malpractice in Sudan since 1953’, African
Affairs 435 :)2010( 109.
أيضا مقابلة مع ناشط سابق يف حزب املؤمتر الوطني ،أم روابة 17 ،أبريل  ،2021ومقابلة
 4مقابلة مع ناشط يف املجتمع املدين ،عطربة 19 ،مايو  .2021انظر ً
مع املرشحة السابقة لحزب املؤمتر الشعبي ،أم بدة 1 ،أبريل .2021
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الشكل .1

قد تنزلق بسهولة إىل وجهة نظر متشامئة تقول أنّ السودان غري جاهز للدميقراطية .ومن
إحساسا بأن السياسيني أوغاد بسبب استغاللهم السودانيني.
ناحية أخرى ،تنقل الصياغة
ً
يف عام  ،1965عندما كانت األحزاب السياسية السودانية الرئيسية تحث عىل إجراء
انتخابات رسيعة يف أعقاب االنتفاضة الشعبية عام  ،1964أراد أولئك الذين اعتربوا
أنفسهم راديكاليني (مبا يف ذلك جبهة الهيئات) تأخري االقرتاع . 6كتب أكادميي سوداين يف
أواخر مثانينيات القرن املايض ،يعرب عن هذه املخاوف املتناقضة :مييل سلوك السياسيني
يب" ،ولكن "النظام االنتخايب نفسه غريب عىل
الفاسد 7إىل "تدمري فكرة التمثيل االنتخا ّ
الشعب"  .كان هذا التوتر الذي مل تتم تسويته  -بني الشعور بأن االنتخابات قد أفشلت
الشعب والشعور بأن الناس ليسوا مستعدين لالنتخابات  -سمة ثابتة من سامت
رئيسا للمفوض ّية القومية لالنتخابات
السياسة السودانية .وأنّ يصري كاتب التعليقات أعاله ً
يشري إىل أهمية هذا التوتر يف السياق االنتخايب السوداين.
6 Thomas Nyquist, ‘The Sudan: prelude to elections’, Middle East Journal, 1965( 3/19).

5 Ali Abdel Gadir Ali and Atta el-Battahani, ‘Sudan: colonial heritage, social polarization and the democracy deficit’, in
Democracy in the Arab World. Explaining the Deficit, eds. Ibrahim el-Badawi and Samir Makdisi, Abingdon: Routledge, 2010.

7 Mukhtar al-Assam, ‘Bureaucracy and development in the Sudan’, Journal of Asian and African Studies 35 :)1989( 2–1/24.
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لمانية اللي� ّ
االنتخابات ال� ّ
الية 1968-1953 :و1986
ب
ب

ميكن وصف االنتخابات الليربالية يف السودان بأنها رصاع طويل غري محسوم بني حزبني
سياسيني طائفيني ،يُطلق عليهام اآلن "األحزاب التقليدية" (الجدوالن  2و .)3الحزبان هام
(أو باألحرى كانا) حزب األمة (يُسمى اآلن "حزب األمة القومي") املرتبط بأرسة املهدي
وطائفة األنصار؛ والحزب االتحادي الدميقراطي ( ُعرف سابقًا بالحزب الوطني االتحادي)،
املرتبط بأرسة املريغني والطريقة الختمية  .8رمبا كان البديل األكرث أهمية لهذه األحزاب
الطائفية هو الذي قدمته الحركة اإلسالمية (كام مييل أعضاؤها إىل تسميتها)  -التي
انتظمت أوالً تحت اسم جبهة امليثاق اإلسالمي ( )ICFثم الجبهة اإلسالمية الوطنية
( - )NIFالتي منا وجودها يف الربملان وتطور بشكل ملحوظ مع مرور الوقت.
يُرسم االنقسام الطائفي يف بعض األحيان عىل أساس جغرايف واقتصادي .ففي وجد
دعم قويا ً يف دارفور وأجزاء أخرى من غرب السودان ومنطقة النيل األبيض
لحزب األمة ُ
حول الجزيرة أبا ،وجد الحزب االتحادي الدميقراطي قوته يف رشق السودان ويف املنطقة
الواقعة عىل ضفّتي النيل شامل الخرطوم .من الناحية االقتصادية ،ارتبط الحزب االتحادي
الدميقراطي بالتجار ،بينام ميكن اعتبار حزب األمة منتميا ً ملالك األرض من أصحاب
مصالح ترتبط بزراعة القطن وسط أرسة املهدي واالقتصاد الزراعي يف غرب السودان.
هذا التاميز الجغرايف االقتصادي هو اختصار مفيد وإن كان يبالغ يف دقة االنقسام
ومتاسك األحزاب التقليدية .مل يكن االتحادي الدميقراطي مجرد وسيلة لخدمة مصالح
الختمية ،فقد حظي بدعم كبري من جامعات املتعلمني الحرضيني ،إىل جانب دعم
قطاع هام من اليسار السوداين .يف أواخر خمسينيات القرن املايض ،أدى التوتر بني هذه
العنارص إىل تشكيل حزب الشعب الدميقراطي ( . 9)PDPويف الستينيات ،انضمت هذه
العنارص جزئيًا لتشكيل الحزب االتحادي الدميقراطي ،لكن االنقسامات الداخلية استمرت
يف إضعاف قوة الحزب . 10كام ظهرت انقسامات عديدة داخل حزب األمة بسبب
الخالفات بني أفراد عائلة املهدي.
افتقرت األحزاب التقليدية ،وال سيام حزب األمة ،إىل القوة املؤسسية .جزئيًا ،نشأ عدم
اليقني السيايس يف تلك الفرتة من الخالفات املحلية الواسعة حول من هو مرشح األمة
أو االتحادي الدميقراطي الحقيقي يف أي دائرة انتخابية .كانت الروابط الطائفية واإلثن ّية
بال شك مهمة .كان يُفرتض أن مناطق أو مجموعات معينة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بحزب
أو آخر ،حيث يدعي املرشحون العضوية يف حزب أو آخر مبا يتامىش مع تلك الروابط.
ومع ذلك ،مل تكن العواقب االنتخابية لهذا االصطفاف متوقعة ألن املنتخبني للربملان مل
يولوا سوى القليل من االهتامم لربامج الحزب .وبدالً من ذلك ،رأوا يف الربملان مكانًا لعقد
الصفقات لصالح أنفسهم وناخبيهم .كانت الحكومة الربملانية مبثابة مفاوضات مستمرة
11
دون انضباط حزيب ف ّعال .باختصار ،كانت "فاسدة غري فعالة".
رغم استنادها اسميا ً إىل األحزاب السياسية ،فقد مالت الحمالت االنتخابية السابقة إىل
االعتامد عىل قدرة املرشحني عىل إقناع الناخبني بأنهم سيتحدثون عن مصالحهم أمام
8 Abdel Salam Sidahmed, ‘Institutional reform and political party engagement: challenges to democratic transformation in
post-CPA Sudan’, International Journal of African Renaissance Studies 2010( 1/5).
9 Harold Gosnell, ‘The 1958 elections in the Sudan’, Middle East Journal 1958( 4/12).

برملان الشعب .شهدت املراكز الحرضيّة الكُربى بعض الحمالت الربامجية ،ال سيام من
قبل األحزاب الصغرية ،مثل الشيوعيني واإلسالميني الذين كان يتزايد تأثريهم ،حيث
انتظموا أوالً باسم جبهة امليثاق اإلسالمي ثم الجبهة اإلسالمية القومية .عمو ًما ،ميكن
القول أنّ الناخبني يف كل مكان كانوا قلقني (جزئ ًيا عىل األقل) من تقييم مدى قدرتهم
عىل طرح مطالبهم عىل مرشح ما .هل سيستجيب املرشح ملخاوفهم ويساعدهم يف حال
فاز يف الدائرة املعنية؟
ن ف
الجدول  .2االنتماء الحز� لألعضاء ُ
ال�لمان  /الجمعية الوطنية
الم
نتخب� ي� ب
ي
بي
السنة

األمة

22
1953
63
1958
92 67-1965
( 36الصادق)
1968
( 30اإلمام)
( 6األمة)
100
1986

الشعب

جبهة امليثاق اإلسالمي/
الجبهة اإلسالمية القومية

الوطني االتحادي/
االتحادي الدميقراطي
50
27
45
71
101

5
3

63

28

الشيوعي البجة األحزاب
والنوبة الجنوبية
9
38
12
20
25
5
2

16

1

أخري املجموع
11

92
173
218
218

14

224

18
12
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ف
الجدول  .3عدد (نسبة) األصوات ي� الدوائر الجغرافية
أخري

املجموع

السنة

األمة

1968

758,226

الوطني االتحادي/
االتحادي الدميقراطي
742,226

جبهة امليثاق اإلسالمي/
الجبهة اإلسالمية القومية
44,552

البجة
والنوبة
18,553

األحزاب
الجنوبية
100,315

1,819,762

155,890

1986

()%41.7
1,531,216

()%40.8
1,166,434

()%2.4
733,034

()%0.1
14,291

()%5.5
55,541

352,743

()%39.8

()%30.3

()%19

()%0.4

()%1.4

3,853,259

املصدر :جمع من أبوشوك ،االنتخابات الربملانية.

مثّلت الليايل السياسية الحدث املميز للحمالت االنتخابية الحرضية ،والتي عززتها
سياسة التواجد الدائم اليومي بني الناس .كان من املتوقع أن يظهر املرشحون التزامهم
أي وقت .كام أنّ تقييمهم
تجاه مجتمعهم بأن يكونوا مرئيني وميكن الوصول إليهم يف ّ
يحدث عىل املدى الطويل .ما يعني رضورة صقل سمعة امل ُرشّ ح ،وعىل األخص صفات
الكرم وسهولة مقابلته ،كام كانت الروابط األرسية واملكانة االجتامعية مهمة .يوضح أحد
املرشحني السابقني لحزب األمة ،رضورة أن يكون املرشح الطموح "عىل اتصال وثيق مع
[الناخبني] ،يف جميع مناسباتهم االجتامعية ،وأن يكون عىل دراية كاملة مبشاكلهم" .12

10 James L Chiriyankandath, ‘1986 elections in the Sudan: tradition, ideology, ethnicity—and class?’, Review of African Political
Economy 1987( 38/14).
11 Kamal Osman Salih, ‘The Sudan, 9-1985: the fading democracy’, The Journal of Modern African Studies 203 :)1990( 2/28.
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الشكل .2

الشكل .3

مثّل حضور الجنازات ،واالستعداد لالستامع ملشاكل الناس ،وأحيانًا القدرة عىل توزيع
13
الهدايا ،األمور األهم ،وليس مجرد االنتامء الحزيب.
أديرت االنتخابات خالل تلك السنوات من قبل لجان انتخابات مؤقتة  .ففي عام ،1953
عندما كان السودان ال يزال تحت الحكم األنجلو-مرصي ،تشكّلت اللجنة من هيئة
متعددة الجنسيات .ويف االنتخابات الليربالية الالحقة ،كان أعضاء اللجنة من العاملني
يل لالنتخابات نفذّه إىل حد كبري موظفي الخدمة
يف الخدمة املدنية .حتى العمل الفع ّ
املدنية ،امل ُعارين مؤقتًا من أدوارهم املعتادة (عادة يف الحكومة املحلية) ،أو املعلمني،
14
الذين شكلوا معظم املوظفني الفعليني يف مراكز االقرتاع.
كان الدافع وراء التحضريات يف العديد من هذه االنتخابات هو الشعور باإللحاح.
بالنسبة ألول انتخابات شهدتها البالد يف  ،1953رأى املوظفون الذين أداروها والسياسيون

الذين تنافسوا فيها ،أنها فرصة لتأكيد استعداد البالد تأسيس دولة .أما يف عامي 1965
و ،1986فقد رأت األحزاب التقليدية يف االنتخابات وسيلة إلعادة تأكيد ظنونهم يف
إحساسا بالوحدة الوطن ّية.
أنهم قادة البالد ،بينام أمل اآلخرون يف أن يجلب التصويت
ً
اعتمدت هذه االنتخابات بشكل شبه كامل عىل الخدمة املدنية ،من طباعة قوائم
الناخبني واملرشحني ،إىل طباعة أوراق االقرتاع واالستامرات املستخدمة يف االنتخابات،
ونقل صناديق االقرتاع .فمن أجل إنجاز هذه املهمة الوطنية امل ُل ّحة ،استعريت املوارد
البرشية واملادية من الخدمة املدنية إلدارة االنتخابات ،أو تم االستيالء عليها بأوامر رسمية
يف بعض األحيان .مل تكن الشكاوى املتعلقة باملامرسات السيئة  -من الغش يف الدوائر
االنتخابية إىل تزوير التسجيل ورشوة الناخبني  -غري شائعة ،لكن مل ينفرد حزب بالتحكم
يف العملية االنتخابية ،ومل تكن الحمالت االنتخابية مقيدة بشكل منهجي ،ويف النهاية
قبلت األحزاب املنخرطة يف العملية النتائج اإلجاملية.
جاءت نسبة املشاركة يف هذه االنتخابات عادة أقل من نصف تقديرات عدد السكان
سن االقرتاع ،ومع ذلك تظل نسبة ُمعتربة .وباستثناء أقاليم دولة جنوب
الذين بلغوا ّ
جدا يف
عالية
مستويات
إىل
لتصل
الوقت،
مبرور
الناخبني
إقبال
ازداد
الحالية،
السودان
ً
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14 Gosnell, ‘The 1958 elections’.
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بعض املناطق خالل انتخابات عام  ،1986هذا عىل الرغم من أن صناديق االقرتاع ظلت
مفتوحة ملدة  12يو ًما لتحقيق هذا اإلقبال (الجدول  . 15)4كانت هناك تباينات إقليمية
كبرية يف أجزاء أخرى من السودان ،وال سيام يف غرب ورشق البالد ،إذ مل يشارك غالبية
الناخبني الذين يحق لهم التصويت ،عىل الرغم من اإلحساس باألزمة السياسية .ومن
الوارد حدوث نفس اليشء يف الخرطوم.

الشكل .4

ّ
ي ن
المؤهل� للتصويت
الكل ،واألصوات مأخوذة كنسبة مئوية من السكان
الجدول  .4عدد األصوات ي
(مجدولة حسب حدود المحافظات القديمة).16
املحافظة
الخرطوم
النيل األزرق
كردفان
الشاملية
كسال
دارفور
االستوائية
أعايل النيل
بحر الغزال
املجموع

إقبال 7/1965
120,135
454,331
240,718
99,342
97,842
113,841
5,633
33,541
104,270
1,269,653

% 7/1965
33
35
25
21
14
16
1
6
18
21

إقبال 1968
193,938
615,242
306,763
183,281
164,899
213,240
22,383
58,994
106,865
1,865,605

% 1968
52
45
30
37
23
29
4
11
17
29

إقبال 1986
634,631
1,246,874
559,344
392,986
490,607
611,915
95,786
33,818
8,267
4,074,228

% 1986
74
67
40
82
47
33
13
4
1
43

املصدر :جمع من بيرت بيشتولد ،السياسة يف السودان؛ أبوشوك ،االنتخابات الربملانية يف السودان؛ الصحف ومن تقديرات السكان من شعبة السكان يف األمم
املتحدة.

اعتمد النظام االنتخايب يف الفرتة الربملانية الليربالية عىل نظام الفوز يف الدوائر الجغرافية
لصاحب األصوات األكرث (،)first-past-the-post geographical constituencies
أيضا
وهو منوذج تأسس وبدأ العمل به يف انتخابات عام  .1953شهدت تلك االنتخابات ً
تجريب فكرة مختلفة عن التمثيل ،تكرر العمل بها يف االنتخابات الالحقة .فقد ُمنح
الخريجني (الناخبون الذين أكملوا التعليم الثانوي) تصويتًا إضاف ًيا يتم مبوجبه التصويت
الختيار عدد صغري من املمثلني اإلضافيني .كان املنطق وراء هذه الفكرة بسيط ،،ويعكس
الحل
االعتقاد السائد وسط السودانيني املتعلمني من سكان املناطق الحرضية أنّ هذا هو ّ
الوحيد لكرس سيطرة أصوات جامهري الريف غري امل ُتعلمة ،التي يسيطر عليها الزعامء
القبليني والطائفيني  .تسببت هذه يف الفكرة يف يف انقسام آراء الجامعة الفضفاضة
للفاعلني السياسيني الذين أطلقوا عىل أنفسهم يف الستينيات "القوى الحديثة" ،والتي
تضم متعلمون ،ونقابيون ،ومهنيون رأوا يف تأثري الزعامء القبليني والطائفيني 17مشكلة
18
الحل .
تستوجب ّ

جادل بعض أعضاء القوى الحديثة يف عام  1965بتغيري هذا النموذج واالنتقال إىل
التمثيل النسبي كطريقة ملعالجة هذه املشكلة .ويف عام  ،1986اقرتحوا بديالً آخر يف
شكل متثيل "قطاعات" متميزة :مثل املزارعني ،والعامل ،واملهنينيُ . 19رفضت جميع هذه
امل ُقرتحات ،وتواصل العمل بفكرة مقاعد الخريجني مرا ًرا وتكرا ًرا :أسقطت عام 1958
وأعيدت عام 1965؛ كام أسقطت مرة أخرى يف عام  ،1968وأعيدت مرة أخرى يف عام
.1986

15 Chiriyankandath, ‘1986 elections in the Sudan’.
 16يجب التعامل مع عدد املستحقني التصويت بطريقة تقريبية .ت ُقدَّر األرقام من خالل أخذ التقديرات السكانية حسب املقاطعة ،والتعديل وفقًا لتقديرات
املالمح الدميوغرايف (باستخدام بيانات تقسيم السكان يف األمم املتحدة) .األرقام الواردة هنا تعود إىل عام  1965فقط :اعتبا ًرا من ذلك التاريخ ،كان جميع
البالغني الذين تزيد أعامرهم عن  18عا ًما مؤهلني للتصويت.
17 Sidahmed, ‘Institutional reform’, 21.
18 W J Berridge, Civil Uprisings in Modern Sudan: The Khartoum Springs of 1964 and 1985, London: Bloomsbury, ,4 ,2015
118–95.
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االنتخابات االستبدادية 1985-1969 :و2019-1989

جرت معظم انتخابات السودان يف ظل أنظمة تأسست عن طريق االنقالبات العسكرية.
استمرت القوات النظامية ،يف ظل هذه األنظمة ،يف مامرسة نفوذها املهيمن ،حتى مع
انتخاب حكومات اسم ّية .كانت هذه انتخابات استبدادية .مل يتوفر احتامل تغيري يف
القيادة عىل القومي أو مجيء حكومة مدنية حقيقية .جاءت االنتخابات االستبدادية يف
فرتة حكم النمريي عىل أساس الحزب الواحد ،مع الرتكيز عىل مفهوم الوحدة الوطنية.
كان االتحاد االشرتايك السوداين هو الحزب الوحيد ،ومل تكن نتيجة االنتخابات الرئاسية
(عند إجرائها) موضع شك .كانت انتخابات الجمعية الوطنية مسألة اختيار بني أفراد،
وليس اختيار بني أحزاب أو سياسات .يف الفرتة املبكرة من حكم البشري افتقرت الساحة
ألحزاب سياسية .يف انتخابات عام  ،1996عىل سبيل املثال ،ترشّ ح جميع املرشحني ،عىل
كل املستويات ،باعتبارهم أفراد .شهدت االنتخابات االستبدادية األخرية مشاركة أسم ّية
للعديد من األحزاب .لكن من الناحية العملية ،مل تكن املنافسة الرئاسية موضع شك ،ومل
تتضمن انتخابات املجالس الوطنية ومجالس الواليات خيارات سياسية بديلة.
ف
ّ
النم�ي
االنتخابات ي� ظل نظام ي

شهدت فرتة حكم جعفر منريي ( )1985 -1969انتخابات متكررة وإن كانت غري منتظمة.
اتخذت االنتخابات الرئاسية شكالً شاع حينها يف الدول ذات الحزب الواحد يف إفريقيا
وعىل مستوى العامل .بحيث يوجد مرشح رئايس واحد ،منريي ،ويقترص اختيار الناخب
عىل التصويت بنعم أو ال .كانت النتائج املعلنة عن هذه االنتخابات الرئاسية تأيت
باملوافقة (نعم) بنسبة هائلة .يف عام  ،1977عىل سبيل املثال ،أدىل  5,672,506بصوتهم:
 5,630,026صوت ًا لصالح منريي و 48,378ضده . 20ومثلام هو الحال مع االنتخابات
أيضا من قبل
الليربالية التي أجرتها األحزاب التقليدية ،تم تنظيم هذه االنتخابات وإدارتها ً
موظفي الخدمة املدنية .لكن مورس عليهم ضغط كبري لضامن مشاركة عالية للناخبني
وتحقيق أغلبية ساحقة .يبدو أن هذه االنتخابات الرئاسية تضمنت تزوي ًرا صار ًخا
21
لألصوات من خالل حشو صناديق االقرتاع وتضخيم نتائج الفرز.
تضمنت انتخابات مجلس الشعب (اسم الربملان وقتها) بعض املنافسة ،رغم أنه كان
يتعني املوافقة عىل جميع املرشحني من قبل الحزب الحاكم الوحيد ،االتحاد االشرتايك.
جاء تنظيم هذه االنتخابات بشكل مختلف كُليّا ً عن االنتخابات الليربالية السابقة:
جهدا مقصو ًدا لكرس ما نُظر إليه حينها عىل أنه تصويت عشائري وطائفي .كانت
كانت ً
األنظمة االستبدادية يف السودان أكرث راديكالية يف طموحاتها االجتامعية واالقتصادية من
قليال مبرور الوقت ،لكن مبدأ التمثيل كان ثابتًا.
الحكومات الربملانية  .22اختلف النظام ً
كان حوايل ثلث املقاعد عبارة عن دوائر انتخابية جغرافية ،والتي ال تزال ت ُقرر عىل أساس
نظام الفائز الحاصل عىل أكرث األصوات .بينام ُخصص حوايل الثلث الثاين من املقاعد
لقطاعات ا ُنتخبت من املحافظات من قبل مجموعات معينة :مزارعون ،ومهندسون،
وأطباء ،وغريهم .جاء انتخاب ثلث املقاعد األخرى من قبل مؤسسات الحكومة املحلية،
والتي أعيد تشكيلها بالكامل يف هيكل هرمي يتكون من طبقات متعددة ،بحيث يختار

18

كل مستوى أدىن أعضاء املستوى األعىل .بالنسبة ألولئك الذين رأوا يف االنتخابات الربملانية
الليربالية مامرسة متثيلية يتبع فيها الناخبون الريفيون أوامر رعاتهم القبليني والدينيني،
كان هذا النظام هو الحل ،كونه ينتج مشاركة شعبية حقيقية ،فضالً عن إعادة هيكلة
23
العالقات االجتامعية واالقتصادية.
يتوفر القليل من البيانات الوثائقية املتعلقة بهذه االنتخابات ،وال يوجد سجل شامل أو
متسق للنتائج .ال يوجد سوى أدلة غري مؤكدة للمشاركة والنتائج .تشري املقابالت التي
أجريت بأثر رجعي مع املشاركني يف ذلك الوقت إىل أنّ مرحلتي التسجيل واالقرتاع يف
هذه االنتخابات كانتا بعيدة كل البعد عن املعايري الدولية :اعتمدت أرقام التسجيل
واستندت عىل القوائم املستخدمة لتوزيع الحصص الغذائية؛ مام يُس ّهل التالعب بأرقام
التصويت بشكل مبارش أو حتى اخرتاعها بالكامل . 24تشري السجالت األرشيفية املجزأة إىل
مستويات منخفضة للغاية من املشاركة يف بعض االنتخابات القطاعية.
ومع ذلك ،مل تكن هذه االنتخابات بال معنى ،فقد شارك أناس حقيقيون يف اإلدالء
بأصواتهم .بالنسبة للمجتمع الدويل ،أكدت االنتخابات الرئاسية عىل شعبية النظام
الحاكم بطريقة  -مهام كانت موضع شك واضح  -كانت شائعة يف ذلك الوقت .ميكن
ّ
الشك يف التقارير القائلة أنّ حوايل خمسة ماليني شخص شاركوا يف انتخابات عام ،1977
لكن أعدا ًدا كبرية خرجت للتصويت ،رمبا تم تشجيعها أو مورس ضدها الرتهيب من قبل
مسؤويل الحزب املحليني وموظفي الخدمة املدنية .أما بالنسبة للجمهور املحيل ،ميكن أن
عرضا لقدرة الدولة عىل الوصول إىل الناس ،حتى ولو حدثت بطريقة
تكون االنتخابات ً
شاذة.
كانت هذه االنتخابات وسيلة لهندسة تغيري اجتامعي من نوع معني .أي تقويض
التسلسالت الهرمية التي يسيطر عليها األفراد األثرياء ،وإعادة توزيع السلطة والرثوة عىل
نطاق أوسع .عىل الرغم من هذه النوايا ،يبدو أنها مل تكن النتيجة ،بالنظر إىل أنّ التجار
ومالك األرايض األثرياء غال ًبا ما أبلوا بال ًء حس ًنا يف االنتخابات ُ .25سمح ملوظفي الخدمة
املدنية بالرتشُّ ح يف االنتخابات ،حيث ساعدتهم مزاياهم التعليمية ومعرفتهم بالعمليات
البريوقراطية بالفوز . 26قدمت االنتخابات وسيلة للتنافس بني فصائل وأعضاء االتحاد
االشرتايك وإظهار الوالء للنظام ،إما عن طريق حشد الناخبني من أجل منريي أو من خالل
الرتشح .كام أنها وفرت طريقة لتأكيد واإلبقاء عىل الوضع الراهن داخل املجتمع ،حيث
أثبت القادة املحليون والناخبون قدرتهم عىل مقاومة محاولة قلب التسلسالت الهرمية
القامئة . 27أتاح انتخاب أعضاء مجلس الشعب (حتى عرب عملية انتخابية إشكالية) لألفراد
الوصول إىل املوارد وتوفري منصة للتحدث نيابة عن مجتمعهم.
أيضا يف كونها جز ًءا
عرضا عىل املستوى القومي ،فقد استمرت ً
بينام كانت االنتخابات ً
من السياسات املحلية للمكانة االجتامعية املتنافسة يف جميع أنحاء السودان .قد تكون
ديناميكيات تلك السياسات قد تغريت قليالً فيام يتعلق باملايض ،لكنها مل تنقلب مثلام
أمل املتحمسون لهذا النظام االنتخايب الجديد.
23 Timothy Niblock, ‘A new political system in Sudan’, African Affairs 293 :)1974( 73.
24 Willis and al-Battahani, ‘“We changed the laws”’, 207–206.

20 ‘Numayri elected president for a second term’, Cairo MENA, 20 April 1977, Foreign Broadcast Information Service
(FBIS-MEA076-77-). https://www.readex.com/products/foreign-broadcast-information-service-fbis-daily-reports1996-1941-.
Accessed 30 July 2021.
21 Willis and al-Battahani, ‘“We changed the laws”’.

26 al-Assam, ‘Bureaucracy and development’, 40.

22 Ali and el-Battahani, ‘Sudan: colonial heritage’, 293.

27 Ahmed al-Shahi, ‘Traditional politics and a one-party system in northern Sudan’, Bulletin (British Society for Middle Eastern
Studies) 1979( 1/6).
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25 Niblock, ‘A new political system’, 417.
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نظم نظام البشري أربع انتخابات قوميّة :يف أعوام  ،1996و ،2000و ،2010و.2015
وشهدت جميعها اقرتاع مبارش لرئاسة الدولة وتصويت النتخاب مجلس وطني متثييل.
قاطع قادة األحزاب التقليدية كل هذه االنتخابات  -يف بعض الحاالت بعد تردد كبري -
28
وأرصوا عىل أنها ليست أكرث من تجميل لواجهة الحكومة ،ومجرد تظاهر بالدميقراطية
 .بالتأكيد كان مدى الخيار محدود يف هذه االنتخابات ،بينام اتسعت وسائل الرتهيب
واإلكراه .ومع ذلك ،فإن التلميح بأن غاية النظام من هذه االنتخابات كان مجرد خداع
املجتمع الدويل يخطئ الهدف .مل تجر انتخابات  1996و 2000ملحاولة إرضاء املانحني
الدوليني .عىل العكس من ذلك ،كان نظام البشري معاديًا بشكل علني للواليات املتحدة
خالل هذه السنوات ،ومل يسع إلقناع أحد بأنه "دميقراطي" باملعنى الغريب لهذا املصطلح.
عىل الرغم من أن االنتخابات قد أجريت مع هدف جزيئ يركز عىل املجتمع الدويل،
كان الهدف األسايس هو إظهار قدرة الدولة ،داخل ًيا وخارج ًيا ،وتأكيد وجود منوذج
سيايس بديل قائم عىل اإلسالم . 29كان الضغط واملشاركة الدوليّان (والخطاب الرصيح
للدميقراطية عىل أسس ليربالية) من سامت االنتخابات التالية يف عام  ،2010وإن كان
تأثريها محدو ًدا عىل العملية .يف عام  ،2015وبدون دعم دويل يُذكر ،أجرى النظام
االنتخابات وفاز بها .سعى النظام الحاكم ،مرة أخرى ،لتحقيق أهدافه السياسية الخاصة
حريصا
بدالً من تحقيق مطالب مدفوعة بالضغط الخارجي ،هذا ال ينفي أنّ النظام كان
ً
عىل نيل موافقة مراقبي االنتخابات من االتحاد األفريقي والهيئة الحكومية الدولية
املعنية بالتنمية (إيغاد).
قد يُنظر إىل مسار هذه االنتخابات األربعة عىل أنها عملية تطور ضمرت جزئيا ً لجهاز
سيايس أدرج االنتخابات كعنرص واحد ضمن سياسة أوسع لرتسيخ النظام يف الحياة
اليومية .أصبح حزب املؤمتر الوطني (ليس فقط الحزب الذي أنيشء رسم ًيا يف عام ،1998
أيضا املنظامت النسائية املتعددة عىل املستوى املحيل ،والكيانات املجتمعية التي
ولكن ً
تتشابك بشكل ال ينفصم مع الحزب والنظام) شديد الرباعة يف استخدام االنتخابات
والفوز بها .منا هذا الجهاز السيايس وتوطد يف السنوات املزدهرة نسبيًا التي بدأت
باتفاقيات مشاكوس يف عام  ،2002وبلغت ذروتها يف فرتة اتفاق السالم الشامل من
.2011 -2005
تأسيس النظام :انتخابات  1996و2000

مثلام هو الحال مع نظام منريي يف السبعينيات ،كان البشري وحلفاؤه ،يف التسعينيات،
واضحني يف رفض االنتخابات الربملانية الليربالية .وجادلوا بأن هذه االنتخابات أفسدتها
املشاعر القبلية أو الطائفية ،ومل تساهم يف إرساء مشاركة شعبية حقيقية .استخدم قادة
النظام الحمالت االنتخابية للتنديد بالسياس ّيني السابقني باعتبارهم من الباحثني عن
مصالحهم الذات ّية .كام قال البشري مخاط ًبا مسرية خالل عام :1995

عم سبق .وعد املرشحون الناس يف االنتخابات السابقة ببناء
‘نريد أن تكون هذه االنتخابات مختلفة ّ
املدارس ،والطرق ،واآلبار ،وغريها من الخدمات .ولكن مبجرد وصول النائب املُرشَّ ح إىل الخرطوم ،سوف
كل مواطن أن ينتخب أفرادًا
يستخدم [أو تستخدم] املنصب لخدمة نفسه فقط [أو نفسها] .يجب عىل ّ
30
أقوياء وجديرين بالثقة ،يعربون عن آماله وتطلعاته وتوجهاته’ .

يف إدانتهم لألحزاب والسياسيني التقليديني ،ردد قادة ما أطلق عليه أحيانًا "الحركة
اإلسالمية" صدى انتقادات القوى الحديثة .وتشابه نهجهم األول يف انتخابات عام ،1996
من بعض النواحي ،مع ذلك الذي طرحه منريي .وجود رئيس منتخب بشكل مبارش
إلظهار شعبية النظام ،بالتزامن مع انتخابات للمجلس الوطني (اسم الربملان حينها).
س ُينتخب أعضاء املجلس الوطني بطريقتني :بشكل مبارش عىل أساس جغرايف (275
مقعدا) .ستُنشأ
مقعدا) ،وبشكل غري مبارش من خالل نظام الحكومة الالمركزية (125
ً
ً
املقاعد املنتخبة بشكل غري مبارش من املؤمترات األساسية عىل املستوى املحيل ،والتي
تنتخب اللجان الشعبية ،ثم من خالل سلسلة من املجالس الوسيطة عىل املستوى
القومي.
كان القصد من النظام بأكمله تشجيع ما طُرح عىل أنه مبادئ دميقراطية إسالمية تقوم
عىل التشاور والتوافق .مل يتضمن هذا الطرح وجود أحزاب سياسية .بدال من ذلك كان
ك ُّل مرشح هو فرد قائم بذاته .إذا متكن سكان دائرة جغرافية من االتفاق عىل مرشح
دون الحاجة إىل التصويت يُعترب األمر نجا ًحا .تشكلت يف بعض األماكن لجان مصالحة
لتشجيع هذا التوافق . 31كان الرتكيز عىل املشاركة واالنخراط الشعبيني باعتبارها وسائل
إلظهار ليس فقط شعبية النظام ،ولكن قدرته عىل إعطاء صوت للشعب بطرق مل تفعلها
32
االنتخابات الليربالية السابقة .كانت هذه ،عىل حد تعبري البشري« ،تجربة سياسية».
سبقت انتخابات عام  1996تنبؤات مفعمة بالتباهي بإقبال ساحق .ويف أعقاب املشاكل
املتعلقة بتسجيل الناخبني 33،وانتخابات مجالس الواليات يف عام  ،1995كانت املهمة
األوىل املعلنة للمفوضية العامة لالنتخابات ،املنشأة حديثًا ،هي تطوير نظام جديد
لتسجيل الناخبني  .لذا تأجل االقرتاع عدة مرات .يف النهاية ،تم الحشد لعملية الرتشيح
والحمالت يف فرتة أربعة أسابيع.
بعد أن قامت املفوضية العامة لالنتخابات بتشجيع وجود ُمرشحني كُرث للرئاسة (بروح
ريا تقدم بطلب الرتشيح فيام اقتنع البعض
تعظيم املشاركة) ،جاءت وأعلنت أن عد ًدا كب ً
باالنسحاب .اكتفت أوراق االقرتاع بوضع رموز دون أسامء ،فيام يحمل االفرتاض بعدم
وجود وقت طباعة أوراق االقرتاع بأسامء .جاءت نسبة املشاركة األولية للناخبني شديدة
االنخفاض ،سواء كان ذلك بسبب هذه املشاكل ،أو ألن األحزاب التقليدية حثّت أنصارها
عىل مقاطعة العملية برمتها .ال يوجد سجل موثوق للعدد ونسبة اإلقبال النهايئ .تشري
رواية الحقة إىل أن العديد من الناخبني أفسدوا أوراق اقرتاعهم عن عمد ،رغم ذلك
34
تجاهلت السلطات هذا األمر يف اإلعالن العام للنتائج.

" 30البشري يحث عىل انتخاب مرشحني أقوياء" ،إذاعة جمهورية السودان 18 ،يناير .013-95-FBIS-NES ،1995
 31يوسف البداوي ،صحيفة السودان الحديث  17فرباير .1996
" 32البشري يشيد ببدء العملية االنتخابية" ،إذاعة جمهورية السودان القومية 8 ،مارس .060-95-FBIS-NES ،1995
28 ‘Opposition leader on presidential vote’, BBC World Service, 13 February 1996, FBIS-NES031-96-.
 29صحيفة السودان الحديث 18 ،مارس .1996
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، FBIS NES208-95-.الحكومة ترشع يف إعداد سجل دائم للناخبني" ،إذاعة الوحدة الوطنية 25 ،أكتوبر 33 1995
 34جريدة الصحافة 9 ،ديسمرب  .2000أرقام انتخابات عام  1996مربكة .بينام تقول التقارير يف وقت ما عن وجود  9.7مليون ناخب مسجل ،قالت تقارير
الحقة أن اإلقبال  5.5مليون ناخب ،واصفة إياه بنسبة  72يف املائة من الناخبني.
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وبحسب ما ورد فإن ُخمس املقاعد الجغرافية فاز فيها مرشحني باإلجامع ،بسبب
وجود مرشح واحد فقط .كام ال توجد أرقام إجاملية لإلقبال يف اقرتاع املجلس الوطني.
وبخصوص االقرتاع الرئايس ،أفادت التقارير أن  5,525,280ناخ ًبا قد أدلوا بأصواتهم ،وهي
نسبة مشاركة أكرث تواض ًعا بكثري مام توقعه النظام ،ولكن ورد أنهم ميثلون  70يف املائة
من املسجلني للتصويت .يُزعم أن البشري حصل عىل  4,181,784من هذه األصوات ،أو
35
أقل بقليل من  76يف املائة من املجموع الك ُّل.
من املحتمل أن تكون هذه األرقام قد تم تضخيمها من خالل تالعب مبارش عىل األقل يف
األعداد وال ِتعداد .لكن هذا ال ينفي أنّ عد ًدا قليالً من األشخاص أدلوا بأصواتهم ،سواء من
خالل تشجيعهم أو تخويفهم من قبل اللجنة الشعبية يف األحياء ،أو من قبل املنظامت
النسائية املحلية ،وكيانات املجتمع األخرى (جمعيات املستأجرين أو الرشطة الشعبية)،
والتي أصبحت الحركة اإلسالمية بارعة يف استغاللها . 36يبدو أن ادعاءات قادة املعارضة يف
37
املنفى بأن  95يف املائة من الناخبني قاطعوا االنتخابات مبالغ فيها.
شهدت انتخابات  1996بداية ظاهرة مهمة .بدأ الرجال ذوو النفوذ املحيل (سواء
أصحاب السلطة العرفية أو األثرياء) ،ممن أعلنوا يف السابق دعمهم ألحد األحزاب
التقليدية ،يف االنحياز إىل نظام البشري .كان منطقهم بسيط .إذا كانت الدولة يف يد
الحركة اإلسالمية ،فإن دورهم ك ُرعاة و ُحامة (ناهيك عن مكانتهم وثروتهم) يعتمد عىل
بناء عالقة مع الحركة اإلسالمية .سعى منريي لقلب التسلسالت الهرمية املحلية من خالل
االنتخابات وفشل .عىل النقيض من ذلك ،سعى نظام البشري إىل دمج تلك التسلسالت
الهرمية يف مجموعة متشابكة متزايدة الكثافة من الهياكل املحلية التي ارتبطت جميعها
بالدولة والحركة اإلسالمية .وقد أصاب قدر من النجاح يف ذلك .يُنظر إىل هذا التشجيع
38
عىل السلطة العرفية والهوية القبليّة عىل أنه سياسة تقسيم متعمدة ومدروسة بعناية
 .قد يُنظر إليه بشكل أكرب عىل أنه وسيلة براغامتية هدفها دمج السياسة املحلية يف
السياسة القومية.
جاءت انتخابات السودان يف عام  2000بفعل االنقسام داخل الحركة اإلسالمية .متحور
هذا االنقسام إىل حد كبري حول موقع ونفوذ حسن الرتايب ،وكانت نتائجه سقوطه
الدراماتييك من موقعه املهيمن يف الحركة اإلسالمية .تردد صدى هذا االنقسام يف جميع
املؤسسات املحلية التي بنتها الحركة اإلسالمية ،والتي أعيد تشكيلها حول الحزب الجديد
الذي تشكل خالل عملية االنقسام ،أي حزب املؤمتر الوطني .ظل بعض النشطاء موالني
للرتايب ،وشجبوا أنصار البشري باعتبارهم انتهازيني مل يكونوا مخلصني يف التزامهم باإلسالم.
لكن بشكل عام ،أصبحت املؤسسات املحلية للحركة اإلسالمية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا
بالدولة واألجهزة األمنية ،لدرجة أنها حولت دعمها بالكامل لحزب املؤمتر الوطني.
أجريت انتخابات عام  2000يف ظل نظام انتخايب منقّح شهد تغيريين رئيسيني .أوالًُ ،سمح
لألحزاب السياسية األخرى باملنافسة ،عىل الرغم من رفض معظمها القيام بذلك .ثان ًيا،
وجود ممثالت للمرأة من بني األعضاء املنتخبني بشكل غري مبارش يف املجلس الوطني (90
من أصل  ،)360باإلضافة إىل الخريجني واملهنيني .كانت هذه االنتخابات موثقة بشكل
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أُلغيت االنتخابات املقرر إجراؤها عام  2005بسبب اتفاق السالم الشامل بني حكومة
املؤمتر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان .أجريت االنتخابات يف عام 2010
حسب مقررات اتفاق السالم الشامل ،وهي إىل حد بعيد األكرث توثيقًا يف تاريخ السودان.
يعكس النظام االنتخايب الجديد املستخدم يف عام  ،2010واإلطار القانوين املرتبط به،
درجة كبرية من التشاور واملشاركة الدولية .جرى تعديل انتخابات املجلس الوطني من
خالل دمج املقاعد الجغرافية مع عنرص التمثيل النسبي :انتخاب  25يف املائة من األعضاء
من قوائم النساء التي قدمتها األحزاب؛ ونسبة  15يف املائة أخرى من القوائم الحزبية
العامة . 40قرار إجراء هذه االنتخابات القومية بالتزامن مع انتخابات مجالس الواليات
أيضا عىل عنرص التمثيل النسبي) ،باإلضافة إىل انتخاب ُحكّام الواليات،
(التي احتوت ً
خلق تحديات كبرية من حيث املهام اللوجيستية  -طباعة أوراق االقرتاع ونقلها إىل املراكز
 ويف عملية التصويت ،حيث كان عىل كل ناخب اإلدالء يف مثانية أوراق اقرتاع (و12بطاقة اقرتاع يف الجنوب الذي ميلك مجلس منفصل النتخابه).
أنشئت هيئة جديدة إلدارة االنتخابات ،تحت اسم املفوضية القومية لالنتخابات
( ،)NECمام يعكس املعايري الدولية إىل حد ما .تلقت العملية االنتخابية بأكملها قدرا
39 European–Sudanese Public Affairs Council, ‘Democracy in Sudan. The December 2000 Presidential and Parliamentary
_Elections’, London: European–Sudanese Public Affairs Council, 2001. Accessed 10 June 2021, http://www.espac.org/presidential
pages/presidential_parliamentary.asp.

38 Ali Ibrahim Hayder, ‘Whither Sudan?’, Contemporary Arab Affairs 2014( 3/7).

 40تم وصف النظام بالتفصيل يف Marc Gustafson, ‘Electoral Designs: Proportionality, representation, and constituency boundaries in
أيضا جداول موجزة مفيدة توضح املستويات املتعددة وأنظمة االنتخابات يف
 .2010 ,elections’, London: Rift Valley Institute 2010 Sudan’sهناك ً
51–48 :)2010( 2/19 Paula Christina Roque, ‘Sudan elections: inaugurating the last unified political order?’, African Security Review
and in Democracy Reporting International, ‘Assessment of the Electoral Framework Final Report Sudan’, Berlin: Democracy
.28 ,2009 ,Reporting International
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" 35إعالن رسمي عن انتخاب البشري" ،إذاعة جمهورية السودان 23 ،مارس .058-96-FBIS-NES ،1996
.صحيفة السودان الحديث  13مارس 36 1996
 37السودان :املعارضة تقول إن  ٪95من الناخبني يقاطعون االنتخابات" ،وكالة فرانس برس 24 ،مارس .058-96-FBIS-NES ،1996
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سيئ أكرث من سابقتها .كام أعيد انتخاب العديد من أعضاء املجلس الوطني املنتخبني
مبارشة دون معارضة ،مع عدم وجود أرقام موثوقة لإلقبال يف تلك االنتخابات.
أُعلن حزب املؤمتر الوطني فائ ًزا بأغلبية ساحقة يف انتخابات املجلس الوطني ،حيث
مقعدا (الخمسة البق ّية ينتمون لقوائم مستقلة) .كان
مقعدا من 360
حصل عىل 355
ً
ً
عدد املرشحني للرئاسة أقل بكثري مام كان عليه يف عام ( 1996خمسة فقط مقابل
جهدا ،وإن كان هزليًا ،لضامن أن يكون أحد املرشحني اآلخرين
أربعني) لكن النظام بذل ً
عىل األقل ذي اسم ومكانة معروفة .ويف النهاية استطاعوا إقناع الرئيس السابق الكهل
منريي بالرتشّ ح .زعمت النتائج الرسمية أنّ البشري فاز بنسبة أكرب من األصوات مام كانت
39
عليه يف عام  .1996بنسبة  86يف املائة من مجموع األصوات.
من املمكن أنّ تكون هذه األرقام مزورة كام يف عام  .1996لكن مهام كانت مزورة ،كان
لالنتخابات أهمية سياسية .هي لحظة يتوقع خاللها أو يُطلب من الناس العاديني أن
يخرجوا للتصويت من أجل إثبات والئهم للجنة الشعبية ،أو منظمة املرأة املحلية ،أو
لجنة املستأجرين .كان لهذه املؤسسات نفوذ كبري ،حيث بإمكانها ،وهو ما حدث بالفعل،
املساعدة يف الحصول عىل الرعاية الصحية الحكومية ،والتعليم ،والسلع األساسية .بالنسبة
ملوظفي تلك املؤسسات املحلية ،ممن عملوا يف هذه اللجان ،ووزعوا الطعام واملالبس،
ودققوا يف جريانهم للتأكد من والئهم ،ضمنت لهم أدوارهم الصغرية عالقات مبارشة مع
النافذين ،كام منحتهم إمكانية التواصل الشخيص مع امل ُنتَخبني يف املجلس الوطني.
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كبريا من الدعم املايل ،وشاركت العديد من املنظامت الدولية والخرباء أثناء سري العملية.
من الصعب تحديد رقم دقيق للدعم اإلجاميل ،ولكن يشري أحد املصادر إىل دعم دويل
بقيمة  91مليون دوالر أمرييك النتخابات عام  .201041هذا إىل حد كبري بسبب اعتبار
االنتخابات فرصة إلرساء الدميقراطية :جز ًءا من رؤية اتفاق السالم الشامل هو احتامل
مستقبل تأسيس سودان موحد بحكومة مدنية مستقرة وخاضعة للمساءلة . 42لكن
االنتخابات تحولت إىل موق ًعا بهدف تحقيق تسوية سياسية ضمنية ،اتفق خاللها حزيب
املؤمتر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان عىل تقسيم السودان بينهام  .43كانت
نتيجة االنتخابات انتصارا ساحقا لحزب املؤمتر الوطني يف شامل السودان ،وللحركة
الشعبية لتحرير السودان يف ما صارت اآلن دولة جنوب السودان .مل تكن هذه نتيجة
مفاجئة ،ال سيام بعد أن سحبت الحركة الشعبية لتحرير السودان مرشحها الرئايس قبل
االنتخابات مبارشة.
رافق سري العملية االنتخابية إشكاليات عميقة .وكام جاء يف تقرير بعثة املراقبة من
مركز كارتر ،فإنّ "التخطيط ...مل يكن كافيا ً ،مع غياب ملحوظ لتوعية الناخبني ،واالنتشار
الواسع للمخالفات أثناء مراحل االقرتاع ،والعد ،والفرز ،مام ق ّوض مصداقية التصويت". 44
ميكن وصف العديد من سامت انتخابات  2010بأنها مامرسات خاطئة من حيث املعايري
الدولية .سيكون من السهل رؤية هذه الحاالت عىل أنها مجرد غش :وسائل هدفها
االلتفاف عىل اإلجراءات االنتخابية من أجل الحصول عىل نتيجة مدهشة .هناك أدلة
جيدة عىل وجود بعض الغش البسيط؛ مثل حشو صناديق االقرتاع واستبدال أرقام النتائج
يف مرحلة العد والفرز .كام كان هناك بعض الشكوك يف أنّ املفوضية القومية لالنتخابات
45
تعمدا يف املوارد مينعها من الترصف بطريقة مستقلة.
نقصا ُم
ً
تعاين ً
ومع ذلك ،ومثلام قلنا يف التجارب السابقة ،كانت انتخابات  2010أكرث من مجرد ديكور
من أجل تحقيق األرقام .ركزت االنتخابات عىل استخدام وتحسني املؤسسات املحلية التي
رسخت النظام ،والتأكيد من نقطة رئيسية ،وهي قدرة تلك املؤسسات عىل أن تكون
الوسيط الفعال الوحيد يف العالقة مع الدولة .وهو ما يوضحه أحد املرشحني السابقني
لحزب املؤمتر الوطني ،يف وصفه ألهمية لجنة حملته االنتخابية ،والتي استخدم أعضاؤها
وسمعته لكسب "ثقة الشعب" ،وإقناعهم بأنه سيكون وسيطًا يسهل
عالقاتهم الشخصية ُ
46
وفعال يف النيابة عنهم أمام الدولة.
ً
الوصول إليه
كان هذا يف وقت تتمتع فيه الدولة مبوارد رعاية ضخمة ،ويرجع ذلك جزئ ًيا إىل دخلها من
صادرات النفط ،باإلضافة إىل موارد عملية اتفاق السالم الشامل .أنفقت مبالغ طائلة عىل
خلق وظائف صغرية ،إىل جانب مجموعة جديدة من العامل بأجر ممن لديهم سبب

41 Scanteam, ‘Democracy Support through the United Nations. Report 2010/10. Evaluation. Sudan Case Report’, Oslo:
Norwegian Agency for Development Cooperation, 6 ,2010. Accessed 9 June 2021, https://www.oecd.org/countries/
sudan/48085726.pdf. A former NEC official suggests a much higher figure—around USD 300 million: interview with former NEC
official, Khartoum, 18 March 2021.
42 Democracy Reporting International, ‘Assessment of the Electoral Framework’, 6.
43 Giorgio Musso, ‘Electoral politics and religious parties in Sudan: an analysis of the April 2010 election’, African Conflict and
Peacebuilding Review 61 :)2012( 1/2; and Justin Willis, ‘Sudan's elections: voting for authoritarians’, Africa Review 2011( 1/3).
44 Carter Center, ‘Observing Sudan’s 2010 National Elections’, Atlanta, GA: Carter Center, 2 ,2010.
45 Scanteam, ‘Democracy Support through the United Nations’.
 46مقابلة مع مرشح سابق لحزب املؤمتر الوطني ،نياال 10 ،مايو .2021
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يف والئهم للنظام . 47أصبحت العمليات الرسمية لالنتخابات (التسجيل واالقرتاع) ،وك ُّل
الحمالت االنتخابية ،مظاهر تربز هيمنة حزب املؤمتر الوطني عىل هيكل دولة الرعاية
واملحسوبية.
وقد نتج عن التمويل والدعم التقني املقدمان من املجتمع الدويل برنام ًجا أكرث طمو ًحا
لتعيني وتدريب موظفي االنتخابات مام كان عليه الحال يف االنتخابات السابقة .من
الناحية النظرية ،مل يعد استخدام املوظفني الحكوميني العاملني كمسؤولني انتخابيني
مسمو ًحا به ،عىل الرغم من احتامل حدوثه يف بعض األماكن .بدالً من ذلك ،تم تعيني
املتقاعدين مؤخ ًرا من اإلداريني ،وضباط الرشطة ،واملعلمني لشغل مناصب عليا يف إدارة
االنتخابات . 48قد يكون من املغري اعتبار أنّ تعيني هؤالء املوظفني قد جرى تنسيقه
مركزيًا إىل حد ما من قبل النظام أو األجهزة األمنية .ال يبدو أن هذا هو ما حدث بطريقة
مبارشة ،عىل األقل يف الشامل .فبعض هؤالء املوظفني أُجرب عىل التقاعد أثناء حملة
التطهري اإلسالمي يف التسعينيات .كان مزيج الخربة اإلدارية مع وجود روابط وعالقات
محلية هو املهم يف سامت املتقاعدين الذين أوىص بهم األصدقاء ،أو الزمالء السابقون،
أو العائلة ،الذين ال يزالون يعملون لدى الحكومة49 .كام أوضح أحد الصحفيني الذين
أجريت معهم مقابلة:
معظم أفراد اللجنة من متقاعدي الرشطة ،يفتقرون لحامس الشباب ،و ُج ّل اهتاممهم هو املكافأة املالية
التي يحصلون عليها ،وال يهتمون بنزاهة االنتخابات" . 50قد يكون هذا الرأي نو ًعا من املبالغة ،ولكنه
مدرسا وكان ضابط رشطة سابق ،كام هو
مدعوم بتعليق عضو سابق يف فريق عمل املفوضية ،يعمل
ً
الحال مع العديد من املوظفني اآلخرين خالل انتخابات  .2010يعلق قائالً" :مل يكن من واجبنا فهم قانون
51
االنتخابات .اقتىض عملنا أداء العملية اإلدارية فقط.

كان هيكل إدارة االنتخابات بالغ التعقيد .يف األعىل توجد املفوضية القومية لالنتخابات،
ثم لكل والية لجنة انتخابات عليا ( .)SHECاستخدمت هذه اللجان سلطتها إلنشاء
لجان فرعية متعددة ،بلغت يف بعض الحاالت تشكيل لجنة لكل دائرة انتخابية .عملت
هذه اللجان الفرعية مع الضباط املعينني العائدين من املعاش (عىل مستوى الوالية)
وموظفي االنتخابات (عىل مستوى الدائرة االنتخابية) لتوظيف طبقة أخرى من املوظفني
املؤقتني يعملون يف تسجيل الناخبني وكموظفي اقرتاع .كان رؤساء مراكز االقرتاع إىل
حد كبري من موظفي الخدمة املدنية واملعلمني املتقاعدين ،أو "رجال ونساء عقالنيني
و ُمنضبطني"  ،كام قال أحد من وظّفهم . 52أما معظم موظفي التسجيل واالقرتاع املؤقتني
فهم من حديثي التخرج .ضمت هذه املجموعة عدد كبري من النساء ،قد يُنظر إىل
وجودهن عىل أنه لفتة مصممة للمتفرجني الدوليني ،الذين كانوا سعداء بالفعل .وميكن
َّ
أيضا استجابة عملية للحاجة إىل تعبئة الناخبات أو كخيار متعمد ملوظفات
اعتباره ً
االقرتاع ،الاليئ قد يتعرضن بسهولة أكرب للرتهيب من قبل املوظفني الذكور األعىل مرتبة.

47 Eddie Thomas, ‘Elections in Sudan’, Review of African Political Economy 379–373 :)2010( ,125/37; Ali and el-Battahani,
‘Sudan: colonial heritage’, 268.
 48مقابلة مع مسؤول سابق يف االنتخابات ،أم روابة 20 ،أبريل 2021؛ ومقابلة مع عضو سابق يف اللجنة العليا النتخابات الوالية ،كسال 15 ،مارس .2021
 49مقابلة مع ناشط بحزب األمة ،أم بدة 24 ،مارس  .2021مقابلة مع مسؤول انتخايب سابق ،كسال 23 ،مارس .2021
 50مقابلة مع صحفي ،نياال 15 ،مايو .2021
 51مقابلة مع مسؤول انتخاب سابق ،أم درمان 25 ،مارس .2021
 52مقابلة مع مسؤول سابق يف االنتخابات ،أم روابة 17 ،أبريل .2021
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ومع ذلك ،ميكن اعتبار انتخابات عام  2010متري ًنا واس ًعا ،حيث تم تعيني حوايل 105,000
53
موظف يف جميع أنحاء البالد.
كان تعيني املوظفني متري ًنا رئيس ًيا يف رعاية الدولة ومحسوبيتها .ومع ذلك ،فقد حدث
هذا من خالل توسط الشبكات املحلية التي كانت هي نفسها جز ًءا من املؤسسات
ظل النظام .يف بعض األحيان كان للسلطات العرفية واللجان
املحلية التي تطورت يف ّ
الشعبية دور غري رسمي ،لكنه مهم يف ترشيح أو املوافقة عىل تعيني املوظفني .مبجرد
تعيينهم ،وجد موظفو االنتخابات أنفسهم يعملون بشكل وثيق مع املؤسسات التي
أنشأها النظام وطورها .اعتمد التسجيل بشكل كبري عىل اللجان الشعبية ،التي قدمت
شهادات هوية للناخبني املحتملني .كام اعتمدت عىل اإلدارة املحلية ،مبا يف ذلك السلطات
العرفية .وفقًا ملسؤول انتخايب سابق ،قدمت اإلدارة املحلية ،يف بعض الحاالت ،قوائم
األسامء املطلوب تسجيلها" :تم التسجيل بدون إحضار وثائق وأوراق هويّة .واكتفوا
بوجود شيخ الحي أو رئيس البلدية يف تسجيل األسامء".
54ويف غياب سجل مدين شامل ،ض ّم كل مركز اقرتاع موظف واحد أو أكرث من السكان
املحليني املطلعني الذين رشحهم املجتمع ،وهم ينتمون إما إىل السلطات العرفية أو
اللجان الشعبية .كانت مهمتهم هي تأكيد أن الناخب هو صاحب البطاقة التي يحملها.
من الواضح أن هذا الدور كان بابًا واس ًعا إلساءة استخدام السلطة والفساد.
مثلام تضمنت العملية االنتخابية الرسمية إعادة التأكيد عىل أهمية املؤسسات املحلية
يف سيطرة حزب املؤمتر الوطني ،كان للحمالت تأثري مامثل .كان من الصعب متييز حدود
الهياكل املحلية لحزب املؤمتر الوطني ،وإدارة الحكم املحيل ،والسلطة ال ُعرفية ،ومنظامت
املجتمع املدين التي يرعاها النظام .يف أي مجتمع لعب نفس األشخاص أدوا ًرا متعددة.
حشدوا الناس للمسريات والليايل السياسية .انتقلوا من منزل إىل منزل لبناء الدعم .نظموا
توزيع التربعات الخريية من جهة الحكومة أو املرشحني .استأجروا حافالت إلحضار
الناخبني إىل مراكز االقرتاع وتزويدهم بوجبات طعام خفيفة .وكام قال أحد مراقبي
االنتخابات املحلية:
النظام الحاكم موجود يف مراكز التسجيل واالقرتاع ….هناك سيطرة من قبل املؤمتر
الوطني .اللجان الشعبية كانت حارضة .قدموا الضيافة للناس .جلبوا الناخبني .أقاموا
55
مراكز التسجيل واالقرتاع وعملوا داخلها لتمييز أعضاء الحي من الغرباء.
كانت املنافسة عىل الرتشُّ ح ضمن قامئة حزب املؤمتر الوطني شيئًا حقيقيا ً وإن كانت
مقيدة ،مع توسط ال ُرعاة املحليني يف الصفقات املحلية بني املنافسني املحتملني .حيث
كُو ِف َئ من تنحوا جانبا ً من أجل وحدة الحزب بوظائف أو عقود حكومية أو منح دراسية
املحيل ،ممن تحالفوا سابقًا مع حزيب األمة
ّ
ألنفسهم ومؤيديهم .56كام سعى ذوو النفوذ
أو االتحادي الدميقراطي ،إىل اقتناص أدوار يف حزب املؤمتر الوطني ،مام يؤكد االنهيار
57
الوشيك لشبكات األحزاب التقليدية املحلية.

استندت حمالت من فازوا برتشيحات حزب املؤمتر الوطني عىل قدرتهم عىل التوسط
مع الحكومة وتأمني الفوائد للدائرة االنتخابية .األمر الذي ميكن تقدميه كدليل عىل التزام
أخالقي تجاه املجتمع من جانب املرشحني .وهو ما يلخصه مسؤول سابق يف حزب
املؤمتر الوطني" :هذه مطالب الشعب .كانوا بحاجة إىل مدارس .بحاجة آلبار تقيض عىل
مشكلة عطشهم"  .58أصبحت االنتخابات نفسها أداة رعاية قوية .فرصة للتمرن عىل
التسلسل الهرمي للزبائنيّة عىل مستويات متعددة .من األرملة التي ذهبت للتصويت
لتأكيد مطالبتها األخالقية بالدعم الخريي من املنظمة النسائية ،والعمدة الذي ش ّجع
أفراد مجتمعه عىل حضور تجمع سيايس عىل أمل أن يضمن ذلك حفر آبار جديدة لهم،
إىل املرشح الربملاين الذي استخدم كل نفوذه املحيل ووضعه واتصاالته األرسية لكسب
أصوات حزب املؤمتر الوطني ،مع توقع أنه مبجرد دخوله الربملان ميكنه  /ميكنها مكافأة
املجتمع ببناء طريق أو مدرسة ،ومكافأة األنصار بوظائف أو خدمات تجارية مقابل
متويل الحملة أو الدعم الشخيص .59ترشح عدد ضخم النتخابات املجلس الوطني يف عام
60
 ،2010مبتوسط حوايل  9مرشحني لكل مقعد ،مام يشري إىل جاذبية هذا الدور كوسيط.
إىل جانب هذا التمرين يف تأسيس دولة الرعاية ،أتاحت الحملة االنتخابية واالنتخابات
فرصة إظهار سيطرة النظام عىل األجهزة األمنية .ا ُعتقل الصحفيني الناقدين .وجد مرشحو
ونشطاء املعارضة صعوبة يف الحصول عىل إذن من الرشطة واإلدارة املحلية لعقد
اجتامعات .كان االستخدام الحزيب لألجهزة األمنية أكرث وضو ًحا ،ويف بعض األحيان وحش ًيا،
يف الواليات التابعة اآلن لدولة جنوب السودان .اعتمد النظام الحاكم يف الجنوب عىل
أجهزته األمنية بسبب افتقاره شبكة املؤسسات املعقدة التي طورها حزب املؤمتر الوطني
يف الشامل .مل يكن لدى الحركة الشعبية لتحرير السودان املوارد وال الوقت إلنشاء مثل
هذه الشبكة .ومع ذلك ،فإن انتشار األجهزة األمنية وسلوكها يف كل مكان يشري إىل نقطة
بسيطة :أنّ النظام الحاكم حينها كان هو الدولة ،وأنّ النتيجة االنتخابية الوحيدة املمكنة
كانت انتصار حزب املؤمتر الوطني يف الشامل والحركة الشعبية لتحرير السودان يف
الجنوب.
يف حني أن االنتصارات الساحقة التي حققها الحزبان ترجع جزئيًا إىل االنتهاكات املتعددة
أيضا مدى توطُّن حزب املؤمتر
التي شهدتها العملية االنتخابية ،فقد أظهرت هذه العملية ً
الوطني يف الحياة اليومية يف السودان الحايل .يبدو أنه ال توجد سياسة أخرى ممكنة.
قاطعت األحزاب التقليدية االنتخابات ألن العملية كانت مجحفة للغاية .وأدركت يف
ذات الوقت أنها فقدت إىل حد كبري ارتباطها بالسياسات املحلية ،التي تقوم عىل املكانة
والزبائنيّة ،التي تستند عليها السياسات االنتخابية ،يف جميع أنحاء البالد .61رمبا هناك
تضخيم وتزوير لإلقبال عىل انتخابات  ،2010لكن هناك أدلة كثرية عىل أن الكثريين
قد صوتوا .كام أنّ عدد قليل من املقاعد الجغرافية قد ذهبت إىل مرشحني مستقلني أو
آخرين زعموا انتامئهم إىل أحد األحزاب التقليدية ،لكن يف نهاية األمر هيمن حزب املؤمتر
الوطني عىل املجلس الوطني.

53 Scanteam, ‘Democracy Support through the United Nations’, 13.
 54مقابلة مع مسؤول محيل ،أم بدة 23 ،مارس  ،2021ومقابلة مع العمدة ،نياال 19 ،أبريل.2021
 55مقابلة مع مراقب محيل سابق يف االنتخابات ،أم بدة 29 ،مارس .2021
 56مقابلة مع مرشح مستقل سابق ،أم بدة 30 ،مارس 2021؛ )Abdel Ghaffar Ahmed, ‘One Against All: The National Islamic Front (NIF
June 9 Accessed .2008 ,)and Sudanese Sectarian and Secular Parties’, Sudan Working Paper, Bergen: CMI (Chr. Michelsen Institute
.one-against-all-the-national-islamic-front-nif-3115/https://www.cmi.no/publications ,2021

 58مقابلة مع مسؤول سابق يف حزب املؤمتر الوطني ،نياال 19 ،أبريل .2021
 59مقابلة مع العمدة ،نياال 19 ،أبريل .2021
 60تم استنتاج الرقم من وثائق نتائج املفوضية القومية لالنتخابات.

 57مقابلة مع الوكيل السابق للحزب ،أم روابة 15 ،أبريل 2021؛ ومقابلة مع مسؤول سابق يف حزب املؤمتر الوطني ،نياال 19 ،أبريل .2021
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االنتخا�2015 :
تراجع االستبداد
بي

بعد انفصال الجنوب يف عام  ،2015نظمت حكومة البشري ما أصبح آخر انتخابات لها.
جرى تعديل طفيف يف النظام االنتخايب ،مع انتخاب نصف مقاعد املجلس الوطني عىل
أساس التمثيل النسبي .كانت الخربات والهياكل التي أنشئت يف انتخابات  2010ال تزال
متاحة ،حيث أعيد تعيني العديد ممن عملوا يف وظائف مؤقتة مرة أخرى يف انتخابات
 ،2015سواء كأعضاء اللجان واللجان الفرعية ،ومسؤولني عن االنتخابات ،ورؤساء مراكز
االقرتاع .تم تعيني أكرث من  60ألف موظف ،ومرة أخرى كان العديد من موظفي أدىن
السلسلة الهرم ّية من النساء .62مارست اللجان الشعبية واملؤسسات األخرى عملها بشكل
جيد خالل التعبئة االنتخابية ،حيث جمعت فعاليات الحملة بني وعود املحسوبية
وتأكيد شبكات الوالء .63لكن الظروف تغريت .مل يكن هناك دعم دويل لهذه االنتخابات،
وبالتايل افتقرت إىل التمويل أو الخرباء الزائرين .كام أن موارد الحكومة تقلصت بشكل
كبري بسبب انفصال الجنوب وحرب الحدود .ويف حني نظرت األحزاب التقليدية بجدية
للمشاركة يف انتخابات عام  ،2010قاطعت انتخابات عام  2015منذ البداية .جاءت
أيضا يف نهاية عملية غري حاسمة للحوار الوطني ،وبعد وقت غري
انتخابات عام ً 2015
طويل عىل االحتجاجات الشعبية لسنوات .2013-2012
كانت هذه االنتخابات أقل توثيقًا من سابقتها ،خاصة مع وجود عدد قليل من املراقبني
الدوليني .رأت بعثة االتحاد األفريقي التي عملت عىل تقييم فرتة ما قبل االنتخابات
أنّ املفوضية القومية لالنتخابات "ال تتمتع بثقة معظم املنافسني االنتخابيني وأصحاب
املصلحة" ،وأنّ البيئة لن تسمح "مبشاركة حرة يف العملية السياسية" ،وأوصت بعدم
إرسال بعثة .64تجاهل االتحاد األفريقي هذه التوصية وأرسل بعثة مراقبة .قدمت البعثة
منخفضا بشكل عام" ،اليشء
بعض التوصيات األخرى .حيث الحظت أنّ "اإلقبال كان
ً
الذي تؤكده نتائج االنتخابات الرئاسية الواردة يف التقارير الرسمية ،هذا عىل الرغم من
متديد فرتة التصويت لتشجيع املزيد من الناخبني عىل املشاركة.
65ال تتضمن نتائج االنتخابات الربملانية الرسمية إحصاءات املشاركة (وهو يف حد ذاته أمر
ذو داللة) ولكن هناك تقارير رسمية عن عدد األصوات التي جمعها املرشحون الفائزون.
جدا
تشري هذه األرقام إىل أن عدد الناخبني الذين أدلوا بأصواتهم يف بعض الدوائر قليل ً
مقارنة باالنتخابات السابقة .يف ريف كسال ،عىل سبيل املثال ،حيث يُزعم أن مرشح حزب
املؤمتر الوطني لعام  2010فاز بـ  24904صوت ًا ،فاز مرشح منشق عن الحزب االتحادي
الدميقراطي يف عام  2015بأغلبية  7447صوت ًا فقط .66مرشح حزب املؤمتر الوطني
الفائز يف دائرة جنوب نياال يف عام  2010بعدد  15,589صوت ًا ،فاز يف عام  2015بعدد
حامسا .ترشّ ح  1200فقط للمقاعد
 7072صوت ًا فقط .كام كان املرشحون املحتملون أقل
ً

الجغرافية يف املجلس الوطني (حوايل  6مرشحني لكل مقعد) مقارنة بـ  1880يف عام
 .2010ليس من الواضح ما إذا كان هذا مجرد استجابة لدعوة املعارضة للمقاطعة .قد
أيضا عىل أنه نتيجة تضاؤل قدرة مؤسسات الدولة عىل تقديم الرعاية ،وبالتايل
يُنظر إليه ً
تضاؤل سياسات املحسوبية ،عىل املستوى املحيل.
شهدت هذه االنتخابات فوز عدد أكرب قليالً من مرشحني خارج قامئة حزب املؤمتر
الوطني ،مقارنة بانتخابات  .2010ترشّ ح هؤالء إما كمستقلني أو زعموا عضويتهم لواحدة
من فصائل لألحزاب التقليدية اآلخذة يف التكاثر واالنتشار الرسيع .إحدى طرق تفسري
خسائر حزب املؤمتر الوطني لبعض الدوائر يف انتخابات  2015هو صعوبة تقديم حزب
ايدا
املؤمتر الوطني باعتباره الوسيط الوحيد الف ّعال مع الدولة يف لحظة شهدت ش ّحا ً متز ً
للموارد .يقرتح أحد مرشحي املعارضة تفسريا ً آخر ملكاسب األحزاب األخرى :شجع حزب
املؤمتر الوطني املجموعات املنشقة عن بعض األحزاب التقليدية واألحزاب السياسية
األصغر عىل املشاركة ،ووعدهم بالفوز بعدد قليل من املقاعد .67بشكل عام ،تبدو
انتخابات عام  2015ملفتة للنظر بسبب انخفاض مستويات املشاركة ،والتي كشفت عنها
68
مقاطع فيديو توضح خلو مراكز االقرتاع ومظاهر امللل التي تبدو عىل موظفي االقرتاع.
ن ف
وال�لمانية):
الجدول  - 5مقارنة :إقبال
عام  2010و( 2015االنتخابات الرئاسية ب
ي
الناخب� ي� ي

2010
2015

الناخبون
املسجلون
11,652,723
14,206,203

اإلقبال عىل االنتخابات
الرئاسية
7,474,002
6,091,412

أصوات البشري
6,483,499
5,252,478

الدوائر الجغرافية التي فاز بها حزب
املؤمتر الوطني (من إجاميل )213
188
172

املصدر :بيانات املفوضية القومية لالنتخابات وتقرير بعثة االتحاد األفريقي لعام  .2015يرجى مالحظة أ ّن أرقام عام الواردة  2010تخص شامل السودان
(السودان حال ًيا) فقط.

62 Sudan’s electoral body to employ 60,000 workers to run April elections’, Sudan Tribune, 20 March 2015. Accessed 10 June
2021, https://sudantribune.com/spip.php?article54343; African Union, ‘African Union Election Observation Mission to the April
2015 Presidential and Parliamentary Elections in the Republic of Sudan. Final Report’, Addis Ababa: African Union, 2015b, 21.
Accessed 4 June 2021, https://www.eisa.org/pdf/sud2015au9.pdf accessed.
63 James Copnall, ‘Sudan elections 2015: Bashir on the campaign trail’, African Arguments, 10 April 2015. Accessed 10 June 2021,
https://africanarguments.org/04/2015/sudan-elections-2015-bashir-on-the-campaign-trail-by-james-copnall/.
64 African Union, ‘Report of the African Union Pre-election Assessment Mission to Sudan’, Addis Ababa: African Union, 2015a,
14 and 7. Accessed 10 June 2021, http://africanarguments.org/wp-content/uploads/04/2015/AU-Pre-election-Assessment-MissionReport-Sudan-2015-elections.pdf.
65 African Union, ‘Election Observation Mission’, 251.

68 See, for example: ‘Low morning turnout in Sudanese election’, Agence France-Presse, 16 April 2015. Accessed 2 June 2021,
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Skb0cFTk2uk.
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أيضا من هذا املصدر.
 66األرقام من نتائج املفوضية القومية لالنتخابات .إحصاءات التصويت األخرى الواردة يف هذه الفقرة مستمدة ً
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تضم ما يُطلق عليه "قامئة التالعب" االنتخايب قامئة طويلة من املامرسات .69يحدد
الترشيع الحايل ،قانون االنتخابات الوطنية لعام  ،2008عد ًدا من املامرسات غري القانونية
يف الفصل العارش ،والذي يحمل عنوان "املامرسات الفاسدة وغري القانونية واملخالفات
أيضا عد ًدا من املامرسات الرضورية ،والتي يعترب عدم اتباعها
االنتخابية" .70يحدد الفصل ً
أم ًرا غري قانوين .شهدت انتخابات  2015انتهاكات واسعة النطاق لقانون  .2008وهي
أشكال كبرية من التالعب االنتخايب غري املرشوع
ً
ظاهرة ليست جديدة .إذ شهد السودان
عىل مدار الثالثني عا ًما املاضية.
يجب التأكيد عىل نقطتني .أوالً ،كام توحي املناقشة السابقة ،مل تكن الهيمنة االنتخابية
لحزب املؤمتر الوطني نتيجة خرق القواعد االنتخابية فقط .كانت السياسات الزبائنيّة،
أيضا يف هذا األمر .لن يؤدي تحسني العملية
وأمناط عدم املساواة ،واإلقصاء ،مركزية ً
االنتخابية وتقليل املامرسات السيئة إىل تغيري فوري لتلك السياسة .ثان ًيا ،مل تكن جميع
املامرسات الخاطئة يف االنتخابات نتيجة مخططات منسقة من قبل النظام لتزوير
االنتخابات .غالبًا ما ت ُنتهك القواعد بسبب ضغط الوقت أو نقص املوارد أو ببساطة ألنه
كان من األسهل عدم اتباع القواعد بدالً من اتباعها .أما عندما تأيت املامرسات الخاطئة
بن ّية حزبية ،فقد تكون مدفوعة بسياسات محلية زبائن ّية ومن خالل التنافس ،واملكانة،
بقدر هي مدفوعة مبخطط منسق لتحقيق نرص واضح لحزب املؤمتر الوطني .لكن
أيّا ً كان نوع سوء الترصف ،فهو يفتح املجال للتالعب املتعمد بالنتائج .كام يجعل من
الحد من املامرسات االنتخابية الخاطئة
السياسات الزبائن ّية أكرث إشكالية .يجب أن يساعد ّ
يف إنتاج سياسة أكرث شموالً وانفتا ًحا يف السودان.
ف
ف
التالعب ي� التصويت واالحتيال ي� الفرز

أبسط أشكال املامرسات الخاطئة يف االنتخابات هو التدخل املبارش يف نتائج التصويت.
قصصا متكررة وذات مصداقية عن حشو صناديق
شهدت االنتخابات السودانية
ً
االقرتاع بأوراق اقرتاع مزيفة ،وإتالف أوراق االقرتاع الفعلية أو فقدانها ،وتغيري عدد
األصوات ونتيجة التصويت .71رمبا كان األخري هو األكرث انتشا ًرا .ظهرت انتقادات لكثري
من جوانب انتخابات  ،2010ولكن فرز األصوات كان إشكال ًيا بشكل خاص ،مثل التغيري
املتكرر لالستامرات ،وعدم استخدام النظام املصمم للتحقق من األرقام ،بحيث أصبح من
املستحيل التحقق من النتائج من خالل أي نوع من التدقيق ألن األرقام األساسية (النتائج
عىل مستوى محطة االقرتاع) مل تتوفر مطلقًا .72ال يوجد منشور مكتمل لنتائج االنتخابات،
حتى عىل املستويات األعىل (عدد األصوات التي حصل عليها كل مرشح يف كل دائرة
69 Andreas Schedler, ’Elections without democracy: The menu of manipulation’, Journal of Democracy 2002( 2/13).
70 National Assembly of Sudan, ‘The National Elections Act 2008’, Khartoum: National Assembly of Sudan, 2008. Accessed 5
June 2021, https://aceproject.org/ero-en/regions/africa/SD/sudan-electoral-law2008-/view.
 71مقابلة مع صحفي ،الخرطوم 4 ،أبريل .2021
72 European Union, ‘European Union Election Observation Mission to the Republic of the Sudan. Final Report on the
Executive and Legislative Elections’, Brussels: European Union, 46-42 ,2010. Accessed 4 Junhttps://www.europarl.europa.eu/
meetdocs/2014_2009/documents/afet/dv/20100713/201007/201_finreportsudan_en.pdf
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جغرافية) .عالوة عىل ذلك ،فإن املعلومات املتوفرة غري متسقة بطريقة تشري إىل وجود
مشاكل كبرية.
مبقارنة النتائج املتوفرة عرب بطاقات االقرتاع املتعددة (انظر الجدول  ،)6يبدو أن عد ًدا
أكرب من األشخاص أدلوا بأصواتهم ملنصب الرئيس مقارنة بوايل الخرطوم .73يف كسال ،يبدو
عدد الناخبني الذين أدلوا بأصواتهم يف السباق عىل منصب الوايل أكرث بـ  100ألف مقارنة
باالقرتاع الرئايس .يف نهر النيل ،اختار العديد من الناخبني عىل ما يبدو التصويت ملنصب
الرئيس والوايل فقط .يف جنوب كردفان ،يبدو أن  20ألف ناخب قد أدلوا بأصواتهم لقامئة
الحزب ولكن ليس لقامئة النساء .يف دوائر انتخابية أخرى ،يبدو أن بعض الناخبني أدلوا
بأصواتهم فقط يف بطاقات التمثيل النسبي .هناك سبب معقول للعدد املنخفض نسب ًيا
للناخبني يف قامئة املقاعد الجغرافية يف املجلس الوطني .وهو خلو عدد قليل من الدوائر
االنتخابية من املنافسة أو تأجل فيها االقرتاع .خالف ذلك ،ال تتبع االختالفات ،التي تكون
كبرية يف بعض األحيان ،منطًا ثابتًا .يبدو من املرجح أن هذه االختالفات يف إقبال الناخبني
هي نتيجة أخطاء متعددة ،وعمليات منترشة وإن كانت غري منسقة من التالعب
باألصوات وتزوير الفرز يف سياقات ومواقع تنافس متعددة.

الشكل .6

الناخب� عىل ت
ي ن
االق�اع:
الجدول  .6انتخابات  :2010مقارنة إلقبال
الوالية
شاملية
النيل األبيض
الخرطوم
نهر النيل
كسال
البحر األحمر
شامل كردفان
جنوب كردفان
القضارف
الجزيرة
النيل األزرق
سنار
شامل دارفور
جنوب دارفور

قامئة النساء
213,186
397,394
1,285,420
323,064
525,492
415,630
554,485
373,769
323,064
1,023,824
249,681
353,478
غري متاح
498,253

قامئة الحزب
212,138
388,570
1,258,583
328,139
537,109
404,845
554,922
395,365
328,139
1,011,026
328,139
323,203
غري متاح
550,328

الدوائر الجغرافية الوايل
219,887
220,753
396,689
333,623
1,315,654
1,104,413
349,705
313,359
636,496
464,022
436,705
304,507
546,519
519,011
غري متاح
390,949
317,824
232,028
1,063,223
1,017,623
254,276
270,588
358,147
336,378
غري متاح
294,922
532,719
534,693

قامئة نساء والئية قامئة حزب والئية
207,280
غري متاح
427,491
غري متاح
1,276,097
1,251,334
321,256
324,167
522,887
532,709
401,217
402,780
523,562
538,121
غري متاح
غري متاح
319,222
317,991
غري متاح
غري متاح
250,444
250,939
353,673
358,092
غري متاح
339,947
501,349
498,587

رئايس
221,418
405,460
1,356,250
349,922
651,138
435,633
544,677
370,363
326,039
1,134,303
251,268
360,405
318,862
510,822

النسبي التي تظهر أصوات جميع األحزاب ،ومل تنرش الحسابات التي عىل أساسها توزعت
املقاعد .اعترب البعض مقاعد النساء وسيلة لضامن التمثيل الفعال الهتاممات املرأة ،األمر
الذي مل يحدث .يشري املشاركون يف املقابالت إىل أن العديد من الناخبني ال يهتمون أو
74
يفهمون مقاعد التمثيل النسبي.

املصدر :تم تجميعه من بيانات املفوضية القومية لالنتخابات.

يبدو التالعب باألصوات مرج ًحا بشكل خاص يف بطاقات االقرتاع الخاصة بالتمثيل
النسبي ،والتي فاز فيها حزب املؤمتر الوطني بأغلبية ساحقة يف كل من عامي 2010
و .2015وقد أُعلن عن نتائج هذه األصوات عىل مستوى الوالية ،لذلك كان لكل والية يف
الواقع سباق متثيل نسبي خاص بها .باإلضافة إىل ذلك ،مل تقدم بعض الواليات أي أعداد
حقيقية للناخبني .كام مل تقدم أي والية نتائج كاملة ملجموع بطاقات االقرتاع بالتمثيل
 74بلقيس بدري وسامية النقر ،الكوتة يف قانون االنتخابات السوداين :اإلنجازات والتحديات والدروس املستفادة ،أم درمان :األحفاد2013 ،؛ مقابلة مع ناشط
يف املجتمع املدين ،عطربة 22 ،مايو .2021

 73تم تجميع كل هذه األرقام من بيانات املفوضية القومية لالنتخابات ما مل ينص عىل خالف ذلك.
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ف
التالعب ي� توزيـ ــع الدوائرالجغرافية

غالبًا ما شهدت االنتخابات الربملانية الليربالية اتهامات متبادلة بني األحزاب التقليدية
مبحاوالت تعديل حدود الدوائر االنتخابية ألهداف حزب ّية ،عاد ًة عن طريق تضمني أو
استبعاد مجموعة إثن ّية يُنظر إليها عىل أنها مرتبطة بحزب معني . 75يزعم البعض أن
هذا السلوك قد استمر (تحديد دائرة أم روابة) رغم ما أورده الفصل الخامس من قانون
االنتخابات القومية لعام  ،2008والخاص بتحديد متطلبات ترسيم الدوائر الجغرافية،
76
والذي جعل التالعب يف االنتخابات غري قانوين.
يجب تخصيص الدوائر وفقًا للتعداد السكاين .كام يجب إعطاء كل والية عد ًدا من
املقاعد يتناسب مع عدد سكانها .عىل أن تقرر لجنة االنتخابات الوالئية العليا ()SHEC
حدود الدوائر االنتخابية .يجب أال تتخطى الدوائر االنتخابية الحدود اإلدارية ،ويجب أال
الحصة القومية؛ أي العدد الناتج عن قسمة مجموع
تختلف بأكرث من  15يف املائة من
ّ
سكان السودان عىل إجاميل عدد الدوائر.
القصد من ذلك هو الحفاظ عىل درجة من املساواة يف التمثيل .يف انتخابات عام ،2010
تقرر ترسيم حدود الدوائر الجغرافية يف وقت متأخر .مل تكن الخرائط املوضوعة لرشح
الرتسيم مفصلة بشكل ٍ
كاف ،ما تسبب بوجود أكرث من  800استئناف أمام لجان SHEC
77
بشأن ترسيم الحدود ،أيدت اللجان أكرث من  300منها  .وجدت  58دعوى طريقها إىل
املحكمة من بني الطعون التي رفضتها  ،SHECخمسة منها فقط وجدت التأييد .78رغم
ريا من الدوائر االنتخابية كانت خارج
عملية االستئناف والتدقيق هذه ،يبدو أن عد ًدا كب ً
النطاق القانوين من حيث عدد السكان .لكن ليس من الواضح ما إذا كان هذا االختالف
يف الحجم ،واملشاكل املتعلقة بالعملية بشكل عام ،هي جزء من مخطط كبري للتزوير.
وفقًا لبعض التقييامت أن  SHECمل متلك القدرة عىل التعامل بشكل صحيح مع عملية
ترسيم الحدود أو الطعون .79جرت مراجعة جديدة للحدود يف عام  ،2014ورفضت
80
جميع الطعون املقدمة ضد هذه املراجعات.
ريا يف حجم الدوائر االنتخابية ،يتجاوز الحد القانوين البالغ
تظهر أرقام التسجيل تباي ًنا كب ً
 15يف املائة .ويالحظ املراقبون نقص الشفافية يف العملية .81يقرتح األشخاص الذين
أجريت معهم مقابالت من أجل هذه الدراسة أن أسباب عدم املساواة متباينة .يرص
أحد أعضاء لجان  SHECعىل أن األحزاب السياسية وراء التالعب بالحدود وليس
مسؤويل االنتخابات .82يف كسال مثال ،كانت إعادة رسم حدود دوائر مجلس الوالية من
قبل  SHECجز ًءا من املفاوضات مع حزب مؤمتر البجا ،الذي ارتبط قادته ارتباطًا وثيقًا
بالقيادات املحلية وهددوا مبقاطعة التصويت .بينام شهدت أماكن أخرى اتخاذ قرارات

ف
الغش ي� التسجيل وانتحال الهوية

ظل تزوير التسجيل سمة دامئة لالنتخابات السودانية .ومثلام هو الحال مع الترشيعات
ّ
السابقة ،ينص الترشيع الحايل عىل أن يكون الناخب )1 :يتجاوز الثامنة عرشة من العمر.
 )2تقديم إثبات الهوية ؛  )3تقديم دليل إقامة يف الدائرة االنتخابية التي يسجل فيها
ملدة ثالثة أشهر عىل األقل .84ويجب عىل الناخبني املحتملني التسجيل شخص ًيا .وقد أدى
االفتقار التاريخي لسجل مدين قومي يف تحديد الهوية إىل تعقيد هذا األمر ،باإلضافة
إىل النقص الدائم يف املوارد الرضورية لعملية تسجيل الناخبني .كذلك شهدت االنتخابات
السودانية عىل مر تاريخها ضغوط زمنية لإلرساع يف تسجيل الناخبني.
يف االنتخابات األخرية نشطت السلطات العرفية واللجان الشعبية يف التحقق من هوية
الناخبني املحتملني .يفرتض كثريون أنهم أساءوا استخدام هذا الدور لضامن تسجيل
السن القانونية ،أو يعيشون يف مكان آخر ،أو جرى تسجيلهم بالفعل
أشخاص دون
ّ
85
قدمت السلطات العرفية أو اللجان
يف مكان آخر  .تفيد تقارير أنّه يف بعض الحاالت ّ
الشعبية قوائم جاهزة باألسامء املسجلة .يدعي أحد أعضاء  SHECيف كسال" ،يتم
تسجيل معظم األشخاص من خالل وكيل أو اللجنة املحلية أو زعيم القبيلة" .86وتشري
أيضا إىل أنّ" :يبدو أنّ العديد من أوراق البطاقات [التي استخرجتها
بعثة االتحاد األورويب ً
اللجان الشعبية أو السلطات العرفية] تعكس الوالءات الحزبية ،أو كانت متاحة بكميات
87
كبرية للسامح بتسجيل أعداد كبرية ،األمر الذي يسهل من تزييف البطاقات".
أحد املراقبني املحليني لالنتخابات يرشح ذلك بشكل أكرث رصاحة:
كان هناك وجود نافذ ألفراد النظام الحاكم يف مراكز التسجيل واالقرتاع ،ورغم وجود ممثلني لألحزاب،
أيضا،
ووكالء ،وأفراد من األحياء ،لكن املؤمتر الوطني كان يسيطر عىل املراكز .اللجان الشعبية كانت حارضة ً
حيث قدموا الضيافة للناس ،وجلبوا الناخبني ،وأقاموا مراكز التسجيل واالقرتاع ،كام كانوا من يحدد ما إذا
88
كان الناخب من سكان الدائرة أم ال.

الس ِّيئ واملوارد الشحيحة يف تأخري عملية التسجيل ،ونتج عنه إما
تسبب التخطيط َ
التعجيل يف عرض القوائم أو أنها مل تحدث عىل اإلطالق ،رغم أنه رشط قانوين لقيام
 83مقابلة مع صحفي ،الخرطوم 8 ،أبريل 2021؛ مقابلة مع ناشط من حزب األمة ،أم روابة 15 ،أبريل .2021
 84قانون االنتخابات القومية  ،2008القسمني  21و.22

 75أبوشوك ،االنتخاب الربملانية.201 ,’”Willis and al-Battahani, ‘“We changed the laws ،201 -198 ،
 76مقابلة مع ناشط يف حزب األمة ،أم روابة 15 ،أبريل .2021
77 European Union, ‘Final Report’, 18.
78 Gustafson, ‘Electoral Designs’, 38–26.
79 International Foundation for Electoral Systems, ‘Final Report, FY2009–FY2013, Sudan Election Administration Support
Program’, Washington, DC: United States Agency for International Development, 84 ,2013. Accessed 9 June 2021, https://pdf.
usaid.gov/pdf_docs/PA00K2DX.pdf; and Democracy Reporting International, ‘Assessment of the Electoral Framework’, 24 and 30.
80 ‘Sudan’s electoral body rejects all appeals on delineation of geographical constituencies’, Sudan Tribune, 20 October 2014.
81 African Union, ‘Pre-election Assessment’, 6.

85 African Centre for Peace and Justice Studies, ‘Building on a cracked foundation. An analysis of the election registration
process in Sudan and its impact on the potential for free and fair elections’, New York: African Centre for Peace and Justice Studies
February 2010. Accessed 9 June 2021, https://www.acjps.org/building-on-a-cracked-foundation/; interview with administrator,
Um Badda, 23 March 2021; interview with former Umma official, Um Badda, 24 March 2021 and interview with former election
official, Umm Ruwaba, 20 April 2021.
 86مقابلة مع عضو سابق يف اللجنة العليا النتخابات الوالية ،كسال 15 ،مارس .2021
87 European Union, ‘European Union Election Observation Mission to the Republic of the Sudan. Final Report on the Executive
and Legislative Elections’, Brussels: European Union, 21 ,2010. Accessed 4 June 2021,
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2009/documents/afet/dv/20100713/201007/201_finreportsudan_en.pdf.
 88مقابلة مع مراقب محيل سابق يف االنتخابات ،أم بدة 29 ،مارس .2021

 82مقابلة مع عضو سابق يف اللجنة العليا النتخابات الوالية ،الخرطوم 15 ،مارس .2021
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االنتخابات .89مل يحدث أي تدقيق للقوائم لتحديد األسامء املزدوجة .وهذا بدوره يعني
انعدام فرصة الطعن يف التسجيل االحتيايل الظاهر ،وتصحيح األخطاء ،والطعن يف
االستبعاد من السجل .النقطة األخرية ذات أهمية ،خاصة مع تقارير عديدة تفيد بعدم
ورود أسامء كثريين يف السجل .90ويف بعض الحاالت أدرج الناخبون يف السجل ولكن
ضمن مراكز اقرتاع يف غري املكان الذي سجلوا فيه .حدث هذا يف انتخابات عام 2010
سهل عىل الناخبني معرفة
بسبب تخفيض عدد املراكز املخططة .وبشكل عام ،مل يكن ً
املكان الذي من املفرتض أن يدلوا فيه بأصواتهم.
كام مل تتوفر بطاقات تسجيل للناخبني لتحديد هويتهم ،ومع هذا حصل املسجلني يف
عام  2010عىل قسيمة مع رقم مرجعي .ويف ظل عدم وجود دليل موثق ثابت للتحقق
من هوية الناخب ،اعتمد موظفو مراكز االقرتاع عىل موظف من سكان املنطقة .وهم
عادة أفراد ترشحهم السلطة ال ُعرف ّية ،ومن املفرتض أن يكونوا عىل معرفة بجميع أعضاء
املجتمع املحيل .مل يكن هذا بأي حال من األحوال نظا ًما موثوقًا به وفتح بابًا واسعا
أي فرد انتحال شخصية ناخب مسجل
لسوء للفساد .ففي حال تواطأ هؤالء ،يسهل عىل ّ
واإلدالء بصوته باسم ذلك الشخص .كان من الشائع أن يقوم حزب املؤمتر الوطني
بإحضار الناخبني إىل مركز االقرتاع بالحافالت ،وهو أمر ليس غري قانوين .91جمع اللجان
الشعبية بني التأثري عىل التسجيل وتحديد الهوية ميكّنها من تسجيل أشخاص غري أصحاب
حق ،وإحضارهم إىل مركز االقرتاع ،وتحديد هويتهم كناخبني ،ثم السامح لهم باإلدالء
بأصواتهم.
ّ
رسية ت
االق�اع

يجب أن تكون جميع بطاقات االقرتاع رسيّة .جوهر نظام ورقة وصندوق االقرتاع برمته
هو رضورة أن يكون األفراد قادرين عىل اتخاذ خيار انتخايب دون تأثري اآلخرين .يجب
أن يكونوا يف مأمن من الرتهيب من أجل التصويت ملرشح معني ،ومن العقاب نتيجة
تصويتهم ملرشح ما .الغرض من استخدام الرموز عىل بطاقات االقرتاع هو متكني أولئك
الذين ال يستطيعون القراءة من التأشري عىل أوراق االقرتاع الخاصة بهم ،وبالتايل الحفاظ
عىل الرسية .كام يُسمح للناخبني الذين أعلنوا أنهم أم ّيون بطلب مساعدة موظفي
االقرتاع أو غريهم من األفراد .هذا ترتيب شائع يف البلدان ذات مستويات اإلملام بالقراءة
والكتابة املنخفضة نسب ًيا .ا ُستخدم هذا البند عىل نطاق واسع يف انتخابات  2010و2015
يف السودان؛ ومع ذلك ،جاء استخدامه بطريقة تشري إىل أن هذه املساعدة رمبا مل تكن
92
محايدة ،بل عملت باألحرى عىل إجبار الناخبني عىل اإلدالء بأصواتهم ملرشحني معينني.

اإلنفاق عىل الحملة واستغالل الموارد العامة

يحظر الفصل الثامن ،القسم  ،69من قانون االنتخابات القومية لسنة  ،2008استخدام
املوارد العامة يف الحمالت االنتخابية .كام مينح اللجنة القومية لالنتخابات سلطة وضع
حدود اإلنفاق عىل الحملة االنتخابية لالنتخابات الرئاسية وانتخابات املجلس الوطني.
ينص الفصل الثامن ،القسم  ،67الفقرة  ،3عىل أنّ املرشحني ملزمون قانونًا بتقديم
حسابات الحملة خالل فرتة محددة .وضعت لوائح انتخابات عام  2010حدو ًدا شكلية
عىل اإلنفاق دون فرضها .93ذكرت املفوضية القومية لالنتخابات يف عام  2015أنه هناك
حدود لإلنفاق ،ولكن حسب بعثة االتحاد األفريقي للتقييم امل ُسبق أنها مل تتمكن من
دليل عىل التنفيذ .94ووفقًا ألحد أفراد البعثة ،مل يكن
معرفة ماهية هذه الحدود ،ومل تجد ً
95
لدى املفوضية القومية لالنتخابات قدرة عىل مراقبة أو فرض حدود اإلنفاق.
من الصعب تطبيق حظر استخدام املوارد العامة يف بعض الظروف .إذا تأكد أحد
السياسيني من بناء مدرسة يف مكان معني ثم تفاخر بهذا خالل حملة إعادة انتخاب ،هل
عد هذا إساءة استخدام املوارد العامة؟ دامئًا ما كانت الحمالت االنتخابية يف السودان
يُ ّ
تدور حول الوعد بتوفري الرعاية .وحتى لو كان الحظر املفروض عىل استخدام املوارد
العامة مفهوما ً مبعنى أكرث محدودية ،فقد تم انتهاكه عىل نطاق واسع .استخدم مرشحو
حزب املؤمتر الوطني عىل كل املستويات املركبات العامة ،وحصلوا عىل معاملة تفضيلية
من املسؤولني ،رغم عدم قانونية هذا مبوجب الفصل الثامن ،القسم  ،65الفقرة  1من
96
قانون االنتخابات القومية لسنة .2008
ّ
حق الوصول إىل اإلعالم

تضمن الفقرتان  2و ،3يف القسم  ،66من الفصل الثامن ،من قانون االنتخابات القومية
لسنة  ،2008لجميع املرشحني املساواة يف الوصول إىل وسائل اإلعالم اململوكة ملكية عامة.
شهدت انتخابات  2010احرتا ًما جزئيا ً لهذا البند ،حيث متتع حزب املؤمتر الوطني بتغطية
إعالمية أكرث من بقية املتنافسني ،97باإلضافة مليزة كبرية يف تغطية وسائل اإلعالم اململوكة
للقطاع الخاص .يعود ذلك جزئ ًيا إىل أن حمالتهم كانت ممولة بشكل أفضل ،باإلضافة
إىل ملكية أنصار حزب املؤمتر الوطني لدور اإلعالم الخاصة ،سواء بشكل مبارش أو غري
مبارش .كام أن وسائل اإلعالم الخاصة عرضة للتهديدات والتخويف مبختلف أنواعه،
مهم إليرادات وسائل اإلعالم
وبالتايل هي عرضة للتالعب .يُعد اإلعالن الحكومي مصد ًرا ً
الخاصة ،لذلك رمبا كانت الصحف ومحطات اإلذاعة متيل إىل تفضيل النظام الحاكم.
أيضا عىل موافقة الحكومة .وال ننىس
تعتمد تراخيص التشغيل وإمدادات ورق الصحف ً
قدرة النظام عىل اتهام املحررين والصحفيني بارتكاب جرائم ،وبالتايل اعتقالهم وسجنهم
عىل أساس تعسفي .متنح قوانني اإلعالم السودانية صالحيات واسعة لقوات األمن ،وتخلق
بعض الجرائم شديدة التعميم ،ميكن استخدامها يف التحرش بوسائل اإلعالم الخاصة.98
93 African Union, ‘Pre-election Assessment’, 18

 89قانون االنتخابات القومية  ،2008القسم .23

94 African Union, ‘Pre-election Assessment’, 18

 90مقابلة مع ناشط يف حزب األمة ،أم روابة 15 ،مارس .2021

 95مقابلة مع عضو سابق يف املفوضية القومية لالنتخابات  ،الخرطوم  1 ،أبريل .2021

 91مقابلة مع مسؤول سابق يف مركز اقرتاع ،كسال 20 ،مايو .2021

 96جريدة الصحافة 13 ،ديسمرب 2000؛ جريدة الصحافة 23 ،ديسمرب 2000؛ .20 ,’African Union, ‘Election Observation Mission

92 Intergovernmental Authority on Development, ‘Preliminary statement of the IGAD Election Observation Mission to the
Presidential and General Elections of the Republic of the Sudan’, Djibouti: Intergovernmental Authority on Development, 27
April 2015. Accessed 10 June 2021, https://reliefweb.int/report/sudan/preliminary-statement-igad-election-observation-missionpresidential-and-general.

98 European Union, ‘Final Report’, 29; African Union, ‘Pre-election Assessment’, 20–19 ,5–4; Democracy Reporting
International, ‘Assessment of the Electoral Framework’, 20.
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إذن املساواة يف الوصول إىل وسائل اإلعالم لجميع املرشحني السياسيني التي يكفلها
القانون اسميًا مل تكن متاحة دامئًا ومل تكن متساوية عىل اإلطالق.
الرشوة

يؤكد الفصل العارش ،القسم  ،87من قانون االنتخابات القومية لسنة  ،2008أنّ من غري
القانوين تقديم رشوة أو التامسها من أجل "التأثري عىل السلوك االنتخايب" .يُع ّرف القانون
الرشوة عىل أنها تشمل الهدايا املالية ،وعروض التوظيف ،أو العقود ،أو "أي مزايا مادية
أخرى" (القسم  ، 87الفقرة  .)1ومع ذلك ،فقد انترش تقديم الهدايا وطلبها عىل نطاق
واسع .هناك مزاعم مستمرة بوجود الرشوة يف أبسط صورها؛ أي توزيع األموال إلقناع
الناخبني بدعم مرشحني معينني .قد تكون بعض هذه االدعاءات غري صحيحة ،ورمبا
يستخدمها بعض املرشحني املحبطني لرشح الهزمية واملطالبة بتفوق أخالقي .هذا ال ينفي
انتشار مثل االدعاءات ،مبا يكفي لإليحاء بحدوث رشوة من هذا النوع .يقرتح رئيس
سابق إلحدى لجان  SHECأنّ السلطات ال ُعرفيّة كانت تستلم رشاوى بشكل روتيني
أيضا سبب وجيه لالعتقاد بأن
إلقناع مجتمعاتهم بالتصويت بطريقة معينة .99هناك ً
الرشاوى استُخدمت بطرق أخرى؛ مثل إقناع بعض املرشحني باالنسحاب من املنافسة
االنتخابية .يقول أكرث من مسؤول اقرتاع سابق إنهم تلقوا رشاوى الرتكاب أنواع أخرى
عد األصوات) .إذا أخذنا التعريف الواسع لعبارة
من التزوير االنتخايب (التسجيل أو ّ
"املكافأة املادية" حرف ًيا ،فإنّ الحمالت االنتخابية نفسها تنتمي لتعريف الرشوة .مثل
التربع بالطعام للفقراء خالل شهر رمضان ،أو الوعد بحفر برئ جديد .100كام يعلق أحد من
أجريت معهم مقابلة:
‘ميكن ترجمة املال السيايس بأشكال عديدة .مثل أن يقوم مرشح يف دائرة بإدخال خدمة
جدا
الكهرباء ،وهي خدمة عامة ال ميكنك تسميتها باألموال القذرة .لكن من السهل ً
اعتبار هذه الخدمة رشوة أو محاولة للتأثري .لذلك ميكن للامل السيايس أن يتخذ أشكاالً
عديدة .هناك أموال مبارشة .إذا كان أحد املرشحني يتحدث يف ليلة سياسية ،ميكنه [أو
هي] جلب  10,000ناخب مقابل دفع رسوم املواصالت وتقديم الوجبات .وهذا متويل
101
مبارش’.
يعترب توفري الطعام أو الرشاب للداعمني املحتملني أثناء الحملة أو أثناء االقرتاع أو بعد
اإلعالن عن النتائج مامرسة شائعة .دا ًما ما يُفرس هذا عىل أنه عرض مناسب ورضوري
للكرم وليس رشوة .قلة من الناس تهتم باالستامع إىل مرشح يفتقر إىل الكرم ،ناهيك عن
التصويت له .النقطة التي تتحول عندها السياسات الزبائن ّية ،املنترشة يف كل مكان ،إىل
رشوة ليست واضحة بأي حال من األحوال .فقد يتبع الناخبون نصيحة الصادق املهدي
الشهرية بأكل الثور الذي ذبحه أحد املرشحني من أجلهم ثم اإلدالء بأصواتهم ملرشح
آخر .ومع ذلك ،قد يكون ذلك صع ًبا عندما يشعر الناخبون إما أنهم يخضعون للمراقبة
الدقيقة من قبل اآلخرين أو أن قبول الهدية يضعهم تحت التزام أخالقي ال ميكنهم
تجاهله.

ّ
حرية تنظيم الحمالت

يكفل القسم  ،65الفقرة  ،2من قانون االنتخابات القومية لسنة " 2008حرية التعبري
الكاملة غري املقيدة يف عرض برامج الحملة" .ويجعل القسم ( 93ب) من غري القانوين
إعاقة الحمالت .ومع ذلك ،شهدت انتخابات  2010و ،2015قيو ًدا كبرية عىل الحمالت.
يف عام  ،2010كانت املوافقة املسبقة عىل أي حدث انتخايب مطلوبة ،وإن كان بدرجات
متباينة قليالً يف أجزاء مختلفة من السودان .ويُزعم أنها استخدمت لتقييد حمالت
املرشحني من غري حزب املؤمتر الوطني .102أفادت بعثة املراقبة التابعة لالتحاد األورويب
بعدة أمثلة عىل مضايقة وترهيب املرشحني غري املنتمني إىل حزب املؤمتر الوطني من قبل
األجهزة األمنية؛ كانت هذه أكرث شيو ًعا وانفتا ًحا يف املناطق التي تتبع اآلن لدولة جنوب
السودان ،ولكنها حدثت يف جميع أنحاء البالد .103أفادت بعثة االتحاد األفريقي لتقييم
األوضاع قبل انتخابات عام  2015أنّ األجهزة األمنية عملت عىل "تقليص أنشطة أحزاب
املعارضة" ،والحظت "االعتقاالت التعسفية ألعضائها والقيود املفروضة عىل حركتهم".104
جاء تقرير بعثة االتحاد األفريقي الالحقة ملراقبة االنتخابات أقل انتقا ًدا للعملية .حيث
استخدم صيغة سلبية واضحة يف القول أنّ "بعض األحزاب أو املجموعات وجدت صعوبة
105
يف تنفيذ أنشطة مرشوعة تتعلق بالعملية االنتخابية".

102 Carter Center, ‘Observing Sudan’s 2010 National Elections’, 33–32.
 99مقابلة مع عضو سابق يف اللجنة العليا النتخابات الوالية ،عطربة 18 ،أبريل .2021

103 European Union, ‘Final Report,’ 27

 100جريدة الصحافة  19كانون األول .2000

104 African Union, ‘Pre-election Assessment’, 12 and 17.

 101مقابلة مع صحفي ،الخرطوم 8 ،أبريل .2021
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ما العمل؟ قرارات وتحديات التخطيط لالنتخابات
يجب اتخاذ قرارات متعددة بشأن طبيعة وإدارة االنتخابات قبل نهاية عام  .2021وإذا
قدر لالنتخابات أن يلعب دو ًرا إيجابيًا يف االنتقال السيايس ،فيجب أن تتأسس تلك
كان ُم ّ
القرارات عىل معرفة واضحة مبا يهدف االقرتاع إىل تحقيقه بالضبط .هناك احتامالت
عديدة ،وليست كل هذه األهداف متوافقة .يجب أن يكون تحديد األولويات هو
الخطوة األوىل .كام يجب أن تو ّجه األهداف امل ُحددة مسبقًا جميع القرارات الالحقة.
إذا كان الهدف الرئييس هو ضامن مشاركة شعبية كبرية ،تتأسس عليها رشعية تنطلق من
القاعدة إىل القمة ،فيجب إجراء االنتخابات لتعظيم املشاركة والتأكيد عىل شعور االرتباط
بني الناخبني ومن ميثلونهم .إذا كان الهدف هو التأكيد عىل املساواة يف املواطنة بني
جميع السودانيني ،فيجب أن تضمن العملية متثيل النساء واألقليات ،عىل الرغم من أن
ذلك قد ينطوي عىل صدام مع التسلسل الهرمي املحيل ،ورمبا يقلل من الشعور مبشاركة
بعض الناخبني اآلخرين .إذا كان الهدف هو إظهار حيادية الدولة وكفاءتها ،يجب أن تؤكد
العملية عىل االلتزام بالقواعد وإظهار االستعداد ملواجهة من يخالف القواعد ،عىل الرغم
من أن ذلك قد يحد من املشاركة ويخلق رصاعات مع سامرسة السلطة املحليني .إذا كان
الهدف هو تسوية الخالفات بني النخبة وضامن مشاركة أكرب عدد ممكن من الالعبني،
فقد تتضمن العملية تنازالت براغامتية عن بعض املبادئ إلبقاء أكرب عدد ممكن من
األشخاص يف مكان واحد.
أيضا يف أفضل سبل االستفادة من الدعم الدويل .قد يكون
يجب أن ينظر التخطيط ً
مفيدا ،سواء جاء يف شكل متويل مبارش أو معدات أو خربة .من املحتمل أن
الدعم الدويل
ً
يُتاح مثل هذا الدعم .وسيكون العديد من الرشكاء الثنائيني وامل ُتعددي األطراف مهتمني
أيضا جز ًءا واض ًحا من والية بعثة األمم املتحدة
باملساهمة .يعد دعم العملية االنتخابية ً
املتكاملة للمساعدة االنتقالية يف السودان ( .)UNITAMSأظهرت انتخابات  2010أن
هذا الدعم له حدوده .تؤكد املامرسة الدولية يف دعم االنتخابات عىل أهمية التحديد
الدقيق لجميع جوانب اإلجراءات ،ورضورة التوثيق مبا يسمح مبراجعة اإلجراءات .هناك
استامرة لكل ما يتعلق باالنتخابات ،عىل أمل أن يؤدي االضطرار إىل ملء االستامرات
إىل إجبار موظفي االنتخابات والناخبني عىل االمتثال التام للقواعد .إىل جانب التدريب
والدعم اللوجستي (عىل وجه الخصوص ،باإلضافة إىل التأمني) ،ذهب الكثري من الدعم
الدويل امل ُقدم النتخابات عام  2010إىل وضع املبادئ واالستامرات .ومع ذلك مل يكن هذا
النهج ناج ًحا .إذ لك يكن هناك التزام دائم باملبادئ يف تلك االنتخابات.
يعود فشل هذا النهج جزئ ًيا إىل الشك املتبادل بني حزب املؤمتر الوطني ومقدمي الدعم
الرئيسيني (الواليات املتحدة ،واالتحاد األورويب ،ووكاالت األمم املتحدة) .يشتيك أحد
مقدمي الدعم من "املقاومة الكبرية التي واجهت عمل املستشارين الدوليني" .106اعتقد
مقدمو الدعم الدويل أنّ الحكومة رمبا تعمدت التباطؤ يف التخطيط (ألنها تهدف إىل
الغش) أو أن التخطيط كان غري ٍ
كاف (عدم كفاءة تدريب موظفي املفوضية القومية

أيضا توترات منخفضة املستوى بني موظفي
لالنتخابات) ،أو كليهام .107قد تكون هناك ً
املفوضية القومية لالنتخابات ،الذين شعروا أنهم إداريون ذوو خربة ،والخرباء الدوليني،
الذين كانوا حريصني عىل املعايري الدولية .تشري اللغة املستخدمة من قبل الخرباء الدوليني
إىل تعامل هؤالء الخرباء مع املفوضية القومية لالنتخابات وموظفيها بقدر كبري من
التعايل .مثل التعليق الوارد يف التقرير الصادر عن املؤسسة الدولية لألنظمة االنتخابية
( )IFESبأن " IFESكانت قادرة عىل زيادة توعية املفوضية بالعملية االنتخابية
أيضا كانت هناك انقسامات وسط مقدمي الدعم الدويل .االنقسام األكرث
الصائبة"ً .108
وضو ًحا كان بني برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ( )UNDPوبعثة األمم املتحدة يف السودان
( ،)UNMISحيث شعر كل منهام أنّ الدعم االنتخايب جزء من واليته ،دون تنسيق
نهجهام يف هذا الصدد .109إذا كان هناك دعم دويل يلوح يف األفق ،فسيكون أكرث فعالية
إذا كان متسقًا يف النهج ومنسقًا بشكل واضح بني جميع األطراف ،مع رضورة تجنب
العالقة العدائية مع هيئة إدارة االنتخابات.
االنتخا�
النظام
بي

ميكن النظر إىل تاريخ االنتخابات يف السودان باعتباره رصاع طويل بني األنظمة االنتخابية.
بشكل عام هيمن نظام الدوائر الجغرافية التي يفوز فيها من يحصل عىل أكرث األصوات؛
لكنه مل ينج من انتقاد مستمر ،وألسباب وجيهة .أوالً ،تتوفر فيه إمكانية تشويه التمثيل.
أيضا
ثان ًيا ،ناد ًرا ما يتيح انتخاب النساء يف منصب متثييل .قد تشجع املقاعد الجغرافية ً
السياسات القبلية والطائفية ،فضالً عن سياسة املحسوبية أو السياسة الزبائن ّية .لكن هذا
النظام بسيط ومألوف .اعتاد الناس عىل فكرة أن ممثل منطقتهم هو وسيط ينوب عنهم
أمام الحكومة .وتشري الدالئل من أماكن أخرى يف أفريقيا إىل أن مقاعد التمثيل النسبي
قد تقلل من شعور الناس باملشاركة ،كام تزيد من الشعور بأن من ت ّم انتخابهم أكرث من
مجرد قنوات للرعاية .من الواضح أنّ تقسيم مقاعد التمثيل النسبي عىل طول الخطوط
الحزبية كانت عرضة بشكل خاص لتزوير األصوات ،ويعتمد هذا النهج عىل نظام حزيب
ف ّعال يفتقر إليه السودان.
هناك أيضا املسألة اللوجستية بخصوص يوم االقرتاع .قد يكون الجمع بني األنظمة
االنتخابية أم ًرا مرغوبًا فيه :موازنة التمثيل مع اإلحساس باالتصال املبارش .وهذا يعني
املزيد من أوراق االقرتاع ،واملزيد من الطباعة ،واملزيد من التحديات اللوجستية .كام أنّ
أيضا مساحة لألخطاء واالرتباك .وهذا بدوره
وجود عدة بطاقات اقرتاع متزامنة يفتح ً
يفتح املجال لالشتباه بتزوير االنتخابات.
إذا كانت الدوائر الجغرافية هي أساس االنتخابات القادمة ،فيجب أن تحدث عملية
حتم سوف تكون محل نزاع .سيكون من الصعب موازنة الحاجة
الرتسيم قريبًا .والتي ً
إىل دوائر انتخابية متساوية الحجم مع رشوط الجغرافيا ،وكذلك مع التعاطف والوالءات
املحلية .سوف تتقاطع الشكوك الحزبية من أنّ الحكومة أو فصيل حكومي يتالعب
بالعملية ،مع التنافسات والوالءات املحلية .لن يكون من املمكن القيام برتسيم حدود
يُريض الجميع .لذا يجب أن تكون العملية شفافة وموث ّقة بوضوح قدر اإلمكان .واألهم
هو إتاحة وقت ٍ
كاف لتقديم الشكاوى والطعون.
107 Scanteam, ‘Democracy Support through the United Nations’, 5.
108 International Foundation for Electoral Systems, ‘Final Report FY2009–FY 26 ,’2013.

106 International Foundation for Electoral Systems, ‘Final Report FY2009–FY 24 ,’2013; European Union, ‘Election Observation
Mission’, 20.
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109 Scanteam, ‘Democracy Support through the United Nations’, 6.
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ملخص

االكتفاء بنظام املقاعد الجغرافية سيكون أقل عدالة ،ألن االقرتاع يف مثل هذه األنظمة
ينتهي دامئًا بعدم املساواة يف الوزن التمثييل .ومن غري املرجح أن تأيت من خالله ممثالت
من النساء .كام قد ينطوي عىل عملية ترسيم معقدة وعرضة للنزاع ،ويشجع سياسة
املحسوبية .عىل الجانب اإليجايب ،سيكون من األسهل إدارتها ،ومن املرجح أن تشجع
املشاركة وقد تبدو أكرث شفافية.
األحزاب السياسية

مبقدور األحزاب السياسية أن تلعب دوز ًرا ها ًما يف االنتخابات .مثل تقديم فحص
أيضا أثناء عملية التخطيط .ميكن للجان
دقيق للعمليات الرئيسية (االقرتاع ً
مثل) ،ولكن ً
الحزبية املشرتكة أن توفر آلية لتحديد املشاكل واملخاوف .كذلك تشجيع املشاركة
وتوعية الناخبني .لكن يف السودان ،كام هو الحال يف معظم أنحاء أفريقيا ،كانت األحزاب
السياسية (باستثناء حزب املؤمتر الوطني) ضعيفة مؤسسيا ً بشكل مزمن .يوضح أحد
من أجريت معهم مقابلة" ،هذه األحزاب ضعيفة ومنقسمة من الداخل .وتفتقر بشكل
خاص إىل املوارد والتمويل ،ومبادئ العمل التنظيمي .كام أنها تحت رحمة أكرب حزب
110
سيايس وهو املؤمتر الوطني.
يرتبط هذا الضعف باملوقف العام املرتدد تجاه السياسيني .من ناحية ،يُنظر إىل الحكومة
عىل أنها مصدر رعاية ،ويُتوقع من املمثلني التوسط مع هذا املصدر .من ناحية أخرى،
يُنظر إىل كل من السياسيني والحكومة عىل أنهم فاسدون يندفعون وراء مصالحهم
الذاتية .هذا املزيج من عدم الثقة تجاه السياسيني والتوقعات الكبرية من الحكومة ليس
فريدا بحالة السودان أو حتى أفريقيا .لكنه يثري تساؤالت كثرية حول االنتخابات .يتمثل
ً
أحد املكونات الشائعة لربامج دعم الدميقراطية واالنتخابات ،يف أفريقيا وأماكن أخرى يف
العامل ،يف بناء قدرات األحزاب السياسية .يرتبط بناء القدرات هذا أحيانًا بالترشيعات،
وأحيانًا تقدمها وكاالت متعددة األطراف ،وأحيانًا مؤسسات دولية مرتبطة بأطراف يف
أوروبا أو الواليات املتحدة .ويستند بناء القدرات هذا عىل افرتاض أن تحسني مهارات
اإلدارة واالتصال سيخلق أحزابًا سياسية أقوى .بشكل عام مل تكن نتائج هذا العمل
مشجعة ،وقد أثبتت صعوبة أن تثمر يف تشكيل أحزاب سياسية قوية.
إنّ خلق إطار قانوين لألحزاب السياسية أمر رضوري .يجب أن يكون لديها نوع من
أيضا الستبعاد األحزاب التي يُنظر
الوجود القانوين .ميكن استخدام هذه التدابري القانونية ً
إليها عىل أنها قد تشكل خط ًرا عىل الدميقراطية ككل أو عىل الوحدة الوطنية؛ عىل سبيل
املثال ،أولئك الذين ارتبطوا ارتباطًا تا ًما بسياسات إثنية معينة ،ومن يتبنون االنفصال
أو سياسة قامئة عىل الكراهية .لكن مثل هذه القيود لها مخاطرها الخاصة .قد تؤدي
متطلبات الهيكل البريوقراطي الصارم إىل تثبيط إنشاء أحزاب سياسية تنطلق من القاعدة
إىل القمة .كام ميكن استخدام نظام تسجيل األحزاب لخنق مجموعات معينة .جرى
تطبيق ترشيعات األحزاب السياسية الحالية يف السودان بشكل غري متسق ومتح ّيز.
 110مقابلة مع ناشط يف حزب األمة ،أم روابة 15 ،أبريل  .2021بالنسبة ألفريقيا بشكل عام ،انظر Giovanni M Carbone, ‘Political parties and party
https://www.researchgate.net/profile/ ,)2007( 3/3 systems in Africa: Themes and research perspectives’, World Political Science
Political_Parties_and_Party_Systems_in_Africa_Themes_and_Research_Perspectives/_40822931/publication/5-Giovanni-Carbone
Political-Parties-and-Party-Systems-in-Africa-Themes-and-Research-Perspectives.pdf. Accessed/586d64b208ae8fce491b5c14/links
2021 August 17
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من املحتمل أن يكون لربامج بناء قدرات الحزب من قبل الرشكاء الدوليني يف السودان
تأثري محدود .وذلك ألن مامرسة االنتخابات متيل باستمرار إىل تعزيز الشعور بأن الربامج
الحزبية ذات أهمية محدودة ملعظم الناخبني .كان هذا هو الحال حتى يف الفرتات
الربملانية .أكدت هيمنة حزب املؤمتر الوطني مؤخ ًرا عىل هذه النقطة .ما يهم أكرث هو
مشاعر الناخب تجاه املرشح ،إىل جانب تقييم املطالب التي مبقدور الناخب تقيمها إىل
املرشح .ليست هذه مسألة بسيطة ميكن حسابها باألرقام ،بل تأيت مصحوبة بأفكار عن
الفضيلة والتواصل .هل من املحتمل أن يكون للمرشح تأثري يف الحكومة ،وهل هو أو
هي شخص نتشارك معه/ها اإلحساس بااللتزامات األخالقية التي يحملها الناخب تجاه
املجتمع؟ هنا نجد عقود من السياسة مطروحة يف شكل أسئلة فورية .هل ميكن االعتامد
أيضا ،غالبًا ما
عىل هذا املرشح يف بناء برئ أو مدرسة؟ ينطوي األمر عىل جانب عاطفي ً
يكون ذو أساس إثني أو ديني .هل ينتمي هذا املرشح إىل جامعتي ،وهل يعرتف بحقي
يف املطالب املطروحة؟ ال تنفي هذه األسئلة أهمية السياسات الحزبية ،بل تفيد أن
األحزاب السياسية الف ّعالة ال تتأسس ببساطة عن طريق بناء القدرات من أعىل إىل أسفل.
الروابط املحلية القامئة عىل الثقة والسمعة هي األكرث أهمية.
يتيح مناخ الحريَة النسبية الراهن يف السودان لألحزاب السياسية أن تنظم نفسها.
وستجرى االنتخابات املقررة عىل أساس متعدد األحزاب .ال يوجد حزب له هيكل قوي
عىل املستوى القومي .وال تزال شبكات النفوذ التي دعمت حزب املؤمتر الوطني قامئة،
وإن كانت دون وجود رسمي .فقدت األحزاب التقليدية روابطها بالسياسات املحلية
التي اعتمدت عليها ذات يوم .لدى األحزاب العلامنية (الشيوعي ،املؤمتر السوداين)
أعضاء متحمسون أصحاب قدرات ولكن ليس لها وجود عىل املستوى القومي .عىل مدى
الثالثني عا ًما املاضية كانت السياسة ُتارس داخل شبكات حزب املؤمتر الوطني أو من
خالل أمناط إقليمية وإثنيّة.
ملخص

فعال
دعم ً
ال ينبغي أن يفرتض تخطيط االنتخابات وجود نظام سيايس حزيب سيوفر ً
من حيث التدقيق أو اإلدارة أو تسوية املنازعات .الترشيع املتعلق باألحزاب السياسية
رضوري ،لكنه يحتاج إىل املوازنة بني مطالب التقييد املعقول وخطر خنق األصوات
البديلة .إنّ دعم برامج بناء قدرات األحزاب أمر مرغوب فيه للغاية ،ألن األنظمة
االنتخابية التمثيلية تعتمد عىل املدى الطويل عىل أحزاب سياسية قابلة للحياة .يجب أن
يتم تطوير قدرات األحزاب السياسية مع العلم أنه من غري املحتمل أن يكون لذلك تأثري
كبري عىل املدى القصري.
الناخب� ت
ّ
ي ن
المدنية
وال�بية
توعية

يقرتح األشخاص الذين أجريت معهم مقابالت من أجل هذا البحث أن هناك حاجة
ماسة إىل توعية الناخبني بأهمية وإجراءات االنتخابات ،وكذلك برامج الرتبية املدنية.
تخربنا هذه املقابالت أنّ كثري من الناس مل يفهموا النظام االنتخايب ،خاصة بسبب عنرص
التمثيل النسبي .وأنّ العديد من السودانيني ال يفهمون ماهية السياسة وعمل الحكومة،
وبالتايل من املرجح أن يتخذوا قرارات سيئة .مل يتفق جميع املستجيبني الذين متت
مقابلتهم مع دعوة مسؤول االنتخابات السابق الذي أشار إىل أنه ال ينبغي السامح
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سائدا بأنّ الناخبني تنقصهم
لألميني بالتصويت .111لكن من الواضح أن هناك شعو ًرا
ً
املعرفة مبا يتسبب بنتائج كارثيّة.
سيكون لهذا األمر صدى لدى املانحني الدوليني ،الذين غال ًبا ما مييلون إىل فهم املشاكل
السياسية عىل أنها يف األساس مسألة تعليم غري ٍ
كاف .يبدو أن هناك اعرتافًا واس ًعا أن
غري املطلعني فقط من يتخذون قرارات سياسية سيئة .تعد توعية الناخبني والرتبية
املدنية جز ًءا أساسيًا من أي برنامج دعم انتخايب ،عىل الرغم من وجود توترات أحيانًا
عندما تشعر األنظمة القامئة بأن برامج التعليم مصممة بطريقة ما لصالح املعارضة.
توفرت برامج دعم انتخابات  2010عىل جهود هامة تتعلق بتوعية الناخبني والرتبية
املدنية ،ولكنها وجدت انتقادات واسعة بخصوص مداها وفعاليتها .ال تشمل مسؤوليات
املفوضية القومية لالنتخابات التثقيف املدين أو توعية الناخبني ،كام ال تتمتع بأي
صالحيات قانونية يف هذا الصدد.
كل هذا يشري إىل الحاجة إىل برنامج يضم حزمة كبرية من األنشطة هدفها رشح دور
االنتخابات يف الحكومة (الرتبية املدنية بصورة عامة) ،باإلضافة إىل برامج مصاحبة تهدف
إىل رشح عمليات التسجيل والتصويت (توعية الناخب).
محتوى الرتبية املدنية عىل وجه الخصوص يحتاج إىل بعض االعتبار .قد يكون الناخبون
فهم مام يُفرتض .إذا كان تركيزهم ينصب عىل الدور املحتمل
عىل دراية أفضل وأكرث ً
ملمثل منتخب يف تقديم الخدمات املحلية أو الرعاية املبارشة ،فهذا يعكس الواقع
السيايس الذي عاشوه ،وليس بسبب جهلهم .من املحتمل أن يقوم الناخبون واملرشحون
بإجراء مثل هذه التقييامت يف االنتخابات القادمة ،بغض النظر عن برامج التوعية
والتثقيف.
ملخص

ت ُعد توعية الناخبني جز ًءا روتين ًيا من أي برنامج دعم انتخايب .املشكلة يف السودان
جيدا الحقائق السياسية ويستجيبون لها .قد
ليست يف جهل الناخبني .يدرك الناخبون ً
مفيدا ،نظ ًرا للتاريخ املعقد لهذين
االنتخايب
يكون توعية الناخبني حول التسجيل والنظام
ً
النظامني .كام أنّ الرتبية املدنية للتأكيد عىل وجود احتامالت بديلة للفعل السيايس
أمر مرغوب فيه للغاية .لكن سيكون من غري الواقعي توقُّع أن برامج التثقيف هذه
ذات تأثري عىل السلوك السيايس عىل املدى القصري .يجب أن يأخذ أي برنامج تثقيفي
يف االعتبار التوازن بني التدخالت التي تهدف ببساطة إىل إنجاح العملية االنتخابية
والتدخالت األكرث طمو ًحا لتغيري طبيعة السلوك السيايس.
إدارة االنتخابات

يُناط بهيئة إدارة االنتخابات دورين .أحدهام يتعلق بشكل أسايس بالجوانب اإلدارية
واللوجست ّية؛ أي ابتكار وتنفيذ اإلجراءات شديدة التعقيد التي تنطوي عليها االنتخابات.
واآلخر سيايس ،ويهتم بإقناع املرشحني واألحزاب املتنافسة ،والناخبني عمو ًما ،بأنّ العملية
كانت عادلة ومنحت كل ناخب مؤهل فرصة إبداء رأيه حول كيف ُسيحكم يف املستقبل.

112 Nic Cheeseman, Gabrielle Lynch and Justin Willis, ‘Digital dilemmas: The unintended consequences of election technology’,
Democratization 2018( 8/25).
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هذان الدوران متصالن ولكنهام غري متطابقني .ميكن أن تنتهي انتخابات اتسمت
بالفوضوية من الناحية اإلجرائية بالحصول عىل دعم عام .كام ميكن أن تحصل انتخابات
قوية من الناحية اإلجرائية عىل إدانة بعض املتنافسني أو يعتربها الناخبون فاسدة.
لألسف اتسم تاريخ االنتخابات السودانية (خاصة يف املايض القريب) بأنها كانت إشكالية
من الناحيتني اإلجرائية والسياسية.
من الناحية اإلجرائية ،هناك خيار يجب القيام به بشأن موظفي االنتخابات .يوجد يف
السودان مجموعة كبرية من األشخاص لديهم خربة انتخابية سابقة مهمة .عملوا كضباط
عائدين للخدمة ،وضباط دائرة انتخابية ،وأعضاء يف لجان  ،SHECوأعضاء يف اللجان
الفرعية .االعتامد عىل هذه املجموعة سيكون له مزايا من حيث التدريب والتكلفة.
ورمبا تكون أرخص طريقة إلجراء االنتخابات .لكن من شأن االعتامد عىل هذه املجموعة
أن يؤدي إىل استمرار السلوكيات التي قوضت مصداقية االنتخابات السابقة .قد يكون
البديل هو التحرك نحو هيئة إدارة انتخابات أكرث مهن ّية بهيكل قومي واحد بدالً من
لجان الواليات ،ومع موظفني أساسيني معينني من الخريجني الجدد .هذا من شأنه أن
ينهي االعتامد عىل املعاشيني من اإلداريني ،واملعلمني ،وضباط الرشطة يف األدوار العليا
واملتوسطة .ستؤدي إعادة التشكيل هذه إىل تعطيل التسلسالت الهرمية الحالية ،ومن
املرجح أن ينتج عنها تحسني الثقة يف العملية ،ال سيام بني جيل الشباب.
يف حال تم اتخاذ قرار بإعادة تشكيل إدارة االنتخابات ،ستكون هناك حاجة إىل تدريب
كبري وواسع النطاق .وسيظل املوظفون املؤقتون (املشاركون يف التسجيل واالقرتاع)
ينتمون إىل حد كبري إىل الخريجني الجدد وخريجي املدارس .يجب أن يتلقوا أكرث من
الحد األدىن من التدريب ،ويجب أن يشعروا بالثقة يف فهمهم للعملية والقانون .قضت
ديناميّات العمر والنوع أنّ يكون املوظفون املؤقتون أثناء االنتخابات من فئتي الشباب
والنساء .رمبا خلق هذا صعوبات يف مجابهة املامرسات السيئة من قبل كبار موظفي
االنتخابات أو األعضاء املؤثرين يف املجتمع املحيل .امتالك جميع املوظفني املعرفة الكافية
والثقة لإلرصار عىل ات ّباع اإلجراءات هو وسيلة أكرث فعالية يف إجراء انتخابات قوية مقارنة
فعال للغاية.
بالتكنولوجيا الرقمية ،عىل الرغم من أن الجمع بني االثنني قد يكون ً
أيضا قرارات يجب اتخاذها حول عدد بطاقات االقرتاع التي يجب أن يص ّوت عليها
هناك ً
الناخب ،وعدد البطاقات التي يجب التصويت عليها يف ذات الوقت .تخلق بطاقات
االقرتاع املتزامنة املتعددة التي تستخدم أنظمة انتخابية مختلفة تحديات لوجستية كبرية.
يجب أن يكون من السهل عىل موظفي االنتخابات اتباع القانون ومراقبة اإلجراءات.
ريا قد يجرب موظفي االنتخابات عىل
تعترب القواعد املعقدة وسوء التخطيط مزي ًجا خط ً
خرق القواعد ألنهم ال ميلكون الوسائل أو الوقت التباعها .ينبغي النظر يف استخدام
التقنيات الرقمية ،مع رضورة العلم أنها ال توفر حل جميع املشاكل .فهي باهظة الثمن،
112
ولها نقاط ضعف ينتج عنها الفشل وسوء الترصف.
من الناحية السياسية ،فإن الهيئة التي ترشف عىل االنتخابات هي املفتاح .املف ّوضون
الذين يرشفون عىل املفوضية القومية لالنتخابات السابقة مل يحظوا بثقة واسعة .ستواجه
الشكوك واالدعاءات أي مجموعة جديدة من املفوضني ،ولكن عملية واضحة للرتشَّ ح
والتدقيق قد تخفف من ذلك .يجب عىل املفوضني ،مبجرد التعيني ،الرتكيز عىل التواصل
أبدا لن
مع الناس ،واالهتامم مبعايري الشفافية ،ورشح القرارات التي يتخذونها وتربيرهاً .
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تحظى هيئة إدارة االنتخابات بشعبية لدى الجميع ،لكن مبقدورها توضيح ما تفعله
وملاذا .يجب أن ينطبق هذا عىل كل جانب من جوانب العملية .من معايري ومبادئ
االنتخابات ،وترسيم الدوائر االنتخابية ،إىل التصويت نفسه (يجب أن يكون الهدف هو
الحصول عىل سجل اقرتاع كامل وميكن الوصول إليه بشكل كامل من مركز االقرتاع).
أيضا عىل التعامل مع النزاعات
يجب أن ينطبق الرتكيز عىل الشفافية واملعلومات ً
والشكاوى والطعون .كانت املامرسة السابقة غري واضحة أو حتى مبهمة يف هذا الصدد.
يجب أن تكون عمليات إجراء النزاعات ورفع الطعون (حول الرتسيم ،أو التسجيل ،أو
الرتشيحات ،أو االقرتاع ،أو النتائج) واضحة ،وأن تأيت التقارير بخصوصها بوضوح .يجب
أن يشمل ذلك عمليات اإلبالغ عن مزاعم سوء ترصف موظفي هيئة إدارة االنتخابات.
سيكون هناك حتام تقسيم عمل بني املفوضية القومية لالنتخابات ،واملحاكم املدنية،
ونُظم العدالة الجنائية يف التعامل مع املنازعات واالستئناف والشكاوى .بالتايل يجب
توضيح خطوط هذا التقسيم.

بشكل عام ،يجب اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان ميكن تطبيق القانون بشكل فعال ومتسق،
حيث أن التطبيق غري املتسق ينتج عنه تحيّز حزيب.
ملخص

يجب أن توازن القرارات املتعلقة بتمويل الحمالت والقيود املفروضة عليها بني الحاجة
إىل ضامن العدالة (منع رشاء االنتخابات) مع الحقائق الواقعية لتطبيق اللوائح .القيود
التي ال يتم فرضها ،أو التي ت ُفرض بشكل انتقايئ قد تكون أسوأ من عدم وجود قيود عىل
اإلطالق.

ملخص

هناك حاجة ماسة إىل اتخاذ قرار بشأن االعتامد عىل هيئة قامئة من مديري االنتخابات
من ذوي الخربة أو إنشاء مجموعة جديدة .يف حال املجموعة الجديدة ،من الرضوري
االستثامر يف تدريب وإلهام مجموعة أساسية جديدة من املتخصصني يف مجال
االنتخابات ،ومجموعة أوسع من العاملني املؤقتني .يجب أن تؤكد إدارة االنتخابات عىل
الشفافية والتواصل الواضح ،مبا يف ذلك يف التعامل مع الشكاوى والنزاعات.
تنظيمالحملة

رغم القطعية بال قانونيتها ،شهدت االنتخابات السابقة مرا ًرا وتكرا ًرا إساءة استخدام
املوارد العامة من قبل األنظمة الحاكمة واملرشحني .سيكون فرض حظر استخدام
املركبات ،واملباين ،واملوارد العامة رشطًا أدىن إلجراء انتخابات نزيهة ذات مصداقية .وقد
شهدت االنتخابات يف ظل حزب املؤمتر الوطني إنفاق الحزب الحاكم ومرشحيه عىل
حمالتهم االنتخابية أكرث بكثري مام ميكن لألحزاب أو امل ُرشّ حني اآلخرين .اشتمل بعض
أيضا قدرة األطراف القامئة
ذلك عىل إساءة استخدام مبارشة للموارد العامة ،لكنه عكس ً
عىل جمع أموال الحملة بوسائل قانونية أو غري قانونية .من املرجح أن يدعم األفراد
احتامل واض ًحا بأن دعمهم سيكافأ مبعاملة
ً
والرشكات شاغلو املناصب الحالية ألنهم يرون
تفضيلية .تهدف لوائح متويل الحمالت القامئة إىل منع ذلك ،ومع ذلك مل يجري العمل
بها .يجب اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم االحتفاظ بهذه اللوائح ،ويف حال اإلبقاء
عليها ،كيفية تطبيقها .ألن تطبيقها يشء معقد ويتطلب موارد .كام لن يكون لها معنى
إال يف حال توفرت إرادة حقيقية يف مقاضاة انتهاكات أي حزب أو فرد .خالف ذلك ،قد
تصبح حدود التمويل مجرد أداة انتقائية تستخدم ملعاقبة املعارضني .قد ال تكون هناك
لوائح أفضل من اللوائح التي ال يتم تطبيقها بطريقة حزبية أو رمبا ت ُط ّبق داخل األحزاب
نفسها.
تعترب رشوة الناخبني غري قانونية ،ولكن يبدو أنها مورست عىل نطاق واسع وبأشكال
مختلفة .هذا قانون يصعب تطبيقه ،خاصة وأن بعض املامرسات الراسخة  -مثل نقل
وإطعام الناخبني  -قد تبدو وكأنها ليست رشوة .وكام هو الحال مع متويل الحمالت
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تم تصميم االنتقال السيايس يف السودان  ،الذي بدأ بعد
اإلطاحة بنظام عمر البشري يف عام  ، 2019ليقود إىل
االنتخابات الوطنية ويتقدم بها .ستكون هذه االستطالعات
حاسمة لنجاح ومصداقية االنتقال السيايس  ،لكنها تنطوي
عىل مخاطر كبرية .يقدم التاريخ السيايس للسودان أدلة
وفرية عىل االحتامالت املختلفة لالنتخابات عن طريق
االقرتاع واالقرتاع الرسي للبالغني .يف حني أنها ميكن أن تكون
وسيلة لتحقيق املساءلة وتعزيز املشاركة الشعبية  ،إال أنها
أيضا كأدوات للحكم االستبدادي .لتعضيد
قد تستخدم ً
ضامن مساهمة االنتخابات القادمة يف عملية االنتقال ؛
يقوم التقرير البحثي التصويت من أجل التغيري :االنتخابات
والتحول السيايس يف السودان بتحديد سلسلة من املجاالت
االساسية التي يستوجب اتخاذ القرارات فيها حول تصميم
العملية االنتخابية .ويحدد الخيارات املختلفة ويناقش
اآلثار املرتتبة عىل البدائل املمكنة .بينام ال يوجد منوذج
واحد النتخاب كامل  ،ويف كل مجال من املجاالت التي تم
النظر فيها  ،فإن أي قرار سيكون له مزايا وعيوب .يف نهاية
املطاف  ،يجب أن تعكس االختيارات التي يتعني اتخاذها
بشأن العملية االنتخابية أولويات وقرارات الش السوداين
وصناع القرار  ،واهتاممات املجتمع املدين والرشكاء
الدوليني.
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