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املعهد الدميقراطي الوطني لل�صوؤون الدولية هو منظمة غري ربحية، غريحزبية وغري حكومية تدعم 
املوؤ�ص�صات واملمار�صات الدميقراطية يف خمتلف مناطق العامل لأكرث من عقدين. منذ تاأ�صي�صه يف 
عام 1983، عمل املعهد الدميقراطي و�صركاوؤه املحليون على ان�صاء وتقوية املنظمات ال�صيا�صية 
واملدنية، وحماية العملية النتخابية، تعزيز ال�صفافية وامل�صاءلة يف الأداءا حلكومي وتعزيز م�صاركة 

املواطنني واملواطنات.
بداأ املعهد الدميقراطي الوطني العمل يف ال�صودان عام 2002، حيث نفذ برامج لتعزيز امل�صاركة 
الوطنية  يف الف�صاء ال�صيا�صي وم�صاءلة احلكومة، مبا يف ذلك اأبحاث الراأي العام، ودعم املجتمع 
املدين، والتثقيف املدين، ومراقبة النتخابات.  بدعم من الوكالة المريكية للتنمية الدولية، عمل 
املعهد الدميقراطي الوطني على املراقبة املحلية لالنتخابات الوطنية لعام 2010 يف جميع الوليات 
اخلم�ص وع�صرين، ف�صاًل عن تثقيف الناخبني والناخبات، واإقامة العديد من حلقات وجمموعات 

النقا�ص.
برناجمًا   2020 عام  اأوائل  يف  الدميقراطي  الوطني  املعهد  بداأ  النتقالية،  املرحلة  اأعقاب  يف 
جديدًا حتت م�صمى دعم املرحلة النتقالية من اأجل التغيري ال�صامل يف ال�صودان للعمل مبا�صرة مع 
املوؤ�ص�صات ومنظمات املجتمع املدين بتقدمي الدعم الفني الالزم من اجل امل�صاركةا لفعالة يف املرحلة 
النتقالية. تركز الربامج احلالية للمعهد للدعوة ملنا�صرة عملية ال�صالم، ال�صالح ال�صيا�صي، تقدمي 
النتقالية  املرحلة  ملتابعة  املدين  املجتمع  قدرات  وبناء  النتقايل  الت�صريعي  للمجل�ص  الفني  الدعم 

والعملية ال�صيا�صية والنتخابية.

عنوان املقر الرئي�صي: 455 ما�صات�صيو�صا�ص، وا�صنطن العا�صمة 20001، الوليات املتحدة.
عنوان مكتب ال�صودان: العمارات. �صارع ٤٩  منزل ١٢.  مربع ١٠ �صرق المتداد

https://www.ndi.org
https://www.facebook.com/NDISudan

نبذة عن 
املعهد الدميقراطي الوطني
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املقدمة:
املجتمعات الرعوية دائمة التنقل منت�صرة يف بع�ص دول العامل وخا�صة يف قارتي اآ�صيا )اإيران، اأفغان�صتان ومنغوليا 
وغريها( واأفريقيا )كينيا، ال�صومال وال�صودان وغريها(، وتت�صم حياة هذه املجموعات ب�صظف العي�ص من حيث 
اإنعدام التنمية والإفتقار للخدمات الأ�صا�صية من �صحة وتعليم ومياه نظيفة هذا اىل جانب عدم متتعهم بكثري من 

احلقوق كمواطنني اأ�صوة بغريهم من املجتمعات امل�صتقرة.
لقد اأدى عدم ال�صتقرار اىل حرمان جمتمعات الرحل من ممار�صة حقوقهم التي كفلتها لهم الد�صاتري ومنها حق 
امل�صاركة ال�صيا�صية كمواطنني لهم حقوق وعليهم واجبات وخا�صة حقهم يف الرت�صح ويف انتخاب من ميثلونهم 

على امل�صتوي املحلي والقومي ويف جميع املوؤ�ص�صات الت�صريعية والتنفيذية وغريها.

اأهداف الدرا�ضة:
الظروف  تهيئة  �صاأنها  من  عملية  مقرتحات  وتقدمي  بدارفور  الرحل  و�صع  حتليل  ايل  للم�صاهمة  الدرا�صة  تهدف 
املواتية مل�صاركة جمتمعات الرحل بدارفور يف امل�صار النتخابي القادم وذلك عن طريق جتاوز العقبات التي حالت 

دون م�صاركة الرحل يف النتخابات ال�صابقة يف الأعوام 1986-2010-2015م.
الرحل  بدارفور منذ عقود على جمتمعات  الأمن  اأحدثها تدهور  التي  التحولت  اأي�صًا ر�صد  الدرا�صة  اأهداف  من 
دارفور اخلم�ص  بوليات  الرحل  الدرا�صة  الإنتخابية. وتخ�ص هذه  العملية  ذلك على م�صاركتهم يف  تاأثري  ومدى 

والذين ميثلون تقريبا ن�صف تعداد الرحل بال�صودان.
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املنهجية وم�ضادر املعلومات:
اإعتمدت الدرا�صة على م�صادر اأولية واأخرى ثانوية. وقد اأ�صتهدفت املقابالت ال�صخ�صية قيادات تنفيذية و�صعبية 
و�صيا�صية واأهلية وقبلية ، اأي�صًا فقد مت جمع ح�صيلة مقدرة من املعلومات من خالل اإدارة النقا�ص مع املجموعات 

البوؤرية بالوليات..

ال�ضعوبات التي واجهت الدرا�ضة:
اأهم ال�صعوبات التي واجهت الدرا�صة كانت غياب الأر�صيف الكامل وقلة الدرا�صات املتعلقة مب�صاركة الرحل يف 
الإنتخابات ال�صابقة وكذلك احلالة املتدهورة لالأو�صاع الأمنية بوليات دارفور يف الآونة الأخرية هذا اإ�صافة اىل 

�صح املعلومات والبيانات اخلا�صة بالرحل لدى اللجان العليا لالنتخابات بالوليات..

تعريف الرحل:
الرعي املتنقل والرعاة الرحل م�صطلحان ل يخ�صعان لتعريف متفق عليه وم�صطلح الرحل يعني عمومًا جمموعة من 

الب�صر الذين يتنقلون من مكان لآخر مع حيواناتهم من اأجل الكالأ واملاء ولي�ص لهم مكان حمدد لال�صتقرار.
اأما املق�صود بالرعي املتنقل حيث يكون الرعاة يف حالة حركة منتظمة مع احليوانات بحثًا عن املرعى واملاء عن 
طريق م�صالك حمددة تعرف بامل�صارات ويكون جميع اأفراد العائلة اىل جانب احليوانات وعرفت اإحدى الدرا�صات 
الرحل بدارفور باأنهم الذين يتنقلون مع ما�صيتهم �صماًل وجنوبًا بحثًا عن الكالأ واملاء تبعًا للظروف البيئية املواتية 

عرب م�صارات معلومة وميكن تق�صيمهم اىل: 

الرعاة الرحل ال�ضرف :
 وهم الذين يتنقلون من مكان لآخر طيلة العام طلبًا 
القا�صية  البيئية  الظروف  وحتا�صي  واملاء  للكالأ 

وتظل كامل الأ�صرة اىل جانب احليوانات.

الرعاة �ضبه الرحل اأو الرحل �ضبه 
امل�ضتقرين:

تنق�صم  بحيث  ايل جزئني  ينق�صمون  الذين  وهم   
الأ�صرة حيث تظل الن�صاء والأطفال وامل�صنني يف 
البالغني  الدمر بينما يرحل الذكور من  اأو  القرية 
مع احليوانات نحو املراعي البعيدة. الرعاة �صبه 
الرحل يقومون مبمار�صة الزراعة بالقرى وحولها 

يف مو�صم الأمطار.
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الرحل بكل من وليات دارفور ووليات كردفان ووليتي ك�صال والبحر الأحمر ب�صرق  الرعاة  توجد جمموعات 
ال�صودان وباأعداد قليلة بوليتي النيل الأبي�ص والنيل الأزرق.

توزيع الرحل بال�ضودان

لعام  والأخري  اخلام�ص  ال�صكاين  الإح�صاء  ح�صب  ن�صمة   2.778.774 بال�صودان  الرحل  ال�صكان  عدد  بلغ 
2008م وي�صكلون ما ن�صبته %7.1 من جمموع �صكان البالد، وقد اأظهرت نتائج التعداد ال�صكاين لذات العام 
2008 اأعداد الرحل بوليات دارفور 1.211.317 وهو رقم يقرتب من ن�صف تعداد الرحل بال�صودان حيث 
بلغ عدد الرحل بولية جنوب دارفور )ت�صمل ولية �صرق دارفور احلالية( 979.427 ن�صمة وولية �صمال دارفور    

ح�صب اأرقام الإح�صاء ال�صكاين لعام 2008م.
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الإح�صاء ال�صكاين باإقليم دارفور واجه مهددات اأمنية حقيقية حالت دون التنقل الآمن لفرق التعداد خا�صة مبناطق 
تواجد الرحل.

ومبقارنة اأعداد الرحل يف اإح�صاء ال�صكان العام 1993 بدارفور حيث كانت الأعداد يف حدود 332.179 
فقط وهو رقم اأي�صًا يقدح يف دقة الإح�صاء، ومعلوم اأن معظم الإح�صاءات ال�صابقة منذ العام 1956/1955 

يعتمد عل ن�صبة النمو ال�صنوية لل�صكان عدا اإح�صاء العام 2008م. بالن�صبة لإرتفاع اأعداد الرحل بدارفور يف 
تعداد العام مل ترد اأية مربرات لتلك الزيادة التي بلغت %300 منذ العام 1993م. عمومًا فاإن عدم اإ�صتقرار 
الرحل ميثل عقبة ا�صا�صية ومتجددة تواجه اإح�صاء املجموعة واأي�صًا عدم ا�صتجابتهم للتعداد لتف�صي الأمية وانعدام 

التوعية املطلوبة يف مثل هذه العمليات.

امل�ضارات املو�ضمية للرحل باإقليم دارفور 
تعرب  واأجيال  عقود  منذ  معلومة  تقليدية  م�صارات  على  املو�صمية  هجراتهم  يف  يعتمدون  املتنقلون  الرحل  الرعاة 
اأقليم دارفور لتفادي الإحتكاكات واملواجهات  من خاللها الأ�صر واملا�صية اىل املراعي يف مناطق �صمال وجنوب 
العنيفة مع املزارعني امل�صتقرين ، وقد ظلت هذه امل�صارات �صالكة اىل اأن مت حل الإدارة الأهلية يف العام 1970م 
بوا�صطة نظام مايو الع�صكري حيث عمت بعدها الفو�صى وتف�صت النزاعات العنيفة بني جمموعات الرحل املتنقلني 
واملزراعني امل�صتقرين ، كانت الإدارة الأهلية املحلولة متثل الآلية التي تتوىل تنظيم حركة الرحل املو�صمية والن�صاط 
الزراعي وغريها من اإ�صتخدامات الأر�ص وتقا�صم املوارد كما تقوم بف�ص النزاعات وعقد الت�صاحلات . لالإدارة 
الأهلية دورها الهام وامل�صاعد يف م�صاركة الرحل يف العملية الإنتخابية وذلك يف ت�صهيل حركة جلان الإنتخابات يف 

مرحلتي الت�صجيل والإقرتاع وذلك ملتابعة الإدارة الأهلية لتحركات الرحل واأماكن تواجدهم يف املوا�صم املختلفة.
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التغيري الذي حدث للم�ضارات واأثره على حركة وتوزيع الرحل بدارفور: -
نهاية  منذ  الرحل  اأ�صلوب ومنط حركة  من حيث  ملحوظًا  ت�صهد حتوًل  بدارفور  للرحل  املو�صمية  الهجرات  بداأت 
عقد ثمانينات القرن املا�صي عقب ت�صاعد وترية ال�صراعات الإثنية العنيفة بني العرب الرحل الأبالة  واملزارعني 

امل�صتقرين من قبيلتي الفور وامل�صاليت غري العربية )1989-1987(.

للرحل  املو�صمية  الهجرات  تغيري يف  اإحداث  اىل  الأمنية عمومًا  الأحوال  تدهور  بجانب  املواجهات  اأدت هذه  لقد 
عرب امل�صارات التقليدية �صماًل وجنوبًا وقد اأدت تلك ال�صراعات اىل اإغالق بع�ص امل�صارات اأمام الرحل بوا�صطة 
املزارعني وحرق املراعي الطبيعية والتخريب املتعمد مل�صادر املياه بهدف اإعاقة حركة الرحل وحيواناتهم، ونتيجة 
لذلك فقد اأ�صبحت بع�ص امل�صارات غري �صالكة منذ �صنوات منها ما مت هجره متامًا بوا�صطة الرحل واأخرى مت قفلها 

عنوة بوا�صطة املزارعني.
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اأما بالن�صبة مل�صارات البقارة  الرحل بوليتي جنوب و�صرق دارفور فقد تاأثرت م�صاراتهم بتو�صع الزراعة جنوبًا 
نحو مناطق ال�صافنا الغنية حيث مراعي البقارة، لقد كان من نتائج متدد الزراعة قفل امل�صارات اأمام حركة البقارة 

نحو ال�صمال وبالتايل اإرغامهم على البقاء مبناطق جنوبي الولية املتاخمة لبحر العرب.
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لقد تغري منط الهجرات املو�ضمية للرحل االأبالة والبقارة الذي كان �ضائدًا يف فرتات 
�ضابقة بدارفور وذلك لعدة اأ�ضباب نذكر منها: 

اأجرب جمموعات من  م مما  1 .2003 العام  اإندلعت يف  التي  تدهور الأمن بوليات دارفور خا�صة بعد احلرب 
الرحل وحتديدًا الأبالة لتفادي العبور ببع�ص امل�صارات التقليدية املعروفة ن�صبة لزدياد املخاطر والهجمات. 

وملواجهة تلك املهددات فقد �صار الرحل يتنقلون يف جمموعات لدواعي احلماية وال�صالمة.
تغريت مواقيت هجرات الأبالة املو�صمية من مناطق جنوب دارفور اىل �صمالها كذلك حركة البقارة من بحر  2 .
العرب اىل املناطق ال�صمالية. يف ال�صابق كانت طالئع الأبالة ت�صل ملناطق �صمال دارفور مع �صهر مايو اأما يف 
الوقت الراهن فاإنها تطيل البقاء باجلنوب لت�صل ال�صمال يف �صهر يوليو ما يوؤدي اىل مواجهات عنيفة املزارعني 
امل�صتقرين. اأي�صُا فاإن هجرة الأبالة جنوبًا والتي كانت تبداأ بعد احل�صاد يف �صهر فرباير من كل عام، ولكن 

اأ�صبحت هجرتهم جنوبًا تبداأ يف اإكتوبر وهو ما يوؤدي اىل مواجهات حتمية مع املجتمعات الزراعية.
بالن�صبة للبقارة فاإن حركتهم �صماًل خالل مو�صم الأمطار اأ�صبحت ل تتجاوز حدود وليتي جنوب و�صرق دارفور 
البقارة واملزارعني لأنهم  اأنه ل توجد مواجهات بني  ال�صابق ت�صل ملناطق �صمال دارفور ومعلوم  بينما كانت يف 

يتحركون داخل ديارهم القبلية.
ال�صلطات خلدمات  توفري  بعد  لإ�صتقرار عائالتهم  لإن�صاء قرى  والبقارة  الأبالة  اجتهت جمموعات مقدرة من  3 .

التعليم وال�صحة وقد اجته بع�ص البقارة الرحل ملمار�صة الزراعة اىل جانب تربية املا�صية.



12

درا�شة حتليلية حول و�شع الرحل و م�شاركتهم يف العملية االنتخابية

م�ضاركة الرحل يف االنتخابات ال�ضابقة

الدرا�صات حول م�صاركة الرحل يف العملية الإنتخابية قليلة اإل من بع�ص التقارير ال�صادرة من مفو�صية النتخابات 
لها  التي  اأو تلك  العليا بالوليات اىل جانب بع�ص امل�صاهمات من املنظمات واملراكز املتخ�ص�صة  القومية واللجان 
اهتمامات بق�صايا الرحل. ومن هنا تاأتي اأهمية هذه الدرا�صة والتوقيت املنا�صب لعر�صها بحيث توفر هذه الدرا�صة 
واأ�صحاب  الأ�صا�صيني  ال�صركاء  وكذلك  معهم  تعمل  التي  املدين  املجتمع  ومنظمات  للرحل  الالزمة  العلمية  املادة 
القيام  قبل  الرحل  حقوق  ادماج  ل�صمان  الالزمة  املنا�صرة  بحمالت  والقيام  الرحل  مب�صاكل  بالتعريف  امل�صلحة 

بالتح�صريات الالزمة للم�صار النتخابي القادم.
عام  اإنتخابات  الرحل يف  م�صاركة  دارفور حول  بوليات  لالإنتخابات  القومية  املفو�صية  تقارير ممثلي  من خالل 

الآتي:  مالحظة  مت  فقد  2010م 
يف ولية غرب دارفور )وت�صمل اأي�صا ولية و�صط دارفور احلالية( ن�صبة م�صاركة الرحل يف النتخابات مل  1 .

تتجاوز اخلم�صون باملائة.
يف ولية جنوب دارفور )وت�صمل ولية �صرق دارفور احلالية( فقد جتاوزت ن�صبة ت�صجيل الرحل �صتون باملائة  2 .
وذلك بعد تخ�صي�ص مراكز للت�صجيل خا�صة بالرحل واأي�صًا فاإن خو�ص بع�ص الأفراد من الرحل الإنتخابات 

كمر�صحني للدوائر قد اأدى لإ�صعال املناف�صة واإ�صتقطاب الرحل للم�صاركة يف العملية الإنتخابية.
الواحة(  )دائرة  للرحل  قومية  جغرافية  دائرة  تخ�صي�ص  ب�صبب  الناخبني  عدد  زاد  دارفور  �صمال  ولية  يف  3 .
اأدلوا  45004 �صخ�ص والذين  القومية عدد  الناخبني امل�صجلني بدائرة حملية الواحة اجلغرافية  وبلغ عدد 

باأ�صواتهم بلغ عددهم 14128 اأي بن�صبة32% من عدد الناخبني.
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دائرة الواحة: 
يف انتخابات العام 2010م اأجازت املفو�ضية القومية لالإنتخابات تخ�ضي�س دائرة جغرافية قومية 
للرحل بوالية �ضمال دارفور هي دائرة حملية الواحة هذه املحلية مت اإن�ضاوؤها بوالية �ضمال دارفور يف 
العام 1997م كموؤ�ض�ضة للحكم املحلي، ولكن مت تخ�ضي�ضها لعرب الرزيقات ال�ضمالية االأبالة دون غريهم 
من املجموعات الرعوية بالوالية. واملحلية مل تخ�ضع عند اإن�ضائها ملعايري موؤ�ض�ضات احلكم املحلي والتي 
من اأهمها حتديد احلدود اجلغرافية واالإدارية وبذلك فاملحلية بدون هذه احلدود تعترب كيانًا اإداريًا هالميًا 
يتمدد داخل حدود والية �ضمال دارفور ولتفادي التعار�س مع قانون االنتخابات للعام 2008م فقد جلاأت 
املفو�ضية القومية لالإنتخابات باعتماد احلدود اجلغرافية لدائرة الواحة يف امل�ضارين ال�ضرقي والغربي 

لالأبالة داخل حدود والية �ضمال دارفور  1.

 املسار الشرقي يتكون من ثماني مسارات متر مبناطق شرق جبل مرة الى واليتي شرق وجنوب دارفور أما املسار الغربي فيتكون من 
ثالث مسارات متر مبناطق غرب جبل مرة الى واليتي وسط وغرب دارفور.
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حتديات م�ضاركة الرحل يف االإنتخابات ال�ضابقة

اأ-   االإطار القانوين لالإنتخابات
1.الوثائق الثبوتية

العقبة الويل هي الوثائق الثبوتية والتي بدون اإبرازها ي�صقط اأهم �صروط الت�صجيل وهذه الوثائق املطلوبة ت�صمل 
الرقم الوطني املوجود بالبطاقة القومية اأو جواز ال�صفر وجميعها وثائق معتمدة لدى اأجهزة الدولة. من واقع احلال 
فاإن هوؤلء الرحل مل ي�صعوا للح�صول على الوثائق لعدم حوجتهم لها يف حتركاتهم اأو يف اأي معامالت ر�صمية اأو 
غري ر�صمية بحكم وجودهم يف اأماكن نائية بعيدًا عن التجمعات احل�صرية. وللح�صول على الوثيقة اأيًا كانت يجب 
حتديد مكان الإقامة اأو ال�صكن والعنوان الدائم وبطبيعة احلال فاإن الرحل لي�ص لهم اأماكن حمددة لالإقامة اأو عنوان 
دائم وعليه فاإن اإ�صدار وثيقة تخلو من العنوان اأمر يخالف القانون وهذا اأدى بدوره حلرمان كثري من الرحل من 
امل�صاركة يف العملية الإنتخابية التي تبداأ بالت�صجيل، لقد ن�صت املادة 20)2( الفقرة )ب( من القانون على الآتي )اأن 
يكون لديه وثيقة اإثبات �صخ�صية وي�صمل ذلك الرقم الوطني، اأو البطاقة ال�صخ�صية، اأو القومية، اأو جواز ال�صفر(.

التابعني  الرحل  معظم  باأن  مقابلتهم  الذين متت  من  للرحل  الأهلية  الإدارات  روؤ�صاء  اأفاد  فقد  الدرا�صة  من خالل 
اأثناء  للرحل  الو�صول  تواجه �صعوبات جمة يف  املدين  ال�صجل  فرق  واإن  كانت  اأيًا  ثبوتية  وثائق  يحملون  ل  لهم 
تنقلهم واإن اإدارة ال�صجل املدين التابعة لوزارة الداخلية ترف�ص اإ�صدار اأي وثيقة ل حتمل عنوانًا لالإقامة ويعني 
هذا ا�صتحالة ح�صول الرحل على الوثائق الثبوتية ولتجاوز هذه العقبة فقد اقرتح البع�ص اعتماد بطاقة الت�صجيل 
لإثبات ال�صخ�صية يف حالة الرحل بدًل عن الوثائق الثبوتية املطلوبة قانونًا. ويف حالة العمل ببطاقة الت�صجيل كوثيقة 
لإثبات ال�صخ�صية لبد من العتماد على العريفني املعتمدين لدى جلان النتخابات والذين ميثلون املرجعية لتاأكيد 
�صخ�صية حامل بطاقة الت�صجيل وقد ن�ص القانون على جواز ال�صتعانة بالعريفني يف هذه احلالة. اعتماد بطاقات 
الت�صجيل يف حالة الرحل يعني ا�صتثناء هذه املجموعة من اإبراز الوثائق الثبوتية التي حددها القانون وبالطبع فاإن 

هذا ال�صتثناء ل يعترب حاًل نهائيًا مل�صكلة الوثائق الثبوتية بالن�صبة للرحل.

املعنية اجلغرافية  الدائرة  يف  �ضهور  ثالثة  ملدة  االإقامة  و�ضرط  الت�ضجيل  2.عملية 
وفق قانون النتخابات ل�صنة 2008م املعدل 2011م املعدل 2014م فاإن الت�صجيل يف ال�صجل النتخابي حق 
اأ�صا�صي ود�صتوري وم�صوؤولية فردية لكل مواطن تتوفر فيه ال�صروط املحددة قانونًا باأن يكون �صوداين ويبلغ من 

العمر ثمانية ع�صر عامًا، �صليم العقل ومقيد يف ال�صجل النتخابي.
اأما �صروط الت�صجيل فهي الأقامة يف الدائرة اجلغرافية ملدة ل تقل عن ثالثة �صهور قبل تاريخ قفل ال�صجل الإنتخابي 
وثانيًا اأن تكون لديه وثيقة اإثبات �صخ�صية اأو �صهادة معتمدة من اللجنة ال�صعبية اأو من �صلطات الإدارة الأهلية كيفما 
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يكون احلال وثالثًا األ يكون قد مت ت�صجيله يف اأي دائرة جغرافية اأخرى.
اأحد العقبات التي تواجه الرحل ك�صرط من �صروط الت�صجيل هي الإقامة ملدة ثالثة �صهور يف الدائرة اجلغرافية 
وينطبق هذا ال�صرط على جميع املواطنني باإ�صتثناء القوات النظامية والرحل وفقًا للتعديل الذي اأجري على قانوين 
2010م2014-م لتحريك القوات النظامية مبناطق ال�صودان املختلفة ميكن اأن يتم يف اأي وقت من �صهور ال�صنة 
واأي�صًا فاإن الرحل يكونون يف حالة تنقل دائم من مكان لآخر طيلة ال�صنة هذه الظروف اخلا�صة وراء ا�صتثناء هاتني 
املجموعتني. القانون اأبدى اإهتمامًا خا�صًا مل�صاركة الرحل اأثناء الت�صجيل الإنتخابي اإل اإن امل�صكلة تظل قائمة اأثناء 

مرحلة الإقرتاع حيث ترتاجع م�صاركة الرحل مما يوؤثر يف العملية الإنتخابية بكاملها.

االإقرتاع: وقت   .3
من �صمن العقبات التي تعيق م�صاركة الرحل يف العملية الإنتخابية هي عملية الإقرتاع والتي يتم حتديد زمانها 
ومكانها وفق اجلدول النتخابي ويكون مركز الإقرتاع يف الظروف العادية هو مركز الت�صجيل ومبا اإن الرحل 
الذي يحدد م�صاركتهم ولي�ص اجلدول  الإقرتاع هو  الرحل عندما يحني  فاإن مكان وزمان تواجد  غري م�صتقرين 
النتخابي خالفًا لعملية الت�صجيل التي قد متتد لفرتة طويلة فاإن الفرتة الزمنية لالقرتاع حرجة للغاية وقد ل تتجاوز 
الأيام وبالتايل فقد جلاأت مفو�صية النتخابات اىل ال�صناديق املتنقلة لإتاحة الفر�صة للرحل دون غريهم للم�صاركة 

والإدلء باأ�صواتهم بالرغم مما اعرتاها من جتاوزات اأدت يف نهاية الأمر باإعادة النظر فيها.

الت�ضجيل  مكان  االقرتاع  �ضرط  االقرتاع:  4.مكان 
هذا ال�صرط يتقاطع مع مواقيت حركة وتنقل الرحل التي تتحكم فيها عوامل الطبيعة خا�صة هطول الأمطار واإن 
حركة امل�صارات لن تتوقف لأي �صبب بخالف ما يتعلق بالو�صول للمراعي وم�صادر املياه. وبناء عليه فاإن الفرد من 
الرحل الذي مت ت�صجيله يف منطقة ب�صمال دارفور بعد اأن اإ�صتوفى �صروط الت�صجيل رمبا لن ي�صعفه الوقت لالإدلء 

ب�صوته حني الإقرتاع بذات املنطقة اأو الدائرة وبالتايل فاإن هذا الوقت لن ميكنه من ممار�صه حقه الإنتخابي.
لتجاوز عقبة �صرط الإقامة فقد مت اإلغاء العمل بنظام القوائم املعدة م�صبقًا بوا�صطة روؤ�صاء الإدارة الأهلية لقبائل 
للرحل  بالن�صبة  الإقامة  �صرط  باإ�صقاط  املبا�صر  الت�صجيل  قانون  ن�ص  1968م حيث  العام  اإنتخابات  الرحل يف 
و�صبه الرحل ، ومرة اأخرى اإعتمدت جلنة الإنتخابات يف العام 1986م نظام القوائم بالن�صبة للرحل اإل اإن قانون 
الإنتخابات للعام 2008م عاد لإعتماد �صرط الإقامة مرة اأخرى بالن�صبة للناخبني دون اإ�صتثناء مما افقد اأعداد 
باأ�صواتهم يف عملية الإقرتاع  الت�صجيل وبالتايل حرمانهم من الإدلء  مقدرة من الرحل حق امل�صاركة يف عملية 
الإقامة  �صرط  من  والرحل  النظامية  القوات  مبوجبه  ا�صتثنى  2014م  للعام  الإنتخابات  بقانون  تعديل  .اأجري 
اأ من   )2( 22 اإ�صتثنى الرحل والنازحني . لقد ن�صت املادة  2018م الذي  واأي�صًا يف قانون الإنتخابات للعام 
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قانون الإنتخابات املعدل ل�صنة 2014م على الآتي: - )ي�صرتط يف الناخب اأن يكون مقيمًا يف الدائرة اجلغرافية 
ملدة لتقل عن ثالثة اأ�صهر قبل تاريخ قفل ال�صجل وي�صتثنى من ذلك القوات النظامية والرحل الذين حتدد القواعد 

�صوابط ت�صجيلهم(.
اأما قانون الإنتخابات للعام 2018م واملجاز بوا�صطة املجل�ص الوطني للعمل مبوجبه يف الإنتخابات املزمع تنظيمها 
عن  تقل  ل  ملدة  اجلغرافية  بالدائرة  مقيمًا  يكون  )اأن  الآتي  على  اأ   )2(20 املادة  ن�صت  فقد  2020م  العام  يف 
القواعد �صوابط  اأ�صهر من تاريخ قفل ال�صجل الإنتخابي وي�صتثنى من ذلك الرحل والنازحني الذين حتدد  ثالثة 
ت�صجيلهم(. مما �صبق ذكره فاإن اإ�صتثناء القانون ملجموعات الرحل من �صرط الإقامة قد مت اإتخاذه اإ�صتجابة لظروف 

الرحل وطبيعة حياتهم املعتمدة على التنقل وعدم ال�صتقرار.
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ب-  �ضعوبة احل�ضول على اح�ضائيات دقيقة ملعرفة االأعداد احلقيقية للرحل  
من واقع جمتمعات الرحل واأ�صلوب حياتهم املعتمد على التنقل فاإن م�صاركتهم ال�صيا�صية كمواطنني قد ات�صمت 
عن  لغيابهم  يعود  ذلك  فاإن  وبالطبع  الوليات،  بع�ص  يف  املعتربة  اأعدادهم  من  بالرغم  واملحدودية  بال�صعف 
ال�صاحة الوطنية معظم الأوقات وبعدهم عن املجتمعات امل�صتقرة واحلياة احل�صرية اىل جانب تف�صي الأمية مما 

اأدى لتجاوزهم اأو تهمي�صهم.
 اأن اأية اإنتخابات ناجحة تعتمد بال�صرورة اىل جانب احلرية والنزاهة اىل اإح�صاء �صكاين حقيقي، لقد اأثبتت 
لعدم  ذلك  ويعزى  الرحل  واإح�صاء  ح�صر  عند  بائنًا  ق�صورًا  خمتلفة  فرتات  يف  ال�صكاين  الإح�صاء  جتارب 
اإ�صتقرارهم يف موقع معني طيلة ال�صنة اأو لأن الو�صول اإليهم يتطلب اإمكانات ب�صرية ولوج�صتية اإ�صافية وهو ما 
قد يوؤدي لتجاوزهم اأو الإعتماد على تقديرات جزافية تعتمد على ن�صبة النمو ال�صنوية لل�صكان. ولإ�صدار اأحكام 
خا�صة مب�صاركة الرحل يف اأي عملية انتخابية لبد من وجود اح�صائيات دقيقة ومعرفة اأعدادهم احلقيقية، لقد 
اأثبتت جتارب الأح�صاء ال�صكاين باأن الإدارة الأهلية وقيادات جمتمعات الرحل من املمكن ان تلعب دورًا هامًا 

يف الإح�صاء من خالل معرفتهم بتفا�صيل هذا املجتمع.

ج- االإنت�ضار الوا�ضع للرحل بالبادية وبعد امل�ضافات 
يطوي الرحل م�صافات �صا�صعة اأثناء هجرتهم املو�صمية بحثًا عن الكالأ واملاء واأحيانًا قد يقودهم البحث كما يف حالة 
البقارة لعبور احلدود الدولية ودخول اأرا�صي ومناطق يف جمهوريات جنوب ال�صودان، اأفريقيا الو�صطى وت�صاد. 
هذه امل�صاحات الطويلة، وقلة عدد مراكز القرتاع ومتركزها يف املدن وبعدها عن امل�صاحات املتباعدة والوا�صعة 
التي يرعي فيها الرحل توؤدي اىل �صعوبة الو�صول للرحل يف التوقيت املنا�صب اثناء عمليتي الت�صجيل والقرتاع. 
ومن ناحية اخري فاإن معظم هوؤلء الرعاة املتنقلون هم من الذكور البالغني واملوؤهلني قانونًا للت�صجيل والقرتاع، 
ولكنهم حري�صون على البقاء جنب القطيع ول ي�صتطيعون ترك حيواناتهم والذهاب ملراكز الت�صجيل او القرتاع 

املوجودة غالبا باملدن خا�صة. فلذلك يف�صلون عدم امل�صاركة.

د- تف�ضي االأمية بني الرحل 
الأمية متف�صية بوجه عام و�صط الرحل، ولكنها بن�صبة مرتفعة و�صط الن�صاء. ففي �صنوات خلت قامت ال�صلطات 
اأ�صرهم  مع  املتواجدين  الرحل  اأبناء  لتعليم  تنقلهم  اأثناء  الرحل  ترافق  والتي  املتنقلة  املدار�ص  نظام  بتطبيق 
املتنقلة، ولكن مبرور ال�صنوات مت تناق�ص اأعداد التالميذ واأغلقت بع�ص املدار�ص لعدم وجود الأعداد الكافية 
من الأطفال علمًا باأن هذه املدار�ص ل تتعدى مرحلة الأ�صا�ص ول توجد مدار�ص ثانوية متنقلة المر الذي ادي 

اىل عدم اكمال اأبناء الرحل تعليمهم الذي ل يتعدى مرحلة الأ�صا�ص12 عام(.
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د - �ضعف م�ضاركة ن�ضاء الرحل يف العملية االإنتخابية 
التقاليد والعادات الرا�صخة يف جمتمعات الرحل للعن�صر الن�صائي والتي تعار�ص اختالط املراأة بالرجال الغرباء 
تعترب من اهم العقبات التي تعيق م�صاركة الن�صاء يف العملية النتخابية. اإ�صافة لذلك �صعف وعي املجتمعات 

الرعوية بحقوق املراأة ومنها بالطبع حق امل�صاركة يف الأن�صطة ال�صيا�صية عامة والإنتخابات ب�صفة خا�صة. 
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التو�ضيات
      تتلخ�ص  اهم التو�صيات لدمج الرحل يف النقاط التالية :

الثبوتية،  االأوراق   -1
ان قانون النتخابات للعام 2018م والذي األغى قانون 2008م هو القانون ال�صاري واملعتمد لدى املفو�صية 
القومية لالإنتخابات حتى الن ح�صب اإفادة الأمني العام املكلف. هذا القانون حدد امل�صتندات الثبوتية الر�صمية 
اأكرث  ال�صفر.  وجواز  القومية  بالبطاقة  الوطني  الرقم  وهي  والقرتاع  الت�صجيل  عمليتي  خالل  واملعتمدة 
ثبوتية ويعني ذلك �صعف  وثائق  منهم  اإعداد كبرية  والذين ل متلك  الرحل  ال�صرط هم  املت�صررين من هذا 
م�صاركتهم يف العملية النتخابية. ففي هذه احلالة يجب النظر يف اإمكانية اإعتماد بطاقة الت�صجيل للرحل يف 
عملية الإقرتاع حلني و�صع حلول جذرية مل�صكلة اإ�صدار الوثائق الثبوتية لهم وعلى اجلهات املخت�صة اتخاذ 
الثبوتية ك�صرط مطلوب  الوثيقة  اإبراز  اأن  اخلطوات الالزمة مل�صاعدة الرحل يف هذا اخل�صو�ص. هذا يعني 
ال�صعبية.يف هذه  اللجنة  اأو  ال�صلطات املحلية والإدارة الأهلية  للرحل وقبول �صهادة  للت�صجيل يجب جتاوزه 
اإعتماد بطاقة الت�صجيل للرحل يف عملية الإقرتاع حلني و�صع حلول جذرية  اإمكانية  احلالة يجب النظر يف 
مل�صكلة اإ�صدار الوثائق الثبوتية لهم وعلى اجلهات املخت�صة اتخاذ اخلطوات الالزمة مل�صاعدة الرحل يف هذا 
اخل�صو�ص. هذا يعني اأن اإبراز الوثيقة الثبوتية ك�صرط مطلوب للت�صجيل يجب جتاوزه للرحل وقبول �صهادة 

ال�صلطات املحلية والإدارة الأهلية اأو اللجنة ال�صعبية.
اإ�ضتثناء الرحل من �ضرط االإقامة عند الت�ضجيل:   -  2

لقد ا�صتثنت قوانني النتخابات املعدلة يف العام 2011م والعام 2014م الرحل والقوات النظامية من �صرط 
مرحلة  يف  الإقامة.  �صرط  من  والنازحني  الرحل  2018م  للعام  الإنتخابات  قانون  اإ�صتثنى  بينما  الإقامة 

الت�صجيل يجوز للرحل الت�صجيل يف اأي مركز دون التقيد بالإقامة بالدائرة ملدة ثالثة �صهور.
يجب اأن تراعي املفو�صية القومية لالإنتخابات ظروف الرحل عند حتديد اجلدول الزمني لعمليتي الت�صجيل 
والإقرتاع ذلك بالو�صع يف الإعتبار اأماكن تواجدهم اأثناء الت�صجيل والإقرتاع مبا ميكنهم من امل�صاركة يف 

العملية النتخابية.
اإن تواجد الرحل بدارفور وتنقلهم مرتبط مبو�صم هطول الأمطار والذي ميثل عائقًا طبيعيًا يف الو�صول اإليهم 
لذلك فاإن التوقيت املنا�صب لعملية الت�صجيل يكون خالل ال�صهور من اأكتوبر حتى نهاية دي�صمرب اأما بالن�صبة 
لالإقرتاع فيكون قبل بداية مو�صم الأمطار ما بني �صهري اأبريل وحتى نهاية مايو. اإن ال�صتقرار اجلزئي لبع�ص 
الرحل يف ال�صنوات الأخرية رمبا اأتاح الفر�صة للمزيد من الرحل للم�صاركة يف عمليتي الت�صجيل والإقرتاع 

وهذا يتطلب متابعة اللجان العليا لالإنتخابات بالوليات حلركة الرحل املو�صمية واأثرها على امل�صاركة.
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لالنتخابات:  القومية  باملفو�ضية  للرحل  اإدارة  تكوين   -  3
�صمن  بالرحل  خا�صة  اإدارة  باإن�صاء  يو�صي  الإنتخابية  العملية  يف  الرحل  مل�صاركة  ال�صابقة  التجارب  خالل  من 
املفو�صية القومية لالإنتخابات �صيكون له مردود اإيجابي على قطاع الرحل واأي�صًا وجود هذه الإدارة على م�صتوى 
التي  العقبات  بالوليات والتي توجد بها جمموعات الرحل �صت�صاعد يف تخطي بع�ص  العليا لالإنتخابات  اللجان 

تعرت�ص م�صاركة الرحل.
تتوىل هذه الإدارة مهمة التن�صيق واملتابعة فيما يتعلق مب�صاركة الرحل يف العملية الإنتخابية من الت�صجيل وحتى 
الإقرتاع مبا لدى الرحل من خ�صو�صية وظروف تختلف عن امل�صتقرين. وعلى هذه الإدارة متابعة الرحل مبناطق 
للرحل  الفر�ص  لإتاحة  ال�صبل  اأجنع  وحتديد  والإقرتاع  الت�صجيل  مرحلتي  خالل  خا�صة  بالوليات  تواجدهم 
للم�صاركة يف العملية الإنتخابية ويتطلب ذلك �صرورة التن�صيق مع الإدارات الأهلية للرحل بالوليات وتلقي وتبادل 
املعلومات معها عند حتديد اأماكن تواجد الرحل واإجتاهات حركتهم ور�صدها هذا اإ�صافة اىل قيام هذه الإدارة 
بالت�صنيق بني الإدارات الأهلية للرحل وجلان الت�صجيل والقرتاع. هذه الإدارة مبا �صوف يتوفر لديها من معلومات 

ميكنها امل�صاعدة يف حتديد املواقيت املنا�صبة لت�صجيل الرحل مع املفو�صية القومية لالإنتخابات. 
: الرحل  تواجد  اأماكن  يف  واالقرتاع  الت�ضجيل  مراكز  توزيع  مراعاة   -  4

ن�صبة  ورفع  والقرتاع  الت�صجيل  عملية  يف  حقهم  للممار�صة  للت�صويت  املوؤهلني  للرحل  الفر�صة  اإتاحة  ل�صمان   
م�صاركة الن�صاء الرحل الالتي ي�صعب حتركهن مل�صافات للو�صول ايل مراكز الإقرتاع، يحتاج الرحل خالل فرتة 
او  املراكز  زيادة  فكرة  درا�صة  فيمكن  باأ�صواتهم  الإدلء  من  عدم حرمانهم  ت�صمن  لرتتيبات خا�صة  الإنتخابات 
تخ�صي�ص �صناديق متنقلة تت�صق وحركة الرحل اأثناء فرتة القرتاع، اأحيانًا يتم اعتماد مراكز متنقلة اأثناء فرتة 
الت�صجيل داخل الدائرة اجلغرافية لتمكني الراغبني يف الت�صجيل حيث تتوفر املراكز. لقد اأثبتت ال�صناديق املتنقلة 
جدواها يف بع�ص الإنتخابات اإل اأن بع�صها ظل يتعر�ص ملمار�صات �صالبة منها التزوير والغ�ص ذلك ن�صبة لغياب 
الرقابة ال�صارمة اأثناء حركة اللجان يف تلك املناطق النائية وهذه املمار�صات جعلت من ال�صناديق املتنقلة بدائل غري 

م�صمونة العواقب رمبا تقدح يف م�صداقية العملية الإنتخابية ونزاهتها..
تكثيف حمالت التثقيف االنتخابي واملدين:  -  5

غياب حمالت واأن�صطة التثقيف الإنتخابي اأ�صعف م�صاركة الرحل يف العملية الإنتخابية يف جمتمع ت�صوده 
الأمية خا�صة و�صط الن�صاء. فاإىل جانب الدور الذي يجب اأن تقوم به املفو�صية القومية لالإنتخابات يف هذا 
اخل�صو�ص بحكم م�صئوليتها عن الإنتخابات فاإن العبء الأكرب يقع على عاتق منظمات املجتمع املدين والأحزاب 
ال�صيا�صية وغريها فيما يتعلق بالتثقيف والتدريب على م�صتوى القواعد واملنظمات القاعدية. الأحزاب ال�صيا�صية 
تهتم باملجتمعات امل�صتقرة ل�صهولة التوا�صل معها ولإرتفاع م�صتوى الوعي والتعليم بعك�ص جمتمعات الرحل 
النائية والتي قد ل حتدث اأثرًا يف النتائج النهائية لالإنتخابات. بالطبع فاإن املجتمعات التي تعاين من الأمية 
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يكون للتدريب والتوعية اأهمية ق�صوى باإ�صتخدام و�صائل متنوعة تتنا�صب مع �صعف الوعي ولبث الر�صائل 
التوعوية وتكثيفها ل�صمان امل�صاركة املوجبة للناخبني.

االإنتخابية العملية  يف  الرحل  ن�ضاء  م�ضاركة  تعزيز   -  6
ذكرنا �صابقًا اإق�صاء وتهمي�ص الن�صاء وه�صم حقوقهن يف جمتمعات الرحل ومنها بالطبع حرمانهن من امل�صاركة 
بالرحل يف  الت�صجيل والإقرتاع اخلا�صة  اأن ت�صم جلان  املراأة  الإنتخابية، عليه تتطلب م�صاركة  العملية  يف 
ع�صويتها عدد من الن�صاء لالإ�صراف على م�صاركة الن�صاء يف عمليتي الت�صجيل والقرتاع اإذ اأن اأعداد الن�صاء 

كبرية وحرمانهن من امل�صاركة يف النتخابات ال�صابقة ت�صتوجب احللول العاجلة قبل الإنتخابات القادمة.
اجلديد ال�ضكاين  التعداد  ملتابعة  جلنة  اعداد   -  7

املناطق وال�صكان وعدم  ال�صمول جلميع  ال�صابق من عدم  اأجريت يف  التي  ال�صكانية  التعدادات  عانت جميع 
الدقة يف املعلومات والنتائج املتوفرة يف ذات الآن، لعدة اأ�صباب منها �صعوبة املوا�صالت وارتفاع ن�صبة الأمية 
وعدم ا�صتتباب الأمن يف بع�ص املناطق وا�صتخدام تقنيات غري حديثة يف العد وحتليل وا�صتخال�ص النتائج. 
ولقد اأعلن اجلهاز املركزي لالإح�صاء يف عام 2021 انه يف �صدد اإجراء تعداد �صكاين �صامل يف البالد. 
التعدادات  ونتائج  بظروف  ومقارنًة  قيا�صًا  البالد  تاريخ  يف  و�صموًل  دقة  الأكرث  يكون  �صوف  التعداد  هذا 
اخلم�صة ال�صابقة له. وميتاز التعداد اجلديد عن �صابقيه باعتماده وثيقة حمدثة حيث �صيتم اإقامته الكرتونيًا 
لأول مرة بالبالد و�صيوفر ذلك دقة وثقة اأعلى يف املعلومات، اإ�صافة اإىل اأنه لن ي�صتثني املهم�صني مثل الرحل 
التعداد  الذي يحرزه  التقدم  ملتابعة  النازحني وما نقرتحه هنا هو تكوين جلنة خا�صة من املجتمع املدين  او 
ل�صمان ادماج جميع الفئات ال�صعيفة وخا�صة الرحل نظرا لطبيعة وجودهم. اأن اإجراء هذه امل�صوحات بطريقة 

دقيقة قد يوفر كثريا من البيانات الهامة للعملية النتخابية برمتها.
والتوعية: ال�ضكاين  االح�ضاء  يف  االأهلية  االإدارات  م�ضاركة  �ضرورة   -  8

         اأهمية تعزيز دور الإدارات الهلية للرحل وقياداتها مب�صتوياتهم املختلفة من الرئي�ص وحتى ال�صيخ يف عمليات 
التعداد ال�صكاين للرحل وحمالت التوعية باأهمية م�صاركة الرحل يف النتخابات وذلك ملعرفتهم التامة باأماكن 

تواجد الرحل ومواقيت حركتهم الأمر الذي ي�صهل م�صاركتهم يف العملية النتخابية. 
خا�ضة بالرحل جغرافية  دوائر  تخ�ضي�س   -  9

ال�صتفادة من التجربة ال�صابقة والتي قامت بها املفو�صية القومية لالإنتخابات بتخ�صي�ص دائرة جغرافية للرحل 
اليوم مع  310000 ودرا�صتها وتعديلها مبا يتوافق  2008م  الواحة بولية �صمال دارفور عام  مبحلية 

املعايري الدولية لنزاهة النتخابات 
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اخلال�ضة 
 

م�صكلة م�صاركة الرحل يف الإنتخابات يف ال�صودان قدمية متجددة وبالرغم من حماولت اأنظمة احلكم املتعاقبة 
مع  للواجهة  يعيدها  واملعاجلات  احللول  تدوير  اإعادة  اإن  اإلأ  لتجاوزها  جذرية  حلول  و�صع  و�صمولية  دميقراطية 

اإقرتاب كل انتخابات بالبالد.
الرحل خالل  التي طراأت على حياة جمتمعات  للتحولت  نظرًا  النقا�ص  )الرحل( �صار يثري كثريًا من  تعريف 
العقود اخلم�ص املا�صية والتي �صهدت تدهورًا بيئيًا خطريًا ب�صبب متدد ظاهرتي اجلفاف والت�صحر وما نتج عنها 
القبلية  ال�صراعات  واأي�صًا  املتناق�صة  الطبيعية  املوارد  املزارعني والرعاة على  تناف�ص وحروب بني جمموعات  من 
العنيفة واأخريًا حرب دارفور منذ العام 3002م. هذه العوامل جمتمعة اأدت لتغريات عميقة يف منط هجرات الرحل 
املو�صمية ومواقيت تنقلهم �صماًل وجنوبًا داخل الإقليم. كل هذه التحديات لبد وان تدر�ص وتعالج بطريقة �صليمة 

لإيجاد حلول دائمة ت�صمن حقوق هذه الفئة من املواطنني 
بع�ص  من  فربغم  والبحث.  الدرا�صة  من  ملزيد  حتتاج  بال�صودان  للرحل  ال�صيا�صية  امل�صاركة  وتعزيز  دعم  ان 
اجتهادات الأنظمة املتعاقبة ال انها مل ت�صل ملعاجلات حا�صمة واإن العتماد على احللول الوقتية لتجاوز امل�صكلة 

�صوف يعيدها للم�صهد مرة اأخرى مع اأية انتخابات قادمة.
لقد اأردنا بهذه الدرا�صة القاء ال�صوء علىامل�صاكل والتحديات وحماولة الإجابة علىبع�ص الأ�صئلة وكيفية دعم 
م�صاركة الرحل قبل بداية امل�صار النتخابي اجلديد.كل ما ناأمله ان ت�صل التو�صيات لأكرب قدر ممكن من اجلهات 
العادلة  الق�صية   لهذه  امل�صاندة   املدين  املجتمع  منظمات  تقوم  وان  الالزمة  والإجراءات  القرارات  لتخاذ  املعنية 

بعمليات ال�صغط الالزمة وحمالت املنا�صرة والتوعية الالزمة ل�صمان حقوق الرحل ا�صوة بجميع املواطنني. 
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املراجع العربية:
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