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 الإهداء

 

 اىل نورة عبد هللا ادريس

 مبا علمتين وما منحتين من حياة وحب.
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دخلم  

 
وعن البديل الليربايل اذلي ل  هذه مجموعة من املقالت كتبهتا خالل الس نوات الفائتة تتحدث عن أأحوال نساء السودان

. أأعدت جتميعها وفقا لرتتيهبا الزمين يف الاحتفال بيوم املرأأة العاملي هذا العام. أأمتىن أأن تكون فاحتة يزال يف طور التربمع

 .السوداين يف هذه الفرتة احلرجة من اترخيه لنقاش اوسع عن وضع املرأأة السودانية واجملمتع

 السودانية؛تبط بعالقة الليربالية بقضااي املرأأة اكن اجلزء الأول مهنا ما صنفته ير  الرئيس ية.قسمت املقالت اىل ثالثة أأقسام 

وأأطروحات الليرباليني السودانيني يف هذا اجملال؛ واحلاجة اىل حركة نسوية ليربالية أأعتقد أأنه قد أأزف الوقت لقياهما. أأما 

. أأما اجلزء اجلزء الثاين فقد خصصته حلوارات ونقاشات حول قضااي احلركة النسوية يف السودان ورسد لتجارب اترخيية

الثالث والأخري فقد كرس ته للمقالت والكتاابت القصرية اليت كتبهتا عن خشصيات نسوية اترخيية ومعارصة؛ سودانية 

منا تدور يف الأساس حول الإنسان مبا هو اكئن؛ وليست نقاشا نظراي ل ينعكس عىل الواقع.  وعاملية. ذكل ان الليربالية اإ

مل تتعلق بقضااي املرأأة والنوع، الاطروحات الرباجمية او النظرية لصاحل احلزب الليربايل كنت ايضا قد مقت  بكتابة بعض 

كام غابت عن الكتيب بعض املقالت عن خشصيات نسوية ل تتوفر معي الآن؛ ومن بيهنا مقال عن  . أأشاء أأن اذكرها هنا

ضافهتا يف ملكة ش ندي"ستنا"   أأي طبعة قادمة. ؛ ومقال عن الكندأاكت السودانيات. أأمتىن اإ

أأيضا مقت حبذف بعذ املقالت اليت اانقش فهيا بعض قضااي املرأأة والأرسة والزواج وعالقهتا ابدلين؛ ونقاش يف الطرح 

 يف كتايب عن "الليربالية وادلين"؛ فلريجع لها من يريد هناك.  أأدرهجاالرتايث يف هذا الأمر. وقد قررت بعض متحص أأن 
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براهمي النجيبم قدمة ادلكتور اإ  
 

 قراءة ىف كتاب عادل عبد العاطيالنسوية: ليربالية ال 

 

وهو كتاب كنت  (،والقضية النسوية يف السودانالليربالية )ه كتاب مقدمةبكتابة لقد رشفين الاس تاذ عادل عبد العاطي 

آنذا أأدخل  الكرتونية،قد أأعددت قراءة فيه يف أأول نرشة كنسخة   الكتاب.الكتاب نفسه مقدما هل فاإىل ساحات وهآ

نتصارا لقضية النسوية  ،ةخضمنسوية  مرافعةمبا يش به  السودانية،قدم لنا الأس تاذ عادل كتابه املعنون للحركة النسوية  واإ

س ياق أأولها الليربالية والقضااي النسوية والثاين مجموعة نقاشات خاضها ىف مضن  فصول،السودانية. وقد قسمه اىل ثالث 

النسوية نفسه عىل منابر متعددة وخمتها بكتاابت عن خشصيات نسوية سامهت ىف صنع التارخي للحركة النسوية حمليا 

 .وعامليا  

مل  -كام لك مره-أأظن  الس ياسة،كتاب عادل هو جتميع جملموعة مقالت ظل يكتهبا عىل الأسافري وىف أأضابري وأأروقة  

بل الزتاما  املفرسين.يعدل لغة يظهنا ختطئ هدفها عند  حىتيكون جتاوزه ابخلربه أأو  يعدل ىف املقالت ومل يسحب رأأاي قد

س تصحااب لتطورهام والقارئ لكتبات عادل عبدالعاطي لميكنه  حىت؛ابلإطار الزمين لها ونصحا ودرسا  للتارخي واملعرفة واإ

يصال فكرته  ويداعهبا مداعبة  املاهر،ا معامةل عامل اذلهب يعامله ومغزاه،جتاهل متكن الرجل من اللغة وتطويعها لصاحل اإ

 .الأب لطفلته الصغرية حبنو وعاطفة وقصد للتعلمي ونقل للخربات ظاهر بني السطور

، مبتعدة عن التقليد القدمي ىف افناء الاكتب ديدة يف عامل الكتابة والإس تيثاقوكتاابت الأس تاذ عادل وكتبه يه نقةل ج 

، واذلي هتجها مث مييش دهرا قبل أأن يلتفت الهيا وتدرس وتكون بداية بعيدة عن الواقع وتطبيقاتلعمره يف الكتابة نفسها لين 

يتناول الواقع يتناوهل بعد زمن حسيق ليبدو كدراسة للتارخي أأكرث من كونة مضن معلية التثاقف والبناء والهدم املس مترين 

د أأحداث وردا عىل كتاب اخرين عىل املواقع الاسفريية كتاابت عادل يه كتاابت حية كتهبا خالل وبع . ملنظومة الوعي

حقاقا للحق وبياان للتارخي، مما جيعلها غري بعيدة وغري ممتسك ، ة ببوابة املتآأمل البعيد املشاهدومقدما رؤيتة فهيا يف حيهنا اإ

 ه. فكر ه و بل املشارك احلي الفعال واخلالق يف أأرض

 نه:كتاب ومالحظايت ع  ماحسا عىل ال ميكنين أأن أأمر هنا ىف جعاةل 

اكن حمرره الرئييس وعنون ب )حنو ه بل عادل ىف حترير  أأمه مواد الفصل الاول هو نص لإعالن املبادئ اذلي شارك أأ. 

نتقادات بس يطة عليه وبرمغ ماوجده .2005قانون مدين موحد لالحوال الشخصية( يف العام  ، فهو يعترب الاعالن من اإ

الاقلمي للتآأسيس لقانون مدين وموحد للأحوال الشخصية من خارج ثوب الأداين ومن  ىه الأوىل من نوعها ىفة جماهر 

ن لك احملاولت اجلادة ىف هذا الس ياق )القانون( ميكننا أأن نس تقرأأها علوم واملعارف الإنسانية وتطورهاصلب ال ، ذكل اإ
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 لتآأسيس من داخل ادلين عرب ممارسة نقدمن انقدي الرتاث ادليين أأو املفكرين ادلينني ىف مقارابت تنبين عىل خطاابت ا

 .(الرتاث ادليين و )خصوصا الإساليم

حرتام هذه الشجاعة  لكين اعيب عليه )الإعالن( قصده لنقاط يه مفهومة ابلرضورة مضن س ياقات التعريف  ،أأول  جيب اإ

رشوط الزواج وحتددها ص الزواج خارج ادلين( كرشط ىف حني أأن تعريفات القانون تشرتط مثال نىف مرشوع القانون )

واكن ميكن الإكتفاء برشوط  ،بصورة لحتمل ىف طياهتا نصا أأو تلميحا أأو ماميكن تفسريه بآأنه رشط الزواج داخل ادلين

ن حمرريهنا ميكنين ان أأقول . .موافقة ورغبة الطرفني ومعرهيام ومنع التعدد عىل عدومه وتصورمه  االاعالن ركزو اإ

ه الإعالن بسبب حمرريهذا فاإن الاحزاب التقدمية ونشطاهئا ابتعدوا عن  للتارخي الإعالن. لخلصمهم بصورة غري رضورية 

ه ذكل الإهامتم مما مل يعط ،فكرته الىت يه فكرهتموبسبب احملررين خاضوا حرواب ضد الإعالن و  املضمون،وليس بسبب 

نون مدين يتبين مواثيق حقوق الإنسان املس تحق، وهو املرشوع الأول كام قلنا يف السودان اذلي ينحو اىل تآأسيس قا

 .رفات الأداين عىلوس يداو ول يؤسس لنفسه 

مث نقرأأ ىف مرافعة أأخري للأس تاذ عادل ومجموعة خضمة من الليربالني رفضهم لتعدد الزواج اذلي رشعن داخل منظومة  

فية لإس تيثاق وهجة النظر هذه. مث خمت وقدم الاكتب دفوعات ورشوحات اك البالية،والتقاليد السودانية  احلالية،القوانني 

وميكنين ليك أأبدع  ،هوخارجالباب الأول مبقال النسوية الليربالية وهو نفسه عنوان الكتاب مبا حيمل مدلولت داخل املقال 

 .ىف وصف ذكل للقارئ أأن افعل شيئا واحدا وهو دعوة القارئ للحصول عىل الكتاب والإطالع عليه

 ، فوق ماحيمهللتارخي وعرض مبارش للحدث ىف وقتهنامنا( من الباب الثاين هو نص لإس تيثاق اأأص  نآألكمقال )جيب ان  

نه أأيضا يعكس املس ئولية التارخيية اليت ميكن أأن يس تخلصها  دمن نق ويشلك  القارئ،لأفعال قادة احلركة النسوية وقهتا فاإ

ضافة هممة ودراسة معيقة حلال احلركة النسوية السودانية وخطاهبا يف حقبة مابعد الإس تعامر وهو اخلطاب اذلي أأقعد  اإ

، فاإن نفس تكل الأصنام الىت يمت التصفيق لها يه نفسها السبب )تصنمي( قادهتا وكيل املدحي هلم النسوية السودانية رمغ

  . أأيضا يف ركود احلركة وبقاءها يف الأسفل

ن قائداتوميكن أأن نقول   ،سوية بفكر ذكوري حبت أأايم التجمع الوطين ادلميقراطيمع القضية الن  ناحلركة النسوية تعامل اإ

يف تقرير مؤمتر التجمع الوطين الثاين يف مقال لحق ويف نص  هكن قرائتما ميهذا  حيث" نستشهد هبذا الكتاب هنا"و 

 . التقرير

تشلكت و اعوام عيل انشاء التحالف النسوي السوداين وهو حركة نسوية شابة  6مث عرج الاكتب دلراسة حصيةل  

، والأس تاذ حيهنا انشط أأسايس وحموري يف التحالف  1995حتالفت مع التحالف السوداين الس يايس/العسكري يف 

وحراكه الفكري والنسوي، ورمغ ذكل جند ادلراسة تتسم برصامة العمل واملعرفة بعيدة عن العاطفة وامليول والمتجيد الأمعى 

لأس تاذ لذلين ليعرفون الرجل، وتكل اللمحة املضيئة ىف اترخي احلراك لأجل الإنامتء، ماجيعلنا نستشف صورة عن ا

النسوي السوداين )التحالف النسوي( اكن ميكن ان تطور لتبلغ اشدها وتؤيت أألكها ، لكهنا ضعفت لأس باب عديدة 

بناء حركة نسوية  تطرق لها الاكتب وطرح حلولها ، كام شلكت بفعلها وحراكها نرباسا مضيئا تس تلهم منه العرب يف سبيل

 .قوية يف السودان
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القضية النسوية وقضية  عىلالوطين يف التضييق املؤمتر يتطرق الاكتب اىل ممارسات نظام حيث عرب التارخي  ننتقلمث  

ولتنفذ ه فية والبحثية الىت لختضع لسلطاناحلرايت بشلك عام يوم ان شن النظام محلتة لإغالق املراكز الثقا

 . وقضية املرأأة بشلك مبارش والثقافة والفنونىف نكسة أأصابت املعرفة أأول  2010عام  الظاليم يفخفكر 

 النظام،طة حلادثة اغتيال الشهيدة عوضية من رش  هرخي وختليد ذلاكرة الشهداء بتطرقويضعنا الأس تاذ أأخريا يف تذكر للتا

يعمق لها النظام وقانون النظام العام اذلي يعمل به متظهرا عنيفا لفكرة التقليل من شآأن املرأأة اليت  ومل تكن احلادثة الا

هانة املرأأة واخملتلفني مالنظام   ه. ع النظام وفكرة والرافضني جلربوتايل اإ

سودانيات وغري سودانيات شلكن جزء من اترخي املنطقة والعامل  نقرأأ مقالت معنونة بآأسامء نساءيف الفصل الاخري 

حتفاء ابلنساء قبل أأن يكون عن صاحبات العنوان، فنجد .عامةوشاركن بفعالية وقوة يف احلياة ال  هوالفصل لكه عبارة عن اإ

يفتتحه مبقال عن الأس تاذة نور تور الس ياس ية الليربالية والناشطة ىف قضااي جبال النوبة والعمل اذلي لختطئة العني، وأأظن 

فتتاح أأكرث من أأهنا م  مرأأة جيب ان تكتب عهنا الاس تاذة نور والكتابة عهنا اكنت احتفال لالإ ناس بة للكتابة عهنا ويه اإ

مسها ويستشهد هبا يف اترخي املنطقة احلايل )غري املكتوب اىل الآن واملنيس حتت رماد احلرب(  .الكتب وتسمي الشوارع ابإ

ت امليداح وعن معلومة بن الشهرية،تضمن الفصل ايضا كتاابت عن مرايم ماكبا الفنانة واملناضةل اجلنوب افريقية الأصل  

 للحراك ويه ايضا فنانة موريتانية شهرية، الك املرأأتني زاوجتا الفن والإبداع ابلقضية وادلفاع عهنا وشلكتا ملمحا قواي

تعرض الكتاب ايل حبث حممك عن احلكمية  .النساء، يف قارة لتزال مليئة ابجلهل ومرض اضطهاد النسوي احلديث بآأفريقيا

حبار ري،املفاطنة بنت  وعرض مشوق جملموعة الآراء التارخيية املتناقضة حينا حولها مما  الصوفية،يف ميثولوجيا  وهو اإ

 حىتوجتعلنا حنرتم هذه املرأأة اليت عاىن اترخيها من الفكر اذلكوري ومآ لته  املقال،يضعنا أأمام صورة تتضح خطوطها هبذا 

 .عند الصوفية الأكرث تساحما

نتصار لفكرها وحلريهتا وعرض لتارخي النظام غري املوثق  عهنا،الاس تاذة هنةل بشري واختمت الكتاب مبقال أأايم اعتقال   وهو اإ

وهنةل بشري اعتقلت أأايم رشاكة املؤمتر الوطين واحلركة الشعبية وحفنة من الأحزاب الس ياس ية املعارضة يف . الآنايل 

نتقائية الس ياس يني املشاركني حيهن احلديث،اترخينا  وأأوحض  وليزال،ا وحبلق يف وجه مصهتم وقهتا واعتقال هنةل فضح اإ

وابلرمغ من أأن املقال كام اسلفت اكن انتصارا لهنةل أأكرث من كونة عرض لإخفاقات دعاة احلرية لكنه  .مبدئيهتمجبالء عدم 

درجات متفاوتة شآأن لك الإعتقالت وسلب احلرايت اذلي ظل ميارسة النظام ب هعرض لتارخي همم وجيب أأن يوثق شآأن

 .حافة الطلقة وظهر ادلاببة عىلايل السلطة  ئهن العنف منذ جمي م

 

براهمي النجيب   اإ

 رئيس احلزب الليربايل.
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 الليربالية والقضية النسوية
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ميان عبد اجلليل  1حول دراسة الاس تاذة اإ

 ضايعة(املرأأة الاكنت  )حقوق

 

 حولها. للحوار الكثريين من املسامهة ضعف رمغ زادا، لنا شلكت  والىت القمية، اسهاماتك وللك كل موصوةل التحية

 :املالحظات بعض علهيا ىل اكنت وان النسوية، احلركة واقع دلراسة تصلح جيدة لبنة اهنا اعتقد دراس تك: موضوع حول

 السودان نساء يةفيدرال  هنا واقصد املهمشة، املناطق ىف السودانيات النساء من الناش ئة النسوية احلركة دور جتاهلت -1

  .السوداىن القوىم احلزب ىف النسوى والقسم نوب، منظمة اقصد كام اجلديد،

 Feminst جفر، مجموعة ويه التسعينات، اوائل ىف القاهرة ىف نسوية كريةف مجموعة لبناء رائدة لتجربة التطرق يمت مل -2

Group for reconstruction of Sudan ,وجنوبه، الوطن شامل من ورجال نساءا اعضاهئا بني مضت وعةمجم ويه  

طار ىف ابهنا، أأؤمن نسائية منظمة 1995 ىف اتسست -3  ىف نوعية طفرة حققت النظرى، والتوجه الاقل عىل الربامج اإ

 لعام افردت وقد عىل، مصطفى وندى رايل لكيتو سارة بقيادة السوداىن النسوى التحالف وىه النسوية، احلركة جمال

 .هنا نرشه اعيد او كل ارسهل ان ميكن النسوى التحالف ةجترب حتليل ىف مقال مىض

 قيام اىل اشري كام املدنية، امجلعيات نشاط ىف النساء راطخنا حول مصطفى، ارشاقة الاس تاذة الحظةم عىل أأؤمن -4

 الوجود الانتباه لفتأأ  كام ا،يمض  امنيلع فيه العامالت واعتقال ابغالقه النظام قام واذلي والنوع، املراة دراسات مركز

 السودان ىف فىحالص العمل ىف للنساء الكبري

 متثيل ىف فشل اترخيه، من عاما 13 عرب واذلي ادلميقراطى، الوطىن للتجمع وادانة، انتقاد صوت تسجيل هنا رضورى -5

 ميثاق من 5 اكملادة ابلية بصيغ يمتسك يزال ول ابراهمي، دامح فاطمة الاس تاذة عىل واتمر مؤسساته، ىف السودانية املراة

 .واسالمية سودانية وعادات قمي من يزمعون مبا املراة حقوق ترشط والىت التجمع،

 اىل هنا واشري ارشفهتا، اوىل مرحةل ىف او ونرشها، جتميعها مت لو حبذا اي النسوية، احلركة عن جيدة دراسات هناك-6

 دراسات ابراهمي، دأأمح فاطمة الاس تاذة دراسات لكيتو، سارة الاس تاذة دراسات هول، سوندرا الربوفسور دراسات

  اخل اخل ى،فمصط ندى الاس تاذة

 احلركة لمتثيل الاحزاب عىل الضغط رضورة ىه كام ماسة، رضورة الرجولية الاحزاب عن النسوية احلركة اس تقاللية-7

 الس ياس ية واملوسسات املدىن عاجملمت مؤسسات لك اىل ذكل ونقل شلكيا، ل حقيقيا متثيال سساهتاؤ م ىف النسوية

 .والتفيذية

                                                           
 مشاركة في النقاش في موقع سودانيز أونالين حول دراسة االستاذة إيمان عبد الجليل الجندرية عن الحركة النسوية.  1
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 النظام ان الراهن، النظام عهد ىف املراة حقوق انهتاك توثيق رضورة من طرحتيه ملا استباقا هنا، الاشارة اىلج حيتا-8

طار مضن النساء من الكثري جتييش ىف أأفلح قد فاش يا، نظاما بوصفه  يوحض اذلي الامر الظالمية، وايدولوجيته تنظميه اإ

 الس ياس ية أ لته ىف الوقت نفس ىف علهيم ويعمتد للنساء، معادية ايدولوجية عىل يعمتد كونه من هل املتناقض الطابع

 .وادلعائية

 امحد ابراهمي سعاد الاس تاذة ابتدرته قد اكنت اكمل، حوار اىل اجلديدة النسوية للحركة الفكرى الإطار قضية حتتاج-9

 .لندن ومجموعة النساىئ الاحتاد فهيا يدور الىت الضيقة دوداحل عن الان خرج قد ولكنه سابقا،

 مفاهمي عىل يعمتد ايدولوىج، ول اصالىح ل جديد، نسوى خطاب لتاسيس قصوى رضورة هناكأأن  ىنظ ىف -10

 العامةل املراة اطبوخي والتنظميية، الاقتصادية قدراهتا تقوية ىش لك وقبل السودانية، املراة قدرات ومتكني تشبيك

طار مضن الشابة واملراة واملهمشة   .املرتقبة الوطنية للهنضة عام اإ

 

28/2/2002  
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 2حنو قانون مدين موحد لالحوال الشخصية يف السودان

عالن مبادئ مشرتك(  )اإ

 

 مقدمة:

املامرس  ان املوقعني واملوقعات ادانه، اذ ينرشوا هذا الإعالن املشرتك، فهم/ن امنا يعربوا عن رفضهم/ن القاطع للحيف

، وغريه من القوانني اليت حتمك قضااي 1991عيل املراة السودانية والارسة معوما، يف ظل قانون الاحوال الشخصية لعام 

الاحوال الشخصية والارسة يف السودان، وعن احساسهم/ن ابلخطار والسلبيات الاجامتعية اخلطرية اليت حتتوي علهيا 

لشخصية، وعن سعهيم/ن اجلاد للعمل من اجازة قانون مدين دميقرلطي موحد لالحوال القوانني املنظمة لقضااي الاحوال ا

الشخصية يف السودان، حيمي حقوق النساء والرجال، ويكفل مساواهتم امام القانون، ويكفل اس تقرار الارسة ومصلحة 

الكرامة واحلقوق والواجبات الاطفال، ويفتح الباب جتاه اعادة اتسيس جممتع عرصي سلمي، قامئ عيل مبدأأ املساواة و 

 املشرتكة، يف اصغر وامه خالايه الاجامتعية، ويه الارسة السودانية.

 

 ملاذا قانون موحد لالحوال الشخصية يف السودان؟

اييت واجب ترشيع قانون موحد لالحوال الشخصية يف السودان، من رضورة س يادة املبدأأ ادلس توري بتساوي مجيع 

، حيث ل ميكن ان يمت مبدأأ املساواة ادلس تورية، واملواطنون خيضعون لقوانني متعددة يف مساةل املواطنني امام القانون

 من امه مسائل الاجامتع البرشي، ويه قوانني الارسة والاحوال الشخصية.

ة لقد قام الترشيع السوداين عيل التقس مي بني املواطنني بسبب ديهنم، فاكنت هناك قوانني واعراف لالحوال الشخصي

ذاللمسلمني وقوانني واعراف لغري املسلمني،  اكن قانون الاحوال الشخصية معوما مل جيد الصياغة القانونية املكمتةل  واإ

، 1991واملوحدة ايل اليوم، فان حاةل الانقسام القانوين قد تكرست بصدور قانون الاحوال الشخصية للمسلمني يف عام 

املبين عيل اساس الانامتء ادليين  القدمي،ري املسلمني، يف اس مترار ذلكل التقس مي غ عىلورساين اللواحئ والقوانني السابقة 

 للمواطنني.

اساس ادلين او الثقافة، امنا هتدد القاعدة ادلس تورية مبساواة املواطنني امام القانون،  عىلان اي قوانني متزي بني املواطنني 

ة احلديثة، وذلكل ل مناص من توحيد قانون الاحوال الشخصية، ول ميكن القبول هبا يف ادلوةل ادلميقراطية واملدني

ذاحد السواء،  عىللك املواطنني  عىلومشولية رساينه  ان نبين الوحدة الوطنية ونضمن تساوي املواطنني امام  أأردانما  اإ

 القانون.

                                                           
 كنت أحد الموقعين عليه والمحرر الرئيسي له.  2005مشروع مبادئ تم نشره في مارس  2
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 املبادئ املدنية وليس ادلينية: عىلملاذا يعمتد القانون 

املبادئ املدنية لالجامتع الانساين، ويه مبادئ واحدة تنيع من وحدة اجلنس الانساين  عىل القانون اذلي نقرتحه، يقوم

احاكم دين بعينه، فاهنا تس تصحب التجارب الاجيابية  عىلومن عاملية قواعد العداةل، ويه يف الوقت اذلي ل تستند فيه 

ثابة قمي عاملية تواضع علهيا بين الانسان يف عامل اليت حتتوي علهيا لك الثقافات واحلضارات والاداين، واليت اصبحت مب 

 اليوم.

اساس مدين، فضال عن ان تطور القوانني قد  عىلان واقع التعدد الثقايف وادليين يف السودان، تفرتض ان تقوم القوانني 

وامجلود النظري  ثيت طابعها املدين املضطرد، اضافة ايل وجود اخلالفات املذهبية الكثرية، وعدم الوضوح والتناقضات،

والصياغات املتاخرة عن روح العرص، واليت تسود يف خمتلف الاجهتادات اليت تنسب نفسها لدلين، يف جمال قوانني 

 الاحوال الشخصية والارسة.

ان فشل العديد من دعاة الطروحات ادلينية يف تطوير مهنج الاحوال الشخصية من خالل اعادة قراءة جديدة للنصوص 

ينية، تراعي ايل اترخيية النصوص وظلرفية الاحاكم، وس يطرة العقليات التقليدية اليت تود قهر حقوق املراة والاحاكم ادل

اسؤا متثيل لها، امنا تفتح الباب واسعا  1991والارسة ابمس ادلين، واليت يعد قانون الاحوال الشخصية للمسلمني لعام 

حلضارة احلديثة والقمي العاملية الانسانية ومعاهدات حقوق الانسان، امام الاجهتادات املدنية اليت تقوم عيل مكتس بات ا

وتدمعها يف ذكل خمتلف الاطراف والاجهتادات املس تنرية القادمة من املؤسسات ادلينية التقدمية اخملتلفة، واليت تلزتم 

 اسة .مبساواة املواطنني امام القانون، وقيام ادلوةل عيل مبدأأ املواطنة، وفصل ادلين عن الس ي

 

 س بل النضال من اجل هذا القانون:

اان ندعو ايل تبين هذا القانون من قبل التنظاميت النسوية السودانية والناشطات النسوايت، وانشطي وانشطات حقوق 

الانسان ومنظامهتم، واملثقفني واملثقفات ادلميقراطيني وادلميقراطيات، وكذكل ندعو الاحزاب ادلميقراطية والليربالية 

تقدمية، ايل تبين فكرة هذا القانون ومرشوعه. كام ندعو ايل قيام جلنة تس يري مشرتكة واسعة، متثل فهيا لك هذه وال 

العنارص والتيارات، تقوم بتآأطري اجلهد القانوين وادلعايئ والتنظميي املصاحب لعداد القانون والنضال من اجل اجازته ، 

وع القانون والتعريف به واحلشد هل، ، وتعمل يف مثابرة حيت يمت اجازة وتنظمي محةل شعبية واسعة لدلعوة لفكرة ومرش 

 قانون مدين موحد لالحوال الشخصية والارسة يف السودان.

 

 الاسس واملبادئ اليت يبين علهيا القانون:

 العهد ادلويل اخلاص ابحلقوق املدنية. .1

 اتفاقية س يداو ملنع اكفة اشاكل المتيزي ضد املراة. .2
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جهتادات القانونية العاملية والاقلميية يف جمالت قانون الارسة والاحوال الشحصية، ومن بيهنا القانون الا .3

، وقوانني دوةل جنوب افريقيا املتعلقة مبساواة 2004، والقانون املغريب اجلديد لعام 1999واملعدل يف  1956التونيس لعام 

 املراة وحقوق الطفل، وغريها.

السوداين املس تنري، يف جمال قوانني الارسة والاحوال الشخصية، ما مل يتناقض مع العهود  الرتاث القانوين .4

 والتفاقات ادلولية املشار الهيا اعاله.

 

 خطوط اساس ية يف اجتاه صياغة القانون:

القانون،  نقدم هنا بعض اخلطوط الاساس ية والاجتاهات، واليت ينبغي ان تنبين حولها وعلهيا اي صياغة تفصيلية ملواد

 والا تتناقض معها:

 

 صياغة القانون وهجات تنفيذه:

يصاغ قانون يسمي بقانون الاحوال الشخصية والارسة يكون شامال للك قضااي الاحوال الشخصية والارسة  •

 وشامال وموحدا جتاه لك املواطنني.

 عقود اجملازة قبل رساينه.لك قضااي الاحوال الشخصية منذ حلظة اجازته، ول يلغي ال عىليرسي القانون  •

تصاغ مذكرة اضافية للقانون لتنظمي العقود اليت قامت قبل رساينه، واليت تتناقض مع روحه، مبا حيفظ رشعية  •

 العقود، ومبا يؤمن العداةل ويلزتم بروح هذا القانون.

لشخصية تقوم مؤسسة خاصة يف لك مدينة ومنطقة ادارية، لتسجيل جسالت وحترير عقود الاحوال ا •

 والارسة، تكون مسؤوةل عن اجراء العقود اجملازة حسب القانون.

ون مسؤوةل عن احلسم يف القضااي -تقام حممكة خاصة تسمي مبحمكة الاحوال الشخصية والارسة، تك •

 واخلالفات املسارة وفقا للقانون.

هدات ادلولية، ويراعي ان تكون نس بة يمت اتهيل قانوين اضايف لقضاة احملمكة، مبا ينسجم مع روح القانون واملعا •

 القضاة الرجال ايل النساء يف هذه احملمكة متساوية.

 ختضع احملمكة ايل وزارة العدل، وفق القانون والاجراءات املرعية. •

تقوم كذكل وزارة لشؤون الارسة واملساواة بني اجلنسني، تكون هممهتا تطوير القوانني والرقابة عيل الوضع  •

 طبيقها الفعيل لت 
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 الارسة:

 القانون حاميهتا. وعىلالارسة يه اخللية الاساس ية يف اجملمتع،  •

 تتكون الارسة من الزوج والزوجة، املزتوجني بناءا عيل عقد رمسي موثق من احملمكة اخملتصة. •

مه جزء من الارسة  اطرافها قبل العقد، أأحدالاطفال املولودين يف الارسة او املتبنيني من قبلها او املولودين من  •

 وهلم حقوقهم املرشوعة.

 الابوين او الطالق. أأحدالابوين والاطفال، وذكل بعد وفاة  أأحدتعترب ارسة ايضا، تكل الارسة املكونة من  •

متاسك الارسة واس تقرارها وضامن مصاحلها هو هدف رئييس للمجمتع والقانون، رشط الا يتناقض ذكل مع  •

 ملدنية مكواطنني وبرش.حقوق اطرافها الشخصية وا

 

 

 الزواج تعريفه ورشوطه وموانعه:

 الزواج هو اتفاق رضايئ بني رجل وامراة ابلغني هيدف ايل بناء ارسة مشرتكة. •

ليك يكون الزواج قانونيا فينبغي ان يمت حبضور الطرفني وشاهدين وان يمت تسجيهل عند اجلهة اخملتصة يف عقد  •

 رمسي لهذا الغرض. 

 عاما مكمتةل يف حلظة توقيع العقد. 18دين لعمر الراغبني يف الزواج هو احلد الا •

جيوز للقايض اخملتص السامح يف ظل ظروف طارئة بزواج من مه دون تكل السن، دون ان يقل معرمه مع  •

 عاما، عيل ان يكون هذا مشفوعا بطلهبم وموافقهتم، وان يمت اخطار اولياء امرمه. 16ذكل عن ال

ىل الضغط  جيب ضامن • هبدف تزوجيهم، ويعترب اي عقد  والتدخل اخلاريجعدم تعرض أأي من الرجل واملرأأة اإ

زواج مورس فيه الاكراه او الضغط لغيا، ويعاقب القانون الاطراف اليت مارست الضغط، مبا فهيا دفع تعويضات 

 للطرف املترضر.

 ن علوها واخنفاضها.مينع ممارسة الزواج يف الارسة بني الافرع والاصول همام اك •

 ل مينع اختالف ادلين من عقد الزواج. •

ذامينع قانوان تعدد الزوجات والازواج، ول يسمح بعقد اي عقد زواج  • طرفيه مزتوج من قبل، واذا  أأحداكن  اإ

تعددية اتضح ان احد الطرفني قد اكن مزتوجا من قبل يعترب العقد لغيا، ويعاقب القانون الطرف اذلي مارس جرمية ال 

 او اخفي املعلومات عن زواجه السابق، مبا فهيا دفع تعويضات للطرف املترضر
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 الارسة: والواجبات يفاحلقوق 

 الرجل واملراة متساواين يف احلقوق والواجبات داخل الارسة. •

 ادارة شؤون الارسة تعد واجبا  مشرتاك  يقع عىل عاتق الطرفني. •

الارسة مما يتحصلوا عليه من دخول، ول جيوز التحلل من هذا الواجب  عىلق الانفا والرجل يفتشرتك املرأأة  •

 يف حاةل معل اي مهنام.

الطرف اذلي  عىليعد العمل املزنيل جزءا من همام ادارة شؤون الارسة والانفاق علهيا، ول ميكن ممارسة المتيزي  •

 همنيا.يقوم به لعدم معهل 

ىل املرأأة  لوحمتوايت املزن لك ممتلاكت الأرسة  • ذا، الا والرجل ابلتساوياملتحصل علهيا بعد عقد الزواج تعود اإ  اإ

 وقع الطرفان عقدا بغري ذكل. 

مينع بتاات وبنص القانون ممارسة اي شلك من اشاكل العنف بني الرجل واملراة يف الارسة، ويعاقب القانون من  •

 ميارس ذكل العنف، مبا فيه دفع تعويضات للطرف املترضر.

 

 

 حق الطالق واجراءاته:

 السواء. واملرأأة عىلحق الطالق مكفول للرجل  •

 اجراءات قانونية سلمية. عىلل يكون الطالق قانونيا الا يف حاةل قيامه بقرار القايض اخملتص بناء  •

ذاتنظر احملمكة اخملتصة يف طلب الطالق  •  الطرفني او الكهام. أأحدما تقدم به  اإ

طالق يف حاةل عدم التوافق بني الزوجني او الاعسار الشديد او يف حاةل الاخالل جيوز التقدم بطلب ال •

 الطرفني من قبل الطرف الاخر. أأحدحقوق  عىلاملتكرر بواجبات الزوجية او ممارسة التعدي 

 ااإذالاخر  عىلوحق النفقة لحد الزوجني  -املشرتكة، حيسم القايض اخملتص يف القضااي املتعلقة ابملمتلاكت  •

 اس تدعي احلال.

 من عقد الطالق الزواج من جديد بطرف اخر. أأشهر 4من حق اي من الطرفني بعد  •

ذال حيق للمطلقني اعادة الزواج بيهنام  •  او الكهام قد تزوج وطلق من طرف اخر بعد طالقهام. أأحدهاممل يكن  اإ

 

 



16 
 

 الاطفال: مسؤوليهتم ونس هبم وحضانهتم:

 مسؤولية الابوين عىل السواء. ورعايهتم منتعد املسؤولية عن الأطفال  •

 الاطفال من مسؤولية الابوين، ويعترب العمل املزنيل جزءا من الانفاق. عىلالانفاق  •

 عاما. 18سن ال حىتالاطفال  عىلالابوين مسؤولن عن الانفاق  •

 يه او امه.ينسب الطفل لعائةل اب  ووميكن انمن حق الك من الابوين القرار يف تسمية الأطفال  •

 نس هبم ايل الارس املتبنية. ويمت الأطفال جمهولو الابوين ميكن تبنهيم من قبل الآخرين  •

 للطفل املتبين اكفة حقوق الطفل الطبيعي وخصوصا يف املرياث والنسب. •

ء الاكرث ش يوعا ابلسام ويمت تسميهتميمت تبنهيم ترجع مس ئولية رعايهتم للمجمتع،  واذلين ملالأطفال جمهويل الأبوين  •

 يف منطقهتم وثقافهتم.

 سن التاسعة حتت مسؤولية الام املبارشة ويقميوا معها. حىتيف حاةل طالق الابوين، يكون الاطفال  •

ىل أأحد الابوين مع الأخذ بنظر الاعتبار رغبة الطفل  • عادة منح حق حضانة الطفل اإ بعد سن التاسعة، يمت اإ

 والقيام مبسؤولياته. رعايته عىلوقدرة اي من الابوين 

ىل أألم أأو الأب وفق الاسس القانونية. • ىل القايض اخملتص مسؤولية القرار يف منح حضانة الطفل اإ  يعود اإ

الابوين، من مسؤولية وحقوق الطرف الاخر يف رعاية  أأحدل يلغي الطالق ووجود الاطفال حتت مسؤولية  •

 الاطفال والانفاق علهيم.

 الطرفني،الابوين او الكهام، ومنحهام ايل اجلد او اجلدة من  أأحدنزع حقوق احلضانة من  ميكن للقايض اخملتص •

او احد الاقارب الاخرين يف ظرف عدم حياتة احد الاجداد، يف حاةل وجود انهتآاكت مس مترة من قبل احد الابوين او 

 الكهام، حلقوق الطفل ومصاحله اوالارضار بصحته النفس ية او اجلسدية.

 

 

  املرياث:قضااي

 املرياث حق من حقوق الورثة، ل جيوز مصادرته او رصفه يف غري موقعه. •

 متساوية يف املرياث. والرجل حقوقللمرأأة  •

 مس تحقو املرياث مه الزوج او الزوجة، الاطفال، الاابء الهرم اذلين ل مصدر دخل هلم. •

 يوزع املرياث بني مس نحقيه ابلتساوي. •
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 حرمة اجلسد:

 الانسان ذو حرمة، ومينع بنص القانون الاعتداء عليه. جسد •

مينع القانون ممارسة خفاض البنات، ويعاقب لك الاطراف اليت تشارك يف هذه اجلرمية، مبا فهيا دفع تعويضات  •

 للطفةل املترضرة، ول يسقط حقها يف اللجوء للقضاء والتعويض ابلتقادم.

 عاما جرمية يعاقب علهيا القانون. 16لغ اليعترب لك معل جنيس جتاه اي حدث مل يب •

 يعترب الاغتصاب جرمية اجامتعية خطرية، ويعاقب عليه ابقيص العقوابت. •

مينع رضب البرش والتعدي علهيم بدنيا داخل الارسة وخارهجا، ول يسقط حق الطرف املترضر ابلتقادم،  •

 ت للطرف املترضر.ويعاقب الطرف اذلي ميارس تكل اجلرمية، مبا فيه دفع تعويضا

 

 الصياغة التفصيلية ملواد القانون:

هجد جامعي لصياغة مرشوع القانون يف صورة مواد تفصيلية، وتقدمي  رتاعاف عىلهذه املذكرة،  عىليعكف املوقعون 

هر من مسودة متاكمةل يمت تبنهيا من الاطراف اليت تتبين هذه ادلعوة، ونلزتم بنقدمي املسودة الاويل يف ظرف ثالثة اش 

 اترخيه، نبين علهيا لك هجدان ادلعايئ والقانوين والتنظميي والس يايس الالحق.

 

 2005مارس  8
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 3مرة ا خري حنو قانون مدين موحد لالحوال الشخصية يف السودان

 تعليقات( عىل)ردود 

 

جمةل سودان انيل  اعالن املبادئ املشرتك اذلي مقنا بتوقيعه ونرشه يف عىلتفضل عدد من الاساتذة، ابلتعليق 

بسودان انيل، واكن من  2005مارس  10الالكرتونية، ويف مواقع اٌخري، وصدرت اويل هذه التعليقات يف عدد يوم 

مصطفي ابراهمي احملايم، وادلكتور اهياب عيل  وادلكتور. ا سامةبني املعلقني املستشار القانوين الاس تاذ محمد عوض اجليد، 

الكتابة والراي، رمغ اختالف وهجات النظر الطبيعي  عىلم مجيعا الشكر اجلزيل سوركيت الطبيب النفيس، فله

 واملرغوب.

آن الاوان لوضع موضوع الاحوال  املوقعني(ظين بقية  )ويفويف احلقيقة انين  نرحب متاما هبذا احلوار، ونعتقد انه قد أ

لبية او اجيابية عن مرشوعنا، ما دام طاوةل البحث، ولن نلك من النقاش مع اي طرف هل وهجة نظر س  عىلالشخصية 

وان احلوار  ضالتنا،احلوار احلضاري هو السائد، وادلفوعات املنطقية يه احلامكة، لننا مقتنعني يف الهناية ان احلق هو 

 كفيل ابثبات الصحيح من وهحات النظر.

ل ان اعود لها يف املس تقبل بيش من يف هذه العجاةل، اقوم ابلرد عيل مقالت الاساتذة وادلاكترة املذكورين، عيل ام

 مبا يرشح ويفصل وهجة نظران، ويرد عيل الاعرتاضات الاساس ية حملاورينا. التوسع،

 

 يف الرد عيل املستشار محمد عوض اجليد:

 مرجعية ومصدر القانون، حيث قال: عىلنرحب يف البداية مبسامهة سعادة املستشار محمد عوض اجليد، واذلي ركز 

الامور خصوصية يف حياة الافراد ولبد لتكل القوانني من مراعاة  أأكرثيان ان الاحوال الشخصية يه من "نرغب يف ب 

 خصوصيات الناس." أأخصمباديء واعراف واداين ومعتقدات الناس اخملتلفة عند س هنا لأهنا متس 

ا ل ميكن ان تكون امرا خاصا، حقيقة ان قوانني الاحوال الشخصيبة هتم الافراد يف حياهتم وعالقاهتم اخلاصة، ولكهن

طاملا ان الناس يعيشون يف جممتع، وطاملا ان الترشيع قد أ ل عيل نفسه مساةل تنظمي هذه العالقات. ان احلياة البرشية 

ةل الارسة وحقوقها ودورها يف آأ ومهنا مس -كثريا، حبيث ل ميكن ان نرتك املسائل العامة  توميادئ القانون قد تطور

علقة ابملبادئ والاعراف والاداين واملعتقدات اخملتلفة املتناقضة، وخصوصا عندما تكون فهيا عرشات املدارس مت -اجملمتع 

والاجهتادات، وعندما يكون التطبيق العميل لها جمحفا وظاملا لنصف اجملمتع. ان مبدأأ املواطنة واسس العداةل واملساواة، 

 يف جمال الاحوال الشخصية او القانون اجلنايئ او املعامالت تفرتض ان خيضع الناس لقانون موحد، سواء اكن ذكل

 املدنية او غريها.

                                                           
  ردود على تعليقات نشرت بالصحف وشبكة االنترنت عن اإلعالن المشترك إعاله. 3
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فنقول اننا مل نرتك  "،انه " ليست هناك يف الواقع مباديء مدنية موحدة ل خالف علهيا لالجامتع الانساين بشآأناما 

ا مناس بة لصياغة القانون اذلي ندعو الامر معمام هكذا، وامنا ذهبنا وحددان عددا من مصادر الترشيع، واليت نري اهن

اليه، ويه مصادر نؤمن اهنا تتفق مع "املباديء املدنية لالجامتع الانساين، ويه مباديء واحدة تنبع من وحدة اجلنس 

 اعالننا.الانساين ومن عاملية قواعد العداةل"، كام قلنا يف 

اف والاجناس" فهذه حقيقة ل مراء فهيا، ولكن هل اما مساةل ان "السودان دوةل متعددة الثقافات والاداين والاعر 

النساء او  -ميكن ان نتشبث هبذا التعدد، لنهتاك اسس مساواة املواطنني، وللقبول مبامرسات تنهتك من حقوق البرش 

 واذهب للقول انه يف كثري من الثقافات ل،اعتقد ان  ؟-الاطفال مثال، كام تفعل قوانني واعراف الاحوال الشخصية 

السودانية، فان ممارسة الرسقة واهلمبتة، تعد معال مرشوعا بل ومرغواب، ل تكمتل رجوةل الرجل الا به، فهل ميكن ان 

نتساهل بسبب من هذه الثقافات، جتاه جرمية الرسقة، ول نعمل عيل ردعها ومنعها ابلقانون، وهل جيب ان نمتسك 

يعرب عن قاعدة للعداةل عامة، همام اكن رأأي الثقافة احمللية يف ذكل، ام  برضورة رساين هذا املنع والردع عيل امجليع، لنه

 ل؟!

اما القول "أأنه ما من خشص س يقبل ان تفرض عليه قوانني تتعلق بآأموره الشخصية حتوي من القواعد ما خيالف املباديء 

ان القانون يرسي عيل امجليع، دومنا اعتبار ادلينية أأو الاجامتعية أأو الثقافية اليت يؤمن هبا." ، فرند عليه ابمرين: الاول 

لراي الشخص واقتناعه به خشصيا، وهذا ما جيعل اهلمبايت عرضة للقانون، رمغ ان ما ميارسه من "مهبتة" ، يتفق مع 

واة، ل املبادئ الاجامتعية والثقافية اليت يؤمن هبا، والثاين ان قواعد القانون اذلي نقرتحه، بتوخهيا ملبادئ العداةل واملسا

ميكن ان ختالف املبادئ الاجيابية اليت حتمك حياة البرش، دينية اكنت او اجامتعية او ثقافية، وامنا خالفت ابلرضورة الفهم 

 املتخلف والرجعي والسلطوي لها.

نني بقي أأن نشري ايل ان ابلسودان الكثري من القوا ”:تبقيت النقطة الاخرية يف دفوعات سعادة املستشار، واليت تقول

اليت تقيد احلرايت وتتعدى عىل حقوق املواطنني وامواهلم وحرية تنقلهم وتؤثر مبارشة عىل حياهتم اليومية بصورة سلبية 

من غريها ايل مراجعة واصالح ولن تكون ادلعوة ايل مراجعهتا واصالهحا )حبيث تراعي حرايت الناس  أأكرثويه حتتاج 

 ( حمل خالف بني الناس."وحتفظ حقوقهم وامواهلم وملكيهتم الفردية

نرد هنا اننا ايضا نناضل من اجل الغاء تكل القوانني واستبدالها بقوانني مدنية تتويخ العداةل واحقاق احلقوق، وندمع لك 

هجد يف هذا الاجتاه، ولكن هذا ل مينع ان نراجع ونصلح وننقد ونتقدم مبشاريعنا فامي يتعلق بقوانني الاحوال الشخصية، 

واحدة من اسؤا القوانني املعادية لنصف  - 1991قانون الاحوال الشخصية للمسلمني لعام  - احد جتلياهتا واذلي تشلك

اجملمتع، او قل للك اجملمتع، ول مناص لنا من اصالح قوانني الاحوال الشخصية، اذا اردان اي اصالح اجامتعي او ثقايف 

 تجنبه، ففي اخلالف رمحة، كام جاء يف الاثر.يف السودان، ويف هذا ل هناب اخلالف يف الراي ول ن 

 

 يف الرد عيل ادلكتور اسامة مصطفي ابراهمي:
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ادلكتور اسامة مصطفي ابراهمي، تقدم خطوة ايل الامام عن طرح املستشار محمد عوض اجليد العام، حيث انقش 

جزء كبري من اطروحاتنا، فاننا  اتييد عىلاقرتاحاتنا بصورة تفصيلية، ووقف ضد بعضها وايد بعضها، وحنن اذ نشكره 

 نناقش معه ما نعتقد انه لب مرشوعنا، مما مل جيد منه التقبل لالسف.

لزامول يعين  القانون،" وان موضوع تساوي الناس امام اسامة:يقول دكتور  لك الساكن بقانون واحد يف مسائل  اإ

بل الصحيح ان يكون هناكل قانون واحد لالحوال  ومعتقداهتم،الأحوال الشخصية ويفرض علهيم وان اكن خمالف دليهنم 

سواء اكن  املسلمني،حبيث يتضمن النص عىل الاحاكم اليت تطبق عىل املسلممين وغري  موحدا ،الشخصية وليس 

ان هذا املبدئ جيد س نده يف املواثيق  داينة، حيثمستندا عىل الاداين الاخري أأو الاعراف ابلنس بة لذلين ليس هلم 

 اخل" والاعتقاد،عظم ادلساتري هو مبدأأ احرتام حرية ادلاينة ادلولية و م

اننا هنا لن ندخل يف جدل اجرايئ حول هل يكون القانون موحدا ام واحدا، وامنا نقصد ان يكون القانون ساراي وشامال 

مبدأأ حرية الاداين، اساس ادلين او الثقافة او العرق، وهذا يف ظننا ل يتعارض مع  عىلللجميع، ل يفرق بني املواطنني 

بل يعززه، حيث ان ادلين هو من قضااي الفضاء اخلاص، وهو عالقة الانسان بربه، اما القانون فيعاجل قضااي الفضاء 

 العام، وهو عالقة املواطن مع غريه من املواطنني.

يف املساةل الواحدة، ل ميكن ان  احلمك علهيا، لين ل اعمل الكثري عهنا، ولكن تعددية القانون أأس تطيععن جتربة اجنلرتا ل 

يكون دلةل حصة وعافية، اما اتفاقية أألغاء اكفة اشاكل التفرقة ضداملراة، واليت قال ادلكتور اسامة عهنا: " فاإن هذه 

لأن الرشع املطهر قد سن لها ترشيعا   الاساليم،التفاقية ل تريض املرأأة املسلمة يف املسائل اليت تتصادم مع ادلين 

" فاننا ل نعمل ميت قالت املراة املسلمة راهيا وعدم رضاها عهنا، فاملراة املسلمة مقموعة وصوهتا مبوادها.مال  ل يقارن متاك

مقهور، ونعتقد ان عدم الرضا هذا راجع لدلكتور اسامة، اما تعارض التفاقية فيايت مع بعض التفسريات لدلين الاساليم 

ية( تتفق مع اجهتادات اخري ) محمد عبده، عالل الفايس، محمود محمد طه، اخل ( ، والاجهتادات فيه، ويه )اي التفاق 

ويف لك الاحوال فان ما حيمك قوانني الاحوال الشخصية هو يف الغالب اجهتادات فقهية ومذهبية، ول نعرف ان اكنت 

الاجهتادات غري ملزمة للجميع، هذه الاجهتادات يه ما يسميه حرضة ادلكتور ابلرشع املطهر، ومن البدهييي ان لك تكل 

 قطعا، وذلكل نفرتع مرشوعنا هذا. -حنن املوقعني  -ويه غري ملزمة لنا 

يقول ادلكتور اسامة: " ان مسآأةل الاحوال الشخصية جيب أأن تكون خاضعة دلين أأومذهب الاطراف أأو اعرافهم، 

املقال املنشور، حيث وجود قواعد قانونية خمتلفة  حيث ل ميكن الزام املسلمين مثال  مبا جاء يف املبادئ اليت وردت يف

بسبب ادلين أأو الاعرف فيه احرتام ملبدأأ حرية الاداين والعقدية خصوصا يف مسائل الاحوال الشخصية،" اننا ل نتفق 

نني مع هذا الراي، فال ميكن احرتام قواعد او اعراف اذا اكنت تنهتك املبادئ ادلس تورية الاساس ية يف مساواة املواط 

امام القانون، وعيل دكتور اسامة اذن ان يناضل ضد املبدا ادلس توري مبساواة املراة والرجل ومساواة املواطنني امام 

القانون، اذا اراد ان يكون متناسقا يف طرحه، وكذكل ميكنه نقل الكمه عن قانون الاحوال الشخصية، للقانون اجلنايئ 

ديد مهنا اصول دينية وان اكنت غابرة، ولكن تطور القانون يفرتض اتطريه ومشوليته وقانون املعامالت املدنية وغريها، فللع

ورساينه عيل امجليع، كام أأننا نتوقع ان يس ند اغلب املسلمني مرشوع قانوننا، اما مقوةل دكتور اسامة اليت يقول فهيا: 

وتعاىل." ، فادلكتور يعمل انه هناك  "حيث القواعد اليت وردت يف ادلين الاساليم تعترب عادةل لن مصدرها س بحانه

اجهتادات كثرية يف اطار تكل القواعد، وان تكل القواعد مربوطة مبقاصد الترشيع، وبتارخيية الظرف، وابدراك وافق 
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املفرسين واملؤولني، ويه امور حتدث فهيا العديد من الفقهاء والعلامء، وتعددت اجهتاداهتم فهيا، مبا ل جيعل راي اي 

 يف هذا الاطار تعبريا عن الرشع او الاسالم، وامنا تعبريا عن رايه هو ل غري.متحدث 

اما الاجهتادات القانونية السودانية املس تنرية فهيي كثرية، وليس هذا جمال تعدادها، وحنن قد وضعناها اكحدي مصادر 

وكذكل مع اتفاقية مناهضة لك  ،املدنيةمرشوع القانون اذلي ندعو اليه، رشط الا تتناقض مع العهد ادلويل للحقوق 

 اشاكل المتيزيضد املراة، وس نفصل يف مساةل هذه الاجهتادات فامي بعد.

آ  ادلكتور اسامة مبجموعة نصوص قر وقد ايت لزامنية كرمية، ليصل مهنا ايل اابحة تعدد الزوجات دينيا، وكذكل أ الرجل  اإ

ح الفقهيي التقليدي املناهض حلقوق املراة، وحنن نقول ان هذا فقط ابلنفاق، والمتيزي يف املرياث، وغريها من امعدة الطر 

وهو فهم ل يلزمنا، وقد دار جدل كثري حول تكل الاايت ومقاصد املرشع مهنا، مما ميكن  اسامة،هو فهم الاس تاذ دكتور 

 الرجوع اليه يف اماكنه.

، وهو حد الرسقة، يف عام الرمادة، ما نود قوهل هنا، هو ان اخلليفة معر بن اخلطاب، قد عطل حدا من حدود هللا

وذكل للظروف الاجامتعية السائدة، ووفق اجهتاد فامي فيه نص، كام انه منع الزاكة عن املؤلفة قلوهبم، وقال هلم ان 

الاسالم عزيز بدوهنم، فلهم ان يسلموا او ل يسلموا، ومنع عهنم ما اكن يعطهيم الرسول وخليفته الاول، وذكل يف 

ََّفِة ق ل وهب   تعارض رصحي  َؤل َدقَات  ِللْف قََراء َوالَْمَساِكنِي َوالَْعاِمِلنَي عَلهَْيَا َوالْم  ََّما الصَّ ن
ِ
ِقَاِب مع نص الاية اليت تقول: ) ا ْم َويِف الر 

ِ َواّلل   عَِلمٌي َحِكمٌي (. َن اّلل  ِبيِل فَرِيَضة  م ِ ِ َوابِْن السَّ  َوالْغَاِرِمنَي َويِف َسِبيِل اّلل 

قول هنا ان اخلليفة معر بن اخلطاب اذ خالف نص الآية، فهو مل خيالف روهحا، ومل خيالف مقاصد الترشيع، حيث ادرك ن

الظرف التارخيي لعطاء الصدقات للمؤلفة قلوهبم، ومل يتحرج ان يذهب مع اسس العداةل دلرجة منعهم من الزاكة ، 

ول وخليفته الاول ونص الآية، ومل جيد موقفه رفضا من كبار واغلهبم اكن ذو مال وجاه، ولو خالف بذكل سرية الرس

الصحابة، واكن بال شك حمقا يف اجهتاده، ومل خيرجه ذكل من دائرة الرشع او الاسالم، و قد مت لك ذكل بعد اعوام 

وفاة قليةل من وفاة الرسول الكرمي، انهيك عن حاجتنا ايل مثل هذا الفهم اليوم، بعد الف ونصف من الاعوام من 

 الرسول.

مساةل اخري ويه مساةل الرق والس يب وامتالك ما ملكت الاميان، وهو امر مباح يف الاسالم، حسب الظرف 

التارخيي، وان سعى املرشع الاساليم ايل توفري حياة كرمية للرقيق، والتوجه حنو عتقهم، الا ان الرق والس يب مباح 

فاع عن تكل املامرسات، وقد بلغت البرشية شاؤا عظامي يف حترير حسب النصوص والفهم التقليدي، فهل حيق اليوم ادل

الانسان من ربقة الرق، وذكل لهنا مباحة يف الاسالم او القرأآن؟؟ ل اعتقد ان دكتور اسامة س يقف هذا املوقف، 

، واذلين خيتطفون واذلي ل يتبناه اليوم الا بعض اجملرمون واملهووسون من اهل امجلاعة الاسالمية املسلحة يف اجلزائر

 لك هذا يآأفكون. يف امياهنم، ومهابعتبار اهنن "س يب حالل " هلم، ومما ملكت  ويغتصبوهنن،النساء ويآأرسوهنن 

نقول اذن ان تعدد الزوجات وان اكن مباحا يف صدر الاسالم، الا انه مل يكن فرضا، وامنا اكن قصد املرشع الواحض 

دد ل حييص ايل اريعة، وحيت يف الاربعة قيجه برشوط قاس ية ، ومهنا العدل، هوتقييد التعدد، وذكل لنه قيده من ع

 ، ) ْ َألَّ تَْعِدل وْا فََواِحَدة  ْن ِخْفمت 
ِ
وقال القران ان هذا صعب التحقق ولو حرص الرجال، ويف ذكل قالت الاايت: )فَا

وْا َأن تَْعِدل وْا بنَْيَ الن َِساء َولَوْ  تَِطيع  نَّ  وكذكل: )َولَن تَس ْ
ِ
وْا َوتَتَّق وْا فَا ن ت ْصِلح 

ِ
ََّقِة َوا َعل وَها اَكلْم  َّ الَْمْيِل فَتََذر  ْ فاََل تَِميل وْا لك  َحَرْصمت 
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ا رَِّحمي ا(، فكيف يصل دكتور اسامة من هذا لكه، ليس ايل منع التعدد اليوم، وامنا ايل الارصار عليه،  َ اَكَن غَف ور  اّلل 

 الاساس ية، اكلصالة والصوم ؟ واكنه من الفروض الاسالمية

بعد هذا لكه خنلص ايل القول، اننا ل نستند يف طرحنا كام نرشان ايل فهم ديين، رجعي او تقديم، وان اتفق طرحنا مع 

اجهتادات مس تنرية يف هذا اجملال، وامنا نقف عيل ارضية مدنية صدلة، ويه ارضية املواطنة ومساواة املواطنني امام 

حصيةل التفاقات الكونية يف جمال حقوق الانسان واملواطن، واملعاهدات ادلولية يف هذا الصدد، والقواعد القانون، وعيل 

ادلس تورية اليت اتفقت علهيا لك القوي السودانية، ولو دمعنا املس تنريون من رجال ادلين فهذا حيسب هلم، وس يجد هذا 

ادئ العداةل واملساواة، بفهم تقليدي لدلين، فهو لن يرض الا منا التقدير، ولو حاول احد ان يقف ضد حركة التارخي ومب

 نفسه، وقوهل قطعا ل يلزمنا ، ول يلزم غريان من املسلمني او غري املسلمني.

اما حديث دكتور اسامة معن ل يروا حرجا، ان يكون لبعض الرجال عش يقة، كام يف بعض اجملمتعات الغربية، فنحن نري 

غلب مواطين تكل اجملمتعات تري ذكل، ونري انه ل يتفق مع قدس ية مؤسسة الزواج ول مصاحل يف ذكل حرجا كبريا، وا

الارسة، ونطلب من ادلكتور اسامة ان حيدد من اين هل ادلليل ان من يرفضون تعدد الزوجات يقبلون بوجود عالقات 

آمثة يف الظالم، فلياتنا ابقوال موثقة يف هذا الصدد، كام اننا يف طرحنا ل عالن املبادئ امنا حناول اقناع الناس به، ولن أ

نفرضه بقوة وقرس ولو ملكنا هذه املقدرة، ول حاجة هنا للتخويف ابلتناحر والشقاق، كام ان احلديث عن دعاة التفكك 

 والفجور هو خارج املوضوع متاما هنا، ونربآأ ابلس تاذ ادلكتور من هذه اللغة.

اسامة قراءة مواقفه من جديد، وان يكون لنا س ندا يف قضيتنا العادةل، والشكر هل عيل يف الهناية نمتين ان يعيد ادلكتور 

 احلوار احلضاري.

 

 يف الرد عيل ادلكتور اهياب عيل سوركيت:

مْكَ الَْجاِهِليَِّة  عىليف احلقيقة انه من الصعب الرد  مقاةل ادلكتور اهياب سوركيت، فهو قد عنون رده ابلآية الكرمية: )َأفَح 

 َ مْك ا(، دون ان يوحض لنا عالقة ما نطرح حبمك اجلاهلية، مفن املعروف ان املراة يف اجلاهليةي ِ ح   ْبغ وَن َوَمْن َأْحَسن  ِمَن اّلل 

البغاء، واكنت تؤلك حقوقها يف املرياث، واكن التعدد يف الزوجات قامئا عيل قدم وساق  عىلاكنت تؤود، واكنت جترب 

 فهل طرحنا يقرتب من حمك اجلاهلية، ام يبتعد عنه بعدا شديدا؟ اخل،تس يب وتسرتق وبال حدود، واكنت املراة 

اعالننا املشرتك، مع انه قد كتب مقاهل هبذا اخلصوص، وامنا اكتفي ابن حيدثنا  عىلكذكل مل حيفل ادلكتور ابيراد اعرتاضاته 

يف  -ل تزال  -نكر وجود بعض املعاانة للنساء. وحنن اذ ل ن واملساواة.عن معاانة املراة يف الغرب حتت مسمي احلرية 

الغرب، فاننا تشك ان اكنت هذه املعاانة راجعة للمساواة واحلرية حقيقة، ام يه راجعة لعدم اكامتل املساواة واحلرية يف 

 الغرب، ل واقع الامر، اضافة ايل ان هذا احلديث املبترس والشعارايت ل يقدم النقاش، كام ان معاانة املراة النسبية يف

حتجب ابي حال املعاانة الكبرية واليت ل توصف واحلقيقية للمراة يف "الرشق" ، حتت امس املفاهمي ادلينية والعرفية اليت 

تنهتك حقوقها، ومن بيهنا كثري من احلقوق اليت وههبا لها ادلين نفسه، وهو امر نعلمه ابملامرسة ومن واقع احلياة ويف 

 منا الرئيس، وليس وضع النساء يف الغرب او مالزياي او غريها.بالدان، ويه حمور اهامت
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أأما وصف افاكران ابلشاذة واملنحرفة واليت تؤجج انر الفتنة، فهذه احاكم جفة مل ايت الاكتب ابي تدليل علهيا، وليس 

دا يف اعالننا ومل من ان نردها عليه، ولكننا لن نفعل ذكل، لننا نتويخ حوارا حضاراي، وحنن مل نش مت اح أأسهلهناك 

من عرض افاكران، ولن نلجآأ ايل الش مت والتعريض، فهذا سالح العاجز، فلريد صاحب احلجة حبجته، ول  أأكرثنفعل 

 داعي للمهاترات اليت ل تفيد.

طلب الهداية لنا ولنفسه، ايل الرصاط املس تقمي، ونمتين ان تكون بعض  عىليف الهناية نشكر الاخ ادلكتور سوركيت 

، وندعوه ايل حوار حضاري يناقش التفاصيل، ويذهب ايل لب دعوتنا أأفضلامت السابقة قد رشحت موقفنا بصورة اللك

وطرحنا، كام فعل الاساتذة اعاله، ومما ل ريب فيه عندان ان دكتور سوركيت مؤهل ملثل هذا احلوار، لو ختيل من 

 العمومية والاحاكم اجلاهزة والفوقية ومهنج التجرمي.

 

 للجميع.حرتام مع الا

 

 عادل عبد العاطي 

عالن املبادئ املشرتك(  )أأحد  موقعي اإ

  2005مارس  10
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 4ملاذا يرفض الليرباليون السودانيون تعدد الزوجات والطالق الاعتباطي؟

 

 أأس ئةل تس تحق الإجابة:

ين، جتاه قضااي املرأأة والنوع، يف أأس ئةل طرهحا الأخ العوض الطيب حول املالمح الرئيس ية لربانمج احلزب الليربايل السودا

جازة قانون مدين دميقراطي موحد للأحوال الشخصية، واليت ورد فهيا: )رفض لك أأشاكل  وخصوصا املادة حول رضورة اإ

 المتيزي ضد املرأأة هبا فهيا منع تعدد الزوجات والطالق الاعتباطي(.

سالم اليت يدين هبا غالبية الشعب السوداين؟ مبعىن تسائل الأخ وليد: "أأل يتعارض )منع تعدد الزوجات( مع مبادئ الإ  

انئه ليسع  ذا رغب احلزب الليربايل يف توسعة قاعدته امجلاهريية حىت تكون فاعةل أأليس من اجلدير أأن يوسع اإ آخر، اإ أ

ذ أأنين أأعتقد أأن الإسالم يبيح التعدد ولكنه مل يلزم  لك املسلمني معتقدات هذه امجلاهري، أأو عىل الأقل ل يتعارض معها. اإ

عليه، كام أأن عدد من القبائل السودانية غري املسلمة تبيح التعدد. فلامذا حيرمه احلزب الليربايل؟ هل منع التعدد هو فعال 

 يف مصلحة املرأأة؟"

جازة قانون مدين ودميقراطي  ذا ما اكن غرض احلزب الليربايل حقيقة هو اجناز"اإ أأس ئةل الأخ العوض الطيب جد هممة اإ

مك جمال الأحوال الشخصية والأرسة يف السودان. يعمتد هذا القانون عيل مبدأأ املساواة الاكمةل بني املرأأة والرجل موحد حي

يف احلقوق والواجبات، رفض لك اإشاكل المتيزي ضد املرأأة هبا فهيا منع تعدد الزوجات والطالق الاعتباطي، وضامن 

ة ويف حاةل الطالق ويف الوراثة". ، كام جاء يف الفقرة الرابعة من وتقنني حقوق املرأأة املادية املتساوية داخل الأرس 

 الربانمج.

أأس ئةل الأخ العوض هممة كون أأن مادهتا س تكون الرتسانة احلقيقية ضد أأي جمهودات لإجازة مثل ذكل القانون، وذكل 

 حتت امس ادلين والعرف كام تفضل الأخ العوض 

 

 :قوانني مبرجعية مدنية يف اكفة اجملالت

قامة قانون  ن الليرباليني السودانيني يطالبون ابإ منا يف  مدين،أأقول يف البداية اإ ليس يف جمال الأحوال الشخصية حفسب، واإ

جرائية ومعامالت مدنية اخل، وهبذا فان مرجعية القوانني عندمه تعمتد  القمي العاملية حلقوق  عىلمجيع اجملالت، جنائية واإ

 اث القانوين السوداين، وعيل املصاحل امللحة للمواطنني السودانيني.الرت  عىلالإنسان واملواطن، مث 

هنا يطرح السؤال نفسه، ما يه عالقة هذه املرجعية املدنية للقانون، مع الرتاث الثقايف للشعوب، كام يتجيل يف صورة 

 العرف؟ادلين أأو 

                                                           
 مقال كتبته على قاعدة حوار مع األخ العوض الطيب في موقع سودانيز أونالين.  4
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ن لك من القانون والثقافة هام يف حاةل جدل ويف حاةل تطور، مف ا نفهمه من ادلين ابلرضورة اليوم، خيتلف عام ازمع هنا اإ

اكن يفهمه من س بقنا بقرن أأو قرنني، وكذكل فان املامرسة العرفية تتغري، ويتغري ويتبدل القانون حسب التطور احلضاري 

 والاجامتعي للشعوب واجملمتعات!

ىلهذا ما يؤدي  لعرف، وهل أأننا جيب أأن نوافق علهيا ويف ا -الإسالم هنا  -مناقشة قضية تعدد الزوجات يف الأداين  اإ

 حسب التطور التارخيي يف فهمنا وممارستنا ووعينا احلقويق. ل،اليوم أأم 

طارين  يف الإسالم مثال، فقد أأابحت الرشيعة املدرس ية تعدد الزوجات، ولكن هذا ينبغي أأن ينظر هل يف اإ

 الإطار التارخيي لظهور الترشيع. .1

 كل الإابحة.نية أأو قصد املرشع من ت  .2

ن تعدد الزوجات عند ظهور الإسالم اكن ظاهرة اجامتعية موجودة يف كثري من  فامي يتعلق ابلإطار التارخيي، فنحن نعمل اإ

اجملمتعات، وقد اكنت أأيضا موجودة يف اجلزيرة العربية قبل الإسالم، وقد تعامل معها الإسالم بواقعية كام تعامل مع ظواهر 

أأن هذا التعامل أأذن ليس من الأمور  وتقليصها.حيث أأابهحا مع الاجتاه لتقييدها  اخل،والس يب  سلبية أأخري اكلسرتقاق

العقدية يف ادلين، بل من الأمور الاجامتعية اليت يصلح فهيا تطور الفقه والالهوت مبا يناسب التطور الاجامتعي. فنحن 

تبار أأن الإسالم أأابهحام، وذكل لن تطور الوعي جند اليوم انه ليس هناك من يدعو للرق أأو الس يب أأو يقبلهام ابع 

طار العقائد الأولية لدلين، فلامذا ل يمت نفس الشئ مع تعدد  احلضاري قد رفض هذه املامرسات، ولأهنا ل تدخل يف اإ

 الاعتباطي؟الزوجات والطالق 

طار السعي لتقليص هذا التع ننا نراه يذهب يف اإ ما فامي يتعلق بنية وقصد املرشع فاإ دد، حيث اكن التعدد قبل الإسالم اإ

مطلقا وغري حمدد، بيامن ذهب املرشع الإساليم اإيل حتديده وتقليصه بآأربعة، مث ذاد عيل ذكل حني قال" وان خفمت أأل 

آخر:مث يف اس تطراد  "،تعدلوا فواحدة  "ولن تعدلوا ولو حرصمت". أ

ن غرض املرشع الإساليم واحض يف مهنجه بتقييد وتقليص  الواقع الاجامتعي،  عىلوهو مهنج اإصاليح ل يقفز  التعدد،اإ

وقد مورس نفس املهنج الإصاليح يف التعامل مع ظاهرة الرق والرقيق، حيث وضع ضوابط عديدة للتعامل معهم، 

وذهب اإيل وضع وسائل واليات عديدة لتحريرمه سواء ابملاكتبة أأو كفارات عيل اخلطااي اخملتلفة )عتق رقبة( أأو بدخوهلم 

 الم اخل.الإس

ذا اكن هذا هو غرض املرشع، فان التطور الالهويت والاجامتعي والقانوين يف احملصةل، يفرتض أأن نذهب معه  ىلواإ مداه  اإ

الأخري، أأي رفض الاسرتقاق اليوم بآأي شلك اكن، ورفض التعدد يف الزوجات ابي شلك اكن، وهذا هو الاجتاه اذلي 

ليه املصلحني الإسالميني مثل الش يخ  محمد عبده وعيل عبد الرازق وغريمه. ذهب اإ

ن نرش مثل هذا الفهم وتعمميه وسط املسلمني، والتفريق ما بني العقيدة يف أأصولها ) الإميان ابلغيب واليوم  التوحيد،اإ

ليست هممة احلزب الس يايس، ولكهنا رضورية هنا للهنوض ابمجلاهري  املتحوةل،العبادات( وبني القضااي الاجامتعية  الآخر،

طار الوعي ادليين املتخلف اذلي يغذيه بعض الرجعيني، م طار الوعي املدين املس تنري اذلين جيعلهم يرفضوا اكفة  اإىلن اإ اإ

مياهنم بعقائدمه الأساس ية.  اإشاكل المتيزي يف نفس الوقت اذلي ل يتخلوا فيه عن اإ
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، ويه مربوطة ابلزدايد املضطرد يف وعي عاتق املثقفني واملتنورين من رجال ادلين واحلقوقيني عىلهذه هممة طبعا تقع 

 امجلاهري، ويف التطورات الاجامتعية اليت جتعل قضااي مثل الاسرتقاق وتعدد الزوجات شيئا من خملفات املايض البغيض.

 

 العرف والقانون ودور اجملددين يف معلية التحديث:

ىل أأحاكم العرف اليت حتدث عهنا الأخ العوض،  واليت جتعل من ممارسة تعدد الزوجات مقبوةل يف يف نفس الإطار ننظر اإ

 بعض اجملمتعات السودانية غري املسلمة.

ذا اكن للعرف سطوة مرات اقوي من سطوة ادلين، فانه ل ميكل قوة الاس مترار املؤسس ية اليت تكتس هبا بعض أأحاكم  واإ

ويكفي أأن نقرا دراسة ايفانز عن  عية،الاجامتالالهوت أأو الرشيعة، وهو متحول اإىل حد كبري يف الرتابط مع التغريات 

مث ننظر حلال النوير اليوم، لنالحظ معق التغريات اليت تدخل بتآأثري العالقات والأفاكر  مثال،جممتع النوير التقليدي 

 اجلديدة عيل العالقات الاجامتعية، وخصوصا دور املدن والتعلمي ودخول نشاطات اقتصادية جديدة يف ذكل.

احرتام التطور التدرجيي للثقافات، فان القيادات الس ياس ية والاجامتعية والثقافية لها دور يف معلية مع هذا فانه مع 

ننا س نعمل  طار اجملمتعات التقليدية،  عىلالتحديث، وذلكل فاإ أأن يسود قانون  وعىلحماربة تعددية الزوجات حىت يف اإ

 موحد للك البالد يف هذا اجملال.

ة أأخرى لها عالقة مببدأأ مساواة املواطنني، واملنصوص عليه دس توراي. وقد عانت بعض مساةل القانون املوحد من هج

 -املسلمني مثال  -كثريا من جراء الامتيازات املمنوحة لبعض الطوائف يف جمال الأحوال الشخصية  -مثل الهند  -ادلول 

.  وقد افرز هذا احتقاانت س ياس ية -تعددمنع ال  -بيامن أألزمت الأغلبية الهندوس ية ببعض الزتامات القانون العلامين 

ل   جتلياهتا. أأحدواجامتعية عظمية، ليس قيام الأصولية الهندوس ية اإ

وتظل هناك مسائل أأخرى حتتاج لنقاش أأوسع، ومن بيهنا قضااي الإرث واحلقوق املادية للزوجة يف ممتلاكت الأرسة 

يهتا، واليت ل تقل خطرا عن موضوع تعدد الزوجات والطالق املشرتكة اخل من القضااي اليت تعرضت لها الوثيقة يف معوم 

 العشوايئ.
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 5احلزب الليربايل السوداين حزب الش باب والنساء

  

 اكنت وقد (،2006-12-25) السوداين الليربايل للحزب الأول املؤمتر مداولت يف أأخريا أأسامه أأن الفرصة يل ُأتيحت

 دميقراطي حلزب رصح وضع يف املسامهة وكذكل - السودان بداخل زباحل وقيادات أأعضاء عىل للتعرف طيبة فرصة

 .السودان مس تقبل يف مقدر دور هل س يكون بآأنه أأؤمن

 نظامه يف وضع احلزب أأن حيث والنساء، الش باب لفئيت الليربايل احلزب يوليه اذلي الكبري الاهامتم انتبايه اسرتعى وقد

 انتخاب يف وطبقه القرار هبذا الزتم وقد الأقل، عىل الثلث بنس بة القيادية تالهيئا لك يف النساء متثيل يمت أأن الأسايس

 .للحزب التنفيذي واملكتب املركزية اللجنة وعضوات أأعضاء

 نساء، 8 هناك اكنت (،املؤمترات بني احلزب يف سلطة أأعىل )وىه املركزية للجنة احتياطيا وعضوا عضوا 20 مضن مفن

 اكنت فقد ، أأعضاء 7 يضم واذلي ، احلزب داخل تنفيذية سلطة اعيل وهو لتنفيذيا املكتب أأما ،% 40 بنس بة أأي

ذ املكتب، داخل وقيادية حمورية مواقع الثالثة النساء تكل احتلت وقد ،% 42 من أأكرث بنس بة أأي ، نساء 3 هناك  اإ

 .لقطاعاتوا التنظمي وأأمينة التنفيذي للمكتب العامة والأمينة التنفيذي املكتب رئيسة مهنم اكنت

 اللجنة عضوية اغلب فان عاما، 50ال معرهام جتاوز التنفيذي واملكتب املركزية ابللجنة عضوين عدا فانه الش باب عن أأما

 اجلامعية دراس ته من الأوىل ابلس نة طالبا املركزية اللجنة تضم كام معرمه، من الثالثينيات يف التنفيذي واملكتب املركزية

 .العرشينات يف مه ممن الأعضاء من معترب عدد ناكه  كام ،( عاما 20 من )أأقل

منا اجلندر، أأو العمر أأساس عىل يمت مل الاختيار أأن البدهييي من  والعمل والإخالص والقدرات الكفاءات أأساس عىل واإ

 تكل يف والنساء الش باب لفئيت الاحنياز يف الواحضة الإشارات خيفي ل ولكن واملواطنني، احلزب قضية أأجل من

 .اجملمتع ويف احلزب يف دورمه تعاظم يوحض مما خاابت،الانت

ذن، لنا حق  للمواقع اختيارمه يمت ل لكن الأخرى، الأحزاب يف مماثال دورا يلعبون والنساء الش باب أأن نعرف وحنن اإ

ن نقول أأن القيادية، ن ميكن وانه اجملال، هذا يف جيدا منوذجا يرضب الليربايل احلزب اإ  النساءو  الش باب حبزب يلقب اإ

 .منازع دون

 

10/1/2007  

  

                                                           
 مشاركة كتبت بعد المؤتمر األول للحزب الليبرالي السوداني.  5



28 
 

 

 

 النسوية الليربالية

 

 أأشارك أأن أأحباملكمتل  القصري وغري املقال ها يف احلديثة. النسوية تيارات أأمه وأأقوى أأحد الليربالية النسوية تيار يعترب

 امه من تعترب اهنا مغر العربية، ابللغة كثرية مساهامت عهنا هناك ليس واليت املهمة املدرسة هذه عن املسامهة هبذه

 .والعامل وافريقيا العربية املنطقة يف املدارس

 

 خمتلفة: تعريفات: الليربالية النسوية

 :البدري سامية للباحثة مقال من التعريف هذا بيهنا من الليربالية، للنسوية التعاريف من مجموعة هناك

ىل تستند الليربالية: النسوية) . الرجل حلقوق مساوية نسائية حبقوق واملطالبة واحلرية، ساواةامل : عهنا أأعلنت اليت مبادهئا اإ

 ومبدأأ  احلرية ومبدأأ  الفردية مبدأأ  يه: املرأأة، لطبيعة فهمها يف الليربالية النسوية احلركة مهنا تنطلق ليت الفلسفية الأسس

 غري حترري منطلق من جمال أأي يف املرأأة وضع حتسني أأجل من تسعى نسوية حركة أأية عىل يطلق ما وغالبا  .  العقالنية

 !(  ليربالية نسوية حركة:  بآأهنا ، متطرف

 الفكرية، وامتداداته الفرنس ية الثورة خط اىل التيار هذا ينتسب) التيار: هبذا تعريفا فتكتب عيسوي اندية الاكتبة أأما

 الس ياس ية احلياة جمالت لفخمت يف الرجل حلقوق مساوية للمرأأة حبقوق للمطالبة واحلرية املساواة مبادئ اىل ويس تد

ميانه التيار هذا ويمتزي. والاجامتعية  املنمتون ويعمل. املتغريات مع والتكيف الكامل مالمسة عىل الرأأساميل النظام بقدرة ابإ

ليه  القوانني وتغيري الرتبية عىل الرتكزي خالل من والرجال، للنساء واحلقوق الفرص نفس القامئ النظام يوفر أأن أأجل من اإ

   .(البعيد املدى عىل اذلهنيات وتغيري الضغط لوبيات وتكوين اجلنسني بني ملمزيةا

 البس يطة الفرضية عىل النسوية النظرية يف الاجتاه هذه يقوم) الليربالية: النسوية تيار عن فتكتب كامل رانيا ادلكتورة أأما

 الليرباىل النساىئ واملذهب اجلنس، نوع سببب  املساواة من حرماهنم ينبغي ول متساويني، خلقوا قد الناس مجيع بآأن

 بنفس يمتتعان والرجل املرأأة بآأن والإميان ابلعقالنية ابلإميان تنادى والىت التنوير عرص هبا جاء الىت املعتقدات عىل يرتكز

 عىل وبناء. الطبيعية احلقوق مببدأأ  والإميان اجملمتع، وحتويل لتغيري كوس يةل التعلمي بآأن والإميان الرش يدة، العقلية امللاكت

ذن الوجود، طبيعة حيث من مامتثالن والنساء الرجال دام مفا هذا، ن اإ  النساء لتشمل متتد أأن ينبغى الرجال حقوق فاإ

 أأيضا .

 ميكن عامة بصفة لكن متوافقة، مجيعها ليست الآراء من كبرية مجموعة يشمل لأنه طيع غري مصطلحا   الليربالية النسوية وتعد

ن القول ماكنياته توظيف يف فرد لك حق وحيرتم املساواة عىل يقوم جممتع لتحقيق يسعني الليرباليات نسوايتال  اإ . وطاقاته اإ
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ىل الليربايل أأو الفردي النسوي لالجتاه املتآأنية القراءة وتدلنا  كبرية مساحة تضمن وقد. اترخييا   النسوية الاجتاهات أأقدم أأنه اإ

 متاما . الأرسة من حتررها يف أأو ابلأرسة هاارتباط  يف سواء املرأأة جدية ملناقشة

طار يف والس ياس ية املدنية ابحلقوق املطالبة يف الفردي النسوي الاجتاه متثل وقد  مزيدا   اذلكور منح عىل بناؤه يهنض جممتع اإ

 املسائل يف وخاصة النطاق، هذا يف عرش التاسع القرن خالل ملموسا   تقدما   الاجتاه هذا وحقق. وادلميقراطية احلرية من

 .وأأمرياك أأورواب جممتعات من العديد يف الأطفال رعاية وحق الطالق وقوانني التعلمي حبق املتعلقة

 من ظهرت فقد التنوير، حبركة عرفت واليت عرش الثامن القرن يف الفرنس ية الثورة اإىل الليربالية املبادئ جذور ومتتد

 يف الإانث حبق املطالبة يف هاما   سالحا   الليربالية املبادئ حتأأصب ذلكل. اتيلور وهربرت مل ستيوارت تعاون خالل

  .الانتخاب

طار يف للمرأأة والس ياس ية املدنية ابحلقوق املناداة هو الليربايل النسوي الاجتاه يف الأسايس الهدف  عىل تقوم جممتعات اإ

 (.احلقوق تكل من كثري من الإانث وحرمان احلقوق مجيع اذلكور منح

 حل أأن يرى الليربايل النسوي لجتاه) الليربالية: النسوية لتيار التعريف هذا( املرأأة نرصة) مادة وحتت يكبيدايالو  يف وجند

 أأحداث بدون املرأأة مشلكة حل املمكن مفن ذلكل. اإصالحية بصورة والس ياسات القوانني تغيري يف يمكن املرأأة مشلكة

 اليربايل الاجتاه ذوي والانثوايت الانثويون ينظر. اإصالحية اتتغيري  هو حنتاجه ما فلك اجملمتع، يف جذري تغيري أأي

 يف. اذلكوري اجملمتع ظل يف حىت الرجل مع واملساوة ذاهتا حتقيق عىل قادرة كفرد أأمرأأة لك فردي، منظور من املرأأة لقضية

 عىل قادرة أأمرأأة فلك كبرية، ةأأمهي ذو كعامل ابملرأأة اخلاصة اجلنس ية أأو الأثنية أأو للطبقة ينظر ل اليربالية الانثوية

 .( للرجل مساوية تصبح حىت والتغيري الاختيار

 أأفاكر مجموعة من مس متدة يه) الليربالية النسوية عن التعريف هذا بيت ريتشار عن فينقل عباس كرم الباحث أأما

. عاقةل كياانت ابعتبارمه أأصيةل قمي ودلهيم متساوون البرش أأن عام بشلك الليربالية النظرية وتؤكد. الالكس يكية الليربالية

ا  للنساء، حقوق عىل للحصول تسعي النسوية الليربالية فاإن واملرأأة الرجل بني العقيل التساوي أأساس عىل واستناد 

نسان الأنىث ابعتبار  حقوق من وغريها اذلات وحتقيق والعداةل واحلرية الكرامة عىل حتصل أأن لبد الرجل، مثل مثلها اإ

 .(  للجميع واملساواة العداةل تطلب بل للنساء خاصة امتيازات عىل للحصول النسوية الليربالية تسعى الإنسان. ول

 تيار قضية عاجلت اليت الكتب أأمه من( الليربايل النسوي الفكر يف ادلميقراطية واسس املرأأةهبلول ) كتاب رجا ويعد

 عنوان حتت املنشورة الكتاب مقدمة عىل الاطالع كنومي. كبري بشلك متوفر غري للأسف ولكنه الليربالية، النسوية

 يف مؤثرات لقائدات اكرب مساهامت هناكف  الاجنلزيية اللغة أأما يف.  املمتدن احلوار موقع يف" الليربايل النسوي الفكر"

( 2ج)  نفريدا وبييت(  1ج)  وولس تونكرافت ماري مثل النسوية للحركة الثالثة الاجيال من العاملية النسوية احلركة

  .( 3ج) ووكر وريبياك

 

 : العامل يف وحراكهتا اترخيها:  الليربالية النسوية
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: عامر طاهرة الاكتبة تقول ذكل ويف الغرب، يف وخصوصا معوما النسوية احلركة أأم يه الليربالية النسوية ان القول ميكن

 النسوية تعريف تقرأأ  أأن وثقافهتا النسوية ةفلسف عن املوضوعة النظرايت كتب مطالعة بعد مباكن الصعوبة من أأنه رمغ)

ن احلال واقع يف لكن الليربالية، جنازات مطالب أأكرث عن احلقيقي التعبري يه الليربالية النسوية فاإ  .املعارصة النسوية واإ

 هو عام 300 منذ املمتد الليربايل الِفكر مطالب من وأأن وادلميقراطيني، التقدميني اإىل يشري" ليربايل" مصطلح أأن ورمغ

 احلقوق تكل مثل بتخصيص ت عىن النسوية الليربالية فاإن- والاجامتعية الس ياس ية وحقوقه" الإنسان" حرية عن البحث

ىل لكها  واللواحئ والترشيعات القوانني من هل هناية ل اذلي المك الليربالية النسوية فيه تنعكس ما وأأبرز". املرأأة" اإ

ىل وما والإساكن، والعمل والتوظيف التعلمي يف النوع بعامل الاعتداد دمبع ت طالب اليت القوانني، ومرشوعات  ذكل غري اإ

 (.هذا سبيل يف وتناضل اجملالت، من

ىل ي شار  عام املتساوية احلقوق عن قرار مرشوع صياغة هو املتحدة الولايت يف الليربالية النسوية حققته ما أأمه أأن اإ

 م1923 عام بول أأليس وصاغته املتساوية، احلقوق مببدأأ  املتحدة ولايتال يف هجة أأي مساس عدم عىل ينص م،1923

ا النص هذا وظل للمرأأة، الوطين احلزب مع ابلتعاون قرار خضع لكنه الأمرييك، الكوجنرس يف للنقاش خاضع   لالإ

 .النسوية من الثانية املوجة ضغوط بفضل هذا ولك م،1972 عام والتصديق

 اإىل املنظمة هذه وسعت فريدمان، بيت يد عىل للمرأأة الوطنية املنظمة تآأسيس يف م1966 معا الليربالية النسوية وجنحت

دخال   . الأمريكية املتحدة الولايت يف ابلرجل مساواة للمرأأة الاكمةل ابملشاركة تطالب ترشيعية نصوص اإ

 National) للنساء الوطنية ظمةاملن  عن فضال املتحدة الولايت ففي ، العامل يف الليربالية النسوية حراكت وتعددت

Organization for Women )أأجل من العمل رابطة مثل اخرى متخصصة منظامت قامت فقد ، أأعاله الهيا املشار 

 الوطين الس يايس والفراكشن 1968 عام تآأسست واليت( Women's Equity Action League) النساء انصاف

)  النسوية الأغلبية ومؤسسة 1971 عام تآأسست واليت( National Women's Political Caucus)  للنساء

Feminist Majority Foundation )جملةل كنارش االعمل 2001 عام منذ وبدأأت 1987 عام تآأسست واليت (Ms ).

 للنساء ادلولية الش بكة" امهها من ولكن كثرية حراكت هناك العامل مس توى عىل - املشاهبة املنظامت من غريها

 ."الليرباليات

حدىاليوم ختوض  ممثالت النسوية الليربالية ويه هيالري لكينتون معركة الرئاسة الامريكية. وهناك اشارات قوية أأهنا  اإ

ميكن أأن تكسب تآأييد حزهبا ادلميقراطي يف منتصف هذا العام والانتخاابت الرئاس ية الأمريكية يف هناية هذا العام اعامتدا 

 تتقدل هذا املنصب الهام يف الولايت املتحدة. عىل الصوت النسايئ؛ وكأول أأمرأأة 

 

 :السودان يف الليربالية النسوية

 رايل لكيتو سارة بقيادة التسعينات من الثاين اجلزء يف نشط اذلي" السوداين النسوي التحالف" اكن السودان يف 

ن اغلب قيا .الليربالية النسوية افاكر عن كبرية دلرجة يعرب عيل مصطفى وندى يف دات املنظامت النسوية املدنية كام اإ

ن مل تعلن هذا. ميكن أأن نذكر هنا الاس تاذة عائشة الاكرب أأو الألفية اجلديدة  قد اكنت تتبىن أأفاكر النسوية الليربالية؛ واإ
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كام لعبت الاس تاذة نور اتور اكيف دورا كبريا يف تآأسيس هذا التيار سواء عرب قيادهتا للحزب ادلكتورة انهد طوبيا. 

ن اليوم ليربايل أأو عرب مقالهتا الراتبة حول قضااي املرأأة السودانية. ال   يف تعمل عدةوخشصيات  ومنظامت مجموعات هناك فاإ

 .الليربالية النسوية بند حتت اطروحاهتا ندرج ان ميكن السودان

 

 :الاخرى النسوية واملدارس الليربالية النسوية بني التقاطعات

 حاليا: فاعةلرئيس ية  نسوية ارسمد 5 او 4 حوايل هناك معوما

 الليربالية النسوية .1

  املاركس ية/  الاشرتاكية/  اليسارية النسوية  .2

  الرادياكلية النسوية .3

  الفردية النسوية .4

 .احملافظة النسوية .5

 مدارس مثل اعاله للمدارس تضاف ان أأصغر ميكن اخرى تيارات اىل للنسوية؛ اضافة هذه يه التيارات الأساس ية

ن هذه املدارس حتتاج اىل دراسات - اخل الالسلطوية والنسوية السوداء والنسوية املتحولني ونسوية ةيلبيئ ا النسوية . اإ

 مع نفسها وتمكل وتتقاطع تتوافق الليربالية النسوية ان نقول ان ميكن معوما معمقة ميكن أأن جيدها الباحث أأو املهمت؛ ولكن

اليت تسعى اىل رفع قدرات النساء حىت لو مل  الفردية والنسويةي يف اجملمتع اليت تبحث عن تغيري جذر  الرادياكلية النسوية

 .يكن منظامت ويعملن عىل تطوير مقدراهتن اخلاصة

 

2016فرباير 
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 الثاين:اجلزء 

 مقارابتحماورات و 
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 لك اصنامنا املقدسة نآألكينبغي ان 

 6)حوار مع الاس تاذة فاطمة امحد ابراهمي (

 

 : مدخل

 الانتفاضة درب جمةل قبل من املنظم املراة، مسنار عن ابراهمي امحد فاطمة الاس تاذة مالحظات قرأأت الاهامتم، نم مبزيد

 ان اعتقد انين[ ii]السودانيات.  النساء ونشاطات منظامت حول الفكري للحوار دعوهتا وكذكل العاملية، الش بكة عىل

 ادلميقراطي. الوطين التجمع قيادة يف فاطمة الاس تاذة عضوية ضامن مت ان بعد وخصوصا للنقاش، مناسب احلايل الوقت

 راضني يكونوا مل منا العديدين ان رمغ وذكل املؤسسة، هذه يف املرشوع ماكهنا فاطمة لالس تاذة لنضمن مجيعا قاتلنا لقد

 هبا تقود اليت ابلطريقة ول طي،ادلميقرا الوطين التجمع قيادة يف ابلمتثيل مطالهبا فاطمة الاس تاذه هبا عللت اليت ابلطريقة ل

  السودانية. املراة حركة مضن ومنظمهتا يه حتتهل اس تثنايئ موقع عن وادعائاهتا السوداين، النسايئ الاحتاد

طار يف ابراهمي امحد فاطمة الاس تاذة به قامت اذلي العظمي ادلور اجلدل، مثار خارج يبقي انه البداية، من ونقرر  حركة اإ

 ميكن فقط، اجلهةل ان لنا ويبدو ادلميقراطية. اجل ومن ادليكتاتورية الانظمة خمتلف ضد نضالها وكذكل ية،السودان  املراة

 ان ورفضنا اعيننا، امغضنا ما اذا هجال، أأكرث س نكون ولكننا الاحدث. السوداين التارخي يف موقعها لها يرفضوا ان هلم

 ،اليه تنمتي اذلي السوداين الش يوعي واحلزب النسايئ، حتادالا درب يف العظمية الفشل وحالت الكبرية الاخطاء نري

 . السودانية النسوية احلركة اطار مضن وبراجمهم وقيادهتم نشاطهم طريقة يف واملمتثل ،خشصيا ابراهمي امحد فاطمة درب ويف

 

 : املؤسس ية وضعف احللقية النظرة بني ما فاطمة الاس تاذة

 الوطين التجمع قيادة يف السودانيات النساء حركة لك متثل ان رفضت قد بنفسها، كتبت كام ابراهمي، امحد فاطمة ان

 الش يوعي احلزب مطلقا متثل لن ابهنا رصحت فقد ذكل ايل واضافة قومية، كشخصية متثل ان رفضت كام ادلميقراطي،

 يه واليت السوداين، نسايئال  الاحتاد اس تقاللية حيرتمان الش يوعي، واحلزب لهنا وذكل التجمع، قيادة يف السوداين،

 ملنظمهتا، ودامئة اكمةل بعضوية وطالبت السوداين، النسايئ لالحتاد كقائدة متثل ان فاطمة الاس تاذة فضلت لقد رئيس ته.

 تاكد عدة، رشوطا فاطمة الاس تاذة فيه وضعت اذلي الوقت نفس يف هذا مت السوداين. الوطين التجمع وقيادة بنية يف

                                                           
 كتب.  1998 ، العاملية ابلش بكة الانتفاضة درب جمةل قبل من واملنظم ، والس ياسة السودانيات النساء:  مسنار ايل قدم تعليق 6

 ! بعد فامي ترمج مث ، ابلجنلزيية بدءا ليقالتع 
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 )هذه تقدم ان مضهنا ومن ادلميقراطي، الوطين التجمع يف متثيلها يمت لكامي الاخري، النسوية نظامتللم  تعجزيية، تكون

 التجمع، يف النساء متثيل ايل ودعت طالبت اهنا عيل ودلئل السودان، يف لها بوجود واثباات بنشاطاهتا، جسال (،املنظامت

 .  اخل اخل

 يف ترغب ل فاطمة الاس تاذة ان احللقية. هو هذا، فاطمة الاس تاذة وقفم لتفسري لنا، يطرأأ  اذلي الوحيد التعريف ان

 وتناضل ملنظمهتا، كرئيسة بمتثيلها تطالب بل حزهبا، متثل ولن وطنية، كشخصية تعامل ان تود ل كام النساء، معوم متثيل

 المتثيل دائرة وتوس يع ،الاخري النسوية املنظامت متثيل ايل قط تدعو لن اهنا اساسا. املنظمة تكل حقوق اجل من

 بداخل النسوي التجمع مثل مطالهبا، حتقيق يف الاخري النسوية املنظامت دمع من ستس تفيد اهنا كام التجمع. يف النسوي

 ذكل، من م. اكرث /متثيلهن يمت لكامي الاخرين/  الاخرات مطالب قط تدمع لن ولكهنا القاهرة، يف املراة ومنرب السودان،

  نسوية! مكنظامت متثيلهم يمت لكامي هلم، رشوطا س تضع طمةفا الاس تاذة ان

 التعجزيية الرشوط تضع والا ، التجمع داخل ممكن نسوي متثيل اكرب جتاه فاطمة الاس تاذة تدفع ان ، املتوقع اكن لقد

 تنظميها، ريغ نسوية حركة تري ل فاطمة الاس تاذة ان يبدو ولكن.  التجمع دهاقنة قبل من ، لها وضعت كام ، لالخرين

 النسوية، القضية دمع يف قطعا يساعد لن هذا لك ان. عيهنا احللقية يه وهذه ،السودانيات النساء متثيل حتتكر ان تود او

 ابن الزمع حتت مفادة ،احللقية املواقف هذه لك ان ويبقي ادلميقراطي. الوطين التجمع داحل ادلميقراطية قضية يدمع لن كام

 السودانية، النسوية احلركة تنظاميت وسط اس تقالل، والاكرث والاكرب، الاقدم، املنظمة هو داين،السو  النسايئ الاحتاد

 . احلديث اترخيها يف والانتصارات الاجنازات لك السودانية، للمراة حقق واذلي

 جتاه والفوقية تعاليةامل  وعالقهتا ادلميقراطي، الوطين التجمع يف النساء متثيل قضية من احللقي، فاطمة الاس تاذة موقف ان

 هام النسايئ(، )واحتادها ابهنا دلهيا، راخسة قناعة من اييت الاخري، النسوية والربامج والشخصيات واجملموعات املنظامت

 نقد اي جتاه مطلقة حساس ية ومن حتمهل، رسايل شعور من اييت كام السودانيات. للنساء والرشعيان الوحيدان املمثالن

 مرات يف فاطمة، الاس تاذة حضت او لقد العامة. والقضااي العام العمل خشصنة يف ورغبة ونشاطاهتا، افاكرها ايل موجه

 ونزالهتا معاركها يف عديدة مرات ذكل فعلت لقد خشصية. معارك ايل خطرية، وطنية قضااي حتول ان ميكهنا كيف عديدة،

 الامثنينات، يف التعلمي ودميقراطية العربية الشهادات محةل ابمتيازات يعرف ما قضية ويف السوداين، الش يوعي احلزب داخل

 يف النساء متثيل وتوس يع والس ياسة، النساء قضية حول احلوار اثناء يف والآن الشهادات، هذه محةل أأحد ابهنا اكن حني

 بدرجة فهيا، والشخيص العام يتشابك كيف يري فاطمة، الاس تاذة لكتاابت القارئ ان السودانية. الس ياس ية احلياة

 . بيهنام ما الفصل معها يس تحيل

 فروع قيادة ميكل من لتحديد السوداين، الش يوعي احلزب داخل برضاوة ابراهمي امحد فاطمة الاس تاذة انضلت لقد

 وقد السوداين. النسايئ لالحتاد املركزية القيادة ام والاقلميية، احمللية احلزب فروع يه هل السوداين، النسايئ الاحتاد

 لها، حيسب موقف وهذا مناطقها، يف النسايئ الاحتاد فروع الاقلميية، وقياداته احلزب فروع تقود ان طلقام رفضت

 ابدا ترفض مل ابملقابل، فاطمة الاس تاذة ولكن للحزب. جتيريها ومن احلزيب التغول من النسوية احلركة اس تقاللية ولضامن

 اكنت العكس، عىل بل النسايئ، احتادها ومنظامت فروع لبناء ية،والاقلمي  احمللية وقياداته احلزب فروع ودمع مساعدة

 احلزب اماكنيات لك تس تخدم ان فاطمة الاس تاذة ارادت لقد ذكل! يف الش يوعيني من الرجال مبادرة ضعف تنتقد
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 قيادة اكنت حيامن حىت الاحتاد، فروع قيادة او تس يري يف دور اي هل رفضت ولكهنا النسايئ، احتادها ودمع لبناء الش يوعي

 . مفككة او غائبة املركزية النسايئ الاحتاد

 لس نني ووزعت طبعت قد ،فاطمة الاس تاذة تصورها كام النسايئ، الاحتاد اتج يف اجلوهرة هذه املراة، صوت جمةل ان

 س تاذةالا حترك ومل النسايئ. الاحتاد موارد من وليس موارده، ومن السوداين، الش يوعي احلزب من مبارش بدمع عديدة،

 الاحتاد اس تقاللية عن لتحدثنا تآأيت لكه، هذا بعد فاطمة الاس تاذة ان ادلمع. هبذا سعيدة بدت بل ساكنا، فاطمة

 النسايئ املنرب زالت ول اكنت املراة صوت ان وكيف السودان، لك يف وفروعه منظامته بين وكيف السوداين، النسايئ

 ومساندة دمع لول انه اقول، للحق احقاقا انين السودانية. للمراة الضخمة تالاجنازا النسايئ الاحتاد حقق وكيف الوحيد،

 ان ول وبنيته فروعه يبين ان مطلقا، النسايئ الاحتاد اس تطاع ملا الفروع، ويف املركز يف السوداين الش يوعي احلزب

 عهنا تثريها اليت العظمية الضجة مع اصدرته، ما جحم يتناسب ل واليت املراة، صوت جمةل من القليةل الاعداد هذه ينرش

 عاما 30ال خالل يف صدر قد اجملةل هذه من عددا مك فاطمة، الاس تاذة اسال فاين اجتين ل وللكي فاطمة. الاس تاذة

 الفرتة معر يه س نوات 4 يف اعداد 5 من أأكرث ليس ذكل مضن ومن عددا، عرشين من أأكرث ليس قطعا الاخرية؟

 (. 1989-1985) الثالثة ادلميقراطية

 واليت السوداين، الش يوعي واحلزب احتادها بني واملتوترة، واخلفية الغامضة العالقة هذه من فاطمة، الاس تاذة موقف ان

 وقد.  - منفعي – وبرغاميت مذدوج ابنه الا يوصف ان ميكن ل للحزب(، املركزية )االلجنة قياداته اعيل يف عضو يه

 احلركة جململ وامنا وحده، النسايئ لالحتاد ليس املتاعب من الكثري املؤطرة، وغري املفهومة غري العالقة هذه س ببت

 فاننا العالقة، هذه اتطري عيل قادر غري او راغب غري يعلمها، لس باب الش يوعي، احلزب اكن واذا االسودانية. النسوية

 عنه وختتلف تناوشه اذلى )هذه احزهب دمع لها مضنت حيث فاطمة، لالس تاذة مرحية جد اكنت قد احلاةل هذه ابن نزمع

 يف وذكل ،- عديل حقها – خشصيا ملكها تعتربه واذلي الاحتاد، عيل اكمةل س يطرهتا ابقاء مع معه(، اتفاقها من اكرث

 . معوهما يف النسوية واحلركو النسايئ الاحتاد مبصاحل وابحملصةل موسس ية بآأي احلائط عرض يرضب سلوك

 حاكية فساروي ، لها خاصة ملكية هو واكمنا السوداين، النسايئ الاحتاد فاطمة، الاس تاذة تعامل كيف اظهر لكامي انين

 هجد يف منخرطا ، 1985-1983 الاعوام يف كنت لقد.  شآلكهتا عيل الوحيدة ليست اهنا اعرف ، الشخصية جتربيت من

.  1971 يوليو بعد متاما الاحتاد فهيا ندثرا واليت ، عطربة يف السوداين النسايئ الاحتاد وقيادة فروع بناء يف للمساعدة

 قد احلقيقي املنظم ان الا ، ابملدينة السوداين الش باب احتاد قيادة قبل من العمل هبذا شلكيا ملكفا كنت قد اين ورمغ

 نظميت  واعدان ، والطالبات الشاابت النساء من العديد مع ، العمل هبذا مقنا وقد.  بعطربة الش يوعي احلزب جلنة هو اكن

 ، الاكمل الغياب من عاما عرش اثين بعد ،ابملدينة هل فعاةل قيادة وبناء ، عطربة احياء لك يف فروعه وبناء النسايئ الاحتاد

 ،هجدي نتيجة حصلت وقد.  معرفهتا دون ورمبا ، املركزية النسايئ الاحتاد لقيادة دور او مساعدة اي دون ذكل مت وقد

 .  تكل البناء محةل يف كذكل ساعدوا اذلين الاخرين الزمالء من عدد مع ، بعطربة النسايئ لالحتاد الفخرية العضوية عيل

 ، املدينة لك يف وفاعال منظام الاحتاد لتجد ، عطربة ايل فاطمة الاس تاذة حرضت ،1985 ابريل-مارس انتفاضة بعد

 العضوات وجشعت قرظت وهل ، دثح مبا رست هل ؟ حيهنا فعلت وماذا.  الرئيس ية الاحياء لك يف عامةل وبوحدات

 ، خشيص بقرار غريت لقد.  الك ، مهنا لكمة وسامع لقياها ايل شوقا يتحرقن كن والاليت ، العظمي العمل هبذا مقن الاليت

 ، 1971 العام قبل الاحتاد يف اكنت ، قدمية بعنارص واستبدلهتن ، ابملدينة النايش الاحتاد قيادة ، احد مع تشاور وبدون
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 بل ، الاحتاد ونشاط بناء من عامني طوال ، بعيهنا احداهن ترهن ومل ، الاحتاد يف عضوة اي تعرفهن تكن مل ساءن  وهن

 .  حيهنا القامئة الاحتاد فروع من ااي يف عضوات يكن مل

 واملهدر ، مؤسس ية اي عن والبعيد ، والشخيص املفايج القرار لهذا فاطمة الاس تاذة قدمته اذلي السبب هو ما

 الاحتاد قيادة ابن قرارها فاطمة الاس تاذة عللت لقد ؟ والاخالص اللياقة قواعد ابسط فيه واملنعدمة ، الغري جنازاتل

 للنساء جاذبة قيادة يشلكوا ان من ، تعلامي واعيل ، معرا اصغر هن ، قاهرة ظروف ظل يف واسس ته بنته وااليت ، القامئة

 ، البيوت رابت فيه تنعدم وتاكد ، العامالت والشاابت الطالبات من هن ، الاحتاد عضوية معظم وان ، العادايت

 والعرشين اخلامسة فوق لكهن ، شاابت 7 من تتكون – العمر صغرية – القيادة هذه اكنت لقد. تغيريه جيب اذلى الامر

 !  يعملن ولكهن ، مزتوجات مهنن ثالثة ،

 ،واخالصا حيوية الناشطات اكرث من مجموعة عزلت او عنه زلتانع لقد ؟ بعطربة النسايئ لالحتاد النتيجة اكنت ماذا

 اجلديدة القيادة مع ، ونشاطهن تفكريهن وطريقة مزاهجن يلتقي ل ممن ، العضوات من العديد ، ابعدت او عنه وابتعدت

 رشسة منافسة وجه يف ، تقليدي من اكرث وبشلك ، للس تينات عائدة امومية ابساليب الاحتاد ادارت واليت ، القدمية –

 س نا الاكرب – املعينة القيادة هذه تفلح ومل.  املدينة يف الشابة القيادة ذات ، الناشطة الاصولية النسائية احلركة من

 العادايت النساء جذب يف ، والتاجرات ادلاايت ورئيسات املدارس مديرات من ، - العادايت النساء من تقبال والاكرث

 واعيل تقليدية واكرث نشاطا اقل كن – العديدة والتغيريات العمر بسبب – لهنن وذكل ، اجلهن من تعييهنن مت الاليئ

 دون ، الشابة العنارص النسايئ الاحتاد فقد وهكذا.  املس هتدفات النساء من العادايت جيذبن ان من ، معيش يا مس توي

 قرار واكن ، الاسالمية واجلهبة اطيادلميقر  لالحتادي معظمهن يف وصوتن انضممن والاليت ، البيوت رابت يكسب ان

 .  اجلهبات لك عيل فاجعا خطآأ  بذكل فاطمة الاس تاذة

 

 : املوضوعي للتقيمي حماوةل:  النسايئ الاحتاد

 النسائية املنظمة هو النسايئ الاحتاد ابن للظن تدعوها اليت ، الاس باب من العديد ، فاطمة الاس تاذة اعطت لقد

 جمةل اصدار او ، املتعددة الفروع عن هنا نتحدث لن اننا.  السودانيات للنساء الرشعي لواملمث ، السودان يف الاويل

 وامنا.  املراة صوت اعداد تصدر اكنت وكيف ، الفروع هذه تتكون اكنت كيف وعرفنا ذكل اتبعنا فقد ، املراة صوت

 [ iv.] وبيان حمفل لك يف فاطمة الاس تاذة تكرارها وتعيد تذكرها اليت الاس باب بقية سنتابع

 هذا ولكن.  ذكل يف جدال ول.  اخملتلفة ادلكتاتورايت ضد انضل قد النسايئ الاحتاد ان فاطمة الاس تاذة تتحدث

 ان حيث.  ما ملنظمة اضافية قمية اي يعطي ول ، والاحزاب والافراد املنظامت من للعديد مشرتاك قاسام اكن النضال

 ، تلحق ل او ، هبا تلحق ما رسعان ، امجلاهري من عفوية بتحراكت تقوم نتاك قد ، والانتفاضات احلقيقي النضال

 جاء اذا اما.  اجملال هذا يف غريه عن خيتلف ل النسايئ الاحتاد فان ، مساهامته من اقالل ودون ، اخملتلفة التنظاميت

 الاحتاد هبا قام واليت لالنتباه ريةاملث النشاطات وبعض ، منريي نظام جتاه الصدامية فاطمة الاس تاذة مواقف عن احلديث

 هبا قامت اليت النشاطات ان الان ونالحظ ، مس متر تراجع يف اكنت وقد ، الهناية يف حمدودة فهيي ، عهده يف النسايئ

 الاحتاد محالت لك ، وصداميهتا عددها يف فاقت قد ، احلالية ادلكتاتورية حتت ، رمضان شهداء ارس رابطة مثل منظمة
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 اكرث ، الفعل وردود العاطفية من بكثري واملرتبطة ، العلنية ومواقفها ، فاطمة الاس تاذة جشاعة فوق اننا.  لسابقةا النسايئ

 ، ادلميقراطية واس تعادة ادلكتاتورايت ضد النضال يف النسايئ لالحتاد ممتزي اسهام اي نري ل ، ممهنج س يايس بعمل مهنا

 . اويزبه الاخري التنظاميت عيل يتفوق جيعهل

 يف فوزها وعن ، والتصويت الرتش يح يف املراة حق اجل من النسايئ الاحتاد نضال عن كذكل فاطمة الاس تاذة تتحدث

 التصويت حلق املراة نيل فان ، الاحتاد بدور احجاف دون ، انه نسجل وهنا.  الربملاين ومعلها ، اكتوبر بعد ما انتخاابت

 الربملانية فاطمة جتربة اما.  حرصا بصورة لالحتاد اكجناز جربه ميكن ول ، توبراك  ثورة اجنازات من جزءا اكن ، والرتش يح

 ومن.  ابقتدار فاطمة وادارهتا ، السودانية الس ياسة يف جديدة جتربة شلكت حيث ، الاشادة تس تحق جتربة فهيي ،

 ، مزتوجة وغري ، - العادايت ءالنسا – ب مقارنة تعلامي واكرث ، الس نة صغرية وقهتا اكنت فاطمة الاس تاذة ان الطريق

 الاس تاذة لتجربة الاجيايب التقيمي لك ورمغ.  بعد فامي للقيادة تصلح ل اهنا رات اليت الصفات لك حتمل اكنت اهنا اي

 ايل الاشارة عدم فاطمة الاس تاذة وتتعمد.  اجلرس حتت كثرية مياه بعده مرت ، بعيد اترخي هذا ان الا ، القصرية فاطمة

 ادلميقراطية فرتة يف السودانية املراة ان واقع من ، حمكة اي تس تخلص ول تدرس ول ، 1986 العام انتخاابت يف فشلها

 .  امحد حسن وحكامت الفاحت سعاد هام ، الاصولية احلركة من بعضوتني الربملان يف ممثةل اكنت ، الثالثة

 ، لها ظال اكن قد النسايئ الاحتاد ان الا ، ونضالهتا مةفاط شهرة ورمغ ، الس يايس العمل جمال يف انه ، هنا نسجل اننا

 يف ، اترخيه طيةل النسايئ الاحتاد فشل ولقد.  جديدة قيادات وخلق ، املس تقل الفعل عيل قادرة مؤسسة كونه من اكرث

 ائيةنس حركة ام ، ضغط مجموعة ، الش يوعي للحزب س يايس جناح ، للنساء س ياس ية منظمة هو هل ،طبيعته حيدد ان

 ، 1989-1985 الفرتة يف وخصوصا ، الاخرية عاما 30ال خالل ، السوداين النسايئ الاحتاد ان نالحظ اننا.  جامهريية

 هتمين ، حمافظة اصالحية منظمة ايل ، قيادية وخصوبة عالية ديناميكية وذات ثورية اهداف ذات منظمة من حتول قد

 اليت التجربة يف ، للمس هتكل – نظراي – ارخص بسعر السلع توفري هو تقدميه تس تطيع ما واقيص ، فاطمة خشصية علهيا

 عن متاما الاحتاد وغاب ، الفرتة تكل يف لالحتاد الرئييس النشاط جمال اكنت واليت ، الببيوت رابت جبمعيات عرفت

 السودانية الازمة حد يواهجن وهن ، السودانيات والنساء الشاابت مجلوع براجمي او اجامتعي او فكري بديل اي تقدمي

 .  والعرشين احلادي القرن ختوم عيل احلديثة احلياة ومعضالت املتوارث والمتيزي الاصولية والهجمة

 حتصل مل ، السوداين النسايئ الاحتاد قيادة حتت ، السودانية للمراة خطرية اجنازات عن تتحدث فاطمة الاس تاذة ان

 انه ، اذن فاطمة الاس تاذة نسآأل اننا( .  حرفيا اقوالها يه هذه! ) العامل يف اكنم يف ول ، واورواب امرياك يف املراة علهيا

 جد حتت زال ل السودانية املراة تعيش فلامذا ، العامل يف ماكن اي يف تتحقق مل اليت ، الاجنازات هذه لك ظل حتت

 والامية واجلهل اخلرافات وسطها تعشعش اوملاذ ، املتخلفة الاجامتعية والعادات املرض من تعاين وملاذا ، والبؤس الفقر

 الام هبا حتمل ل حقوق والزوج والاخ لالب حيث ، السودان يف الابوية الارسة تس يطر تزال ل وملاذا ؟ الاجبدية

 تتجه وملاذا ؟ واليافعات الشاابت من ال لف وعقول وقلوب مساندة اذن الاصوليني كسب ملاذا ؟ والزوجة والاخت

! ؟ غين لزوج وروهحن جسدمه ليبيعوا جيدا نفسهن يسوقوا ان مههن جل ويكون ، اس هتالكيا تسليعيا ااجتاه اخرايت

 من ااي فيه اري ل اذلي ، السوداين اجملمتع هو ليس فقطعا ، فاطمة الاس تاذة تتحدث جممتع اي عن اعرف ل انين

 .  تزمعها اليت الاجنازات



38 
 

 البائسة احلاةل عن مسؤول اعتربه ول ، ذكل يف النسوية املنظامت من غريه ول النسايئ الاحتاد ادين ل ابلطبع انين

 للمجمتع الشامةل الازمة عوامل مضن من ، خمتلفة عوامل فهيا تتحمك واليت ، السودانيات النساء تعيشها اليت ، التعيسة

 السودان خارج املراة حباةل ومقارنته ، البائس احلال هذا عن احلديث النسوية املنظامت واجب ويغدو.  السودانية وادلوةل

 والافريقية الاس يوية اجملمتعات من العديد يف حيت بل ، وامرياك اورواب يف ليس ، املرات مئات عليه واملتقدمة ، احلقيقية

 الاخري العامل بالد من ااي يف تتحقق مل واليت ، اخلطرية الاجنازات هذه عن اذن فاطمة الاس تاذة حديث ان.  والالتينية

 وضع عن ، مؤسسة غري اوهاما ويزرع ، احلقيقة خيالف ، - فاطمة الاس تاذة لنا تكشف ل ، الاجنازات هذه مايه –

 ايل وامنا ، السودان يف والاجامتعي النسوي النضال تشديد جتاه حامتا تصب ل ، العامل يف املراة ووضع السودانية املراة

 .  به ءوالهز  ، وحتبيطه ، حمتواه من تفريغه

 

 : الفكري واحلوار فاطمة الاس تاذة

 احلوار هذا يف ولكهنا.  جيد وهذا.  السودانيات النساء قضااي حول فكري حوار ايل تدعو ، فاطمة الاس تاذة ان

 دورها وتفخمي تضخمي وهو ، وحيد واحد هبدف ، مساهامهتا لك واتيت ، اس تعالئية قطعية لغة تس تخدم ، املفرتض

 مقالهتا لك يف ، فاطمة الاس تاذة ان.  النفس عن اتم ريض ويف ، السودانية النسوية احلركة مسرية يف ، واحتادها

 من لك مع ابلغة حبدة تتعامل بل ، السوداين النسايئ الاحتاد جتربة او لتجربهتا ذايت نقد اي تقدم ل ، وكتهبا وندواهتا

 ملاذا مرة تتسائل ان دون ، ادلكتاتورية الانظمة عيل ، فشل اي عيل اللوم تلقي فاطمة الاس تاذة ان.  النقد هبذا يتقدم

 ، واحتادها ينتقدوهنا اذلين ، والش بان الشاابت عيل ، غضهبا بلك تلقي كام ، الاخري تلو املرة ادليكنتاتورايت تركبنا

 مع تنسجم ل مفاهمي ايو  النسوية ومفاهمي ، الغرب يف النسائية احلركة جهوهما من ليسمل كام ، شئيا يفعلوا ان دون

 .  النسوي العمل عن اذلات مع واملتصاحلة التقليدية نظرهتا

 املذاهب اتباع من الشاابت ان هو ، ملل دون تكررها واليت ، فاطمة الاس تاذة يد يف الاسلحة اخطر احد ان

 شيئا يفعلوا ول يفعلن ل ، ايئالنس الاحتاد وينتقدوا ينتقدن اذلين ، الش بان وكذكل ،( ؟ املنحرفة)  اجلديدة النسوية

 النسوية اجملموعات من العرشات به تقوم اذلي اجلبار العمل تري ل فاطمة ان.  السودانيات النساء قضية اجل من

 نضال تري ل اهنا.  وخارجه السودان يف الشاابت النساء من والالف املئات به تقوم اذلي الفردي والعمل ، واملدنية

 ، السودانية العامة احلياة يف للنساء املزتايدة واملهنية الفكرية املسامهة تري ل اهنا ،والنقايب الس يايس جياتواخلر  الطالبات

 اعداد حتققها اليت ، الضخمة الاجنازات تري ل يش لك قبل اهنا كام ، اخملتلفة النسائية الضغط مجموعات معل تري ل اهنا

 .  االعاملية املنظامت ويف والااكدميي والابداعي اخلاص لالعم جمال يف ، السودانيات من مزتايدة

 الفردية واذدايد التصالت ثورة عهد يف ابلية اصبحت ، بعيهنا تنظميية اشاكل عيل تعودت اليت فاطمة الاس تاذة ان

 او افراد معل ناك سواء ، التقليدية تصوراهتا خيالف مادام ، اجيابيا نشاطا اي هذا لك يف تري ل ، والعوملة والهجرات

 قد ، عديدة مبارشة نتاجئ العمل ولهذا.  هل حمدده ونتاجئ ، العمل لهذا اثبااتت عن تسال فاطمة الاس تاذة ان. مجموعات

 ويقوهيا ، نفسها عن السودانية املراة صورة ويغري ، املعرفة يرامك هو اذ ، مبارشة غري اخري نتاجئ هل ولكن ، يوما نرصدها

 عيل برتكزيها فاطمة ان.  تنظمي لك ومن قانون لك من اخطر ، والاجامتعي النفيس الفضاء يف تغيري وهذا ، وميكهنا
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 الثورة عن شيئا تعرف ول تري ل اهنا. الغاية يف يدور ما ول ، الغابة تري ل ، وسطه وحتيا تعرفه اذلى القدمي الشجر

 . خارجه ويف انالسود داخل يف السودانيات النساء وسط ختمتر اليت النسوية

 اجوبة ايل وللوصول ، اجتاهني ذو ليس ، احلوار يكون حيث ، جدية لك تفتقد ، اذن للحوار فاطمة الاس تاذة دعوة ان

آخر طرف جتاه ، احلقيقة لك ميتكل واكنه يترصف ، واحد طرف من صياح هو وامنا ،  ش بابه الا ميتكل ل ، ممترد أ

 ، طرشان حوار هو اذن احلوار ان.  النسايئ والاحتاد فاطمة الاس تاذة بتجربة ارنةمق ، لها معين ل ، أاكدميية ومؤهالت

 ، فاطمة الاس تاذة تنظاميت داخل يف سواء جديدة بدائل عن تبحث اليت الشابة الاصوات لساكت جديدة حماوةل وهو

 حركة لصاحل ، اجيابيا قدموهي ما عندمه ليس ان ، جازمة فاطمة الاس تاذة تعتقد واليت ،التنظاميت من غريها يف او

 . السودان يف النساء

 وهذا ، التنظميية اطرها وضعف ، السودانية النسوية احلركة ازمة ايل النظر عن يرصفنا ان ينبغي ل ، طبعا هذا لك ان

 حتادالا املسؤولية فيه يتحمل كام.  وس ياس ية فكرية وتيارات ورجال نساء من ، عدة اطراف املسؤولية فيه تتحمل وضع

 احلركة نعفي لن اننا.  وتقليدية ابلية وافاكر معل اساليب حتت ، لعضواته عديدة اماكنيات يعتقل واذلي ، نفسه النسايئ

 احلركة لنعفي كام ، القدمي تتجاوز اليت امجلاهريية البدائل بناء يف الان حيت فشلها عيل ، اللوم من الشابة النسوية

 ، السودانية النسوية احلركة ازمة مواهجة يف اننا.  العظمي التقاعس هذا عن والس ياس ية ةالفكري وادلميقراطية التقدمية

 فقط املكل وليس – لكنا نقف ، السوداين الشعب وبؤس ، معوما السودانية والازمة ،السودانيات النساء وضع وبؤس

 . اجزج من لكها وبيوتنا ، خطيئة ذو فلكنا ، حبجر نقذف ان نس تطيع ول ، عرااي –

 

آساة قيادة ازمة  :  جيل ومآ

 لالحتاد رئيسة الوقت نفس يف ولكهنا ، السودان يف الس ياس ية ابدلميقراطية املنادين اشد من فاطمة الاس تاذة ان

 ، ورفاقها جيلها وتراجيدية ، فاطمة الاس تاذة موقف تراجيدية توحض احلقيقية هذه ان!  عاما 50ال حلوايل النسايئ

 تسلطية اساليبب وفق ولكن ، ادلميقراطية اجل من يناضلو هؤلء ان.  حياتنا يف دور لعب عيل مرصين يزالوا ل واذلين

 ميكن ل ولكن ، امجليع ينتقدون اهنم ، منظامهتم يف يرفضوهنا ولكهنم ، ادليكتاتورية الانظمة عيل الثورة ايل يدعوا كام ،

.  امجلاهري هذه تفكر مباذا ليعرفوا الهيا جيلسوا ل ولكهنم ، اهريامجل عن الوقت طول يتحدثون اهنم.  انفسهم ينتقدوا ان

 من طاعة عدم او نقد اي يقبلوا ل ولكهنم ، ودهمم وماهلم عرقهم هلم ويقدموا ويساعدومه يتبعومه لن الش باب يدعوا اهنم

 القضااي يرضوا ، هذا لك يف ومه.  يداجلد رؤية يف يرغبوا ل اهنم ، املايض ابمس املس تقبل حيمكوا ان يريدوا اهنم.  طرفهم

 اذلي الكثري الاجيايب ويفسدوا ، اليوم يعارضوها لكامي فقط ، الكثري لها قدموا واليت ، يوم ذات هبا الزتموا اليت واملبادي

 . الاايم من يوم يف بنوه

 بل ، السوداين النسايئ الاحتاد ، تنظميها يف والفكرية التنظميية المتردات لك تقمع ان يف ، فاطمة الاس تاذة افلحت لقد

 من واخملرضمات ، ابجلامعات املراة حقوق حركة عضوات من الشاابت حاربت حيث ، اليسارية احلركة مجمل ويف

 واعين ، معوما اليساري الفضاء او ، النسايئ الاحتاد عيل التاثري من وابعدهتن ، خطها مع ينفقن ل ممن ،اليسار انشطات

 ، معسكرها يف اجلديد بقمع تكتفي مل فاطمة الاس تاذة ان. امحد ابراهمي وسعاد اببكر فاطمة ادلكتورة مثل خشصيات هنا
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 امتد كام.  جديدة نسوية وتنظاميت ، الفرعوين اخلفاض حملاربة بدري اببكر مجعية مثل ، اخري منظامت هامجت بل

 عيل الهجوم يف اخريا وتتخصص ، امخلاش سلويو  املرنييس فاطمة ، السعداوي نوال مثل اكتبات عيل وجهوهما نقدها

 عديدة مساعدات قدمت واليت ، السودان يف املراة عن العديدة ادلراسات صاحبه ، هول سوندرا الامريكية الباحثة

 .  السوداين النسايئ لالحتاد

 من مجموعة مرة فهم ، ش يت تسميات ومعارضهيا معارضاهتا تسمي ، هذه ادلفرتدارية محالهتا يف ، فاطمة الاس تاذة ان

 متاثرات مرات وهن ، ابلنثوية تسميهتا عيل ترص واليت ، النسوية لفاكر حامالت ومرات ، الشاابت اخلرجيات

 عيل فاطمة تثابرالاس تاذة ذكل لك ويف.  هول سوندرا مثل ، اجانب قبل من مدفوعات مرات وهن ، ابلغرب ومنهبرات

 لك ويف. صار قد يكن مل اذا ، بطريركيا سلفيا خطااب يكون لن حثيثة بصورة يقرتب ، تقليدي عاطفي خطاب اس تخدام

 والتبايه ، س نا الاكرب لسلطة والش باب ، الام لسلطة البنت واخضاع ، القدمي لسلطة اجلديد لخضاع تسعي هذا

 وقفت اذلي ، السلطوي اذلكوري اخلطاب اجبدايت لك ، برتاجيدية تعيد هذا يف ويه ، لكه العامل مواهجة يف ابلسوداين

 . يوم ذات ضده

 الافراد وعبادة ، العاطفي التعامل من نتخلص ان ينبغي ولكننا.  احلزن الا منكل ل ، هذا مواهجة يف اننا اعتقد

 يوم ذات انفس نا به اقنعاان وما به اقنعنا وما ، والصبا الطفوةل وذكرايت اوهامنا لك من نتحرر ان ينبغي كام ، والايقوانت

 اوهاهمن من التحرر عيل والكثريين الكثريات تساعد امنا ، الاخرية ومواقفها بكتاابهتا ابراهمي امحد فاطمة الاس تاذة ان .

 ومساعدة ، جتربهتا لرصد تفرغت لو امتين وكنت.  ونضالها اترخيها واحرتم ، كثريا فاطمة الاس تاذة احرتم انين.  واوهاهمم

 الثقة متت لو ، الكثري حنقيق تس تطيع اليت الاجيال هذه.  الاجعاب من ابلكثري لها ظرتن اكنت واليت ، الشابة الاجيال

 تقوم ان ابماكنية اؤمن ول ، اوهايم من ختلصت قد اين الا.  يداملساعدة لها وقدمت الفرصة وجدت ولو ، فهيا

 . تزال ل به تقوم ان ترفضو  ، املاضية عاما العرشين خالل به تقم مل دامت ما ، ادلور هبذا فاطمة الاس تاذة

 منيض وان ، حنيا ان اردان ما اذا ، املقدسة اصنامنا لك انلك ان علينا ويبقي ، سريها يف احلياة ستس متر ، اذن ابس ل

 .  الامام ايل

 

1998 

 

 

[ii ]الرابط هبذا مهنا نسخة توجد واليت ، ابراهمي امحد فاطمة رساةل راجع  :http://abdelaati.com/fatima.html  

 اذلي املوقع هذا ، ادلميقراطي الوطين التجمع قيادة هبيئة عضوة فاطمة الاس تاذة فيه اكنت اذلي الوقت يف التعليق كتب

 . الاس تقاةل ايل هبا حدي مما ، لها التجمع قيادة مضايقات جراء من ، بعد فامي خرسته ان لبثت ما

[iv ]الرابط هذا عيل لالحتاد امخلسني اذلكري مبناس بة النسايئ الاحتاد بيان راجع : 
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http://www.d-a.org.uk/opinion/swu_release.htm  

 

  

 التحالف النسوى السوداىن

 س نوات من النشاط 6قراءة ىف حصيةل 

 

 :: اىل روح الشهيدة جهيان:: 

 (ىف جمزرة جامعة اجلزيرة ابلنشيشيبة 2001اغسطس  16استشهدت ىف )

 

سواء  ،حيتاج التحالف النسوى السوداىن اىل وقفة للمراجعة والقراءة التحليلية النقدية  ، ىف اذلكرى السادسة لتاسيسه

او من مجموع املهامتت واملهمتني بقضااي احلركة النسوية السودانية وقضااي  ،من طرف عضواته واملتعاطفات واملتعاطفني معه 

 النوع والتحولت الاجامتعية ىف السودان .

 

 ظروف التاسيس :

واكنت ىف ىف  ،من حلقة من الناشطات ىف جمال احلركة النسوية  ، 1995سس التحالف النسوى السوداىن ىف العام ات

او من  ،او من جمال العمل الااكدميى املتوجه حنو قضااي النوع  ،هذه احللقة عنارص اتت من جتربة احلركة الطالبية 

قوات التحالف السودانية . واكن اتسيس  ،لتنظمي اجلديد حيهنا العنارص اللصيقة ابحلركة الس ياس ية واملتعاطفة مع ا

والىت اكن لبعضها نشاط مواز ىف بعض  ،حلقات التنظمي الاوىل ىف القاهرة واخلرطوم معمتدا ابلاكمل عىل هذه العنارص 

 ،( Feminist Group for Reconstructing Sudan) ،كفجر السودان  ،التنظاميت النسوية والفئوية الصغرية 

 ورابطة ارس شهداء رمضان.

 ،حيتاج اىل الاشارة ثالثة عوامل رئيسسة نعتقد ابهنا قد حمكت اتسيس التنظمي وتطوره لس نوات  ،ىف هذا اجملال 

 وهذه العوامل ىه :

 .غلبة العنارص الشابة والآتية حديثا اىل ساحة احلركة النسوية وسط العنارص املؤسسة التنظمي 

 لورا بيىن ( ابلعمل الااكدميى وخصوصا ىف جمال  ،سارة لكيتو  ،ت ) ندى مصطفى ارتباط عضوات مؤسسا

 ادلراسات النسوية .

  التحالف الوطىن السوداىن. ،العالقة الوثيقة مع قوات التحالف السودانية وجناهحا الس ياىس 
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حيث  ،ظمي قد اكن عامال اجيابيا وهو غلبة العنارص الشابة وسط العضوية املؤسسة للتن ،ىف اعتقادى ان العامل الاول 

من  ،ىف نفس الوقت اذلى قد حققت فيه تراكام معرفيا وتنظمييا  ،جاءت هذه العنارص دون اسقاطات اترخيية تعوقها 

او ىف جمال العمل الااكدميى املرتبط بقضااي النوع . ان  ،خالل النشاط السابق ىف حراكت س ياس ية وطالبية ونسوية 

وطاقة ش بابية يعترب عامال اجيابيا خصوصا اذا علمنا ابزمة  ،ذات اتهيل نظرى عال  ،للحركة النسوية  بروز قيادة جديدة

والىت حمكت نطورها عنارص من جيل الس تينات  ،القيادة الىت تعرضت لها مكوانت احلركة النسوية السودانية التقليدية 

سارة  ،سعاد الفاحت و حكامت حسن امحد  ،امحد ابراهمي بلك اسقاطاهتا التقليدية والعقيدية ) فاطمة  ،والس بعينات 

 الفاضل ( . 

وما عاد املدخل للحركة  ،من الناحية الاخرى فان ادلراسات النسوية قد تطورت كثريا خالل الثالث عقود الاخرية 

لنسوية املرتبطة النسوية يعمتد عىل القاعدتني السابقتني : العمل اخلريى الاصالىح ) كام طرحته تنظاميت احلركة ا

ابلحزاب الطائفية ( او العمل الس ياىس ىف اطار ايديولوجية معينة ) كام ىف احلركتني النسويتني املرتبطتبني ابحلزب 

املنفتح عىل النظرايت  ،الش يوعى واحلركة الاصولية السودانية ( . ان دخول عامل جديد وهو املدخل الااكدميى 

قد  ،وامللزتم بنقل معارفه النظرية اىل حزي الواقع  ،النسوية اجلديدة الاقلميية والعاملية  وعىل التجارب ،النسوية احلديثة 

واضاف لها بعدا نظراي ما اكن متوفرا ىف  ،كرس طابع احمللية والبدائية والاصالحية الغالب عىل احلركة النسوية السودانية 

راكت النسوية املرتبطة ابلتيارين اليسارى والاصوىل ) مبا كوهنام ما افلحت حىت احل ،وبعدا اقلمييا وعامليا جديدا  ،السابق 

 او تعمميه عىل الواقع السوداىن . ،ىف الاس تفادة منه  ،تياران كونيان ( 

 

 العالقة مع التحالف الوطىن / قوات التحالف : 

الف النسوى وقوات التحالف هو العالقة الوثيقة بني التح ،العامل الثالث واذلى ااثر الكثري من اجلدل ىف وقهتا 

والىت اكنت عالقة  ،وىه عالقة تتجاوز المنوذج السابق بني الاحتاد النساىئ السوداىن واحلزب الش يوعى  ،السودانية

دون تقنني العالقة ىف  ،حتالف خشىص ىف خشص القيادة ) فاطمة امحد كرئيسة لالحتاد وعضو اللجنة املركزية للحزب ( 

ل تربطه اى وشاجئ ابحلزب  ،الاعالن املس متر ابن التحاد النساىئ تنظمي جامهريى مس تقل ىف اطار  ،خشص مؤسىس

 الامر اذلى ادى اىل الكثري من اخللط اذلى انعكس اساسا عىل مصداقية وفعالية الاحتاد النساىئ . ،الش يوعى 

ويتبىن  ،من حركة التحالف العامة  وعىل كونه جزءا ،من جانبه فان التحالف النسوى يركز عىل عالقته بقوات التحالف 

اكطار عام لنشاطاته . ان واقع وجود عضوية ىف التحالف النسوى  –الربانمج املعلن للتحالف  –مفهوم السودان اجلديد 

ل يغري من عالقة الارتباط الوثيقة بني التنظمي  ،غري منضمة اىل قوات التحالف السودانية او التحالف الوطىن السوداىن 

كام ل يغري مهنا واقع ان قوات التحالف قد افردت دائرة خاصة للمراة وقضااي النوع  ،وى واحلركة الس ياس ية للتحالف النس

 موجودة ىه ىف تواز واس تقالل عن نشاطات التحالف النسوى . ،ىف هيلكها 

مبا  ،اكنت رضورية بل واجيابية  الا اهنا ،ورمغ انتقادها من قبل العديد من الناشطات النساء ىف البداية  ،هذه العالقة 

سواء ىف ادخاهل كرشيك اكمل حللبة احلركة  ،وفرته من دمع التنظمي الس ياىس والعسكرى للتحالف للتنظمي النسوى 

او ىف ايصال صوته اىل منابر  ،املرتبطة ابلحزاب والىت ل تعرتف بتنظاميت ليس لها غطاء س ياىس  ،النسوية السودانية 
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ويتبقى العامل  ،كة الس ياس ية السودانية ) التجمع الوطىن ادلميقراطى ( او ىف اجملالت الاقلميية والعاملية مؤثرة ىف احلر 

 ،احلامس وهو ادلمع اذلى قدمته حركة التحالف للتنظمي النسوى ىف اطار بناء هيلكه ىف داخل وخارج السودان 

والىت اكنت نتيجهتا ممتزية ىف ربط التنظمي  ،ودان وخصوصا ىف املناطق احملررة ىف جنوب النيل الازرق ورشق الس

 النسوى الوليد ابلقواعد النسوية ىف مناطق اكنت هممةل بتاات من قبل بقية مكوانت احلركة النسوية السودانية .

حيث اضاف التحالف النسوى اىل قوات التحالف  ،من اجلهة الاخرى فان هذه العالقة تبدو ندية اىل حد كبري 

ما اكن سيتوفر لها لول اسهام التحالف النسوى . ان الواقع العمىل يربهن ان  ،الس ياىس بعدا اجامتعيا جديدا وجناهحا 

التحالف النسوى هو اذلى يغذى حركة التحالف الس ياس ية مبفاهميه النظرية واطروحاته ىف جمال قضااي النوع واملراة 

الاخرى . ان التنظمي النسوى هنا هو اذلى خيلق الاطر الفكرية  وىف مجةل من القضااي الاجامتعية والس ياس ية ،والطفل 

والىت اكنت  ،وىف هذا قلب للعالقة القدمية  ،والىت ما تلبث ان تنتقل اىل التنظمي الس ياىس وتتعمم داخهل  ،والرباجمية 

 ،التنظمي النسوى املرتبط هبا فهيا قيادة احلزب الس ياىس ) الرجالية ىف املقام الاول ( ىه الىت تضع اسرتاتيجية ومفاهمي 

 كام تبدى ىف جتربة التنظاميت النسوية املرتبطة حبزب الامة واحلزب الش يوعى واحلركة الاصولية .

قد اجاز  1995) يشلك املثال لهذه العالقة الاجيابية والندية ىف ان مؤمتر التحالف الوطىن / قوات التحالف الاول ىف 

كام ىف دمع وتبىن قيادة التحالف الوطىن و  ،وتبناها مضن قراراته  ،املقدمة اىل املؤمنر  ابلجامع ورقة التحالف النسوى

وغريها من القضااي مثار  ،من ميثاق التجمع  5قوات التحالف للك مطالب التحالف النسوى املتعلقة بشطب املادة 

اسة ( وىف تقرير امل قرىن عن الرصاع كام ورد ىف شهادة ندى عىل ) النساء السودانيات والس ي ،اخلالف ىف التجمع 

لقرار متثيل  2001كام ىف تبىن مؤمتر التحالف الثاىن ىف يوليو  ،2000مصوع  –حول قضااي املراة ىف مؤمتر التجمع الثاىن 

 ىف لك مؤسسات التنظمي القيادية والقاعدية (  ،% عىل الاقل 30املراة بنس بة 

وتوجه التحالف الوطىن / قوات التحالف  ،ىل التحول اىل تنظمي جامهريى ىف اطار انفتاح التحالف النسوى وسعيه ا

فان هناك اجتاه سائد ابن ينفتح التحالف النسوى ليضم عنارص اكرث ليست ىه  ،السودانية لبناء حزب جامهريى 

ولكهنا  ،عضوات ىف او مؤيدات معلنات حلركة التحالف . ان هذه اخلطوة س تدمع دون شك من جامهريية التنظمي 

ولن يغري من هذا اعالن عضوات  ،س تجلب من جديد مشآلك العالقة والانامتء الىت عاىن مهنا الاحتاد النساىئ من قبل 

اذا مل يمت  ،التحالف النسوى ابن عالقهتم الاسرتاتيجية مع حركة التحالف الس ياس ية س تكون معلنة للعضوية اجلديدة 

 فاعةل ومؤسس ية . ،ى واحلركة الس ياس ية بصورة جذرية معاجلة قضية العالقة بني التنظمي النسو 

 

 التوهجات الفكرية والرؤى اجلديدة :

 ،هو الاطار الفكرى النسوى اجلديد ،ف النسوى اىل جتربة احلركة النسوية السودانيةالتحالاعتقد ان امه ما اىت به 

 ،قت من دوغامتية احلراكت النسوية العقيدية واملتجرد ىف نفس الو  ،واخلارج من تقليدية احلراكت النسوية الاصالحية 

 ىف اطار خلق منظومة نسوية جديدة ىف اطار الفكر والتنظمي . ،وخصوصا اليسارية مهنا 
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والىت تعىن ليس اكتساب مؤسسات ادلوةل  ،( empowerment)اتىت امه قواعد هذه املنظومة فكرة التقوية او المتكني 

وامنا اىل تقوية  ،مكحو الامية او حماربة اخلفاض  ،نكفاء عىل مطالب تفصيلية بعيهنا وليس الا ،اىل حتقيق مطالب املراة 

واجبار املؤسسات بذكل عىل  ،حبيث تمتكن من حتقيق مطالهبا بقدراهتا اذلانية  ،ملاكت ومقدرات املراة السودانية 

املفهوم ل يمت دون رفع قدرات املراة ىف مجيع  التعامل مع واقع جديد وامراة جديدة . ان حتقيق مطالب املراة ىف اطار هذا

وتغيري نطرة  ،وذكل بتفعيل مبادرات نسوية ىف املقام الاول  ،التعلميية والانتاجية والس ياس ية والاجامتعية  ،اجملالت 

 ورقع هه القدرات ابس مترار . ،املراة اىل نفسها واىل قدراهتا 

بدءا من محالت  ،النسوى عىل رفع املهارات لعضويته وجململ جامهري النساء ايىت تركزي التحالف  ،ىف اطار هذه النظرة 

واكتساب  ،وانهتاءا مبهارات التفاوض  ،ورفع الوعى الصحى واملهىن للمراة  ،وتنظمي النشاطات الانتاجية  ،حمو الامية 

 ،ية فائقة للمبادرات النسوية املس تقةل والعمل التنظميى واملهارات القيادية . ان التحالف النسوى هنا يعطى امه  ،املوارد 

 وقبل لك ىش اباتحة الفرصة لها لكتساب قدرات نظرية وقيادية ارفع لها . ،وحياول ان يدمعها بلك الاماكنيات

بدءا من  ،وىه خلق منظومات متعددة لعمل املراة ونشاطها  ،هذا يؤدى ىف اجملال التنظميى اىل ترس يخ فكرة التشبيك 

مبا يؤدى اىل اس تغالل لك  ،حملية ووطنية واقلميية وعاملية  ،وربطها افقيا وراس يا ىف حلقات اوسع  ،ايت اصغر املس تو

 ،او تعلميية  ،القدرات املتوفرة ابقىص مدى وابعىل درجة من التنس يق . ان هذه الش باكت ميكن ان تكون انتاجية حبته 

والىت  ،حملصةل الاخرية . ان هذا املفهوم يتجاوز الرؤية القدمية الا اهنا ترتبط ببعضها ىف ا ،او مطلبية  ،او س ياس ية 

اتركة مساحات واسعة من نشاطات  ،او ىف اشاكل س ياس ية  ،حرصت تنظمي املراة اما ىف اشاكل اصالحية او خريية 

 املراة الانتاجية والاجامتعية والرتبوية خارج جمال العمل امجلاعى والتنظميى .

والىت ينظر لها التحالف النسوى مكطلب س ياىس جوهرى ل تس توى ادلوةل  ،قوق املراة دس توراي اما ىف جمال تقنني ح

فنجد التحالف النسوى الاكرث جذرية ىف تقنني مساواة املراة والرجل امام القانون . وىف رفضه خملتلف  ،ادلميقراطية دونه 

 ،حيث ان الثقافة ليست معطى اثبتا ل يتغري  ،و دينية مزعومة اذلرائع القانونية والالتفاف عىل هذا املبدا بذرائع ثقافية ا

ىف اطار التغيريات الاجامتعية الىت حتمكها . ان دعوة التحالف النسوى لتبىن قانون مدىن  ،وامنا ىه حركية وقابةل للتطور 

 ،ومتنع المتيزي ضدها  ،قوق املراة ومرتبط ابملواثيق الاقلميية والعاملية الىت تقنن ح ،دميقراطى يقنن حقوق املراة والطفل 

جيعهل يقف ىف مقدمة القوى النسوية الىت تدافع عن مدنية ادلوةل وادلس تور ول تقبل اى شلك من اشاكل الابزتواز 

 لتربير المتيزي ضد املراة واعتقال اماكنياهتا . ،ابمس الثقافة السائدة او ادلين او الاعراف 

يسعى فوق الاعامتد عىل الارث النضاىل الاجياىب للحركة النسوية  ،لتحالف النسوى من املهم هنا الاشارة اىل ان ا

واحلركة النسوية  ،واحلركة النسوية ىف البدلان النامية معوما  ،اىل التعمل من جتارب احلركة النسوية الافريقية  ،السودانية 

وتنبىن عىل  ،سوية تنطلق من احتياجاتنا طاحما من خالل هذه التجارب والارث اىل " اتسيس نظرة ن  ،العاملية 

 الظروف احملددة ىف بالدان "

ىف مسار هذا التوجه فان التحالف النسوى حياول وضع اطر نظرية ومعلية ملعاجلة قضااي امهلهتا احلركة النسوية السودانية 

دد اخلاص من التاية عن مثل حقوق الطفل وتقنيهنا ) راجع وثيقة حقوق الطفل السوداىن علينا والع ،التقليدية 

قضااي املراة  ،نساء من عطربة (  5قضااي املراة العامةل وصورة املراة عن ذاهتا ) دراسة ندى مصطفى :  ،(الاطفال
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الاسرتقاق واملامرسات الشبهية  ،الالجئة واملهجرة )البند الثالث ىف قامئة اهداف التحالف النسوى الاحدى عرش ( 

انهتاك حقوق املراة  ،لورا بيىن : الابعاد القانونية والاخالقية لقضية الرق ىف السودان ( ابلعبودية ) راجع دراسة 

وهتميشها ىف اخلطاب التقليدى السائد والصورة السلبية للمراة ىف املناجه التعلميية وىف ادوات الاعالم ) راجع دراسة 

انهتاك جسد املراة  ،العنف ىف الارسة  ،واج القرص ز  ،ندى مصطفى عن صورة املراة ىف املناجه ادلراس ية السودانية ( 

 ،ابخلتان والاغتصاب خارج املؤسسة الزوجية وىف داخلها ) راجع مسامهة التحالف النسوى ىف مؤمتر بكني عن املراة ( 

لنساء هتميش املراة ىف احلراكت والتنظاميت الس ياس ية واملطلبية املشرتكة ) راجع رساةل ادلكتوراة لندى مصطفى عن ا

 اخل اخل من قضااي النوع واملراة . ،والتجمع الوطىن ادلميقراطى ( 

 

 قضااي التنظمي والقيادة :

تبدا من حتديد طبيعة التنظمي  ،فان التحالف النسوى حياول بناء اطر تنظميية حديثة  ،ىف موازاة الاطر الفكرية اجلديدة 

ىف متاىه مع التجارب الاجيابية للحركة  ،ومتثيلية العضوية فيه  ،دة فيه والطابع امجلاعى للقيا ،واىل اشاكل معهل وهيآلكه  ،

 ومتتني الطابع ادلميقراطى الواسع للتنظمي . ،ولتجاوز سلبيات احلركة النسوية السابقة  ،النسوية 

ادة اسست هبدف اس تع ،من هجة طبيعة التنظمي فنجد ان التحالف النسوى يصف نفسه ابنه " مجموعة تضامن نسوية 

ادلميقراطية وتقوية النساء السودانيات من اجل سودان جديد ". ان هذه الطبيعة خترج ابلتحالف النسوى عن ان يكون 

ذو اهداف س ياس ية ) اعادة اتسيس  ،اىل كونه تنظمي نسوى مس تقل  ،جمرد اجلناح النسوى حلركة س ياس ية ما 

واسرتاتيجية ) بناء السودان اجلديد ( . وهبذا فهو خيرج عن الطابع ادلميقراطية ( واجامتعية ) تقوية النساء السودانيات ( 

اخلريى والاصالىح ) مجعيات رابت البيوت اخل ( واجلزىئ القئوى ) مجعية حماربة اخلفاض الفرعوىن ( والطابع احلزىب ) 

 اىل اطر اكرث انفتاحا وتعددا ومشولية . ،امانة املراة ىف حزب ما ( 

ففروع التحالف النسوى الرئيس ية  ،وغري هرمية  ،د ان بنية التحالف النسوى ىه بنية ل مركزية من اجلهة الاخرى فنج

وىف بدلان املهجر . وتتكون قيادة التنظمي  ،وىف املناطق احملررة  ،تعمل بصورة مس تقةل عن بعضها البعض ىف ادلاخل 

قيادة فردية زعامية . ان القيادة هنا تقوم مبهام التنس يق  او ،وليس من قيادة مركزية عليا ما  ،من مجموع قيادة هذه الفروع 

اكرث مهنا قيادة تنفيذية للعمل اليوىم . ان هذه الواقعة تثبهتا قضية حترير اجملةل الناطقة  ،وتبادل التجارب وادلمع املتبادل 

ع التحالف النسوى ) اخلرطوم والىت يصدر لك عدد مهنا مببادرة فرع خمتلف من فرو ،ابمس التحالف النسوى ) التاية ( 

ول توجد لها هيئة حترير اثبتة . ان نفس الىش يقال عن بقية النشاطات الاخرى او  ،لندن اخل (  ،القاهرة  ،امسرا  ،

اكرث من كونه  ،واذلى يعمتد عىل مبادرات فروع معينة وعضوات متغريات  ،المتثيل الاقلميى والعاملى للتحالف النسوى 

ابلقيادة او اعضاء حمددين فهيا . ان هذا الشلك للعمل يوسع من مفهوم القيادة ول يربطها بشخص او مجموعة متثيل مربوط 

 ىف نفس الوقت اذلى يعطى جمال واسعا للمبادرة املس تقةل لفروع التنظمي وماكتبه اخملتلفة . ،اشخاص 

ىق الاحادى للحراكت النسوية السودانية السابقة ) ما فان التحالف النسوى قد جتاوز الطابع الاقلميى والثقا ةاثلث من هجة

اىل مقاربة واقع التعددية الثقافية  ،ذات اغلبية مسلمة او غري مسلمة (  ،بني حراكت ذات طابع شامىل او جنوىب 

من جنوب  ،فنجد وسط عضويته عنارص من جنوب السودان ومن شامهل ووسطه  ،والثنية واجلغرافية ىف السودان 
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من وسط املسلامت واملس يحيات والقبطيات . ان واقع ان رئيسة الاحتاد تنحدر من  ،الازرق وجبال النوبة  النيل

ووجود عنارص قيادية من املناطق املهمشة ) املناضةل الراحةل زهرة  ،جنوب السودان ) الاس تاذة سارة لكيتو رايل ( 

وان  ،فى عىل التحالف النسوى طابعا وطنيا ومتثيليا واسعا قد اض ،عبد القادر من منطقة ميزنا جبنوب النيل الازرق ( 

بقدر ما  ،اكن ل يزال حيتاج اىل الرتس يخ . ان هذا الطابع المتثيىل ىف تقديران ل يستند عىل التوازن الاقلميى املصطنع 

الاقلميية والثقافية  وعىل جتاوز عضواته املؤسسات لالطر ،يستند عىل حيوية الافاكر اجلديدة الىت اىت هبا التنظمي 

 ،وظروف الهجرة والاختالط اذلى مت هبا  ،وااتحته لطار معرىف انساىن اوسع  ،بتاثري من العامل الااكدميى ،الضيقة 

وتبىن افاكر حتاول معاجلة الازمة السودانية وظروف الهتميش من جذورها ) فكرة تقوية النساء ومتكني النساء 

 جلديد(.السودانيات ومرشوع السودان ا

ما لبث ان طور طبيعته اىل تنظمي  ،كام ان التحالف النسوى واذلى بدا كحركة لبعض الشاابت ذوات التعلمي العاىل 

وخصوصا ىف املناطق احملررة ىف جنوب النيل الازرق ورشق  ،ابنضامم عنارص شعبية عديدة اىل صفوفه  ،شعىب

واخرج اىل النور  ،النسوى هناك اىل تنظمي جامهريى حبق  حيث حتول التحالف ،السودان ) املناطق جنوب طوكر ( 

رمغ الطابع التقليدى والابوى للعالقات الاجامتعية السائدة . اننا ل  ،تطلعات وهمارات و اماكنيات نساء تكل املناطق 

لكننا نعمل ان و  ،منكل معلومات دقيقة عن تطور معل التحالف النسوى ىف املناطق الواقعة حتت س يطرة النظام احلامك 

ونمتىن ان يصاحب هذا التطور انتشار مماثل وسط القطاعات الشعبية  ،اطره وسط الطالبات واخلرجيات تتسع ابس مترار 

من النساء العامالت او النساء العامالت ىف بيوهتن ) رابت البيوت واحلرفيات والتاجرات الصغريات ( . اننا نعتقد ان 

وتدريب همارات  ،وانتشاره وسط النساء العامالت وىف املناطق املهمشة  ، شعىب حتول التحالف النسوى اىل تنظمي

والىت  ،لهو السبيل الوحيد للخروج من ازمة احلراكت النسائية التقدمية السابقة  ،قيادية وعنارص قيادية من وسطهن 

ظللن حتت اتثري الافاكر  والالىئ ،وفشلت ىف الوصول اىل معوم النساء  ،ظلت حمصورة وسط النساء املتعلامت 

 او كسبهتن اىل صفوفها احلركة الاصولية . ،التقليدية السائدة 

وىه عضوية مفتوحة امام لك العنارص من  ،فتح التحالف النسوى ابوابه امام العضوية املساندة  ،جدير ابلشادة كذكل 

املراة السوانية . ان هذا الانفتاح ميىض ىف تنامغ  اذلين يرغبوا ىف دمع نضال ،من السودانيني والاجانب  ،الرجال والنساء 

وهبذا فانه قد جتاوز  ،وعىل احلركة الثورية السودانية والعاملية  ،مع انفتاح التحالف النسوى عىل احلركة النسوية العاملية 

حملىل الضيق لها ) بقتح والطابع ا ،الطابع الفئوى الضيق للحركة النسائية ) بفتح جمال العضوية املساندة امام الرجال ( 

الامر اذلى يعطيه اماكنيات جديدة ودمع اوسع وسط الفئات السابقة املذكورة .  ،الباب لغري السودانيات والسودانيني( 

وبلكمة الشكر الىت وهجهتا رئيسة  ،ان اكتب هذا املقال يعزت بعضويته املساندة ىف صفوف التحالف النسوى السوداىن 

مثل الاس تاذ خادل كودى والعميد عبد العزيز خادل  ،ولعنارص مساندة اخرى من الرجال السودانيني التحالف النسوى هل 

آ و ) وعادل عبد العاطي(   ن .يخر أ

 

 النشاطات واشاكل العمل :
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تنظمي  ،من بيهنا النرش والاعالم  ،عىل اطر متععدة  ،تتوزع نشاطات التحالف النسوى لتحقيق اهدافه ورؤاه 

مجع  ،الاحتفالت امجلاهريية املفتوحة والنشاطات ىف املناس بات ذات الصةل  ،ية والسمنارات والتثقيف ادلورات التعلمي 

التشبيك والتبادل مع غريه من  ،تشبيك النساء ىف اطار التحالف النسوى وىف غريه من الاطر  ،املوارد املالية والعينية 

الضغط من اجل متثيل  ،متثيل النساء السودانيات ىف احملافل العاملية  ،املنظامت النسوية السودانية والاقلميية والعاملية 

املشاركة ىف النشاط املعارض املسلح ىف رشق  ،اوسع للنساء السودانيات ىف احلركة الس ياس ية واحلياة العامة السودانية 

 وغريها من النشاطات . ،السودان وجنوب النيل الازرق 

ىف مقدمة ادوات  –ومرات اندرة ابلجنلزيية  –فتاىت نرشة التاية الىت تصدر ابلعربية  ،فاما ىف جمال النرش والاعالم 

 ،كام اهنا نرشة ل دورية  ،وان اكن ينقصها التصممي احملرتف الثابت  ،وىه نرشة ذات حمتوى ممتزي  ،دعاية التنظمي 

ء السودانيات ىف ادلاخل واخلارج . كام اصدر ول تزال جمهوةل عند اغلب النسا ،وليس لها قنوات حمددة للنرش والتوزيع 

وكذكل ورقة عن  ، 1995هو مبثابة تقرير عن مؤمتر بكني للنساء ىف  ،التنظمي كتيب ابمس "قضااي سودانية ىف بكني " 

ت كام لهن مقال ،كام تسامه عضواته ىف حترير نرشة عازة الىت تصدر ىف امسرا  ،التحالف النسوى ابلجنلزيية والعربية 

توزع  ،ومساهامت ىف جمالت وجرائد متفرقة . كام تصدر فروع التنظمي وقيادته بياانت ونداءات ىف مناس بات خمتلفة 

 ،كام للتنظمي صفحة ابلش بكة العاملية  ،الىت تصدر مهنا ابدلاخل عىل نطلق جيد ابلعامصة وىف جراة عالية 

www.swa95.org ،  الا ان النجاح الاكرب ىف نظران هو ىف اعداد برامج عن وان اكنت حتتاج اىل التطوير والتجديد .

و تبث عرب اذاعة  ،الىت تناقش العديد من قضااي املراة ىف لغة مبسطة  ،املراة مثل "امراة وطن " و " الواحض ما فاحض " 

 صوت احلرية والتجديد الناطقة بلسان حركة التحالف .

 ،ىف املناطق الواقعة خارج س يطرة النظام  ،حالف النسوى جناحات مقدرة فقد حقق الت ،اما ىف جمال التعلمي والتثقيف 

ونظمت دورات  ،وخصوصا ىف جمال رفع الوعى الصحى وحمو الامية  ،ىف رشق السودان وجنوب النيل الازرق 

ارش من الادارة وبدمع مب ،متعددة ىف هذا اجملال ابلتضامن مع منظمة السودان للرعاية الاجامتعية ومنظمة البجة لالغاثة 

املدنية ىف تكل املناطق . وحتتل قضااي حمو الامية الكتابية والس ياس ية جزءا رئيس يا ىف نشاطات التحالف النسوى ىف 

مسنارات  ،وخصوصا ىف القاهرة واململكة املتحدة ودوةل اريرتاي  ،كام ينظم التحالف النسوى ابملهجر  ،تكل املناطق 

مكعهد الراسات  ،ابلتضامن مع اجلامعات ومراكز البحث ذات الصةل  ،اة السودانية وندوات خمتلفة عن قضااي املر 

وقسم دراس يات النوع ىف جامعة مبانشسرت ؟. وتظل معلوماتنا حمدودة عن  ،الافريقية ابجلامعة الامريكية ىف مرص 

 النشاطات التعلميية للتحالف النسوى ىف املناطق الواقعة حتت س يطرة النظام .

ومن بيهنا  ،فينظم التحالف النسوى العديد مهنا ىف املهجر واملناطق احملررة  ،جمالت الاحتفالت امجلاهريية  اما ىف

 ،وتتوزع هذه الاحتفالت ما بني الندوات املفتوحة  ،الاحتفال الس نوى بيوم املراة العاملى ىف الثامن من مارس لك عام 

اقامة اايم  ،تنظمي املناشط الثقافية  ،نظمي اللقاءات الاجامتعية للنساء ت  ،اقامة معارض الصور وامللصقات والادبيات 

والىت اكن اخرها تنظمي يوم املراة الالجئة واملهاجرة ىف مدينة مانشسرت  ،اخل اخل من النشاطات  ،لالطفال السودانينن 

 .2001ىف هناية اغسطس الفائت 

والىت يذهب عائدها اىل دمع  ،تعلقة بتجميع املوارد املادية والعينية كام اوىل التحالف النسوى امهية كبرية للنشاطات امل 

واىل دمع  ،ىف املهجر وىف داخل السودان  ،وان كن يفتقرن اىل املوارد  ،نشاطات النسوة الراغبات ىف العمل الانتاىج 
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شهداء واملعاقني اخل . ورمغ ودمع اجلرىح وارس ال  ،واىل دمع املقاتلني ىف جهبات القتال  ،نشاطات التحالف النسوى 

ويبقى هذا الواجب الاول لفروع  ،الا اهنا تظل قطرة ىف حبر الاحتياجات  ،النجاهات الىت حققت ىف هذا اجملال 

وجملموعات التضامن والعضوات والاعضاء ادلاعامت وادلامعني للتنظمي من السودانيني وغريمه  ،التحالف النسوى ابخلارج 

. 

وىف العديد من املناطق  ،فقد اس تطاع التحالف النسوى بناء فروع هل ىف اغلب املدن السودانية  ،بيك اما ىف جمال التش 

وان اكن لك ذكل يمت ىف حدود ضيقة وىف اطار الرسية بتاثري مقع النظام . كام اسس التحالف النسوى وحدات  ،الريفية 

ن امسرا والقاهرة والولايت املتحدة واململكة املتحدة وهولندا ىف لك م ،وماكتب هل ابخلارج  ،قوية هل ىف املناطق احملررة 

كام اس تطاع حتفزي العديد من الرجال السودانيني واملتعاطفات واملتعاطفني من غري السودانيات  ،والسويد وغريها 

ري ( . كام حقق والسودانيني لالنضامم اىل صفوف العضوية املساندة ) وان اكنت هذه اجملموعات ل يزال ينقصها التاط

واقام عالقات  ،وخصوصا ىف امسرا والقاهرة  ،جناحات معتربة ىف جمال التنس يق مع املنظامت السودانية النسوية الاخرى 

اخل ( والعديد من  ،اوغندا  ،جنوب افريقيا  ،اريرتاي  ،واسعة مع العديد من املنظامت النسوية الافريقية ) ىف مرص 

  .احلراكت النسوية ىف العامل

هذا يؤدى اىل قضااي التصالت العاملية ومتثيل النساء السودانيات ابخلارج . ورمغ ان التحالف النسوى ل يدعى متثيل 

الا انه ىف مناس بات خمتلفة اكن التنظمي الوحيد املمثل للمراة  ،وامنا اراء عضويته فقط  ،لك النساء السودانيات 

وىف العديد من  ، 1995ية . ان مسامهة التحالف النسوى ىف مؤمتر بكني ىف العام السودانية فىاملنابر الاقلميية والعامل 

والتعرف عىل جتارب  ،قد فتحت هل اجملال لعكس قضااي املراة السودانية ىف هذه املنابر  ،املؤمترات والسمنارات العاملية 

 احلراكت النسوية ىف العامل .

 ،ضية متثيل النساء السودانيات ىف مؤسسات احلركة الس ياس ية السودانية كام اوىل التحالف النسوى اهامتما كبريا لق 

وخاض مع العديد من املنظامت النسوية ودامعى قضية املراة السوداتية نضال واسعا للمتثيل املؤسىس للمراة ىف تنظمي 

والىت تقيد من حقوق املراة  ،جمع من برامج الت 5وللغاء املادة  ،التجمع الوطىن السوداىن  ،املعارضة السودانية الاراس 

نتيجة  ،ول تعرتف اكمال ابملواثيق ادلولية ملنع لك اشامل المتيزي ضد املراة . وان اكن هذا النضال داخل التجمع فقد فشل 

وخور العديد من الاحزاب الاخرى عن ادلفاع عن  ،لتعنت الاحزاب التقليدية ) الامة والاحتادى ادلميقراطى ( 

. الا ان التحالف النس يوى قد جنح  2000الامر اذلى كشفت عنه مداولت املومتر الثاىن للتجمع مبصوع  ،اة قضية املر 

ونتيجة لقرارات مؤمتره  ،حيث اشرتط التحالف الوطىن / قوات التحالف ىف نظامه الاساىس اجلديد  ،ىف جهبة اخرى 

ىف سابقة ىه الاوىل ىف اترخي احلراكت الس ياس ية  ،اة % عىل الاقل من املقاعد ىف لك هيئاته للمر 30شغل  ،الثاىن 

 وان اكنت ل تزال حتتاج اىل التاكيد والاس ناد . ،السودانية 

حني حرض عضواته وجامهري النساء لالنضامم اىل صفوف الانتفاضة  ،كام طرق التحالف النسوى جمال جديدا لك اجلدة 

نظمي واملتعاطفات معه من دورات عسكرية ىف صفوف قوات وخترجت العديد من عضوات الت  ،الشعبية املسلحة 

الا اهنا تبقى  ،وىف اجملال الصحى والاس ناد  ،التحالف السودانية . ان معظم هؤلء النساء يعملن ىف اخلطوط اخللفية 

قات القدمية حيث يفرتض ان تعشعش العال ،خصوصا ىف املناطق املهمشة  ،سابقة متفردة ىف الاقالمي الشاملية السودانية 
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آابء وازواج هؤلء املقاتالت قد ايدوا قرارات بناهتن وزوجاهتن  ىف  ،وحرضوا حفالت خترجيهن  ،. ومك اكن مدهشا ان أ

 ظاهرة تشلك ثورة حقيقية ىف العالقات الاجامتعية السائدة ىف السودان .

 

 التحالف النسوى وازمة احلركة النسوية :

وقد اكن  ،س نوات الفائتة  6رصد رسيع لتجربة التحالف النسوى السوداىن خالل ال ة حاولنا اجنازبقىف الفقرات السا

 ،رصدان اقرب للتوثقيق منه للتحليل وادلراسة . اننا نعتقد ان مس تقبل التحالف النسوى مقتوح هىل لك الاحامتلت 

او ميكن ان  ،ديدة لتجاوزها واسترشاف افاق ج ،فميكن ان يكون فيه الاجابة عىل ازمة احلركة النسوية السودانية 

 يكون فيه اس مترارها وان ابشاكل اخرى .

وىه ىف  ،وىه ازمة هنج واشاكل معل وقيادات  ،اننا نؤمن ابن احلركة النسوية السودانية تعاىن من ازمة مس تحمكة 

آخر م ،والهرم الفكرى واجلسامىن اذلى اصاهبا  ،جزء مهنا مس ئولية القيادات النسائية  هنا ىه انعاكس لزمة وىف جزء أ

واذلى ادى اىل هتميش  ،وطريق التطور املازوم اذلى طرقناه منذ الاس تقالل  ،احلياة الس ياس ية والاجامتعية السودانية 

 واىل الهتميش املذدوج للمراة . ،قطاعات واسعة من مواطىن البالد 

تظل عقبة اساس ية امام  ،ودانية وممارساهتا كام ان عشعشة املفاهمي اذلكورية ىف مفاهمي وخطاب القوى الس ياس ية الس

تطور اى مدرسة وحركة نسوية سودانية جديدة . ان س يطرة الس ياىس عىل احلياة العامة السودانية ذات جوانب خطرية 

 ،ومن امهها انه ل ميكن حلركة اجامتعية او مجموعة ضغط ان تمنو دون ممارسة س ياس ية ما وارتباط مبرشوع س ياىس  ،

لكن املفتقرة اىل ادلمع الس ياىس . وهنا  ،ذلى ادى ويؤدى اىل ضياع اتثري العديد من املنظامت الواعدة واملس تقةل الامر ا

 لعالقة التحالفالنسوى ابلتحالف الوطىن السوداىن . –او السلبية  –تمكن القمية الاجيابية 

ولكننا نؤمن ان  ،فذا موضوع يطول ،السودان ان هدف املقال احلاىل ليس هو مناقشة واقع الفكر واحلركة النسوية ىف 

اذا ما اراد لتجربته  ،التحالف النسوى مواجه بدراسة جتربته وجتارب احلراكت النسوية السودانية السابقة واملوازية هل 

 وصول اىل تقوية ومتكني املراة السودانية . ،حتقيق القدر املطلوب من امجلاهريية والفاعلية 

وقةل عدد النساء ىف اطر التحالف  ،مهنا قةل العضوية  ،ف النسوى يرسدن عدة عقبات تواجه التنظمي ان قائدات التحال

وضعف التصال  ،قةل الاماكنيات املادية الىت تسمح هل ابلنطالق لتنفيذ براجمه  ،الوطىن / قوات التحالف السودانية 

اضافة اىل مجةل من العوامل التقنية الاخرى )  ،اطق احملرررة ومع املراة ىف ادلاخل وىف املن ،بني رئاسة التنظمي وفروعه 

 ( .2001مارس -46العدد  ،نرشة جفر الثورة  –لقاء مع وداد صديق 

او اشاكل العمل جتربة متفردة  ،او الاطر القيادية  ،سواء من حيث الفكر  ،اننا نعتقد ان جتربة التحالف النسوى 

وخصوصا ىف جمال نقل التوهجات النظرية اجلديدة اىل برامج  ،ة املس مترة وسد النواقص واعدة. الا اهنا حتتاج اىل املراجع

واتسيس  ،و املعاجلة اجلادة لقضية املوارد املالية  ،و الوصول اىل القاعدة امجلاهريية الواسعة من النساء  ،فعاةل وتطبيقية 

وتطوير اخلطاب  ،القة مع احلركة الس ياس ية للتحالف وتنظمي الع ،النشاط التنظميى وادلعاىئ عىل اسس حمرتفة ومؤسسة 
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واذلى فشل ىف كسب املراة  ،اجلديد للتحالف النسوى حبيث يطغى عىل اخلطاب التقليدى الطائفى منه او العقيدى 

 السودانية وتفجري اماكنياهتا .

يق الاهداف اجلادة الىت طرهحا عىل عىل حتق ،وقادر اذا ما اراد  ،اننا نؤمن ابن التحالف النسوى زاخر ابماكنيات خضمة 

نواصل النضال مع  ،واىل التحول اىل التنظمي الطليعى والاراس للمراة السودانية. ىف انتظار حتقيق لك ذكل  ،نفسه 

 والاىت من همام . ،ونمتىن هلم ولنا التوفيق ىف القادم من س نني  ،زهرة عبد القادر ،رفيقات ورفاق التاية ابو عاقةل 

 

 2001 بمتربس 

 جتمع املريغين وقرنق والتجاين الطيب أأعدى اعداء املراة السودانية*

 (السودانية املراة قضااي من واملوقف الثاين التجمع مؤمتر عن تقرير يف قراءة) 

 

 مقدمة:

اطي ، هو من اعدي ان جتمع املريغين وقرنق والتجاين الطيب ، ومن لف لفهم ، واذلي يسمي نفسه زورا وكذاب ابلتجمع الوطين ادلميقر 

ودانية اعداء املراة السودانية ، ول يفوقه يف عدائه الا نظام الانقاذ، اذلي مع ذكل ل يوارب عدائه للمراة. ولكن التجمع يعادي املراة الس

ونشاطه عاما، يه معر وجوده الكئيب ،  13وهو يزمع ادلفاع عهنا، وخيلط السم يف ادلمس ، ويكيل لها الصفعات املتالحقة عرب 

 املهتاكل.

تخلف واملعادي للمراة السودانية ابمتياز ، بناءا  عىل تقرير قدمته احدة اننا يف هذا املقال ، س نقوم بفضح هذا التنظمي اذلكوري امل 

مندوابت مؤمتر التجمع ذاك . وندعو انشطات احلركة النسوية اجلديدة ، ومؤيدي املراة السودانية من رشفاء الرجال ، للمسامهة يف محةل 

نكسار امام املتسلطني من ممثيل اسؤا املامرسات اذلكورية الفضح هذه ، حيت نسجل موقفا للتارخي ، ونكف عن تزييف احلقائق ، والا

 يف اترخي احلركة الس ياس ية السودانية .

 Women Issuesالتقرير مثار البحث ، كتبته الاس تاذة أأمل قرين ، احدي ممثالت التحالف الوطين السوداين للمؤمتر وهو بعنوان ) 

at the Second Congress of the National Democratic Alliance,Massawa 9-13 September 2000  وهو )

صفحة حتيك عام مت يف املؤمتر . وقد رفع ايل اعضاء التحالف النسوي السوداين والتحالف الوطين السوداين ممن مل  15يتكون من 

 حيرضوا املؤمتر.

 

 احلضور الضعيف للمرأأة :

، مصدر خفر اجملمتعني ، حيث قالوا انه اكن اكرب  -وللعجب  -ؤمتر ، واذلي اكن التقرير مبساةل احلضور الضعيف للمراة يف قوام امل يبتدئ

حضور نسايئ  يف اترخي التجمع ! اكن للك حزب من املشاركني يف املؤمتر مثانية ممثلني ، وقد طلب مهنم ان يكون يف لك وفد امراة 

يصل حيت ايل هذا الرمق املتواضع . وهنا بعض الاحزاب وممثالهتا من احلضور ، ولكن العدد يف الهناية مل  8 /1واحدة عيل الاقل ، اي 

 من النساء :



51 
 

  نساء 2عضو من بيهنم  21جتمع ادلاخل 

  نساء مه رابب ) من ادلاخل(  وأأمل قرين ) من اخلارج( 2اعضاء من بيهنم  8التحالف الوطين السوداين 

  ض خوجيل واخريمه ماجدة عو  2اعضاء من بيهنم  8احلزب الاحتادي ادلميقراطي 

  ممثلني من بيهنم امرااتن  8التحالف الفيدرايل 

  ممثلني من بيهنم امرااتن مه ماجدولني الوكو واخري 8جتمع الاحزاب الافريقية السودانية 

  ممثلني من بيهنم امرااتن مه سعاد ابراهمي امحد وهاةل عبداللطيف  8احلزب الش يوعي 

  مهنم امراة واحدةممثلني  8حزب البعث العريب الاشرتايك 

  ممثلني مهنم امراة واحدة يه س توان عامثن 8احلركة الشعبية لتحرير السودان 

  ممثلني ليست بيهنم امراة  8القيادة الرشعية 

  ممثلني ليست بيهنم امراة  8الاسود احلرة 

  ممثلني ليست بيهنم امراة  8مؤمتر البجة 

  اي سالم  -ء ادعوا ان س ياس هتم ل تقوم عيل تقس مي العضوية ايل رجال ونساء هؤل -ممثلني ليس بيهنم امراة  8التجمع النقايب

 ،-اي تقدميني

  اعضاء ليس بيهنم امراة  8القيادة العسكرية املوحدة 

  مهنم امراة واحدة يه ماجدة امحد عيل 8الشخصيات الوطنية 

 فاطمة امحد ابراهمي مكراقب 

 رية املؤمتر. ابتسام عامثن من احلزب الاحتادي معلت يف سكرات 

واذا اكن اجلواب يقرا من عنوانه ، فان  –عيل من يعرف جيدا يف الرايضيات ان حييص لنا عدد النساء مقارنة بعدد الرجال يف املؤمتر 

جحم المتثيل الضعيف ، يوحض ضعف التجمع واحزابه يف التعآأمل مع املراة السودانية ، الامر اذلي سينكشف اثناء املؤمتر يف اسؤا 

 لصور.ا

 

 معاهدة التحالف النسوي ابدلاخل:

اكن التحالف النسوي يف السودان ، وهو حتالف من عدة تنظاميت نسوية ، قد اقر معاهدة مشرتكة محلاية حقوق املراة ، وقعت علهيا 

 رفض التحالف النسوي املنظامت النسائية لبعض الاحزاب ، ومن بيهنا الامة ، الاحتادي ، الش يوعي، البعث والاحتاد النسايئ ، بيامن

 السوداين التوقيع علهيا ، لنه اعتربها ضعيفة جدا وتقليدية.

يف مؤمتر التجمع ، طرحت بعض ممثالت ادلاخل ، ومه الاس تاذة حماسن عبدالعال وممثةل البعث ، فكرة ان تتوحد النساء يف املؤمتر 

 بذكل واحدة من واثئقه. حول هذه املعاهدة، وان يعرضوها لالجازة عيل التجمع ، وان تصبح

ورمغ عدم وصول ممثةل التحالف النسوي من ادلاخل حيت ذكل الوقت ، ورمغ ان التحالف النسوي مل يوقع عيل املعاهدة ، الا ان ممثةل 

ين التحالف الاخري قد اجعبت بفكرة ان يكون هناك لويب نسوي يف املؤمتر ، وان يدفع لجازة وثيقة نسوية ، وذلكل طلبت أأمل قر

 نص املعاهدة ، وقامت بنسخها وتوزيعها عيل بقية املشاراكت يف املؤمتر . مفاذا اكن املوقف : 
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وقفت ماجدة عوض خوجيل من الاحتادي ادلميقراطي موقف املعارضة التامة ، وزمعت ان حزهبم خمتلف حول هذه املعاهدة، رمغ اهنم 

ائهتا ونقاشها ، وذكل عيل اساس ان احلركة الشعبية لها معاهدهتا اخلاصة ، ومل قد وقعوها ابدلاخل ، بيامن رفضت س توان عامثن جمرد قر 

تس تطع أأمل اقناعها بتقدمي تكل املعاهدة ايضا ، ودمج املعاهدتني ، واخلروج بنص موحد تتفق عليه املشاراكت ، ويقدم ابمسهن ايل 

 التجمع.

خصوصا اهنم مل يكن من املوقات عيل هذه املعاهدة ، والرتكزي عيل قضية يف هذه احلاةل ، فضلت ممثالت التحالف ترك الامر برمته ، و 

 من ميثاق التجمع. 5معاهدة س يداو والنقطة 

 

 النص العريب لس يداو "خيتفي":

ت امام اجلهل الفاحض للقيادات اذلكورية والنسوية لحزاب التجمع مبعاهدة س يداو ، فقد حاولت الاس تاذة أأمل قرين توفريها هلم ، واكن

 حبوزهتا نسخة اجنلزيية ، قامت بنسخها وتوزيعها عيل املشاراكت ، والاليت طلب بعضهن الوثيقة ابللغة العربية .

من حسن احلظ ان مكتب التحالف مبصوع اكنت عنده نسخة ابلعربية ، قام بتوصيلها ايل أأمل ، واليت ذهبت ايل سكراترية املؤمتر 

ا عرف ما املطلوب تصويره ، سارع بتقدمي خدماته انه س يقوم بكأمل معلية التصوير ، وعيل لتصويرها هناك التقت بشاب لطيف ، حامل

 أأمل الا تضيع وقهتا وان تلحق ابجللسات ، وان اتيت هل لحقا لخذ النسخ املصورة.

انه رمبا اخذها احد عندما عادت أأمل مل يكن هناك ل نسخ مصورة ، ول النسخة الاصلية ، حيث اعلن الشاب انه خرج دلقائق ، و 

املشاركني ابلغلط ، وقد حبثت عهنا أأمل عيل لك الطاولت بل ويف صناديق القاممة ، الا ان النسخة الوحيدة من التفاقية ابلعربية قد 

 اختفت ، واكهنا فص ملح وداب ، ومل تظهر حيت هناية املؤمتر .

غراب، ولكن عندما يتضح فامي بعد ان هذا الشاب عضو يف الاحتادي يف ظل معرفتنا ابهامل السودانيني ، فان الامر ل يبدو مس ت

ادلميقراطي ، وعندما نراجع امحلاس الشديد اذلي ابداه للقيام بعملية التصوير والنسخ ، فان الش يطان يلعب يف عبنا ، ويغدو التساؤل 

اترية املؤمتر ، وهل اكن لك الامر صدفة ؟ املهم اهنا كيف اختفت النسخة العربية الوحيدة ، ومل يعرث علهيا حيت يف صناديق مقامة سكر

 اختفت يف حلظة حرجة.

 

 الرصاع حول س يداو:

اكنت اتفاقية س يداو واحدة من القضااي املش تعةل يف املؤمتر ، حيث طالبت ممثالت التحالف واخرات ابن جيزي التجمع هذه التفاقية ، 

 يزي ضد املراة . ما اذلي مت ؟ويه اتفاقية الامم املتحدة ملنع لك اشاكل المت 

اليت خترق هذه التفاقية ، واكن من الواحض ان العديد من  5وقفت العديد من الاحزاب ضد تبين هذه التفاقية ، وضد تغيري املادة 

اقية ، لن فهيا مادة املعارضني واملعارضات ، مل يقراؤا هذه التفاقية ، بدليل ان احدي اكرب القيادات النسوية ، قالت اهنا ترفض التف

 تبيح الاهجاض !!

وهذا ابلطبع كذب رصاح وتدحيل خطري . كام ان العديد من ادلول العربية والافريقية والاسالمية ، قد اقرت هذه املعاهدة، واكنت 

 من اخرها اململكة العربية السعودية ، فهل اقطاب التجمع واحزابه اكرث رجعية من الوهابيني؟
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من اكرث املتعصبات ضد التفاقية ، الاس تاذة ماجدة عوض خوجيل من احلزب الاحتادي ادلميقراطي ، وفاطمة امحد لقد اكنت واحدة 

ابراهمي ، كام ان العضوة الثانية من الاحتادي ورمغ موافقهتا يف البدء ، الا اهنا صوتت ابلضد يف التصويت . كام ان ممثالت احلزب 

 ن هاةل عبدالطيف قد صوتت ضد اجازة التفاقية يف اللجنة اخملصصة.الش يوعي قد وافقن يف البدء ، الا ا

 

 من قرار التجمع حول ادلين والس ياسة: 5املادة 

، ويه الوحيدة اليت يتحدث 1995من قرار التجمع حول ادلين والس ياسة، اليت اجازها يف مؤمتر القضااي املصريية لعام   5اكنت املادة 

انية ، واليت اسقطها ) أأي قضااي املرأأة ( حيت يف ميثاقه  ، يه املوضوع الاكرث ااثرة للجدل ، وسط القضااي فهيا التجمع عن املراة السود

 املتعلقة ابملراة ، يف مناقشات املؤمتر الثاين للتجمع.

 : 5تقول املادة 

ة الوطنية السودانية ، ويعرتف لها بلك احلقوق )يلزتم التجمع الوطين ادلميقراطي بصيانة كرامة املراة السودانية، ويؤكدعيل دورها يف احلرك

املرجع : التجمع الوطين ادلميقراطي ، امانة التنظمي  -والواجبات املضمنة يف املواثيق والعهود ادلولية ، مبا ل يتعارض مع الاداين .( 

 . 24والادارة : واثئق مؤمتر القضااي املصريية ، ص 

صل ، من انشطات احلركة النسوية ، والاليت اعتربن اهنا تشلك مدخال للرتاجع عن معوم املادة ، اكنت الفقرة الاخرية مصدرا لنقد متوا

واهنا تمتزي بعمومية خمةل . مفا يه التفاقات اليت تتناقض مع ادلين ، ومن سوف يكتشف هذا التناقض؟ واملادة يف معوهما ضعيفة ول 

 يزي وضامن املساواة مع الرجل عيل مس توي ادلس تور والقانون .تس تجيب ملطالب املراة السودانية يف ضامن عدم المت 

لقد اكنت العديد من املندوابت ضد هذه املادة معوما ، والفقرة الاخرية مهنا خصوصا ، حيث اعتربهنا حبق مدخال ميكن ان متارس منه 

ناقض مع اتفاقات مؤمتر القضااي املصريية ، واذلي اقام السلطة الترشيعية او التنفيذية القادمة التعدي عيل حقوق املراة ، وخصوصا اهنا تت 

ادلوةل عيل اساس املواطنة ، وويص بفصل ادلين عن الس ياسة. كام ان ادلين كعقيدة يشمل الرجال والنساء، فلامذا ادخلت هذه الفقرة 

اكن الغرض مهنا اس تخداهما لحقا ضد عند احلديث عن حقوق النساء فقط ، ومل تآأت عندما اكن احلديث عن احلقوق العامة ، الا اذا 

 مطالب املراة السودانية؟

 : 5لقد قدمت مندوابت التحالف الصيغة التالية لكامي تبدل الفقرة 

 )ان التجمع الوطين ادلميقراطي يعرتف ابدلور النشط والاجيايب للمراة السودانية ، يف التارخي الاقتصادي والس يايس والاجامتعي للبالد،

فسه يمتكني النساء من ممارسة حقوقهم الكأمةل غري املنقوصة ، النابعة من حقوق وواجبات املواطنة ، وكام جاء ابملعاهدات كام يلزم ن 

 ( –س يداو  –والتفاقات ادلولية، ومن بيهنا املعاهدة من اجل الغاء اكفة اشاكل المتيزي جتاه املراة 

، واكن من املؤيدات  5قبلهنا ابلرتحيب ، واعتربهنا افضل من الصيغة القدمية للامدة قدمت هذه الصيغة ايل اكفة املندوابت ، والاليت اس ت 

 اثنتان من عضوات الاحتادي ادلميقراطي ، ومحمد املعتصم حامك ، احد قياديي ذكل احلزب ، ومعظم املندوابت الاخرايت.

عوض خوجيل ، واليت اس تطاعت ان تغري من مواقف  الا انه اكلعادة ، فقد وقفت ضدها ممثةل احلزب الاحتادي ادلميقراطي ماجدة

زميالهتا ، وان تضغط عيل النساء الاخرايت والرجال املؤيدين للتغيري، وبدأأ واحضا ان القائدة احلقيقية يه ماجدة عوض خوجيل ، وان 

 ا يف لك ترصفاهتا وممارساهتا.وزهنا الثقيل اييت من كوهنا تعرب عن خط املريغين ، واهنا حتظي بتاييده املطلق ، واذلي اكن واحض

 

 مقاومة سلبية:
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انه من الغريب ، ان عنرصا واحدا ، ميكن ان يكون هل هذا الوزن الثقيل ، ويس تطيع ان يغري توازن القوي ، وان يبدل موقف 

 املشاراكت من التاييد ايل الرفض ، وابلعكس. 

كام ان قدراهتن القيادية اكنت ضعيفة ، والاهامتم ابلتشبيك وسطهن ان الاجابة اتيت يف ان املشاراكت قد كن من احزاب خمتلفة ، 

ضعيفا . كام ان احزاهبن مل تكن لها مواقف واحضة من القضااي املطروحة ، وان اكنت فقد اكنت يف معظمها مواقف حمافظة ، كام عربت 

 لسان املريغين. عهنا مندوبة الاحتادي ادلميقراطي ، واليت اشار العديدون ايل اهنا اكنت تنطق ب 

من اجلهة الاخري فان الاحزاب والتنظاميت اليت مل تكن يف وسط مندوبهيا عنارص نسوية، مثل القيادة الرشعية ومؤمتر البجة والاسود 

اليت ، قد بدت غري هممتة اطالقا هبذه النقاشات ، و  -التقديم اذلي ل ينظر ايل اعضاؤه كرجال ونساء  –احلرة ، وحيت التجمع النقايب 

عدهتا مواضيع انرصافية ل تريق ملس توي الس ياسة الكبرية اليت يناقشوها . كام ان بعضهم اكن خيجل ان يتدخل يف نقاشات "النسوان" ، 

ويهترب من حتديد موقف جيعهل يدخل يف خالفات النسوان ، الامر اذلي يوحض الاثر املدمر لغياب العنرص النسوي وسط مناديب 

 ها الاس تعاليئ مع قضية املراة واعتبارها من الهامش يات. تكل القوي، وتعآأمل 

ومع ان مؤمترالبجة والاسود احلرة يه تنظاميت ثورية ، فان موقفها مل يكن واحضا، ويبدو ان ذكل اكن راجعا لنعدام وجود مواقف 

 –التقديم يف ظاهره  –جمع النقايب براجمية واحضة هلم من الامر . اما القيادة الرشعية فقد اكنت ذات موقف حمافظ ، وكذكل الت

 واذلي مل يزجع مناديبه انفسهم اطالقا هبذه املواضيع ) النسوانية ( الانرصافية .

من انحية اثلثة ، فان بعض القيادايت اخملرضمات قد كن يعتربن لك املوضوع فرعيا ، ويعتقدن ان ظروف املراة السودانية حتتاج ايل 

، اكن هذا موقف ممثةل احلركة ، وموقف فاطمة امحد ابراهمي ، كام اكن موقف  5ش ورصاع حول املادة خطوات عاجةل ، وليس ايل نقا

اغلب مندوابت ادلاخل ، وعيل راسهن حماسن عبدالعال، الاليت كن مشغولت متاما مبعاهدة التجمع النسوي ابدلاخل ، وحماوةل احلصول 

الاحتادي ادلميقراطي ، كام ان بعض القيادايت قد عزلن نفسهن متاما عن لك  عيل اتييد لها ، وذلكل كن حريصات عيل عدم اغضاب

 هذا النقاش، منشغلني مع الرجال الاخرين مبواضيع الس ياسة الكبرية ، مما سيمت توضيحه لحقا. 

الامة من التجمع ، اكنت الاحزاب ، املنمتية الهيا املندوابت يف اغلهبن ، متيل ايل عدم اغضاب الاحتادي ، وخصوصا بعد خروج 

 وحتول املريغين ايل مولمه ، ورمز السودان اجلديد كام زمعوا ، وذلكل اكن التوجه حنو الاحتفاظ به وحبزبه ابي مثن يف صفوف التجمع.

يف مثل هذه احلاةل فقد اكنت املقاومة جد ضعيفة جتاه اخلط الرجعي واملس تفز اذلي عربت عنه ماجدة عوض خوجيل من الاحتادي 

، وان تكون هناك ثالثة مندوابت مرصات عيل  5دلميقراطي ، وانهتيي الامر ايل ان تصبح اغلبية املندوابت من منارصات املادة رمق ا

 تغيريها ، مه أأمل ورابب من التحالف ، وماجدة امحد عيل من الشخصيات الوطنية.

 

 مواضيع املراة يف جلان املؤمتر :

يف مؤمتر التجمع الثاين، ويه جلنة احلل الس يايس الشآأمل ، جلنة الفرتة الانتقالية ، جلنة القضااي اكنت هناك اربعة جلان معل رئيس ية 

 الااننية والارايض احلررة ، وجلنة هيلكة التجمع .

قاش يف من املالحظ انه مل تكن هناك جلنة لقضااي املراة، ولكن بعض اللجان انقشت وضعها، مثل جلنة املناطق احملررة ، وكذكل مت الن

 .جلنة املرحةل الانتقالية واليت اكن من عضويهتا ممثةل التحالف أأمل قرين ، ممثةل لالحتادي ادلميقراطي من ادلاخل ، والاس تاذ طه جربوع

واجازة س يداو ، واكن موقف عضو الاحتادي مؤيدا لطروحات أأمل وجربوع ، وان دون حامس ،  6يف هذه اللجنة مت رفع قضية املادة 

 لنقاش مت رفع الامر جملموعة الصياغة ، واليت اكنت من اعضاهئا أأمل قرين وجربوع ، والذلان رفعا صيغة قرار يف هذين املوضوعني. وبعد ا
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رفضت اغلبية اعضاء اللجنة الامر ، ابعتبار ان هذه قضااي خالفية ، وجيب ان ترتك للجلسة العامة ، وان ل ترفع هبا توصية من 

 اللجنة.

ت اليت رفضت هذه الصياغة ، رفضت صياغة اقوي عن القرار حول تقرير املصري، والعالقة بني ادلين وادلوةل . وهبذا نفس الشخصيا

فقد انتقل الرصاع ايل اجللسات العامة للمؤمتر ، واس تطاع اعداء املراة ان يفشلوا خطة ان تتبناه احد اللجان وترفعه كواحدة من 

 توصياهتا.

 

 ني :رجل متفرد وسط املندوب

خالفا ملعظم املندوبني ، فان الس يد طه جربوع ، احد ممثيل الشخصيات الوطنية ، قد اكن هل موقف واحض ومساند لقضية املراة 

 السودانية يف املؤمتر ، عيل طول اخلط. 

من  5اعادة صياغة املادة لقد اعلن الاس تاذ طه ان هناك قضااي جوهرية وقرارات هامة ينبغي ان تناقش وتتخذ ، ومن بيهنا اعترب مساةل 

تحية قرار التجمع حول ادلين والس ياسة ، وان املؤمتر ينبغي ان جيزي التغيري فهيا ، مبا حيفظ للقرار توازنه ، ومبا حيفظ حقوق املراة . ال 

 لالس تاذ طه عيل هذا املوقف املتفرد.

 

 اجامتع النساء الاول:

ل مرة معظم ان مل يكن لك املندوابت النساء للمؤمتر. ابتدرت الاس تاذة فاطمة امحد س مترب، مت اجامتع شاركت فيه لو  11يف مساء يوم 

ا يف ابراهمي الاجامتع بلكمة قصرية ، اشارت فهيا ايل رضورة اتفاق اجملمتعات عيل معاهدة للحقوق النسوية ، ترفع ايل املؤمتر لكامي يتبناه

 واثئقه. 

، وتبين املؤمتر  5مي ، وان من الافضل توحد مجيع الندوابت حول تغيري الفقرة رمق اكن طرح ممثالت التحالف ان هذ اخلط غري سل

ملعاهدة س يداو . كام اكدن ان اقرتاح اجملمتعات ملعاهدة ، س يقتح الفرصة للعنارص احملافظة للهروب من قضية اقرار س يداو ، ابعتبار ان 

و معاهدة عاملية شآأمةل، لها هجازها التنفيذي، يف شلك جلنة تراقب الزتام هلم معاهدهتم البديةل . كام اكدت ممثالت التحالف ان س يدا

ات ادلول املوقعة بتنفيذ التفاقية ، كام ان لها بروتوكولت تفصيلية ملحقة واجراءات اخل اخل ، الامر اذلي جيعل من النافل كتابة معاهد

 الرجعية.خاصة جديدة ، اضعف صياغة واجراءات ، وذكل فقط حتت ضغط العنارص 

من اجلهة الاخري فقد اكن هناك تيار يري ان قضااي املراة السودانية ينبغي ان تتلخص يف حل مشآلكها العاجةل ، واتمني حقها يف العمل 

 والاجراملتساوي للعمل املتساوي ، وترك قضية اقرارس يداو ايل مرحةل لحقة.

ليت رات كتابة املعاهدة، الامر اذلي احرتمه التيار الاخر ، وبدات يف ظل هذا الاختالف ، فقد حسم الامر براي الاغلبية ، وا

 مرحةل صياغة املعاهدة العتيقة ، اي اعادة اكتشاف امرياك مرة اخري.

 

 الاحتادي ادلميقراطي يؤيد اخلفاض الفرعوين:

احلقوق الاجامتعية ، اقرتحت بدات الصياغة بصياغة احلقوق الس ياس ية والاقتصادية ، واليت مرت دون خالف ، وعندما جاء دور 

 أأمل قرين اضافة فقرة عن حماربة التقاليد الاجامتعية الضارة ، واضافت اكمثةل زواج القرص من البنات ، واخلفاض الفرعوين.
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 يف هذه اللحظة اخذت اللكمة ماجدة عوض خوجيل ، ممثةل الاحتادي ادلميقراطي ، واليت علقت ابهنا ترفض اضافة اخلفاض الفرعوين

 مكثال ، وذكل لن حلزهبا راي أآخر يف هذه النقطة ، حيث ل يعترب اخلفاض الفرعوين ممارسة ضارة.

اخذت ادلهشة احلارضات ، ومل تعلق عضوات الاحتادي الاخرايت ومل يدمعن موقف زميلهتن . علقت أأمل صاحبة الاقرتاح ابن هذا 

حض حلقوق الانسان ، الامر اذلي جيعل من الصعب عيل اي حزب ادلفاع املوقف غريب ابلنس بة لها ، لن اخلفاض الفرعوين خرق وا

، وان معظم احلكومات السودانية قد  1947عنه ، حيت ولو اكن الاحتادي ادلميقراطي.  وان هذه املامرسة قد منعت ابلقانون ومنذ عام 

منعها القانوين ، وذلكل فان موقف الاحتادي هنا هو  حاربهتا ولو ظاهراي، وانه حيت نظام الانقاذ مل يعلن عن اتييده لها، وواصل يف

جديد وغريب وشاذ. هنا تدخلت الاس تاذة فاطمة ، قائةل لأمل : لو قالت ليك دا موقف حزهبا ، خالص ما تناقش هيو ، وخنيل 

كهيا" . وهكذا اكن .  املوضوع دا ما دام فهيو اختالف ، وما "حت 

 

 مماحاكت واس تفزازات :

 وضوع ، وتواصل احلوار من اجل صياغة الفقرات الاخري. مل حت ك أأمل امل

يف مرحةل لحقة اتت احد املندوابت ابقرتاح ان تضاف فقرة منطوقها اكليت : )يقف التجمع الوطين ادلميقراطي ضد اس تغالل الاداين 

 وحتريفها حملاربة حقوق املراة ، او لزنع تكل احلقوق اليت اكتسبهتا( 

اجدة عوض خوجيل ، واوحضت اهنا وحزهبا ضد اي قرار ، او اقرتاح ، او صياغة ، تدين الاداين معوما ، هنا من جديد تدخلت م

وادلين الاساليم خصوصا .اوحضت صاحبة الاقرتاح ان القرار ليس ضد ادلين ، ولكن ضد اس تغالل ادلين ، وان الفرق شاسع بني 

دمن ملندوبة الاحتادي امثةل عديدة عيل ممارسات اس تغالل ادلين ، وحتريفه ، الامرين ، وانضمت لهذا الراي لك احلارضات تقريبا ، وق

 اخل اخل 

 -وراي حزهبا  -الا ان ممثةل الاحتادي قد اكنت صامء عن سامع اي راي غري راهيا ، واعلنت ان لك هذا ل هيمها ، وان هذا هو راهيا 

 وخالص ، وان هذه الفقرة لن متر.

 تفزاز الواحض ، اخذت أأمل قرين الفرصة للحديث ، واوحضت التايل :امام هذه املامحكة والاس  

 لهيي امر غري مقبول  -كدا وخالص -ان مواقف ل تقبل النقاش يف صيغة  -1

 ان انهتاك حقوق املراة ابس تغالل ادلين قد اكن ممارسة سارية يف السودان لعقود -2

 عيني واملتسلطني لقهر املراة ووضعها يف املاكن اذلي يريدوه لها ان اس تغالل ادلين وحتريفه هو سالح مضاء يف يد الرج  -4

، وانه  1995انه بدون معاجلة هذا الامر ، فان التحالف غري راغب يف اي معاهدة اتيت ضعيفة ، ول تضيف شيئا ملا اقر يف عام  -4

غلبية ، فان التحالف لن يوقع عيل هكذا معاهدة اذا اكنت بعض الاحزاب تقف مواقف متصلبة وغري قابةل للنقاش ول تقتنع مبنطق الا

 ، ومن الافضل عدم اجازهتا ، من اجازهتا هبذا الضعف .

 ان النقاشات ينبغي ان تقوم عيل قاعدة التنازلت املتبادةل ، وخذ وهات ، وليس فرض اراء تنظمي معني عيل طول اخلط. -5

 

 الشلكة او ما تتلكمي اي بت انيت لسة شافعة :
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اللحظة انفجرت مندوبة الاحتادي ماجدة عوض خوجيل كرباكن اثئر، وقالت اهنا لن تبقي يف اجامتع فيه أأمل قرين ، وان أأمل  يف هذه

 . -هكذا  -ل حترتم احدا ، واهنا ذاهبة 

ة او غري مبارشة هنا تكهرب اجلو ، وبدأأت لك النساء تقريبا يف الهجوم عيل أأمل ، وكيف اهنا السبب يف فشل الاجامتع ، بصورة مبارش 

، مث بدات الاس تاذة فاطمة يف لوهما ، وكيف اهنا ينبغي ان حترتم من هن اكرب مهنا س نا وجتربة ، وكيف اهنا ل تراعي لحد ، وان 

فاطمة امحد ابراهمي قد بدات الس ياسة قبل ان تودل أأمل قرين ، واهنا جيب ان جتلس صامتة وتتعمل من الاخرايت ، وان ل تضع 

 ء وفق املزاهجا ، وان لك يش ل ميكن ان يمت وفقا لرغباهتا ، وهلمجرا واخل اخل.الاش يا

امام هذا املنطق املقلوب ، والعكس الواحض لالش ياء ، والبحث عن احليطة القصرية ، اوحضت أأمل قرين اهنا مل تقصد اس تفزا ز ماجدة 

النقاش ل ينبغي ان جيهض ويتوقف بهناية درامية كام مت ، وان  او اي خشص اخر ، وان لك حزب هل احلق يف ان يعرب عام يريد ، وان

هذه قضااي هممة للنساء وليست مسائل خشصية ، وذكرت كيف ان معظم احلارضات قد قدمن تنازلت عديدة ، يف وجه املواقف 

 املتصلبة ملندوبة الاحتادي اخل اخل

عيل ذكل ، ومل يرجع اليه قط من بعد ، واكن بذكل الاجامتع الاول الا ان لك هذه التفسريات مل تؤت ألكها ، وانهتيي الاجامتع 

 والاخري الاكمل ، للمندوابت النسوايت ايل املؤمتر.

 

 التعبئة وفرز الكامين :

يف اليوم التايل اكن اخلرب قد انترش ، حول جمرايت ذكل الاجامتع ، وبدات حركة محمومة من لك مجموعة للتعبئة ومض مؤيدين لها ، 

 ء من وسط املندوابت النسائيات ، او وسط املناديب من الرجال ، وعيل مس توي الاحزاب.سوا

، واخلفاض  5لقد اتضح متاما ، ان احلزب الاحتادي ادلميقراطي وحده ، قد اكن هو الاكرث تصلبا ورفضا ، فامي يتعلق بس يداو ، واملادة 

 رح الرجعي الكزياين اذلي طرحته ممثلهتم داخل املؤمتر.الفرعوين ، وعالقة ادلين ابلس ياسة ، اخل اخل من هذا الط

وقد اكن واحضا ابملقابل ، ان هناك احزاب كثرية ، اكنت تري رضورة عدم عزل الاحتادي، ورضورة الوصول ايل مساومة وحلول 

سطا ، وامنا عن فرض وسط ، ما دامت القرارات جيب ان تتخذ ابلجامع، ولكنهنم ذهلوا ان الاحتادي مل يكن يبحث عن حلول و 

 حلوهل هو.

كام ان عددا من املندوابت ، وخصوصا مندوابت ادلاخل ، قد كن همامتت يف املقام الاول ، ابقرار معاهدهتن ، واليت قيل اهنن بذلن 

ة ، واهنا ل فهيا هجدا كبريا ، وقد عربت الاس تاذة حماسن عبدالعال عن حالهن ، حني قالت اهنن معلن ا كثريا من اجل هذه املعاهد

 ميكن ان ترجع للنساء ابدلاخل ، وتقول لهن اهنن مل ينجزن شيئا.

 

 احلزب الش يوعي ضد احلزب الش يوعي: 

بدا واحضا ان اجلناح التقديم وسط املندوابت واملندوبني ، يفتقر ايل الارداة لجراء تعبئة قوية ضد مواقف الاحتادي الرجعية 

ه اخلاصة ، وان العديدين مهنم ل يود ان تتكون اغلبية تضغط عيل الاحتادي ، وجتعهل ينصاع والتسلطية ، وان لك مهنم هل اجندت

 لقرارات الاغلبية الساحقة ، او يكون اقل تصلبا واكرث قدرة عيل مساومة والوصول ايل حلول مرضية للك الاطراف .

دمع للتيار التقديم ، وخصوصا يف مواضيع مثل اقرار  يف هذا اجلانب يسرتعي الاهامتم موقف احلزب الش يوعي ، واذلي مل يقدم اي

سيئة الصيت ، وغريها . حيث اكنت الاس تاذة فاطمة تعرب عن مواقف وسطية ابمتياز ، واكن دورها قامئا عيل كبح  5س يداو ، واملادة 
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ابراهمي امحد ، فقد اكنت غائبة متاما عن  جامح التيار التقديم ، وتقدمي النصاحئ هل عن التحربة والسن وما ايل ذكل ، اما الاس تاذة سعاد

لك اجللسات والاجامتعات اليت انقشت قضية املراة ، ول ريب ان وجودها وصوهتا اكن ميكن ان يكون هل اتثري كبري يف النقاش ويف 

ومل تقف مع التيار التقديم الوصول ايل قرارات ، ويف دمع التيار التقديم بشخص هل خربة وسن اخل ، بيامن اكنت هاةل عبداللطيف سلبية 

 يف اغلب احلالت.

فقط ادلكتورة ماجدة امحد عيل ، من عضوات احلزب الش يوعي ، واليت اتت ايل املؤمتر كشخصية وطنية ، اكن موقفها واحضا مع التيار 

اخل ، بنفس سلبية زميالهتا . التقديم ، وقدمت هل الكثري من ادلمع ، بيامن اكنت العضوة الاخري من احلزب واملمثةل يف وفد جتمع ادل

 عضوات للحزب الش يوعي ، ثالثة مهنن ميثلنه مبارشة ، فان واحدة فقط قد مثلت موقفا تقدميا داخل املؤمتر. 5وهكذا من مجةل 

 ادي ذكل ايل اضعاف التيار التقديم وسط مندوابت ومندويب املؤمتر دون شك ، ولكنه اوحض من اجلهة الاخري ما هو موقف احلزب

الش يوعي يف املامرسة ، وكيف انه يف هذا الامر ، كام يف غريه من القضااي ، اصبح حليفا ورديفا للقوي التقليدية ، وكيف انه يف داخهل 

منقسم ، ما بني تيار تقديم صغريغري مرتابط ، كام عربت عنه دكتورة ماجدة ، وكام يقال عن دكتورة سعاد ، واليت مع ذكل مل تشارك 

لتيار التقديم بثقلها ، وبني تيار تقليدي راخس ومس يطر ، عربت عنه فاطمة ، وهاةل والعضوة الثالثة ، والاعضاء الرجال من ومل تدمع ا

 ممثيل ومندويب احلزب املعلنني واملس ترتين داخل املؤمتر.

 

 موقف احلركة الشعبية واليوساب:

،  -اليوساب -لتحرير السودان ، واحتاد الاحزاب السودانية الافرقية كذكل يسرتعي الانتباه موقف مندوابت ومندويب احلركة الشعبية 

، ويف مساةل اقرار معاهدة الغاء  5واذلين هن من انحية املبدا مع علامنية ومدنية ادلوةل ، ويفرتض ان يكون هلم راي واحض يف املادة رمق 

 اكفة اشاكل المتيزي ضد املراة ، واملعروفة بس يداو .

كذكل ، حيث اكنت هذه الاحزاب سلبية ايل اخر درجة ، ومل اتخذ اي مبادرة ، كام مل تدمع التيار التقديم . وقد مل يكن املوقف 

بررت ذكل مندوبهتم يف حوار مع ممثالت التحالف ، حيث قالت اهنم يعتربون هذه قضااي ومشآلك خاصة ابملراة املسلمة ، واهنم لن 

وان هلم اولوايت اخري ، ومهنا قضية احلرب ، واملراة الالجئة واملهاجرة ، ووضع النساء يف يدخلوا يف رصاع املسلامت بني بعضهم ، 

 مناطق العمليات ، ومبادرات وقف احلرب اخل 

اكن موقف عضوات التحالف ، ان هذه قضااي ذات اولوية فعال ، واهنا ينبغي ان تكون قضااي للك النساء السودانيات، وليس لنساء 

 5وان التيار التقديم س يثريها ويدمعها. من اجلهة الاخري مل يكن من املمكن التفاق ان قضااي اقرار س يدواو واملادة  اجلنوب وحدمه ،

 يه قضااي خاصة ابملراة املسلمة ، او الشامليات ، كام ذهبت ايل ذكل ممثالت احلركة واليوساب.

 ادلين وابس تغالهل ، وابمس الثقافة والعادات والتقاليد وابس تغاللها ، اوحضت ممثالت التحالف ردا عيل السابق ، ان اضطهاد املراة ابمس

امنا يه ظاهرة يف لك اجملمتعات ، وليست قارصة عيل اجملمتعات املسلمة .  ويف السودان ابلتحديد جندها يف خمتلف التجمعات البرشية ، 

ناطق املهمشة ، لهو بنفس ردائة اخواهتن يف الشامل.  فتعدد غض النظر عن ادلين ، وان واقع النساء السودانيات يف اجلنوب ويف امل 

الزوجات مثال اذلي ينظر اليه واكنه ظاهرة اسالمية ، موجود يف اجلنوب وممارس ابمس ادلين او العرف او التقاليد ، كام ان حقوق 

وكذكل حقها يف اختاذ القرار واملشاركة يف املراة يف الوراثة وغريها مقموعة سواء اكنت يف اجلنوب او الشامل او اي منطقة اخري ، 

 الاطر القيادية جملمتعها ، سواء يف القرية او العشرية او القبيةل اخل ، او عيل مس توي ادلوةل.

هبذا املعين ، فان ما يربط النساء هو اعظم واكرب مما يفرقهن ، وذلكل ينبغي ان تتوحد هجود النساء وان يكون هلم اراء موحدة يف 

 القضااي اليت تطرح ، وخصوصا اذا كن ينمتني ايل احزاب تقدمية وعلامنية ودميقراطية.خمتلف 
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 تراث من عدم الثقة :

هذه احلقائق البس يطة اكن من املفرتض ان تكون مقنعة ، لول تراث عدم الثقة املوجود بني مكوانت احلركة الس ياس ية يف الشامل 

ي ميتد ايل احلركة النسوية ، وينتج مثل هذا الشلك من التفكري ، امللئ ابلكثري من واجلنوب ، وغريها من املنطق املهمشة ، واذل

 العموميات.

ل تتلكم عن دين معني ، واهنا تس هتدف النساء يف لك مناطق السودان، الامر اذلي يفرتض ان جيعل  5مما ل ريب فيه ان املادة 

ن خمتلفة من منطقة ايل اخري. ومن البدهييي ايضا انه عيل النساء يف لك النضال ضدها موحدا، رمغ ان انعاكسات هذه املادة س تكو

مجموعة ثقافية، ان يناضلن يف حميطهن ابذلات ، ول ميكن ان يتعللن بنضالت شعوب اخري وجممتعات اخري ، او يبحنث معن يناضل 

 –التجمع  –بقضية تشمل لك البالد ، ويتعلق مبنطمة لهن ، وحيل لهن مشآلكهن يف بئيهتم الثقافية من اخلارج ح لكن الامر هنا يتعلق 

 تدعي خماطبهتا لقضااي لك البالد.

تتعلق ابلنساء املسلامت ، مفام ل ريب فيه ان موقف املندوابت اجلنوبيات قد اكن انبعا  5بعيدا عن هذا الفهم القارص ابن س يداو واملادة 

يف ان يمتحورن مع هذه اجملموعة او تكل داخل التجمع ، الامر اذلي ادي يف من تراث عدم الثقة يف املقام الاول ، وعدم رغبهتن 

 احملصةل، هبذه السلبية ، ان يدمعن مواقف اجملموعة الاكرث رجعية داخل التجمع .

ربية قراءة ومن املالحظ ان التجمع نفسه مل يساعد يف تذويب مناخ عدم الثقة هذا ، مفن بني املندوابت اجلنوبيات فقد اكنت معرفة الع

النساء وختاطبا ضعيفة ، ومل يبادر التجمع ايل ترمجة الواثئق ووضعها يف لغتني قبل الاجامتع . كام ان ادارة احلوار ابلعربية بني املندوابت 

 اكن ميكن ان يعطي الانطباع ابن لك هذا امنا يه شلكة بني املسلامت الشامليات.

كتورة ماجدة امحد عيل بدور كبري يف الرتمجة وتقريب الشقة بني املندوابت اجلنوبيات املعسكر التقديم من هجته ، قام يف خشص ادل

وغريهن، كام قامت مندوابت التحالف برتمجة اطروحات التحالف والتحالف النسوي ومذكراته لقيادة التجمع السابقة ، ووضعها بني 

ادلور اكن ينبغي ان يلعبه التجمع مبا يتوفر هل من اماكنيات ، لو اكن ايدي املندوابت اجلنوبيات ابللغة الاجنلزيية ، ول ريب ان هذا 

 راغبا يف بناء جسور الثقة.

ان فشل التجمع يف معلية ترمجة الواثئق ، وفشهل يف تقدمي حلول لتجاوز ازمة عدم الثقة ، امنا تلقي الكثري من الشك حول ادعاءاته 

ان ، كام ان تثبيت لغة واحدة يف اجامتعات التجمع ، دزن توفري اماكنيات الرتمجة الفورية اخل ابحرتام التعددية الثقافية واللغوية يف السود

، امنا جتعل من مشاركة غري الناطقني هبا ، جمرد مشاركة شلكية ، اذا مل يكونوا قادرين عيل املتابعة بنفس درجة رفيقاهتن ورقامه ، 

 او ضائعا.وابلتايل قان صوهتن وصوهتم س يكون اما منعزل ، 

 

 بني املبدئية واملساومات :

لقد اكن واحضا ان املعسكر الرجعي ، من مندوابت واحزاب ، قد اكن يسعي ايل تشويه املطالب العادةل للمعسكر التقديم ، واملثةل يف 

 اختيار كبش فداء، اكن هو ، وتبين مجموعة من الاسرتاتيجيات الهادفة لتفعيل النساء. واكلعادة فقد مت 5تبين س يداو ، وتغيري املادة 

الاس تاذة أأمل قرين، احدي ممثالت التحالف ، واحد الاصوات البارزة واملمتكنة من ممثالت املعسكر التقديم. وقد جري تصويرها ابهنا 

ا غري ذات  متصلبة ، واهنا تطرح مبدأأ لك يش او ل يش ، واهنا ل تبحث عن حلول وسط ، ول حترتم الكبار ، اخل اخل من الهتامات

 الصةل ابملطالب املرفوعة وحقيهتا وموضوعيهتا.
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مل يكن املعسكر التقديم ابي حال متصلبا ، كام مل تكن الاس تاذة أأمل متصلبة ، بل لقد سعي هذا املعسكر اكرث من غريه ، لاللتقاء 

ة ، بل اكن لك مهه مرتبطا بتامني بلك املندوابت ، وتوحيد صوت النساء . يف لك ذكل مل يكن يبحث عن ماكسب حزبية او قيادي

حقوق املراة يف داخل التجمع ، ودفعها لالمام ، متهيدا للنضال الصارم من اجلها خارج التجمع ويف اجملمتع ويف النضال ضد السلطة 

 ادلكتاتورية.

تكن هناك مساحة للمساومة ، حيث ان وتبين س يداو ، فانه مل  5الا انه يف حاةل حقوق النساء ، ويف احلالت احملددة املرتبطة ابملادة 

، بل ومع املعاهدات ادلولية . وقد  1995ل تتناقض حفسب مع لك القرار اجملاز عن ادلين وادلوةل ، وعن بقية قرارات مؤمتر عام 5املادة 

ساومات رخيصة ترض بقضية اكن راي التيار التقديم انه اذا مل تكن هناك اماكنية للتغيري حنو الافضل ، مفن الاجدي اذن عدم تبين م 

 املراة ، الامر اذلي مل يوافق عليه لك من املعسكرين الرجعي والوسطي.

، هو الغاهئا لكية ، وخصوصا اهنا ل ختدم قضية املراة كام يبدو من  5لقد اكن احلل الوسطي املبديئ املقبول ، يف حاةل تعذر تغيري املادة 

ا النص الغامض والعام عن عدم التناقض مع الاداين ، وذكل بعد ان جاء يق مواد سايقة مبدا قيام الوهةل الاويل ، وامنا تقيد حقوقها هبذ

 ادلوةل عيل املواطنة ، وتساوي مجيع املواطنني ، مبا فهيم النساء، يف حقوقهم وواجباهتم ، امام القانون.

 

 انعدام ادلميقراطية ادلاخلية وتسلط القيادات الرجعية:

وما دخل التجمع ، اذا اكنت بعض النساء ، يقفن ضد حقوق املراة ، وضد اتميهنا مبعاهدة عاملية اصبحت اساسا قد يقول قائل ، 

 للس ياسة جتاه املراة يف اي بدل متحرض ؟

هبم ، ونقول ان وقوف معظم النساء املشاراكت يف املؤمتر ، ضد اجازة التجمع لس يداو ، امنا اكن انعاكسا لنعدام ادلميقراطية يف احزا

وكون القيادة اذلكورية عندمه مل توافق عيل اجازة املعاهدة. تبدي ذكل يف موافقهتن  يف اللقاءات الثنائية مع ممثالت التحالف وبقية 

 اجملموعة التقدمية املطالبة ابجازة التفاقية وتراجعهن  عن ذكل بعد التنس يق مع احزاهبن ، ويف حلظة التصويت.

 عيل القيادة اذلكورية ليس حكرا عيل الاحزاب التقليدية وادلكتاتورية.  ولكن يبدو ان الاعامتد 

فآأمل قرين نفسها، ورمغ وضوح موقف التحالف التام من هذه النقطة اضطرت ايل نقاشها مع عبدالعزيز خادل وطلب دمعه. وقد اكد لها 

قد يشفع لها جحم الضغط اذلي تعرضت هل من ديناصورات  ،الا ان أأمل -اجازة س يداو  -الرجل دمع قيادة التحالف التامة لهذا املطلب 

احلركة النسوية،وحديهثن اجلاهل عن املعاهدة ، وسلوكهن الفظ، اذلي امتد يف الهناية ايل الهتديد جتاهها من اؤلئك املوظفات احلزبيات 

 وقياداهتن.

 

 خالصة : 

سيئة الصيت . ويف احملصةل  5ة محلاية حقوق املراة ، كام مل يغري  املادة انهتيي الامر ابن مل جيز مؤمتر التجمع مضن واثئقه ، معاهدة دولي

 وقف موقفا رجعيا ومعاداي لقضااي املراة .  مفا هو احلل من هذا ؟

يف ظين املتواضع ان السودان حيتاج ايل احزاب جديدة ، وايل حتالفات جديدة ، وايل حركة نسوية جديدة ، وذكل لن احزابنا يه اما 

ية ، او عقائدية ، او احزاب سلطوية تنشا عرب السلطة ومن اجل السلطة ، كام ان التحالفات القامئة يه حتالفات انهتازية ، ل تقوم طائف 

عيل وحدة الربامج وتقارب الاهداف ، وامنا عيل توازانت ، وماكيدات ، ولعبة الكرايس ، وش يلين واش يكل ، كام ان احلركة النسوية 
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سلطة وتكل الاحزاب ، واقدم تنظاميهتا ، الاحتاد النسايئ يعاين من ازمة برامج وازمة اجتاه وازمة قيادة ، والتنظاميت مدجنة من قبل ال 

 اجلديدة والتقدمية ل تزال صفوية وصغرية احلجم ومنعدمة التاثري.

كام ان املثقفني يف تكل الاحزاب الشمولية حنن املؤمنون حبقوق الانسان وحقوق املراة ، ل نريد ان خنضعها للموازانت واملساومات ، 

واملعادية للمراة ، مه اانس مثلنا ، وهلم قدراهتم واختياراهتم ، وليس من واجبنا التاثري علهيم ، فهم ادري بتكل الاحزاب ، وادري 

ملتنورات من النساء، اذلين مبصاحلهم، والاختيار يفرتض ان يمت مهنم ، كام اخرتان حنن ، وكام اختارت غالبية الشعب السوداين وا

 انفضضن عن تكل الاحزاب. 

ليس يل مشلكة اطالقا يف ان يتطور جيل جديد من داخل تكل الاحزاب ، يطرح طرحا جديدا ، ويتقيد ابدلميقراطية وحقوق 

ن املراة الانسان ، ولكنين لالسف ل اراه ، ولو اكن ففي بنية تكل الاحزاب من الكواحب والاليات ، ما جيعل هجده حر اث يف البحر. اإ

 السودانية  تهنض ، ولكن هناك من حياولون تكبيل هنوضها . 

ميكننا هنا ان ننظر لتحصيل املراة العلمي ، واكتساهحا للجامعات ، ونشاطها الانتايج يف مناطق الانتاج التقليدي ، وتوفريها لقتصاد 

سودانية  54نتايج واخلديم ، واجنازاهتا العلمية ، حيت اصبحت لنا اكرث من املعيشة يف املدينة ، ودخولها ايل اكفة جمالت العمل الا

بدرجة معيد اس تاذ يف اجلامعات الامريكية ، ومساهامهتا الس ياس ية ، ومن اعظمها الاستشهاد ، واذلي اجرتحت رشفه التاية ، 

ن الوصول ايل مراكز القرار والسلطة ، لنجده صفرا، ومشاعر ، وجهيان ، وزهرة عبدالقادر ، وخبيتة احلفيان، مث لننظر  ايل حظها م

 ولنجد املسؤولون عن قهرها ، مه نفس املسؤولون عن قهر الشعب السوداين.

 

 2003أأغسطس 
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 7الثورة النسوية يف السودان

 

 لصفحة الاويل يف منرب احلوار فاجد ارهاصات الثورة النسوية ساطعة .فتح اا 

 

ان تفور حتت السطح وختمتر ارهاصات ثورة اجامتعية نسوية س تقلب لك املوازين الاجامتعية لقد ظللنا نزمع انه يف السود

 .وها ان حقل الكتابة واملسامهة يف البورد يكشف جانبا من تكل الارهاصات ،والس ياس ية والثقافية ميت ما انفجرت

قايف والاجامتعي والس يايس مبفاهمي افتح الصفحة الاويل للبورد فاجد خمتلف املساهامت لاكتبات البورد ختاطب الث

 :وها هنا بعض الامنذج من اذلاكرة ودون ترتيب وابختصار شديد ،جديدة ووعي متقدم ولغة راقية

 ،النقدية ،وهن يكتنب عيل مساحة واسعة وحماور متعددة من الكتابة الابداعية ،لك من تكل الاكتبات لها صوهتا اخلاص

الفنون اخل اخل من القضااي اليت ما ان يدخلن لها حيت  ،القضااي الاجامتعية  ،والتارخي  الفلسفة ،الس ياسة ،قضااي اجلندر

 .يفلفلهنا ويرضبن فهيا قصب الس بق

يطرح السؤال نفسه اذا اك اكنت اكتبات البورد تعبري عن هذا اجليش العرمرم من الصحفيات واملبدعات والاكتبات 

فلامذا ل نري انعاكس ذكل يف تبوء النساء السودانيات ملواقع متفدمة يف  ،توالباحثات والناشطات املدنيات والس ياس يا

ملاذا هذا التناقض املذهل ما بني هذا الاسهام النسوي الكبري يف صنع الواقع  ،مراكز صنع القرار الس يايس والاجامتعي

 وبني ان مقة الهرم الاجامتعي مس يطر علهيا بشلك ذكوري حبت؟ ،الثقايف والاجامتعي

تس تخدهما النساء وخصوصا  -واعية او غري واعية  -السؤال الثاين هل جهر الس ياسة ومراكز القرار هو اسرتاتيجية بديةل 

وايل اي حد تكون هذه الوسائل الاخري  ،الاجيال اجلديدة مهنن يف ايصال صوهتن ومشاركهتن عرب وسائل اخري

 احلياة العامة يف السودان؟ انجعة يف غياب النساء عن املشهد الس يايس املس يطر عيل

ولكهنن يسامهن يف خلق احلياة  ،السؤال الثالث عن دور النساء ممن ل يظهرن عيل صفحات النت او اجلرائد او التلفاز

وجتديدها عرب كسب العيش ورعاية الارسة وتربية الاطفال وذكل يف ظل ظروف قاهرة ويف غياب الزوج او الرجل يف 

حيث اسهام  -يف ذاته -وميت يتحول هذا الواقع  ،يضا جزء من هذه الثورة النسوية اليت ختمترأألسن هن ا ،مرات كثرية

 ايل وعي ابذلات ومطالبة ابحلقوق اليت تقابل الواجبات ؟ ،املراة ل ينكر

هجوم النسوي ول انيس ان اشري ايل ال  ،اتفق عيل احلجم الكبري لالبداع النسوي يف جمالته البحثية والفتية والادبية اخل 

 ،واذلي من مظاهره ان العرشة الاوائل يف امتحاانت الشهادة ملدة عقدين او تزيد  ،الاكحس عيل مؤسسات التعلمي العايل

  مس يطر عليه متاما من قبل النساء

                                                           
 مقتطفات من حوارات في منبر سودانيز اونالين كوم 7
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يب ول ر  ،وهو امر كام قلت ملعزت اقرب الينا من حبل الوريد ،اعتقد اننا ميكن ان نبتدئ برئاسة امراة حلزب س يايس

 .امرا عسري التحقق ،ة للوزارة او ادلوةلأأ املر  اسةئلن يكون معها ر  ،انناسرني عام قريب حتولت هامة يف البنية الس ياس ية

 

 متارض ش يخ ادلين:

دورك اكحد رائدات العمل الابداعي يف جمال املرسح سواء مكمثةل او خمرجة او ابحثة س يظل يسجهل اترخي الهنضة 

وعندما حيرتم انسان  ،وعندما حيرتم املرسح يف السودان ودوره ،ندما يكتب بصورة موضوعيةع  ،املرسحية السودانية

 قرسا من ايدي اعداء املواطن والانسان. ،او ابلحري عندما ينزتع هذا الاحرتام اذلي هو مؤهل هل ،ومواطن السودان

وعيل الباحث ان يكون  ،يكون س ياس يافرض عيل الاديب ان تفان احلياة العامة السودانية  ،كام قلت يف جمال اخر

آن ،انشطا آن ،او بلكمة الطف ،وعيل املرء ان حياول الهدم والبناء يف أ وهذا لكه يرجع لتشوه  ،التفكيك والرتكيب يف أ

 .اذلي يفرض عيل الناس خيارات ليست من اولوايهتم ول ينبغي ان تكون ،الثقايف -الس يايس  -الواقع الاجامتعي 

الا اين ل  ،ويف احلقيقة فانه عدا من نقدك اذلايت اعاله ويف اماككن اخر ،انظر ايل مسامهتك كاكتبة من هذا املنطلق

 ،فاان اراه ممكال ومنغام مع دورك مكمثةل وخمرجة واكتبة نصوص مرسحية اخل  ،اري اي اعرتاض عيل دورك كاكتبة

 وقف الانساين ومصب الابداع السوداين.وهو منبع امل ،وكتاابتك تس تقي من نفس املنبع وتصب يف نفس املصب

 

 ردود عىل تساؤلت:

عيل ممارس هتا للعمل  ،طبعا اان مل اقل انه ليس هناك انعاكس لبداع املراة وتقدهما الكبري وهذه الثورة اليت ختمتر

ن مراكز ولكن قلت اهنا مغيبة ع ،فالنساء عندما ميارسن الس ياسة فهن متقدمات واوسع افقا من الرجال ،الس يايس

 ويف هذا فليتواصل احلوار. ،القرار

 ،وهذا حقيقة من ابب اخلطآأ غري املقصود واذلي ل يغتفر ،ول اعرف كيف نسيهتام ،جنالء ومريفت عيل العني والراس

بسبب من  ،ولكن الاس تاذة رابح الصادق املهدي اعتقد قد وجدت حضورا س ياس ياواماكنيات للنرش وشهرة ل تقدر

 ذلكل ل اري سببا لكامي امزيها اكرث. ،وضعها املمزي

فنحن يف السودان منر  ،ولكن اعتقد اهنا انتاكسة جممتع اكرث مهنا انتاكسة املراة حفسب ،نعم اعتقد انه متت انتاكسة كبرية

 ،تطورااذا اكن هذا ميكن ان يكون  ،وامنا منط التطور الاحنداري او الرتاجعي ،بنط التطور ليس الراساميل او الاشرتايك

 ،مكتفني ابلسفاسف والقشور ،وما ذكل الا لعجزان عند جفر الاس تقالل وما بعده عن مواهجة اكرث القضااي مصريية

 بل تتفامق وتتضخم. ،واملشآلك اليت ل حتل ل تكون بنفس جحمها مع الوقت

وبكثري من الايدلوجيات  ،اعتقد ان كثريا من النساء قد اخندعن ابحزابنا الس ياس ية وخصوصا اليت تزمع التقدمية

فوق وجود رشحية ل يس هتان هبا من القيادايت النسوية  ،"الثورية " اليت يه يف مجملها ايدلوجيات ذكورية وابوية
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واليت  ،فوقا عن الهجمة العنيفة املضادة للمراة ،وهذا جزء من اس باب الانتاكسة ،مثلها مثل الرجال متاما -الانهتازية 

 ء احلراكت الاصولية يف السودان عيل خمتلف تلويناهتا.قادهتا ابيدي النسا

فان حلقات تتوسع ابس مترار من النساء قد قدمن الكثري يف جمال النشاط  ،ابملقابل جند انه رمغ سوء الظروف املوضوعية

ن نصل بقدر ما اك ،ولهذا ل اعتقد ان املراة معوما سامهت يف الانتاكسة ،وان كن قد وقعن حتت حصار قاتل ،العام

امنا ترجع لظاهرة  ،الانتاكسة موهجا ضدها بصورة كبرية.اعتقد ان اي سلبيات تقرن مبا يسمي ابلسلوكيات النسائية

ويف القلب مهنا مساةل رضب  ،التمنيط والتنش ئة الايدلوجية اليت يرمس هبا اجملمتع اذلكوري ومؤسساته دور املراة وحدودها

اري يد  ،النسوي كام تقولني -وذلكل فاان حيت يف هذا الرصاع النسوي  ، - اختااملراة بيدقوها يب -النساء ابلنساء 

ول ريب ان الرجال يس تخدمون هذا  ،وهمينة املؤسسات التقليدية والاس تغاللية ،الايدلوجية اذلكورية واحضة

 ط امحلراء املزعومة.وخصوصا اذا جتاوزت يف ذههنم اخلطو  ،الاسلوب كشلك من اشاكل اخضاع املراة ووضعها يف علهبا

 

 الأحزاب اجلديدة: ةرضور 

لهذا يبدو الزنوع الطبيعي  -امراة ورجل  -وامنا الانسان واحد رمغ امل شقه ايل قسمني  ،امنا الكون واحد رمغ الكرثة

عامل ولهذا ايضا يكون النضال املشرتك من اجل  حبثا عن تكل الوحدة اليت اكنت ذات يوم .،لالحتاد بني املراة والرجل

واتفق معك عيل ختلف هذه التجمعات اذلكورية الابوية املتسلطة اليت نسمهيا  ،افضل لالنسان.اتفق معك ايل حد كبري

 كام يقول الرائع ابكر ادم اسامعيل. ،وممارس هتا الس ياس ية بعقلية سوق امللجة ،احزااب سودانية

وذلكل فان منظامت اجملمتع  ،جممتع س يايس وجممتع مدينمن الناحية الاحري فان العمل العام ل يهنض الا فوق جناحني: 

وقد اكنت هذه  ،ل تكون بديال عن النضال الس يايس واملسامهة الس ياس ية واجملمتع الس يايس -عيل امهيهتا الفائقة  -املدين 

من اجل  ،اذلي اراد لنا ان هنجر الس ياس ية والبدائل الس ياس ية ،نقطة خاليف الاساس ية مع الاس تاذ برشي الفاضل

 .تكوين مجموعات ضغط ومنظامت مدنية

اي  ،ذلكل فاان ارص واشدد عيل رضورة قيام تنظاميت س ياس ية جديدة وفكر س يايس جديد وممارسة س ياس ية جديدة

ويفتح الباب امام جامهري  ،يقفدم البديل عن خترث وتلكس الس ياسة السودانة ،ابختصار جممتع س يايس سوداين جديد

املهمشني للمسامهة الفعلية واجلادة واملمتزية يف العمل العام.بل يه الورطة ويه الازمة ويه القضية النساء والش باب و 

 ،ول سبيل غري امساك الثور من قرنيه وطرحه ارضا او فعل ما يروق لنا به ،فلك هرب مهنا هو الهيا ،اليت ل هرب مهنا

والثور عندي هو الازمة السودانية بلك جتلياهتا اليت  ،هقبل ان يكرس لك اخلزف وقبل ان يدخل يف احشائنا قرونه هذ

 مقيت برشهحا بشلك ل اكن اطمع ابلتعبري عنه بصورة افضل.

 

 عالية عوض الكرمي:

 ،اثبتت يل قوة اللكمة ،س نة املاضية 15جتربة املعسكر الس تايين اي عالية واليت اتبعهتا وقرأأهتا بشلك ل بآأس به خالل ال

اكنت املعارضة غالبا يف  ،عاما يه معر انظمة رشق اورواي 50عاما من معر الاحتاد السوفييت و حيث عيل مدي س بعني
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ولكن هذا الزمخ الاديب والتعبريي  ،وليس بفعل س يايس مبارش مل تكن تتواجد اي رشوطه ،املشهد الاديب وعرب اللكمة

افرز ألكه بقيام التضامن يف بولندا عام  -اد السوقييت مثل اننا امختوفا يف الاحت -واذلي لعبت فيه النساء ايضا دورا كبريا 

مما ادي لطوفان التغيريات يف اواخر  ،يف التش يك وغريها 77وحركة حقوق الانسان يف روس يا ومجموعة ورقة  1980

 الامثنينات واوائل التسعينات.

امنا حتمل زمخ وارهاص الثورة الس ياس ية  ،ذلكل فاان اقول ان هذه الهنضة الابداعية واملدنية للمراة السودانية الشابة

الا لكامي يكون  ،وانعدمت فهيا لك البدائل ،وان الس ياسة السودانية ما تفسخت هكذا ،والاجامتعية النسوية القادمة

 البديل عهنا جذراي وخارقا للمآألوف.

ع رضورة التحول املشهد احلزيب ستمت يف اتساق مع التغيري الس يايس وادلميقراطي وم ،ازمع ان الثورة النسوية القادمة

ورمبا اكن  ،بل أاكد اقول ان جيل النساء اجلديد هو املؤهل لجناز التغيري يف بنية احلركة الس ياس ية السودانية ،واملدين

ولكن كلك يش يف الوجود فان الس يل العرمرم ل بد ان يبتدئ بنقاط  ،هذا اقرب الينا من حبل الوريد ويف متناول اليد

 ومشوار الالف ميل ل بد ان اييت عرب خطو اخلطوة الاويل. ،تجمعصغرية ت 

ليس الا  ،وهل اخنراط املراة فهيا برشوطها احلالية ،ما يه الا ممارسة ذكورية منفرة ،هل الس ياسة بصورهتا املامرسة اليوم

 ،ا كطريث للوصول للسلطةاليت تنظر للس ياسة يف ابسط حالهت ،تسلامي هبذا الواقع اذلكوري وهذه املامرسة اذلكورية

 متجاهةل جوانهبا الثقافية والاجامتعية ) هنا امتايه مع اس ئةل عاليه املهمة ( 

 

 النساء والس ياسة: 

ويف  ،حيث نالحظ ان احلزب ميكن ان يصعد املراة ويلمعها ،يف ابعاد املراة او يف تدجيهنا ،ما هو دور احزابنا القامئة

ويه بنية الوعي اذلكوري والتطلع للقيادة  ،رادت واذا جتاوزت اخلطوط امحلر الاساس يةنفس ميكن ان يسقط جحرها اذا ا

 .احلقيقية ومقاربة الس ياسة مبفاهمي امشل من س ياسة سوق امللجة عيل حد قول ابكر ادم اسامعيل

كة من اجل وهل يه مرتبطة ابملعر  ،ليست معركة اساس ية  ،هل قضية متثيل النساء يف مراكز صنع القرار الس يايس

وهل ميكن يف اطار احلركة الس ياس ية التقليدية ان يمت تفعيل  ،ام سابقة لها ،ام لحقة لها ،ادلميقراطية والتغيري الاجامتعي

بل اقول ان احباط  ،ام ان هذا امر ل ميكن احلمل به .ن احباط بعض الناشطات من الس ياسة ،دلور املراة الس يايس

 ،يرجع ايل الواقع الس يايس البائس للك من اطراف احلمك واملعارضة املفرتضة ،شلك عاماملواطنني السودانيني مهنا ب 

 وذلكل اك الاجتاه للعمل الابداعي والبحيث واملدين اخل ..

 ،او هل بوسعه وحده ان حيل اشاكلت الازمة السودانية ،السؤال هل ميكن للعمل املدين ان يفرز وعيا س ياس يا جديدا

يف اسهام املراة وكيفية اخلروج ابلس ياسة من  ،من مواقع الصحفية والنشطة الس ياس ية -اركة نشطة مكش -وما هو رايك 

املاكن الضيق اذلي ادخلهتا فيه ديناصورات املشهد الس يايس السودانياؤمن معك عيل ان السري الاحنداري حلركة حترير 

اما من منتصف الس بعينات فقد  ،ركة تصاعديةحفيت ذكل احلني اكنت احل ،النساء السودانيات بدات من نظام مايو

ول يغيب علينا عالقة ذكل ابلحندار الاجامتعي العام وس يادة الايدلوجيات الاسالموية التسلطية  ،بدات يف الاحندار
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عي والتآلك الاجامتعي وس يادة الامناط الاس هتالكية ابلاكمل بعد انتشار ظاهرة الاغرتاب وتراجع مشاريع التغيري الاجامت

 اخل اخل من العوامل.

 

 الاس تاذة نور اتور:

وهو انتاكس متعمد سواء اكن من طرف النظام  ،اؤمن متاما عيل دور لك الاطراف اليت ذكرت يف الانتاكس بوضع املراة

 وقد ،الفايش احلامك او من طرف معارضيه املزعومني من قادة الاحزاب اذلكورية املتجمعة يف التجمع الوطين ادلميقراطي

جتمع املريغيت والتجاين ) ورمبا يفرتض الرجوع اليه مرة اخري .. ،ابتدرت بوس تا من قبل عن دور التجمع مل امكهل للهناية

 (وقرنق .. اعدي اعداء املراة السودانية

وعن  ،يف احلط من دور املراة والرتاجع به ،كنت اود ايضا ان اساكل عن دور احلروب الاهلية املس مترة يف السودان

ودور احلرب معوما يف انهتاك حقوق النساء  ،نهتآاكت البشعة حلقوقهايف مناطق العمليات واملناطق املتاثالو ابحلربالا

وهو موضوع مل جيد اهامتما كبريا يف ادبنا الس يايس ..اؤكد عيل قوكل ان الامر ليس هو ثنائية  ،والاطفال والش باب اخل 

واذلي ل يس تقمي الا ابدلراسة اجلادة ملكوانت جممتعنا  ،نا الاجامتعية املتخرثةوامنا هو حفر معيق يف بنيت  ،امراة -رجل 

 السوداين يف خمتلف جتلياته.

آلك الس ند الاجامتعي والفائض  ،اؤيد رايك ان صنع القرار يف السودان حمتكر من قبل خنبة تتناقص ابس مترار وتتآلك لتآ

 ،ويكون البحث عن اليات جديدة لشرتاك الناس يف صنع القرار ،الاقتصادي اذلي تقوم عليه وتوزعه وجتدد به نفسها

وهو ما  ،مرتبطا بوجود اليات جديدة لعادة بناء البنية الاجامتعية وخلق الفائض ابلكسب ل توزيع الريع والامتيازات

 .ظللنا نؤكده كرشط للحداثة والهنوض الاجامتعي يف السودان

 ،وطنية مثل الاس تاذة اجلليةل سعاد ابراهمي امحد والاس تاذة الكبرية جناة محمد عيلاؤيد وهجة نظرك واختفائك برموزان ال

الا ان  ،واليت رغام عن انتقال خطاهبا للتقليدية بل والرجعية مرات ،ول انيس كذكل الاس تاذة فاطمة امحد ابراهمي

واذلي مل ول تس تفيد  ،يد من الناشطاتولكي اسف عيل الرتاشق اذلي مت بيهنا وبني العد ،اسهاهما ل ينكره الا ماكبر

 .وقد نرجع ملوقع الاس تاذة فاطمة ودورها يف احلركة النسوية بلك اجيايب وسليب فيه ،منه الا القوي املعارضة حلقوق املراة

ولكن ممارس هتا عيل النساء حتمل معاين اكرب مما حني متارس عيل  ،ظاهرة التشهري كام قلت ل متارس عيل النساء فقط

بيامن يف حاةل الرجال تبع من حساابت  ،تغرتف من لك ارث اخضاع املراة ،تسكيتية -فاملهمة هنا اخضاعية  ،الرجال

ول تس تخدم فهيا الاسلحة الغليظة من نوع التشكيك يف قدراهتا او يف اهنا كتبت ما كتبت او اجنزت ما  ،س ياس ية

يبحثوا عنه ابرصار يف  ،بل يه رجل متخفي ،ا ليست امراةيرص الكثريون مثال عيل ان الاس تاذة رودا مرد -اجنزت 

ل اعتقد ان قضية متكني املراة  -دون ان يكون لرصارمه هذا اي معطيات ول معين يف الواقع  ،خمتلف الشخصيات

ة لك ويه ابملعين دا قضي ،فهيي جزء من معلية متكني املواطن والانسان السوداين كلك ،السودانية يه قضية املراة فقط

 وذلكل جتدان ل نبخل ابلراي واللكمة ويه اضعف الاميان. ،مواطن ولك انسان
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الاساليم او يف  -لفت نظري ما رسدته من تراكامت الثقافة املعادية للمراة سواء يف الفلسفات القدمية او الرتاث العريب 

قافات عن القمي اليت حترتم الانسان وحترتم وحنن نبحث يف لك الث ،ولكن يف لك ثقافة هناك نقيضان ،ثقافتنا السودانية

 املراة بكوهنا انساان.

 

 الثورة النسوية: 

ولكن سري  ،واملواطن السوداين معوما ،ما يه مرايم هذه الثورة ؟ اعتقد ان مرامهيا يه حترير ومتكني املراة السودانية

فان  ،ايل دائرة الفعل الواعي ،ة العفوية والتخمروطاملا مل خترج ارهاصات هذه الثورة من دائر  ،الثورات كام تعمل متعرج

 مبا فهيا انتاكسها او احنرافها اخل ،لك الاحامتلت تظل مفتوحة

وان  ،متاما كام الرجال ،وضد وضعهن البائس يف هذا الواقع ،وضد واقع الازمة السودانية ،النساء ثرن ضد الواقع املتخرث

واان ل اعتقد ان قضية حترير ومتكني النساء  ،مبا وعي اكرب برضورهتاور ،اكن لهن اس باب اضافية وامعق ابلثورة

وان اكنت حتتاج لدوات خاصة ولها  ،السودانيات ميكن ان تمت مبعزل عن بقية قضااي اجملمتع او مبعزل عن الازمة العامة

 يف اطار الازمة العامة وبقية قضااي اجملمتع ،متزيها

ملاذا اتيت ابسامء الاخوات اماين الس ين ودكتورة بيان ودكتورة همرية عيل سبيل  وقد تسالين اذن ،اتفق معك يف ذكل

مبا  ،واان اقول ان الثورة النسوية اليت ختمتر تفرض نفسها عيل امجليع ،املثال للقامئة اليت صدرت هبا لس تة اكتبات البورد

خري فاان ل اري ان يف طرح املذكورات او معوم ومن الناحية الا ،فهيا بعض التيارات او العنارص السلفية او الاسالمية

فان  ،بل ابس تثناء بيان واليت تقدم مقارابت خمتلفة وممعنة يف التناقض مرات ،اكتبات البورد موقفا اثبتا ضد قضااي املراة

يدلوجية وان كن يقدمن اطارا اخر لهذا التحرير وفق رؤيهتن الا ،هؤلء الاكتبات ل يقفن ضد حترير املراة ومتكيهنا

 والس ياس ية

 

امنا يه خطوة يف اجتاه حترير  ،همام اكن شلك اخلطاب وحمتواه ،من الناحية الاخري فان الكتابة معوما والصوت املس تقل

وذلكل اييت  ،وان يكون صوهتا منخفضا او منعدما ،متقدمة عيل مرحةل ان يتحدث الاخرون ابمسها ،ومتكني املراة

 .تتقديري لكتابة هاتيك الاخوا
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هنا ثورة احلقوق: النظام العام والهندسة الاجامتعية وبيت الفنون  8اإ

 

 (يقال يف املثل: حبثت عن حتفها بظلفها)

ن السلطة احلالية، بعد أأن مكنت لنفسها اقتصاداي وس ياس يا، ابستيالهئا عىل لك مصادر الرثوة، وبتدجيهنا للقيادات  اإ

ىل أأسلوب القفازات احلريرية، الس ياس ية ورشاهئا، وبعد أأن تصور احلاملون أأ  هنا س تنتقل من أأسلوب القفازات احلديدية اإ

طالقها يد القمع هوجاء، ترضب رضب  يبدو أأهنا مثل تكل العزنة اليت بطرت ، فبحثت عن حتفها بظلفها، وذكل ابإ

طالقها حلثالهتا العامةل ابمس الأمن عىل ترويع الأمن ، وتدخلها ا ملزتايد يف خصوصيات معياء، وتدوس دوس عرجاء، وابإ

ىل ما ل حيصها و ما جيلب النفور مهنا، حىت من طرف من مل  الناس، وتركها ما هيم وميكن أأن جيلب التعاطف لها، اإ

 يعادوها لأس باب س ياس ية، فاكن أأن تضايقوا مهنا لتدخلها الفظ يف حياهتم الاجامتعية .

 

 مرشوع الهندسة الاجامتعية الاسالموي:

ة للنظام، حتت قانون النظام العام ، وبتنفيذ رشطة امن اجملمتع اخل ، ليست جديدة يف ممارسات النظام املامرسات احلالي

ول يف هنجه، اذ يه تشلك محلة وسداة مرشوعه الاحنداري امل سمي من طرفهم زورا ابملرشوع احلضاري، ويه جزء من 

نسان قبيح هجول مرشوع الهندسة الاجامتعية اذلي هدف هل النظام لتغيري تركيبة  املواطن السوداين ليصبح مسخ كوز : اإ

 . ذو بعد واحد وجالفة ابدية وعداوة مع نفسه والآخرين، وههيات

هنا  ويف حني اكن غرض مؤسيس الهندسة الاجامتعية اجيابيا لإعادة بناء اجملمتعات املدمرة بسبب احلروب أأو الكوارث، فاإ

ح أأيدلويج لشطب التعدد والتنوع الاكمن يف الإفراد و يف اجملمتعات، وقهر يف يد الأنظمة الشمولية قد حتولت اإىل سال

نساان جلفا مدمنا  احلرية وخلق الإنسان ذو البعد الواحد، أأي الإنسان اجلديد كام اسامه منظري الش يوعية، فاخرجوا لنا اإ

ع املؤمن كام يف التجربة الاسالموية، عىل امخلور منعدم احلساس ية كام مت يف روس يا، أأو الفرد املتوجه اإىل هللا واجملمت

 . فاخرجوا لنا أأهل التطرف والصلف من أأمثال جنود رشطة امن اجملمتع الطفابيع

ومرشوع الهندسة الاجامتعية بدأأه النظام منذ أأايمه الأوىل، واكنت اجلهة التنفيذية هل يه وزارة التخطيط الاجامتعي ، 

عادة صياغة املواطن السوداين عىل الهيئة واليت اكنت سوبر وزارة أأو الوزارة الأم  اليت خرجت من ابطهنا معظم مشاريع اإ

الكزيانية املنفرة والقبيحة، ول غرو أأن اكن وزيرها هو الرجل القوي يف السلطة حينذاك ورمبا الرجل الثاين يف ادلوةل : 

وةل" مبا يتسق ورؤية " الإسالميني " (( عىل عامثن محمد طه . وقد اكنت تكل الوزارة ))"تريم اإىل "صياغة اجملمتع وادل

حدى املقالت. ومن داخل تكل الوزارة خرج لك هوس الأفاكر اجلهادية والفصل بني املرأأة والرجل  حس امب جاء يف اإ

وقوانني النظام العام وامن اجملمتع وقوانني الأحوال الشخصية والردة اخل بل قرارات فصل العاملني من هجاز ادلوةل واجليش 

                                                           
 مقال ُكتب عقب اغالق النظام لبيت الفنون واعتقال بعض المشاركين والمشاركات في نشاطاته 8
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هنا حققت بعض أأهدافها، وبعد املعارضة الرشسة و  ولكن الصامتة  -أأسلمته اخل ، وقد مت حل الوزارة لحقا بعد أأن ظنوا اإ

 . اليت قادها النس يج الاجامتعي السوداين وهو يرفض فريوسات التعصب اليت حاول الكزيان زرعها فيه -

منا هو جزء من بن  ذن، واإ ن قانون النظام العام ليس شذوذا اإ يان متاكمل لرتسانة من القوانني اليت تعمل لصياغة اجملمتع ليك اإ

وقانون الإجراءات  1991وقانون الأحوال الشخصية لعام  1991من بيهنا القانون اجلنايئ لس نة  -يكون جممتعا كزيانيا 

م وقانون الرشطة 1993م و قانون الإثبات لس نة 1993م و قانون املعامالت املدنية )تعديل( لس نة 1991اجلنائية لس نة 

وقوانني امن ادلوةل اخملتلفة ، ومسة لك هذه القوانني أأهنا اعمتدت عىل الهنج الكزياين املتخلف املعمتد عىل أأغلظ 

الاجهتادات الاسالموية الرامية لقهر اجملمتع وخدمة احلمك واحلامك، وجتاهلت الرتاث القانوين السوداين والعاملي املس تنري 

  الحا أأيدلوجيا للمتكني الاسالمويوالانساين واكنت س

ن مرشوع الهندسة الاجامتعية بعد  نقاذ مل ينتج فقط ترسانة من القوانني املعادية للمواطن واملنحازة  21اإ عاما من حمك الإ

منا أأنتج قضاة ورجال رشطة وامن تنعدم فهيم ابسط قواعد الرشف والأمانة والزناهة، وترتا مك لأغلظ الغرائز الكزيانية ، واإ

نتاج الكوز القدمي  فهيم ممارسات فظة من الفساد والغلظة واجلالفة .. أأهنا أأنتجت مرشوعا اكمال للقبح والعنف وأأعادت اإ

يف شلك أأكرث ختلفا وتسلطا، فالكوز القدمي كام قال قائلهم حيامن اكنوا يف اجلامعات يرفع السوط مرات ويرفع الس يف 

ى فوق ظهرها ش يوعيا ، ضع السوط وارفع الس يف حىت ل ترى فوق مرات )ضع السوط وارفع الس يف حىت ل تر 

ظهرها أأنصاراي( أأو كام قال . اليوم فان السوط والس يف مشهران طول الوقت، ومنوذج الكوز الغيب "ذو الاضنني" 

لرشطي واذلي يتطاير الزبد من شدقيه اختفى بعد أأن غرقوا يف مذلات البطن والفرج، واستبدلوا كوزمه ذاك بمنوذج ا

ورجل الأمن املس تلب واذلي جتمعت فيه لك سلبيات رجل الرشطة التقليدي مع مطوع الوهابية املتخلف مع لؤم رجل 

الأمن املايوي وقساوة من يقتلوا الالكب والقطط وحيصبوا احملبني يف الإحياء ابحلجارة يف صغرمه ، ليتحولوا يف كربمه اإىل 

  طة امن اجملمتعسفاحني يف بيوت الأش باح وجالدين يف رش 

ن هجاز ادلوةل يف السودان قد اكن دامئا معاداي للمواطن، وذكل منذ تكون ادلوةل احلديثة اليت قامت عىل أأس نة  اإ

، مث كرسها الاجنلزي وورثهتا الأنظمة املدنية والعسكرية اليت مل تتورع عن قتل املزارعني 1821الباش بوزق وهراواهتم بعد 

املودل وقصف اجلزيرة أأاب اخل وحرق اجلنوبيني يف الضعني اخل، عدا عن مئات اجملازر يف  يف جودة ورضب الأنصار يف

ومه اسؤأأ  -مث ورث الكزيان لك هذا ودجموه بتسلطهم وعنجهيهتم واوهاهمم الرسالية  . اجلنوب وجبال النوبة ودارفور اخل

ول قبحا وحزان يف العامل، وجعل من شعبه ، ليخرج لنا مسخ مشوه جعل من السودان أأكرث ادل -الأرض خلقا وأأخالقا 

 أأش باح ل تس تطيع أأن ترفع رأأسها أأمام بزة رشطي .

 

 قانون النظام العام قانون جائر:

أأما قانون النظام العام فهو قانون جائر يعمتد عىل نفس الفلسفة القمعية اليت هدفها قهر املواطن وتضييق حرايته وتعسري 

 : ادلوةل، أأو وكام كتب الزميل عبد هللا عيدروس يف غري هذا املاكن حني قال حياته وجعهل اعزل أأمام هجاز

 )مشلكة قانون النظام العام تمكن يف عدة مس توايت يه:
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فكرة احملامك املتخصصة يف حد ذاهتا مشلكة وتتعارض مع مبدأأ فصل السلطات الثالث ومبدأأ املساواة أأمام  .1

ضافة ملعرفتك مبا جرته هذه  املساةل عيل البالد حني يرصف القضاة مرتباهتم أأو بعض العالوات من اجلباايت اليت احملامك، اإ

ختصيص احملامك  -حتصل من احملكومني ، مثل حممكة الرضائب، حممكة سوداتل سابقا، حممكة امجلارك ، حممكة املرور، اخل 

ذا ارتبط كذكل برصف مزيانيهتا من الإدارة احلكومية املعنية جيعل دلي الق  ضاة مصلحة تتنايف مع مصلحة املهتمني.اإ

جراءات التقايض ، حيث ل متر القضية بذات الإجراءات اليت متر  .2 جيازاي يف ادلعوي، وهذه من اإ فكرة النظر اإ

منا ميكن للقايض أأن حيمك يف ادلعوي  هبا القضااي العادية مع حفظ حق املهتم يف توكيل حمايم وجلب شهود دفاع، .... اخل واإ

 سة واحدة مما خيل بفرصة املهتم يف العداةل.ومن جل 

ويظهر ذكل جليا يف  -مواد القانون يف حتديد مساةل اخملالفة تعمتد عيل املعيار الشخيص للرشطي وللقايض أأيضا  .3

قلميية وادلين  ن زي النساء ل خيتلف فقط حسب القبيةل واجلهة الإ مسآأةل اللبس الفاحض حيث انه يف السودان وابعتبار اإ

فقط، ولكن حىت تباين الوضع الاقتصادي واخللفية الاجامتعية ميكن أأن جيعل زاي مقبول يف بيئة حمددة وغري مقبول يف 

بيئة أأخري، وحني ل يكون النص قاطعا يف مساةل حتديد الزي اخملالف للقانون . وحني يرتك أأمر حتديد خمالفة القانون 

صبح غري موضوعي ويرتك لرجل الرشطة همام اكنت درجة تآأهيهل تقرير للمعيار الشخيص لرجل الرشطة فان املعيار ي 

املرجع:  اخملالفة حسب خلفياته الثقافية والاجامتعية والثنية، وهذا مدخل لكثري من الظمل والتعدي عيل حرايت الناس(

 هــل رشطة النظام العام أ ليـه قرسية لفرض سلوك اجامتعـى معيــن ؟ عبد هللا عيدروس: 

 

 الب السحر عىل الساحر:انق

ن فات حدو انقلب ىل ضدو" .. وهناك نقطة حتول معينة يف احامتل الشعوب، ل تقبل  ن للك يش حده، و"اليش اإ ل اإ اإ

ن التطور التقين وانفتاح العامل قرية صغرية عىل بعضه وبروز الانرتنت والقنوات الفضائية والأهجزة  اذلل بعدها . كام اإ

ن الكزيان أأنفسهم قد اجلواةل جيعل من اي حم اوةل خللق دوةل طالبانية يف عامل اليوم رضاب من اخليال . ومن الغريب اإ

واسعا، وان حاولوا سنرسة الانرتنت  -حىت حيصلوا عىل أأموالها  -أأسهموا يف ذكل، وذكل بفتحهم جمال تقنيات التصال 

اليت سامه الكزيان نفسهم  -رست قناعاته القدمية اثناء ذكل، وههيات ههيات . فقد برز جيل جديد تعرف عىل العامل وتك 

ومل يفلحوا يف خلق قناعات جديدة مقنعة ذلكل اجليل. وكيف يفلحوا  -بتكسريها يف حتطميهم العشوايئ للسودان القدمي 

ذا اكن مرشوعهم الرببري قد ا سمل أأمر تطبيقه حلثالت اجملمتع اذلين ذا اكن هدفهم قد أأصبح املال والكرايس واإ دخل  اإ

بعضهم الأمن والرشطة واجليش، خفرج من بيهنم سفايح بيوت الأش باح وجالدي اجلنجويد وغريه من اجملارمة وشذاذ 

 .الآفاق

ن ظروف التخلف والبيئة التقليدية يف السودان قد ساعدت الكزيان يف مترير بعض خطاهبم من هجة ، ولكهنم ابدعاء  اإ

ن جزءا كبريا من احلداثة وبركضهم وراء املال ومبعيش هتم الا ل اإ س هتالكية قد خربوا مرشوعهم الطالباين من اجلهة الأخرى. اإ

النجاح اجلزيئ ملرشوع الهندسة الاجامتعية الكزياين راجع لأن خصوهمم من قادة الاحزاب الطائفية ل خيتلفوا عهنم كثريا 

لأيدلوجيني من اليسار يشرتكون معهم يف هنج يف الصلف واحتقار املواطن واعادة انتاج احملافزة والتخلف، وان خصوهمم ا

التسلط والتضييق عىل املواطن وبناء أأهجزة القمع وعبادة هجاز ادلوةل ، ول ننىس أأن الاخريين مه من اس تخدموا 
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نصف الساكن. وقد اس تلهم من  -مكبوداي  -أأساليب الهندسة الاجامتعية يف حجمي ش يوعيهتم حىت أأابدوا يف احد جتارهبم 

وتعمل الرتايب كام قال مرات كثرية، بل زمع انه يف سبيل بناء دولته الإسالمية ميكن أأن ميوت ثليث السودانيني ول  هؤلء

 . ندم، حىت يبين الثلث البايق دولته الرسالية املزعومة

ىل حتفهم بظلفهم، فرمبا اكن هذا اله ل أأن هؤلء الطفابيع كام قلت يف غباهئم وهجلهم املقمي يسعون اإ جوم عىل بيت الفنون اإ

وهذا الصلف املتكرر يف التعامل مع النساء والش باب هو القشة اليت س تقصم ظهر بعريمه ، ورمبا اكنت هذه املعركة 

افتتاحا لوسائل جديدة يف الرصاع ودخول الناس حلية الرصاع الفكري والثقايف والاجامتعي والقانوين الواحض واملبارش مع 

ا جتاهلته القوى املعارضة القدمية أأو هربت منه، ول حل سوى ان ختوضه القوى اجلديدة يف الكزيان، وهو رصاع طامل

اجملمتع وان حتمل لواء. وخوض الرصاع عىل مس توى الفكر واملشاريع والربامح وليس فقط الشعارات ورصاع الكرايس 

ن نعيش يف امن وكرامة تليق بنا، واذا مل نرد ان ذا أأردان اإ نستبدل الكزيان مبن يش هبومه . يف هذا ل  اصبح رضبة لزب اإ

منا املطلوب هو رفع شعارات التغيري احلقيقي والعمل الشاق طويل املدى من  جمال للمامهاة مع خطاب الكزيان وهنجهم، واإ

ىل الهدف يبدأأ خبطوة واحدة  .اجل التنوير اذلي س يؤدي للتغيري، وخوض املعارك الصغرية والانتصار فهيا، فالطريق اإ

كل فآأن هناك أأمال كبريا ابلتغيري نرصده متلمال ورفضا لواقع القبح والعنف الكزياين يف البدء ، وخصوصا وسط الش باب ذل

اذلي يظنه البعض ل منمتيا وفارغا،رمغ ان فيه لك الأمل، وان ساكته عىل رأأي. ولكن هذا الامل ابلتغيري مربوط بتحول 

املكتوم اإىل معل منظم من اجل ثورة للحقوق: احلقوق الشخصية حالت الاعرتاض العفوي املتواترة والغضب 

والاجامتعية والاقتصادية، ومرهون بوجود برانمج بديل علمي علامين يقوم عىل احرتام كرامة الإنسان، وتقليص همينة 

شاعة ثقافة التفكري بدل من التكفري، وبذل امجلال بد ل من القبح، وتقدمي ادلوةل، وتقلمي خمالب أأهجزة القهر والقمع ، واإ

 .العقل بدل من النقل، ونرش الاجهتاد بدل من اجلهاد

 

 وماذا عن طارق الأمني وبيت الفنون؟؟

ن بيت الفنون يشلك النقيض الاكمل لثقافة القبح والعنف اليت حياول الكزيان فرضها علينا، فهو قد حتول اإىل  بال شك اإ

بداع، تزهر فيه أأجشار التسامح ، وجت بداع، واحة لالإ بداعا وتلقي لالإ د فيه النساء ماكهنن الطبيعي املتساوي مع الرجال، اإ

كام ينرش بيت الفنون دعوات السالم واحرتام التعدد وحقوق الإنسان واملواطن والفرد، ويه دعوات تقف ابلتضاد مع 

 .هنج النظام الثقايف والاجامتعي

ن طارق الأمني خشصيا هو منوذج يح للقمي اليت حي نسان حمب للجامل متسامح مع كام اإ اول بيت الفنون نرشها، فهو اإ

بداع النسوي والش بايب ومواقفه من القضااي احليوية لشعبنا ل ختفي عىل احد، يعرب عهنا  نفسه ومع الآخرين . يدمع الإ

ن يس هتدف هو خشصيا ابلأمس وان يس هتدف بيت الفنون  ابلسكتش والأغنية واملهرجان واملوقف، ذلا مل يكن غريبا اإ

ن أأمثال طارق  اليوم، فالكزيان يعرفون انه يف مقابل فريوسات اجلهل والتعصب والتطرف والقبح اليت ينرشوهنا، فاإ

الأمني يزرعون مخريات امجلال والتسامح والإبداع، وما بني صناع احلياة وامجلال وسدنة املوت والقبح حرب مس تعرة، مل 

ل واحدة من  .معاركها يكن اعتداء الأمس القريب اإ
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ذن، ويح عىل الكفاح، ويح عىل العمل.  فلتكن ثورة احلقوق اإ

 

4-8-2010 

 9مارس لنساء السودان: القتل !! 8هدية النظام يف 

 

هكذا اكن منذ بدايته، ومنذ قتل الشهيدة التاية ابو عاقةل، ومرورا مبئات الاف الضحااي من النساء جمهولت الإمس، ممن 

ات الرصاص او حبراب البنادق او حتت الاغتصاب، اكن هنج النظام جتاه نساء السودان قضني حتت القصف او بطلق

 .وجتاه أأهل السودان، هو السحل والقتل

 

 .يف جبال النوبة ويف اجلنوب ويف دارفور ويف الرشق ويف النيل الازرق، اكنت النساء من اوىل حضااي النظام، و ل زلن

وحده، اكنت النساء من اكرث  2010ء السودان مليون وس امتئة أألف جدلة، يف عام يف املدن اليت جدل فهيا النظام نسا

 .حضااي النظام

س تات الشاي، عائسات الكرسة، العامالت مبحطات البزنين، الشاابت املثقفات املتنورات، الارامل الباحثات عن لقمة 

ت امخلور البدلية، لكهن وعىل تنوع اعامرمه العيش، الطبيبات احملتجات عىل سوء الاحوال الصحية، الصحفيات ، ابئعا

 .واصوهلم الاجامتعية والعرقية كن دامئا من حضااي النظام، واكن دامئا ما يوجه هل حد س يفه ولسع سوطه

اليوم اذ يقتل النظام عوضية، فهو يقتل فهيا لك نساء السودان، او قل هو يعيد فهيا قتل لك من قتلهن من نساء 

د ان يذكران بآأنه القاتل الساحل، اجملرم الزنمي ، وأأنه ل حياة ول أأمان لنا مع وجوده بني ظهرانينا، السودان، وكأنه يري

 بسوطه ونطعه وس يفه ورصاصه.

  

اكنت عوضية رمزا للك نساء السودان، املتعلامت وبس يطات التعلمي، القروايت وبنات املدن، لبسات التوب ولبسات 

.. اكنت عازة واكنت همرية واكنت نوره واكنت مندي واكنت التاية واكنت مريي واكنت  الطرحه ولبسات الرشف املقمي

مريوم واكنت فاطمة واكنت صفية واكنت مريم واكنت لبىن واكنت واكنت .. كيف ل ويه اليت جعلت مهوهن مهوهما .. 

 :قويم السوداين( ضد الطفابيعانظروا الهيا تكتب يف صدر برانجمها الانتخايب ملا نزلت مرحشة )عن حزب العمل ال

 * الاهامتم ابملرأأة العامةل واجياد حياة كرمية ومتثيلها يف دورها الرسايل.

 . * حامية املرأأة )من الانهتاك( والاغتصاب ابلقوانني الرادعة

                                                           
 مقال ُكتب بعد اغتيال الشهيدة عوضية من عناصر شرطة النظام العام 9
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الهيا هتمت  وانظروا الهيا تكتب عن الاطفال وحاميهتم والاهامتم ابحلرفيني واجياد مآأوي حيمهيم من حر الشمس وانظروا

ابليتام ودور العجزة واملس نني لتعلموا اهنا ابنة هذا الشعب الاصيل ، ولتعلموا ملاذا اذ قتلوها فقد قتلوا فهيا لك النساء 

 . ، ولك الناس

فاليوم عوضية واول امس التاية وبيهنام الاف من الضحااي، وحنن ل نزال  . الآن يفرض علينا النظام ان نكون او ل نكون

اقر الانتظار لقزام ل يريدون ان خيرجوا ، ول ان يرفعوا صوهتم اطالقا، بآأن العدو عىل الابواب ويف الاحياء ويف نع

البيوت، وان ادلم يس يل مدرارا يف اطراف السودان ويف وسطه، وان اخليار هو ان يكون هذا النظام او يكون 

 .السودان، وان نكون او يكون، وان نكون او ل نكون

القصاص لعوضية ممن قتلها مبارشة ، الضابط اذلي اطلق الرصاص ، واجلنود اذلين شاركوا يف اجلرمية، ولكن ايضا  جيب

من قيادات النظام اليت جعلت من القتل مهنجا، وممن اعطت حثاةل الارض السالح، يقمعوننا به صباحا ومساء، ومن 

 . ن ان حيولوننا  هبا اىل عبيد هلم يف بالداناعطهتم لك القوانني القمعية يتآأمرون هبا علينا، يريدو 

فليتحرك الناس يف لك ماكن، يف القرى والاحياء ويف املعسكرات ويف اجلامعات .. لتش تعل الارض حتت اقدام 

 اجلالدين وليكن القصاص لعوضية هو ابلقصاص للسودان .

  

 فلتكن الثورة أأو ل نكون .

 

6/3/2012 
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 اجلزء الثالث:

 ومواقف  خشصيات
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 10نور اتور : جبل املاس يف مفازة الناس

 

ن يقولون  لمك احىك أأن ،هنا يل أأمسحوا. املائة اجلبل اتور، نور لاكنت ،كذكل الأمر اكن لو . جبال 99 النوبة جبال اإ

 . اتور نور عن كثريا أأو  قليال

 

 دجل - رجعة بال - منه وس يخرح ،اجلديد مريالأ  هباء منه س يدخل اذلي الباب . الناس مفازة يف املاس : جبل اتور نور

كامتل اتور: رمز نور ".اجلديد" السودان  ،الإنسان يقني وعني ،النوابوية/النوابوي يف السوداين وتفرد، أأمراة يف السودان اإ

 .كبواهتا من للقيام وتهنض ،ذاهتا عن الإنسانية تبحث ملا

نسان قضية لقلنا احلق شئنا وان . السودان وقضية،وبةالن جبال : قضية حياهتا اتور نور هلام وهبت قضيتان  جبال اإ

نسان وقضية،النوبة ل .الناس عهنام ويعجز،الرجال حتهتام خير ،اجلبال حتهتام تهند شاقتان والقضيتان . السودان اإ  تكون أأن اإ

 .املاس من جبال   أأو،النوبة جبال-تهند ل اليت - اجلبال هذه

 .السودان وبنات ابناء بدم ول،اجلبال وبنات ابناء بدم تلطخا مل،سؤء غري من طاهراتن ايدهي ان،خفرا   اتور نور يكفي 

 حيامن . أأذى أأو من دون قدمته، املايض القرن تسعينات منتصف يف ادلمع،"اجلديد السودان" قادة أأحد مهنا طلب حيامن

 يف يدها تضع لن اهنا . ل: نور هل قالت،ودانالس رشق يف معاركه هبم ليحارب، اجلبال ابناء تنظميه يف جتند ان لها قال

 .السودان وكفى ،موت من فيه مه ما فكفامه ،اجلبال ابناء أأحد موت اىل يؤدي معل

 شلكت .والشعور الفكر حياة من يوميا متجددة مدرسة ،معرفهتا يل اكنت .س نوات 5 ملدة،قرب عن اتور نور عرفت

 .والأعداء الاصدقاء تاكلب رمغ-املبدأأ  عىل الثبات ويف،الأش ياء معىن ويف،الإنساين التواصل يف أأاكدميية،يل اتور نور

 مهنا واتعمل،الأصيل طبعها من أأتعمل،النبيل مصودها من أأتعمل،امجليل صربها من أأتعمل،يوم لك اتور نور من وأأتعمل تعلمت

 .سالنا مفازة يف،املاس من جبال   الانسان يكون وأأن ،للناس الناس يكون ان ميكن كيف

 الصايح يرى كام - رأأيت . جديد وأأمري،جديدة لس ياسة،السودان ويف ،النوبة جبال يف احلاجة عن ونور اان حتدثنا حيامن

 وزمن، قادم الإنسان زمن فان- صربا   صربا   :ونور لنفيس وقلت ،فهيا تتجيل( ة)اجلديد( ة)والأمري اجلديدة الس ياسة ان -

 . الناس قضااي يعاجل حني،املاس جبل تواضع قولها يف واكن - أأان؟ : نور وقهتا يل قالت .قادم اتور نور

نتحر. كثريا السوداين الشعب عاىن لقد :نور يل قالت ،اس بوع من أأقل قبل ،لحق حوار يف  واحدة،يوما اصبحت اذا ساإ

 وما،به تؤمن ما أأجل من،والعرق وابدلمع،املعاانة بغبار معفرة مسراء صفحة اتور نور تارخيف  .وحمالمعاانته.  اس باب من

 .لأجهل تعمل

                                                           
 الرد على هجوم على االستاذة نور تاور في موقع سودانيز اونالين . كوممقال كتبته في  10
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 قومية اتور نور الأخر البعض ويرى .النوبة جبال من ابعد العامل ترى ل،نوابوية قومية اتور نور البعض يظن

 اتور نور يف اان أأرى .اجلبال مشلكة يف السودان وأأزمة،السودان أأزمة يف اجلبال مشلكة ومتوضع ترى،سودانية

 ،النوبة جبال من لك يف ،لهلها نفسها وهبت وقد،واحلقد الغل من قلهبا حترر قد .وانسانة، وسودانية،نوابوية

 .،والإنسانيةوالسودان

 العالقات يف او،العام العمل يف او،الناس تعلمي يف ذكل اكن سواء،واحضة بصمهتا نور تركت ،فيه سامهت موقع لك يف

 هناك ،نور به س متر زمان لك يفو . املاس جبل يضوم  من،وميضها من وجه تبقى،نور به مرت ماكن لك يف .اخلاصة

 .للناس نفسه من شيئا وترك ،انسان مر   هنا ها ابن شهادة

 الكم عبثا يكن مل ذلكل  . اتور نور لها قدمت مثلام،النوبة جبال لقضية أأحدا   يقدم مل ،الصغري الإسفريي العامل هذا يف

 وأأوىل،اجلبال حمررة نفسها تظن نور جيعل مل لكه هذا .اتور ورن يه من تعرف النوبة جبال ان ،الس نويس ادلين مشس

آخرته الزمان ن-،وأ  من،هبا وحلق وعارصها س بقها من وفضل هجد تذكر دامئا اكنت بل.-ذلكل املقومات لك متكل اكنت واإ

 لامينس والرمز،كوة يوسف والراحل،فيليب العم وخشص لقضية اخالصا   أأشد هو من،الآن حىت أأجد مل . ونساء رجال

 .الناس فضل يعرفوا ممن ،الناس يكون وهكذا ،القادة يكون وهكذا . اتور نور من،رحال

 

 الأمر يتطرق وعندما، السودان يف العام العمل مضامر يف ،والأخرية الأوىل تكون ان ميكن ،نظري يف نور ان قلت

 قبلها من يعرض مل كام - لنا وعرضت ،براكن فوهة عىل تعيش النوبة جبال ان ،علمتنا اليت الأوىل يه نور .الناس لقضااي

نسان قضية-أأحد  القسمة ضد،صوهتا رفعت الىت الأوىل يه نور .ولنا هلم التحرير وسبيل،النوبة أأهلنا ومعاانة اجلبال اإ

نقاذ وضد الضزيى مس، الناس حقوق ابتالع وضد، الثانية الإ مس احلرب ابإ  الرجال والطمع اخلوف اقعد حيامن،السالم وابإ

نبياء يتساقط حيامن، املعركة ميدان يف، الأخرية س تكون نور .لنساءوا  ان او يرتاجع أأن، احملال من لأنه، رصعى الكذبة الإ

زم لق، املاس من جبال    هي   .الناس أأجل من خ 

 من ونفر وأأان نورف  . وحاشاها حاشاى . رئيس ته ميلع س يايس او،قائدته ميدح فرد هو ها :الناس بعض س يقول

 .الناس قضية ويه، السودان قضية يه، قضية عىل س نفرتق افرتقنا ولو، قضية عىل جمتعنااإ ،الناس

 بسبب بيننا ماكهنا حتتل ومل .السحت وعالقات ةالطائف تدفعها ،ذهب من ملعقة مفها ويف ودلت لهنا قدران نور تكن مل

 لأهنا، وعقولنا قلوبنا يف ماكهنا نور احتلت . العمياء البندقية بقوة او، عقيدي او هجوي انامتء او، ايدلويج اس تالب من

 - تعرف لأهنا ،ابلرسائر جاهرة ادلواخل واحضة لأهنا، واحلجى احمليا صادقة لأهنا ، ومنا فينا الأفضل - تزال ول - اكنت

 .الإنسان قضااي يه وما ،السودان قضااي يه وما، اجلبال قضااي يه ما -وحسها بوعهيا

 

 حيرق لو البعض س يود . القول ومبفحش ،ابحلجارة حيصبوها لو نس يودو  ،نور طريق يف لأذىوا الشوك البعض سريىم

قتلوها : القتةل يف يرصخوا مث ،املس يح كام يصلبوها وأأن ،الغار أألكيل رأأسها عىل يعلقوا ان أأو ،ينسفها او نور قتلوها اإ . اإ

 رائد لك طريق وهو ،ال لم طريق يف نور وستسري ،نور قديم الشوك س يديم .اجلديد السودان رقبة ويف ،رقابنا يف دهما
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ن وس يحاولو ،واملوهومة املزعومة وجبرامئها تخيةل،وامل  احلقيقية نور بآأخطاء الناس بعض س يآأيت .اهلهام يكذابن مل ،ورائدة

آدمية شواء حفةل يف يشووها وان ،دموية قنص حفةل يف يطاردوها ان  .اسالن بعض قدر هو وهذا ،نور قدر هو هذا . أ

 من جبل هدم عىل قادرة قوة من هل املاس؟ يكرس رخو رجح من هل اجلبال؟ حيرك ان يس تطيع من هناك هل لكن

 الناس لك ختدع ان تس تطيع هل نفسها؟ غري شيئا النار تآألك هل الناس؟ صوت هزمية عىل قادرة قوة من هل  املاس؟

 عىل املزعوم اجلديد ينترص امحلام؟هل هديل عىل ينترص الأفعى حفيح واحلق؟هل الزيف يس توى هل الوقت؟ للك

 ،ابلجياب الاس ئةل هذه من اى عىل الاجابة اكنت اذا البايل؟ القدمي عىل احلقيقي اجلديد ينترص ل البايق؟هل الأصيل

 .وههيات . ابلنجاح يلكل أأن ميكن، اتور نور جتاه الناس هؤلء مسعى فان

 خفور أأان .ابلإنسان ، نفخر نفخر عندما حنن . والصوجلان ابلسلطان الآخر عضالب واملال،ويفخر ابجلاة الناس بعض يفخر

 بآأس، فقد ل لقلت . الأكوان تبعرثت اللحظة، او هذه يف الارض عىل السامء وقعت اتور. ولو نور زمن يف اعيش اإين

 .الإنسان فهيا اتور، ورأأيت نور زمن يف قليال عشت

 

 نور،  الناس رمز واي رمزان اي اتور نور، لكنا واي بعضنا اي اتور نور، الناس صوت اي اتور نور، املاس جبل اي اتور نور

 اتور نور ،السودان بت واي اجلبال بت اي اتور نور،  هجران واي رسان اي اتور نور،  الناس ست واي الناس خادمة اي اتور

آخريتنا أأولتنا اي اتور نور ، العمل صيحة اي اتور نور ، الأمل مشعة اي اتور نور ، الإنسان صوت واي املرأأة صوت اي  ،وأ

 جبذع اليك هزي:  اجلناح معالقة اي اتور نور ،اجلراح مفتوحة اي اتور نور ،فينا واملوعودة فينا املصلوبة ايهتا اتور نور

 .للسودان مثرها بعض هتب ان عىس ،الإنسان جشرة

 

............ 

ن:  يقولون  مفازة يف، املاس من جبال  .  املائة اجلبل ،  اتور نور لاكنت ،كذكل الأمر ناك لو.  جبال 99 النوبة جبال اإ

 !! الناس

 

20/2/2007 
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 11وداعا اي ام افريقيا –وداعا مريايم ماكبا 

 

 عقب ، هبا احست مضاعفات بعد ايطاليا يف ماكبا مريايم افريقية اجلنوب والناشطة املغنية وفاة احلزينة الانباء نقلت

 يف 2008 نومفرب من التاسع امس ليةل وفاهتا واكنت ، البالد تكل يف املنظمة واجلرمية للنازية مناهض حفل يف هتامشارك

 . غراند بينتا مستشفي

 الس تة امضت فقد افريقيا، وبنت احلرية ابنة مريايم اكنت. افريقي جنوب واب سوازية ام من 1932 يف ماكيبا ودلت

 طبيبا أأي سانقوما، معرها من السادسة يف ويه مات اذلي ابوها اكن. اهما مع السجن يف حياهتا من الاوىل الشهور

 يف مريايم خدلته اذلي الامر وهو ، الاكسوس قبيةل وتراث الافريقية وادلايانت الشعيب الطب حسب يعاجل روحيا

 فاكنت الغناء، يف احلديثة ابلتيارات كام الافريقي ابلرتاث مريايم ارتبطت. اعاملها امجل من واحد وهو" سانقوما" البوهما

 .العاملية اىل الافريقي الفن نقل يف امل عىل   ادلور لها واكن عاملية، مث افريقية مغنية

 صوت يه وامنا مغنية، فقط ليست العامل، يف غنائية جائزة اعىل ويه الغناء، يف غرامني جائزة عىل احلاصةل ماكبا مريايم

 عهنا نزع ان بعد املهجر، ويف عقودا افريقيا جنوب بدلها والام نضالت غنت.  واحلرية مالسال اجل من الصادح افريقيا

 ابللكمة الاابرهتايد ضد وانضلت الافريقية، ادلول من عدد يف مريايم عاشت.  1960 يف جنسيهتا الاابرهتايد نظام

 اىل رجعت وحني. ابحلرية يمتتع هاوبدل يسقط العنرصي الفصل نظام رأأت حىت عاما، 30 من لكرث والفعل والاغنية

 .افريقني اجلنوب اهلها قلوب عىل وامنا الغناء، عرش عىل فقط ليس متوجة مكلكة رجعت فقد بدلها

 دلمع خريية منظمة وانشآأت واحلرية، السالم اجل من غناهئا واصلت وامنا للراحة، ختدل مل وطهنا اىل مريايم عودة بعد

 حافةل لسرية اخلتام مسك موهتا اكن.  الصاعدة واملواهب الش باب املغنني تساعد نتواك افريقيا، جنوب يف النساء

 الفنانني، وسط الاويل العنرصية عدوة اكنت اليت ويه ايطاليا، يف العنرصية ضد غناهئا عقب اىت اذ وامجلال، ابلنضال

 .السمل وشهيدة احلرية شهيدةو  الفن شهيدة: شهيدة موهتا يف واكنت والظمل القبح ضد شاهدة حياهتا يف فاكنت

 غنت.  والفرنس ية والاجنلزيية والسواحييل الاكسوسا ولغة الزولو لغة بيهنا ومن اللغات، من ابلعديد ماكبا مريايم غنت

 اصدرت.  وغريمه س ميون وبول بالفونيت هاري مثل ، العامل عرب فنية رحالت معهم ونظمت الفنانني من العديد مع

 اغنية اكنت.  الفنية حياهتا من قرن نصف من اكرث عرب والكبرية الصغرية احلفالت أ لف يف نتوغ  الالبومات عرشات

 عام يف املسجةل ابات ابات اغنية اكنت بيامن بروزرس، ماهنااتن فرقة مع 1953 يف جسلته معل اول يه لالنغا لكتشوان

 اغنية ويه اعاملها، اشهر من ابلسواحييل ماليك عينت واليت" مالياك" اغنية ذكل مع تظل. الشهرية اعاملها اول يه 1956

 . ويليام فاضيل الكيين املغين تراث من

 اىل ترمجهتا ومتت ،" قصيت"  عنوان حتت ابلجنلزيية 1988 عام نرشت اليت مذكراهتا يف حياهتا قصة ماكبا مريايم جسلت

 لتشلك ابلجناز، حافةل اخرى س نة لعرشون ممرياي وعاشت اجلرس، حتت كثرية مياه مرت بعدها.  اللغات من العديد

                                                           
 مقال ُكب عشية رجيل الفنانة والمناضلة مريم ماكبا 11
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 طول مريايم اكنت حيث البرشي، الروح ريق وعن الانسان جامل عن القصص احسن من واحدة ونضالها وفهنا حبياهتا

 .ع ىل دلرجات احلرية سامء ويف الفن سامء ويف النغم سامء يف بنا وارتقى بيننا، من خرج اذلي مالكنا حياهتا

 

 الانسان، يف خادلة الفن جذوة دامت وما بيننا، حارض فنك دام ما مريايم اي متويت ولن افرياك، ماما وداعا ، مريايم وداعا

 .الناس يف اكمنة احلرية ودعوة

 

  العاطي عبد عادل

10-11-2008 
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 12والس ياسة معلومة بنت امليداح : ثورة يف الغناء

 

 فارقة وحمطة ،الأصيل املوريتاين الطرب مقم احدى امليداح بنت مةمعلو  املوريتانية والس ياس ية والناشطة الفنانة تشلك

 .للتطريب احلديثة الاجتاهات يف الأصيل الشعيب تراهثا ودمج ،والعاملية للحداثة املوريتانية الأغنية لنتقال

 املغنيات أأمه كأحد العريب واملغرب موريتانيا يف معروفة ولكهنا ،السودان يف معروفة تكون ل قد امليداح بنت ومعلومة

 أأمعر بنت وعليـــة الشوخي بنت والنعمة أأبه بنت دميي املبادرات زميالهتا عىل متقدمة ورمبا جنب اىل جنبا ،املوريتانيات

 .املوريتاين الطرب عامل يف بقوة طريقهن يشققن الاليت املوريتانيات الفناانت من وغريهن تيشيت

 

 : والمترد الرتاث

 اهما أأما.  املوريتانيني املوس يقيني اشهر احد ،امليداح ودل خمتار هو فابوها ،وأأدب وفن طرب بيت اىل تنمتي ومعلومة

 تآأثري عن وكذكل ،به تش بعت اذلي الفين التآأثري هذا عن معلومة حتيك الصحفية لقاءاهتا ويف ،املبارك بنت عائشة

 مثل احلسانية الارس بيوت يف يعملوا اكنوا واذلين ريتانينياملو  الرقيق بقااي قل أأو السود للموريتانيني الافريقية الايقاعات

عادة حتررمه حركة انطالق قبل ،معلومة ارسة  .فهيا كبريا دورا معلومة لعبت اليت اعتبارمه واإ

 طريقا لنفسها ترى اكنت البداية من ولكهنا ،س نوات س بع معر يف الغناء وبدأأت ،معلومة نشآأت الفين البيت هذا يف

 ابلفطرة الفن تعلمت: ))نفسها عن معلومة تقول ،التقليدي املقامات وغناء القبيةل تراث انتاج اعادة عن خيتلف جديدا

 شالك لتآأخذ التقليدي طابعها من املوريتانية الأغنية خيرج جديد توجه تآأسيس يف يوما أأجنح أأن معري حمل واكن

 ((خمتلفني ومضموان

 الاشاكل عىل الفين متردها هو الاول: ملمحني يف املوريتانيني والفنانيني الفناانت من غريها وسط معلومة متزي ويآأيت

 وال لت املقامات عىل املعمتدة ،النسوية الاغنية وخصوصا ،املوريتانية الشعبية الاغنية يف والاداء للأحلان التقليدية

 والبلوز اجلاز ايقاعات تلمس بل ،اغانهيا مضن الافريقية الايقاعات وادخالها. العريقة التيدينيت أ ةل مضهنا ومن ، التقليدية

 . اعاملها يف واقتباسها الغوس بل حىت بل ،الامريكية الأفرو

 وانامتهئا العسكرية ادلكتاتورايت خمتلف ضد بوقوفها وذلكل ،والاجامتعي الس يايس الشق يف لمتردها الثاين امللمح يآأيت كام

 الطالق رفضت حني للمرأأة والاحنياز -حالية ودميقراطية سايقة ةيساري انامتءات خالل من – الاجامنعية للقضااي

 ممثةل ،للربملان تصل افريقية– عربية مغنية كأول الش يوخ جملس لعضوية اوصلهتا اليت النضالت ويه ،مثال العشوايئ

 .داده ودل أأمحد بزعامة جديد عهد - ادلميقراطية القوى تكتل حلزب

 

 :الغناء يف ثورة
                                                           

 مقال تضامني مع الفنانة معلومة بت الميداح بعد تعرضها لهجوم وتهديدات من متطرفين 12
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 جمال يف اكنت قد الكربى ثورهتا فآأن ،ثورية لتنظاميت والاجامتعي الس يايس ابلحنياز حياهتا بدأأت قد ومةمعل اكنت واذا

 يف الشامل التغيري اس تلهم غناء اىل ،الرتيب الشعيب املقامات وغناء التقليدية الطرب أ لت جتاوزت حيث ،الفن

 بعض دعا مما ،احملافظ التقليدي اجملمتع ذكل يف عنيفة ةمعارض وواهجته ،املوريتاين الغناء يف ثورة وشلك ،الايقاعات

 .اجلنون يه ذكل يف لها الهتامات أأبسط اكنت ،خميف بشلك الهيا والاساءة ،اجلديدة أ لهتا مع لحراقها لدلعوة الفنانني

 لعرب دارجة لهجة يه احلسانية) احلساين الشعري النص عن خروهجا يف معلومة مترد اشاكل من أآخر شلك ومتثل

 واليت ،احلسانية حملية من أأوحض للغة واخراهجا اللكامت بتبس يط وذكل ،( والامازيغية العربية من خليط يه موريتانيا

 ضد فقط ليس وحتزيه ،موريتانيا يف التقليدي احلساين للمجمتع والعريق الطبقي الانغالق عن اللغوي انغالقها يف عربت

 بقية من عروبة ارىق أأهنم لأنفسهم ينظرون احلسانية بعض ان ابعتبار ،العرب بقية ضد حىت بل ،البالد يف والرببر السود

 !.العربية البدلان لك ويف بل العريب املغرب يف اخواهنم

 من يتخوفوا اكنوا اهنم ذكل ،مهنم هتراب بل ،الشعراء من دعام ومتردها الفنية حياهتا بداية يف معلومة جتد مل السبب لهذا

 عن فهيا حتيك واليت.( حبيته حبييب) اغنية امهها ومن ،بنفسها اغانهيا لكتابة اضطرها مما ،اجلديدة واحلاهنا الفين مجوهحا

 ،موريتانيا يف والإجامتعية والشعرية الفنية التقاليد لك عىل ثورة 1986 يف اكنت واليت ،الفقراء املريض يعاجل لطبيب حهبا

 من ينقذها ومل ،والطالب الش باب ودمع ،احملافظني وحقد غضب هبا واس تحقت ،احلواجز لك معلومة هبا كرست

 يف هبا ابس ل شعبية واكتساهبا ،1988 عام بتونس قرطاج همرجان يف ابلغنية تغنهيا الا املعنوي الاغتيال حماولت

 .موريتنانيا يف موقفها دمعت العريب املغرب

 لالداء امتدت بل ،حفسب واللكامت الاحلان يف وريتاينامل الفين للرتاث التثويرية معلومة هجود تتوقف مل معوما

 يودن" لأغنية وهو ،حمرتف بشلك موريتانية لفنانة لكيب فيديو أأول انتاج و فكرة يف معلومة شاركت حيث ،واملولمتيداي

 من والاف مئات جتذب واليت امجلاهريية حفالهتا يف الفائقة حيويهتا يف التجديد يتبدى كام". دنيا" البوم من" يودن

 . التقليدية املقامات غناء جللسات متاما مغايرا الاداء جعل مما ،انغاهما عىل يرقصون ،اجلنسني من الش باب

 

 :والس ياسة معلومة

 تصدت فقد ،ايضا فارقة عالمة داده ودل وزعميه جديد عهد - ادلميقراطية القوى تكتل حبزب معلومة عالقة وتشلك

 مما ،التسعينات بداية منذ العسكري الطايع ودل معاوية الرئيس حمك ضد املظاهرات يف كهتاومشار  ومواقفها بفهنا معلومة

 معلومة قاومهتا ،احلفالت اقامة من ومنعها اغانهيا اذاعة منع مشلت ،السلطة من رهيبة وعزل مضايقة محلالت عرضها

 حصارها محةل مقة يف" دنيا" الاشهر بوهماال  صدر وقد ،الاكسيت طريق وعن املنع قرارات عىل وابلمترد الش باب بتضامن

نتصارا مشالك ، تكل  .الطغيان عىل للفن جديدا اإ

 اهنيار يف اسهم مما ،الطايع ودل فضح يف مقدر دور لها واكن ،الاخرون تراجع حني الطغيان ضد معلومة وقفت وقد

 يف وغنت ،قواها بلك معلومة دمعته ياذل الس يايس وهو ،احلمك لسدة ادلادة ودل ايصال يف الفشل رمغ ،بعد من نظامه

 (.الشعب حبيب) الس ياس ية اغانهيا اقوى من واحدة عنه وغنت وكتبت ،الانتخابية محالته
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 بل التقليدية القوى من عارمة معارضة وسط الش يوخ جملس لعضوية ترش يحها طلب دمع حني امجليل داده ودل رد وقد

 هو لرتش يحها الرفض ان معلومة ووقالت. اجمللس بعضوية فازت يثح  ، 2007 عام اول يف حزبه يف انفذة عنارص من

ن أأن أأكدت حيث. الفنان دلور فعال رفض يل يعود به قوبلت اذلي الرفض اإ . طبقي جممتع يف الفنانني لطبقة تنمتي أأهنا اإ

 ل وأأهنم". تكل أأو قبيةلال  أأوهذه ذاك أأو الش يخ هذا متدح أألس نة جمرد" يعتربالفنانني القدمي املوريتاين اجملمتع أأن وقالت

 من" تاكحف الآن وأأهنا". فهنم خالل من جمدها، وترس يخ القبيةل، اترخي حفظ هو الوحيد دورمه"و س ياس يا، دورا مينحون

 ".الس يايس القرار صنع يف دور للفنان يكون أأن أأجل

 اجملمتع قضااي وعىل القبيةل ىلع متردت( يعين) وأأان: " تقول حني ، السائد عىل المترد معوم يف دورها معلومة وتلخص

 ".الاجامتعية والقضااي الوطنية وللقضااي وللشعب الشعب ابمس أأغين( يعين) وأأصبحت التقليدي

 

 :للفن الاساس الإنامتء

 قومي انه يبدو العام العمل حللبة لدلخول احلقيقي دافعها ان الا ،الليربايل للتيار واليوم لليسار القدمية معلومة انامتءات ورمغ

 يف الفعيل اخنراطها بداية عن تقول اجلزيرة فضائية مع لقاهئا ففي. موريتانيا يف للفنان اجملمتع ونظرة الفن دور تطوير عىل

 من نوع هناكل واكن ابملوس يقى ول ابملوس يقيني هيمتون ل مثال املسؤولني من كثري يف معاوية عهد يف اكن"  الس ياسة

 " . داج رهيب بشلك للموس يقى الإهامل

 املوريتانيني الس ياس يني أأن أأري لأين ،الفن أأجل من الس ياسة أأمتطي أأان"  قولها عهنا فتنقل الربيطانية الإذاعة هيئة أأما

يل فنان وجود اإيل حباجة  عن معلومة جتاوب كام". التآأسيس قيد يزال ما جممتع يف والفن الفنانني لصاحل لبنة يضع جانهبم اإ

ذا تناقض، ل:" تقول حيث والس يايس الفنان دور بني ما املفرتض التناقض سؤال  سآأكون خريي حفل هناك اكن فاإ

ذا موجودة ذا موجودة، أأان الوطن هيم ما هناك اكن واإ  ". كفنانة موجودة فآأان القويم الصعيد عيل أأمر هناك اكن واإ

خنراطها أأن يبدو ولكن ،العام لعملا حلبة دخلوا اذلين الفنانني من الكثري فعل كام ،الفين نشاطها جتميد معلومة وترفض  اإ

 واملناس بات الاعراس يف الغناء ترفض حني الفين لنشاطها حدودا ذكل مع تضع جعلها قد والعام الس يايس العمل يف

 فقط سآأغين: " تقول حني العاطفي عن التنازل يف حىت بل ،التورز او امجلاهريية فياحلفالت وتغين ،التقليدية الاجامتعية

 ".الكربي والإجامتعية والقومية لإنسانيةا للقضااي

 

 : الفين حصادها

 الثالث البوهما وهو ،س ياس ية سقطة يكرس احدمه اكن وان ،فنية نقةل مهنم لك يشلك ،البومات اربع معلومة انتجت

 – اعاملها ابكورة هو اكن" أأدن" الاول البوهما فان معوما. الثالثة اخلليج حرب اابن" حسني صدام" مع للتضامن املكرس

 قبل من لها الاعاليم احلصار عز يف"  دنيا" البوم جاء مث. امجليلتان حبييب وحبيت أأدن اغنييت وفيه ، -الامثنينات يف

زة ملزتمة اغاين وفيه ،النظام  اانش يد وحيمل ،الانتخابية محلهتا اابن خرج وقد( 2007) نور الرابع الالبوم اكن مث.  ومرم 

 .امتعيةاج واغاين وغوس بل صوفية
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 دعت كام. صادق صوت اهنا فريوز وصفهتا حني ،مهنا ودعام تشجيعا ووجدت ،فريوز اغاين بعض معلومة غنت وقد

 وخارج داخل" تورز" كثرية فنية رحالت معلومة نفذت قد.  ادلعوة بتلبية وقام ،موريتانيا لزايرة عالمة راغب الفنان

 العريب املغرب يف كبرية شهرة لها حقق مما ،خمتلفة فضائيات يف اغانهيا وعرضت ،عدة همرجاانت يف سامهت كام ،موريتانيا

 .بالدها خارج الأشهر املوريتانية الفنانة اليوم تعترب وتاكد ،العربية البالد يف هبا ابس ل ومعرفة

 

 يف او الفن يف ، يدوالتجد التغيري راية حيملن ممن ،معلومة شبهيات وللك ،والس يايس الفين هجدها يف ملعلومة اذن التحية

 .الاجامتعية احلياة

 

 

 

10/9/2008  
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 فاطمة بنت الربي

 او ليليث الثانية يف اذلهن اذلكوري "الصويف"

 

 : مقدمة

ل ،الصويف الفكر به يمتزي اذلي الكبري التساحمي الطابع عن رغام    ، املرأأة عىل كبري بتحامل يمتزي ،الس نة فكر مثل مثهل انه اإ

هامل أأو  حالت يف لالضطهاد عرضة نفسهم رجاهل واكن املغايرة عىل يقوم اكن لفكر غريب يشء وهو ،الأقل ىلع لها اإ

 .كثرية

شارات فغري  واملنطلق املتعاطف وحديثه ،اجلليالت ش يخاته من لبعض عريب ابن ادلين حمي الش يخ طرف من قليةل اإ

 والشوق ابحلب املمتلئ وحديثه ،سعد وام عالء ام وأأختيه عبدون بن محمد بنت مرمي زوجته جتاه كبري احرتام من

 عند ابملرأأة كبريا اهامتما جند ل ،"الأشواق ترجامن" فهيا وكتب عهنا افرتق اليت النظام زوجته/  حبيبته عن والاحرتام

 أأن عىل لليد مما ، دلونيهتا ومنظرا وليهتا رافضا مرات املرأأة عىل متحامال نفسه عريب ابن جند أأننا بل. الصوفية كبار

 اليت والفلسفية ادلينية نظرايته وان ،النساء جنس لك ليشمل يتسع مل منه القريبات للنساء واحملب املتعاطف موقفه

 املشوهة وصورهتا اجملمتع يف اجملحف املرأأة وضع جتاه أأخرى ثورة لتكون الاجامتعي للحقل متتد مل ،السلفية املفاهمي قلبت

 . ادليين الفكر يف

 فاطمة الش يخة مع التعامل يف جنده فآأننا ،املرأأة جتاه الصوفية بعض دلى املتسامح غري للموقف سطوعا الأكرث لاملثا أأما

 - الصوفية هبا يعرتف اليت – العدوية رابعة موقع تعادل أأن ميكن اكن ،الصويف الرتاث يف هممة خشصية ويه ،الربي بنت

ل ،  أأكرث عىل ومبين صورهتا تشويه اإىل هادف ،وغريبا عدائيا ناك قد الش يخة تكل من املتصوفة بعض موقف أأن اإ

 يف سواء لها معاضد تيار هناك اكن وان ،الآخرين الش يوخ احد ولية لإثبات فقط وذكل ،جالفة اذلكورية التصورات

آخر يف هل سنتعرض ،الولء يف أأو لها التآأرخي  .النساء من جهل اكن ،املقال أ

 

 الربي؟ بنت فاطمة يه من

 وصف يف تتفق الرواايت أأكرث وجدت عليه اطلعت ما مضن ومن ،الربي بنت فاطمة عن وتتناقض الرواايت تتعدد

 اغلب أأن رأأيت   الإطار هذا يف. وهنايهتا حياهتا مآ لت يف ختتلف اكنت وان ،" فتنهتا"ب ي سمي وما نشاطها بداايت

منا ،حيدة أأو ابس تقاللية عهنا حتيك ل الرواايت طار يف واإ  ،البدوي امحد الش يخ وهو الصوفية كبار احد سرية عن احليك اإ

 يف يظهر كام ،اذلكوري واخليال اذلكوري للمهنج انترص قل أأو ،الرواية تقول كام" فتنهتا عىل وقىض هزهما" اذلي

 ملئية لصوفيةا والرواايت ،والرجال املنترصون يكتبه العادة يف فالتارخي ، احلقيقة يف مت اذلي ما نعرف ل لأننا ،الرواايت

 . اترخيية مكرجعية نس تخدهما لكامي متاما صاحلة غري جيعلها مما ،والاسطورية اخليالية ابلصور
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 عمل ذات والنسب احلسب رشيفة املال عظمية امجلال فائقة امرأأة اكنت قد الربي بنت فاطمة أأن الرواايت جتمع معوما

" احلياة مباء" مملوءة جرة عىل حصلت قد"  أأهنا الرواايت بعض يف تقول كام كراماهتا من وصلت ، خارقة وكرامات ودين

 انه أأخرى رواايت ويف ،معها ويقفون ينارصوهنا وأأهل أأتباع لها اكن انه الرواايت وجتمع" .  اجلنة من الفردوس نبع من

تباعها مضن مه اجلن من خداما لها اكن  .جيةامليثولو  الرواايت احد يف جاء كام ،" ونعمي بري أأهل" من اإ

 بالد من أأتت أأهنا الرواايت بعض تقول حيث ، حىت أأصلها ول ،بري بنت فاطمة ووفاة ولدة اترخي ابلتحديد نعرف ول

 عىل الرواايت تتفق مل كام. كردية أأهنا اثلثة رواايت تقول بيامن ،العراق شامل يف العربية العشائر من أأهنا أأخرى وتقول،فارس

قامهتا ماكن حتديد ل ،والزمنية الروحية سلطهتا وممارس هتا اإ  املوصل ت ذكر مفرات ،العراق بشامل اكن انه عىل لكها جتمع أأهنا اإ

 حديث وهناك ،العراق شاميل يف بكردس تان حتمك اكنت أأهنا البعض يقول بيامن ،العراق بشامل العشائر ارض يقال ومرات

ل. ببغداد لها قرص عن  هناك ماتت اكنت أأن اعرف ول ،زكراي قرية يف سطنيفل  يف رضحيا بري لبنت أأن الثابت من انه اإ

 تسكن اكنت أأهنا رمغ بفلسطني أأيضا ماتت اليت العدوية رابعة مثل هذا انتقالها يف وتكون – رضحي قربها عىل وأأقمي

 . احلالت معظم يف الأمر هو كام ،فيه ت قرب مل وان رشفها عىل ُأقمي قد الرضحي أأن أأم ، -معرها اغلب البرصة

 الشعبية الغنائية التعبريات من أألوان هناك: )) عهنا ويقول قصهتا يلخص الاكتب جند الشعيب الادب عن مقال ويف

 مع بري بنت فاطمة قصة تروي الأمحدي الأداء من اللون وهبذا وكراماته، البدوي الس يد حول ادلائر ابلقصص ترتبط

 .الشعيب ينادلي الطابع ذات املناس بات يف وتنشد البدوي أأمحد الس يد

قلمي يف ابلسلطة تنفرد واكنت والعزوة، وامجلال الرثوة حازت امرأأة بري بنت وفاطمة نه قيل وحدها، اإ  العراق شامل يف اإ

 ورجال الأولياء من كثري أأخذ فقد أأيضا ، روحية قوي ونفوذها جاملها سطوة جبانب امتلكت أأهنا ويبدو. العشائر أأرض يف

يل ينجذبون الطريق ذا لختبار مهنم واحد لك ختضع فاكنت مهنا، للقرب سعونوي  دايرها اإ  ،«رشبته» تسلبه فيه أأخفق اإ

يل والتطلع حرضهتا يف املثول جمرد هو الاختبار ذكل واكن. الروحية قواه أأي  املنطقة أأولياء لك أأن والبادي هباهئا، اإ

 عهنم لريفع به واستنجدوا البدوي أأمحد الس يد اإيل جلآأوا مث ومن امجليع، منه جض اذلي الأمر الاختبار، يف رس بوا وعبادها

يل البدوي الس يد يتوجه وعندما. الامتحان هذا نه بري، بنت فاطمة داير اإ يل يلجآأ  فاإ جراءات عدة اإ  يتجنب حيت وقائية اإ

يل والتخفي الانزواء اسرتاتيجية واتبع مواهجهتا  املها،وع قرصها عن وأأبعدها به يقمي اذلي املرعي اإيل حسهبا من متكن أأن اإ

ذ لهيم، الأولياء «رشب» تعيد وجعلها علهيا الانتصار من متكن ذاك اإ هنم قيل اذلين اإ  . الأربعني جتاوزوا اإ

 القصة أأزمة التالية املغناة الأبيات وتلخص

 شاهدها من لك وتآأرس/  ترسي القلب يف أأهبة بنظرة/  ويغري يفنت خلته جاملها/  بري بنت لفاطمة رح هل وقال"

 ملا وسقطوا/  عيوهنا عشان الهوي يف وقعوا/  جبيهنا نور هبرمه أأحوال رجال/  رضاها عشان يوهبه رهومع/  دوغري

 يرجع/  أأدهبا حايتويل غريك مفيش/  هواها عيل كده تفضل حرام/  تش يلها الأايم عيل خصةل ودي/  امتحاهنا يف سقطوا

يدك يف نتأأ  وميكن/  ابهبا اخللق غواية عن ويبعد/  صواهبا ويعيد عقلها  ".((دواها اإ

 

 :الصوفية ش يوخ مع اخلالف أأس باب
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 الرواية نقول حيث ، زماهنا يف الصوفية وش يوخ الربي بنت فاطمة بني اخلالف سبب عن اساسيتان روايتان هناك

 فامي مشاركهتا يف ورغبة هؤلء من غرية جمرد السبب أأن ،الربي بنت مع ما بشلك متعاطفة أأهنا يبدو واليت الأوىل

 :الرواية تقول كام أأو ،احلياة ماء أأي ، وبكراماهتا رهبا من برضا عليه صلتح

 الكبار الصوفية مشاخي اكن الأايم من يوم ويف درويشة، واكنت النساء أأمجل من بري بنت فاطمة الش يخة اكنت لقد)). 

 قد فاطمة الش يخة أأن ؤلءه عمل وقد ، العراق يف الهنرين مابني سهول يف جممتعني( وادلسويق والرفاعي البدوي) 

 شيئا ترتك أأن دون لوحدها لكها ترشهبا ان أأرادت ولكهنا ،اجلنة من الفردوس نبع من" مباءاحلياة" مملوءة جرة عىل حصلت

 ولكنه الرفاعي وذهب فاطمة الش يخة مع للتفامه أأحدمه يذهب أأن فقرروا املشاخي يعجب مل ابلطبع هذا ولكن. للآخرين

لهيا رالنظ من خائفا اكن قناعها يف يفلح مل ولكنه ايضا بعده ادلسويق ذهب ،وكذكل الفتنة تصيبه ل حىت اإ  مل وهكذا. اإ

ل يبق  عرفته فقد درويشة لأهنا وطبعا ببغداد، قرصها اإىل وجاء ابلقمل ملأى ابلية أأسامل لبس اذلي البدوي الش يخ اإ

"  قائال ورصخ جباملها يتآأثر مل البدوي الش يخ ولكن هابرقع  ورفعت فرفضت احلياة ماء تعطيه أأن مهنا وطلب الفور، عىل

ىل الأرض فبلعهتا ،" ابلعهيا أأرض اي  تبتلعها أأن الأرض أأمر وعندها فائدة بدون ولكن املاء عن سآألها وعندها ركبتهيا اإ

ىل فابتلعهتا ىل الثالثة املرة ويف وسطها اإ  مفدهتا يدها متد أأن مهنا فطلب" تزتوجين؟ هل" هل قالت وعندها وثديهيا صدرها اإ

ليه  .الأرض عىل ووقعت يدها البصقة فاخرتقت فهيا فبصق اإ

ن"  لها قال وعندها  عنادها يف اس مترت ولكهنا" ؟ الزواج يف ستتحملينين فكيف بصايق تتحمل أأن تس تطع مل يدك اإ

عطاؤه ورفضت  اخلادمة أأمرت عنقها ىلاإ  ابتلعهتا الأرض أأن وجدت وعندما الرابعة املرة عند ولكن ، طلب اذلي املاء اإ

 (1 املرجع.(( )ابجلرة تآأتهيا أأن

ذ ،الإطالق عىل معها متعاطفة فغري الثانية الرواية أأما ل ، والكرامات والتدين العمل من الكبري املرأأة حبظ تسلميها مع اإ  اإ

يقاع جاملها تس تغل كغانية تصورها تاكد أأهنا بل ، وطغت اغرتت قد تعتربها أأهنا  كرمز وتراها ،ولهئم سبوك  ابلرجال لالإ

 : فاطمة" قاهر" البدوي امحد الس يد عن حتيك ويه الرواية هذه تقول حيث ،للرش

ليه توجه عبيدة أأم وىف)) ىل ابذلهاب عليه يشري الرفاعى أأمحد الس يد من – الصوفية تقول كام – الباطين النداء اإ  اإ

 قطبا ليكون جيتازه أأن عليه امتحاان اكن الواقع يف وهذا دهباويؤ  سلوكها يقوم يك العراق شامل يف ابلعشائر برى بنت فاطمة

 .حسن الرشيف أأخيه عن البدوي يفرتق هنا. صوفيا

ىل أأخوه ويعود  اخلري انتصار معناه برى بنت بفاطمة الس يد ولقاء. برى بنت فاطمة اإىل مسريته الس يد يواصل بيامن مكة اإ

 الس يد فسلهبا الرجال أأحوال تسلب واكنت بديع عظمي جامل ذات ةامرأأ  اكنت الشعراين الإمام يقول فكام. الرش عىل

 .حالها

 يتتلمذ أأن يريد من لك به متتحن اذلي الاختبار واكن واملال امجلال من وافر بقسط تمتتع س يدة برى بنت فاطمة فاكنت

لهيا النظر يطيل من فهيا فيقع نفسها من به تمتتع اذلي احلسن موضع هو علهيا  لأنه مؤمنا صوفيا يكون أأن حيصل ل وهنا اإ

 .التآأثر رسيع القلب ضعيف
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 عىل واجليالىن الرفاعى الترصيف قطبا أأشار وقد اخلاطئ مسلكها يف يؤازروهنا وأأنصارها قوهما برى بنت حول جتمع وقد

لهيا فذهب ،الفتنة هذه بدرء البدوي امحد س يدي الفتيان أأىب  عاد اذلي حسن أأخاه ودع بعدما البدوى أأمحد س يدي اإ

ىل  .مكة اإ

 حيث أأمرها بهناية أأحست حىت عليه برصها وقع أأن ما انه ويقولون برى بنت بفاطمة البدوي الس يد لقاء الرواة وروى

 ،والإميان الصالبة من الشامخ اجلبل هذا جبوار ذرة يكون أأن يعدو ل الرجال بطل أأحوال أأمام حال من دلهيا ما وجدت

 عن برى بنت فاطمة وعدلت وصالحه البدوي أأمحد الس يد بولية وأآمنت هتاوعشري  يه البدوى أأمحد س يدى فلقهنا

 من لأحد أأتعرض عدت ما أأىن حرض من مجيع اي عىل اشهدوا" وقالت الرشع طريق واتبعت احلق جانب والزتمت خطهتا

 (2 املرجع"..(( )كفاية عن وفرضا وهناية بداية هللا اس تغفر وأأان الرجال

 

 : لبدويا امحد الش يخ مع اللقاء

 الشعراين الوهاب عبد الش يخ رواية فنجد ،البدوي والش يخ بري بنت بني اللقاء عن كثريا حتيك ل املوثقة الرواايت

مرأأة واكنت بري بنت فاطمة اإىل عنه هللا ريض أأمحد س يدي وذهب: ))  يقول حيث ومتحفظة خمترصة  عظمي حال لها اإ

 تتعرض ل أأهنا يديه عىل واتبت حالها عنه هللا ريض أأمحد س يدي فسلهبا أأحواهلم الرجال تسلب واكنت بديع وجامل

قت اليوم ذكل بعد لأحد ىل بري بنت عىل اجمتعوا اكنوا اذلين القبائل وتفر   ((.  الأولياء بني مشهودا   يوما   واكن أأماكهنم اإ

 حامية ملحمية معركة اللقاء ذكل من جتعل فهيي ، للتوثيق طريقها ذكل مع وجدت واليت – الشعبية الرواايت اما

 ،اجليالين القادر وعبد الرفاعي الش يخني من مبارش بتلكيف يذهب الرواايت لتكل وفقا البدوي فالش يخ ،الوطيس

 : الرواية تقول حيث ، ابملؤازرة ويعدانه ،وقوهنا حسرها من خيوفانه والذلان

ليه حرض عنه هللا ريض الرفاعي أأمحد س يدان وزار عبيدة أأم رواق وصل وملا)) ىل املنام يف الرفاعي أأمحد س يدان اإ  واإ

ىل توجه الآن: أأمحد اي لـه وقال عهنام هللا ريض اجليالين عبدالقادر س يدان جانبه ي بنت فاطمة اإ هبا بــِِر  هنا وتِو   صاحبة فاإ

لهيا اذهب. علهيم وس يطرت الأحوال وأأحصاب الأبطال فقتلت بنفسها أأجعبت ولكهنا ، كبري وحال رس ن ، وأأدهبا اإ  واإ

هنا ، كبريا   مآأزقا   ترى أأن لبد:  عنه هللا ريض اجليالين عبدالقادر س يدان وقال. جبانبك فنحن بضيق وقعت  بنت فاطمة اإ

ذا ، جعيبة قوة لها بري ذا مهنا فاحذر قتلته لللرجل نظرت اإ آتيك الناس أأول أأان ابلضيق شعرت واإ  ليس حال لك وعىل...  أ

لهيا نظر من ولك خارق جامل صاحبة ويه ،أأمحد اي كسوا املهمة لهذه جمهَّز أأحد هناك  عزَّ  هللا هيآأك قد وأأنت هبا يفتنت اإ

لهين تنظر ول النساء تغريك فال وجل  (3 املرجع))) أأبدا   بشهوة اإ

 وأأرادت احلياة مباء ظفرت أأهنا مرة السابقة الرواايت قالت حني ففي ،كبرية دلرجة تشنيعية الرواية هذه أأن هنا الشاهد

 جند ، - لنفسها وحتولها الروحية قوهتم تنزتع أأي – الرجال أأحوال تسلب اكنت أأهنا أأخرى ومرة ،لنفسها به س تآأثرت  أأن

ىل تدرجييا يتحول الرصاع ان نالحظ كام. قتال الرجال تقتل اكنت لأهنا تذهب الأخرية الرواية هذه  ،ورجال نساء رصاع اإ

منا ،بوليهتا احلياة ماء عىل حتصل وأأ  الرجال أأحوال تسلب ولَية ليست هنا فاطمة وان  عىل تركز فاتنة امرأأة جمرد واإ

 .الرجال شهوة استثارة
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 البدوي ان املنام يف ترى ففاطمة. وفاطمة البدوي بني ،الرصاع من امللحمة تكل عن عالية حببكة لتحيك الرواية ومتيض

 او موىس موىس الطفل مع فرعون فعل قصة يذكران هذا – الغرابء عن للبحث أأعواهنا وترسل ،علهيا ويقىض س هيزهما

 لكهن"و تلميذاهتا بعض به تظفر ملا أأهنا ذكل ،التناقضات يف تدخل القصة ولكن.  - اخل عيىس الطفل مع هريود

منا والبهل اخلرس ادعائه رمغ تقتهل ل ،خمفورا مآأسورا به وجينئ ،"قوي حال وصاحبات جامل صاحبات  منه تطلب واإ

غرائه يف أأ وتبد مهنا الزواج  فاطمة اإىل وأأخذنه بيده أأمسكن))  التلميذات قبل من ورضبه أأرسه بعد انه الرواية تقول.  اإ

ا ليه نظرت رأأته فلمَّ ت عظمية صيحة فصاحت ، املنام يف رأأته اذلي الرجل نفس فرأأته اإ  من أأفاقت فلام علهيا مغش يَّا   وخرَّ

 ، عرفتك أأان ، العظمي البدوي أأمحد وأأنت القوي الرس بصاح أأنت القلب حببيب وسهال   أأهال  :  لـه قالت غش هيا

 من الكثري عيلَّ  عرض فقد الزواج منك وأأطلب ، تقتلين ل بطل اي ولكن لتقهرين جئت وأأنت ، الرجال حفل اي عرفتك

لهيم فنظرت وأأرزاقهم أأمالكهم وأأعطوين الزواج الناس لهيا فنظر...  نبال أأو سهم بدون ابحلال فقتلهتم عيين بطرف اإ  اإ

 ظهر حىت شعرها أأظهرت مث وهجها عن وكشفت ، جاملها عن لـه تظهر فآأخذت واحدة بلكمة علهيا يرد ومل أأمحد س يدان

نك:  يتلكم أأن دون قلبه يف البدوي س يدان لها فقال ، الفتان جاملها ((  لكها ادلنيا ول أأنت تغريين فال أأان أأما غريي تغري اإ

 (3 املرجع)

 اجلن عىل س يطرت"  اهنا رمغ بل ، حولها الأعوان من ال لف وجود رمغ الربي بنت ففاطمة ،قيةمنط  الرواية تكون ول

ل ،" واملردة ل ،يقينا البدوي عرفت أأهنا ورمغ ،الإغواء وحاولت الزواج وطلبت وترضعت تذللت أأهنا اإ  ذكل مع أأهنا اإ

بلها راعيا ليعمل نقيهبا من نصيحة عىل بناء الرجل ترتك  دون البداية يف يرعاها الإبل من أ لف س بعة مهتسل حيث ،لإ

 تمت حيث الرعي ماكن يف طائعة هل اتيت حىت الربي بنت فاطمة قلب وخيطف ،سبب دون الهناية يف لكها يقتلها مث ،قيد

 .الكربى املعركة

 ونس بة. القصة يف ولنواصل ،منطقيا مامتسكة تكون ان فهيا يشرتط ل فامليثولوجيا ،ذكل مع التناقضات تكل لنرتك

 املعركة تكل لتصوير الشعيب اخليال خلقها ومبالغات بديعة فنية صور من فيه ملا اكمال انقهل فاين اجلزء هذا مللحمية

 : البدوي والش يخ الربي بنت بني الكربى

ىل فنظرت)) ذن فتوهجت الفرس اإ ىل تعاىل هللا ابإ  هذا س يديت اي:  النقيب لها فقال عنه هللا ريض البدوي أأمحد س يدان اإ

نه اكنت مما أأكرث كرامتك وتظهر يشفى حىت لـه وقرأأت عليه تكرمت فلو أأبهل أأطرش أأخرس الراعي الرجل  خيدمك فاإ

ن:  لـه فقالت. الرعاية يس تحق واخلادم نه حقيقة البدوي أأمحد الرجل ذكل يكن مل اإ ذا أأما ، فورا   يشفى سوف فاإ  اكن اإ

ن منه خائفة لزلت فاإين هو ليه وصلت فلام. قليب عىل قبض اذلي هو يكون أأن وأأخاف ، عليه مقبوض قليب واإ  ورأأت اإ

 مشريا   النقيب لـه فقال نفسها يف رشا   أأمضرت ولكهنا يشفى حىت لـه سآأقرأأ :  للنقيب وقالت غضبت ماتت قد لكها اجلـاِمل

ليه  بلكمة علهيا يرد ومل أأرضاهو  عنه هللا ريض أأمحد س يدان فابتسم فاطمة يد عىل والشفاء الفرج جاءك قد أأبرش أأن:  اإ

ذ الهواء يف يدها فاطمة فرفعت ، واحدة .  الكوز هذا من وارشب تعال:  لـه وقالت عليه فقرأأت يدها يف ماء بكوز واإ

 ، جاء حيث من الكوز وعاد أأثر لـه يظهر فمل الهواء يف ورضبه يدها من الكوز وأأخذ البدوي أأمحد س يدان مهنا فاقرتب

لهيا نظر مث ذا صوات   وصاح ضبغ نظرة اإ  ذكل رأأت فلام ، رقبهتا اإىل بري بنت فاطمة وابتلعت انشقت قد ابلأرض واإ

ل رأأيت مفا:  أأمحد س يدان قال. أأدركوين نعمي أ ل اي بري أ ل اي صاحت  قد والإنس واجلن املردة من املؤلفة الألوف اإ

 أأمحد س يدان فكَّ  الوقت ذكل وعند...  الكابله فآأيقنت القاتل الرعد وكأهنا ادلنيا أأظلمت وقد الصحراء هبم امتلأت
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 العابدين زين أ ل اي احلسني أ ل اي احلسن أ ل اي الزهراء فاطمة أ ل اي عيل أ ل اي:  صوته بآأعىل وصاح وهجه عن اللثامني

 وعدمتوين من اي ،الـــــعـــــــــــراق حـمـاة اي أأنمت أأين صاح مث أأجداده واندى. عهنم وريض أأمجعني السالم علهيم

 أأمحد واي ،(  العزيز رسه هللا قدس) اجليالين عبدالقادر اي أأنت أأين.  الورطة يف ووقعت الهالك جاءين لقد. وتركمتوين

 اجليالين عبدالقادر س يدان رأأى حىت الكمه أأمكل أأن مفا...  معي أأولد اي انمت أأين(  العزيز رسه هللا قدس)  الرفاعي

 بقية يساره وعىل عنه هللا ريض الرفاعي أأمحد س يدان ميينه وعىل ، خضـراء رايـة وحيمل ويــزبـد يرعد وهو عنه هللا ريض

ننا أأمحد اي أأبرش:  وقالوا الأقطاب ذن جئناك فاإ ا ، تعاىل هللا ابإ لهية اجلنود نعمي وأ ل بري أ ل رأأى فلمَّ  ، ابلفرار لذوا الإ

ين تقتلوين ل أأن ابهلل أأسآألمك بري بنت فاطمة وصاحت ىل اتئبة اإ ين ابهلل أأسآأكل:  أأمحد اي ، وجل عز هللا هوج اإ  اتئبة اإ

 (3 املرجع( ) تقهرين سوف أأنك أأعمل وأأين

 

 : بري بنت فاطمة مصري

ل يكون ل" جحرها" تغطيس مث قلهبا خطف من املروعة الهزمية هذه بعد  الرواية تصور كيف هنا ونالحظ.. الاستسالم اإ

 اذلين الصوفية أأهل اكرب أأن نالحظ كام ،نبال دون الرجال تقتل نتاك اليت تكل ليست وكأهنا ،خائفة مرعوبة فاطمة

 يف تصويرها دائرة تكمتل حىت ،عهنا وس يعفون مهنا نبال أأكرث سيبدون – والبدوي واجليالين الرفاعي – ضدها احتدوا

 :الرواية تقول حيث ،املطلق اخلري صورة يف وتصويرمه املطلق الرش صورة

 وريض(  العزيز رسه هللا قدس) الرفاعي أأمحد وس يدان(  العزيز رسه هللا قدس)  اجليالين ادرعبدالق س يدان لـه فقال))

ننا أأمحد اي عهنام هللا مسها لأن نقتلها ل اإ ن ، فاطمة اإ كراما   ، فاطمة جدتنا واإ هنا وطاملا نقتلها ل لأمسها واإ  هللا لوجه اتبت اإ

 . تعاىل

 تتويب أأن عىل هللا لوجه تركتك:  عنه هللا وريض(  العزيز رسه هللا قدس) البدوي أأمحد س يدان لها قال ذكل عند

 خادمة لأصبحت تزتوجين لو:  أأمحد اي لـه فقالت ، وجل عزَّ  هلل وحدك عندك اذلي املال برأأس وتعميل الرجال وتعتقي

ين:  لها فقال. عندك ف ولكين ، لزتوجتك النساء يل خطر ولو ابلنساء أأفكر ول للنساء لست اإ  عزَّ  هلل بآأنين نفيس أأعر 

ىل فارجعي ، أأبدا   أأتزوج أأن أأريد ول ، فقط وجل كراما هللا لوجه أأعتقتك فاإين وجل عزَّ  هللا اإىل وتويب ماكنك اإ  لأولد واإ

كراما   مِع ي  (3 املرجع)). )عهنم هللا ريض الزهراء فاطمة جلديت واإ

ن نالحظ هنا منا ،الرواية لهذه وفقا ،فقط تهنزم مل فاطمة اإ  للرجال قاهرة اكنت أأن بعد فهيي. نفسها من ادلنية أأعطت واإ

 هل عبدة س تصبح أأهنا تقول بل ،منه الزواج البدوي الش يخ من تطلب ،زواهجا يف يرغب من" نبال دون" بلحظها وتقتل

ن ينبغي أأم عبدة املرأأة تكون أأن عىل حيض الإسالم هل)  تزوهجا لو  بتذه بل( . ورمحة؟ مودة والرجل بيهنا يكون اإ

ىل الأخرى الرواية  هذه هزمية تمت مل انه ينىس الراوي وكأن ؟ هل زوجة تكون فكيف ،بصقته يتحمل مل جسمها أأن اإ

ل الش يخة  مرة والرفاعي مرة نفسه ادلسويق هزمت حىت ابتع رسها املرأأة تكل وان ،الأقطاب اكرب من ثالثة بتحالف اإ

 . فتآأمل ،البدوي" بصقة" مليتح ل ذكل مع جسمها ولكن ،الرواايت بعض حسب أأخرى

قد وهتيب خوف متاما فهيا ويتضح ،اذلكورية ابلأيدلوجية متاما معطونة القصة هده أأن الشاهد  املرأأة من الرجال بعض وع 

ذللها هزميهتا من بد ل اكن ذلكل ،اذلكورية الهمينة ملواقع شديدا هتديدا تشلك كوهنا ،وامجلال العمل ذات القوية  يف ولو واإ
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منا ،املرغوب هو اجلسدي القتل يكون ل هنا. الاخلي  ،املطلوب هو يتبعها من مشل وتفرق ،املطلوب هنا املعنوي القتل واإ

 .والرجال والكرامات املال متكل اكنت أأن بعد ،لرجل عبدة تكون أأن تريد اليت اذلليةل اخلانعة بصورة الهناية يف وتصويرها

ل  ،معها املتعاطفة الوحيدة الرواية تقول حيث ،عهنا يتخلوا مل فاطمة أأتباع لك أأن الواحض مفن ،الآخر وهجها للصورة أأن اإ

 وان ،الش يوخ أأولئك ضد تزال ول احلرب فاطمة شنت مهنا احلياة ماء اغتصاب بعد انه ،احلياة ماء عن حكت واليت

ىل قامئة معهم حرهبا وان ،موجودة تزال ل طائفهتا  : نقرأأ  وحتديدا ،العجمي الش يخ مبعاونة ،اليوم اإ

 هتامجهم" والرفاعي وادلسويق البدوي" الثالثة الطوائف هذه مع شديدة عداوة عىل بري بنت فاطمة الش يخة فاإن ولهذا))

ىل دامئا ينظرون الفرق هذه مشاخي فاإن ولهذا ابحلجارة وترمهيم السامء من . بري بنت فاطمة جحارة من خائفني السامء اإ

 رسيع ش يخ العجمي والش يخ صغرية، فرق العجمي وفرقة بري بنت وفرقة... العجمي الش يخ تتبع بري بنت وفاطمة

 (1مرجع.(( )أأبدا الإساءة يسامح ول الغضب

 بصورة وقع رمبا اذلي ، زكراي قرية مؤرخ يقول حيث ،النساء من اليوم بري بنت فاطمة طائفة أأتباع اغلب أأن ويبدو

 : فاطمة يخةالش   ضد اذلكوري الرصاع ذكل طبيعة عىل عفوية

ن الأحيان بعض يف حيدث ولكن ،الرجال من يكونون العادة يف أألأولياء أأن املعروف من))  الويل أأن اندرا هذا اكن واإ

نه احلاةل هذه ويف. امرأأة يكون  مثل ويوجد. فقط النساء من يكونون زوارها ولكن للرجل يبىن ما مثل مقام لها يبىن فاإ

 من يقرتب أأن رجل أأي جيرؤ ول هناك املصابيح النساء وتشعل". بري بنت فاطمة" للش يخة زكراي قرية يف املقام هذا

ذا, هناك تمنو اليت الأجشار أأو الشجريات أأغصان يلمس أأن أأو املاكن  املقام كهف اإىل ودخل وجترأأ  الرجال أأحد خاطر واإ

ذا. الفهم عىل القدرة ويفقد( خيتل)عقهل ويفقد ابمحلى يصاب فسوف نه يباغر  القادم اكن واإ . الفالحني قبل من حتذيره يمت فاإ

هنا املقام داخل يف ميني حبلف امرأأة تقوم وعندما  (1 مرجع.(( )الوراء اإىل رجوعا بوهجها املاكن تغادر أأن جيب فاإ

 

 :العدوية ورابعة وليليث فاطمة

 والكتاابت التلمود يف ليليث صورة تشابه ،جتاهها مت اذلي والتشنيع ،الصوفية أأدب يف بري بنت فاطمة صورة تاكد

 حسب وليليث.  سابق قصري مقال يف ،لصورهتا مت اذلي والتشويه قبل من ليليث عن كتبت كنت وقد ، الهيودية

 يف القدمي العهد يقول. مثهل الطني من بل ضلعه من ختلق ومل ، ادم مع خلقت اليت الأوىل املرأأة يه الهيودية امليثولوجيا

، خلََق  هللاِ  صورةِ  عىل صوَرِته، عىل الإنسانَ  هللا   خفلََق )) التكوين سفر ا البرَشَ  أأهنا جرى مث. (( . خلَقَه م وُأنىث َذَكر 

خضاعها أأراد ملا ادم عىل متردت آدم فاش تىك ،جنس يا اإ ىل أ  ،مطيعة هل واكنت ،ضلعه من حواء هللا هل خفلق اخلالق اإ

 أأقول لكن طويةل اسطورة ليليث أأسطورة. نيوالش ياط واملردة بناهتا مع عاشت حيث البحر لساحل ليليث وهربت

 واليت ،عهنا القصص يف الواحضة التناقضات رمغ ،الهيودي التلمودي الأدب يف ابلاكمل صورهتا تشويه مت انه ابختصار

 . ليليث عن كتابتنا يف كشفناه مما ،اذلكورية العقلية نفس هو ضدها وقف ما وان ،متاما مظلومة اكنت ليليث أأن تكشف

ذا هنا الفاجرة بآأهنا وصفت قد ليليث اكنت واإ  بصورة حواء تصوير مت فقد ، اخل الأوىل احلية وأأهنا الش يطان رمز واإ

 ومعوما. الهيودية امليثولوجيا يف احملرمة المثرة او التفاحة أألك مسؤولية وحتميلها الأخرى يه تشوهيها حماولت رمغ ،أأفضل

يت البابلية امللكة قصة ويف ،للمرأأة مضاد عنيف تراث هبا الهيودية فان  لزنوات اخلضوع رفضت اليت،اسرت سفر يف َوش ْ
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 هبا يطفح مما ،للمرأأة املعادية واللغة للموقف سافر منوذج ،اخلاضعة اسرت زواجه طريق عن عقاهبا اعقبه مما ، املكل زوهجا

 . املس تقبل يف هل أأرجع قد ما وهو ،القدمي العهد ومعوم ،السفر ذكل

 رابعة رفيقهتا تبين مت بيامن ،ليليث كصنوة أأي ،للرش كرمز هنا فاطمة تصوير مت قد - الصويف الأدب يف يأأ  – أأيضا هنا

 ورمغ املرأأتني حياة يف حققت   لقد. الصوفيني قبل من هبا معرتف كش يخة ،املقارنة هذه مثل يف حواء تعادل واليت العدوية

 ملكت قد فهيي ،اذلكورية للعقلية حتداي متثل اكنت فاطمة أأن الواحض من فانه ،عهنن للحاكايت الاسطوري الطابع

 التونيس بريم اس توحاه ما هذا ورمبا. الرواايت تكل حسب ،كسالح س تعمهل بل ، جاملها من ختجل ل واكنت ،وجتربت

 سلطان**  موصليه اي برى بنت اي" ابلبيت تبدأأ  واليت ،البدوي الش يخ فيمل يف زاد دنيا غنهتا اليت عهنا قصيدته يف

 "عليا حامك جامكل

 مفن ذلا ،احد عىل سلطة لها وليس غائبة ش به ،دامئا مس توحدة واكنت ،مس تدةل مس تضعفة العدوية رابعة اكنت ابملقابل

 ول فردي تصوفها كون ،الكبار الصوفيني قامئة مضن – القاعدة يؤكد اذلي الاس تثناء سبيل عىل – تقبلها يمت أأن السهل

 أأحوال سلبت ومن ،وتقود تنافس أأن ميكن واكن ،والسلطة الأتباع لها اكن من صورة تشويه مت بيامن ،لها أأتباع ول طريقة

 .احلياة ماء عىل حصلت ومن ،الرجال وعقول

ذن التارخيية التشويه محةل متت  ما فبقدر ذلا.  امجليع اذلكوري اذلهن حيمك ول ،فقط الرجال من يتكون ل اجملمتع ولكن ،اإ

 س ياق يف للأسطورة التفسري أأي – للنص مغايرة تفسريات او املغايرة ليليث قصة من شذرات تصلنا أأن ممكنا اكن

لهات بني الرصاع  اكن كذكل ، - الأبوي للمجمتع الامويم اجملمتع من لالنتقال انعاكس هو واذلي ، اذلكور وال لهة الإانث الإ

 بعض هبا تؤمن ،واحدة قرية يف رضحي لها صغرية فرقة شلك يف اكن وان ،بري بنت فاطمة وارث سرية تس متر أأن ممكنا

 من بقذف – طفويل بشلك اكن وان – الأسطورة يف معركهتا بري بنت تواصل بيامن ،الرجال بعض هبا وختيف النساء

 .ابحلجارة السامء من وهزموها لها أأساؤوا

 ومثالها بري بنت عن - قطعا النساء من وكثري – الرجال أأبعاد يف كبرية دلرجة افلح قد اذلكوري التشنيع ابن أأعرتف هنا

 يف املتجيل احلنني هذا. جتاهها النساء من غامض حنني هناك اكن وان ،أأمرها حقيقة يف اكنت كيف نعرف عدان ما حىت ،

ميان  مراك حتت املطمور ،التليد اجلندري والتعاطف القدمي النسوي الوعي ذكل بقااي من بعض هو ،هبا زكراي قرية نساء اإ

 . الاكحسة اذلكورية والثقافة العنيف الإخضاع من قرون

 أأذهان يف ،الأخرى للمرأأة مثال ابعتبارها القرون عرب ليليث صورة مصدت وكام ،احملال من احلال دوام فاإن ذكل مع

 وعي بدون اكن وان ،النساء من القةل عند مصدت قد بري بنت صورة فان ،النساء وسط وخصوصا ،القليل البعض

 يف أأو التارخي عرب رائدات لنساء الصور من وغريها بري وبنت لليليث الصور تكل لك أأن هنا يقيين. غالبا مهنن بريك 

 ل العقل وقائع عىل واملبين ،اذلكورية من املتخلص ،اجلديد الانصايف الوعي خلق حركة يف ابلرمز ستسامه –امليثيولوجيا

 ،حرية يف املتضامنني ، املرة هذه والنساء الرجال من لك مساهامتو  نضالت من واخلارج ،الأسطورية الهتوميات

 .الأمس عامل بعض يف يقدن كن مثلام ،الغد عامل يف بري بنت مثيالت ن/  تقودمه لن والقابلني ،الإنسانية يف املتشاركني
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25-11-3008  

 

 :  املراجع

 الش يخة عن الفقرة – والتقاليد العادات – اخلامس الفصل – زكراي قرية عن عدوي عيىس الاس تاذ كتاب من .1

-_اخلامس_الفصل/http://issaadawi.maktoobblog.com/37055 عدوى عيىس مبدونة نرشت – فاطمة

  والتقاليد_العادات_

 . أأبوكف أأمحد الأس تاذ تآأليف - البدوي امحد الش يخ عن القسم" مرص ىف البيت أ ل"  كتاب عن نقال .2

ي بنت و وي الـبـد الش يخ"  مقال عن نقال .3 : الصاحلني رايض مبوقع منشور عريب العضو كتبه" ِبِر 

http://cb.rayaheen.net/showthread.php?tid=9998&first 
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 13هنةل بشري رمز الوطن الأسري

 

(1) 

 ويه ساعة 2160 ويه يوما 90 يه.  النظام جسون يف بشري هنةل اعتقال عىل عام ربع ينقيض 2009 مارس 15 اليوم

 حيوات ولكهنا ،يش ل تراب من الوقت يظنوا من مبعاير يه.  الزمان معر من اثنية 7776000 ويه دقيقة 129600

 هنةل روح يف جديد أأمل يتفتح جديد يوم لك أأرشاقة ومع.  وحمبهيا واصدقاهئا وجلرياهنا ولهما لهلها املعاانة مبقياس ودهور

 اليوم هنةل تعرف.  املآأساة هذه يف الآخري اليوم اكن اليوم هذا ان ،رجاء من حملة نفسها يف متوت مساء لك اطالةل ومع ،

 يف و املنايف يف حنن نغط بيامن ، الصرب ثياب يف اخرى مرة ستنوم واهنا ،الأرس من اليوم خترج مل اهنا لليوم ختدل ويه

 .الكبري السجن

 

(2) 

 اليدين مكبل العينني مثلوم ،عاما عرشين حوايل منذ املصفد الوطن هذا.  الأسري الوطن ملآأساة صارخ رمز يه بشري هنةل

 اخلدود الاف وهضابه وداينه عىل.  املهني وجسنه املؤودة وقوته الشاسع امتداده يف لهنةل مكربة صورة هو الرجلني ومقيد

.  الافاق شذاذ عليه ارضهب عندما امجليل هنةل وجه عىل ارتسمت اليت اجلراحات مثلام متاما ، ادلم وجداول اجلراحات من

 ،الطينة ،كجبار ، اكدوا ، لكمة ،العيلفون ،بورتسودان ،اجلنوب: ماكن لك يف ويطعنوه الوطن جسد ميزقوا ان جعب ل

 جرحنا ويه للصلب يعرض اذلي مس يحنا يه بشري هنةل. وجتدده وعطائه خفره ومصدر وبناته نسائه يعذبون اكنوا ما اذا

 . اجلرحي ووطننا املذبوح شعبنا ورةص ويه القلب يف يزنف اذلي

 

(3) 

 شعبنا عذب من. بليل هنةل اعتقال عن يتورع مل بليل وطنا رسق مفن.  الكبري الوطن اعتقال رمز هو بشري هنةل اعتقال

 ،عهنا يكذب ان يس تكرث مل علينا كذب من.  حريهتا يرسق ان يآأنف مل حريتنا رسق من.  هنةل يعذب ان عن يتورع مل

. احباهبا وسط ومن دايرها من هنةل يزنع ان يف يرتدد مل واملنايف واملعسكرات املوت لعذاابت دايرمه من املاليني جه ر من

 .الصغار وتقاعس والنار احلديد بقوة هنةل يسجن ان عن يتورع لن الصغار وتقاعس والنار ابحلديد حمكنا من

 

(4) 

 ذكل. الوطن عذاابت وكذكل ،وعشوائية مقصودة هنةل ذاابتع.  الوطن اعتقال وكذكل،ومقصود عشوايئ هنةل اعتقال

 احتفظوا ولكهنم ،العشوائية مظهر وهذا ،املناسب غري الوقت يف املناسب غري املاكن يف اكنت لهنا فقط هنةل اعتقلوا اهنم
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 من معصوم احد ل ان لنا القول يريدون اكنوا فعلهم عشوائية يف.  القصد وجه وهذا حامقاهتم هلم اتضحت ان بعد هبا

 او اخالق من هلم مانع ل ان اثنية اشارة الظمل وعىل الامث عىل ارصارمه ويف. يذنب مل ام أأذنب ،يشاء مل او شاء ، قهرمه

 .يريدون ما يفعلون جعزان يف واهنم ،ظمل عن يرتاجعون جيعلهم عداةل من حس

 

(5) 

 يف يمكن القصد و ،يرتكبوهنا حيامن بعيهنا جرمية ارتاكب ونيقصد ل الطفابيع هؤلء ان يف تمكن الوطن عذاابت عشوائية

 خنةل ام هنةل ،عبيد ام زيد ،امحد حاج ام امحد املقتول اكن ان هيم ل عرفهم يف. ذاهتا حد يف اجلرامئ ارتاكب يريدون اهنم

 ان هيم وامنا ،الضحية هيم ل هان القول يريدون مه. نفسه عني يف الايذاء وفعل ،ذاته حد يف القتل فعل هو املقصود وامنا ،

 اعتقال هيمنا وامنا ،ذاهتا حد يف هنةل هتمنا ل ،معتقال هناك يكون ان هيم وامنا ،امسه يف املعتقل هيم ل. حضية هناك تكون

 .هنةل متثهل وما هنةل عنه تعرب ما

 

(6) 

 وجنيب هل أأجبنا.  بعيهنا شعوب حق يف امجلاعية الاابدة يرتكب البشري جيعل اذلي السبب هو ما قبل من احدمه سآأل

 اشخاصهم يف والبجا والنوبة وادليناك والزغاوة واملساليت الفور يكره ل هو.  فيه الاكمنة الرش نزعة الا سبب ل ان اليوم

 اذلي فاوست كبطل هو ليس النظام. وجودمه ويف ، برشيهتم ويف ،نفسها انسانيهتم يف يكرمه هو.  قبائلهم يف حيت ول

 مل لو ،رمزا الا ليست هنا هنةل.  الرش الا منه خيرج ول الرش يبغي وحش ولكنه ،الرش الا منه خيرج ول اخلري غييب

 واملرسوق اجملروح الوطن: والاساس ية الاوىل لضحيهتم رمز الا يه ما هنا هنةل.  عندمه غريها لاكنت يه تكن

 .واملآأسور

 

(7) 

 اذلمة ووخمرويم العزمية ومثبطي اهلمة وحمبطي والعقول النفوس وصغار وهامالا يف والوالغون الاحالم يف العائشون

 عن واذلاهلون والبؤساء واجلبناء والامنجية والارزقية واملتجاهلون واجلهةل كفرا مصت بعد والناطقون دهرا واملهزومون

 ان يريدون.  رشابت الفس يخ من خيلقوا ان يريدون واملدلسون والكذابون واملغيبون والغائبون واملذهولون الواقع

 وان اجملرم عن يدافعوا ان يريدون. حضية اجملرم ومن جمرما الضحية من جيعلوا وان ،امحلل ثوب يف اذلئب يصوروا

 ونكذب الهتافات نصدق ان.  انفس نا ونكذب نصدقهم ان لنا يريدون.  جدله يكونوا وان هلم جدلا جيعلوه وان حياوروه

 مالاك الفرعون من جنعل ان. والاوصال الرؤوس تقطيع من او الفقر من او الارس من خوفا ريالضم نبيع ان.  الوقائع

 لعرشين وطنا تآأرس ان السوء لعصبة مسحمت حيامن ،لكمك اجلحمي واىل لمك تبا   اقول لهؤلء.  للبالد رمزا املغتصب ومن

 . اسري وطن يف واسرية رهينة هنةل من جتعل وان ،عاما
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(8) 

. اهلموم بلون يه وعفراء الرتاب بلون يه مسراء. الاكمنة قدراهتا ويف ضعفها ويف هباهئا ويف جاملها يف وطننا تش به هنةل

 ترسى النحيل جسدها ويف يه مريضة. ماكن لك يف ادلموع ان رمغ الابتسامة دامئة الزمان قرص رمغ القامة مديدة

 قلب مثل قلهبا. الوطن حبب خافق همموم ولأنه الزمن يسابق ياكد لنه رسيعا وخيفق قلهبا مريض. الكبري الوطن امراض

 وزهرا مثرا خترج ان جيب اليت الوطن وبطن ل وكيف تؤملها بطهنا. يوم لك بسكينه اجلالد يطعنه حيث جمروح الوطن

 يف لتتفجر الا ماكن يف تتوقف ل دم وشاللت جامعية مقابر اصبحت وأأاب وعنبا حبا وخترج ومناء ماء وتتفجر ، وجشرا

آخر ماكن  فهيي ذكل مع. السودان وامراض كردفان جنوب امراض حيمل وعرشين امخلسة بنت ويه الشاب هنةل جسد. أ

 هنةل.  الاهبيى يه جذوهتا ولن ابقى يه احلياة لأن املرض وتقاوم قلهبا وخيفق ،اجلرحية البالد كام وتناضل وتعيش حتيا

 .الزمان هذا من – القهر رمغ – وبطةل السودان بنات من بنت أأهنا ذكل ،السودان حتايك قوهتا ويف ضعفها يف بشري

 

(9) 

 تعلمت. يش لك للوطن يه فقدمت ،شيئا الوطن لها يقدم ومل الاحباط والهتميش الفقر حارصها بيئة من هنةل خرجت

 ان جيب الهنر ان تؤمن لهنا خترهجا بعد بدلها واىل اهلها اىل رجعت. للتغيري الوحيد الطريق هو التعلمي ان عرفت لهنا

 البايق ودعت الافاق هل تفتح ان من بدل الش باب وقتلت منطقهتا نست قد ادلوةل لن معال جتد مل عندما. للمصب يرجع

 الاضعف لتدمع مدنيا معال اسست وامنا الاحباط او اليآأس او للكسل تستسمل مل ،رئيسها لسان عىل للحرب منه

 بدل. الوطن اعتقال هو القصد لأن ،اعتقالها اكن تكرميها من بدل" . لالطفال ش باب مجعية" فاكنت ،احتياجا والاكرث

 اماهما ترشع ان بدل. الطريان يف يفكر ول بعدها من طري يرتفع ل حىت ، اجنحهتا قص اكن للتحليق مساعدهتا من

 .الأسري الوطن واقع هو وهذا ،اليوم بشري هنةل مصري هو هذا. الأبواب خلفها من واوصدت جسن يف اغلقت الابواب

 

(10 ) 

 مل. السودان حترير تس تطيع مل كام ،حتررها ان تس تطيع ل واحلركة ،قيل كام الشعبية احلركة يف عضوة بشري هنةل ليست

 رمغ ءضعفا جتاهها مسعامه يف واكنوا حتريرها عىل يقدروا ومل ،بيناوي ايرس اس ترصخهم حيامن لها كثريا شيئا زمالهئا يفعل

 فكيف الاسري الوطن حترير نس تطع مل. الواقع من قامة واقرص ،هنةل من قامة اقرص اكنت قاماهتم ان ذكل. الطيبة النيات

 جراح منسح مل ؟؟ هنةل عذاابت من بسبب نقلهبا فكيف والوداين البيوت يف يس يل وادلم الارض هنز مل ؟؟ هنةل حنرر

 ضعيفني القول يف اقوايء كنا ؟؟ هنةل ننجد فكيف الفرعون هنزم ومل ادلجل قفنو  ومل القتل نوقف ومل والنساء الاطفال

 عقلنا ضيعنا. اللئام سوق يف الاصنام ابعتنا ان فاكن لالصنام نفس نا بعنا.  نفس يا همزومني الارادة خائري كنا. الفعل يف

 ل لننا ذكل ،يوم لك نهنزم نزال ول الطفابيع امام اهنزمنا. العباد معنا واته البالد منا فضاعت بوصلتنا وبعنا روحنا وضهبنا
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 من مرة لك يف فرتاجعنا الاخرى تلو الفرصة لنا اتيحت. للرجال انفس نا فاس تعبدان احرارا ودلان. نغفر ول ننىس ول نتعمل

 .نزال ول حرب دون

 

(11) 

 السقوط رمغ متجدد وأأمل وأ لم جراحات:  للوطن ما الانسان حقوق وموظفي واحلزبيون املثقفون خذلها ان لهنةل

 ان ذكل. هنةل وجبيل بهنةل اؤمن ولكين ،جييل ابناء من الكثري يف اؤمن ول القدمي اجليل يف اان اؤمن ل.  الوجوه املتعدد

 معلها يف هنةل ساعدهتم ممن الاطفال وللوطن لهنةل.  توقعا الاماكن اقل من خترج ويه ،ابدا تنطفيء ل احلق شعةل

 عىل تطوف ويه الرحي وباكء املعسكرات يف النساء ودموع احلراز اجشار لهنةل.  اجلهم من الان مثنه تدفع اذلي البطويل

 وجباهل الشاسعة السودان حصاري لهنةل. الظالم رمغ الكبري قلهبا مشعة لهنةل. ال لم رمغ الغض ش باهبا لهنةل.  املقربة الوطن

. الغامئة الرؤي ولك الهامئة الاحالم ولك القادمة الثواين لك لهنةل. والطبيعة الانسان ولؤم احملل تقاوم اليت واجشاره املانعة

 يبدأأ  ويوم ،الارس من خترج يوم ،هنةل وللوطن ،الوطن لهنةل. السعيد واملس تقبل العنيد واحلارض التليد املايض لهنةل

 ..النرص اىل ،الاسري الوطن - حينئذ – معها اخلروج
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