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متهيد:
تهدف هذه الورقة اىل معرفة م��دى فعإلىة التمثيل النوعى باملجلس الوطنى الترشيعي
ىف السودان( .)1وتناقش الورقة مدى متثيل النساء الترشيعيات ىف املجلس الوطنى ملصالح
النساء عامة ىف أولويات السياسيات واملبادرات الترشيعية واالنجازات التى متت .والبحث
يركز عىل الفرتة مابعد توقيع اتفاقية الس�لام الش��امل بني حزب املؤمتر الوطنى والحركة
الش��عبية لتحرير الس��ودان ،ونبحث خاصة ىف فرتة ما بعد االنتخابات  2010بعد تطبيق
الحصة النسوية والتى زادت عدد الربملانيات ىف املجالس الترشيعية عىل املستوى الوطنى
وال��والىئ وجاءت بأغلبية س��احقة لحزب املؤمتر الوطنى ،نتائج الدراس��ة تش�ير إىل أن
إسرتتجيات النساء االسالميات داخل الحكومة هي العمل يف إطار آليات الدولة الخاصة
باملرأة وميكن القول أن أولئك النسوة قد حققن تقدماً فاق ما قامت به النساء يف املجلس
الترشيعي الوطني و الاليئ مل يستطعن تقديم اي مبادرة الصالح القوانني متاثل ما قامت
به النساء اإلسالميات يف مؤسسات الدولة ووزاراتها .
وتعود أس��باب إغفال الربملانيات لقضية اإلصالح القانوين إىل حرصهن عىل تجنب مواجهة
الفئ��ة املحافظة يف املجلس الوطني .و عليه يف فرتة ما بعد إتفاقية الس�لام كانت الحصة
النس��وية هي االنجاز الترشيعي االس��ايس و نرجع ذلك إىل ان الحراك النس��وي للحصة
تقاط��ع م��ع كل الحدود األيديولوجية ك�ما ان املبادرة للحصة مل تج��د مقاومة من قبل
املجموعات املحافظة دينياً .تشري نتائج البحث إىل أنه بإستثناء حراك الحصة فإن التعارض
وعدم التعاون وغياب الحوار هو الس��ائد بني النس��اء الناش��طات و النساء يف الحكومة،
وغياب الحوار و اإلنجازات الترشيعية يعود إىل هذا التعارض و نقول أن سياسات الحزب
الحاكم خلقت الفجوة بني الناش��طات والنساء يف الحكومة و هذا التعارض أضعف فرص
وجود حركة نسوية مستقلة و قوية ،وتؤكد الورقة أن تركيز حقوق املرأة داخل الحكومة
م��ع بروز نفوذ املجموعات املحافظ��ة دينياً داخل و خارج حزب املؤمتر الوطني كان من
املعوقات لنجاح فرص إصالح قوانني السودان.
حاولت الورقة أن تس��اهم يف األدبيات التي تس��عى إىل فهم أسباب نجاح الربملانيات ىف
بعض الدول وفش��ل أخريات ىف إستهالل حوارات وإجازة ترشيعات تدفع بحقوق املرأة
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إىل األم��ام عرب الربملانات ىف افريقيا .انظر عىل س��بيل املثال Muriaas and Wang 2012,
.)Waylen 2007, Britton 2005,) Burnet 2008; Powley and Pearson 2007

وتلقى دراس��ة بور و بريتون ( )2006الضوء عىل عدة حاالت يف افريقيا جنوب الصحراء،
حيث كان للربملانيات من النس��اء تأثري إيجاىب عيل مستوى الربملان ،وعىل الترشيع وعىل
املجتمع املدىن .نجحت الحركات القومية النسائية واملنظامت والجمعيات النسوية (التى
إرتبطت بالحركات الدولية التي تنادي باملس��اواه بني الجنس�ين ،وكان لها تاثري أس��ايس
وحاس��م يف تعزيز دور الربملانيات يف طرح القضايا النس��وية بش��كل أفضل (Tripp et.al

.)2009; Tamale 2000, Weldon 2002a, Weldon 2002b, Htun and Weldon 2010

طبقاً لهتون وولدن (“ )2012:560فإن الحركة النسوية القوية واملستقلة تعد أمراً جوهرياً
ومؤثراً يدفع أجهزة الحكومة للنظر ىف قضايا العنف ضد املرأة من قبل الس��لطات” .كام
تؤك��د تري��ب ( )2008:68عىل “رضورة إس��تقالل الحركة النس��ائية ىف أوغندا كأمر هام
لنجاحه��ا” .وتقول ديزىن (“ )2006:31إن عملية إصالح قانون األرسة ىف موزمبيق قد أىت
بفضل جهد الربملانيات وعملهن عن قرب مع الناشطات للضغط من أجل قانون تقدمى”.
ويتواف��ق ذلك مع ما جاء يف أدبيات ش�مال إفريقيا عن مدون��ة إصالح قانون األرسة ىف
املغرب عام .)Pruzan Jorgensen 2002, Maghadam and Gheyanchi 2010( .2004
ونخلص من ذلك إيل أن كل ما كتب عن هذا املوضوع يوضح ويؤكدعيل أهمية إستقالل
الحركات النسائية وقدرة النساء عىل تشكيل تحالفات واسعة داخل األحزاب واملجموعات
اإلثني��ة والدينية والثقافية املختلفة .وأن غياب هذه التحالفات بني النس��اء الناش��طات
والترشيعي��ات يعزى لعدة عوامل  -يف األدبيات  -منها املحس��وبية السياس��ية ،مبادىء
النظام األبوى ،التس��لط اإلجتامع��ى وإحرتافية الربملاني��ات (Britton 2005; Bauer and
.)Britton 2006; Sater 2012
يلق��ى هذا املقال الضوء عىل إختالف األيدولوجيات بني النس��اء الناش��طات ىف موضوع
النوع اإلجتامعي (الجندر) والالىئ يطالنب باملس��اواة ،والربملانيات الالىئ يطالنب باإلنصاف.
ورصاع الرؤى بني هاتني املجموعتني .لقد نجحت الحكومة السودانية قي تقسيم مواقف
املجموعتني بني “التغريب” واملوقف العاملى حول التأكيد عىل املس��اواة كنقيض لإلسالم
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من جهة ،واملوقف التأصييل الذي يؤكد عيل اإلنصاف بدالً من املس��اواة من جهة أخرى.
ولق��د أقصت الحكومة الناش��طات يف مجال امل��رأة ىف املجتمع امل��دىن بحجة أن لديهن
أجندة غربية وذلك ألنهن يطالنب بالتصديق عىل املعاهدات الدولية والتضامن مع حركة
املطالبني باملس��اواة ،معتربة املس��اواة بني الجنس�ين إدعاء دخيل عىل املجتمع السوداىن
وثقافت��ه .والس��بب يف ذلك يرجع بدرجة كبرية إيل أن الناش��طات ق��د دمجن مطالبتهن
باملس��اواة ىف إطار أكرب وهو املطالبة بالدميقراطية وحقوق اإلنس��ان التى تهدد أس��اس
النظام غري الدميقراطي .وأغلب الناشطات يف املجتمع املدين يرفضن التعاون مع الحكومة
للتباين ىف وجهات النظر بالنس��بة للمس��اواة والحقوق .لذا أصب��ح التعاون والحوار بني
الربملاني��ات عضوات الهيئات الترشيعية والناش��طات صعباً حت��ى ىف بعض القضايا التي
يتفقن حولها.
لقد إرتكز التحليل عىل اإلرتباط الطويل للكاتبتني بالعمل وس��ط النس��اء ىف الس��ودان،
وكذل��ك بن��ى املقال عىل املقابالت املكثفه ( )70مع النس��اء (وبعض الرجال) يف املجلس
الوطن��ي القوم��ي ومجلس ترشيع��ى والي��ة الخرطوم ،كذل��ك الوزي��رات واملوظفات
الحكوميات والناشطات والسياسيات من النساء (وبعض الرجال) ،والعاملني ىف املنظامت
الوطنية ،وكاالت األمم املتحدة ىف الفرتة من ديس��مرب  ،2010مايو  ،2011مايو وأكتوبر
 2012وفرباير  .)2(2013وقد تم تحديد من جرت املقابلة معهم عرب شبكة إتصاالتنا التي
تكونت عرب الس��نوات الطويلة من اإلرتباط بالنس��اء السودانيات والعمل يف قضايا املرأة
السودانية .إن العديد من األشخاص الذين أجرينا معهم املقابالت الخاصة بهذه الدراسة
قد متت مناقش��تهم بش��كل رس��مى ىف العديد من املناس��بات والزيارات امليدانية .لقد
س��ألنا أسئلة مفتوحة حول األولويات السياس��ية واملبادرات إلصالح القوانني أو القوانني
الجدي��دة واإلمكانيات والقيود والتحديات التى تواجه املرأة ىف هذه املس��اعى خاصة ىف
فرتة مابعد إتفاقية السالم الشامل  ،2005كام سألنا عن عالقات العمل والتعاون والحوار
بني العض��وات ىف الهيئة الترشيعية والنس��اء ىف الدولة واملؤسس��ات الحكومية األخرى،
باالضافة مع املجتمع املدىن.كذلك تطرقنا اىل قضايا تاريخ وتطور الحركة النسائية ،وكانت
االسئلة األكرث تحديداً هي التى تتعلق باملسائل التى متت مناقشتها بجدية ،مثالً إتفاقية
القضاء عيل التمييز ضد املرأة (سيداو) ،ختان اإلناث والزواج املبكر.
7

من الرصاع اىل السالم :الفرص املهدرة للمرأة السودانية:
طبق��اً لـبوروبريت��ون (“ )2006:12بالرغم من وجود تنوع مش��هود ىف افريقيا ،فإن أكرث
التطورات الهامة فيام يتعلق بالترشيعات املنارصة للمرأة قد حدثت يف مناطق متعددة
تتنوع فيها األنظمة  ،وذلك يف فرتات مابعد الرصاع” ،أنظر ايضا اىل (.)Tripp et.al 2009
اكدت وايلني ( )2007باالشارة اىل جنوب افريقيا أن البيئة السياسية التى وفرها اإلنتقال
الس��ياىس ق��د أتاحت الكثري م��ن الفرص أمام امل��رأة ،لعمل تغيرينوع��ى .فأثناء املرحلة
اإلنتقإلىة كونت النساء تحالفاً واسعاً من أكرث من  100منظمة نسائية ،مام أرىس القواعد
لتحوالت ترشيعية ىف املستقبل )Britton 2005( .وإنتهاء النزاع املسلح ىف مختلف الدول
جعل الفرصة س��انحة للمرأة للمشاركة السياسية ،مام س��هل لها إمكانية التأثري ومن ثم
اإلشرتاك يف عمليات سن القوانني ووضع الترشيعات والدساتري(.)Bauer et.al 2006
إن الس��ودان حالة مثرية لإلهت�مام ،خاصة فيام يتعلق بحقيق��ة أن الدول األخرى التي
مرت بنفس التجربة قد ش��هدت تقدماً هاماً .فكانت الدولة ىف حالة رصاع دائم يرجع ملا
قبل االس��تقالل عام  ،1956ساهم ىف استمرار فشل الحكومات املتعاقبة ىف تامني السالم
واالس��تقرار والدميقراطية .ونتيجة لسياس��ات الحكومة اإلسالمية ىف الخرطوم منذ العام
 1989برزت إيل الس��طح العديد م��ن التاميزات بني ما هو إس�لامي وماهو علامين ،بني
ماهوعريب وماهو إفريقي ،اضف اىل ذلك التاميز ما بني الخرطوم وبقية الواليات .كام أن
التوقيع عىل إتفاقية السالم الشامل قد وضع اإلطار للعودة إىل إنتخابات تعددية حزبية.
بالتإىل أصبحت هنالك فرصة كبرية للتحول اإليجاىب والسالم املستدام ،برغم إستمرار النزاع
املس��لح ىف دارفور .وبالرغم من أن املرأة مل تش��ارك يف مائدة املفاوضات ،إال أن إتفاقية
الس�لام قد فتحت مجاالً سياس��ياً – عيل محدوديته – للنقد العلنى للوضع الراهن ،مبا يف
ذلك قوانني وسياس��ات الحكومة فيام يتعلق بقضايا النوع االجتامعى (الجندر) .وبالرغم
من حقيقة أن إتفاقية الس�لام قد أغفلت متاماً موضوع النوع اإلجتامعي (الجندر) ،فان
الدستور القومى املؤقت  2005تضمن فقرات عن املساواة بني الجنسني والتمييز اإليجاىب،
إذ إش�ترط الدس��تور القومي  2005ىف املاده ( )15بشأن املرأة والزواج أن “الدولة سوف
تحرر املرأة من الظلم وتعزز املساواة بني الجنسني ،وتشجع دور املرأة ىف األرسة والحياة
العامة”.
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وىف املادة ( )32فيام يخص الحقوق املتساوية للرجال والنساء فإنه ينص عيل أن “للرجال
والنساء الحق املتساوي ىف التمتع بكل الحقوق املدنية والسياسية وكل الحقوق اإلجتامعية
والثقافية واإلقتصادية ،مبا فيها حق األجر املتس��اوى للعمل املتس��اوى ،كلها س��وف يتم
تأمينها” .وبالرغم من أن املرأة مل تشارك ىف وضع مسودة الدستور،إال أن الدستور تضمن
األجندة السياس��ية للمرأة التى وضعتها عدة منظامت ،مع مختلف األحزاب السياس��ية
ونوقشت مسودة الدس��تور ،ومتت صياغة مذكرة شددت عيل أن تكون النسخة النهائية
مراعي ًة للنوع اإلجتامعي (الجندر).
وعىل أثر توقيع إتفاقية السالم الشامل ،كانت الناشطات منشغالت بشكل خاص مبحاولة
إصالح القوانني كس��باً لفرصة حق املساواة الذى كفلها الدستور القومى املؤقت (.)2005
وتال إتفاقية الس�لام تعيني اللجان لتنفيذ القوانني يف ضوء الدستور ،وكانت اآلمال كبرية،
وب��دأت بع��ض املبادرات من الجهات الحكومية  ،بينام ش��كلت الناش��طات مجموعات
منفصلة ملناقش��ة نفس القوانني .هناك حزمة من القوانني اإلس�لامية متت إجازتها خالل
الـ  23عاماً األخرية ىف الس��ودان ،باألخص قانون األحوال الش��خصية للمسلمني (،)1991
القانون الجناىئ ( )1991وقانون النظام العام بوالية الخرطوم ( ،)1996وجميعها تتعارض
مع قضية املس��اواة التى أقرها الدستور .وقد متت مناقشة هذه القوانني بجدية ىف الفرتة
ما بعد إتفاقية الس�لام الشامل ،وأُعتربت عوائق أمام تحقيق املساواة الكاملة بني الرجال
والنس��اء ،كام أصبح قانون األحوال الشخصية بش��كل خاص “معياراً لنضال املجموعات
النس��وية” ( )Joseph 2000:20من أجل املس��اواة بني الجنسني .وإنحرصت كل العمليات
الحكومي��ة التى كرس��ت لعمليات مراجعة وإصالح القوان�ين يف املوالني للنظام واىل اآلن
(عام  )2013مل تتم إجازة التوصيات الخاصة بإصالح القوانني.
لقد كانت هناك محاوالت لحمل نساء السودان للعمل معاً لكتابة ميثاق ىف أبريل .2005
وقامت وزارة الخارجية الرنويجية – بإقامة ما ُس��مى بـ (مؤمتر أوس��لو للامنحني) إلعداد
“أولوي��ات للنهضة وإعادة اإلعامر” ،)karame 2005( ،وىف إطار التحضري لهذا املومتر تم
دعم النس��اء السودانيات من أجل تجهيز حزمة أولويات قضايا املرأة السودانية لتقدميها
للمومت��ر ( )karame 2005والحق��اً ،قامت منظمة أمريكية غ�ير حكومية (معهد األمن
الش��امل) بتس��يري ورشة عمل وس��منارات عىل أساس جمع نساء الس��ودان الشامليات
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والجنوبيات ملناقشة األولويات املشرتكة ،لكن مل تنجح هذه املحاوالت ىف بناء منرب يلتزم
فيه الطرفان بالحوار حول القضايا النس��وية املش�تركة واالتفاق حولها ولكن ىف ورش��ة
عمل حول املش��اركة السياس��ية ىف عام  2006والتي نظمها معهد األمن الشامل ،وغابت
عن املش��اركة فيها معظم نساء الحزب الحاكم ،حددت النساء املشاركات أولويات املرأه
السودانية والتى تم تقدميها لوزير التنمية الرنويجي ،كام حققت مناقشات هذه الورشة
نجاح��اً كب�يراً ،وهو مواصلة للنجاحات الت��ى متت ىف نهاية التس��عينات ىف املبادرة التى
دعمتها الس��فارة الهولندية وش��اركت فيها النس��اء من خلفي��ات وايدولوجيات مختلفة
ونجحن ىف تكوين ماسمى بحركة “متكني املرأة السودانية من أجل السالم”(.)3
إن تصاعد الرصاع املس��لح ىف دارفور منذ عام  2003جعل جمع النساء أكرث صعوب ًة ،كام
أصبحت نس��اء األقاليم أقل ثقة بالنساء ىف الخرطوم بسبب عقود من التهميش السيايس
واإلقتصادى والثقاىف .عموما مل تكن املرأة السودانية ىف الشامل والجنوب قادرة عىل بناء
تحالف عريض ومس��تدام خالل فرتات ما بعد إتفاقية الس�لام الشامل ،وىف نفس محتوى
الس��ياق تقول بلقيس بدرى  -جامعة االحفاد للبنات“ :الحركة النس��ائية الس��ودانية مل
تستفد من الوقت املناسب ىف التاريخ مثل ما حدث بعد الثورة الشعبية ىف عام .1985
وال��ذى تم فيه توقيع إتفاقي��ات الحقوق السياس��ية واملدنيةواالجتامعية ولكن مل يتم
التوقي��ع عىل إتفاقية القضاء عل كافة أش��كال التمييز ضد املرأة (س��يداو) .لقد أضعنا
فرصتنا”( .)4أن دولة السودان ،الواليات املتحدة ،الصومال وإيران جميعها مل تصادق عىل
إتفاقية القضاء عيل كافة أش��كال التمييز ضد املرأة “س��يداو” ولكن بالنس��بة للسودان
ضاعت الفرصة بسبب عدم وجود تحالف نسوى قوى يضغط وينارص االتفاقية.
وت�لا إتفاقية الس�لام تواجد دوىل كبري وفّ��ر املوارد لدعم األنش��طة ذات الصلة بحقوق
املرأة .ومل تكن املجموعات النس��وية س��اكنة قبل إتفاقية الس�لام الشامل ،وبعدإنتهاء
الحرب فتحت النوافذ الجديدة التي أتاحتها األتفاقية وأتاحت إمكانية للحش��د والحركة
بالنسبة للمجموعات النس��وية املختلفه واملنظامت غريالحكومية ،والتى تعمل ىف مجال
الن��وع اإلجتامعى (الجندر) وحقوق امل��رأة والتى تزايدت اعدادها بصورة مل يش��هدها
الس��ودان م��ن قب��ل ( ،)Ahfad University for Women 2012ومن��ح التواج��د الدوىل
الناشطات الس��ودانيات فرصة لبناء القدرات والتمويل لتأسيس املنظامت غريالحكومية
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وتسيريالربامج ودعم مشاركتهن ىف العمل الدويل واإلقليمى الذى اكسبهن خربات لتحسني
اوضاع النساء ىف مجاالت كثرية كالتمثيل السيايس وبناء السالم.
وىف ذات الوق��ت ،الذي أتاحت فيه اإلتفاقية فرصاً لحش��د النس��اء ،ظهرت قوى أخرى
مختلفة إستخدمت نفس املساحة لتقديم آراء متباينة متشددة بدالً من املطالبة باملزيد
من التوسع ىف حقوق النساء ،و من بني هذه القوى سلفيون بارزون ووهابيون محافظون
ملتزم��ون اىل ح��د التزمت باالطر الس��لفية الدينية .وظهور ه��ذه املجموعات املتطرفة
ومامرس��اتها السياس��ية تزامنت ومتاثلت مع ماطرأ عىل الس��طح يف بعض دول الربيع
العرىب مثل مرص وتونس .ومن أكرب املجموعات الدينية التى ظهرت هى – جامعة أنصار
الس��نة وهى مجموعة “دعوية”  ،وقد أس��همت سياس��ياً مبجموعة من األفراد ىف قوائم
حزب املؤمتر الوطنى ىف الربملان وبعض الوزارات .أيديولوجية هذه الجامعة فيام يتعلق
بحقوق املرأة أكرث تش��دداً عن باقى اإلس�لاميني ،وتهدف إىل عزل املرأة وذلك بالدعوة
إيل إرتداء النقاب عىل س��بيل املثال .وهي أكرث املجموعات الدينية راديكإلىة وقد تكون
األكرث عنفاً ،هناك مجموعات س��لفية أخرى تعرب عن آرائها باأللفاظ ،لكنها ليست بنفس
القاع��دة اإلجتامعية التي كونتها جامعة أنصار الس��نة .ومن املدهش أن هذه املجموعة
الراديكإلىة ال تواجه س��وى القليل من القيود من قبل الحكومة ،فقد أصدر البعض منهم
فتاوى ضد أولئك الذين يخرجون عن ما يعتربونه حدود االس�لام :كالشيوعني واملفكرين
اإلسالمني املستنريين .ويساعد هذا املقال ىف توضيح أن التحوالت السياسية التى حدثت
نتيجة توقيع إتفاقية الس�لام ،قد فتحت مجاالً لحش��د الحركات النسائية ،لكنها باملقابل
كانت عامالً مساعداً يف منو حركات املعارضني للمساواة بني الجنسني.
مع إنفصال الجنوب ىف يوليو  2011فإن الحريات التى متتعت بها البالد بعد إتفاقية السالم
بدأت ىف اإلنحس��ار ،وذلك بقيام النظام الحاكم بالتفكري ىف وضع دس��تور جديد ،يف ظل
إندالع الرصاع املسلح عىل الحدود بني الدولتني .وأصبحت مجموعات املعارضة والناشطني
ىف مجال حقوق االنس��ان يواجهون العديد من القي��ود( .)5ومثال لذلك ما حدث مؤخراً،
ألعضاء مجموعة ش��باب تس��مى “قرفنا”( .)6وقد نظمت قرفنا بالتضامن مع مجموعات
ع��دة تظاهرت ض��د الحكومة ىف العام  ،2013ىف محاولة منها لتحذو حذو ش��باب مرص
وتونس إلس��قاط النظام .وقمعت الحكومة تلك التظاهرات بعنف وقدمت املتظاهرين
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ملحاك�مات ،وبالتاىل أقعدت بفرص دخول الس��ودان مرحلة الربي��ع العرىب .وقال رئيس
الجمهوري��ة للمتظاهرين “م��ن يتوقعون ربيع عرىب لن يروه ألن صيف الس��ودان حار
رصح رئيس الجمهورية أيضاً بأن الدستور الجديد سوف يكون
وس��وف يحرقهم”( .)7كام ّ
منوذجاً ألولئك الذين من حولنا ،و منوذجنا واضح ،دس��تور إسالمى  %100بدون شيوعية
أو علامنية أو نفوذ غرىب”( .)8وكان هنالك س��خط واس��ع اإلنتش��ار ،ليس فقط من قبل
املعارضة السياسية بل من االسالميني أنفسهم(.)9

حشد النساء من أجل الحصة :تحالف عريض للتمثيل السياىس للمرأة:
جاءت حصة الـ  %25للتمثيل ىف الربملان عرب حراك واس��ع لنس��اء السودان ،وقد إرتكزت
عىل اإلدراك بضعف التمثيل القانوىن للمرأة الس��ودانية ىف الربملانات املنتخبة واملعينة يف
كل فرتات ما بعد اإلستقالل ( .)10()1956وخالل النظام الحاىل كان متثيل املرأة ىف املجالس
الترشيعية مابني  %4و %9ىف الفرتة من عام 1992وحتى توقيع إتفاقية السالم الشامل ثم
زادت مشاركة النساء ىف املجلس الوطنى االنتقاىل ىف عام  2005إىل Kuku 2009,( %18
 )Abdel Aal, 2008وبكلامت ناشطة فان الحصة “كرست الصمت وحارصت صناعة القرار
ىف النظام السياىس األبوى”( .)Badri, 2007, 2008( )11وللحركة النسوية ىف شامل السودان
جذور تاريخية تعود إىل فرتة ما قبل إستقالل السودان ىف عام  1956وترتكز قاعدتها عيل
املتعلامت ىف املراكز الحرضية .وتم تاسيس اإلتحاد النساىئ الذى كان نقطة تحول سياىس
نسوى عام  1952والذي إستطاع أن يؤمن للمرأة املتعلمة حق التصويت عام  ،1953كام
كفله ،لكل نساء السودان بعد ثورة أكتوبر  .1964ودخلت أول إمرأة منتخبة الربملان ىف
عام  ،1965وقد دعمتها الحركة النس��ائية الفاعلة ىف تلك الفرتة .وبعد إنقالب مايو عام
1969تبنت بعض الرائدات املطالب التى ناضل من أجلها اإلتحاد النس��اىئ وتم تضمينها
يف القوان�ين .وكانت معظم ه��ذه القوانني ضمن حقوق امل��رأة اإلقتصادية ،حق العمل،
واألجر املتس��اوى للعمل املتس��اوى بالنسبة للنس��اء املهنيات .وتم رفع إجازة الوضوع
(الوالدة) مدفوعة األجر إىل ستة أسابيع عوضاً عن أربعة أسابيع والحق ىف ساعة واحدة
للرضاعة أثناء العمل ،وضامن حقوق معاش التقاعد للنس��اء،وضامن اإلستمرار ىف العمل
بع��د الزواج“ .ىف تلك الفرتة مل يكن قانون األرسة ىف أجندة النس��اء الناش��طات بإعتباره
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خاصاً وخارج إطار العمل السيايس”(.)12
س��اهمت مس��اعدات املجتمع الدوىل ىف بناء قدرات النس��اء لبن��اء التحالفات وتنظيم
اللق��اءات والحوارات التي س��بقت الحراك م��ن أجل منارصة الحص��ة .وكان الهدف أن
يتضمن قانون األحزاب السياسية فكرة حصة للنساء،إال أن هذا املسعى مل ينجح ،وعليه
تم تحريك النساء من أجل الحصة ىف قانون إنتخابات  .2008وقد تضمن الحشد من أجل
الحصة عدد كبري من الناش��طات ،وورش العمل التمهيدية واملذكرات واالوراق ،باإلضافة
إيل الربامج اإلذاعية والتلفزيونية واملؤمترات الصحفية .وتعاونت النساء ونظمن نشاطاتهن
برغم إختالف إتجاهاتهن األيديولوجية وإنتامءاتهن السياس��ية ،وبكلامت ناشطة مدنية
“جاءت النس��اء معاً من مختلف األحزاب السياس��ية واأليديولوجيات ،لتعزيز مش��اركة
املرأة”( .)13وبالرغم من أن املرأة السودانية الجنوبية قد حصلت عىل  %25كحصة للنساء
يف جميع مستويات الحكم التنفيذية و الترشيعية ،ىف عام  2005حسب الدستور املؤقت
لجنوب السودان ،إال أن نساء الجنوب شاركن يف دعم الحصة القومية لتفعيل مشاركتهن
ىف املجالس املختلفة استنادا عىل قانون االنتخابات .2008
وبالرغم من أن التمهيد للحصة بدأ ىف املجتمع املدىن ،فإنه وجد قبوالً واسعاً وسط النساء
من الحزب الحاكم ،إذ أُعترب منسجامً مع الطرح األيديولوجى للحزب فيام يتعلق بالنوع
اإلجتامعي .وعملت كل اإلسالميات والناشطات والسياسيات معاً من أجل الحصة .وبدأن
املنارصة بنس��بة  %30كحصة ،وهى النسبة التى وافقت عليها معظم األحزاب السياسية.
وأش��اروا اىل الدس��تور القومي  2005كإطار قانوىن قومى مبدىئ يعزز املساواة الحقيقية
ويعت�بر حراكهن وعملهن املش�ترك عامالً أساس��ياً للنجاح .وك�ما أوردت إمرأة منارصة
للحصة م��ن الحزب اإلتحادى الدميقراطى “كانت التعبئة م��ن أجل الحصة ناجحة ،ألننا
كنا منظامت ومتحدات ومتفقات ىف خطط املنارصة ،لقد إلتقينا بكل القادة السياس��يني
لض�مان دعمه��م ،باإلضافة إىل أننا نظمن��ا املظاهرات أمام الربملان ،ك�ما حظينا بتغطية
إعالمي��ة واس��عة”( .)14وأخرياً فإن قان��ون اإلنتخابات لعام  2008ال��ذى متت إجازته ىف
املجلس الوطنى تضمن حصة تحفظ للمراة  %25من مقاعد الربملان عىل كل املس��تويات
القومى والوالىئ واملحىل( .)15وسيتم ملء 112مقعداً ىف املجلس الوطنى عرب قوائم النساء
املنفصلة واملغلقة( .)16وأُعترب الشكل الذى إتخذته الحصة من قبل العديد من الناشطات
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مبثابة تحفيز لألحزاب السياس��ية لرتشيح النساء ىف “قلب” الدوائر اإلنتخابية الجغرافية
وقوائ��م األحزاب ( )Abbas 2010:105وقد كان التحالف الواس��ع ملنارصة للمرأة للحصة
متخطياً حواجز العرق والدين و العمر واأليديوولوجيا من أهم انجازات الحركة النسوية.
إن أكرب اآلمال والتوقعات من قبل الناش��طات للتحوالت القانونية للحصة التى خصصت
للنس��اء حل محله��ا خيبة أمل ىف إنتخابات  2010اذ هيم��ن الحزب الحاكم عىل املوارد
وضي��ق نصيب األحزاب املتحالفة معه لـ  %2فقط من الحصة بينام كانت فرص األحزاب
السياسية األخرى للوصول اىل املوارد ضيقة ووسائل اإلعالم محدودة.
وقاطعت األحزاب السياس��ية الكبرية ىف املعارض��ة اإلنتخابات .لذلك فازت قوائم الحزب
الحاكم باألغلبية الس��احقة ملقاعد النس��اء ىف الواليات الش�مإلىة.مام يعنى أن املجلس
الوطنى بعد إنفصال الجنوب ال ميثل تنوع وإختالف األحزاب السياسية أو أصوات املرأة،
بل يعكس هيمنة الحزب الحاكم.

تناف��س أيديولوجي��ات النوع (الجندر) ما بني عض��وات املجلس الترشيعى
والناشطات:
أيديولوجيا النوع اإلجتامعي (الجندر) املمثلة ىف الربملان القومي هى أيديولوجيا إسالمية
تشدد عىل مبدأ “اإلنصاف” .داخل إطار إسالمى يؤمن عيل فكرة اإلنصاف ويرفض مبدأ
املس��اواة التى يعتربها غربية وعلامنية ،وبالتإىل غري مالمئة للمجتمع الس��وداىن املس��لم.
وبالرغم م��ن أن العضوات ىف الهيئة الترشيعية الاليئ ت��م إنتخابهن ىف املجلس الوطني،
غريمؤيدات للمس��اواة يف م��ا يخص حقوق املرأة ،إال أن ذل��ك اليعنى أنهن غري قادرات
ع�لى القي��ام مببادرات لترشيعات تس��هم ىف حل قضايا املرأة ىف كث�ير من املجاالت مثل
ختان اإلناث ووفيات األمهات والتعليم من خالل مبدأ اإلنصاف نفس��ه.كام تشري دراسة
سيلز وشايلدز ( )2011إيل أن التمثيل الحقيقى للمرأة ال يساوى بالرضورة التمثيل الذى
تدع��و إليه املجموعات النس��وية ،كام أننا ال نعترب املنظور اإلس�لامي الذي تتبناه املرأة
اإلس�لامية نوع من الوعى الزائف( ،ولكننا نقول بأن تحليلنا قائم عيل نظرية املس��اواة
بني الجنس�ين ويرس��خ لها بصورة أساس��ية وواضحة) ( )Dahleup 2008:10إننا مدركون
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لحقيق��ةأن العضوات ىف الربملانات االفريقية لديهن أجندة أوس��ع من الاليئ ىف الربملانات
الغربية ،كالفقر وتقليل نسبة اإلصابة بفريوس األيدز (.)Bauer and Britton 2006
وىف ه��ذا املق��ال نركز عىل مس��ألة اإلصالح القان��وىن ،ألنها ذات أهمية ،خاصةبالنس��بة
للنس��اء ىف األجه��زة الحكومية وكذلك الناش��طات ،وتؤك��د تنفيذي��ة ىف وزارة الرعاية
والضامن االجتامعى والترشيعى وعضو املجلس الوطنى قائلة “إن هذا هو عهد اإلصالح
القانوىن”(.)17

اإلنصاف للنساء :األجندة اإلسالمية للدولة:
يس��اند اإلس�لاميون بش��كل عام منوذج اإلنصاف يف موضوع النوع (جندر) ىف الخطاب
الرسمى للدولة .واأليدويولوجية اإلسالمية املسلّم بها ىف آليات الدولةتركز بشكل أسايس
ع�لى مفهوم “القوامة” وذل��ك من منطلق أن املرأة والرجل يكم��ل كل منهام اآلخر من
حيث األدوار واملسئوليات،نس��بة ألنهام ولدا مختلفني بيولوجياً .وطبقاً لإلس�لاميني فإن
الرج��ل املثاىل له دور الحامية والرعاي��ة ،بينام املرأة املثإلىة له��ا دور التغذية والعناية.
وقانون األحوال الشخصية ( )1991بنى عىل هذا املبدأ األبوى /الذكوري .ومع ذلك فانهم
يرون أن القوامة منصفة للمرأة وهى أحد أش��كال التمييز اإليجاىب الذى يتسق متاماً مع
الدستور.
وليس من املدهش أن بعض املقابالت التى أُجريت يف هذه الدراسة تشري إىل أن املساواة
الكلية بني الجنسني ليست أولوية سياسية بالنسبة لعضوات الهيئة الترشيعية ىف املجلس
الوطن��ى .وقد تم توضيح ذلك ىف رفضهن إلتفاقية القضاء عىل كافة أش��كال التمييز ضد
املرأة ،والتى يعتقدن بأنها ليست لها عالقة باملجتمع السوداىن .وبكلامت إحدى عضوات
الهيئ��ة الترشيعية ىف املجلس الوطنى الحاىل والس��ابق ،إنه��ا – أى اإلتفاقية – تقف ضد
الرشيعة “خاصة املاده  16التى تش�ير “إىل املس��اواة التامة بني الرجال والنساء”(“ .)18إن
ش��اركت ىف املناقش��ات حوال إتفاقية سيداو داخل
ُ
س��يداو تتعارض مع ديننا”(“ .)19لقد
وخارج الس��ودان ،وأنا أختلف ىف الرأى معها ألنها تتعارض مع الرشيعة”( .)20ولكن رفض
15

اإلس�لاميني إلتفاقية سيداو يبقى إنتقائياً ويظهر ما يعتربوه الطرق البديلة لتمكني املراة
التى ترجع لالسالم وليست للنسوية الغربية ،ألن إدعائهم برضورة مشاركة املرأة سياسياً
قد ضُ من ىف اإلتفاقية وىف رايهن ان املش��اركة السياس��ية اصال موجوده ىف االسالم .وعىل
هذه الخلفية فان العدد املتزايد للنس��اء ىف الربمل��ان ،والذى يظهر للعامل الوجه الحديث
لالسالم أمر رضورى وهام واليعني ذلك أنه تم تبني أعمى للقواعد الدولية .كام يعتربون
ذلك متكيناً للمرأة يقره اإلس�لام وليس مجاراة فكرة املس��اواةTonnessen 2013 and( .
.)2012
من املثري لإلهتامم أن اإلس�لاميني يرفضون إتفاقية س��يداو عىل أنه��ا “غربية” وىف ذات
الوقت تطالب النس��اء اإلسالميات بالفرص املتساوية ىف التعليم واألجر املتساوى للعمل
املتس��اوى ،والدفاع عن حصة املرأة ع�لى أن ذلك يتوافق مع األيديولوجيه االس�لامية،
وأن اإلس�لام ال يعيق مساهمة املرأة سياسياً( .)21ومرجعيتهم الفكرية والنظرية تتمثل يف
شيخهم حسن الرتاىب ،أحد مؤس�سى أيدلوجية الحركة االسالمية ىف السودان ،والذي منذ
 1973اكد اهمية الدور الس��يايس للمراه يف الدوله االسالميه( ،)At-Turabi 1973ولذلك
مل تواجه مبادرة الحصة أي معارضه من املجموعات املحافظه يف حزب املؤمتر الوطني.
مش��اركة املراة السياسية والعامة تتطلب التقيد بالزى اإلسالمى واالخالق ،وقضية املرأة
هى ىف “قلب” املرشوع الحضاري .)Nageeb 2004; Hale 1997; Al-Bashir 2003( .األرسة
مؤسسة أساسية ىف املرشوع الس��يايس االسالمى ،ووفق القوانني فإن األرسة مسئولة عن
ما تلبس��ه النساء ،وعن تفاعلهن وسلوكهن ىف الساحات العامة وىف املؤسسات التعليمية
و أماكن العمل ( .)Nageeb 2004وتساند الترشيعيات قانون النظام العام ( )1996الذى
يحدد الزى املحتشم للنساء والسلوك القويم للرجال والنساء ىف الساحات العامة ،وتؤكد
إحدى الترشيعيات “انا أس��اند بش��دة قانون األحوال الش��خصية ألنه يساعد ىف مراجعة
وضبط تفاعل النساء والرجال ىف الساحة العامه”(.)22
بين��ت املقابالت ظهور أصوات تن��ادي باإلصالح داخل الحزب الحاك��م ،كام أن موضوع
الزواج املبكر هو من املس��ائل التى تقلق معظم النس��اء اإلس�لاميات ىف قانون األحوال
الشخصية الحاىل ،فوفقاً لقانون  1991فإنه بإمكان القاىض أن يقر زواج الفتاة ىف العارشة
من عمرها  ،بينام كانت س��ن الزواج ىف القوانني الس��ابقة  18س��نة (Fluehr – lobaan
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 .)2012:139وعلي��ه ف��إن اإلصالح القانوىن رضوري خاصة بعد اإلنتش��ار الواس��ع لهذه
الظاهرة مؤخراً ،وحس��ب مسح صحة األرسة يف الس��ودان ( )2006فإن من بني مجموعة
النس��اء الالىئ اعامرهن ما بني 15و  48س��نة ،كانت  %37منهن تزوجن قبل سن  18سنة
و  %12.5قبل س��ن  .)23(15والحجج التى إس��تخدمتها اإلسالميات داخل وخارج املجلس
الوطنى إللغاء مامرس��ة زواج االطفال تتعلق بخفض مع��دالت وفيات األمهات وكذلك
زيادة مش��اركة امل��رأة ىف التعليم والقوى العاملة .وكام ذكرت متنف��ذة ىف وزارة الرعاية
االجتامعي��ة “إن قانون األرسة كامل عدا ما يتعلق بالزواج املبكر ،فنحن نحتاج إيل تغيري
الس��ن املناس��بة للزواج ،وهي اآلن عرشة س��نوات”( .)24فحتى العض��وات املحافظات يف
املجل��س الوطنى والنس��اء ىف الحزب الحاكم يرين أن قانون عم��ر الزواج بحاجة لبعض
اإلصالح .وبرملانيةعضو عن الحزب الحاكم وقائدة حزبية لنساء املؤمترالوطني يف الربملان،
تقر بالحاجة إلصالحات قانونية بس��يطة ىف قانون األحوال الشخصية ،وىف حديثها ذكرت
االىت “علينا العمل خارج املجلس الوطنى للقيام باإلصالح”( .)25واملثري ىف األمر أن العديد
من عضوات الهيئة الترشيعية يرتدين قبعات مختلفة ملنظامت املجتمع املدىن والوحدات
الحكومية وىف ذات الوقت تظل قدمهن األخري ىف الربملان وتلك اإلزدواجية مل تكن فاعلة
ىف طرح القضايا ىف الربملان برغم أنهن يقفن مع اإلصالح وتقول إسالمية ىف املعارضة “ان
النس��اء ىف الربملان ال يستطعن طرح أى من املسائل الحساسة مثل ختان االناث والزواج
املبك��ر وتعدد الزوجات”( .)26ويصبحن أكرث محافظ��ة ىف اللحظة التى يدخلن فيها قاعة
املجلس الوطنى .مياثل ذلك ما ورد يف األدبيات العامة املتعلقة مبحددات الهيمنة الحزبية
تضع املرش��حات ىف موضع املتلقى ألفكار الحزب ،إنظر عىل سبيل املثال (Muraias and
 .)Wang 2012 and Briton, 2006والقيود التى يتم بها ترشيح املنارصات للحزب تجعلهن
متلقي��ات لألفكار( )Sater 2012:73و ىف الربملان هن يتس��من بال��والء ،وبكلامت قيادية
سياس��ية “انك ال تريدين أن يهتز الكريس التى تجلسني عليه”( .)27نجد أن املرأة ىف حزب
املؤمتر الوطن��ى اذا خرجت عن القيود تخضع لإلبعاد ،فوفقاً ألحد ممثىل املجتمع املدىن
“تخاطر املراة اإلس�لامية بالتعرض للهجوم إذا ما بدأت ىف اإلس��تامع اىل الناشطات”(،)28
وبناء عىل هذه الخلفية نجد ان نساء الحزب الحاكم يسعني إليجاد مساحة للعمل عىل
أن التتجاوز الحدود األيدولوجية التى حددتها السلطة اإلسالمية.
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وىف الف�ترة مابعد أتفاقية الس�لام كان هناك تأكيد من الس��لطة الترشيعي��ة ثم واكبتها
نقاش��ات برملانية تتناول حقوق النس��اء قبل وبعد الحصة وهذا يدعم الراى القائل بأن
لي��س هناك بالرضورة عالقة ب�ين التمثيل الوصفى والفع�لى (;Celis and Childs 2008
 .)Childs and Krook 2006ولك��ن املراة ىف الربمل��ان منحت حتى اآلن الرشعية للقوانني
التى تكفل زيادة امليزانيات العس��كرية ورفع الدعم عن السكر والخبز ومعاودة الحرب
عىل الحدود ما بني الش�مال والجنوب .هناك عىل س��بيل املثال نزاعات مامثلة ىف رواندا
حيث أسهمت املراة ىف تقوية دولة إستبدادية والفرق بني الحالني هو أن عضوات الهيئة
الترشيعي��ة ىف رواندا ك��ن قادرات ىف ذات الوق��ت عىل النضال من أج��ل إجازة قوانني
جديدة تدفع بحقوق النساء إىل األمام (.)Longman 2006
يف ف�ترة ما بعد اتفاقية الس�لام كانت هنالك مبادرات ملراجع��ة القوانني لتكون منارصة
للمرأة .وشارك يف املراجعة بعض عضوات الهيئة الترشيعية واملنظامت النسوية اإلسالمية
والوحدات واملؤسس��ات الحكوميه (خاصة مركز املرأة لحقوق اإلنس��ان ووحدة القضاء
عىل العنف ضد املرأة) ،التى تضم ناش��طات معظمهن من النس��اء اإلسالميات التابعات
لح��زب املؤمتر الوطن��ى ىف الربملان .تضمن العمل خرباء وخب�يرات يف القانون عملوا عيل
مراجع��ة القوانني الس��ودانية من منظور النوع اإلجتامعي (الجندر) .كام متت املش��اركة
بط��رح فق��رة يف قانون الطفل  2010تجرم ختان اإلناث ،لكن ت��م حذفها من القانون ىف
مراحل إجازته ،وعليه بذلت النس��اء االس�لاميات يف الحكومه جه��وداً من أجل اإلصالح
القان��وىن وإن كان ال يوجد حتى اآلن إتفاق واس��ع حول اإلصالح��ات املقرتحة فيام عدا
موضوع الزواج املبكر.
أن النس��اء اإلسالميات عىل وعى تام بوقوف الس��لفيني ضدهن ،وذلك إلدراكهن للنفوذ
املتنامى لهذه القوى .وقد كانت إسرتاتيجيتهن هى التأكيد عىل املنظور اإلسالمى ومحاولة
إقن��اع املحافظني بقب��ول مبدأ إصالح القان��ون ،مع األخذ يف اإلعتب��ار أن من بني هؤالء
املحافظني عضوات ىف الهيئة الترشيعية داخل املجلس الوطنى .وتقول إحدى اإلسالميات
املش�تركات ىف عمليات مراجعة القوانني“.االس�لام ليس مش��كلة ،إنه دين متحرض جداً،
وجميل بالنس��بة للمرأة .ولكن الس��لفيني ضد مفهوم إصالح القانون ،ويعتربون القانون
اإلس�لامى هو القرآن والسنة ،وال ميكن تغيريه .فنحن نلقى حجراً ىف املاء الراكد وسنالقى
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مقاومة كبرية منهم ،كام أن بعض قطاعات املجتمع تتفق معهم”(.)29
أمر مؤس��ف أن التنجح مح��اوالت اإلصالح القانوىن حتى ه��ذه اللحظة ويتضح ذلك ىف
قان��ون تجريم ختان اإلن��اث .اذ تضامنت منظامت املجتمع امل��دىن مع املجلس القومى
لرعاي��ة الطفولة وتم تضمني املادة  13التي تج ّرم خت��ان اإلناث ىف قانون الطفل .2010
وكان الح��راك لتضمني هذه املادة بدعم من املجتمع الدوىل مثل صندوق األمم املتحدة
للس��كان وصندوق األم��م املتحدة للطفولة ومنظ�مات عاملية أخ��رى .وبالرغم من أن
القانون قد أجيز من قبل اللجان الترشيعية الفنية ،إال أن الرئيس أمر بحذف املادة التى
تج�� ّرم ختان اإلناث من القانون ،وعليه أُجيز القانون من قبل املجلس الترشيعى الوطنى
بدون هذه املادة ،ومل تحاول الربملانيات مناقش��ة إعادة هذه املادة ،ويرجع ذلك إىل أن
الربملانيات لهن مواقف مختلفة تجاه ختان اإلناث ،فنجد أن بعضهن ضد هذه املامرسة،
ولك��ن هناك من ينادي مبا يس��مى بالختان الس��نة .عليه فإن الح��راك الذى تم من قبل
املؤسس��ات الحكومية ومنظامت املجتمع املدىن مل يكن ل��ه أثر عيل أرض الواقع ،كام مل
يجد املساندة من قبل الربملانيات.
إن ختان اإلناث ،ورفع الوعي بخطورته مل يعترب منطقة حساسة تستدعي التدخل – عىل
األقل مقارنة مع مواضيع العنف الجنيس والعنف املنزىل وقانون األحوال الشخصية ،ألن
بعض القادة اإلس�لاميني قد أوضحوا أنهم ضد هذه املامرس��ة ،وقد رصح حس��ن الرتاىب
بأن��ه مل يخنت بناته .لكن املبادرات لتجريم ختان اإلن��اث قوبلت بإنتقاد ورفض من قبل
القوى املحافظة داخل الحزب الحاكم والس��لفيني مس��تخدمني الجدل الفقهى اإلسالمى.
وبالرغ��م من أنهم يقفون ضد الختان الفرعوىن ،فإنهم يدافعون عن ما يس��مونه “ختان
السنة” مستخدمني ذات الجدل الفقهي .ورشحت احدى القيادات التى شاركت ىف عملية
صياغة القانون “لقد حاولنا إدماج املادة  13ىف قانون الطفل لكن رئيس الدوله أس��قطها
وذلك نتيجة الصوت العاىل للس��لفيني عن الختان السنة والذى نسبوه لإلسالم ويعتربون
املجل��س القومى للطفولة يعمل باجندة وكاالت األمم املتحدة بالرغم من أنه مؤسس��ة
حكومية”(.)30
هناك عدة عوامل أثرت ىف قرارإجازة القانون الذى يجرم الختان .ونش�ير هنا أنه بالرغم
من مش��اركة بعض الجمعيات غري الحكومية ىف املنارصة للقانون اال ان التحالف والحشد
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مل يكن بصورة متوسعة شاملة لكل الفئات النسوية حتى من الحزب الحاكم ويرجع ذلك
اىل وجود بعض النساء االسالميات ومنهن الربملانيات املنارصات للختان السنة “انا أعرف
أن هنالك نوعني من ختان اإلناث .يجب أن نحرم الفرعوين ونس��مح بالس��نه”(“ .)31وان
نجح الصوت العاىل للس��لفيني ىف التأثري عىل إيقاف قانون الختان عىل املس��توى القومى
فإن الوضع يختلف ىف الواليات التى تم فيها إجازة القانون”(.)32

األجندة النسوية :املساواة بني الجنسني من أجل بناء الدميقراطية:
هنالك مجموعة نس��وية تعمل من أجل املس��اواة بني الجنسني ىف السودان ،ويرى بعض
املس��ؤولني اإلس�لاميني أن هذه املجموعة تنفذ أهداف الغرب ،وذلك ألنهاتنادي بإقرار
إتفاقية القضاء عيل كافة أش��كال التمييز ضد املرأة ،وتس��تخدم جدل حقوق اإلنسان ىف
مطالبتها باملساواة بني الجنسني والدميقراطية .تضم هذه املجموعة الناشطات والناشطني
من خلفي��ات مختلفة وهم من معارىض النظام الحاىل .وبكل�مات إحدى أعضائها “إننا
نعارض الخطاب الس��ائد ،ونقول بوضوح من نحن وماذا نريد ،أى مس��اواة النوع .لدينا
خلفية عن أكرب التجارب الرائدة للمرأة ىف العامل .و الحركه النس��وية ىف السابق مل تعارض
ه��ذا الخطاب ،لكن نحن نفعل ذلك اآلن .وأعنى بـ “نحن” (الحركة التقدمية التى تؤمن
باملساواة بشكلها الواسع)(.)33
بالرغم من إختالف توجهات الناش��طني املدافعني عن املس��اواة بني الجنسني (من وجهة
نظ��ر «علامنية» و «إس�لامية»)،إال أنه��م يتفقون ىف تربير اإلصالح القانوىن عىل أس��اس
إس�لامى ،وعليه فإن حركة اإلصالح القانوىن هى حركة إسالمية نسوية تحاول أن تؤكد أن
املساواة بني الجنسني هى أصالً ىف اإلسالم .وتؤكد إحدى الناشطات القانونيات “إن النساء
قد أصبحن رموزاً حاس��مة بني اإلس�لام والغرب وما ميارس من سياسات هو إجتهاد ليس
له أساس ىف اإلسالم”(.)34
إن قان��ون األحوال الش��خصية لعام 1991هو القضية الرئيس��ية ىف عمليات االصالح ألنه
يؤم��ن ع�لى القوامة والوالية عىل امل��رأة .وكام ىف الدول األخرى املس��لمة (Htun et at
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 )2011فإن قانون األحوال الشخصية هو القضية األساسية التي تستدعي تدخل املدافعني
عن املس��اواة بني الجنس�ين من داخل وخارج الربملان .إن زواج األطفال وتعدد الزوجات
ووالية الذك��ر ،جميعها تأيت عىل قمة األجندة.ومن الواض��ح أن هناك نقاط إتفاق ،مثالً
ح��ول زواج األطف��ال ،ولكن هناك أيضاً خ�لاف كبري ،خاصة فيام يتعل��ق بوالية الرجل
وتعدد الزوجات واملرياث ،وطبقاً لقانون  1991تحتاج املرأة للوالية لصحة الزواج (املاده
 )25وتتب��ع هذه املامرس��ة املذهب املالىك وبالتإىل تلغي املذك��رة القضائية لعام 1960
القامئة عىل املامرس��ة القانونية للمذهب الحنفى الذى يس��مح للمرأة بعقد قرانها دون
والية الرجل .وبينام تجادل الناشطات إلعادة التفسري الحنفى ،فإن االسالميات مل يعارضن
إستمرارية املذهب املالىك وان أرشن إليه ىف بعض املجاالت .ووفقاً للناشطات فإن قانون
 1991قد بنى عيل فلس��فة أن “النس��اء أقل من الرجال” وعلي��ه فإنه يحتاج إىل إصالح
راديكاىل يغري مبدأ القوامة( .)35وقد قدمت املنظمة الس��ودانية لألبحاث والتنمية مقرتح
قانون ىف عام  2009بديل لقانون األحوال الشخصية ( .)SORD 2011يعكس حقوق املرأة
ويتفاعل معها ويؤكد دور املجتمع املدىن .وبينام ال تريد الحكومة دعم مبادرات املجتمع
املدىن ،فإن الناشطات اليدعمن توصيات اإلصالح القانوىن التي تم وضعها من قبل النساء
اإلسالميات .وتأيت اإلشكالية يف كون أن التوصيات لإلصالح القانوىن قد ركزت عىل تناقض
القوانني مع الدس��تور ،عليه فإن عملية تغيري الدس��تور ليصبح إسالمياً ستفقد توصيات
اإلصالح مرجعيتها األساسية ،خاصة وإن السودان مل يوقع عيل إتفاقية سيداو.
ولقد تم إقصاء الناش��طات بشكل كبري من عمليات تنقيح القوانني التى بدأتها الحكومة،
وعدم وجود نفوذ للنساء من خارج الحزب الحاكم عيل أولئك املنتميات أو املواليات له قد
لعب دوراً هاماً يف عدم مشاركة كل النساء وتعاونهن يف عمليات تنقيح القوانني (Abbas
 )2010:107وكام تقول العديد من الاليئ متت مقابلتهن “إن النس��اء تعمل كل منهن ضد
األخرى بإسم الدفاع عن اإلصالح”( ،)36وبكلامت إحدى الناشطات “إن النتيجة عدم وجود
حركة نسوية قوية تعمل ىف تناسق .إننا نعمل يف جزر منعزلة”( .)37والتنافس األيدولوجى
هو الس��بب األساىس لهذا ،وطبقاً لناشطة أُخرى “هناك إنقسام واضح وسط النساء عىل
ط��ول الخطوط األيديولوجية”( ،)38خاصة مع رف��ض الحكومة إلتفاقية التمييز ضد املرأة
الذي يعتربالعامل األسايس لالنقسام املستمر بني املجموعتني ،وبكلامت إحدى الناشطات
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إن “سيداو تشبه الشيطان بالنسبة لهم وبدالً من التقدم إىل األمام فإن هذا النظام يجرنا
إىل الخلف”( .)39واإلنقسام األيديولوجى ليس فقط ىف النوع ،بل أيضاً ىف املطالبة العريضة
بالدميقراطية وحقوق االنسان .وإصالح القانون فيام يخص موضوع حقوق املرأة ال يهدد
مب��ارش ًة نظام الحكم عىل نحو متزايد مثل�ما تفعل املطالبة بالدمقراطية وحكم األحزاب
املتعددة .وتتفق الناش��طات جزئياً (وليس كلياً) مع أعضاء األحزاب السياسية املعارضة،
مام يجعل من الصعب بالنسبة للنساء من داخل الحكومة الاليئ ينادين باإلصالح الوصول
إىل دعم من املجتمع املدىن ،وذلك ألن الناش��طات يطالنب بشدة بتغيري النظام ،ويرفضن
التعاون مع الحكومة خوفاً من إعطاء الرشعية للحكم الذى يعتربنه أستبدادياً وظاملاً.
طبقاً إلحدى الناشطات “إن الحكومة ضد حقوق اإلنسان نحن نتعامل مع حزب حكومى
واح��د يقف ضد حقوق املرأة ،وهو عمل ش��اق”( .)40إن خط املواجهة هذا يعكس رفض
األحزاب السياس��ية املعارضة املشاركة ىف عمليات وضع الدستور التي إستهلتها الحكومة
ما مل يضمن لها رئيس الجمهوريةدعوة ش��املة حقيقية تهدف لالصالح الس��ياىس ،وهم
يرفضون ذلك خش��ية أن الرئيس سيش��ق طريقه بالقوة عرب دستور اإلسالمى  ،%100وال
يهم ما سيقدمه عىل نحو غري دميقراطى إىل الجمهور عىل أنه حصيلة عملية شاملة.
هكذا فان الناش��طات ينظرن إىل عملهن من خالل فرتة ما بعد إتفاقية الس�لام عىل انه
تحضري للتغيري أكرث من أنه محاولة للتأثري عىل السياسات ،وهن يطرحن السؤال الصعب،
وه��و متى يتغري هذا النظام ،أكرث من محاولتهن التأثري عيل سياس��اته .وطبقاً لناش��طة:
“ تعرف النس��اء أي��ن ومتى يوجهن ضغطه��ن عندما يكون هناك تغي�ير للنظام ،نحن
موجودات ىف كل املجاالت  ،برغم قمعية هذا النظام مل يكن هناك أبداً هذا العدد الكبري
من نس��اء املنظ�مات غري الحكومية ،ومل يك ّن أبداً بهذا الوع��ى ،هناك تضامن أكرب ولنا
ص�لات أكرث باملجتمع الدوىل ،ولقد بدأن��ا التعلم والرؤية الواضحة  ،لقد بدأنا ىف النضج
خالل هذا النظام القمعى .وإننا مستعدات”(.)41
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الخاتـمة:
يوض��ح املق��ال أن أيديولوجيات الن��وع اإلجتامع��ي (الجندر) املتنافس��ة ،والتباعدبني
الناشطات والنس��اء ىف املجلس الترشيعى قد حد من إمكانية اإلئتالف العريض ،وبالتاىل
الضغ��ط املوحد إلصالح قوانني الس��ودان .لقد أفلحت سياس��ات النظ��ام الحاىل ىف خلق
صدع أيديولوجى بني الناش��طات والنساء ىف الحكومة ،مام أضعف الفرص لحركة نسائية
قوية ومس��تقلة والتى يعتربها عدة أكادمييني مهمة وأساس��ية لإلصالح القانوين يف مجال
القضاء عىل العنف ضد املرأة .ويسهم هذا الطرح ىف النقاش العاملى بتأكيد ان اإلنقسام
األيديولوج��ى قد أضعف عمل النس��اء املتصديات لإلصالح من داخل الحكومة ،نس��بة
لع��دم وجود التأييد والدعم والحش��د العريض من النس��اء وجامع��ات الضغط وآليات
التواصل ىف وسائل اإلعالم والشوارع وداخل وخارج املجلس الوطنى .والحقيقة أن النساء
قد إس��تطعن فعل ذلك بالحراك من أجل الحصة النس��وية ،وه��ي دليل نجاحهن عندما
عملن معاً يف مجموعات ،وإحتش��دت الناشطات والنس��اء ىف الحكومة وتجاوزن جميع
اإلنقسامات العرقية ،الدينية ،االيديولوجية والسياسية.
ك�ما يربهن املقال ع�لى أن “ضغط املدافعني عن املس��اواة بني الجنس�ين وحده ال يفى
بالغرض .فيجب أن تكون هناك فرص مالمئة أو رضورات متبادلة أو عالقات تفاعلية مع
الدولة” . )Tonnessen 2011( ،ىف ذات الوقت كام فتحت إتفاقية السالم الشامل الطريق
لحشد النساء السودانيات ،فإنها شهدت ظهور القوى األخرى املحافظة التى إستخدمت
ه��ذه الفرص��ة الجديدة لتقديم رؤى تح��د من حرية املرأة وال تخ��دم حقوقها .ونتيجة
هذه املفاوضات تعتمد عيل طرق بناء الدولة ،وتحالف الناش��طني اإلجتامعيني وقدرتهم
عىل اإلس��تفادة من الفرص السياس��ية والفرص التى توفرها الدول��ة (Moghadam and
 )Gheyttachi 2010 Hton and Wedlon 2011; Charrad2001وىف أعقاب الربيع العرىب
كان هن��اك ظهور للقوى الدينية املحافظة ىف مرص وتونس ،ودخل الس��لفيون الس��احة
السياس��ية ىف الس��ودان وكان لهم تأثريهم السلبى عىل بعض القرارات التى تخص املرأة.
وكان من ضمن تأثرياتهم أن اإلصالحات التى قدمتها النس��اء اإلس�لاميات أعتربت منافية
لتعاليم اإلسالم.
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هذه األصوات اإلس�لامية التى تنادي باألصالح يجب أن تؤخذ بعني اإلعتبار ،وأن ال يتم
التقليل من ش��أنها ،وذلك إلظهارها عيل األقل بعض البدائل يف تفس�ير تعإلىم اإلس�لام
واحيانا تظهر طريقاً بديالً واحيانا تتيح فهامً متطوراً للدين يس��مح بتوسيع دائرة حقوق
املرأة .إنها تُظهر أن اإلس�لام ليس إكراهاً قط ( .)Greevey 2006كام تتيح فرصاً رضورية
تصب ىف خدمة حقوق املرأة السودانية التى كثرياً ما تم هضمها.

...
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هوامش
• • •

 ب�ي�نFrachceshet, Krook and Piscopo (2012) ) نتب ��ع التق�سي ��م ال ��ذي قدم ��ه1(
 والتمثيل،) والتمثي ��ل النوعي(تنثي ��ل م�صالح الن�س ��اء،)التمثي ��ل الو�صف ��ي (متثيل الن�س ��اء
.)الرمزي (الدور النموذجي
) مقاب�ل�ات �أُعدت �أ�سئلته ��ا بوا�سطة كاتبتي الورقة وقد قام ��ت بتنفيذها م�ساعد الباحث2(
.2012 نهى �أحمد حممد يف مايو
 �أكتوبر8 ) مقابل ��ة مع الأ�ستاذة زينب ال�صاوي القيادية ب�شبكة ال�س�ل�ام (�سويب) بتاريخ3(
.2012
15 ) مقابل ��ة م ��ع بلقي�س بدري بجامعة الأحفاد للبنات وع�ضو ح ��زب الأمة القومي بتاريخ4(
.2012 �أكتوبر
(Sudanese security agents break into home of opponent in capital), (5)
Sudan Tribune, January 22, 2013, http://www.sudantribune.com/spip.
php?article45268.
(Sudanese activists to stand trial on terrorism-related charges), (6)
Sudan Tribune, July 26, 2012, http://www.sudantribune.com/spip.
php?article43377.
(Protesters hoping Arab Spring will face hot summer in Sudan - (7)
Bashir), Sudan Tribune, June 11, 2012, http://www.sudantribune.com/
spip.php?iframe&page=imprimable&id_article=43240.
(Sudan's Constitution to be "100 Percent Islamic", Says President(8)
Bashir), PanAfrican News Wire, July 8, 2012, http://www.panafricannews.
blogspot.com/2012/07/sudan-constitution-to-be-percent.html.
(The Sudanese Isslamic Movement:a parastatal tareeqa),Sudan (9)
Tribune, November 21, 2012, http://www.sudantribune.com/spip.
php?article44594.

) م�شارك ��ة امل ��ر�أة ال�سيا�سية لها تاري ��خ بعيد منذ الإ�ستقالل وق ��د �شاركت بالإنتخاب يف10(
) و�أي�ض ًا اكت�سبتحق الرت�شح يف الإنتخابات1989/1985/1968/1964/58/56( �إنتخابات
.)2010-1989 ،1985-1968 ،1964-1958(
.) مقابلة مع نعمات كوكو ـ نا�شطة مدنية مبركز اجلندر للدرا�سات والبحوث باخلرطوم11(
 مع الأ�ستاذة نفي�سة �أحمد الأمني ـ ع�ضو م�ؤ�س�س �إحتاد ن�ساء2012  �أكتوبر9 ) مقابلة يف12(
.ال�سودان
.) مقابلة مع نعمات كوكو ـ نا�شطة مدنية مبركز اجلندر للدرا�سات والبحوث باخلرطوم13(
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( )14مقابلة مع �سمرية مهدي ـ ع�ضو حزب الإحتادي الدميقراطي.
( )15النظام الإنتخابي يف �إنتخابات  2010كان كما يلي:
ع ��دد املقاع ��د  450مقعد يتم تق�سيمها كالآت ��ي  ٪60من املقاعد وه ��ي  270مقعد يتم �شغلها
ع�ب�ر الدوائر اجلغرافية عرب نظام الأغلبية الب�سيطة ع�ب�ر (الدوائر اجلغرافية) و  ٪40من
املقاع ��د ت�س ��اوي  180مقعد �أي�ض ًا تق�س ��م �إىل  ٪25للقوائم الن�سوية احلزبي ��ة املغلقة الوالئية
بالت�صوي ��ت �إىل قائمة ن�سوية واحدة وتت�أهل القائم ��ة التي و�صلت �إىل ن�سبة  ٪4كن�سب م�ؤهلة
للقائم ��ة (العتب ��ة) و ٪15من املقاعد وهي ت�س ��اوي  68لقوائم حزبية يت ��م الرت�شح لها رجال
ون�ساء وحت�صل القائمة على مقعد لو جتاوزت الن�سبة امل�ؤهلة لذلك.
( )16الكوت ��ة مل ت�سهم فقط يف زي ��ادة عدد الن�ساء يف الربملان القوم ��ي والربملانات الوالئية
فق ��ط بل �ساهم ��ت �أي�ض ًا يف زيادة عدد املر�شح ��ات يف �إنتخابات  2010فمث�ل ً�ا ع�شرة واليات
بجن ��وب ال�س ��ودان يف ذلك الوقت بلغ فيها عدد املر�شح ��ات � ،782أما يف �شمال ال�سودان فقد
بلغ  2778مر�شحة للربملان القومي والربملانات الوالئية بالإ�ضافة �إىل  4ن�ساء تر�شحن ملن�صب
الوايل بالإ�ضافة �إىل مر�شحة لرئا�سة اجلمهورية لأول مرة يف تاريخ ال�سودان.
( )17مقابلة يف اخلرطوم مع ع�ضوة املجل�س الوطني من امل�ؤمتر الوطني بتاريخ  26مايو
.2011
( )18مقابلة مع ع�ضوة املجل�س الوطني من امل�ؤمتر الوطني بتاريخ  4مايو .2012
( )19مقابلة مع ع�ضوة املجل�س الوطني من امل�ؤمتر الوطني بتاريخ  1مايو .2012
( )20مقابلة مع ع�ضوة املجل�س الوطني من امل�ؤمتر الوطني بتاريخ  4مايو .2012
( )21مقابلة مع ح�سن عبد اهلل الرتابي ـ القيادي بامل�ؤمتر ال�شعبي بتاريخ � 17أكتوبر .2012
( )22مقابلة مع ع�ضوة من املجل�س الوطني متثل امل�ؤمتر الوطني � 10أكتوبر .2012
( )23م�سح �صحة الأ�سرة يف ال�سودان .2006
( )24مقابلة يف اخلرطوم مع ع�ضوة املجل�س الوطني من امل�ؤمتر الوطني بتاريخ  26مايو
.2011
( )25مقابلة يف اخلرطوم مع ع�ضوة املجل�س الوطني من امل�ؤمتر الوطني بتاريخ  7مايو
.2010
( )26مقابلة مع لبابة الف�ضل ـ نا�شطة �إ�سالمية بحزب امل�ؤمتر ال�شعبي باخلرطوم يف 22
�أكتوبر .2012
( )27مقابلة مع تنفيذية  25مايو .2011
( )28مقابلة مع عائ�شة الكارب ـ نا�شطة ن�سوية مبنظمة ال�سودانية للدرا�سات والبحوث ولها
خلفية �سيا�سية يف احلزب ال�شيوعي ال�سوداين يف � 10أكتوبر .2012
( )29مقابلة مع نا�شطة �إ�سالمية ،بتاريخ  28فرباير .2013
( )30مقابلة مع �سمرية �أمني �أحمد ـ اليون�سيف ،بتاريخ � 22أكتوبر .2012
( )31مقابلة مع ع�ضوة املجل�س الوطني من امل�ؤمتر الوطني يف اخلرطوم بتاريخ  4مايو
.2012
( )32مقابلة مع �سمرية �أمني �أحمد ـ اليون�سيف ،بتاريخ � 22أكتوبر .2012
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( )33مقابلة مع عائ�شة الكارب ـ نا�شطة ن�سوية مبنظمة ال�سودانية للدرا�سات والبحوث ولها
خلفية �سيا�سية يف احلزب ال�شيوعي ال�سوداين.
( )34مقابلة مع النا�شطة واملحامية �سامية الها�شمي يف اخلرطوم يف  21مايو .2011
( )35مقابلة مع عائ�شة الكارب ـ نا�شطة ن�سوية مبنظمة ال�سودانية للدرا�سات والبحوث ولها
خلفية �سيا�سية يف احلزب ال�شيوعي ال�سوداين يف  25مايو .2011
( )36مقابلة مع مرمي ال�صادق املهدي ـ القيادية بحزب الأمة بتاريخ  17مايو .2012
( )37مقابلة مع فهيمة ها�شم ـ نا�شطة ن�سوية ومدير مركز �ساملة للدرا�سات الن�سوية.
( )38مقابلة مع �سامية نهار ـ نا�شطة ن�سوية وباحثة يف مركز الدرا�سات الإمنائية جامعة
اخلرطوم.
( )39مقابلة مع �سو�سن ال�شوية ـ نا�شطة مبنظمة «ع�صماء» بتاريخ � 10أكتوبر .2012
( )40مقابلة مع عائ�شة الكارب ـ نا�شطة ن�سوية مبنظمة ال�سودانية للدرا�سات والبحوث ولها
خلفية �سيا�سية يف احلزب ال�شيوعي ال�سوداين يف  25مايو .2011
( )41مقابلة مع بلقي�س بدري بجامعة الأحفاد للبنات وع�ضو حزب الأمة القومي بتاريخ 15
�أكتوبر .2012
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