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وبمختلف وغیرھا الدیمقراطي** الوطني التجمع أجھزة وفي السیاسي العمل في المرأة مشاركة
للمجتمع والفوقیة التحتیة الھیاكل علیھا تتأسس  أن  البد وركائز شروط  عدة تتطلب مستویاتھا
مناحي في كل الدیمقراطیة وثانیھا تامًا. عن الدولة فصًال الدین بفصل علمانیة الدولة أولھا السوداني:
الثروة وتوزیع المتوازنة التنمیة طریق وثالثھا الدولة، مؤسسات بأعلى وانتھاء بالعائلة بدأ الحیاة
حقوق ویحترم والدینیة، واللغویة والعرقیة الثقافیة بالتعددیة ویعترف یسوده السالم مجتمع في العادل

أفراد الشعب. لكافة الشخصیة والحقوق السوداني واإلنسان المرأة

النســـــــاء: ومساواة العلمانیة
أولي شرط ھذا فقط؛ الدولة عن فصل الدین تحقق ال العلمانیة فإن المرأة بمسألة تحریر فیما یتعلق
العقل یحترم الذي الرحاب تمنح فإنھا المرأة تحریر لقضیة وبالنسبة لكن المعالم من العدید ضمن
المستغلة األیدیولوجیة نقد للمرأة یتیح الذي الشيء المعنیین والزمان العصر في البشر ألوضاع الناقد
ھذا خالل ومن شؤون المجتمع السوداني. كافة وحول المرأة والسلوك الذكوري حول السائد والسلوك
في أیضًا، ویساعدھا، وتحریرھا. دونھا تحول التي والثوابت المعرفیات تلك تخلخل السجالي النقد

لھا. الالزمة الحلول بھ قضایاھا وتبتدع الذي تحلل العلمي المنھج اختیار

العلمانیـــــــــة: معنى
الخصوصیات إطار في الذھني والعقلي علمیة تحظى بالتوافق معرفة التوصل إلى العلمانیة كلمة تعني
وحین البشري. ومسؤولیة العقل المعرفة تخص كمصطلح العلمانیة الدینیة. والتاریخیة وحتى الثقافیة
لتوصیلھا أو وسیلة مالئمة صیغة یجد ینبغي أن فإنھ ھذا المنوال على إلى معرفة الواقع العقل یتوصل
العالم في االندماج أجل من دائم وجدل مستمر توتر المعاشة العلمنة حریتھ. یقید ان اآلخر دون إلى
تذھب العلمانیة فالنظرة والمجتمع.١ الفكر أنھ الحقیقة في نعتقد ما نشر على المساعدة وألجل الواقعي

ودقة. وعدًال صحة أكثر رؤیة تشكیل أجل من الجذور إلى

فصل على للداللة ”مدني“ مصطلح تستعمل عمومًا العرب كانت العلمانیة مصطلح قبل استعمال
العشرین. القرن من العشرینیات في إال األدب السیاسي العربي تدخل الدینیة والسیاسیة. ولم السلطتین

العظمة: عزیز ذلك یقول وفي العقالنیة٢ عن تعبر ”العلم“ من العین) اشتقاقًا والِعلمانیة (بكسر

الكاثولیكیة. الحواضر وفي البروتستانتیة في الدیار العلمانیة بین محددة تمایزات ھنالك كانت ”لكن

السیاسیة المؤسسات في المرأة ومشاركة الدیمقراطي التحول
الســــــودان في

محمود* بابكر فاطمة د.
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الحیاة أمور في الدینیة المرجعیة مساواة جملة ھو عامًا یتضمنھا جامعًا الكثیرة التمییزات لھذه ان إال
أمور من یجعل مما بالتمایزات،  معترف داخلیًا، متمایز مجتمع في األخرى بالمرجعیات والفكر
الرمزیة أو الفكریة أو المؤسسیة تخضع للسلطة أمورًا ال العام وتقنینھا والمجتمع والسیاسة العقل
ان العبادة الشخصیة. مجال  في الدین یصبح ولذا الحیاة في المرجع األساسي تعتبرھا وال الدینیة.
التاریخیة التحوالت من جملة ھي بل ویسر. ببساطة توصیفھا یمكن التي بالظاھرة العلمانیة لیست
انھا والدنیا. بل الدین تضاد من أوسع أطر في تندرج وانھا والفكریة والثقافیة واالجتماعیة السیاسیة
بالوصفة العلمانیة لیست ان أیضًا، الحیاة المختلفة. ونستنتج، مجاالت علیھا في سابقة لتحوالت تابعة
على األسباب الخارجة نفي یتمثل في معرفیًا عدة: وجھًا وجوھًا لھا ترفض. فإن أو تطبق التي الجاھزة
في اعتبار مؤسسیًا یتمثل ووجھًا كلل، التاریخ دون تأكید تحول وفي التاریخیة، الظواھر الطبیعیة أو
السیاسة، عن الدین عزل في یتمثل سیاسیًا ووجھًا والمحافل، كاألندیة مؤسسة خاصة الدینیة المؤسسة
اآلخرة. بعقاب والترھیب اإللزام بدل بالضمیر والوازع بالتاریخ األخالق یربط وقیمیًا أخالقیًا ووجھًا
عند فالدین الشخصیة. األمور من وجعلھ الدولة عن الدین فصل للعلمانیین األساسي المطلب جاء لذا
وبھذا اجتماعي، موضوع بحث فھو المتدین غیر عند أما بربھ، المؤمن المتدینین صلة المتنورین

االجتماعیة“٣. للنزاعات موضوعًا كونھ عن الدین یتوقف

على تكره ال فكریة حریة الضمیر بل یصبح بالدیانات. في التبشیر مكان والقھر للقوة ال یكون وبذلك
أحادى العلم ھنا فلیس ال تناسبھا. قد األفكار التي حریة الفكر وال تصادر تقمع وال عدمھ أو اإلیمان
تسخیر على  العزم اإلنسان یستمد الحقیقة ھذه  للحقیقة. ومن  وموضح مبین مجرد بل ھو الجانب

وواجباتھ. حقوقھ لمعرفة ھادیًا لھ لمصلحتھ، وتصبح وتوظیفھا الطبیعة

ورجال، ونساء شعوب السودانیین لكل الدولة فیھ تصبح بالذات السودان وفي أیضًا، العلمانیة، تساعد
عنھا تعبر للمصالح التي والمشاریع وفقًا البرامج وتتباین اآلراء فیھ تتصارع وتتعدد دنیاویًا مجاًال

واالجتماعي. السیاسي البالد تاریخ من القادمة المرحلة في فئة أو كل مجموعة وتدافع

”بل ما یصلح "الكفر واإلیمان. ھو السیاسي الصراع ھذا خضم في یكون المعیار ان یمكن ال ولذلك
للتخلف...الخ. وحتى فریسة یتركھ وما المجتمع تقدم من یدفع ما معًا، لھما یصلح وما للشعب والطبقة
في ”الحق وبالتالي شؤون المجتمع إدارة في السیاسیة، أي في الحیاة المشاركة حق للجمیع یكون
قاعدة وبالمساواة بینھم على األساسیة وحقوقھم بحریتھم أدنى كحد لھم االعتراف من بد الدولة“ ال
أو االجتماعي مركزھم أو جنسھم أو الفكري مذھبھم أو لمعتقدھم اھتمامًا یعیر الذي "المواطنة" مبدأ

انتمائھم السیاسي.

”المقدس“. على  الناس وعي یحیل الدین ألن الموقف، ھذا  على الدولة عن  الدین فصل وینبني
األقطار ومن من عدد في اآلن یحدث وكما التاریخ في حدث كما بالدولة، ارتبط ”المقدس“ وإذا
مؤسساتھا وعلى علیھا یضفي فھو الحصر، ال المثال سبیل على وإیران السودان والسعودیة بینھا
الحالة تلك وفي قدسیًا. طابعًا الحكام) (أي علیھا القائمین األشخاص وعلى وتشریعاتھا وممارساتھا
”كفرًا“ بھا المعمول التشریعات أو النظام أو تغییر بتغییرھم المطالبة أو معارضتھم أو نقدھم یصبح
وحرمان القھر لتبریر الحاكمة األقلیات بید سالح إلى الدین یتحول وھكذا الدین“. عن  و”خروجًا
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حق إلیھم یعود  دیمقراطیة آلیات  وعبر بأسالیب شؤونھم إدارة ومن حقوقھم  أبسط من المواطنین 
. لمصالحھم٤ ووفقًا بأنفسھم تقریرھا

فماذا سیكون الدولة وانفصل عن معناھا العام في حیز السیاسة من خرج الدین إذا یسأل ولسائل أن
یخرج الجواب بسیط جدًا. فالدین إن والجمعیات الدینیة؟ وماذا سیكون مصیر المؤسسات مصیره؟
التي الشخصیة الحریة من یتجزأ ال جزءًا بذلك فیصبح الشخصي. الحیز لیدخل الحیز  ذلك من
أما المجتمع. من أطرافًا أو الدولة مصدره كان سواء من االنتھاك الدستور ویحمیھا القانون یضمنھا
من یتجزأ ال جزء إلى تتحول األخرى الجمعیات والتنظیمات الدینیة مثل مثلھا فھي الدینیة المؤسسات
وھي أیضًا. ویحمیھا القانون یضمنھا التي الحریات العامة مبدأ من شرعیتھا وتستمد المدني، المجتمع
ال الذي القانون لسلطة والتنظیمات والمؤسسات الجمعیات غیرھا من یخضع كما تخضع المعنى بھذا

ضمیره. على التسلط أو حقھ من النیل وعدم المواطن حریة احترام سوى قید بأي نشاطھا یقید

الذي المبتذل عن المعنى إذن البعد بعیدة كل الصحیح، وھو المعني بیناه، بالمعنى الذي العلمانیة أن
والمتدینین“ و”النتھاك الدین ”لقمع مرادف أنھا یروجون الذین والدجالین الجھلة لھا بعض یلبسھ

األخالقیة“. الضوابط الفساد وغیاب و”لسیادة الھویة“

في بما احترام اآلخر، وفرض داخل المجتمع لتنظیم التسامح إال وسیلة ھي ما العلمانیة أن تقدیرنا في
مذھبھ أو أو عقیدتھ عن النظر عض مواطن باعتباره إلیھ النظر وتعني مدني. كواجب ذلك عقیدتھ،
الشعب سیادة مبدأ لتكریس وسیلة أیضًا، وھي، وحقوقھ. بحریتھ للتمتع أھلیتھ لتحدید جنسھا أو جنسھ

مختلف أبعاده ومناحیھ. في

تحریریة: نسویة نظریة ومكونات الدین
الطبقیة، المرأة ھي: دونیة أیدیولوجیات تعریة مكونات في التحلیل عناصر أھم ان یشكل یمكن ما إن
نفوذ األصولیة توسع بعد خصوصیًا ساخن، حوار ھنالك الثقافة مستوى وعلى العنصریة والجنسانیة.
الدین یمثل ھل وجدل ھو: خالف زال محل ما الذي والسؤال بتحریر المرأة. الدین حول عالقة الدینیة،
وإذا والھیمنة؟ الدونیة أشكال كل من التحریر الكامل للمرأة إلى تھدف نظریة عناصر أو مكونات أحد
الكامل؟ التحریر وبمسألة األخرى بالمكونات عالقتھ ھي وما الموقع ھذا ھو ما بنعم اإلجابة كانت

زید: حامد أبو نصر الدكتور ذكره ما نورد یمكن أن وھنا
لمكانھ اإلنسان قد المحدد العام، وكذلك االجتماعي الواقع سیاق عن قضایا المرأة معزولة مناقشة ”إن
ونقیضًا للرجل مقابًال بوصفھا المرأة عن الحدیث ھوة من االنزالق إلى األحیان من كثیر تغري في
الحدیث عن في خطیئة ذلك السیاق یوقع عن بعیدًا المرأة ان مناقشة قضایا أخرى نقول لھ. وبعبارة
كلھا وتدخل المناقشة الذكر. المقارنة بینھا وبین - آللیة التداعي الذي یستدعي طبقًا األمر - األنثى
ضروریة تبدو - فروق علیھا من یترتب وما البیولوجیة الفروق عن المفاھیم المطلقة إطار في ثم من
في الدیني عادة الخطاب فیھ یتحرك العام الذي اإلطار ھو وھذا عقلیة وذھنیة وعصبیة. - وحاسمة
مركز وفي االھتمام بؤرة في ویجعلھ أساسًا الذكر الرجل یستحضر خطاب انھ المرأة. مسألة مناقشة

الحركة“.٥

الوطن والتشتیت بین مفھوم بین الجمع الفارق ھو الدیني العلمانیة والخطاب إذن، بین خطاب الفارق،



-٤-
www.sudan-foral l .org الثقافي التعدد وقضایا اإلنسان حقوق لثقافة احترام،المجلة السودانیة

٢٠٠٥ نوفمبر األول- لعدد ا

وحدة على المستند العرقي المفھوم وبین المشتركة؛ والمصالح والتاریخ وحدة األرض على المعتمد
أما المحلیة. الوطنیة أو القضایا مستوى على ھذا العقیدة. وحدة على المستند المفھوم الدیني أو الدم،
تقدمھ اآلخر في یرى خطاب مفتوح العلماني الخطاب ان فنجد العالقة باآلخر عالمیًا على مستوى
تحریرنا أجل من السودان نساء نحن نختلف ھنا عنھ. ومن وتمایزه معھ اختالفاتھ كما یدرك وعقالنیتھ.
مع حركات نتفق بینما فلكھا. في تدور التي والمحلیة الغربیة الرأسمالیة مع بالدنا االقتصادي وتحریر
مثل أخرى كثیرة حركات بالدنا ومع في وتحریرھا المرأة مع والمتضامنة المعادیة للرأسمالیة الغرب

...الخ. اإلرھابیة والحركات والنازیة للعنصریة المعادیة والحركات والسالم حركتي البیئة

في المرأة ذاتیة یحدد لما مفھومھا أصل حیث من الدینیة الرؤیا عن یختلف العلماني الخطاب ان
في المرأة حق ان بل المرأة. مسألة  في الحاسم األمر البیولوجیة الفروق من تجعل التي  األدیان
مركز في الرجل ویجعل بیولوجیتھا على أساسًا یتمركز والخلق واإلبداع والعمل والحیاة اإلنسانیة

الحركة.٦

والعنصري الطبقي تحلیلھا في یتقاطع ...الخ. وسیاسیة اجتماعیة قضیة جوھرھا في ھي المرأة وقضیة
ان والسیاسیة. االجتماعیة التقسیمات أشكال بكل ونھایة  بالمنزل بدایة السلطة، وتقسیم والسیاسي
والشروط للظروف وفقًا صیاغتھ ثقافیًا وفكریًا وإعادة ویتم تكیفھ یتكیف بل للمرأة البیولوجي الجانب
الخطاب ھذا بالطبع المرأةز كینونة تقییم في والنھایة البدایة كنقطة البیولوجي البعد على فقط ویركز
ألن الدیني كشف الخطاب أھمیة تبدو ھنا ومن ”األنثى“. بالمرأة ویستبدلھا إنساني ككائن المرأة ینفي

اجتماعي. ككل اإلنساني وینسفھ الوجود ینفي یقمع المرأة ما

من یستغل الدیني أن المنطلق واعتبار الدینیة القضایا دائرة في إدخال المرأة قضیة تصبح وبالتالي
وإضافة بأكملھا تزییف للقضیة لھو المرأة تحریر قضیة حیال نفسھا األیدیولوجیة الدینیة خلخلة أجل

المحیط بھا. التزییف خلخلتھا وإزالة المستھدف من المساحات واحد ذاتھ حد في عنصر ھو

أخرى لم جھة ومن في أرضھ. هللا خلفاء الحكام وكان كل الرماح أسنة على اإلسالمي الدین حكم لقد
المؤسسة إلى رغبة باإلضافة لدورھا الفاعل بإعمال النقد إال أوروبا الكنیسة في عن الدین فصل یتم
والتي المطاف، االقتصادیة إلى آخر بالحریة واللیبرالیة للمضي العالقة ھذه تخطي في الرأسمالیة
الركب عن ما، بقدر الیھودیة، تخلفت نفسھ الوقت وفي االستعمار. بررت اقتصادیة انتھت بحریة
المرأة تحرر نشوء تقارب صعب معھ بشكل كبیرًا كان مع الرأسمالي الرجولي الموقف تالحم ألن
ھذا وكان والسیاسیة. واالجتماعیة واألیدیولوجیة االقتصادیة المساحة على الدیانة ھذه أحكام مقابل
المرأة حازت القدیمة والتي األفریقیة الدیانات من العكس على كالسیخیة أخري مع دیانات الحال ھو
أساس جزء وھو األفریقیة، المرأة بتاریخ نحن نفتخر لذلك المجاالت. كل في معتبر وضع على فیھا
جنوب في األخرى وبدأ كل الحضارات سبق الذي النسوي اإلرث ذلك السودانیة، أرث المرأة من
وفي المسیحیة وبعدھا دخول حضارتھ قبل في السودان عبر وكان موجودًا عام. ألف قبل ١٧٠ أفریقیا

وما خلفھ. ومعھ ترھاقا حقبة قبل والحاكمات القدیمة مروي وملكات سجالت الكنداكات
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الدیمقراطي: الوطني والتمثیل والتجمع الدیمقراطیة الحقوق
فصل على الدیمقراطي“ الوطني ”التجمع في المشاركة القوى جمیع باتفاق فرحتنا من الرغم على
عناصر كل من إقرار وعلى الرغم النسائیة. لحركتنا األساسیة أحد الشروط باعتباره الدین عن الدولة
ذلك في بما الدولیة المواثیق في المرأة بحقوق الخاصة القوانین جمیع على الموافقة "التجمع"
بل معارضة بمقتضاھا أصبح والذي تضمنتھ ”المادة الخامسة“ لما نندھش أننا إال سیداو برتوكول

المصیریة في ١٩٩٥م. أسمرا للقضایا مؤتمر في القوى الوطنیة علیھ كل ما أجمعت نسف

الوطني ”التجمع أجھزة في المرأة عن مشاركة اللقاء مناقشة المحور األساسي لھذا في المواصلة وقبل
لذلك اآلن وصاعدًا. ومن واحدة مرة نصابھا في أساسیة أمور بوضع نطالب أن لنا بد ال الدیمقراطي“
وإسقاطھا الخامسة المادة سحب في المناقشة وقبل المضي مبدئي بشكل الوطني“ ”التجمع نطالب
لحقوق الدولیة القوانین تخالف ال انھا إذ تردد. دون البدیلة المقبلة للدولة في دستوره والتي وردت
العلمانیة الدیمقراطیة الدولة مع تتعارض ولكنھا وحسب سیداو ذلك في بما المرأة وحقوق اإلنسان
الوطنیة (الرجالیة والشخصیات والنقابات األحزاب كل واتفقت علیھا البدایة، التجمع منذ أقرھا التي

المحضة).

األحزاب جمیع من عضویتھ ان في ”التجمع“ بواسطة الخامسة المادة تمریر یكمن الخلل؟ ھذا لماذا
النسائیة الحركة من أجلھا ناضلت والتي المرأة حقوق مع تناقضھا في لم تفكر السیاسیة والفعالیات
خالل من ومنذ ١٩٥٢ الثقافیة) (الفتیات ١٩٤٧ وفي المعلمات) (إتحاد ١٩٤٥ من العام السودانیة
بالجامعات المرأة حقوق جمعیات خالل من عنھا الدفاع في بل استمرت السوداني. النسائي اإلتحاد
في السودانیة النسویة المنظمات من العدید في عالمي تضامن في حركتھا زاولت ثم العلیا، والمعاھد
السودانیة المرأة الوطنیة الشخصیات من رشحوا ومن والنقابات األحزاب والمنافي.تجاھلت المھاجر
إنھا من الرغم على ھذا حدث بالمرة. وجودھا على وقضت ومكتسباتھا ونضالھا تاریخھا وھمش
لدونیة ویكرس السوداني اإلنسان حقوق معاداة  علة یعاني الحالي  النظام وان البدیل إنھا تدعي
كل األحزاب؟ ممثلي بین من ھي أین الدیمقراطي“ ؟ ”التجمع الوطني في المرأة ھي فأین المرأة.
ولألسف معھ التقلیدیة والمحافظة وتساوت األحزاب مع الشیوعي الحزب ذلك في تساوى األحزاب؟
”الحركة أن ذلك نفھم من ھل نفسھ. التھمیش عانت من التي السودان الشعبیة لتحریر الحركة حتى
منذ االستقالل شمال السودان في األحزاب وعلى طریقة أخرى السلطة مرة لتداول تسعى الشعبیة“
من تضررًا األكثر وھن ”التجمع“ ھیاكل في المشاركة من - وشمالیات جنوبیات - النساء فتحرم
وتلك األحزاب ھذه في الدیمقراطیة معیار ھو ما الشریعة؟ قوانین ومن اإلسالمیة“ ”الجبھة حكم
النقابات كانت ولو علمانیة دیمقراطیة أحزاب ”التجمع“ في المشاركة األحزاب كانت لو الحركة؟
نتوقع كنا الرجال. من كلھا مؤسسات ”التجمع“ عضویة لما كانت دیمقراطیًا تمثیًال عضویتھا تمثل
والنقابات األحزاب في ھي كما السودان في للنساء والتأریخي الفاعل الوجود العضویة ھذه تعكس أن
فقط السودان في لیس نسائیة حركات تقود زالت وما قادت التي الوطنیة النسائیة الشخصیات وتمثل

والعالمي. على النطاقین اإلقلیمي وإنما

٪٥٠ ”التجمع“ بنسبة ھیئات كل المرأة في بتمثیل الخطأ بتصحیح ھذا نطالب ان اآلن الضروري من
وقت أقرب في الواقع أرض على تنفیذه وإمكانیة تفصیالتھ لمناقشة مستعدات ونحن نطمح إلیھ ھذا ما
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ممكن.
وننبھ السالم. مفاوضات جوالت ممثلة في المرأة السودانیة غیر شدید، أن وبأسف أیضًا إننا نراقب،
موجود كحكامة إدارة الحوار. فدورھا في وحكمة كبیرة مقدرة السودانیات والنساء عامة للنساء أن
كما الكفاءة ھذه لھن السودان جنوب في نساء وھنالك البالد. في القبلیة النزاعات وحاضر تاریخ في
نأمل، السالم. محادثات علوم إدارة في الشمال متخصصات من االستعانة بنساء الممكن من كان إنھ
فیھ تمنح الجاریة  للمفاوضات بوفدھا وتلحق السودان“ لتحریر الشعبیة ”الحركة تلتفت أن  أیضًا،
العادل ألن قضایا السالم صنع االشتراك في حق خارجھا من وحتى بالذات عضویتھا من المرأة
دورًا المرأة تلعب أن یمكن الحرب وللخروج من مباشرة وعمیقة بصورة النساء تمس قضایا الحرب

ومؤثرًا. مركزیًا

منھا: كثیرة أسباب لھ التجمع ھیئات عن المرأة غیاب إن
القضایا. ھذه من موقفھا ھو ما توضح وان المرأة حول برامجھا تراجع أن تحتاج األحزاب إن -
بعد وانھ خصوصًا علیھ یترتب وما الموقف ھذا حول النساء وسط ومكثفة واسعة تعبئة تتم وأن
والعھود على كل المواثیق الموافقة على األحزاب وبین كل التوصل تم ١٩٩٥م أسمرا اتفاق
التنظیمیة ھیاكلھا كل في المرأة وتمثل مؤتمراتھا إقامة األحزاب تحاول وأن بالمرأة. الخاصة

أسفلھا. إلى القیادة أعلى من بالمشاركة للمرأة یسمح دیمقراطیًا تمثیًال والسیاسیة

كل في المكثفة باالجتماعات الدیمقراطي المنحى  الدیمقراطي“  الوطني ”التجمع ینحو أن -
لجذب مضاعفة بصورة یعمل وان حول أعمالھ ومواقفھ، للتشاور السودان داخل وفي المنافي

القیادیة. الھیئات في المشاركة فرص لھم یفسح وان لدائرتھ والنساء الشباب

التشریعیــــــــة: السلطة
نوعیة تحدد التي كل األجھزة في النساء نطالب بمشاركة سابقًا، الذي ذكرناه نفسھ، المنوال وعلى
من المرأة تتمكن وذلك حتى األجھزة. في ھذه ٪٥٠ بإشراكھا بنسبة بالمرأة تتعلق التشریعات التي
الدولیة القوانین مع یتوافق تشریعي أدب وتشكل الدونیة عنھا تزیل التي والقوانین التشریعات إنجاز
بالذكر ھذا المجال نخص وفي بذاتھ. اجتماعي قائم المرأة كنوع وحریات واالتفاقیات الخاصة بحقوق

...الخ. سیداو الشخصیة والطفل واتفاقیة قوانین األحوال

ذات خبرات وتجربة في وكوادر المجال ھذا في متخصصة كوادر شك لنساء السودان ومن دون
باإلضافة الخ. ... والتنمیة النسویة والدراسات والقضاء والقانون السیاسیة والعلوم الدساتیر مجاالت
الخاصة المطالب البالد طوال تاریخ حركة المرأة وقدمت التي عاصرت والناشطات الشخصیات إلى
بعد خصوصًا الكثیر، زال ینتظرنا وما ما أنجز فأنجز منھا ومساواتھا بالرجل المرأة وضع بترقیة

العام ١٩٨٩م. بعد دكتاتوریة المرأة حریات ووضع أصاب التردي الذي

التنفیذیـــــــة: السلطة
التجمع أجازھا ألن القوانین التي وذلك ٪٥٠ بنسبة التنفیذیة السلطة ھیاكل في المرأة بتمثیل نطالب
یتطلب المشاركة مما بنودھا معاشًا إال بإنفاذ واقعًا أن تصبح یمكن ال الخامسة) المادة إسقاط (مع
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السودانیة. للمرأة الفاعلة
لكل استشاري وضع الوزارة لھذه یكون وأن والتنمیة. المرأة بشؤون خاصة وزارة تكوین نقترح كما
تعزیز نتمكن من حتى الثقافة لوزارة باإلضافة ...الخ) إسكان تعلیم، (صحة، الخدمات وزارات من
والصحة التعلیم مجالي من كل في والمجانیة المتطورة الخدمات توفیر في الحقیقیة الدولة مساھمة
والرجال واألطفال للنساء الصحة وخدمات والتدریب التعلیم في بالمساواة الكاملة العنایة من ونتأكد
متناول في تكون وان الحدیثة، التقنیة لتوفیر  تسعى الخدمات. وحتى لتلك التحتیة البني كل وتوفر
والنساء باألطفال الخاصة  الخدمات أھمیة على ھنا ونشدد الدولة. نفقة الشعب وعلى أفراد جمیع
الدولة فیھا تلعب إسكانیة سیاسة وننفذ نعلن وان والمعوقین. العجزة خدمات وكذلك بالنسل المتعلقة
المحدود الدخل لذوي البناء البنوك لتمویل وإنشاء تخطي األراضي السكنیة حیث المسؤولیة من دور
على ونؤكد، أیضًا، وترفیھ. صحة وتعلیم مرافق من المجمعات السكنیة ھذه كل احتیاجات توفر كما
دور طریق عن وحتى نتمكن واألطفال للنساء كاملة فرصة الترویح في المكاني إتاحة الفضاء أھمیة
في من المساھمة والثقافة والتعلیم الصحة مجاالت في االستشاري وضعھا خالل المرأة ومن وزارة
الطفولة. والنساء منذ الرجال العلم والثقافة التي تكرس للمساواة بین وبث المناھج وتطویرھا تعدیل
والثقافة. اإلعالم وسائل كافة طریق عن المجتمع قطاعات كل بین الواقع ھذا إشاعة على وتعمل
Sex الجنسیة و”الدراسات والتنمیة“ ”المرأة مادتي بتدریس الحصر، ال المثال سبیل واالھتمام، على

...الخ.  العلیا الثانویة المرحلة بدایة من “Education 

االنتخابـــــــات: لجنــــة
العلیا اللجنة التمثیل ویشمل ھذا مع الرجال. النساء مناصفة من من ٥٠٪ اللجنة ھذه تتكون أن نرى
كل وفي البالد، أنحاء كل في عملیة االنتخابات تشرف على والمحلیة التي واللجان الوالئیة لالنتخابات

النتائج. وإعالن الفرز والتصویت إلى العام السجل إلى لوائحھا وقوانینھا من تنفیذھا مراحل

نظام السودان. وھو في للنظام الحاكم اآلن كبدیل دور ”التجمع الوطني الدیمقراطي“ على إنني أثمن
المرأة دور من ھمش نظام ھو كما وخارجھا. البالد داخل وأبنائھ وشرد خیرة بناتھ االقتصاد دمر
سنعمل ومن دون شك االستعمار. فترة منذ أجلھا من وناضلت حقوقھا نزعت التي وھي السودانیة
لیست شاملة دیمقراطیة للسودان. الدیمقراطیة الستعادة الزمن طال مھما الوطني“ ”التجمع داخل من
المسؤول أمام بدورھا الدولة فیھا تقوم تنمویة اقتصادیة دیمقراطیة وإنما الحقوقي شكلھا قاصرة على
وال تترك الشعب، لملكیة الحیویة الدولة مؤسسات وتعید والسلطة الثروة توزیع في فتعدل الشعب
واإلسكانیة والتعلیمیة الصحیة الخدمات ھذه الدولة توفر بل وحده. الخاص للقطاع األساسیة الخدمات

الشعب. جماھیر لكل سلفًا، إلیھا أشرت التي بالطریقة ...الخ،
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