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Abstract 
The study dealt with the role of women in political participation 
and democratic transformation in the northern state-Meroi at 
approximately 300Km from Khartoum- The problem of the study 
in the weak participation of rural woman in political work and the 
democratic transition due to their preoccupation with the 
economic situation and helping men to improve their living 
burdens and their participation in agricultural work but customs 
and traditions took over. The study aimed to identify the 
participation of rural women in politics and the obstacles they 
study in revealing the results that reveal the non-participation of 
rural women in the democratic trasition that the country is going 
through after the December revolution. The study concluded the 
following results, the most important of which are :Women in the 
region do not practice political work in the required manner ‘but 
rather focus on working inside the home and helping men in 
agricultural work to reduce the burden of living’Thereis amale 
dominance over all political position in the region Rather political 
women are limited to voting in elections only.One of the most 
important recommendations is to educate women about the 
constitution and their role in political participation and decision 
–making ‘and their participation in elections so that the people 
choose whom they wish. 
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الريفية يف التنمية السياسية والتحول الدميقراطي بالسودان رأةدور امل  

 م(2020- 2018منطقة مروي دراسة ميدانية )

 

   حنان ابراهيم عبداهلل

  شوقار بشار ضيف

 

 الملخص

يف املشاركة السياسية والتحول الدميقراطي بالوالية الشمالية منطقة مروي  رأةتناولت الدراسة دور امل

الريفية  رأة،متثلت مشكلة الدراسة يف ضعف مشاركة املكلم300عن اخلرطوم حبوالي  عداليت تب

بالعمل السياسي والتحول الدميقراطي النشغاهلا بالوضع االقتصادي ومساعدة الرجل لتحسني 

 إىل الزراعية وحتكم العادات والتقاليد عليها.هدفت الدراسة عمالاملعيشية ومشاركته يف األ عباءاأل

فاملشاركة  الريفية يف السياسة واملعوقات اليت تواجهها يف املشاركة، رأةرف على مشاركة املالتع

 .وقضاياها رأةاليت توصف بشبه معدومة فضال عن االهتمام العاملي املتزايد بامل مرأةالسياسية لل

 التحول الريفية يف رأةالدراسة يف الكشف عن النتائج اليت تكشف عن عدم مشاركة امل أهمية تربز 

 .م2019 ربالدميقراطي الذي متر به البالد ما بعد ثورة ديسم

وقد خلصت  استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي لتحليل البيانات اليت مت مجعها. 

النساء يف املنطقة الميارسن العمل السياسي بالصورة املطلوبة بل  -ها:أهم من نتائج إىل الدراسة

من  املعيشية، عباءاملنزل ومساعدة الرجل يف العمل الزراعي لتخفيف األيركزن على العمل داخل 

والنظرة السائدة  يف العمل السياسي والتحول الدميقراطي هي العادات والتقاليد رأةعوائق مشاركة امل

بل توجد هيمنة ذكورية على كل  بالرجل خارج البيت. رأةيف اجملتمع الريفي بعدم اختالط امل

السياسية يف عملية التصويت يف االنتخابات  رأةبل احنصرت مشاركة امل يف املنطقة املواقع السياسية

بالدستور ودورها يف املشاركة  رأةتوعية امل :بها الباحثة أوصتالتوصيات اليت  أهم من فقط.

 .يف االنتخابات ليختار الشعب ملن يرغب السياسية وصنع القرار ومشاركتها

اجملال النفس  ،التقييم، التعليم عن بعد، الوباء الكوروني، اجملال التيسريي: الكلمات املفتاحية

 .سلوكي، اجملال التعليمي، املدارس العامة
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 املقدمة:

 إىل العربية بل اجتهت مجيع الدولأو  احمللية املوضوعات اليت التقتصر على الساحة أهم السياسية اصبح من ن موصوع املشاركةإ

اكتسبت مشاركة  ،وتشجيعها املشاركة السياسية بالرغم من العقبات والعراقيل اليت تواجهها يف اجملتمع رأةالتأكيد على دور امل

  رأةامل

الريفية يف  رأةالعتبارات عديدة منها التعرف على مشاركة امل وجاء االهتمام بالدراسة تذايدة يف السنوات االخرية،م أهمية السياسية

 السياسة واملعوقات اليت تواجهها يف املشاركة

يف صنع القرار  رأةملومشاركة اوقضاياها  رأةايد باملزاليت توصف بشبه معدومة فضال عن االهتمام العاملي املت مرأةاملشاركة السياسية لل

قام مبشاركة املواطنني واملواطنات  ،ان احلراك االجتماعي الذي مير به السودان،وايضا مشاركتها يف االنتخابات كناخبة ومنتخبة

 لبناء الوطن وتفعيل وقيام املواطنة.

ومساعدة  ةسراليت تزيد من دخل األ عماليف الريف السوداني عامة تهتم باجلانب االقتصادي والعمل احلر يف الزراعة واأل رأةامل

 .بالبالد لكنها مل تشارك يف العمل السياسي والتحول الدميقراطيو .املعيشية عباءالرجل يف حتسني األ

السودانية تشارك يف احلراك واالعتصام والوقفات االحتجاجية ولكنها مل حتظى بدور يف املشاركة يف صنع القرار واملناصب  رأةجند امل 

 .ادية والتنفيذية بالبالدالقي

ولكن بعد سقوط النظام اخذ احلراك مسار آخر من اجل التعبري  ،الغالء املعيشي وعدم توفر الوقود ويف بداية احلراك كان حبجة

 .واحلريات الدميقراطية ،الدميقراطي

ة السياسية وتوزيع املناصب وصنع القرار مل يف هذا احلراك كشريكات يف الثورة مبسمى الكنداكات، ولكن يف املشارك رأةشاركت امل

 ربع حقائب منأتان فقط اما يف التوزيع الوزاري فكان نصيبها أمرإعضو من بينهم 11يف اجمللس السيادي  ،حتظى بدور يذكر

 يتني منحلكم وال ان اختيار حكام الواليات من النساء يواجه صعوبات شديدة ومقاومة مت تعيني امرأتني فقط .حقيبة 16 أصل

هي الغالء املعيشي وتوفر لقمة العيش الكريم  األوليف الريف السوداني تتمسك باملسار  رأةفامل والية الشمالية ونهر النيل. 18 أصل

  .هلا

 

 مفاهيم ومصطلحات الدراسة:

 مفهوم التنمية السياسية: -1

ه الفكرية من سياق ايديولوجي أصولاسي عصري يستمد إستحداث نسق سيأو  نها عملية متعددة االبناء والزوايا تستهدف تطويرإ

ويتألف بناء  ،ا مناسبا لعملية التعبئية االجتماعيةأساسويشكل  ،تقدمي يتسق مع حمددات الواقع االجتماعي والثقايف للمجتمع

 .ينهاهذا النسق من املؤسسات السياسية النظامية والتوعية اليت تتمايز عن بعضها وتتبادل التأثري فيما ب
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 مفهوم التحول الدميقراطي:  -2

احلريات الدميقراطية والنقابية وعلى  أساسللعيش على الشعوب برسم مسار جديد  إرادةان التغيري الدميقراطي يدل على رغبة و

ًا لبناء الوطن وشرطًا أساسمسار تكون فيه مشاركة املواطنني واملواطنات  ،والعدالة االجتماعية والتنمية العادلة نساناحرتام حقوق اإل

 لتفعيل وقيام املواطنة.

هذا احلراك من خالل نضاهلا السياسي والدميقراطي واالجتماعي لقضايا  وهنا البد لنا من تثمني مشاركة النساء الفاعلة والفعلية يف

 .كدن من خالهلا على مواطنيتهن كشريكات يف الثورة ويف بناء الوطنأمن موقع النضال النسوي  الوطن

 مفهوم املشاركة السياسية: -3

 ،متييز حق املشاركة يف صنع السياسة العامة للدولةاجملتمع بدون  أفراداملمارسة السياسية الذي يسمح جلميع  أشكالهي شكل من 

 وحق املشاركة يف عملية صنع القرارات بصورة تضمن تنظيم اجلماهري الشعبية واستغالل طاقاتهم.

 

 :اجملتمع الريفي -4

اءات املتوفرة اواًل هنالك حمدودية وصعوبة يف احلصول على معلومات عن الريف، ثانيا فان االحص ،عند مناقشة موضوع الريف

بينما هنالك عدة معايري اخرى  ،حيدد عدد سكان كمرجعية لذلك ،عامة و الواردة تنصيف ريف تعمد امجاال على تعريف مبتور

ميكن اعتبارها يف مثل الكثافة السكانية , الناشطة االقتصادية و االجتماعية , ويعكس ذاك صعوبة ادراج احلياة ومستوى املعيشة 

ات , ويعكس ذاك صعوبة ادراج احلياة ومستواى املعيشة ومتوفرة اخلدمات , ويعكس ذاك إدراج جماالت املقارنة بني وتوفرة اخلدم

 ى احلضر والريف فانها قليالفتحى اذا ما توفرت املعلومات على املستو ،لكذإىل  إضافة .الدول واالقاليم

املناطق خارج حدود عواصم الواليات واحملليات واملراكز وليست هناك  إىل اجملتمع الريفي يشري .قلأالريفية  رأةواملتوفرة عن امل

وتسود يف املناطق الريفية العالقات  .األخرة بني الريف واحلضر بل هنالك مناطق تداخل بينهما فيؤثر كل منهم على أصلحدود ف

الي قائم على العرف والعادات والتقاليد والقيم وبها ضبط اجتماعي ع ،ية غري الرمسية وعالقات الوجه للوجهاألولاالجتماعية 

تعريف اجملتمع الريفي هو اجملتمع الذي يقل عدد سكانه عن  إىل جلأت الواليات املتحدة وميتهن غالبية سكانها حرفة الزراعة.

العالقة له باملهنة  فالريف هنا ،لك فهو جمتمع غري ريفي حتى لوكان يعمل بالزراعةعن ذ االفني ومخسمائة نسمة، اما اذا ذادو

  .بل هو جمرد اصطالح له مدلول احصائي تبعًا لعدد السكان

 أساليبت اجلهود لتقليل التحيز يف مجيع املعلومات وذاك بواسطة استعمال تعارف جديدة ومراجعة فم , تكث1982منذ عام 

اجلديدة يف  ساليب بتبني واستعمال التعريف واألوالرجل وقامت معظم دول العامل رأةالتمديدات واالسقاط املتعلقة بعمل كل من امل

جملس املنظمة. إىل  املتحدة يف احد التقارير املقدمة ممم خلص املدير ملنظمة االغذية والزراعة لأل1992يف عام  .إحصائها وتعداداتها

 انها ال تزال تعاني من:إىل  أشارالريفية و رأةامل أوضاع
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واملياه والقروض والتكنولوجيا  األرضية الضرورية )مثل نتاجامكانيات احلصول على املواد اإلأ/ عدم تكاتفها مع الرجل من حيث 

 .واالرشاد و التدريب

احلماية القانونية  يفأو  اختاذ القرار السياسيأو  القانونية )مثال يف التحكم بالدخلأو  السياسيةأو  القوة االقتصادية إىل ب/ االفتقار

.) 

التوعية  أساليبو ،االعالم ،امكانيات احلصول على اخلدمات االجتماعية مثل التعليم و الرعاية الصحيةج/ احلد االدنى من 

الريفية ورغم كل اجلهود اليت بذلت  رأةفانه ميكن استنتاج ان املشكالت اليت تعاني منها امل ،وبهذا .السكنية والتنظيم السكاني

ية يف العامل العربي ال زالت متثل ساسفسها تقريبًا، فنسب االمبة وتدني املعرفة األومازالت هي ن ،من عقد من الزمن أكثرخالل 

ًا اقل أجورأو  ًا منخفضة مقابل عملهاأجورتتقاضى أو  يف العديد من احلاالت أجر الريفية تعمل بدون رأةالعقبة الكربى ومازالت امل

 .األجراذا كانت تعمل ب األجرلعمل املفرطة واالجازات الغري مدفوعة تعاني من ساعات ا ذلكك ،عمالمما يتقاضاه الرجل لنفس األ

 .نقص متثيلها يف اجملالس القروية إىل إضافةيف تقاسم العمل املنزلي معها  زواجوتعاني كذلك من فشل األ

 :رأةامل -5

هي الوجه  رأةوامل ،نساندًا عليه فان املرأ هو اإلية واعتمانسانها مروءة اليت تعين اإلأصلالفعل )مرأ( و إىل يف اللغة رأةترجع كلمة امل

وغري  ة واملطلقة والعاملةرملواأل املتزوجة وغري املتزوجة رأةيف هذه الدراسة امل رأةويقصد بامل ،األرضاملكلف العمار  نسانلإل األخر

 عام  80- 18يرتاوح اعمارهن مابني  العاملة

 

 

 الدراسات السابقة:

السياسية والتغيري االجتماعي يف السودان دراسة حمددات الرتكيبة االجتماعية  التنمية-سليمان عبود دراسة عوض امحد -1

 ،م تهتم هذه الدراسة بتحليل التكوين االجتماعي واالقتصادي للسلطة السياسية يف السودان2009/واالقتصادية للسلطة السياسية 

احلكومات  أشكالبالرغم من التغريات يف  الثبات النسيب الطبقي أسبابقش يبحث وينا األولتاتي مشكلة الدراسة متضمنة بعدين 

اما البعد الثاني فيهتم بصياغة مبادي عامة لتنمية سياسية يف من فشل احلكومات يف اجنتز مهام البناء الوطني وهياكل السلطة رغم

تلعب دورا كبريا يف  نتاجالتارخيي وطبيعة عالقات اإل، تنطاق الدراسة من فرضية ان البعد األولالسودان على ضوء نتائج البعد 

.جات نتائج الدراسة تؤكد ان الثبات النسيب يف  املنهج التارخيي والوصفي التحليلي واملقابالت استخدمت الدراسة هذا الثبات.

اكل السلطة واالقتصاد الطبقية للسلطة السياسية هو نتيجة لعجز االنظمة السياسية من احداث حتوالت اجيابية يف هي يةالرتكيب

تعارض ذلك مع املصاحل االقتصادية واملكانة االجتماعية للقوى اليت تشكل حتالف  إىل حيث يعزى العجز ،بالرغم من ضرورة ذلك

 السلطة وايضا االبعاد التارخيية وطبيعة االقتصاد السوداني فالسيطرة السياسية هي ظل للسيطرة االقتصادية.
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ية والزراعية يف اجملتمع الريفي احمللي الوالية الشمالية وحدة سريف اختاذ القرارات األ رأةدور امل-مرسيدراسة شادية امحد  -2

باجملتمع الريفي واتبعت الدراسة  مرأةية والزراعية للسرللقرارات األ رأةم هدفت الدراسة لتحديد درجة اختاذ امل2005-عربي

، توصلت الدراسة للنتائج ةأسر 164احلالة واستخدام االستبيان لعينه قوامها ابلة ودراسة قامل شبه التجرييب،،املنهج الوصفي

ية والزراعية مع اختالف يف بعض املوضوعات اليت تتخذ من قبل سرالريفية هلا دور واضح يف اختاذ القرارات األ رأةالتالية: امل

 ،ي الزراعية وملكيتها للحيواناتراضوملكيتها لأل ةسرة األالزوجة اوالزوج، وجود ارتباط بني بني كل متغري مساهمة الزوجة يف ميزاني

الباحثة بالتوعية  أوصتو ووعيها الذاتي بدرجة اختاذها للقرارات االجتماعية واالستهالكية. رأةيرتبط كل متغري بطبيعة مهنة امل

 الريفية عامة ومنطقة عربي خاصة. مرأةوالتدريب واالرشاد الزراعي لل

يف الربملان دراسة تقييمية  مرأةم هذه الدراسة تناولت دور املشاركة السياسية لل2016ان حممد ادريسدراسة سلمى سليم -3

تتمثل مشكلة الدراسة يف مشاركتها الفعلية يف اختاذ القرار وصنع االحداث تبدو ضعيفة مقارنة  ،للمجلس التشريعي والية اخلرطوم

: التعرف على مدى مدى فعالية املشاركةالسياسية إىل وتهدف الدراسة ،ىاألخرت احلكومية نسب متثيلها يف الربملان والقطاعابواقع 

التعرف على  ،يف اجملال السياسي رأةاملساهمة يف توضيح الدور الذي ميكن ان تلعبه امل ،يف السودان واملعوقات اليت تعوقها مرأةلل

يف السودان والتعرف على اي مدى هيمنة الثقافة الذكورية  مرأةالسياسية لل اي مدى اثرت املتغريات االقتصادية على زيادة املشاركة

النتائج التالية:زيادة الوعي  إىل توصلت الدراسة العاملة باجمللس التشريعي لوالية اخلرطوم، مرأةعلى واقع املشاركة السياسية لل

السياسية ساعدت  حزابالتشريعي بوالية اخلرطوم، واألالعاملة باجمللس  مرأةزيادة املشاركة السياسية لل إىل االجتماعي يؤدي

،وتوسعة نسبة مرأةالباحثة على تفعيل عمليات التدريب والتاهيل لل أوصتعلى املشاركة السياسية باجمللس التشريعي، و رأةامل

 سي.وإتاحت فرص هلا لالرتقاء والتطور يف اجملال السيا حزابغري املنتمية لأل مرأةاملشاركة السياسية لل

الريفية يف السودان بالرتكيز على قرية الشبارقة  مرأةم هذه الدراسة تناولت النشاط غري الرمسي لل1998دراسة ام سلمة مجيل  /4

كلم من مدينة ودمدني عاصمة الوالية، اهلدف الرئيسي لالدراسة يكمن يف التعرف على 31احدى قرى والية اجلزيرة وعلى بعد 

االقتصادية واالجتماعية والسياسية الناشئة عن  ثارالعرف على اآل غري الرمسي مبنطقة الشبارقة. رأةمسات وخصائص نشاط امل

الريفية حبقوقها السياسية والقانونية،  رأةيف النشاط غري الرمسي، التنمية االجتماعية والعمل على زيادة وعي امل رأةازدياد دخول امل

املنوط بها كأم وزوجة ومواطنة تشارك يف قضايا واهتمامات جمتمعها، العمل  دواراأل أهميةالريفية ب رأةالعمل على تنمية وعي امل

الريفية االجتاهات االجتماعية والنفسية والدينية بصورة اجيابية تضاعف من شعورها باجملتمع احمللي  رأةعلى اكساب امل

االعالمية والندوات الثقافية والدورات التدريبية،  حبقوقها القانونية عن طريق الربامج رأةوعي امل ومشكالته، العمل على تنمية

ية األولالريفية. اعتمدت مادة البحث على املعلومات  رأةتعظيم دور اجملتمعات االهلية واملنظمات واستثمار امكانياتها يف تنمية امل

رمسي نشاط ديناميكي يتأثر سلبًا النتائج التالية: النشاط غري ال إىل عن طريق العمل امليداني. توصلت الدراسة اليت مت مجعها

يف النشاط الرمسي  رأةالعوامل يف تزايد دخول امل أهم االقتصادية واالجتماعية والسياسية، العامل االقتصادي هو وضاعواجيابًا باأل

 للعمل. رأةمبنطقة الشبارقة، مل تعد التقاليد تتحكم يف خروج امل
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التعرف على  إىل م هدفت الدراسة1998حمافظة الدلنج ية جبال النوبة دراسةحالةيف تنم رأةدراسة مريم عبد الغفار دور امل /5

لكل عمليات التنمية والتعرف على املؤثرات اليت تؤثر على  ساسالنها تشكل األ مرأةوالسياسية لل االنشطة االقتصادية واالجتماعية

 ذلك تسليط الضو على ماميكن انيفعله خمططي التنمية لزيادةالريفية وك رأةباملنطقة ومعرفة تاثري التحديث على دور امل رأةعمل امل

دورًا يف التنمية االقتصادية واالجتماعية  مرأةان لل إىل خلصت الدراسة .يف خطط التنمية احلالية واملستقبلية رأةامل حجم مشاركة

الجتماعية يرتكزمعظمه يف النفري بوصفه وان دورها يف التنمية ا خص يف العمل االقتصادي بشقيه التقليدي واحلديث.والسياسية وباأل

يف النشاط االجتماعي احلديث باستثناء املتعلمات وهلا دور سياسي كبري يف  رأةنشاط اجتماعي تقليدي ويف املقابل تنعدم مشاركة امل

 داخلي يعزى ها ماهويف منطقة الدراسة ودورها يف التنمية من رأةوان هنالك مؤثرات على عمل امل ،عملية التصويت يف االنتخابات

وثقافية  ماضي جبال النوبة واخرى وافدة من خارج املنطقة، كل املؤثرات السابقة احدثت تغيريات اقتصادية واجتماعية إىل

يف العمل  رأةمن واقع الدراسات السابقة اليت ناقشت بعض اجلوانب اهلامة من دراسة مشاركة امل وسياسية.

يف التنمية مبا فيها  رأةدراسات مبجملها ساعدت على التعرف على مشاركة امليروا الباحثني ان هذه ال ،السياسي

يف إثراء املادة العلمية للدراسة، كما استفاد الباحثني من نتائج هذه الدراسات وتوصياتها  أسهمالتنمية السياسية مما 

الضوء على كل املعوقات  لغاءوالباحثني من خالل تناوهلم هلذه الدراسات سعوا إل لوضع تصور علمي للدراسة،

الدراسات السابقة بتوسعها يف عن حيث تتميز هذه الدراسة  .يف التنمية السياسية رأةاليت حتول دون مشاركة امل

يف الريف والعوائق اليت تضعف مشاركتها يف العمل  رأةالسياسية اليت تقوم بها امل دوارأطر دراستها التعرف على األ

والتنظيمات السياسية  حزابمل تتحدث عنه الدراسات السابقة أال وهو انتمائيها يف األالسياسي وإظهار جانب مهم 

 ودورها يف التظاهرات واالحتجاجات والتحول الدميقراطي يف البالد.
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 املبحث الثاني) اجلانب النظري(

 -يف التحول الدميقراطي: رأةمشاركة امل أهمية

احالل السالم  الزالت الدول تبحث عن امكانية ،اليت شاركت يف بعض التحركات الشعبية يف الدول العربية رأةدور امل إىل احلاجة

 ية لالمن واالمان فيها.أساسبطبيعتها داعية  رأةاليت جيب ان تعد امل

 أهميةالميكن التقاضي عنها مما حيتم ضرورة و هي نصف القوى البشرية يف اجملتمع فقد اصبحت مساهمتها كشريك رأةملا كانت امل

املهمشة الفقرية حيث انه الجمال اليوم اتصور  رأةمشاركتها الفعالة يف اجملتمع ومتكينها من بناء قدراتها التنموية وخاصة تلك امل

من املشاركة الفعالة يف عمليات  ية من التخلف وتفقد بناء قدرتها التنموية والسياسية اليت متكنهانتاججمتمع تعاني نصف طاقاته اإل

 1.يعترب اضمن سبل التنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية مرأةالتنمية فبناء القدرات التنموية لل

 رأةواسط البالد مل تربز مساهمة امل و ي امر واضح وحتى يف املدننتاجالسياسي مبساهمتها يف العمل اإل رأة، فارتباط فعالية عمل امل

 2االقتصادية ماشقت طريقها يف جمال العمل واصبحت عنصرًا مؤثرًا يف احلياة األبعدمل السياسي يف الع

 -يف العمل السياسية : رأةمشاركة امل

ري حياة الناس مجيعا ونساء تعين القيام بدور فعال يف معاجلة شئون اجملتمع وتيس اال مجعيعًا رجان املشاركة السياسية للمواطنني

اختاذ  ذلك املشاركة يف .واخلطط اليت ترعي حقوق املواطنني يف احلياة االمنة الكرمية السياسات ا تعين املشاركة وضعوتنظيمها كم

القرار السياسي الذي يساهم يف حتقيق مطالب اجلميع نساء ورجااًل كما تؤمن عدالة املشاركة يف اختاذ القرار )القيام بالدور املطلوب 

يف العمل السياسي  رأةان مشاركة امل ط بهم والسلطة السياسية والتنفيذية وبناء الدولة اقتصاديًا وسياسيًا وعليه جندالختيار ممثلي املنا

شاركت السيدة عائشة بنت ابي بكر الصديق يف موقعة اجلمل وهي  سالمبان عظمة اإلازمن بعيد يف التاريخ ف إىل ترجع جزورها

  .ابي كعب يف وضع عقد بيعة دستورية سياسيةواقعة سياسية كما شاركت نسيبة بنت 

مبا ان السياسة تعين ادارة وتعريف شئون الناس واجملتمع حيث يرتبط السياسي بالعمل من امن اجل قضايا الناس وهذا مادفع 

ب اليت نالتها كاملة بعد السودانية لالهتمام باملشاركة السياسية فكانت املطالبة باحلقوق باحلقوق السياسية يف مقدمتها املطال رأةامل

مجيعها  حزابم واليت اهتمت األ1968م ونالت حقوقها السياسية كاملة ومارست هذا احلق يف انتخابات 1964اكتوبر  ثورة

م 1968يف انتخابات  رأة، هذا وقد اثبتت مشاركة املرأةعضويتها للنساء كما اهتمت براجمها االنتخابية بطرح قضايا امل أبواببفتح 

 3صها على ممارسة حقها السياسي مدى حر

 

 -:مرأةاملشاركة السياسية لل أهمية

 
  1\  سعد الدين ابراهيم \  المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في مصر \  دار قباء للطباعة والنشر \القاهرة \2000م \ص22            

                                      122ص  \م1984الخرطوم  \الحركةالنسائيةفي السودان  \حاجة كاشف بدري   \2

 3\ سمير حسن مهدي\  وضع المراة في االحزاب السياسية والعقبات والرؤية المستقبلية\ص23                          



IJHER 

International Journal of Humanities and Educational Research 

Volume 2, Issue 1, February 2020, p.58-79 

  

66  

  
 
 

 

 
 
 
  
 

Hanan Ibrahem ABD ALLAH &  Shogar Bashar KHATER 
 

 يف احلياة السياسية يف النقاط التالية: رأةمشاركة امل أهمية تتجلى

حتسني املستوى السياسي واالجتماعي لديها لتةلي مهام الدفاع  إىل واالرتقاء بها وادماجها يف عملية التنمية، رأةدعم دور امل /1

 ا السياسية اليت تواجه اجملتمع كالفقر والبطاله عن القضاي

 يف العمل السياسي. رأة، وتقبل املمرأةيف مراكز صنع القرار من شأنه ان حيسن من نظرة اجملتمع لل رأةتواجد امل /2

 حتقيق ميدأ تكافؤ الفرص والعدالة سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا. /3

 النمطية اليت حددها اجملتمع هلن دوارواألالقضاء على الصورة النمطية للنساء  /4

 وزيادة مشاركتها يف مواقع صنع القرار. مرأةيعترب مؤشر على ارساء مبدأ املساواة وتكافؤ الفرص وتعديل الصورة التقليدية لل /5

واالسهام يف حتسني  ،مما يزيد من انتمائها رأةيزيد من مسؤوليتها جتاه قضايا اجملتمع وامل حزابيف األ رأةان مشاركة امل /6

 ية الدولة.إنتاج

 وازعها الديينأو  حيسن من مستوى وعيها الثقايف والفكري حملاربة اي عوامل خارجية تزعزع كينونتها /7

 تعميق مفهوم املواطنة لديها ورفع والءها وانتماءها /8

 لدفع عجلة التنمية. رأةاستثمار هام للدولة يف استغالل فكر امل /9

اعتربت خطوه اوىل باجتاه تغيري الثقافة اجملتمعية وايضًا  ،يف احلراك الشعيب يف عدد من البلدان العربية مرأةكة الفاعلة للان املشار

يف احلراك الشعيب  رأةالنظرة الدونية جتاهها، فالتقاليد احملافظة اليت تهيمن على العقبات يف هذه البلدان مل حتل دون مشاركة امل

  بيد مع الرجل. ه يدأهدافوحتقيق 

بل  ،ق الدينيةة املتطرفة واليت كانت تطالب حبقوق شاذة ومنافية لالخالنثويحتى منتصف القرن العشرين مل تظهر احلركة األ

بالعمل خارج املنزل وكذلك الدعوة إلعطائهن حق املشاركة  مرأةالسماح لل إىل حية تسعىأصالأو  كانت مطالبها كلها مطالب نقابية

 4ية.السياس

 

 يف املشاركة السياسية: رأةتفعيل دور امل

 ،احلياتية األمورسياسيًا كمطلب وطين على اعتبار انها متثل نصف اجملتمع وتتعاون مع الرجل يف  رأةتربز مالمح مشاركة امل

 وعليه فإن مشاركتها سياسيًا تعترب من ابرز مظاهر الدميقراطية.

 5. جزئي يف حياتهم يسموه ثورة فالناس عندما يريدو التعبري عن تغيري

 

 

 
  4\ زكريا بشير امام  \امراة في زمن العولمة  \مركز دراسات المراة \ الخرطوم \2010م \ص54                            

  5\معن خليل العمر  \ علم اجتماع الثورة \ط1 \دار وائل للنشر \2014م  \  ص51                                
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 -السودانية)قبل االنقاذ،فرتة االنقاذ،بعد االنقاذ(: مرأةتطور املشاركة السياسية لل

 السودانية قبل االنقاذ: مرأةتطور املشاركة السياسية لل

 رأةامل يف العمل السياسي ضعيف وحمدود وتراجع الثقافة السائدة اجتاه مشاركة رأةبالنظر للواقع السوداني فهو مازال مشاركة امل

املشاركة يف صنع القرار من بني مجلة ازمات  أزمةالدميقراطية حول  أزمةولذلك غالبا ماترتكز  ،مراكز القرار ودورها وحجبها عن

 اخرى.

 رأةالن وضع امل ،عينات باحلركة الوطنية النقابية والسياسيةنية كرفيقاتها يف العامل ارتبطت حركتها املنظمة يف االربالسودا رأةوامل

ومشاركتها يف العمل السياسي والعمل العام  االقتصادية والفكرية والسياسية يف بالدها وضاعيف كل زمان يتكون ويتاثر بالظروف واأل

جزء من بالدها  رأةقضايا امل وعليه فان ا نظم جمتمعنا السياسية و االجتماعية واالقتصادية والفكرية والثقافيةحمكومة مبا متليه عليه

جمتمعها فيما 6ها للمشاركة السياسية واالجتماعية واالقتصادية ويتم ذلك يف اطار حل قضايا أوضاعوشعبها وحل مشاكلها وحتسني 

 .7 خيتص باحلرية والدمقراطية والتنمية

 رأةامل ترجع جبزورها لفرتات تكوين الدولة السودانية لذلك جند مشاركةو .السودانية يف العمل السياسي تبدو عريقة رأةمشاركة امل

السودانية فلقد اشرتكت على الصعيد اجلماهريي وعلى الصعيد  رأةيف العمل السياسي منذ فرتات بعيدة ولكته ليس حبجم امكانية امل

اجلماهري ويف ادارة احملاكم ويف االدارة السياسية  من خالل قبيلتها يف كثري من مناطق السودان وساهمت يف حتريك الرمسي بفاعلية

من املالحظ ان مشاركتها يف العمل السياسي  مثل مسائل احلرب واهلجرة والسالم هميةيف القبيلة، وحسمت مسائل يف غاية األ

 .8ي نتاجارتباطا بالعمل اإل أكثرطق اليت تكون فيها انتنعكس بوضوح يف امل

بت املنى اخت ود حبوبة  ،رابح الكنانية،م توجد كثري من النساء املناضالت مثل مهرية بت عبود 1885ويف عهد احلكم الرتكي 

حممد  مقدمتهن زوجة علي عبد اللطيف و زوجة عرفات ويف ،كما كان لزوجات املناضلني دور مقدر ،ليقدن النضال ضد املستعمر

هن ورفاقهم من هجمات أزواجو يتصدين حلماية  ،اجلمعيات السرية وكن يتحملن مسوؤلية توصيل الرسائل العضاء ،عبداهلل

 .السودانية رأةالتفتيش اليت كان ينظمها املستعمر وكان كل ذلك قبل انتشار التعليم و الوعي السياسي لدى امل

وعند بداية  ،رغم قساوة العادات والتقاليد ويًا بضرورة التفاعل واملشاركة يف حل قضايا الوطنمانا قأت تؤمن نالسودانية كا رأةفان امل

قويا عندما تظاهروا الكلية احلربية وهم حيملون سالحهم فطافوا بالعاصمة وكان الشعب السوداني  رأةم كان ظهور امل 1924

 . 9يشجعن ويزغرتن هلم  ةوحيثهم والنس

العينية وتربعت باحللى وساهمت يف عجلة التعليم االهلي  لعمل الوطين يف بداية االحتالل اعتمد على املشاركةيف ا رأةان دور امل

 .هن الذين يدافعون عن الوطنأزواججانب اخوانهن و إىل الذي تبناه مؤمتر اخلرجيني وايضا هلن مشاركة معنوية كالوقوف

 
   8ورقة عمل اعدت بمركز دراسات المراة ص  \الوعي الوثاقي لدي التنظيمات واثرة على مكتسبات المراة  \ سعاد ابراهيم عيسى   \ 6

7\ اسيا على العماس \  ورقة عمل دور المراة في االنتخاباتبملف السودان\ مجلة دورية ربع سنوية\ مركز السودان للدراسات والبحوث\العدد 

    17ص\م2010\السادس

 8\ حاجة كاشف بدري \  الحركة النسائية في السودان \ دار جامعة الخرطوم للطباعة و النشر \ط 2  \ 2002 م \  ص 121  

 9\ نفيسة عبد القادر الحسن ابشر  \ دور المراة السودانية في الحركةالوطنية\ ماجستير \  جامعة الخرطوم 1997 م  \ ص 102  
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انعكس يف انتظامها يف اول  واضحًا يتخذ شكاًل يف اجملال السياسي رأةاملالسياسية فبدأ عمل  حزابم تكونت األ1948يف عام 

تنظيم اجتماعي نسائي هو رابطة املثقفات بامدرمان ونذكر على سبيل املثال نفيسة املليك هي من املؤسسني لالحتاد النسائي وتولت 

حق التصويت ولكنه حصره على النساء  رأةم اعطى قانون االنتخابات امل1953م، يف عام 1955- 1953رئاسته من عام 

م بدأت مطالبة النساء حبق االنتخابات والرتشيح ويف هذه الفرتة حدث تطور ملحوظ 1957الالئي اكملن تعليمهن الثانوي.ويف عام 

مل به، م قد عطل الدستور والع1958نوفمرب  17ثم اتى انقالب عبود  ،حنو اهتمام احلركة النسوية باحلقوق اليت تهم النساء

م وقع 1969سودانية لعضوية الربملان وهي فاطمة امحد ابراهيم. ويف مايو  مرأةم كان دخول اول ا1964وبعد ثورة اكتوبر 

واصدر اول دستور سوداني يهتم باحلقوق  ،االنقالب العسكري الثاني ومت تعني فاطمة عبد احملمود اول وزيرة للشئون االجتماعية

ملساواتها مع بقية مواطين الدولةيف  ضافةباإل ،، كونها كائن مستقاًل هلا حقوق وعليها واجباتمرأةتماعية للالعملية والسياسية واالج

برعاية االمومة والطفولة وحمواالمية وتعليم الكبار باعتباره  29كما اهتمت املادة  ،احلقوق والواجبات السياسية واملدنية واحلريات

ثم فرتة ثورة .10عام 18والرجل، وكفل هلا حق االنتخابات متى مابلغ الشخص  رأةعمل بني املواجبا وطنيا وعدم التمييز يف ال

م هب الشعب السوداني يف ثورة شعبية مطالبا بتغيري الفساد واالنتهاكات اليت حدثت يف مايووتكون جملس انتقالي 1985ابريل 

اقر حق املساواة وفرص العمل والكسب ولكنه مل يطور يف احلقوق  تقاليةدستور الفرتة االن بقيادة املشري سوار الدهب، ويف هذه الفرتة

 االجتماعيةوالثقافية.

 -السودانية يف فرتة االنقاذ: مرأةثانيًا:تطور املشاركة السياسية لل

متييز بسبب م املساواة بني كافة املواطنني يف كافة احلقوق القانونية دون 1992اكد املرسوم الدستوري السابع الذي صدر عام 

واكد على حرية التفكري والتعبري واالدالء بالراي وحرية احلركة واالقامة والتنافس يف كسب  .املاليأو  الوضع االجتماعيأو  اجلنس

( من الدستور 21حيث جاء يف املادة ) .م1998تلك احلقوق يف دستور البالد للعام  وقد مت تاكيد .احلالل واملشاركة احلرة يف العمل

 يف احلقوق يف والواجبات ذكورا واناثا والجيوز التمييز بينهم بسبب العنصر م ان مجيع السودانيني متساوون1998السوداني عام 

وتاكيدا الشراكها  مرأةاملستويات وتشجيعا لل ان متارس حقوقها السياسية يف كافة اجملاالت وعلى مجيع رأةالدين اواملال فعلى املأو 

% من العضوية للمجلس الوطين باالنتخاب اخلاص وغري املباشر متثال للنساء على 25ي منحها الدستور نسبة يف العمل السياس

 % على مستوى اللجان الشعبية كحد ادنى.10املستويات العلمية واملهنية و

ان اسس االختيار للعمل  املثال فإن قانون اخلدمة العامة نص على فعلى سبيل ،وجاءت القوانني السودانية مؤكدة لتلك احلقوق

 ،املتساوي األجركما نص على مبدا  ،والتعني للوظائف هي املؤهالت العلمية واللياقة والسلوك واجلدارة دون متيز بسبب اجلنس

 مرأةكما كفل قانون النقابات لل رأةخبالف االجازات اخلاصة اليت متتنع بها امل ،حق التعايش املوروث مرأةوكذلك ضمن قانون لل

 ،وهي االن عضو للمكتب التنفيذي الحتاد عام نقابات السودان واالحتادات النقابية والوالئية ،حق املشاركة على كافة املستويات

منصب مستشارة قانونية  تسلمت حيث ،ومن النساء الالتي تقلدن مناصب رفيعة بدرية سليمان .العاملة رأةكما مت انشاء رابطة امل

 
  10\ نازك المالئكة محجوب عثمان \  المشاركة السياسية للمراة السودانية\ ورقة عمل بمدينة صتعاء\11-13\ديسمبر\2004م\ص5      
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والذي يوازي درجة مساعد رئيس  ،عمر حسن امحد البشري وهي اول امرة تصل هلذا املنصب القضائي الرفيع لرئيس اجلمهورية

وهي عضو  ،السودانية مرأةواملستشار القانوني الحتاد العام لل ،اجلمهورية وهي االن رئيس جلنة التشريع والعدل باجمللس الوطين

م انتخبت االستاذة هالة حممد عبد احلليم يف منصب اول رئيس حزب سياسي  2006ويف عام  .املكتب القيادي للمؤمتر اوطين

 يف السودان 

 

 -سياسيًا: الريفية رأةالعقبات اليت حتول دون مشاركة امل

 اجتماعية وثقافية تتعلق بالعادات والتقاليد أسباب /1

 غياب االليات والربامج الواضحة ملشاركة املاة سياسيًا /2

 حزابيف األ رأةكة املتدني مشار /3

 السياسي والقانوني رأةضعف وعي امل /4

 احلياة العامة على الرجل وحده يف البيت واحملافظة على النظام التقليدي الذي يقوم على اختصار املشاركة يف رأةابقاء امل /5

 -واالنتخابات: رأةامل

 ال متلك بسهولة حتى املال املشروع للحملة االنتخابية. رأةجند ان امل ،ية للعملية االنتخابيةساسمل تشارك يف وضع القواعد األ رأةامل

ولرمبا يتطلب املوقف ان  يف صنع القرار رأةتثقيف وتوعية بهدف تغيري النظرة النمطية لدور وقدرات املإىل  اجملتمع نفسه حباجة

احمللية بدورها املرجتي لتوعيتها بضرورة املشاركة تقوم اجهزة االعالم واملنظمات واهلئيات السياسية واالجتماعية والقيادات 

سياسية حتى يقتنع القروي بفائدة انتمائه أو  هئيات اجتماعية إىل االنضمامأو  االنتخاباتأو  السياسية سواء عن طريق الرتشيح

 . 11لتلك اهلئيات وبالتالي يستطيع ان يقدم لنفسه وجملتمعه ما ينتظره منه

الناخبات على عدم مساندة النساء املرشحات لالنتخابات، ان هذا الواقع مرده  للنظر وهي اقدام نسبة من النساء ةهناك ظاهرة ملفت

على ذلك حنن حباجة للتغيري يف العديد من املفاهيم  الرجل من حوهلا، بناء اقها ورا رغبةينفسها وانص رأةعدم ثقة الناخبة بامل

 لقرار.يف صنع ا رأةللمساهمة يف مشاركة امل

 واملواطنة. نسانواحرتام حقوق اإل ،ان هذا التغيري مرتبط ارتباطًا وثيقًا بعملية التحول الدميقراطي

 عداًل واقل حتيزًا. أكثرانتخابية  قوانني إىل لتغيري الوضع احلالي حنن حباجة

االحتادات أو  حزابالسياسي سواء باملشاركة يف األ على مستوى اجملتمع املدني والنشاط رأةاجلمع بني نشاط امل أهمية إىل ضافةباإل

 .االنتخابات تصويتًا ترشحًاأو  النقاباتأو  الطالبية

يف كافة انواع العمل االقتصادية  رأةاملية مما يدفعها لالستقرار واالبداع ان استقالل سرمن الضروري دعمها يف اجناح حياتها األ

 .السياسي وبالسلطة السياسية والقائمني على هذه السلطة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالعمل أعمالواالجتماعية والثقافية كلها 

 
                    412ص\م  1983 \دار المعرفة الجامعية   \ االسكندرية  \علم االجتماع الريفي   \غريب محمد سيد احمد   \  11     
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 :مرأةتعزيز الدور القيادي لل

 : نقاط منها القيادي البد من االهتمام بعدة رأةلتعزيز دور امل

 .ومفاهيم النوع االجتماعي األخرالتمييز وقبول  نشر ثقافة الدمقراطية وعدم*االهتمام ب

 .*االنتخابات النزيهة اليت تضمن التداول السلمي للسلطة

 .على وجه اخلصوص رأة*تغري االطار القانوني الذي حيكم املشاركة السياسية على وجه العموم ومشاركة امل

على وجه  النساءاالنتخابية لغري املقتدرين و تخابية ومتويل املرشحات، يكون متويل احلمالت*انشاء صندوق لتمويل احلمالت االن

 .اخلصوص من املال العام

 .املناصب القيادية إىل غي املؤهالت النساءحتى ال تصل  ،النساءتدريب  أهمية*

 .مرأةلل رأة*مساندت امل

 .م وعمليات املصاحلة وحل النزاعاتيف عملية صنع السال رأةدور امل أهمية *التاكيد على

 مع خربات حملية وخارجية. أصل*التو

 .اليت تشغل مواقع قيادية سواء باملساعدة التقنية واالعالمية مرأةاملساندة لل *تقديم

 ية :سالمالرتبية االجتماعية للشابات يف ضوء القيم العربية اإل أساليب

ية الشابات والبنات تربية اجتماعية وخلقية نابعة من الرتاث القيمي للمجتمع العربي ية بكيفية تربسالمالقيم العربية اإل تهتم

ية ومن معطيات وخصوصيات البيئة الثقافية اليت نعيش فيها سالمي و من العادات والتقاليد االجتماعية لالمة العربية اإلسالماإل

  .يسالمت يف جمتمعنا العربي اإلواجلماعا فرادعالت األومافيها من ضوابط وقوانني شرعية منظمة للعالقات وممارسات وتفا

ية دور املؤسسات الرتبية ودوائر الدولة عمومًا ووسائل االعالم والعائلة العربية خصوصا يف ترصيخ القيم سالموتراعي القيم العربية اإل

 12. بشكاًل خاص رأةالوطنية والقومية يف شخصية الفتاة العربية بشكاًل عام وامل

ي يف تربية سالمية اليت هي عقيدة متوازنة متأنية من ارضية الواقع االجتماعي العربي اإلسالمتؤكد الدراسة على العقيدة العربية اإلو

 الشابة واحلفاظ على حاضرها ومستقبلها من الشذوذ واالحنراف واالرتقاء يف احضان التفسخ والرزيلة.

 إىل وواجباتها رأةية وخباصة قيمة املوازنة بني حقوق املسالمابات وفقًا للقيم العربية اإلميكننا تقسيم موضوع الرتبية االجتماعية للش

 ية هي ماياتي:أساسمخسة موضوعات 

 

 

 احلرية اليت نريدها للشابة: طبيعة /1

 
  12\ احسان محمد الحسن  \  علم اجتماع المراة \ دار وائل للنشر  \ ط2 \2014م \ص123                               
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ان التكون مقيدة حبدود  ينبغي رأةغري ان حرية امل رأةية وماحتمله من قيم اخالقية وسلوكية حبرية املسالمتعتقد التعاليم الدينية اإل

 حريتها وحقها يف اختاذ القرار الذي حيدد حاضرها ومستقبلها. رأةضيقة تنقد امل

 واخلالقة والحتسرها لذا فاحلرية املمنوحة هلا ينبغي ان تكون حرية متوازنه من شأنها ان تنمي شخصيتها وتطلق طاقاتها املبدعة

 تقيدها يف زوايا ضيقة.أو 

 

 لدراسة:نبذة عن منطقة ا

وخطي عرض  32-26تقع الوالية الشمالية يف اقصى مشال السودان وحتتل الرقعة اجلغرافية اليت متتد مابني خطي طول شرق 

حمافظة مروي فتقع جنوب الوالية الشمالية حيث ميثل جبل مناعة املناصري حدها اجلنوبي والغابة حدها   مشال، اما16-22

 ،القرير، كرمية ،من عدد من احملليات هي حملية نوري شرق النيل وغرب النيل وتتكون حمافظة مروي الضفيت الشمالي وتشمل

كلم.فتمتاز هذه املنطقة باعتدال جمرى النهر وقد ساعد بطء جريان النهر على ترسب 300االراك. وتبعد عن اخلرطوم  ،الزومة

واالناث  6295الف نسمة فبلغ عدد الذكور  12226حيث بلغ عدد سكانها   13الطمي فتكونت سهواًل فيضية صاحلة للزراعة 

تشارك يف العمل السياسي بل تقتصر مشاركتها يف عملية التصويت فقط، بالرغم  يف منطقة مروي ال رأةمن املالحظ ان امل .593014

ًا واحدًا حملاربته هم عدو مشرتك يهبون سراعًا صفدصها على املشاركة السياسية عرف عن الشايقية انهم عندما يتهدمن عدم حر

اتضح ان اعدادا  .15اربعة ممالك منفصلة عن بعضها إىل ودحره عن ديارهم وينضون حتت قياده موحده بالرغم ان ديارهم مقسمة

 شاقة يف الزراعة لتامني قوت أعماالجرون خارج املنطقة حبثا عن عمل يتناسب تعليمهم فكبار السن ميارسون اكبرية من الشباب يه

هذا جند البعض يرتبط بالطريقة اخلتمية ويؤدون /لذلك الجيدون فرصة ملمارسة العمل السياسي باملنطقة ولكن بالرغم من ذ، ةسراأل

 16اشعار حممد عثمان اخلتم وهم ينشدون املدائح مع ايقاعات النوبة ويعرف هذا بالليلية وعادة تتم يف املناسبات السعيدة

 

 

 

 

 املبحث الثالث:

 عرض البيانات:

 ( يوضح عمر املبعوثات1جدول رقم )

 
  13 \ عباس محمد زين  \ صورة من حياة الشايقية في القرن التاسع عشر  \ ص69                                      

 \ الجهاز المركزي لالحصاء\2005                                                              14

  15 \ احمد عبدهللا ادم  \قبائل السودان نموزج التمازج والتعايش \الخرطوم\الدار الوطنية لالعالم\ 1997م\ص206                  

  16 \ فاطمة احمد علي \ مروي المظهر والجوهر\ ص142                                               
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 النسبة العدد العمر

18 - 28 20 10% 

28 - 38 35 23% 

38 - 48 15 13% 

48 - 58 30 20% 

 %33 50 أكثرف 58

 %99 150 اجملموع

عام ومعظم عمر  28- 18% فقط يرتاوح عمرهن 10ونسبة  عام58% من املبعوثات عمرهن فوق 33نسبة  أعالهيوضح اجلدول 

هن طالبات يدرسون يف جامعات خارج الريف.ترى الباحثة ان العمل السياسي حيتاج لفرتة من الزمن لذلك اعلى نسبة  18-28

 هن كبار يف السن.

 ( يوضح املستوى التعليمي للمبعوثات2جدول رقم)

 النسبة العدد  املستوى التعليمي

 %40 60 ابتدائي

 %48 72 ثانوي

 %10 15 جامعي

 %2 3 فوق اجلامعي

 %100 150 اجملموع

% هن فوق اجلامعة، 2% هن اكملن املرحلة االبتدائية واقل نسبة 40% هن خرجيات ثانوي ونسبة 48نسبة  أعالهيوضح اجلدول 

 املالحظ خرجيات الدراسات العليا بالريف حمدودة جدًا، وهذا يدل على تكلفة الدراسات العليا وحمدودية الدخل بالريف 

 مبعوثات(يوضح احلالة االجتماعية لل3جدول رقم )

 النسبة العدد البند

 %50 75 متزوجة

 %16 25 غري متزوجة

 %6 10 مطلقة

 %26 40 ةأرمل

 %100 150 اجملموع
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الشايقية  رأةاملالحظ نسبة ظاهرة الطالق عند امل% مطلقات من 6% من املبعوثات هن متزوجات ونسبة 50 أعالهيتضح من اجلدول 

 تها وعلى زوجها.أسروهلا احلق يف صنع القرار داخل  بسيطة وهذا يدل على قوة شخصيتها

 ( يوضح جمال العمل السياسي4جدول رقم )

 النسبة العدد البند

 - - جلان املقاومة

 %6 10 جتمع املهنني

 - - العمل يف احتادات

 %93 140 الاعمل

 %99 150 اجملموع

% ميارسن العمل السياسي من خالل 6% الميارسون العمل السياسي وهن ربات منزل، ونسبة 93نسبة  أعالهاملالحظ من اجلدول 

 جتمع املهنني وهن موظفات مبؤسسات حكومية وايضًا طالبات جامعات.

 ( هل تنتمي حلزب سياسي5جدول رقم )

 النسبة العدد البند

 %40 60 نعم

 %60 90 ال

 %100 150 اجملموع

سياسية،هذا يدل على عدم توعية  أحزاب إىل % ينتمون40ونسبة  ،أحزاب إىل % الينتمون60نسبة  أعالهاملالحظ من اجلدول 

 يف الريف. حزابالنساء يف الريف يف انتمائهن للحزاب السياسية وعدم وجود انشطه فاعله لأل

 ( اذا كانت االجابة نعم ماهو احلزب6جدول رقم)

 النسبة العدد البند

 %58 35 يةإسالمحركة 

 %41 25 احتاد دميقراطي

 - - حزب امة

 - - حزب يساري

 %99 60 اجملموع
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% 41اما نسبة  ،ية يف االغلبية هن شابات موظفات وطالبات جامعةإسالم% هن حركة 58باعلى نسبة  6يوضح اجلدول رقم 

عام وهن هلن اعتقادات برؤساء اخلتمية حتى يستنجدون بهم  58حزب االحتاد الدميقراطي بالذات االعمار فوق  إىل ينتمون

 .ويطلبون منهن الشفاء

 السياسية حزابي يف األ( هل تثق7جدول رقم )

 النسبة العدد البند

 %46 70 نعم 

 %53 80 ال

 %99 150 اجملموع 

السياسية  حزاب% ومن يثق يف األ53نسبتهم  السياسية فبلغت حزابالريفية التثق يف عمل األ رأةمعظم امل أعالهيوضح اجلدول 

 هن كبار السن وبالذات االحتاد الدميقراطي واعتقادهم وتشددهم وتضرعهم برؤساء احلزب )ال املريغين(

 

 يف الريف  مرأةالسياسية ساعدت على املشاركة السياسية لل حزاب( هل األ8جدول رقم )

 النسبة  العدد  البند

 %43 65 نعم

 %56 85 ال

 %99 150 اجملموع

% 43ونسبة ،الريفية يف العمل السياسي رأةال تساعد على مشاركة امل حزاب% وجهة نظرهم ان األ56نسبة  أعاله يوضح اجلدول

 الريفية على املشاركة السياسية. رأةتساعد وتشجع امل حزابيرون ان األ

 الريفية  مرأةالسياسية لل حزاب(نوع املساعدة اليت تقدمها األ9جدول رقم )

 النسبة  ددالع البند

 %3 5  رأةساعدت على متكني امل

 %60 90 ساعدت على زيادة نسبة التصويت

 %13 20 ساعدت على اختاذ القرار السياسي

 %23 35 ساعدت على تغيري القيم السائدة يف اجملتمع

 %99 150  اجملموع

الريف تنحصر يف زيادة نسبة التصويت وتلميع  يف مرأةلل حزاب% يرون املساعدة اليت تقدمها األ60نسبة  أعالهيوضح اجلدول 

من املنزل  رأة% ساعدت على تغيري القيم السائدة يف اجملتمع بعدم خروج امل23ونسبة  ،املرشحة يف املنابر واللقاءات رأةشخصية امل
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فعليًا يف العمل السياسي مل يكن بالصورة  رأةمساعدتها على متكني امل % فقط يرون3ونسبة  ،السياسيةومشاركتها يف االنشطة 

 املطلوبة.

 ( هل شاركيت يف الوقفات االحتجاجية و التظاهرات 10جدول رقم )

 النسبة العدد البند

 %10 15 نعم

 %90 135 ال

 %100 150 اجملموع

% اليشاركون يف الوقفات االحتجاجية والتظاهرات حسب العرف السائد يف الريف عن خروج 90نسبة  أعالهاملالحظ من اجلدول 

 % يشاركن يف الوقفات والتظاهرات وهن اغلبهن موظفات وطالبات جامعات.10ونسبة  ،ووقفتها مع الرجل يف الطرقات رأةامل

 ( هل الظروف االقتصادية اثرت على مشاركتك يف العمل السياسي 11جدول رقم )

 النسبة  العدد البند 

 %60 90 نعم

 %40 60 ال

 %100 150 اجملموع

ونسبة  ،% الظروف االقتصادية الراهنة والغالء املعيشي اثرت على مشاركتهن يف العمل السياسي60نسبة أعالهيوضح اجلدول 

% يرون ان الظروف االقتصادية ليست هلا عالقة بالعمل السياسي و مل تؤثر يف مشاركتهم يف العمل السياسي بل ذادت دافعيتهم 40

 .للمشاركة السياسية

 ( هل العادات والتقاليد اثرت على مشاركتك يف العمل السياسي12)جدول رقم 

 النسبة العدد البند

 %90 135 نعم 

 %10 15 ال

 %100 150 اجملموع

 

% 10املنزلية وتربية االجيال ونسبة  عمالوتقيدها باأل مرأةللثر يف املشاركة السياسية أ%يرون ان العادات والتقاليد هلا 90نسبة 

 .يرون ان العادات و التقاليد مل متنعهم من املشاركة السياسية

 ( ما هو االثر الناجم من العادات والتقاليد على املشاركة السياسية13جدول رقم )

 النسبة  العدد البند 
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 %8 13 باحلقوق والواجبات يف اجملال السياسي انعدام الوعي 

 %40 60 الريفية على انها اقل من الرجل  مرأةالدونية لل النظرة

 %46 70 بالرجل خارج البيت رأةالنظرة السائدة يف الريف بعدم اختالط امل

 %4 7 كمرشحة يف عمل سياسي  رأةالناخبة ال تقتنع بامل رأةامل

 %100 150 اجملموع 

والرجل  رأة% يرون ان العادات والتقاليد يف نظرة اجملتمع هلا اثر واضح يف عدم االختالط بني امل 46نسبة  أعالهيوضح اجلدول 

% وجهة نظرهم يف عدم التوعية والتنوير 8نظرة دونية على انها اقل من الرجل ونسبة مرأة% ينظرون لل40ونسبة ،خارج البيت

 التقتنع بالنساء الالئي يرتشحن يف العمل السياسي. رأة% يرون ان امل4اجملال السياسي واقل نسبة  يف مرأةباحلقوق والواجبات لل

 ( هل توجد هيمنة ذكورية على املشاركة يف العمل السياسي 14جدول رقم )

 النسبة  العدد البند

 %90 135 نعم 

 %10  15 ال 

 %100 150 اجملموع

% يوضحون بوجود هيمنة ذكورية يف العمل السياسي كل املواقع باالحتادات واللجان الشعبية 90 أعالهاملالحظ من اجلدول 

% يرون بانها التوجدهيمنة ذكورية بل توجد فرص للنساء يف كل 10. ونسبة رأةامل أنوثةواجملالس ذكور ويرون انها التتناسب مع 

 املقاعد.

 يف العمل السياسي  رأة( ماهي طبيعة هذه اهليمنة على مشاركة امل15جدول رقم )

 النسبة  العدد البند

 %50 75 نظرة دونية ال تستمد قوتها اال من الرجل مرأةنطرة اجملتمع لل

 %26 39  رأةامل أنوثةالعمل السياسي ال يتناسب مع 

 %24 36 يف الطرقات مع الرجل  رأةخروج امل

 %100 150 اجملموع 

بانها التستمد قوتها االمن الل الرجل  مرأة% يرون ان طبيعة اهليمنة الذكورية هي نظرتهم الدونية لل50نسبة  أعالهيوضح اجلدول 

ن نسبة  رأةامل أنوثةب مع % يرون ان العمل السياسي ال يتناس26فهي دائما تابع للرجل،  ةسرووجود السلطة االبوية داخل األ

 مكانها البيت واليسمح هلا مبمارسة اي نشاط خارج البيت. رأة% يرون ان امل22

 ( هل تشعرين بتفاؤل ام تشاؤم حيال مستقبل السودان 16جدول رقم )

 النسبة العدد البند
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 %26 40 تفاؤل

 %73 110 تشاؤم

 %99 150 اجملموع

االنتخابات احلره  األبعد وضاعولن تستقر األ ،% يرون ان السودان اليسري يف االجتاه الصحيح73نسبة  أعالهيوضح اجلدول 

بقدر مايتجه للمعونات واهلبات  نتاجاإل إىل خيتار الشعب ملن يرغب، ويف هذه الفرته ان الشعب السوداني اصبح ال يتجه ،النزيهه

صناعي أو  سواء زراعي نتاجني ويرون ان السودان سوف يتحسن وضعه االقتصادي ويتجه املواطن لإل% متفائل26االجنبية.ونسبة 

 اوتعدين. 

 

 امتة)النتائج والتوصيات(خلا

% هن ربات بيوت ال ميارسن العمل السياسي بل يركزن على العمل داخل البيت من تربية اجيال والطبخ ونظافة 93نسبة  /1

 (5و4تهن كما وضح اجلدول رقم)سراملعيشية أل عباءاملنزل ومشاركة الرجل يف العمل الزراعي لتخفيف األ

 (1السن كما وضح اجلدول رقم )اغلب النساء الالئي ميارسن العمل السياسي هن كبار يف  /2

يف العمل السياسي والتحول الدميقراطي هي العادات والتقاليد والنظرة السائدة يف اجملتمع الريفي بعدم  رأةمن عوائق مشاركة امل /3

ة يف الريف ()هل من املشاركة السياسي رأة)ماهي املعوقات اليت متنع امل بالرجل خارج البيت هذا حتقيقًا للتساؤلني رأةاختالط امل

 (13( )12يف السياسة(مت التحقيق من ذلك خالل اجلدول رقم) رأةتؤدي العوامل الثقافية والعادات والتقاليد على عدم مشاركة امل

تتناسب مع  توجد هيمنة ذكورية على العمل السياسي يف كل املواقع كاالحتادات والنقابات واللجان الشعبية فريون انها ال /4

 .رأةامل أنوثة

يف العمل السياسي هذا حتقيقًا للتساؤل )هل تؤدي العوامل االقتصادية  رأةالظروف االقتصادية هلا اثر واضح على مشاركة امل /5

 (11يف احلياة السياسية( مت التحقيق من ذلك خالل اجلدول رقم ) رأةواالجتماعية على تدني مشاركة امل

يف الطرقات  رأةية والتظاهرات حسب العرف والتقاليد يف املنطقة ملنع خروج امل% اليشاركون يف الوقفات االحتجاج90نسبة  /6

 (10ووقوفها مع الرجل الالئي يشاركن يف التظاهرات والوقفات االحتجاجية هن موظفات وطالبات جامعات كم وضحه اجلدول رقم)

 السياسية حزابلأل ال تقتنع بااالنتماء يف املنطقة رأةان امل /7

 حزابوتنافس األ ،نتاجمن اإل أكثريسري يف االجتاه الصحيح العتماده على املعونات  بعوثات يرون ان السودان ال%من امل73 /7

 على السلطة.

 

 التوصيات:

 بالدستور ودورها يف العمل السياسي ومشاركتها يف صنع القرار وثقافة النوع  رأةتوعية امل /1
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 ةسرواالبناء داخل األ رأةلي بني الرجل واملاملعيشية وتقسيم العمل املنز وضاعحتسني األ /2

 فيها رأةقيام االنشطة والندوات السياسية يف الريف ومشاركة امل/3

 ية وايضًا االنتخابات احلرة النزيهه ليختار الشعب ملن يرغبنتاجواإل نتاجتشجيع كل سكان الريف لزيادة اإل /4

 مل السياسي واالحتادات والنقابات واللجان خلدمات احلييف الع رأةمشاركة امل أهميةتوعية الذكور بالريف ب/5

 

 املصادر واملراجع:

 م1960/القاهرة  /دار الثقافة والعلوم للطباعة والنشر  /علم االجتماع الريفي  /علي فؤاد امحد  /1

                              م2000/قاهرة ال/دار قباء للطباعة والنشر  /اجملتمع املدني والتحول الدميقراطي يف مصر  /سعد الدين ابراهيم  /2

                                              م1984اخلرطوم  /احلركةالنسائيةيف السودان  /حاجة كاشف بدري  /3

 السياسية والعقبات والرؤية املستقبلية حزابيف األ رأةوضع امل /مسري حسن مهدي /4

                                          م2010/اخلرطوم  / رأةمركز دراسات امل/يف زمن العوملة  مرأةا/زكريا بشري امام  /5

الوعي الوثاقي لدي التنظيمات واثرة على مكتسبات  /سعاد ابراهيم عيسى  / 20146/دار وائل للنشر / 1ط/ علم اجتماع الثورة /معن خليل العمر /6

  8ص  رأةورقة عمل اعدت مبركز دراسات امل / رأةامل

العدد /وثمركز السودان للدراسات والبح/جملة دورية ربع سنوية/مبلف السودان يف االنتخابات رأةورقة عمل دور امل /اسيا على العماس  /7

   17ص/م2010/السادس

 121ص  /م  2002 / 2ط /دار جامعة اخلرطوم للطباعة و النشر  /احلركة النسائية يف السودان  /حاجة كاشف بدري  /8

 1997جامعة اخلرطوم  /ماجستري /السودانية يف احلركةالوطنية رأةدور امل /نفيسة عبد القادر احلسن ابشر  /9

 2004/ديسمرب/13-11/ورقة عمل مبدينة صتعاء/السودانية مرأةاملشاركة السياسية لل /وب عثمان نازك املالئكة حمج /10

  /1983 /دار املعرفة اجلامعية  /االسكندرية  /علم االجتماع الريفي  /غريب حممد سيد امحد /11

 م2014/ 2ط /دار وائل للنشر  / رأةعلم اجتماع امل /احسان حممد احلسن /12

                                         69ص/صورة من حياة الشايقية يف القرن التاسع عشر  /عباس حممد زين  /13

                     206ص/م1997 /الدار الوطنية لالعالم/اخلرطوم/قبائل السودان منوزج التمازج والتعايش /امحد عبداهلل ادم  /14

 م1997/اخلرطوم/الدار الوطنية لالعالم/مروي املظهر واجلوهر/فاطمة امحد علي  /15

   2005/اجلهاز املركزي لالحصاء / /16

                                                            

 الرسائل والدوريات:

 م2016/ماجستري جامعة النيلني/يف الربملان مرأةدور املشاركة السياسية لل/سلمى سليمان حممد ادريس

 م1998/ماجستري جامعة اخلرطوم/يف منطقة الشبارقة مرأةالنشاطاالقتصادي غري الرمسي لل/ام سلمة امحد مجيل

 م2005/دكتوراة النيلني/ية والزراعية يف اجملتمع الريفي احملليسراأليف اختاذ القرارات  رأةدور امل/شادية امحد مرسي

 م2009/دكتوراةالنيلني/التنمية السياسية والتغيري االجتماعي يف السودان/عوض امحد سليمان عبود
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 م1998/ماجستري النيلني/يف تنمية جبال النوبة دراسة حالة حمافظة الدلنج  رأةدور امل/مريم عبد الغفار 

−  

−  

 
 


