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ــا: جلســات )رواق ميســلون( الحواريــة حــول الربيــع العربــي
ً
ثالث

)الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائل واآلفاق( )الجزء الثاني(

أوراق جلسات )رواق ميسلون( الحوارية حول ملف الربيع العربي

)الربيع العربي بعد عشر سنوات؛ المسارات والحصائل واآلفاق(

ــة خــالل المــدة بيــن 5 و15  ــر مجلــة )رواق ميســلون( عــدًدا مــن الجلســات الحواري ــة تحري عقــدت هيئ
نيســان/ أبريــل 2021، انطالًقــا مــن ورقــة خلفيــة أعدتهــا هيئــة التحريــر بعنــوان »الربيــع العربــي بعــد عشــر 
ــن  ــن والباحثي ــن المثقفي ــدد م ــات ع ــذه الجلس ــي ه ــارك ف ــاق«. وش ــل واآلف ــارات والحصائ ــنوات؛ المس س
والسياســيين فــي المنطقــة العربيــة، قّدمــوا خاللهــا أوراًقــا بحثيــة نوقشــت أغلبيتهــا خالل الجلســات، وُأرســل 

بعضهــا اآلخــر إلــى المجلــة مــن خــارج الجلســات لنشــرها ضمــن أوراق ملــف الربيــع العربــي.
تنشـــر هيئـــة التحريـر فـي هـذا العـدد مـــن المجلـة بقية األوراق، بعد أن نشرت بعضهـــا اآلخـر فـي العـدد 

الثاني مـن المجلـة الـــذي يحمـل عنـوان الملـف نفسـه.

برنامج الجلسات الحوارية خالل المدة من 5 إلى 10 نيسان/ أبريل 2021، حول ملف:
الربيع العربي بعد عشر سنوات؛ المسارات والحصائل واآلفاق

مدير الجلسة موضوع الجلسة التوقيت 
)غرينتش(

تاريخ الجلسة الدولة ث الرئيس المتحّدِ الرقم

يوسف فخر الدين مفرزات حراك الجزائر؛ صراع الدولة 
العميقة وبقايا النخب الوطنية

5 5 نيسان/ أبريل الجزائر ناصر الدين باقي 1

حازم نهار إعادة قراءة فكرية للربيع العربي 
بعد 10 سنوات على اندالعه

7 5 نيسان/ أبريل العراق عبد الحسين شعبان 2

نور حريري الثقافة السائدة ودورها في 
مآالت الربيع العربي

5 6 نيسان/ أبريل المغرب عمر التاور 3

راتب شعبو الربيع العربي؛ ثورة اجتماعية في 
عقدها األول

7 6 نيسان/ أبريل المغرب أحمد الحاقي 4

مازن الرفاعي الربيع العربي والفشل؛ أسئلة 
المصطلح

5 7 نيسان/ أبريل تونس سمير ساسي 5

عبد المجيد عقيل الموجة الثانية من الربيع العربي؛ 
عالمات فارقة

7 7 نيسان/ أبريل تونس أنور جمعاوي 6

راتب شعبو الطائفية والتطرف ما بعد الربيع 
العربي؛ األسباب والمسارات 

والمآالت

5 8 نيسان/ أبريل فلسطين منصور أبو كريم 7

نور حريري العقد األول من السيرورة الثورية 
العربية

7 8 نيسان/ أبريل لبنان جلبير األشقر 8

خليل الحسين عشر سنوات على ثورة يناير 
المصرية؛ المآالت واألسئلة الحرجة

5 10 نيسان/ أبريل مصر جمال نصار 9
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يوسف فخر الدين االستجابة الفلسطينية السلبية 
في الربيع العربي

5 11 نيسان/ أبريل فلسطين مهند عبد الحميد 10

عبد المجيد عقيل الربيع العربي والدستور 7 11 نيسان/ أبريل سورية ريم تركماني 11

مازن الرفاعي الربيع العربي؛ آمال وتحديات 5 12 نيسان/ أبريل سورية محمد العمار 12

أالن خضركي دور المؤسسات العسكرية 
واألمنية في دول الثورات العربية

بين النهج السلمي والنزاع 
المسلح

7 12 نيسان/ أبريل سورية بسمة قضماني 13

نور حريري نجاحات وإخفاقات الربيع اليمني 5 13 نيسان/ أبريل اليمن إشراق المقطري 14

هنادي زحلوط دور المرأة في الربيع العربي 
وامتداداته؛ دور المرأة السودانية 

في ثورة كانون األول/ ديسمبر 
2018

5 14 نيسان/ أبريل السودان أبو بكر عبد الرازق 15

يوسف فخر الدين الربيع العربي؛ إضاءة على 
التجربتين اللبنانية والسورية

7 14 نيسان/ أبريل لبنان ساطع نور الدين 16

والء عواد القراءات الخاطئة واإلخفاق في 
طمأنة السوريين

5 15 نيسان/ أبريل سورية عبد الباسط سيدا 17

فؤاد القطريب الثورات في ميزان المراحل 
االنتقالية عبر التاريخ

7 15 نيسان/ أبريل سورية حازم نهار 18

التنظيم واإلدارة التقنية للجلسات الحوارية: آالن خضركي، شادي الشحادة

ــي  ــوم ف ــق، دبل ــة دمش ــن جامع ــون م ــي القان ــازة ف ــوري، إج ــي س ــي ومدن ــط سياس ناش
حــوار الحضــارات، دبلــوم فــي األدب الفرنســي. يعمــل كمســؤول ربــط وشــراكات فــي منظمــة 
ــة  ــة المجتمعي ــى التوعي ــل عل ــي تعم ــون« الت ــة »زيت ــس منظم ــف، مؤّسِ ــي جني ــة ف ــر ربحي غي
لمجتمــع الالجئيــن فــي القاهــرة، عضــو فــي مجلــس إدارة منظمــة »ســلمى« لدعــم الالجئيــن 

فــي سويســرا.

شادي الشحادة

ــا.  ــي فرنس ــم ف ــد 1979، ويقي ــن موالي ــي، م ــي والثقاف ــن المدن ــي الحيزي ــوري ف ــط س ناش
يحمــل شــهادة جامعيــة فــي التجــارة واالقتصــاد - اختصــاص بنــوك ومصــارف، ولديــه خبــرة 

ــا. ــدة 15 عاًم ــة م ــة ومصرفي إداري

آالن خضركي
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ــا: جلســات )رواق ميســلون( الحواريــة حــول الربيــع العربــي
ً
ثالث

)الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائل واآلفاق( )الجزء الثاني(

سمير ساسيأحمد الحاقيعبد الحسين شعبان عمر التاورناصر الدين باقي 

أبو بكر عبدالرازقجمال نصارمنصور  أبو كريم جلبير األشقرأنور جمعاوي

إشراق المقطريبسمة قضمانيريم تركماني محمد العمارمهند عبدالحميد

نوال الراضيليث الشبيالتعبدالباسط سيدا حازم نهارساطع نور الدين

المشاركون في الجلسات واألوراق الحوارية
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ــا: جلســات )رواق ميســلون( الحواريــة حــول الربيــع العربــي
ً
ثالث

)الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائل واآلفاق( )الجزء الثاني(

ديسمبر 2018.. ثورة نساء السودان المتجددة

أبوبكر عبد الرازق

تاريخ وصول المادة: 14 نيسان/ أبريل 2021

 

مقدمة

ــة  ــون األول/ ديســمبر 2018، فــي محاول ــورة كان ــة مشــاركة المــرأة الســودانية فــي ث ــاول هــذه المقال تتن
لفهــم دوافــع وأســباب تلــك المشــاركة الواســعة للنســاء فــي إنهــاء حكــم اإلنقــاذ العضــوض، مــن خــالل 
تتبــع جــذور ونشــأة وتطــور الحركــة النســوية الســودانية منــذ االســتقالل وحتــى انقــالب اإلنقــاذ فــي 1989، 
ضمــن القســم األول والثانــي مــن المقالــة، أمــا القســم الثالــث فهــو محاولــة لفهــم أوضــاع النســاء فــي فتــرة 
حكــم الجبهــة اإلســالمية، وتشــريح سياســات النظــام البائــد فــي فــرض طابــع اجتماعــي ودينــي واحــد عليهن 
بشــكل قســري، ويتنــاول القســمين الرابــع والخامــس مــن المقالــة األثــر الحاســم لمشــاركة المــرأة الســودانية 
فــي ثــورة ديســمبر 2018، ويعنــى القســم الســادس بمناقشــة تمثيــل المــرأة الســودانية فــي مؤسســات الحكــم 
االنتقالــي، واإلصالحــات القانونيــة التــي كســبتها، ومــا ترتــب عليهــا مــن تصاعــد لحالــة العنــف المجتمعــي 
واألســري ضــد النســاء والفتيــات، إلــى جانــب خاتمــة استشــرافية لمســتقبل الحركــة النســوية فــي الســودان.

الحركة النسوية السودانية تاريخًيا

يعــود تاريــخ الحركــة النســوية فــي الســودان إلــى مــا قبــل اســتقالل الســودان فــي عــام 1956، وكانــت 
ــة  ــدة الحرك ــزت قاع ــة، وارتك ــة(2) والحكومي ــدارس األهلي ــاليات(1) والم ــدارس اإلرس ــات م ــا خريج نواته

عملــت إرســــالية أميركيــة تابعــــة للكنيســــة البروتســــتانتية بواليــــة بوســــطن األميركيــة علــى تأســــيس  ــاة 1985( ص 60.أن« واألخــرى في أمدرمـــان، وحملت اســم مدرســـة »ســـان جوزيـــف. أنظــر خالد مبــارك، التعليــم العالي في مدرســــتين لتعليــم البنــات عــام 1900 األولى مدرســة الراهبــــات بالخرطــوم وعرفت بمدرسـة »سـانت (1)  ــروت: دار الحي ــودان، )بي الس
ــيس أول  ــده بتأس ــل جه ــام 1906، وتواص ــي الع ــات ف ــم البن ــة لتعلي ــدري أول مدرس ــر ب ــيخ بابك ــس الش أس  (2)

ــص  ــا، تخص ــات العلي ــة للدراس ــد الدوح ــن معه ــتير م ــودان، ماجس ــن الس ــث م ــب وباح كات
العلــوم السياســية والعالقــات الدوليــة، ومســاعد باحــث فــي المعهــد.

أبوبكر عبد الرازق
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ــن  ــات الموظفي ــرة، وبن ــدن الكبي ــتوطنت الم ــي اس ــر الت ــات األس ــن بن ــات م ــاء المتعلم ــى النس ــوية عل النس
ــاد  ــا االتح ــن الحًق ــي أسس ــات الالئ ــاء المتعلم ــن النس ــة م ــي الفئ ــش، وه ــاط الجي ــار ضب ــن وكب الحكوميي
النســائي فــي 1952. وفــي عــام 1953 أفلــح جهــد االتحــاد النســائي الســوداني فــي ضمــان حــق التصويــت 
ــة هــذا الحــق لــكل نســاء الســودان  ــات العامــة، وتواصــل جهــده ليثمــر كفال للمــرأة المتعلمــة فــي االنتخاب
عقــب انتفاضــة تشــرين األول/ أكتوبــر 1964، التــي أطاحــت بحكومــة الفريــق إبراهيــم عبــود، ودخلــت أول 

ــة البرلمــان فــي عــام1965(3). امــرأة ســودانية منتخب
أوضاع النساء خالل مرحلة النظام البائد

ــات الســودانيات، فبعــد  ــا ضــد النســاء والفتي ــرة حكمــة إذالاًل ممنهًج مــارس النظــام المخلــوع طــوال فت
ســّت ســنوات مــن انقــالب الجبهــة اإلســالمية، ســنت واليــة الخرطــوم مــا يســمى »قانــون النظــام العــام«، 
اســتناًدا إلــى نــص المــادة )1/152( مــن القانــون الجنائــي الســوداني لســنة 1991، وتبعتهــا بقيــة واليــات 
الســودان مستنســخة ذات المضمــون والمــواد، ولتنفيــذ هــذا القانــون الجديــد ُألِّفــت محاكــم وفــرق شــرطية 
ــة  ــت مطابق ــا كان ــن إذا م ــص أزيائه ــة، وفح ــن العام ــوارع واألماك ــي الش ــاء ف ــاردة النس ــوم بمط ــة تق خاص
للشــرع أم مخالفــة، وفــق تقديــرات شــخصية ألفــراد تلــك الفــرق، تخضــع ألمزجتهــم الشــخصية، مــا أســفر 

ــزاز للنســاء))). ــر مــن التجــاوزات واالنتهــاكات، واالســتغالل، واالبت عــن كثي
ــا  ولــدت سياســات العنــف المفــرط التــي انتهجهــا نظــام البشــير تجــاه النســاء الســودانيات إحساًســا قوًي
بالغبــن، وشــعوًرا متنامًيــا بالظلــم ظــل يتشــكل يوًمــا بعــد يــوم، يتنامــى مــع كل فيديــو اســتعراضي لســلطات 
إنفــاذ القانــون وهــي تقــوم بتطبيــق عقوبــة الجلــد علــى إحــدى النســاء بوحشــية علــى المــأل، تقطــع أصــوات 

صراخهــن وأنينهــن قهقهــات ولعنــات أفــراد شــرطة إنفــاذ القانــون))).
منــذ اســتقالل الســودان وحتــى مجــيء انقــالب البشــير فــي 1989، كانــت الهــوة واســعة بيــن نســاء الريــف 
ــر المتعلمــات، فــي مســتويات الدخــل والتمتــع بالحقــوق المكتســبة مثــل  والمــدن، المتعلمــات منهــن وغي
ــة قلصــت إلــى حــد  ــة واالجتماعي ــد االقتصادي ــم والتنقــل، لكــن سياســات النظــام البائ حــق العمــل والتعلي
بعيــد تلــك الهــوة، حتــى كادت أن تتالشــى الفــوارق، إال مــن اســتثناءات قليلــة ارتبطــت بأوضــاع فئــات قليلــة 
مــن النســاء المنحــدرات مــن أســر أرســتقراطية أو لهــا ارتبــاط بالســلطة الحاكمــة، وصــار العنــف الممأســس 

بواســطة أجهــزة الســلطة القمعيــة هــو الســمة الســائدة فــي حيــاة قطــاٍع واســع مــن النســاء الســودانيات.

مدرســة ثانويــة للبنــات فــي عــام 1935، وســارت أســرة بــدري فــي طريقــه بتأســيس أول كليــة جامعيــة للبنــات 
فــي العــام 1966، التــي أصبحــت اآلن »جامعــة األحفــاد للبنــات«، ســيرة شــيخ بابكــر بــدري الذاتيــة: »تاريــخ 
ــى:  ــي 2021/4/13، عل ــوهد ف ــمي، ش ــد الهاش ــن حام ــدر الدي ــص: ب ــرض وتلخي ــي« )1 - 2(. ع حيات

https://bit.ly/3uReXaj
اختــالف  الســوداني..  التشــريعي  المجلــس  فــي  النســوية  الحصــة  النقــر،  وســامية  تونيســون  ليــف    (3)

ــى:  ــي 2021/4/13، عل ــوهد ف ــي، )ARUSS 2015( ش ــوع االجتماع ــاواة الن ــول مس ــات ح األيديولوجي
https://bit.ly/3uSv9bD

ــد  ــاري لعب ــر إخب ــات »الســوط« الحكومــي؟، تقري ــون النظــام العــام.. إلــى متــى تبقــى الســودانيات رهين (4)  قان

https://bit.ly/3wN0QVz :الجليــل ســليمان، موقــع حفريــات، شــوهد فــي 2021/4/14، علــى
ــأل،  ــى الم ــرطة عل ــر الش ــد مخاف ــودانية بأح ــرأة س ــد ام ــام بجل ــام الع ــرطة النظ ــه ش ــوم في ــو تق ــع فيدي (5)   مقط

 https://bit.ly/3sNRxkR علــى:    ،2021/4/24 فــي  شــوهد 
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ــا: جلســات )رواق ميســلون( الحواريــة حــول الربيــع العربــي
ً
ثالث

)الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائل واآلفاق( )الجزء الثاني(

وعلــى الرغــم مــن تقلــص الفــوارق بيــن نســاء الريــف ونســاء المــدن فــي عهــد النظــام البائــد، وال ســيما 
ــي  ــة الت ــرب األهلي ــن الح ــي م ــت تعان ــي كان ــم الت ــاء األقالي ــاع نس ــه، إال أن أوض ــرة من ــنوات األخي ــي الس ف
أشــعلها النظــام ضــد مواطنيــه –دارفــور، جنــوب الســودان، جبــال النوبــة، النيــل األزرق وشــرق الســودان- 
كانــت هــي األكثــر هــواًل ومأســاوية، فقــد جلبــت الحــرب لنســاء هــذه المناطــق صنوًفــا جديــدة مــن العــذاب، 
تبــدأ مــن التشــريد والنــزوح وفقــدان العائــل وأفــراد األســرة، وتنتهــي باالغتصــاب تشــفًيا والقتــل، فــال يمكــن 
بــأي حــال مقارنــة معانــاة نســاء هــذه المناطــق المنكوبــة مــن جــراء الحــرب بنســاء بقيــة أقاليــم الســودان(6).

ــة التــي عاشــها معظــم الســودانيين منــذ االســتقالل فــي عــام 1956  ــة الصعب بســبب األوضــاع االقتصادي
التــي اســتفحلت فــي فتــرة نظــام الجبهــة اإلســالمية االنقالبــي، اضطــرت المــرأة الســودانية إلــى الخــروج إلــى 
العمــل مبكــًرا فــي مهــن ظلــت هامشــية علــى الرغــم مــن أهميتهــا فــي التكويــن االقتصــادي واالجتماعــي 
للبــالد عملــت النســاء الســودانيات مبكــًرا فــي الزراعــة والرعــي والخدمــة المنزليــة واألســواق- واجتذبــت 
هــذه المهــن التــي ظلــت »هامشــية« قطاًعــا واســًعا مــن النســاء المتعلمــات وغيــر المتعلمــات. إال أن نظــام 
البشــير كــرس خالــص جهــده لمحاربــة جهــد المــرأة الســودانية فــي العمــل المأجــور داخــل أو خــارج المنزل، 
وواجهــت مهــن مثــل بائعــات الشــاي والقهــوة »ســت الشــاي« وصانعــات األطعمــة الشــعبية فــي األســواق، 
ــا هائــاًل لشــرطة النظــام العــام  حمــالت مســتمرة ومســعورة، شــكلت هــذه الحمــالت المتكــررة مــورًدا مالًي
ــر الفــزع والرعــب فــي أنفــس النســاء الســودانيات العامــالت فــي هــذه المهــن،  ــت تثي ــي كان ومحاكمــه الت
مــن خــالل مصــادرة معــدات عملهــن وتقديمهــن إلــى محاكــم النظــام العــام، وإجبارهــن علــى دفــع غرامــات 
باهظــة الســترداد معــدات العمــل مقاعــد لجلــوس الزبائــن، أدوات صنــع الشــاي والقهــوة، أوانــي الطعــام 
وغيرهــا- إن يالحــظ هنــا أن إجــراء المحاكمــة يشــمل دفــع غرامــة ماليــة الســتعادة معــدات العمــل، وهــي 
آليــة تضمــن ألولئــك النســاء االســتمرار فــي عملهــن ليحافظــن علــى تغذيــة هــذا الجهــاز القمعــي باإلتــاوات 

الماليــة المقتطعــة مــن دخولهــن الشــحيحة.
خلقــت هــذه الحالــة مــن التعــدي المســتمر مــن قبــل الســلطة الحاكمــة علــى الفضــاء العــام الضيــق بطبعــه 
ــن  ــن المواطني ــي بي ــن الطبيع ــن التضام ــة م ــتقل، حال ــل المس ــي العم ــودانيات ف ــاء الس ــود النس ــى جه وعل
الســودانيين وهــؤالء النســوة الكادحــات، انعكــس هــذا التضامــن غيــر المعلــن خــالل الســنوات األخيــرة مــن 
ــة النســاء العامــالت،  ــن لهــذه الحمــالت بالتصــدي لهــا، وحماي ــد، فــي مقاومــة المواطني عمــر النظــام البائ
وإنقاذهــن مــن تلــك الهجمــات المســعورة، حيــث كان زبائــن هــؤالء النســوة والمــارة فــي الشــوارع يقومــون 

بتحذيرهــن قبــل وصــول الحمــالت لحمايــة معــدات وأدوات العمــل وإخفائهــا حتــى مضــي الحملــة.
خلفــت هــذه األجــواء مــن القمــع المنظــم للنســاء التــي أوجدهــا النظــام البائــد كًمــا هائــاًل مــن المــرارات 
المتزايــدة فــي أنفــس النســاء وقطــاع كبيــر مــن الســودانيين، وســاهمت فــي إيجــاد وضــع مــن الظلــم وانعــدام 
العدالــة ظــل محتقنًــا قابــاًل لالنفجــار فــي أي لحظــة، عــالوة علــى أنهــا وحــدت النســاء وأزالــت لحــد كبيــر 

الفــوارق االجتماعيــة بينهــن.

لالطــالع علــى األوضــاع فــي أقاليــم الســوداني التــي تعانــي الحــرب، وحتــى بعــد مجيــئ الحكومــة االنتقاليــة،   (6)

ــي 2021/4/24،  ــوهد ف ــان، ش ــبه األوط ــروب تش ــن ح ــي ميادي ــيرة« ف ــون كس ــة »غص ــرأة العربي ــر: الم انظ
علــى: https://bit.ly/3gARKW3، وكذلــك: كيــف اســتقبلت نســاء المعســكرات زيــارة بنســودا للســودان؟، 

https://bit.ly/3epOXwk :ــى ــي 2021/4/24، عل ــوهد ف ش

https://bit.ly/3gARKW3
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الـعـدد الثـالـث
تمـوز / يوليـو 2021

يها غبٌن تاريخي مشاركة أصيلة يغّذِ

كانــت مشــاركة المــرأة الســودانية فــي ثــورة ديســمبر المجيــدة 2018، مثــار إعجــاب واســتغراب لمراقبيــن 
عديديــن، لفــرط أهميتهــا ومركزيتهــا فــي هزيمــة نظــام 30 يونيــو 1989. لكــن بالنظــر إلــى المشــهد الكلــي 
ــع  ــراط الواس ــك االنخ ــع ذل ــم دواف ــتطيع أن نفه ــد، نس ــام البائ ــل النظ ــي ظ ــودانيات ف ــاء الس ــاع النس ألوض
ــودانية  ــرأة الس ــمة للم ــة والحاس ــعة والالفت ــاركة الواس ــذه المش ــت ه ــورة، كان ــي الث ــودانيات ف ــاء الس للنس
فــي الثــورة، هــي نتــاج نحــو 30 عاًمــا مــن القمــع والظلــم واإلقصــاء الممنهــج والمقنــن لمحــاوالت المــرأة 

ــا لألوضــاع التــي وجــدت نفســها فيهــا. الســودانية القيــام بمســؤولياتها ومقتضيــات حياتهــا وفًق
ــة«  ــة »الكنداك ــمبر 2018، أليقون ــورة ديس ــي ث ــاركتها ف ــن مش ــودانية ضم ــرأة الس ــار الم ــس اختي عك
ــر  ــا الكبي ــة)))، وعيه ــودانية القديم ــك الس ــي الممال ــالد ف ــل المي ــا قب ــور م ــى عص ــود إل ــي تع ــة الت التاريخي
بتراجــع أوضــاع المــرأة الســودانية، ليــس فــي ظــل نظــام اإلنقــاذ البائــد فحســب، وإنمــا كذلــك فــي وعــي 
ــة للمــرأة، تراجعــت  ــر واع فــي ترســيخ نظــرة دوني المجتمعــات الســودانية التــي ســاهمت بشــكل واٍع أو غي
ــه،  ــذي تعيش ــم ال ــة الظل ــن حال ــزز م ــا ع ــة، م ــا االقتصادي ــة وأوضاعه ــية واالجتماعي ــا السياس ــا أدواره معه
ــة الكنداكــة وحملــن اســمها كســقف ال يمكــن أن تقــل عنــه طموحاتهــن  فرفعــت النســاء الســودانيات أيقون

ــم.   ــش الكري ــاواة والعي ــة والمس ــي الحري ــة ف ــة واالقتصادي ــية واالجتماعي السياس
خرجــت جميــع المواكــب التــي رفعــت شــعار إســقاط النظــام »تســقط بــس« اســتجابة لنــداء معلــن يتضمن 
تحديــد موعــد ومــكان انطــالق الموكــب، وكانــت مشــاركة النســاء فيهــا الفتــة لالنتبــاه، وطــوال ثالثــة أشــهر 
أصــر الســودانيون علــى تطبيــق تكتيــك المواكــب المركزيــة المعلنــة مســبًقا فــي تحــٍد ســافر للســلطة، وهــي 
ــر  ــة غي ــك المواكــب المعلن ــوار تكتي ــى الث ــى أن تبن ــة، إل ــي انطلقــت مــن قلــب المــدن الحيوي المواكــب الت
ــن  ــم ع ــب بعده ــى حس ــب عل ــالق الموك ــكان انط ــت وم ــار وق ــة اختي ــاركين حري ــوا للمش ــة، وترك المركزي

قلــب العاصمــة الخرطــوم.
ونســبة ألن مواكــب الثــوار الســودانيين فــي األشــهر األولــى للثــورة كانــت معلنــة، حرصــت أجهــزة األمــن 
ــة، بحيــث  علــى إحاطــة المياديــن والمســاحات المعلــن عــن انطــالق المواكــب منهــا بكامــل قوتهــا القمعي
ــه.  ــن قمع ــة م ــزة األمني ــن األجه ــل أن تتمك ــرك قب ــه ويتح ــم صفوف ــع أو ينظ ــب أن يتجم ــن ألي موك ال يمك
وكانــت كل التقديــرات األمنيــة تقــول بفشــل هــذا التكتيــك الثــوري المكشــوف، وال ســيما أن القــوات األمنيــة 
للنظــام تحيــط بمــكان انطــالق الموكــب إحاطــة الســوار بالمعصــم. لكــن المشــاركة النوعيــة والكميــة للمــرأة 
الســودانية فــي مواكــب المــرأة الســودانية هــي التــي غلبــت كفــة الثــوار علــى القــوة القمعيــة للنظــام، ليــس 
ــاف – ــه مشــاركة جمــوع الســودانيات مــن مختلــف األطي ــذي أحدثت ــوري ال ــراق الث باإلمــكان شــرح االخت
نســاء عامــالت، طالبــات المراحــل الثانويــة والجامعيــة، ربــات منــازل، وخريجــات جامعيــات- وجميعهــن 
كــن ممــن اختــزن فــي ذاكراتهــن كل تجــارب النظــام البائــد فــي القمــع. كانــت »الزغــرودة« كصافــرة وإشــارة 
لبــدء المواكــب التــي أســقطت نظــام البشــير، تنطلــق فــي تمــام الســاعة الواحــدة ظهــًرا فــي كل مدن الســودان، 

مــن ألســن وأفــواه النســاء الالئــي كــن يســرن فــي الشــوارع.
مــاذا تعنــي »كنداكــة« أيقونــة المــرأة فــي احتجاجــات الســودان؟، تقريــر إخبــاري، شــوهد فــي 2021/4/26،   (7)

Kandaka: Resurrecting the Sudanese Queens, ac- :كذلــك ،https://bit.ly/3euA9wz علــى:

 cessed in 26L4L2021, at: https://bit.ly/3niq0qK

https://bit.ly/3euA9wz
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ــا: جلســات )رواق ميســلون( الحواريــة حــول الربيــع العربــي
ً
ثالث

)الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائل واآلفاق( )الجزء الثاني(

ــة  ــوات نغمي ــي أص ــد ه ــرودة أو الزغاري ــعبي، فالزغ ــم الش ــودانيين وفولكلوره ــة الس ــى ثقاف ــودة إل وبالع
ــا للتعبيــر عــن البهجــة أو الســرور –هــي تعبيــر مشــترك فــي وادي النيــل بيــن الســودان ومصــر  ُتصــدر فموًي
ــًرا عــن فرحــة النــاس بقــدوم المواليــد  والمشــرق العربــي- واســتخدمت الزغاريــد علــى مــر الســنوات تعبي
ــارة  ــودان إلث ــي الس ــدم ف ــذ الق ــتخدمت من ــك اس ــا كذل ــاح، لكنه ــرح بالنج ــراس أو الف ــي األع ــدد وف الج

ــر. ــة المخاط ــة مواجه ــاس لحظ ــي الن ــات ف ــث روح الثب ــة، وب الحماس
ليــس بمقدورنــا الحديــث عــن األثــر الــذي أحدثتــه الزغاريــد التــي كانــت تصــدح بهــا النســاء الســودانيات 
إيذاًنــا بانطــالق المواكــب الثوريــة، دون رؤيــة هــذا األثــر بالعيــن، لكــن باإلمــكان الحديــث عــن حالــة جزئيــة 
غيــر مكتملــة يمكــن مالحظتهــا ضمــن المشــهد الــذي يلــي انطــالق الزغاريــد: »كانــت الزغــرودة تبــث فــي 
ــاج  ــن الهي ــدى م ــى م ــى أقص ــم إل ــاس يدفعه ــن الحم ــتثنائية م ــة اس ــب حال ــي الموك ــاركين ف ــس المش أنف
الثــوري، فيتحــول ســريًعا الســيل الســاكن والبطــيء مــن جمــوع النــاس المتحركيــن فــي الشــوارع إلــى كتلــة 
ــت الزغــرودة تحــدث فعــل الســحر ضــد حشــود قــوات األمــن  ــل كان مشــتعلة مــن المقاومــة، وفــي المقاب
المخصصــة لقمــع المواكــب، كانــت تشــل حركتهــم، تصنــع منهــم تماثيــل حجريــة غيــر قابلــة للحركــة، تقيــد 
أيديهــم المســلطة ضــد الثــوار والممســكة بـــالعصي، والســياط، وقاذفــات عبــوات الغــاز المســيل للدمــوع 
والبنــادق المحشــوة بالرصــاص المطاطــي والحــي، كانــت زغاريــد النســاء الســودانيات تحــول جميــع ذلــك 
إلــى مــا يشــبه الكتــل الحجريــة الصمــاء، فتحيــد لثــواٍن ليســت طويلــة، لكنهــا حاســمة فــي تماســك الكتــل 
ــة وانســياب ســيلها، بحيــث يصعــب علــى أفــراد أجهــزة األمــن -بعــد أن يســتيقظوا مــن جمودهــم-  الثوري

قمــع حشــود الثــوار وكبــح جماحهــا أو تفريقهــا.
إدراك متأخر لقوة مشاركة المرأة

أدرك النظــام البائــد فــي وقــٍت متأخــٍر جــًدا قــوة مشــاركة المــرأة الســودانية فــي الثــورة، فاتجــه إلــى حياكــة 
ــه  مؤامــرة بغــرض تحجيــم مشــاركة المــرأة الســودانية فــي الثــورة وتعطيــل قدراتهــا التــي لــم تســتطلع قوات
القمعيــة مواجهتهــا. حينهــا ســرب النظــام تســجياًل صوتًيــا لمديــر جهــاز أمــن النظــام البائــد »صــالح قــوش« 
ــة  ــف هوي ــن كش ــوا م ــم تمكن ــه أنه ــر لقوات ــن تنوي ــه ضم ــن في ــول- يعل ــق اإلنترب ــن طري ــوب اآلن ع –المطل
الشــخص الــذي اغتــال الشــهيد الطبيــب »بابكــر عبــد الحميــد«، اغتالــه أحــد منســوبي جهــاز األمــن فــي أثنــاء 
ــة  ــان فــي حادث ــوار، وعلــى مــرأى ومســمع مــن شــهود عي ــن مــن الث ــه كطبيــب بإســعاف المصابي أداء واجب
كشــفت حجــم وحشــية النظــام تجــاه المتظاهريــن الســلميين- وادعــى مديــر األمــن قــوش حينهــا أنهم كشــفوا 
واقعــة مقتــل الشــهيد بابكــر، وأن مــن قتلتــه هــي »فتــاة اســتخدمت بندقيــة موريــس أخرجتهــا مــن حقيبتهــا«، 

وتوعــد قــوش فتــاة مجهولــة بالويــل بمحاكتهــا وإعدامهــا!!
ــر  فــي غضــون ســاعات فقــط فــي عقــب خــروج التســريب المقصــود للتســجيل الصوتــي الخــاص بمدي
ــل  ــاط وتقلي ــه إحب ــد من ــذي قص ــريب ال ــذا التس ــن ه ــزى م ــوار المغ ــف الث ــا، كش ــير حينه ــن البش ــاز أم جه
مشــاركة النســاء فــي مواكــب الثــورة، حيــث أن كل فتــاة ســودانية كانــت ســتصبح متهمــة وفًقــا إلفــادات قوش.
حينهــا تفجــرت قــدرات المــرأة الســودانية المشــاركة فــي الثــورة أمــام هــذا االدعــاء، وازدادت مشــاركتهن 

فــي المواكــب ولــم تغــب مســاهمتهن البــارزة حتــى ســقوط النظــام.
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ــات  ــي مؤسس ــاركة ف ــودان المش ــاء الس ــتورية لنس ــة الدس ــت الوثيق ــد كفل ــام البائ ــقوط النظ ــب س ــي عق ف
الحكــم –تنفيذيــة وتشــريعية وســيادية ووالئيــة- حصــة أثبتــت بـــ)40 فــي المئــة( مــن المقاعــد، لكــن رفــاق 
نضــال األمــس فــي الحريــة والتغييــر لــم تتوافــر لديهــم اإلرادة السياســية الكافيــة لتنفيــذ نــص مشــاركة النســاء 
علــى أرض الواقــع، فمثلــت النســاء بشــكل صــوري وغيــر منصــف فــي مجلســي الســيادة والــوزراء(8)، ولــم 
يتبــق مــن مؤسســات الحكــم االنتقالــي ســوى المجلــس التشــريعي الــذي تعتــزم النســاء اآلن نيــل حصتهــن 

فيــه كاملــة غيــر منقوصــة.
ــي،  ــة السياس ــام خاص ــاء الع ــي الفض ــل ف ــي العم ــات ف ــودانيات المنخرط ــاء الس ــن النس ــٌد م ــد عدي ُيعي
ــر الذكــوري داخــل األحــزاب  ــى ســيادة التفكي ــة، إل ــل النســاء فــي مؤسســات الحكــم االنتقالي ضعــف تمثي
ــات  ــزاب والتنظيم ــذه األح ــل ه ــاء داخ ــل النس ــف تمثي ــب ضع ــى جان ــودانية، إل ــية الس ــات السياس والتنظيم
ــل  ــة داخ ــي أدوار ثانوي ــا ف ــة، وتحصره ــدم األهلي ــا بع ــرأة تصمه ــة للم ــورات نمطي ــيادة منظ ــها(9)، وس نفس

ــر(10). ــل تقدي ــى أفض ــام، عل ــل الع ــدان العم مي
مطالب النساء بالعدالة والمساواة

حمــل وضــع االقتصــاد الســوداني المتــردي، الحكومــة االنتقاليــة علــى البحــث عــن دعــم بلــدان العالــم 
القتصادهــا المنهــار، فقامــت الحكومــة االنتقاليــة بقيــادة »عبــد اللــه حمــدوك« بإلغــاء بعــض القوانين الســارية 
ــة  ــت الحكوم ــام(11)، أدخل ــام الع ــون النظ ــة قان ــت الحكوم ــرى، فألغ ــل أخ ــد وتعدي ــام البائ ــد النظ ــذ عه من
تعديــالت علــى القانــون الجنائــي ليتضمــن تجريــم ختــان اإلنــاث(12)، لكــن تظــل تلــك التغييــرات ضعيفــة 
ــزال قانــون األحــول الشــخصية للمســلمين  ــة والمســاواة، إذ ال ي ــة بتطلعــات النســاء نحــو العدال جــًدا مقارن
ســارًيا بالنصــوص ذاتهــا التــي صاغهــا النظــام البائــد، ويتضمــن عــدم الموافقــة علــى ســفر النســاء والبنــات 
ــن،  ــة أمهاته ــون بحضان ــن يحظ ــال الذي ــة األطف ــفر بمعي ــى الس ــاء عل ــدرة النس ــدم ق ــرم، وع ــن دون مح م
ويشــمل ذلــك عــدم قــدرة النســاء علــى اســتخراج وثائــق الســفر الالزمــة إال بموافقــة والــد الطفــل/ة، بجانــب 
اســتمرار هــذه القوانيــن التــي تحــد مــن قــدرة المــرأة علــى مواصلــة تعليمهــا وترقيهــا فــي ســلم العمــل أو 
حصولهــا علــى وظائــف أعلــى بأجــور مســاوية للرجــل، مــا تــزال النســاء الســودانيات يتطلعــن إلــى مزيــد مــن 

مــاذا جنــت المــرأة الســودانية خــالل الفتــرة االنتقاليــة؟، تقريــر إخبــاري علــى »اندبندنــت عربيــة« شــوهد فــي:   (8)

https://bit.ly/3sNSauJ علــى:    ،2021/4/24

المــرأة الســودانية ورحلــة البحــث عــن الحقــوق الغائبــة، المركــز المصــري للفكــر والدراســات االســتراتيجية،   (9)

https://bit.ly/3sQTdKu :ــى ــي 2021/4/24، عل ــوهد ف ش
قيــادات نســوية تبــدي قلقهــا بشــأن تعديــالت الوثيقــة وإقصــاء النســاء مــن مجلــس الشــركاء، تقريــر إخبــاري   (10)

https://bit.ly/3dOeFLW :ــى ــي 2021/4/24، عل ــوهد ف ــودان« ش ــرا س ــع »الت ــى موق عل
إلغــاء قانــون النظــام العــام: »نصــر أّول« للمــرأة الســودانية، تقريــر إخبــاري علــى موقــع »العربــي الجديــد«،   (11)

https://bit.ly/2QyHy5Z :شــوهد فــي 2021/4/24، علــى
رســمًيا.. تجريــم ختــان اإلنــاث فــي الســودان بعقوبــة تصــل إلــى 3 ســنوات، تقريــر إخبــاري علــى دي دبليــو،   (12)

https://bit.ly/2PljAKL :ــى ــي 2021/4/24، عل ــوهد ف ش
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ــا: جلســات )رواق ميســلون( الحواريــة حــول الربيــع العربــي
ً
ثالث

)الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائل واآلفاق( )الجزء الثاني(

اإلنصــاف فــي مــا يخــص التشــريعات المتعلقــة بالحمايــة مــن مختلــف أشــكال العنــف(13)، وهــي مطالــب 
تــزداد يوًمــا بعــد يــوم مــع كل حادثــة عنــف جديــدة تظهــر لإلعــالم(14). 

عنف مجتمعي وأسري متزايد

علــى الرغــم مــن ضعــف اإلصالحــات القانونيــة المشــار إليهــا أعــاله، ومحدوديــة تأثيرهــا، وعــدم ارتقائهــا 
ــة المــرأة  ــة تجــاه القوانيــن المقيــدة لحري إلــى مســتوى مطالــب النســاء، والتــي انتهجتهــا الحكومــة االنتقالي
والمطالبــة، إال أنهــا ســرعان مــا انعكســت علــى واقــع النســاء والفتيــات الســودانيات، فــي أشــكال مختلفــة 
مــن العنــف المجتمعــي واألســري القاســي بمــا يشــبه التشــفي واالنتقــام(15)، خاصــة ضــد مــن هــن فــي قيــادة 

مســيرة المقاومــة.
وفجــرت حادثــة القتــل المأســاوي للطفلــة الســودانية »ســماح الهــادي« علــى يــد والدهــا لمخالفتهــا أوامره 
بالخــروج مــن المنــزل(16)، ومــا تالهــا مــن تواطــؤ أســرتها وبعــض ســكان المنطقــة وتواطــؤ الشــرطة، وعــدم 
قيامهــا بواجبهــا تجــاه الجريمــة علــى الوجــه األكمــل، فجــرت موجــة مــن الغضــب فــي أوســاط الــرأي العــام، 
وداخــل الحركــة النســوية علــى وجــه الخصــوص، قــاد إلــى المزيــد مــن التضامــن النســوي، وحمــل ســلطات 
إنفــاذ القانــون علــى إعــادة فتــح التحقيــق فــي الحادثــة، وتشــريح جثــة القتيلــة، وتوجيــه االتهــام بالقتــل العمــد 

لوالدهــا، والتســتر وتضليــل العدالــة إلــى بقيــة أفــراد أســرتها الذيــن شــهدوا الحادثــة.
أحدثــت جريمــة قتــل الطفلــة ســماح الهــادي هــزة كبيــرة فــي وجــدان معظــم الســودانيين، وحملــت علــى 
ظهــور مــا عــرف بـ»البيــان النســوي«(17) الــذي أحــدث حالــة انقســام كبيــر فــي أوســاط الســودانيين، وال ســيما 
بيــن الناشــطين سياســًيا منهــم، مــا ســمح ألول مــرة بانكشــاف أصــوات عديــدة انخرطــت فــي الثــورة، لكنهــا 

مبــادرة نســائية تطالــب بقانــون رادع ضــد التحــرش والجبليــة تصــف الســلوك بغيــر المقبــول، تقريــر إخبــاري   (13)

https://bit.ly/3vpjaCJ :ــى ــي 2021/4/24، عل ــوهد ف ــودان« ش ــرا س ــع »الت ــى موق عل
ــن  ــدرات م ــات المنح ــاء والفتي ــف والنس ــاء الري ــى نس ــة عل ــاكات الواقع ــزال االنته ــا ت ــر، م ــع األم ــي واق ف  (14)

أقليــات دينيــة وإثنيــة صغيــرة، بعيــدة عــن متنــاول اإلعــالم وقلمــا تهتــم بهــا حمــالت المناصــرة والتضامــن 
لعــدة أســباب اجتماعيــة وطبقيــة فصلهــا بشــكل مميــز المقــال المعنــون: “يســرا فــؤاد تكتــب.. طبقيــة النضــال 

https://bit.ly/3vlA1q2 :ــط ــى الراب ــي 2021/4/24، عل ــوهد ف ــت“ ش ــد اإلنترن ــي عه ــار ف ــة اليس وأزم
انتشــرت حملــة علــى وســائل التواصــل االجتماعــي تنــادي بجلــد الفتيــات الالئــي يــرى مطلقــو الحملــة أن   (15)

لباســهن غيــر محتشــم، وتزامنــت مــع مطلــب مــن مديــر شــرطة واليــة الخرطــوم بعــودة قانــون النظــام العــام، 
ــلب حريتهــن تشــارك  ــا لقمــع النســاء وس ــا منظًم ــن مخطًط ــن الواقعتي ــن الحقوقيي ــن المدافعي ــد م وعــدَّ عدي
ــوز  ــي الرم ــا ه ــاء.. م ــد النس ــرة جل ــر: ظاه ــرطة، أنظ ــادة الش ــي قي ــدة ف ــد المتواج ــام البائ ــر النظ ــه عناص في

https://bit.ly/3xpLtT1 :ــى ــي 2021/4/24، عل ــوهد ف ــدالالت؟، ش وال
مقتــل ســماح.. جريمــة بشــعة أمــام مكتــب النائــب العــام، تقريــر إخبــاري علــى موقــع »التــرا ســودان« شــوهد   (16)

https://bit.ly/3vk6s8g :ــط ــى الراب ــي 2021/4/24، عل ف
ــان النســوي الســوداني،  ــان النســوي يمكــن العــودة إلــى: جــدل علــى مواقــع التواصــل بشــأن البي حــول البي  (17)

 ،https://bit.ly/3sQsTjF :تقريــر إخبــاري مصــور علــى الجزيــرة مباشــر، شــوهد فــي 2021/4/24، علــى
وكذلــك انظــر: الموكــب النســوي فــي الخرطــوم.. حشــد تاريخــي علــى الرغم مــن االعتــداءات والتحرشــات، 

https://bit.ly/3exstcU :ــى ــي 2021/4/24، عل ــوهد ف ش

https://bit.ly/3sQsTjF
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الـعـدد الثـالـث
تمـوز / يوليـو 2021

فــي حقيقــة األمــر تســتبطن منظــوًرا تقليدًيــا، ومحافظــة جــًدا تجــاه قضايــا تحــرر المــرأة(18). هــذا بالطبــع مــع 
وجــود تيــار واســع يعــارض أي مســاس بالقوانيــن المقيــدة لحريــة المــرأة، قوامــه أساًســا مــن أنصــار النظــام 
ــة(19) مــن  ــات العشــائرية والقبلي ــن والتكوين ــد مــن أنصــاف المتعلمي ــة والعدي ــد والقــوى الســلفية الديني البائ

المدافعيــن عــن القيــم التقليديــة التــي ال ترتكــز إلــى أي مرجعيــة دينيــة. 
خاتمة

حملــت حالــة العنــف المجتمعــي واألســري الممــارس ضــد النســاء والفتيــات فــي اآلونــة األخيــرة -كمــا 
ــرة  ــه طــوال الفت ــة- علــى عــودة الحركــة النســوية بشــكل أقــوى ممــا كانــت علي ــا فــي هــذه المقال مــر معن
االنتقاليــة، وأدت إلــى حالــة مــن التضامــن الواســع، كانــت إحــدى نتائجــه المباشــرة حالــة الجرأة والشــجاعة 
التــي اعتــرت الفتيــات الســودانيات، وقــادت إلــى الكشــف عــن عــدد ال يســتهان بــه مــن جرائــم االعتــداء 
ــم وتواطــؤ واســع داخــل إطــار األســر  ــم فــي الســابق بتكت ــي كانــت تت ــات، الت والقتــل ضــد النســاء والفتي
ــة التــي تعيشــها الحركــة النســوية الســودانية  ــة االنتفاضــة الحالي والمجتمعــات الضيقــة، كمــا ســاهمت حال
فــي بــروز أصــوات قويــة تطالــب النســاء والفتيــات بالدفــاع عــن أنفســهن فــي الشــوارع ضــد أي مــن أشــكال 
ــر مــن الفتيــات والنســاء وجعلهــن ينخرطــن  التعــدي والتحــرش المحتمــل، مــا عــزز الثقــة فــي أنفــس كثي
بقــوة فــي حركــة التضامــن النســوي الحاليــة. لكــن فــي المقابــل حركــت هــذه االنتفاضــة النســوية األخيــرة 
ــى  ــا عل ــد، وحملته ــادات والتقالي ــن والع ــاوى الدي ــرة بدع ــة والمتدث ــوى المحافظ ــن الق ــد م ــاوف عدي مخ
بــث خطابــات الكراهيــة وتهييــج العواطــف فــي مواجهــة مــا تعــّده خطــًرا تمثلــه مطالبــة النســاء بحقوقهــن، 
ــن  ــد م ــى المزي ــع إل ــع أن يدف ــة يتوق ــاء الحقوقي ــب النس ــة لمطال ــات المعادي ــذه المجموع ــاط ه إال أن نش
الصالبــة وقــوة التضامــن داخــل الحركــة النســوية الســودانية، بمــا يعنــي أن ثــورة نســاء الســودان مــا تــزال 
ــد  ــا يفي ــا، كم ــي طريقه ــف ف ــي تق ــات الت ــات والعقب ــدد التحدي ــددة« بتج ــورة متج ــي »ث ــا، وه ــي بداياته ف

عنــوان هــذه المقالــة.

خيضــت العديــد مــن النقاشــات، علــى وســائل التواصــل االجتماعــي بيــن النشــطاء الســودانيين، أوضحــت   (18)

ــة  ــل الكتل ــى داخ ــاف، حت ــاواة واإلنص ــة والمس ــاء بالحري ــب النس ــد مطال ــع أو ض ــاف م ــم االصطف حج
الجماهيريــة التــي انخرطــت بقــوة فــي الثــورة وســاهمت فــي إســقاط النظــام، لكــن كانــت المفاجــأة أن مــن 
بيــن هــذه األصــوات المناصــرة للمنظــور التقليــدي والمحافــظ تجــاه قضايــا المــرأة، نســاء كــن مشــاركات فــي 

ــون هــذا المنظــور المحافــظ.  ــن يتبن ــة مــن الرجــال الذي ــب أكثري ــى جان ــورة ديســمبر، إل ث
عــادة مــا تتدخــل القيــادات العشــائرية والقبليــة فــي جرائــم القتــل أو الضــرب التــي يرتكبهــا أحــد الذكــور ضــد   (19)

نســاء أســرته، ويحاولــون حــل القضيــة خــارج اإلطــار القانونــي بحجــة أنــه ال يعقــل أن تفقــد األســرة شــخًصا 
آخــر بالســجن أو اإلعــدام –يقصــد الجانــي- بعــد أن فقــدت أحــد أفرادهــا، وفــي كثيــر مــن الحــاالت يتطــوع 
البعــض بتهديــد الفتيــات الالئــي يســعين للفــت انتبــاه الــرأي العــام لمثــل هــذه الجرائــم التــي تقــع ضحيتهــا 
قريباتهــن أو صديقاتهــن. وقــد يأتــي التهديــد مــن أقربــاء األســرة وكثيــًرا مــا تتواطــأ الشــرطة فــي مثــل هــذه 

الجرائــم مــع الجنــاة.
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