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تقدٌم
ٌسرنا أن نقدم المحاضرة رقم “  ”8من سلسلة محاضرات للمرشحٌن  ،والمحاضرة جاءت حسب تو
صٌات وقرارات المؤتمر السادس بتقدٌم محاضرة للمرشحٌن عن الماركسٌة وقضٌة المرأة ،وحسب ما
جاء اٌضا فً دورة (ل.م) فً نوفمبر  ، 7102وتوصٌات االجتماع الموسع للجنة المركزٌة مع الكادر
النسائً بضرورة تقدٌم محاضرة للمرشحٌن عن  :الماركسٌة وقضٌة المرأة .ونأمل أن تصلنا المالحظا
ت من المناطق والمكاتب والفروع علً المحاضرة حتً نضمنها فً الطبعة الثانٌة.
مع تقدٌرنا
مكتب التثقٌؾ المركزي
ٌونٌو 7102م
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الماركسٌة وقضٌة المرأة
نظرت الماركسٌة الً قضٌة تحرٌر المرأة فً ارتباط وثٌق مع تحرٌر المجتمع من كل أشكال االضطهاد الطبقً
والقومً واالثنً والدٌنً ،وكما هو معلوم ،فان اول بحث رائد فً الماركسٌة حول قضٌة المرأة هو الذي قدمه انجلز
فً مؤلفه( اصل العائلة والملكٌة الخاصة والدولة) ،والذي نشر ألول مرة عام 0881م ،استند انجلز فً مؤلفه علً
بحث عالم االجتماع االمرٌكً مورؼان الذي عاش لفترة عشرٌن سنة وسط القبائل البدائٌة للهنود الحمر.
انطلق انجلز من الفهم المادي للتارٌخ الذي ٌقول أن التحول فً اسلوب االنتاج ٌؤثر علً الوجود االنسانً باسره ،بما
فً ذلك شكل العالقات بٌن الرجال والنساء ،وال ٌمكن الفصل بٌن االنتاج وتجدٌد النوع البشري فً تطور المجتمع.
وكانت اهم استنتاجات انجلز تتلخص فً اآلتً:
 -0النظرة الً دونٌة المرأة هً نتاج تطور تارٌخً اجتماعً ،ال تتعلق بالفروق البٌولوجٌة بٌن المرأة والرجل.
 -7المجتمعات البدائٌة شهدت المساواة بٌن المرأة والرجل ،وكانت العالقات الجنسٌة تقوم علً االختٌار الحر من
الطرفٌن  ،كما شهدت تلك المجتمعات حق األم  ،كان االبناء ٌنسبون الً األم.
 -3مع ظهور المجتمعات الزراعٌة والرعوٌة والفروق الطبقٌة والدولة ،وتركز الثروة فً ٌد الرجال( ملكٌة االراضً
الزراعٌة وقطعان الماشٌة) ،بدأت تظهر عدم المساواة بٌن المرأة والرجل  ،واصبحت الوراثة من جهة االب الستمرار
سٌطرة الرجل.
 -1أشار انجلز الً أن االطاحة بحق األم كان الهزٌمة التارٌخٌة العالمٌة لجنس النساء ،ومن هنا بدأت سٌطرة الرجل
وهٌمنته فً المجتمع  ،وتراجع دور المرأة الً المنزل .وهذه الهزٌمة ارتبطت بانقسام المجتمع الً طبقات
مستؽلة(بكسر الؽٌن) ومستؽلة(بفتح الؽٌن) ،وبالتالً ٌستحٌل فصل النساء عن تحرٌر المجتمع ككل من االضطهاد
الطبقً وكل أشكال القمع واالضطهاد األخرى.
اضافة لمساهمة انجلز التً كانت رائدة بحق فً البحث عن الجذور الحقٌقٌة الضطهاد المرأة والتً شكلت سالحا هاما
فً الحركة النسوٌة فً نضالها من اجل التحرر ،أشار ماركس فً مؤلفات متفرقة الً قضٌة المرأة علً النحو التالً:
 -0ان تطور المجتمع ٌقاس بتقدم المرأة.
 -7خروج المرأة للعمل مع الرجل ،البد أن ٌصبح بالضرورة مصدرا للتقدم االنسانً ،وٌخلق أساسا اقتصادٌا جدٌدا
لشكل أعلً من األسرة وللعالقات بٌن الجنسٌن  ،مكان العمل ٌفتح أمام النساء أوسع الفرص للنضال والتنظٌم.
 -3النضال ضد اضطهاد المرأة مهمة الرجال والنساء فً الحزب  ،ولٌس مهمة النساء وحدهن ،ألن تحسٌن احوال
العامالت تفٌد المجتمع وكل العاملٌن ( رٌاض االطفال ،المساواة فً األجر ،االجازة مدفوعة االجر فً حالة الوالدة،
الحضانات المجانٌة .. ،الخ).
 -1وكان من رأي ماركس و انجلز أن تحرٌر المرأة ٌتطلب لٌس فقط دخولها الً مجال االنتاج االجتماعً  ،انما كذلك
احالة الخدمات من امثال العناٌة باألطفال والمسنٌن والعجزة الً المجتمع .كما ٌمثل ازالة الفوارق الطبقٌة وتقسٌم
العمل بٌن الجنسٌن شرطا مسبقا لبلوغ النساء المساواة التامة.
الشق الثقافً لتحرٌر المرأة
علً أنه من الخطأ التصور ان الماركسٌة نظرت الً تحرر المرأة فً مستوي العالقات االقتصادٌة واالنتاجٌة فقط ،
ولكن للمسألة شقها الثقافً الذي ٌتعلق بالبنٌة الفوقٌة للمجتمع ،فبمجرد تحرٌر المجتمع كله من االضطهاد الطبقً
ومساواة المرأة مع الرجل فً األجر وبقٌة الحقوق  ،ال ٌعنً ذلك أن قضٌة المرأة قد تم حلها .ذلك أن لقضٌة المرأة
شقها الثقافً والذي ٌتعلق بالصراع ضد االٌدٌولوجٌة التً تكرس اضطهاد المرأة ودونٌتها  ،والتً هً نتاج قرون
3

طوٌلة من قمع واضطهاد المرأة  ،وبالتالً البد من مواصلة الصراع فً الجبهة الثقافٌة أو البنٌة الفوقٌة للمجتمع ،ضد
االفكار والمعتقدات التً تكرس دونٌة المرأة والتً كرستها مجتمعات الرق واالقطاع وحتً الرأسمالٌة التً تعٌد انتاج
عدم المساواة فً توزٌع الثروة وبٌن البلدان المتخلفة والرأسمالٌة ،وتعٌد انتاج عدم المساواة بٌن المرأة والرجل
وتجعل منها سلعة واداة للمتعة الدعارة واداة لإلعالن الدعاٌة ،اضافة للقهر الطبقً والثقافً واالثنً والجنسً.
فال ٌكفً فقط التحرر االقتصادي وزوال المجتمع الطبقً ،بل البد من خوض صراع فكري وثقافً طوٌل النفس ضد
البنٌة العلوٌة التً تكرس اضطهاد ودونٌة المرأة.
اذن قضٌة المرأة ننظر لها نظرة شاملة وفً ابعادها المتعددة ومن زاوٌة :تحررها كجنس ومن االضطهاد الطبقً
والقومً واالثنً والنفسً واألبوي ،وفً مستوي البنٌة الثقافٌة للمجتمع التً تكرس اضطهاد المرأة والتً هً نتاج
قرون من مجتمعات الرق واالقطاع وال تزول بٌن ٌوم ولٌلة ،بل تحتاج الً نضال ثقافً وفكري شاق.
أشار ماركس و انجلز الً أن االشتراكٌة توفر الظروؾ المادٌة والحقوقٌة الضرورٌة للمرأة  ،اال أن االوهام فً ان
تؤدي االشتراكٌة الً هذا التحرر تلقائٌا لم ٌدر بخلد مؤسسً الماركسٌة  ،ولم ٌتصور ماركس و انجلز :أنه مع انتصار
االشتراكٌة ستسود المساواة فورا بٌن المرأة والرجل  ،فقد تناول ماركس االشتراكٌة بصورة واقعٌة مشٌرا الً أن
الحدٌث ٌدور حول تشكٌلة اشتراكٌة تخرج من احشاء الرأسمالٌة ،ولذا سوؾ تحتفظ بسماتها ،التً تعٌد انتاج عدم
المساواة لفترة طوٌلة ،والسٌما البنٌة العلوٌة التً تكرس اضطهاد المرأة.
كما كان لٌنٌن ٌشٌر الً أن ( المساواة فً القانون ال ٌعنً المساواة فً الحٌاة)  ،وكان لٌنٌن ٌدرك تماما أن عدم
المساواة بٌن الجنسٌن سٌبقً فً المجتمع الجدٌد  ،واسطع مثال علً ذلك هو العمل المنزلً ٌقول لٌنٌن (حتى فً ظل
المساواة التامة فً الحقوق ٌبقً علً كل حال ذلك التقٌٌد الفعلً للمرأة ألنه ٌلقى علً كاهلها أعباء كل الشئون
المنزلٌة وهذه الشئون المنزلٌة هً فً ؼالبٌة الحاالت أقل األعمال التً تقوم بها المرأة انتاجٌة واكثرها وحشٌة
واشدها وطأة وارهاقا  ،وهذا العمل فً منتهى الحقارة والصؽر وال ٌنطوي على شًء من شأنه أن ٌسهم بقدر ما فً
تطوٌر المرأة)( لٌنٌن المؤلفات الكاملة مجلد  ،11ص .)052
كما كان لٌنٌن ٌشٌر الً (أن الطبقة العاملة ال تستطٌع احراز حرٌتها الكاملة اذا لم تحرز الحرٌة الكاملة للنساء).
مثال من تجربة الثورة الروسٌة:
كانت الثورة الروسٌة نقطة تحول حرجة فً حقوق المرأة حٌث اعطت الثورة المرأة الحقوق التالٌة ،علً سبٌل المثال
ال الحصر-:
 -0الحق الكامل فً االقتراع.
 -7حق الطالق وطوعٌة عالقة الزواج.
 -3المساواة فً االجور وحقوق النساء والرجال فً العمل.
 -1المساواة الكاملة فً الحقوق بٌن الزوج والزوجة.
 -5الؽاء التمٌٌز بٌن االطفال الشرعٌٌن وؼٌر الشرعٌٌن.
 -2حق االجهاض
 -2الحق فً اختٌار اسم الزوج أو الزوجة.
 -9التعلٌم المختلط.
 -01منع الدعارة ..الخ
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أي أن الثورة الروسٌة حققت بضربة واحدة كل الشعارات التً كانت تطالب بها الحركة النسوٌة فً اوروبا منذ الثورة
االنجلٌزٌة والثورة الفرنسٌة ،ولكن القوانٌن شًء والواقع الروسً شًء آخر ،فقد كان الواقع الروسً متخلفا ،اضافة
الً حروب التدخل والفقر والبطالة ،كل ذلك جعل حق الطالق للمرأة مستحٌل ،كما تجلى التدهور فً اوضاع النساء الً
عودة الدعارة ،كما أشار تونً كلٌؾ فً مؤلفه  (:نقد الحركة النسوٌة) ،حٌث أوضحت االحصاءات الرسمٌة عام
 :0970عدد العاهرات فً بتروؼراد  02ألؾ والً 01ألؾ فً موسكو ،وانتشرت بٌوت الدعارة والقوادٌن.
 اللجوء الً الصناعة الثقٌلة كان علً حساب سلع االستهالك مثل األدوات المنزلٌة التً تخفؾ اعباء النساء اضافةلعمل النساء فً الصناعات الثقٌلة الضارة بصحتهن.
 فً عام  ، 0932تم الؽاء االجهاض القانونً ،فٌما عدا الحاالت التً تهدد الحٌاة أو الصحة أو احتماالت وجود مرضوراثً خطٌر.
 فرضت قوانٌن عامً  0932 ،0935عقوبات علً الطالق  ،وهً رسوم خمسٌن روبل علً أول طالق وخمسٌن علًالطالق الثانً وثالثمائة علً الطالق الثالث ،الً تسجٌل واقعة الطالق فً الوثائق الرسمٌة.
 تم الؽاء التعلٌم المختلط عام 0913م. صدور قانون فً ٌ/1ولٌو0917/مٌ ،حدد عقوبات شدٌدة علً الطالق بزٌادة الرسوم ( تتراوح بٌن خمسمائة والفًروبل) ،وهى مبالػ تجعل الطالق مستحٌال اال علً المٌسورٌن.
وٌخلص تونى كلٌؾ الً أن هذا التراجع ارتبط بالقهر والتسلط والبٌروقراطٌة الضخمة ذات االمتٌازات الواسعة  ،اضافة
الً نزع ملكٌة مالٌٌن الفالحٌن الذٌن ارؼموا علً العمل فً مزارع تعاونٌة .
وكان اخضاع النساء واحدا من وجوه الثورة المضادة الستالٌنٌة.
اضافة الً أن مساواة المرأة مع الرجل فً األجر وحق المرأة فً العمل لم ٌؽٌر عقلٌة الرجل الشرقً والتً نتاج قرون
من النظرة الدونٌة للمرأة والتً تقوم بكل اعباء الواجبات المنزلٌة ،رؼم التحوالت االشتراكٌة التً تمت.
لقد كان لمصادرة الدٌمقراطٌة والقمع الستالٌنً اضافة لتخلؾ الواقع الروسً نفسه الدور الرئٌسً فً اجهاض
مكتسبات المرأة التً حققتها فً بداٌة الثورة الروسٌة  ،وكان هذا من اسباب انهٌار التجربة االشتراكٌة( قمع نصؾ
المجتمع) .وألن المرأة التً تتمتع بحقوقها كاملة هً األقدر علً الدفاع عن النظام الجدٌد  ،وأن قضٌة تحرٌر المجتمع
من القمع واالضطهاد هً مهمة الرجال والنساء ،وكما أشار لٌنٌن :أن المرأة الشٌوعٌة لها الواجبات والحقوق نفسها
للرجل الشٌوعً ،وال تنظٌمات منفصلة للنساء.
الحركات والمدرس النسوٌة الجدٌدة:
فً الؽرب الرأسمالً ظهرت مدارس نسوٌة جدٌدة قامت علً نقد واقع المرأة فً المجتمعات الرأسمالٌة المتطورة
ونقد التجربة االشتراكٌة الستالٌنٌة ،باعتبارها كانت مخٌبة لآلمال فٌما ٌتعلق بتحرٌر المرأة ،ومهما كانت الخالفات
حول هذه المدارس اال أنها أسهمت فً رفع الوعً بقضٌة المرأة  ،وظهرت المراكز المتعددة التً تدافع عن حقوق
المرأة من زواٌا ومداخل متعددة ،تناولت ابعاد جدٌدة حول قضٌة المرأة ،أفرزها تطور المجتمع الرأسمالً المعاصر وان
كان من المهم ربط الجزء بالكل ،وضرورة النظرة الدٌالكتٌكٌة الشاملة ،والتً تتناقض مع النظرة االحادٌة الجانب:
 فهناك الحركات النسوٌة اللٌبرالٌة والتً تطالب بالحقوق السٌاسٌة والمعاملة المتساوٌة مع الرجال ،ولكن من الزاوٌةالطبقٌة تدافع هذه الحركات عن نمط االنتاج الرأسمالً ،وتصور قضٌة المرأة وكأنها نسبة(كوتة) ،أو تمثٌل شكلً لها
فً المؤسسات البرلمانٌة ،دون استكمال تلك الحقوق بالمحتوي االقتصادي واالجتماعً والثقافً وتحرٌر المجتمع ككل
من االضطهاد الطبقً والثقافً.
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 وهناك الحركات النسوٌة الرادٌكالٌة التً توجه سهام نقدها للمعاٌٌر االبوٌة الذكورٌة ،وكأن الذكور ٌمثلون طبقةاجتماعٌة واحدة ،علما أن بعض الذكور ٌدافعون عن قضٌة المرأة وتحرٌر المجتمع من كل اشكال االضطهاد ،وبعض
الذكور له مصلحة فً تكرٌس المجتمع الرأسمالً الذي ٌعٌد انتاج عدم المساواة فً الثروة وفً النوع ،كما أن هناك
بعض النساء ٌدافعن بشراسة عن مصالحهن الطبقٌة فً المجتمع الرأسمالً.
 وهناك الحركات التً تسهم فً تقدٌم خدمات خاصة مثل المراكز النسائٌة لتقدٌم العون لضحاٌا االؼتصاب والعناٌةبأمراض النساء واالستشارة النفسٌة أو العناٌة بالطفل.
 كما أن هناك حركات نسوٌة تفتقد النظرة الشاملة لقضٌة المرأة وتصور أن العدو هو الرجل باعتباره القوى التًتضطهد المرأة وسٌطرته فً الدور الذكوري ،وال ترى أن الرأسمالٌة أو أي نظام آخر هو السبب وراء اضطهاد النساء(
تونً كلٌؾ :المصدر السابق ،ص .)727
 وهناك االتجاه النسوي الذي ٌرجع اضطهاد المرأة الً عامل نفسً وجنسً  ،والً أن التناقضات الطبقٌة نبحث عنهافً الالمساواة بٌن الرجال والنساء  ،وبالتالً ،فان الدعوة لؤلضراب فً سرٌر الزوجٌة سٌسدد ضربة لٌس فقط الً
التعالً الجنسً ونواتجه الثانوٌة من مجتمع طبقً وعنصرٌة  ،كما ٌري أن المرأة الؽنٌة عمٌاء عن ظروؾ النساء من
بنات جنسها ،كما ٌري عدم اختالط الرجال بالنساء( المساحقات) ،وأن الحل هو امة المساحقات.
ولكن التجربة اكدت أن تلك االتجاهات لم تحل قضٌة المرأة ،بسبب عدم النظرة الشاملة  ،وأن القضٌة ما زالت تكمن
فً نضال المرأة والرجل من التحرر من كل اشكال االضطهاد الطبقً والقومً واالثنً والجنسً والثقافً .كما ٌؤكد
خصوصٌة وضع المرأة وضرورة العمل المشترك بٌن النساء ؼض النظر عن منطلقاتهن الفكرٌة لتحرٌر المرأة بتحقٌق
المطالب العامة التً تهم المرأة كجنس .كما تؤكد تلك االتجاهات أن الرجل نفسه ٌحتاج الً تحرٌر من البنٌة الفوقٌة
للمجتمع التً تكرس دونٌة المرأة.
خصوصٌة واقع المرأة السودانٌة
علً أن منهج الماركسٌة البد أن ٌؽوص بنا لمعرفة واقع وخصوصٌة تطور المرأة السودانٌة  ،وذلك أن دراسة واقع
المرأة السودانٌة وتطورها ال ٌنفصل عن تطور المجتمع السودانً ،ألن التقدم االجتماعً ٌقاس بتقدم النساء ودرجة
اسهامهن فً تطور ورقً المجتمع ،كما أن دراسة تطور المرأة السودانٌة ال ٌنفصل عن تحلٌل المجتمع ودراسة
التفاوت الطبقً واالجتماعً والتنوع فً سبل كسب العٌش وتطور قوى االنتاج وعالقات االنتاج  ،وتوضٌح التقسٌم
االجتماعً للعمل بٌن الرجال والنساء  ،والنظر فً الجذور التارٌخٌة لتهمٌش المرأة  ،ومتابعة األشكال الثقافٌة التً
تكرس التماٌز بٌن الرجال والنساء ،فال ٌكفً  ،أن نشٌر فقط الً العوامل االقتصادٌة الستؽالل المرأة واضطهادها  ،بل
البد من االشارة للعوامل المكملة الثقافٌة واالجتماعٌة التً تسهم فً اعادة انتاج اضطهاد المرأة.
بدون التقلٌل من أهمٌة وحصاد الفكر النظري الذي درس الجذور التارٌخٌة لتطور واضطهاد المرأة مثل مؤلؾ انجلز(
أصل العائلة والملكٌة الخاصة والدولة) ،وكذلك ما توصل الٌه علم االنثروبولوجٌا المعاصر وما اكده علً أهمٌة
الدراسة المستقلة لكل مجتمع  ،وكذلك ظهور الحركات النسوٌة بمدارسها المختلفة  ،وما توصلت الٌه الدراسات
المتخصصة حول المرأة وقضاٌا النوع  ،كل ذلك مفٌد  ،وٌوضح لنا الزواٌا المختلفة لقضٌة المرأة ،وٌشكل لنا خلفٌة
ضرورٌة  ،ولكن ذلك ال ٌعفٌنا من بذل الجهد المستقل للتعرؾ علً خصوصٌة تطور المرأة السودانٌة  ،وبهدؾ االسهام
فً الفكر النظري العالمً من خالل تجربتنا المحلٌة وفً تفاعل واخذ وعطاء متبادل  ،فدراسة حصاد الفكر النظري
لٌس بدٌال لدراسة خصوصٌة وتارٌخٌة تطور المرأة السودانٌة  ،وبذل الجهد المستقل الذي ٌشكل جوهر الفهم المادي
للتارٌخ لمعرفة االوضاع التارٌخٌة التً تجلت فٌها تهمٌش واضطهاد المرأة السودانٌة ودرجة اسهامها فً تطور
المجتمع .وهذا الموضوع ٌحتاج لمزٌد من تسلٌط الضوء علٌه ،ألن دراسة ومعرفة الواقع والجذور التارٌخٌة الضطهاد
المرأة هو شرط ال ؼنً عنه لتؽٌٌره ،فً صراع ثقافً طوٌل النفس.
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بنظرة عامة لتطور المرأة السودانٌة ،نالحظ اآلتً:
 السودان كؽٌره من اقطار العالم مر بالفترات التارٌخٌة نفسها التً بدأت بالعصور الحجرٌة  ،كما أوضحت الحفرٌاتالتً قام بها علماء اآلثار  ،وبالتالً عرؾ المجتمعات المشاعٌة البدائٌة التً كانت تقوم علً الصٌد والتقاط الثمار،
وكان التقسٌم االجتماعً للعمل  ،كما اوضحت تجارب معظم الشعوب ٌقوم علً اآلتً:
 الرجال ٌنصرفون الً الصٌد أو القنص .والنساء ٌنصرفن الً التقاط الثمار والحٌوانات الصؽٌرة ؼٌر المؤذٌة ،اضافة لؤلعمال المنزلٌة وتربٌة االطفال وصناعة الفخار واالوانً المنزلٌة وصناعة النسٌج أو المالبس من الصوؾ أو
جلود الحٌوانات.
وباكتشاؾ الزراعة وتربٌة الحٌوانات فً حضارة المجموعة(أ)(،ج) ،ظهرت الحضارة وعرفت القبائل السودانٌة
القدٌمة ظاهرة تقدٌس األم  ،كما عرفت نظام األمومة الذي عرفته شعوب أخري وأدٌان كانت قائمة علً عبادة آلهات
الخصب  ،وهو نظام ارتبط بالدور الذي لعبته النساء فً اكتشاؾ الزراعة.
وكانت البنٌة االجتماعٌة فً المجتمعات البدائٌة تقوم علً الملكٌة الجماعٌة لوسائل االنتاج ،ولم تعرؾ الفوارق الطبقٌة
والفوارق بٌن الرجال والنساء ،ولم تعرؾ الدولة وال الجٌش.
كانت مملكة كرمة عالمة فارقة فً تطور الحضارة السودانٌة ،فقد قامت أول دولة سودانٌة ،ونشأ جهاز دولة ٌتكون من
 :الكهنة ،الموظفٌن ،السٌاسٌٌن ،وظهر أول انقسام طبقً ٌتلخص فً طبقة الحكام والكهنة والموظفٌن والمالك ،وطبقة
اصحاب الحرؾ  ،المزارعٌن ،الرقٌق.
وبظهور مملكة كرمة بدأت تنحسر أو تتقلص الملكٌة المشاعٌة لؤلرض التً كانت سائدة فً حضارتً
المجموعة(أ)(،ج) ،ومنذ تلك اللحظة بدأت تظهر عدم المساواة بٌن الرجال والنساء  ،وبدأ الرجل ٌتفوق علً المرأة من
زاوٌة التفاوت فً ملكٌة القطعان وملكٌة المحصول  ،وأصبح دور المرأة ٌقل تدرٌجٌا فً النشاط االقتصادي فً
المجتمع  ،واستمر هذا االتجاه ٌتعمق مع تطور الدولة واالنقسام الطبقً فً حضارات نبته ومروى والنوبة المسٌحٌة
والممالك االسالمٌة(الفونج ،دارفور ،المسبعات ،تقلى)..حتً ٌومنا هذا من تارٌخنا الحدٌث.
كما عرفت المرأة العادات الثقافٌة الضارة منذ السودان القدٌم ،مثل :الخفاض الفرعونً ،الشلوخ ....،الخ.
كما كان للمرأة دور هام فً الحٌاة االجتماعٌة والدٌنٌة والسٌاسٌة والحربٌة منذ مملكة مروى(الكنداكه) ،وفً المراحل
التارٌخٌة المختلفة.
وفً مجتمعات الرق مثل السلطنة الزرقاء  ،عرفت المرأة نوعٌن من االضطهاد :اضطهادها كعاملة ،واجبارها علً
المضاجعة القسرٌة.
كما تطور زي المرأة فً تلك الفترة من الرحط لؽٌر المتزوجٌن الً الثوب الذي ترجع جذوره الً تلك الفترة  ،والذي
نبع من البٌئة السودانٌة  .هذا اضافة الً ظهور مؤسسة البؽاء التً اشار الٌها انجلز فً مؤلفه( أصل العائلة،)...
والتً ترتبط بخروج المرأة من االنتاج المادي  ،وكان معظم تجار الرقٌق فً تلك الفترة ٌقومون بتأجٌر الجواري للبؽاء
.
كما شهدت تلك الفترة التحول لنظام االبوة .
كما كانت المرأة فً سلطنة دارفور وما زالت حتً اآلن تلعب دورا هاما فً النشاط االقتصادي واالجتماعً والدٌنً.
وفً فترة الحكم التركً ارتبط السودان بالنظام الرأسمالً العالمً من خالل تصدٌر العاج والصمػ  ،وبدأ ٌظهر التعلٌم
المدنً الحدٌث والقضاء المدنً ،كما شهدت البالد دخول خدمات التلؽراؾ وادخال البواخر النٌلٌة .وكان لهذه االوضاع
الجدٌدة انعكاسها علً تطور المرأة ،فقد شهدت الفتاة السودانٌة بذور التعلٌم الحدٌث من خالل مدارس االرسالٌات التً
فتحها المطران كمبونً للبنٌن والبنات  ،اضافة الً تعلٌم فن الطبخ والخٌاطة والتطرٌز.
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كما ظهر فً هذه الفترة نظام الحرٌم (الحجاب) الذي كان سائدا فً الدولة العثمانٌة والبالد التً كانت تتبع لها  ،والذي
كان ٌرى فً المرأة اداة لمتعة الرجل وراحته الجسمانٌة واداة لحفظ النسل(حاجة كاشؾ :الحركة النسائٌة فً
السودان0981،م).
كما استمرت العادات السابقة( الخفاض ،الزآر ،ؼالء المهور ...،الخ) .كما انتشرت بٌوت الدعارة والبؽاء التً كان
ٌدٌرها بعض التجار والذٌن كانوا ٌحققون ارباحا كثٌرة منها وٌتهربون من تسدٌد الضرائب ،كما أشار سالطٌن باشا فً
مؤلفه :السٌؾ والنار فً السودان .وفً هذه الفترة تم ضم الجنوب ( المدٌرٌات الجنوبٌة) الً السودان ،والتً كان بها
عادات واعراؾ واحوال شخصٌة تختلؾ عن احوال المسلمٌن والمسٌحٌٌن .كما عرؾ الجنوب تعدد الزوجات (بدون
تحدٌد) ،مع التفاوت فً نظم العائلة ،والتقسٌم االجتماعً للعمل بٌن الرجال والنساء والدور الكبٌر الذي تقوم به المرأة
فً العملٌات الزراعٌة واالعمال المنزلٌة وقطع الؽابات واعداد الطعام ورعاٌة االطفال .
وفً جبال النوبا كان للمرأة دور كبٌر فً التقسٌم االجتماعً للعمل :النسٌج ،الزراعة ،كما تشارك فً العمل التعاونً
(النفٌر) سواء بأعداد الطعام أو صنع المرٌسة أو بالمشاركة فً العملٌات الزراعٌة فً تنظٌؾ األرض وعملٌات البذور
والحصاد ...الخ .وكذلك الحال فً منطقة االنقسنا.
فترة المهدٌة :جاءت فترة المهدٌة التً اصدرت قوانٌن منع خروج المرأة للشارع(حجر النساء) ،حجاب النساء ،جلد
النساء الالئً ٌخرجن كاشفات الرؤوس .كما اصدرت قوانٌن  .لتخفٌض نفقات األعراس  ،كما تم منع الرقص والحفالت
والؽناء..،الخ ،ولكن المهدٌة فشلت فً حجر النساء  ،فقد خرجت المرأة للنشاط التجاري  ،فالمرأة اصال كانت عاملة
فً :الزراعة ،التجارة ،بناء المساكن ،الؽزل والنسٌج ،وكانت الضرورات االقتصادٌة تفرض علً المرأة خروج المرأة
للعمل ،وقام الخلٌفة عبد هللا بتنظٌم مكان للنساء فً سوق ام درمان ،والمدن األخرى .كما لعبت المرأة دورا هاما فً
الثورة المهدٌة.
فترة الحكم االنجلٌزي -المصري :ثم بعد ذلك جاءت فترة الحكم الثنائً التً تمٌزت بظهور حركة تعلٌم
المرأة(الحدٌث)،وخروج المرأة للعمل فً النظام الحدٌث(فً البداٌة :مجال التعلٌم والصحة ،ثم اتسعت مجاالت عمل
المرأة فٌما بعد) .كما ظهرت التنظٌمات النسائٌة ( االتحاد النسائً عام 0957م) .ساهمت المرأة فً االحزاب السٌاسٌة
والنقابات .طرح االتحاد النسائً فً أول برنامج له :حقوق المرأة فً التعلٌم والتثقٌؾ ومحاربة الخرافة و العادات
الضارة والمطالبة بالحقوق السٌاسٌة واالجر المتساوي للعمل المتساوي(كان مرتب المرأة ٌساوى اربعة اخماس مرتب
الرجل) ،واالهتمام بالطفل .كما نجح االتحاد النسائً فً عام 0951م ،فً الحصول علً حق النساء فً التصوٌت
للبرلمان وشاركت فً انتخابات 0951م ،خرٌجات الثانوي والجامعة والمعاهد .كما طرح االتحاد النسائً ضرورة اخذ
رأى الفتاة فً الزواج ،وصدرت صحٌفة صوت المرأة لسان حال االتحاد النسائً التً كانت تحارب العادات الضارة
مثل :الخفاض الفرعونً و المشاط ولبس مالبس الحداد وؼالء المهور...،الخ .كما شارك االتحاد النسائً فً مقاومة
قانون النشاط الهدام ومصادرة الحقوق الدٌمقراطٌة عام 0953م .اسهم االتحاد النسائً فً انشاء عدد من المدارس
األولٌة للبنات ومدارس أوسطى وقامت فروعه فً مدن السودان المختلفة  .كما تقدمت المرأة فً الحٌاة االجتماعٌة
وساهمت فً النشاط الثقافً والفنً واألدبً.
بعد االستقالل :شاركت المرأة فً ثورة اكتوبر 0921م ،كما انتزعت المرأة حق االنتخاب الذي قررته أول وزارة بعد
الثورة وفازت فاطمة احمد ابراهٌم كأول امرأة سودانٌة تدخل البرلمان فً دوائر الخرٌجٌن .وفً عام 0925م ،تم
تشكٌل لجنة لمراجعة اجور ومرتبات العمال والموظفٌن  ،ما ٌهمنا هنا  ،أن تلك اللجنة أوصت بتطبٌق مبدأ األجر
المتساوي للعمل المتساوي للرجل والمرأة علً حد سواء( طبق فً مجاالت الطب والتمرٌض والتدرٌس) ،ولم ٌطبق فً
جمٌع الوظائؾ اال فً عام 0927م ،واستمر الوضع حتً اشتراك المرأة فً القوات النظامٌة والسلك القضائً
والدبلوماسً والتوسع فً التعلٌم العالً(االحفاد ،الجامعة االسالمٌة..،الخ) .ارتفاع عدد الطالبات فً الجامعات ( علً
سبٌل المثال كانت نسبة الطالبات فً الجامعات عام 7111م  ،)%18وفً بعض الكلٌات مثل الطب والهندسة جامعة
الخرطوم بلؽت النسبة .%25ارتفعت مساهمة المرأة فً النشاط السٌاسً والثقافً والفنً والمسرحً والدبً
والرٌاضً .قاومت المرأة االنظمة الدٌكتاتورٌة (عبود ،نمٌري ،االنقاذ) ،وتعرضت للقمع واالعتقال والتعذٌب والفصل
التعسفً من العمل ،والهجرة للخارج.
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كما شهدت تلك الفترة اهتماما عالمٌا بقضٌة المرأة( المواثٌق الدولٌة)مثل :االجر المتساوي ،التمٌٌز فً التعلٌم،
الحقوق السٌاسٌة لمرأة ،سٌداو0929م ،مؤتمر بكٌن ،سٌداو االختٌاري 0999م.
صارعت المرأة ضد النفوذ السلفً لتجرٌد المرأة من مكاسبها التارٌخٌة مثل محاولة فرض الحجاب علٌها والعودة بها
لعصر الحرٌم .. ،الخ).كما عانت من مشاكل الحروب والنزوح واالؼتصاب والسٌما فً حرب دارفور ،اضافة لمعاناتها
فً المهن الهامشٌة( الشاى ،االطعمة..الخ)من المطاردة والقمع .كما عانت النساء من التجنٌد االجباري ال بناءهن .
اضافة للقهر والجلد .كما صدر قانون االحوال الشخصٌة لعام 0990م لتكرٌس اوضاع التخلؾ للمرأة .ولكن رؼم قهر
االنقاذ اال أن المرأة شقت طرٌقها فً مختلؾ المٌادٌن .كما دفعت ظروؾ الحرب والفقر والتشرٌد بأكثٌر من النساء
للعمل ،كما كثرت حاالت الطالق لإلعسار  ،واتسعت ظاهرة سجن النساء والوالدة داخل السجون(اطفال موالٌد
السجون).كما اتسعت اعداد المراكز ومنظمات المجتمع المدنً التً سلطت االضواء المختلفة علً قضاٌا المرأة من
زواٌا مختلفة وتعددت اشكال تنظٌمات المرأة وكانت الحصٌلة اهتمام واسع ومتنوع بقضٌة المرأة وهذا ٌشكل معلما
بارزا فً مسٌرة المرأة السودانٌة.
وٌؤكد واقع وخصوصٌة تطور المرأة السودانٌة أن الصراع والثقافً مازال شاقا ،ألنه من الصعب تؽٌٌر تقالٌد وثقل
التكوٌنات االجتماعٌة التً تكونت ألالؾ السنٌن بٌن ٌوم ولٌلة ،وكما ٌقول ماركس ( :ان تقالٌد كل االجٌال المٌته تجثم
مثل كابوس على دماغ االحٌاء) ،وعلى سبٌل المثال البد من تنمٌة عادات ثقافٌة طوٌلة النفس  ،نواجه بها عادات مثل
الخفاض الفرعونً والذي اكدت التجربة أنه من المستحٌل ازالته بقرارات بٌن ٌوم ولٌلة .كما ان عملٌة تحرٌر النساء
ٌقوم بها النساء انفسهن ،وعملٌة تحرٌر المجتمع كله بنسائه ورجاله من االضطهاد الطبقً واالثنً والثقافً  ،هو
طرٌق شاق طوٌل تشترك فً تحقٌقه المرأة والرجل  ،كما أن حركة تحرٌر المرأة لٌست ضد الرجل .علً انه ما ذالت
هناك تحدٌات كثٌرة ومطالب ٌجب تلبٌتها لتحقٌق المساواة الكاملة بٌن المرأة والرجل فً السودان.
أهم المصادر والمراجع
 -0انجلز :أصل العائلة والملكٌة الخاصة والدولة ،موسكو0927 ،م.
 -7االشتراكٌة المرأة(مجموعة من الكتاب)  ،ترجمة جورج طرابٌشً 0920م.
 -3تونى كلٌؾ :نقد الحركة النسوانٌة  ،ترجمة أروى صالح ،تقدٌم فرٌدة النقاش ،كتاب االهالً ،دٌسمبر 0990م.
 -1تاج السر عثمان :تطور المرأة السودانٌة وخصوصٌتها ،دار عزة7112،م.
 -5حاجة كاشؾ بدري :الحركة النسائٌة فً السودان ،الخرطوم0981 ،م.
 -2فاطمه احمد ابراهٌم :حصادنا فً عشرٌن عاما( بدون تارٌخ).
 -2فاطمه بابكر محمود :المرأة االفرٌقٌة بٌن االرث والحداثة 7117 ،م.
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