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ما كان نظام االستبداد ليستطيع مسخ الحياة في سورية بأبعادها كلها، ويحيلها قفًرا لوال انتهاكه المعين الثّر لغنى هذه الحياة، 
  وحيويتها وعطائها، وهو المرأة.

ته في ظل نظام األسد األب واالبن، ولم تعرف إمعانًا في االعتداء على دور فسورية لم تشهد هيمنة للعقلية الذكورية مثل ما شهد
  المرأة مثل ما شهدته في هذا العهد.

وليس في الحكم مبالغة؛ ألن األسلوب المتبع في ذلك كان سلبًا للحقوق بغطاء منحها، وتغييبًا للبعد الجمالي األنثوي في الفضاءات 
  المختلفة بقناع كشفه وإبرازه.

ا وقع على المرأة السورية عموًما وقع مضاعفًا على المرأة الكردية، التي عانت ما عانته السوريات مضافًا إليه معاناة من وم
  مظلومية تاريخية رزح تحتها مجتمعها منذ زمن ليس بالقصير، وكّرسها نظام األسد األب واالبن.

كلّها مهما بلغت سطوتها، فإن دور المرأة الكردية في مجتمعها ولكن؛ ألن أنظمة االستبداد أضعف من أن تقطع روافد الحياة 
المحلّي، وفي المجتمع األكبر لم يغب، ونحن إذ نحاول تسليط الضوء عليه فسوف يكون لزاًما علينا فعل ذلك عبر فهم متغيرات كثيرة 

  تتشابك في تأثيرها في هذا الدور.

  من هذه المتغيرات:

  كردي في تفعيل دور المرأة الكردية، أو في الحد منه.أوًال: أثر خصوصية المجتمع ال

  القيم والتقاليد التي تميز هذا المجتمع. .1

 السيرورة التاريخية للمجتمع الكردي، وأثرها في مساعدة المرأة في القيام بدورها أو في إعاقته.  .2

  النمط االقتصادي للمجتمع الكردي، وأثره في رسم حدود الدور الذي تأخذه المرأة. .3

 لنسق االجتماعي، وأثره في دور المرأة الكردية (الحضري، الريفي).ا .4
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  المرأة الكردية  
    لمتغيرات المختلفةالدور والمنزلة وفقًا ل

ثانيًا: أثر ممارسات االستبداد في قمع دورها السياسي، ومشاركتها في الشأن العام (األحزاب، ومنظمات المجتمع المدني)، وفي 
  توليد دور رافض لهذا القمع.

وعي المجتمع والمرأة بضرورة تصديها لدورها في الحياة، وتفعيله في مجاالتها ثالثًا: دور انتشار التعليم، ومحو األمية في تفتيق 
  المختلفة. 

  رابعًا: العالقة بين الثورة السورية ودور المرأة الكردية

مشاركتها في الثورة السورية، ومدى التنازع بين االنتماءين القومي الكردي، والوطني السوري في تحريضها على  -1
  المشاركة.

  اع التهجير القسري في تغير دورها، بعد حملها أعباء جديدة، سواء أكانت زوًجا، أم أًما، أم ابنة.أثر أوض -2

أثر استلهام حاالت التمرد الكردي في بلدان مجاورة في تكوين مخيال جمعي يوجه حركة المرأة الكردية في الثورة  -3
  رات، الرموز الثورية).السورية. (قصص التضحيات، األدب الكردي الثوري، الهزائم، االنتصا

  أثر التوزع بين األطياف السياسية المختلفة في اصطباغ دورها في الثورة بصور مختلفة. -4

  أثر عالقات المصاهرة العربية الكردية في رسم إطار لدور المرأة الكردية في الثورة (أثر قوي، أم ضعيف). -5

  مناف الحمد

  عن هيئة تحرير مجلة قلمون
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  حاور الورشة من منظور المرأة الكرديةأوًال: مناقشة م
   )1(األستاذة دلشا يوسف

  مشاركتها في الثورة السورية، ومدى التنازع بين االنتماءين القومي الكردّي، والوطنّي السورّي في تحريضها على المشاركة. .1

في سورية، دافعًا قويًا لمشاركتها كانت خصوصية االنتماءين المزدوجين القومي الكردي والوطني السوري لدى المرأة الكردية  -
القوية والواسعة في الثورة السورية. إلى جانب مفهوم التحرر االجتماعي والمساواة االجتماعية التي تناضل من أجلها المرأة الكردية 

، بهدف تعزيز األخير منذ عقود، من أجل كسر شوكة تحالف الطغيان القبلي والعشائري المدعوم من الرجعية الدينية مع النظام البعثي
لسلطته وهيمنته على المجتمع الكردي، وفرض هيمنة السلطة الذكورية المطلقة على المجتمع السوري بعامة والمجتمع الكردي 
بخاصة. هذا الروح النضالي المتجذر لدى المرأة الكردية منحها جرعة أقوى من باقي الشرائح النسائية في المناطق السورية األخرى 

لثورة السورية، إذ ساعدها أكثر على التشبث والمقاومة واالنخراط القوي، وما تزال تناضل بالسبل كلها؛ من أجل وصولها خالل ا
  إلى مراكز القرار لتشارك فعليًا في بناء ركائز المجتمع المستقبلي الذي كانت تخطط له.

  

 زوًجا، أم أًما، أم ابنة. سواء أكانتأثر أحوال التهجير القسري في تغير دورها، بعد حملها أعباء جديدة،  .2

كان ألحوال التهجير القسري والنضال المسلح سواء ضد النظام أم ضد القوى اإلرهابية من مثل الدولة اإلسالمية (داعش)  -
ي يعّد بمنزلة ثورة تأثيراته اإليجابية إلى جانب التأثيرات السلبية التي لن نتحدث عنها اآلن، فما يعنينا اآلن هو الجانب اإليجابي الذ

داخل ثورة ولكن هذه المرة داخل نواة المجتمع والمتمثل بالعائلة. فحاَل خروج العائلة من قوقعة المنزل التي تتوزع فيه األدوار 
رأة؛  والحاجات الجندرية (النوع االجتماعي) روتينيًا بحسب العادات والتقاليد النمطية السائدة، تنقلب الموازين تماًما لمصلحة الم

فنظًرا إلى فقد األسرة والمجتمع الكردي لرجاله وفتيانه بسبب انخراطهم في القوات المسلحة أو بسبب االحتجاز أو االختفاء أو القتل 
أو الهجرة أو أعمال العنف الداخلي التي أعقبت النزاعات، اضطرت النساء والفتيات الكرديات سواء في الداخل أم في الخارج إلى 

  من المسؤوليات المتعلقة بتوفير األمن والرفاه لألسرة من دون وجود ما يلزم من موارد أو دعم اجتماعي.تحمل مزيد 

كذلك فإن الحروب والهجرات القسرية أجبرت النساء الكرديات على االضطالع بأدوار غير مألوفة تقتضي منهن تعزيز      
ت جديدة. واضطرت المرأة إلى إعالة أسرتها، وأطفالها، وكبار السن؛ ما لديهّن من مهارات للتغلب على الصعاب، واكتساب مهارا

لغياب الرجال في العائلة ووقع على عاتق النساء حّل مشكالت األسرة جميعها، وتولي مسؤولية كسب العيش من خالل العمل خارج 
  من األعمال لكسب المال.المنزل، من مثل العمل في المتاجر، واألرض، والماشية، والعمل في الصناعة وفي غيرها 

أثبتت المرأة الكردية خالل مرحلة الثورة براعة ملحوظة، وقدرة مذهلة على مواجهة الصعاب في األدوار التي اضطلعت بها 
بوصفها مقاتلة وناشطة من أجل السالم والديمقراطية والمساواة الجندرية أينما كانت، وأيًضا من خالل المهمات والمسؤوليات الملقاة 

لى كاهلها لحماية عائلتها ومؤازرتها في حالة األزمة، وكذلك في تأدية مهماتها اليومية بصفتها ربة منزل، ومصدر دخل لألسرة، ع
  ومسؤولة عن تقديم الرعاية ألفرادها، فضًال عن مشاركتها مشاركة نشطة في حياة مجتمعها المحلي.

ير الناتج من النزاع والحرب والتهجير القسري وشعور الحرية الذي لهذا أرى أنه كان وسيكون لهذا التطور الجندري والتغي
يصاحب هذه المراحل بالعادة لدى المرأة دور كبير وإيجابي في تمكين المرأة الكردية؛ ألنه هّز أركان المجتمع البطريركي الذكوري 

  وأَضعفَها في المجتمع الكردي.

حركة المرأة الكردية في الثورة السورية.  ة في تكوين مخيال جمعي يوجهأثر استلهام حاالت التمرد الكردي في بلدان مجاور .3
  الهزائم، االنتصارات، الرموز الثورية). (قصص التضحيات، األدب الكردي الثوري،

إن الشعور القومي الذي يالزم المرأة الكردية في سورية، ويّوسع مفردات القومية الكردية ومفهوماتها لديها في السنوات  -
خيرة والفضل في هذا يعود إلى التطور التكنولوجي الذي كسر دور الحدود المصطنعة وأضعفه بين الشعب الكردي في سورية األ

وباقي أجزاء كوردستان األخرى، أسهم كثيًرا في توسيع معارف المرأة الكردية ومداركها عن تاريخها النضالي القومي العريق من 
  أجل التحرر.

لمسموع والمقروء، وشبكة اإلنترنت، والعالقات المباشرة بين الكرد والهجرة القسرية، دور كبير في كان لإلعالم الكردي ا
   تكوين مخيال جمعي، وّجه المرأة الكردية توجيًها مختلفًا عن باقي الشرائح النسائية األخريات في سورية.

ي باقي أجزاء كردستان األخرى ومشاركة النساء الكرد في وكان للمهرجانات األدبية والفنية والثقافية الكردية التي كانت تقام ف
سورية مباشرة فيها، دور كبير في توعيتها. إذ تعرفت عن كثب إلى اإلرث التاريخي والثقافي واألدبي الكردي العريق ومدى غنى 

   اللغة الكردية بلهجاتها األربعة التي كانت محرومة من التعلم به في سورية.

                                                   
 شاعرة وكاتبة كردية. )1(
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سي الشعب الكردي والمجازر التي تعرض لها عبر التاريخ القديم والحديث على أيدي األنظمة الفاشية تعرفت كذلك إلى مآ
والدكتاتورية واإلرهابية والمقاومة الخارقة التي أبداها إخوتها الكرد ورموزهم المناضلين في باقي الدول المجاورة من أجل المحافظة 

  على وجودهم.

ة عن قرب إلى نموذجات اجتماعية كردية أخرى تنمو وتتطور على جنباتها، تشارك المرأة وتعرفت المرأة الكردية في سوري
في فيها بقوة وفاعلية كما في نموذج إقليم كردستان في العراق الفدرالي. ذلك كله كان له دور كبير في منحها جرعة أكثر من القوة 

  ة.والتصميم من أجل مشاركة مميزة وأكثر زخًما في الثورة السوري

  فاتن رمضان؛ عن المرأة الكردية في الثورة السورية

  

  توطئة ال بّد منها:

تؤدي المرأة منذ بدء الخليقة دور الشريك على الصعد كافة، فكانت الزوجة واإلله والُمقّدس والزعيمة والُمشّرعة والُمحّكمة    
منزلتها، بعكس الرجل الذي كثيًرا ما استغل منزلته الذكورية أحيانًا، وهي بهذه الصفات والمنازل جانبت الحقيقة والصواب في عملها و

  المسيطرة زوًجا، أو رب بيت، وصاحب قرار نهائّي.

والمرأة الكردية شأنها شأن النساء كلهن بمنازلهّن المختلفة عبر العصور، لكنها بالعموم كانت تحظى بالتقدير واالحترام على 
  ينّي الذي ظهر بخاصة مع الديانات ورؤيتها للمرأة.الرغم من العنف والتسلط األسرّي أو الد

من المعروف تاريخيًا أن المرأة الكردية تحتّل منزلة مهمة في المجتمع الكردي، وتحتفظ بقدر من الحرية أوسع من المرأة في 
رد، إذ يستند إلى مشاهداته المجتمع العربي والتركي والفارسي، وهو ما يؤكده المستشرق الروسي باسيل نيكيتين في كتاباته حول الك

  الشخصية في أثناء تجواله في المناطق الكردية.

عانت المرأة الكردية عبر التاريخ كثيًرا من الظلم والقهر، واستبداد الرجل، ومن العقلية الذكورية وحرمت قرونًا عدة حقَّ التعلم 
ير من المراحل بأدوار مميّزة  وقيادية، ولكنها عموًما وكسب المعرفة، في مراحل متعاقبة، وعلى الرغم من ذلك فقد برزت في كث

بقيت مهمشة في كثير من مجاالت الحياة، بعيدة عن الثقافة والتطور، ولحق بها الغبن المجتمعي أينما وجدت، وبخاصة في المجتمع 
جاهدة في شؤون الزراعة،  الكردي العشائري والزراعي الريفي، إال إنها كانت تمثل في الحقيقة دور الرجل في الريف، تعمل

والحصاد، والرعي، وتربية الماشية إلى جانب تربية األطفال، والتدبير المنزلي. فالمرأة الكردية ناضلت عبر التاريخ ضد صور 
ليلى زانا)، وكان  -روشن بدرخان  -العنف والعنصرية جميعها، وقد زخرفت التاريخ بأجمل البطوالت أمثال المناضلة (ليلى قاسم 

لمرأة الكردية دور كبير في الثورة السورية كونها جزًءا ال يتجزأ منها، وشاركت بجانب أخواتها الثائرات ضد الظلم. ونادت بالحرية ل
بصورة عفويّة؛ ألنها كسرت قيود العادات والتقاليد واألعراف، وكانت تعاني االضطهاد، والتجاهل، وهدمت جدار الخوف، وال ننكر 

  دوًرا بارًزا في تأسيس كثير من الجمعيات، والمنظمات، والتنسيقيات، والهيئات الكردية النسائية. أن للثورة السورية

وكان للمرأة الكردية إسهامات كبيرة ومستمرة في تنمية المجتمع المدني في سورية منذ ظهوره، بحسب كثير من الدراسات، 
ة بعد اندالع الثورة في ضوء المعاناة التي شهدتها في كثير من علًما بأن هذه اإلسهامات أصبحت أكثر حضوًرا وتوسعًا وضرور

المجاالت، منها حق الجنسية، الميراث، الزواج، حق المشاركة السياسية، وحق الهوية، وكذلك العمل من أجل المساواة واإلقرار 
ا لم يمنعها من االنطواء في ظل الثورة باالختالف، واإلسهام في تنمية المجتمع وما إلى ذلك من حقوق، إذ إن الهاجس القومي لديه

السورية التي كانت تمثل في وجدانها المرأة السورية ذاتها، فنادت بالحرية للمعتقالت السوريات، ونددت بالممارسات الظالمة بحق 
  المرأة. وكانت أكثر انفتاًحا من الرجل على المطالب السورية في السنوات األخيرة من الثورة.

الكردية بعيدة كل البعد عن مجريات األحداث والتطورات على األصعدة األمنية والعسكرية والسياسية، فها نحن  لم تكن األسرة
نشهد تغيرات عدة تجري ضمن هذه األسرة، التي لطالما هجرها أبناؤها الذكور، من دون أن نتطرق إلى أسباب الهجرة، لتتسلم 

  أغلبية الفتيات زمام األمور.

غيرت المجتمع، بعد مرور عقود على هيمنة تقاليد وأعراف مجتمعية تحد من منزلة المرأة وتطورها في الثورة السورية 
  النواحي كافة.

إن الثورة في سورية التي اندلعت منذ ستة أعوام لم تقتصر آثارها في المجال العسكري، وأعمال القتل والتدمير وما إلى ذلك  -
  جذرّي في مستوى المجتمع السوري انطالقًا من األسرة السورية.من مخلفات الحروب بل تسببت في تغيير 

  

   تغييرات إيجابية وسلبية طالت المرأة
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  تبعات الثورة وآثارها في بنية األسرة وبخاصة المرأة

، ثّمة أمور غيّرت المجتمع السوري كال، والكردّي على وجه الخصوص أفقيًا، وعموديًا تمثل في عدد الشهداء، والجرحى   
والمعوقين، وماليين المهاجرين، وقد كان للمرأة نصيبها سواء في الشهادة، أم اإلعاقة، أم الهجرة، وإن كان نصيبًا أقل من نصيب 

  الرجل.

أما أثر الهجرة سلبيًا، أم إيجابيًا فقد كان نصيبها منه النصيب األكبر، فالتغير البنيوي في المجتمع الكردّي، وبخاصة سفر الشباب 
ة بالبنات تسبب في فارق كبير بين نسبتيهما، ونتج منه مضاعفة أعداد العانسات، وحتى المطلقات، واألرامل، ودفع أغلبية مقارن

النساء إلى العمل في األحوال كلها؛ ليؤمن ّرزقهّن، ورزق أخواتهن، وأوالدهّن، وهو ما أجبرهن على دخول ميادين عمل جديدة؛ 
  .بيد مع الرجل لكي يتحّملن نفقات العائلة يًدا
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  من اآلثار السلبية للصراع

مسلسل اإلجرام والقتل والتهجير واالعتقال والخطف الذي وصل إلى حدود غير متخيلة أو متوقعة، وحملته المرأة من - 
  خالل مركزية دورها األسرّي الراعي، والمربي.

عها؛ لتكون المرأة ملحمة العذابات في مخيمات اضطرار عدد كبير منهن الحتراف أعمال لتدبير النفقات على حساب وض-  
  الشتات السوري.

 فرار الشريحة المنتجة عمريًا إلى الخارج؛ ألسباب شتى أولها التجنيد اإلجبارّي، وأوضاع الحرب.-  

  

  اآلثار اإليجابية للصراع

   لكن ثّمة آثار إيجابية أفرزتها الثورة منها:

المدني بقوة؛ لتنتج مؤسساتها ولجانها الحقوقية والمدنية والسياسية، وتدخل في مجاالت  دخول المرأة السورية والكردية النشاط-
 اإلعالم واأللكترونيات والعمل والتجارة، ولعّل نموذج المرأة الكردية المقاتلة التي جاءت بعد الهجمات البربرية من تنظيم الدولة على

  السوريات كلهن في أنحاء سورية كلها.  مدنها بمثل كوباني وسرى كاني كان له تأثير واضح في

كما إنها تزامنًا مع الثورة السورية استطاعت العمل ضمن منظمات خيرية وإغاثية محلية ودولية، وتكون مدربة لمجاالت مدنية -
  .وحقوقية عدة، وبرز دورها مؤخًرا في مجال اإلعالم، وحتى في بعض األعمال البدنية التي تحتاج إلى القوة أحيانًا

  وأخيًرا؛

يمكن االستنتاج بأن المرأة الكردية شحذت همتها مع الثورة، ولن تعود إلى ما كانت عليه قبلها، ولن تقبل ال بظلم السلطات، وال 
  بظلم المجتمع الذكوري، وستعمل انطالقًا من إيمانها بالتشاركية في البناء، وتشييد المجتمع المدنّي، ودولة القانون والحريات.
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  اح العبد هللاصب

حول أثر ممارسات االستبداد في قمع دور المرأة الكردية السياسي ومشاركتها في الشأن العام (األحزاب _ المنظمات _ المجتمع 
   المدني) وفي توليد دور رافض لهذا القمع

  يقول أبو القاسم الشابي:

  فال بد أن يستجيب القدر ،إذا الشعب يوًما أراد الحياة

  يل أن ينجلي، وال بد للقيد أن ينكسروال بد لل

في ظل القمع واالستبداد الذي عاشه الشعب الكردي في سورية من تهميش لهويته القومية إلى تعريب المناطق الكردية، والحصار 
 االقتصادي إلبقائه تحت عباءة التخلف.

ا يقع من ظلم وقمع واستبداد عليه كان نصيبها كانت األحزاب الكردية تواجه هذه السياسات كونها جزًءا من هذا المجتمع، وم
  منه مضاعفًا.

  عانت المرأة الكردية عبر التاريخ كثيًرا الظلم والقهر واستعباد الرجل ذي العقلية الذكورية لها.

جتمع وحرمت من حق التعلم، وكسب المعرفة، وبقيت مهمشة في مجاالت الحياة كلها بعيدة عن الثقافة والتطور وبخاصة في الم
العشائرّي، والزراعي الريفي، إال أنها كانت تمثل دور الرجل في الريف، فتعمل جاهدة في شؤون الزراعة، وتربية الماشية إلى 

   جانب تربية األطفال، والتدبير في المنزل، واستقبال الضيوف.

االجتماعية، وبعض  يها بحكم العادات والتقاليدهذا الدور الذي أّدته في الحياة االجتماعية والمنزلية كان واجبًا قسريًا فُرض عل
 المفهومات الدينية الخاطئة إلى أن بدأ الوعي القومّي والثقافّي والسياسّي، في بداية العشرينيات.

في إثر ثورة سعيد. وأحزاب كردية  1921وهو وعي أسهمت في تفتيقه جمعيات من مثل جمعية خويبون التي أُسست في عام  
، وأصبح األداة النضالية األولى التي أسهمت في تجميع طاقات الشعب الكردي 1957منتصف القرن الماضي عام أسس أولها في 

    في سورية.

كان انخراط المرأة الكردية محدوًدا، إذ اقتصر دورها على توزيع المنشورات المحظورة، وتأمين مستلزمات األحزاب من دون 
يًا باستثناء بعض النساء اللواتي كانت تربطهن عالقات قربى مع الرجال في صفوف الحزب، أن تنتسب إلى التنظيمات السياسية حزب

واقتصر نشاطهن على المجال الفولكلورّي، وتأمين تواصل بين قيادات الحركة الكردية بتوصيل المنشورات والجرائد إلى البيوت 
  إلى جانب عملها في الزراعة، وتسيير أمور البيت.

من االنفتاح النسبي للمجتمع الكردي استطاعت أن تناضل؛ إلثبات وجودها وجدارتها في تحّمل أعباء العمل  ولكنها مستفيدة
  السياسي منذ وقت باكر، وكسر كثير من الحواجز التي تحول بينها وبين المشاركة في هذا العمل.

المرأة الكردية في تأسيس كثير من الفرق  وفى بداية الثمانينيات من القرن الماضي التي شهدت ازدهاًرا زراعيا أسهمت
   الفولكلورية الكردية، والمنتديات الثقافية، وكان لها فيها حضور فاعل، ونشاط مميز.

 فكانت تدير ندوات نسائية بمناسبات مثل عيد المرأة، وتعمل على تعريفهّن بحقوقهن الثقافة واالجتماعية واالقتصادية.

وينبغي لفت النظر  لفرق الفولكلورية استطاعت أن تسهم في المحافظة على الفولكلور الكردي.ومن خالل اإلسهام في تشكيل ا
  إلى دور نساء كرديات في حراسة البيوت التي كانت الفرق الفلكلورية تتدرب فيه.ا

م ونسائهم من وعلى الرغم من الحظر المفروض على األحزاب السياسية في ممارسة نشاطها الذي دفع األهالي إلى منع بناته
المشاركة في العمل السياسي؛ بسبب احتمال سجنهن الذي يعد حدثًا كارثيًا عموًما، ألن السجينة ال ينظر إليها على أنها مناضلة أو 
بطلة لدى شرائح واسعة من المجتمع. بل كامرأة سيئة السمعة، مقول القول إنه على الرغم من ذلك كله وأثره في الحد من دورها فقد 

  .1949مت المرأة الكردية في الدعاية االنتخابية للمرشحين األكراد لدخولهم، وألول مرة إلى مجلس الشعب عامأسه

  إال أن األنظمة االستخباراتية األسدية لم تتقبل هذا الدور لها ولجأت إلى األساليب القمعية.

  ا ضد استبداد السلطة الحاكمة.كانت المرأة الكردية من أوائل الذين خرجو /2004وفي انتفاضة القامشلي/

     ووقفت في الصفوف األمامية لالنتفاضة، وهتفت ضد الظلم واالستبداد في أنحاء سورية كلها جنبًا إلى جنب مع الرجل.

 وفي إثرها تعرضت الناشطات الكرديات إلى المالحقة والسجن، ومنهن الناشطة ناظمة أسعد ونارين وأمثالهّن.

  من وظائفهّن، وحرمن حق العمل. وفصلت كثيرات منهنّ 
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وقد تقلص هذا الدور نتيجة الحصار االقتصادي الذي فرضه بشار األسد على المناطق الكردية؛ ما أدى إلى ظاهرة الهجرة إلى 
  الداخل لتأمين سبل العيش.

قية القومية. وكسرت بذلك حاجز إال أن المرأة كان لها حضور دائم؛ ألنها تعيش في أسرة ال تخلو من السياسة، والمطالبة الحقو
الخوف والتهميش شيئًا فشيئًا حتى أصبحت شريكة للرجل في بناء المجتمع، وقد أثبت تفوقها في المجاالت كلها؛ العلمية، والثقافية، 

رة السورية، والسياسية، واالجتماعية، وهكذا بدأت منافستها للرجل في مجاالت الحياة جميعها، وبدا دورها واضًحا في بداية الثو
     ومشاركتها قوية في االنتفاضات واالحتجاجات.

بحراكها السياسي الذي حدث في مختلف المناطق الكردية حيث كانت في الصفوف األمامية، وفي التنسيقيات، وبرزت سواء 
نصب نائبة المجلس، ضمن المجلس الوطني الكردي الذي يمثل شريحة كبيرة من الشعب الكردي وشغلت فيه الناشطة فصلة يوسف م

أم في مؤسسات اإلدارة الذاتية بشقيها السياسي والعسكري؛ للمطالبة بدولة سورية علمانية تتساوى فيها القوميات جميعها من دون 
     تمييز عنصرّي.

    إضافة إلى حضورها في المحافل الدولية والمنظمات اإلنسانية ممثلة للشعب الكردي.

إلى األذهان ونحن نتحدث عن نشاط المرأة الكردية، ودورها روشن بدرخان الكاتبة والمترجمة  ومن األسماء التي تتبادر
والصحافية التي شاركت مندوبة كردية عن الشعب الكردي في المحافل الدولية وعن حقوق المرأة الكردية في المحافل الدولية مثل 

       مرأة السورية،الذي مثلت فيه ال 1944المؤتمر الذي انعقد في القاهرة عام 

في إعداد برنامج األطفال، وتنمية مواهبهم، وكان لها دور في االتحاد النسائي  1971وعملت في اإلذاعة السورية عام 
  الكردستاني، فكانت المثل األعلى للمرأة الكردية الواعية التي حاربت مغتصبي حقوق شعبها في العلم، والمعرفة، والكلمة الحرة.

التي كان نشاطها ثقافيًا اجتماعيًا، وقد أوقفت  1949المرأة الكردية البارز تأسيسها منظمة المرأة الكردية الحرة عام  طومن نشا 
    ؛ بسبب الضغط الذي مارسه النظام ضد المرأة الكردية.1977عن العمل عام 

ى سياسي في حلب، وساعدت شعبها، وساندته ومن الشخصيات الكردية النسائية المهمة نازلي أم فؤاد التي حولت بيتها إلى منتد
 في قضيته العادلة.

وال يمكن إغفال إسهام المرأة الكردية في تأسيس منظمات المجتمع المدني المهتمة بقضايا المرأة والطفولة والدعم النفسّي 
  والتنمية البشرية.

اب والشابات الناشطين في قضايا دعم على يد مجموعة من الشب 2015وأسهم فريق بصمة أمل الذي أسس في تركيا عام 
  المرأة، وقضاياها، والدعم النفسي لألطفال من خالل النشاط الترفيهي، وتنمية مواهبهم.

ومن المنظمات التي أسهمت فيها المرأة الكردية منظمة االتحاد النسائي في كردستان سورية، ومنظمة اتحاد الطلبة والشباب 
 التي تضطلع بدور تثقيفّي. الكردي، وهما من ضمن المنظمات

منظمة منتشرة في مناطق كردية عابرة للحدود، وأخرى  40لقد وصل عدد منظمات المجتمع المدنّي، والجمعيات الخيرية إلى  
 محلية، وأغلبية أعضائها من النساء.

بصمتها عليه على الرغم من هكذا استطاعت المرأة الكردية إثبات جدارتها في الحياة، ولم تترك بابًا إال طرقته، ووضعت  
   التحديات، وقد ظلت صامدة فهي تمثل نصف المجتمع، وصانعة نصفه اآلخر.

وأصبحت شريكة في المستويات كافة؛ القيادية، والميدانية، والعلمية، والتقنية، حتى العسكرية، وأثبتت أنها قادرة على أن تكون 
  في المقدمة من دون منازع.
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  إيمان عبد هللا

  دور المرأة الكردية بين نظام البعث والثورة السوريةحول 

عانت المرأة السورية والكردية على حد سواء مرارة التهميش واإلقصاء في ظل حقبة األنظمة االستبدادية المتعاقبة التي  
اتباع طرق الترهيب استلمت دفة الحكم عقوًدا طويلة، وحكمت الشعب بالنار والحديد، ومارست سياسة كّم األفواه، عالوة على 

والوعيد بصنوف العذاب والهوان. هذه العنجهيات والمهاترات كلها انفرد بها حزب البعث الحاكم الذي أحكم قبضته األمنية على 
مداخل الوطن المحتل ومخارجه، وأطبق الخناق على كّل من حاول التنفس بالحياة أو تجرأ على الفكرة أو أراد لوهلة تصحيح المسار، 

الحزب مع نظامه االستبدادي لهم بالمرصاد إذ يأمر زبانيته باالنقضاض عليهم حتى يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه الوقوف  فكان
أمام مخططاتهم ومشروعاتهم، وجبروتهم السلطوي الذي أحدث شلًال في الحياة، ونشر الظلم والجور في البالد، وأكثر فيها الرشوة 

  والفساد.

حكم األسد األب الذي حول سورية إلى مزرعة له ولمن لّف لفّه. كان ال بد لهذه المسيرة الحافلة بالقتل، بعد سنوات عجاف من 
  والسلب، والنهب، وزّج المعارضين في غياهب السجون أن تنتهي.

بن خليفة غادر األسد األب الحياة بعد صراع مع المرض وسرعان ما بدأ الموالون له بالعمل على سد الفراغ وقدموا لنا اال 
ألبيه بعد تعديالت دراماتيكية في الدستور، وأضحى األسد االبن رئيًسا للبالد بين ليلة وضحاها بحسب ما هو متفق ومرسوم وضمن 
الخطة البعثية العفلقية المحكمة التي أعدت مسبقًا في المطابخ الخارجية من األنظمة الموالية لهم التي تخاف من سحب البساط من 

  تحتها.

إن استلم األسد الصغير مقاليد الحكم حتى سربلنا ببعض القوانين العالقة والشائكة، ولكنها لم تغير واقع الحال، وبات الشعب ما 
مكبًال، وال محيص من المكتوب، فاستسلم للقدر المحتوم، ومنهم من فضل الهرب، ومنهم آثر البقاء رافعًا شعار (أنا أنت نحن في 

  ربة، ولهيب النظام).اختيار ما بين كابوس الغ

في تلك الحقبة كانت المرأة السورية غائبة تماًما عن الساحة. وما زاد الطين بلة أن النظام البعثي شرع للمرأة السورية بعض 
لن إلى مستوى تضحياتها وتفانيها وأنوثتها وأموميتها. هذا كله ليبرهن للع -ولن ترتقي–االتحادات والمؤسسات الوهمية التي لم ترتِق 

من  -أي النظام السوري-أنه مع حق المرأة، ومع تطوير المرأة السورية وتمكينها في الداخل والخارج، وليحدث ضجة نوعية أنه 
السباقين، والثائرين، والمصفقين، والمهللين للمرأة السورية والعربية، وقد تصل فتوحاته النسوية إلى حدود العالم كلّه. لكنها بقيت 

طابات منبرية جوفاء لم تغن ولم تسمن من جوع. فحزب البعث الحاكم أهان المرأة السورية، وحّولها إلى سلعة شعارات رنانة وخ
تباع بأبخس األثمان. ولم يختلف حال المرأة الكردية عن نظيرتها السورية، بل كانت أشد شقوة وظلًما وجوًرا فالمرأة الكردية عانت 

ن قمع العشيرة والعادات والتقاليد التي كانت تشكل عائقًا أمام أي تحول طفيف يحدث قفزة األمّرين تارة من قمع السلطات وتارة م
جزئية في سير عجلة المرأة الكردية نحو األمام، وبخاصة المجتمع الكردي كان يعيش حالة من التخبط والتخلف، وهذا ما كان يبحث 

بقرارات جائرة من إحصاء صارخ وحزام أسود كوجوه منفذيه،   عنه النظام السوري؛ فبقمعه رجال الكرد بهذه الصورة الوحشية
وزج الساسة الكرد في المعتقالت، وتسليط سوط عذاب، وغيرها من الفرمانات واالستعراضات، هذه األمور كلها جعلت العائلة 

بة تحسبًا وخوفًا من المجهول، فوقوع الكردية تمنع النساء من الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وكل ما يتعلق بالمعمورة قاط
النساء بين مخالب هكذا نظام كان يعد عاًرا على جبين العشيرة، أو العائلة الكردية فكانت المرأة مقصية منسية من روافد الحياة حتى 

رتها المصونة، وعدم أنها منعت من التعليم، واكتفت بأداء أدوار المنزل من طبخ، ورعاية األطفال، والسمع والطاعة لزوجها وعشي
  الخروج من السرب المكبل بالتخلف والقيود.

ومع انطالقة الثورة السورية، التي كشفت زيف األنظمة، وأقنعتها إذ ُكسر حاجز الخوف وكان ال بد من انتفاضة العودة إلى 
في التظاهرات السلمية والمنادية بسقوط  الحياة فكانت االنطالقة الحقيقية للمرأة الكردية فكانت من السباقات في الخروج إلى الشارع

النظام البعثي برموزه كلها ونظمت مسيرات وقفات احتجاجية وشاركت أخواتها السوريات في التخفيف عنهن بعد لجوء النظام إلى 
الساخنة،  استخدام القوة العسكرية حيث استقبلت العائالت الهاربات من بطش النظام من كل من حمص ودير الزور، وبعض المناطق

ولكنها أّدت دوًرا بارًزا ضم  الدهاء والحنكة وبخاصة عندما غير النظام تكتيكه الرخيص، ولجأ إلى أسلوب أرخص منه كثيًرا بإثارة 
النعرات الطائفية وحاول ضرب المكونات بعضها ببعض من دون هوادة، فوقفت المرأة الكردية بحزم أمام هذه الظاهرة الخطرة، 

نظام من خالل نشرها ثقافة التسامح والسلم األهلي في منطقة الجزيرة، وخصوًصا في المناطق ذات األغلبية الكردية وكبحت جماح ال
حيث كسرت هاجس الخوف المتفشي، وأحرقت أوراق النظام من خالل ورشات توعية بين مكونات تلك المناطق وذلك من خالل 

ذاتها حيث يعد العيش بسالم الحد األدنى المطلوب لنا نحن البشر كي نعيش في مشاركة المرأة في السلم األهلي، وإثبات وجودها و
أوطاننا بحرية وكرامة. السالم الذي نسعى له تلبية لحاجتنا في العيش، والتعلم والعمل بأمان، ومصلحة يسعى لها الجميع، ويتحدث 

  .سلمفيها األفراد العاديون، والمتخصصون في السياسة، والناشطون في مجال ال

األوضاع الحالية أدت إلى توسع الشرخ المجتمعي في سورية فعلى الرغم من أن منطقة الجزيرة السورية بما تملكه كله من 
خصائص ومقومات والمعروفة بتعددها العرقي والطائفي والمذهبي من العرب والكرد والسريان اآلأشوريين واألرمن وغيرهم من 

العالقات االجتماعية واالقتصادية على الرغم من الصعوبات التي هددت السلم األهلي إال أنهم  اإلثنيات التي تربطها تراكمات من
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ظلوا محافظين على الحدود الدنيا على األقل من العيش المشترك في ما بينهم. على الرغم من أن النظام عمل منذ عقود على تفتيت 
لسورية التي أفسحت المجال أمام هذه الطوائف، والقوميات للتعبير عن المجتمع من خالل تمييز مكون على آخر حتى قيام الثورة ا

ذاتها خارج منظومة السلطة، ولكن توجه الصراع في سورية نحو مزيد من االحتراب واالقتتال الطائفي أعاد هذه المكونات إلى 
الغربة بين هذه المكونات، وزيادة الثقة وإقناعها االنغالق على ذاتها خوفًا من المجهول؛ األمر الذي يوجب في هذه المرحلة إزالة حالة 

بالمصير والتعايش المشترك ومن ثم من الضروري إيجاد سبل جديدة لتأصيل التعايش المشترك بين هذه المكونات، وإيمانًا منا بأن 
ننا نرى لألسف أن دور العيش المشترك يجب أن يكون ممارسة حياتية يومية بين مكونات المجتمع بمختلف توجهاته وأعراقه . فإ

المرأة شكلي في المشاركة في تراص بنيان المجتمع، ولم نر جهًدا واضًحا في إدراج دورها في المشاركة في السلم األهلي علًما أنها 
، صمام األمان والسالم حيث تقود أسرتها، ومن خالل زرع مفهومات المحبة والسالم، وتنشره في المجتمع من خالل بيتها، وأسرتها

وزراعة اللبنة األولى لمفهومات التعايش من خالل أطفالها، وزوجها، والمحيط المجاور لها لتتسع الرقعة في مستوى المجتمع بأكمله 
ابتداء من المنزل وانتهاًء بالمجتمع برمته. لذا من الضروري التوجه إلى المرأة وتدريبها على مفهومات السلم األهلي ليكون لها دور 

  لية السالم.في قيادة عم

  هدفنا من ذلك كله:

  مشروع نسوي بحت بالتدريب على مفهومات السلم األهلي وتفعيل دورها في المجتمع

  

  األهداف

 مشاركة المرأة في المجتمع للقيام بدورها في نشر ثقافة السلم األهلي في منطقة الجزيرة السورية  
 سريانًا األشوريين وأرمن).تحسين العالقة بين المكونات في المنطقة (كرًدا وعربًا و  
 .تفعيل دور المرأة في المشاركة في عملية السلم األهلي من خالل النشاط المجتمعي بين مكونات المجتمع   
  ترسيخ مفهوم المواطنة وهي انتماء اإلنسان إلى بقعة األرض، والتمتع بتساٍو مع بقية المواطنين بمجموعة من الحقوق

   سية.الثقافية واالجتماعية والسيا
  إنشاء مساحات جديدة تتيح التفاعل بين أبناء الوطن الواحد عن طريق مجموعة من النشاط الهادف يرسخ مفهوم

   السلم األهلي.
  إنشاء مجالس أو لجان للسلم األهلي في كل منطقة تشارك فيها النساء بلقاءات ونشاط مجتمعي دوري وذلك لدفع

القة بين مكونات المنطقة، والمحافظة على العالقات الجيدة بين أبناء المرأة إلى تحمل مسؤولياتها؛ لتحسين الع
 المجتمع، وحتمية العيش المشترك، وتقبل اآلخر.

  

  المستفيدون المباشرون

  من النساء في كل منطقة من مكونات المجتمع كافة والشخصيات ذات التأثير في المجتمع. 35المستهدفون لورشات تدريبية 

  من النساء 20الجلسات الحوارية   
  من النساء بالنشاط المتنوع، وهن من نساء يعملن في منظمات مدنية، وناشطات، ونساء ذوات شهرة  100النشاط الثقافي

  وتأثير في المجتمع من المكونات المختلفة.

  ثانيًا: مناقشة محاور الورشة من منظور الرجل الكردي
  باز بكاري

أزالم نظام الحكم القائم، المرأة السورية، خصوًصا التي عايشت حقبة العقد األول من  خيلت لنا الدراما السورية التي يديرها
القرن الماضي، على أنها كانت المرأة المهزوزة التي ال دور لها إال في المطبخ، وتقديم فروض الطاعة للرجل، مغيبة تغييبًا كامًال 

من، إذ كان يعيش المجتمع السوري حالة تحول اجتماعي وسياسي دور المرأة السورية الفعلي، خصوًصا في تلك الحقبة من الز
وسيادي، فقد كانت الحالة الرافضة ألي وصاية سياسية على التراب السوري تتنامى يوًما بعد يوم، وبدأت تتبلور حالة وطنية سورية، 

ور في فكر المجتمع، وحركات الرفض تطمح إلى سيادة كاملة للسوري على أرضه، وهذا كله في أساسه كان عائًدا إلى حالة التط
للقوالب التي كانت مفروضة عليه، ولم تكن المرأة السورية بعيدة عن هذا الحراك كله بل كانت مادة رئيسة في معادلة التحرر والسيادة 

ى بها، لم تكن ورفض الجهل، وحاملة لتلك األفكار، على النقيض مما يريد النظام السوري أن يزرعه في مخيلتنا، وسورية المناد
لوحة ذات لون واحد، ولم يكن هناك وحدة مجتمعية، بل كانت فسيفساء من مكونات عرقية ودينية وفكرية مختلفة، جمعتهم في حينها 

  وحدة مصير رافض للهيمنة الخارجية على مصير البالد.

قي الجغرافية السورية الحاملة وعلى الرغم من أن دمشق كانت المسرح الذي تدور فيه الحوادث معظمها، لكن لم تكن با
  للمجتمعات السورية ببعيدة عن الحالة العامة، وكانت ذات إسهام واضح في الحراك السوري العام.
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والمجتمع الكردي الذي كان له خصوصية أنه يعيش على أرضه في الشمال البعيد، وله امتداده خارج الجغرافية السورية، وفي 
ارز في دمشق العاصمة، وحلب مربط خيل االقتصاد السوري، فقد تحمل جزًءا ليس باليسير من الوقت ذاته كان له الوجود الب

مسؤولية نقل سورية من حالة التبعية إلى حالة السيادة الوطنية، على الرغم من أنه لم يتبرأ من امتداداته القومية في دول الجوار، 
، انخرطوا »سايكس وبيكو«للمنطقة من حالة تقسيم بحسب مخطوطات  لكن يبدو أن قادة المجتمع آنذاك كانوا متنبئين بما خطط

  انخراًطا أوسع وأعمق في الحالة السورية.

  

   المرأة الكردية وتعاطي المجتمع الطالب للتحرر والمقيد بالتقاليد

ًصا في سورية كان أّدت الجغرافية دوًما دوًرا مهًما في تكوين المجتمعات، وأثرت في بنيتها، ولعّل المجتمع الكردي خصو
للجغرافية بالغ التأثير فيه، فالمجتمع الكردي على الرغم من أنه يعيش في محيط شرقي يوصف بأنه منغلق، مرتبط جًدا بالحالة 
الذكورية وهيمنة الرجل على مفاصل الحياة، ويقوم على تهميش المرأة، أعطى المرأة الكردية دوًرا متقدًما في كثير من المراحل، 

هامش ليس بالقليل من  -واألمر هنا نسبي-ن المرأة الكردية مقموعة مثل باقي النساء في المجتمعات المحيطة، بل كان لها فلم تك
  الحرية.

لن أعطي هنا صورة المجتمع المنفتح على المرأة، وأن المجتمع الكردي كان متخلًصا من عادات الشرق كلها، وبخاصة في 
ن التي تتدخل فيها العادات تدخًال مباشًرا، لكن على سبيل المثال لم تكن المرأة الكردية مهمشة من أمور الزواج، والميراث وغيرها م

ناحية التعلم، بل كان لكثير من فتيات المنطقة فرصة للتعلم، وأعطيت هذه الفرصة لهن، ومنهّن من أثبتت نفسها في الدراسة، وكان 
أيًضا في الحالة السياسية أنيطت بها مهمات، وأعطيت فرًصا؛ كي يكون لها دور لها دور الريادة آنذاك بحسب معايير المرحلة، و

  بارز في الحراك السياسّي.

وحتى تكون األمور أوضح، نعم كانت هذه الحالة موجودة بصورة واسعة في الطبقة الرأسمالية، أو اإلقطاعية من مثل بنات 
  مرحلة ومعاييرها كان هذا الشيء نادر الحدوث.اآلغاوات والتجار، ولكن ذكرت بأنه بحسب أوضاع تلك ال

وبالتأكيد عانت شريحة واسعة من نساء الكرد قيود المجتمع، وفرض وصايات عليهن، وحصرهن في أطر مجتمعية بالية نسبة 
  إلى ما نعيشه اليوم.

من المرأة الحضرية، وبخاصة  ولعل الصدمة تكون حين أقول إن المرأة الريفية في المجتمع الكردي كان تمتلك هامش حرية أكبر
في ما يتعلق باالستقاللية االقتصادية، فالمرأة الريفية لم يكن يقتصر دورها على األمور المنزلية بل كانت جنبًا إلى جنب مع الرجل 

تصادية، في في ميدان العمل، وهو الزراعة وتربية المواشي، وهذا ما أعطاها سلطة معنوية على مالية المنزل وإدارة األمور االق
حين خسرت ناحية أخرى، وهي مواكبة التطور في اللباس والتنعم بما تقدمه الحضارة، وهذه ضريبة يدفعها سكان األرياف في شرقنا 

  عموًما.

  

  المرأة وحركة التحرر الكردية

الشمولية على لم تكن جروح المجتمع السوري التي أصابت جسده في حروب االستقالل لتندمل، حتى انقلب أعتى األحزاب 
الحكم، وتسلم السلطة في البالد، حامًال فكًرا قوميًا عنصريًا واجهة لمشروعاته السلطوية والممهدة لدكتاتورية شخص قائد الحزب، 
فكان لحزب البعث العربي االشتراكي أن تقلد الحكم في البالد، مستفيًدا من التعطش القومي لدى المكون العربي في سورية، ليؤسس 

حكًما ما يزال يعاني بسببه الشعب السوري بمكوناته كلها، واستقطب حينها شريحة واسعة من الشباب العربي الرافض للحالة  لنفسه
العربية والوضع التعيس الذي يعيشه المجتمع العربي، وحتى يمّكن أركان حكمه، كان ال بد من عدو بعينه حتى يوجه إليه األنظار، 

ر عن جرائمه، فكان العدو الذي ال يقبل المناقشة في أمره هو االحتالل اإلسرائيلي المغتصب لألرض ويحمل المجتمع على غّض النظ
بإزالته، ولم يطلق » حافظ األسد«الفلسطينية، وهو العدو الذي  على الرغم من الخطابات الرنانة كلها التي هدد عبرها النظام ورأسه 

أربعة عقود، وأيًضا ابتدع فكرة أن الحق الكردي والمطالبين به هو العدو األكبر ولو رصاصة واحدة تجاه مناطق سيطرته ألكثر من 
في الداخل، فكان أن أوغل في قمع حركات التحرر كلها واألحزاب الكردية، مستخدًما أنواع القمع والظلم والوحشية كلها، وهنا دفعت 

وتنتظر عودة أوالدها المعتقلين، والحارسة لالجتماعات السرية، المرأة الكردية ضريبة جديدة، فأضحت األم التي تبكي شهداء روحها 
فالعمل السري كان النهج الذي اختارته األحزاب الكردية في سورية بسبب حظر عملها، وهنا أتوقف عند المرأة ودورها في األحزاب 

ة الكردية، فكان تنظيم المرأة في األحزاب الكردية، فقد أعطت األحزاب الكردية دوًرا متقدًما نسبة إلى المجتمعات المحيطة للمرأ
الكردية معظمها له حيزه المحفوظ في الهيكلية التنظيمية، وإن لم تستطع الوصول إلى قيادة الصف األول إال في اآلونة األخيرة، 

ون منصفًا للمرأة لكنها كانت تؤدي دوًرا بارًزا داخل الحزب، ولها من الحقوق ما لجميع األعضاء المنظمين في الحزب، وكي أك
الكردية الحزبية، فقد أدت دوًرا مهًما خصوًصا في مسائل نقل الوثائق وتوزيع المنشورات فقد استفادت من تخوف السلطات األمنية 
المساس بالنساء في المنطقة بحكم طبيعة المجتمع، ولن أستطيع أن أذكر أسماء بعينها، كون األحزاب الكردية لم تكن تعلن أسماء 
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ئها خشية تعرضها لالعتقال، ولكن ذاكرة المجتمع الكردي، وبخاصة شريحة الحزبيين ذاخرة باألسماء والمواقف التي أبدتها أعضا
  المرأة الكردية في تدعيم الحراك السياسي الكردي المحظور في البالد.

  

  المرأة الكردية ومعضلة كتابة االسم

ح للكرد الفرصة لممارسة أي نشاط يتعلق بهويتهم القومية، ومن األهداف مما سبق يتوضح أن النظام الشمولي العنصري لم يت
التي عمل النظام السوري على تحقيقها، عملية تعريب فكر المجتمع الكردي، بأن منع تعلم اللغة الكردية في المدارس وفي المعاهد 

لغة الوحيدة التي يجب على المواطن السوري التعاطي الخاصة أيًضا، إضافة إلى منع التحدث بالكردية في المؤسسات العامة، أي إن ال
بها هي اللغة العربية فحسب، وهنا تستوقفنا أول نقطة، أن المواطن الكردي كان جاهًال بلغته كتابة وقراءة، وهذا ما جعل الحمل 

ون المصارحة بها أوكلت لألم ثقيًال، وهو المحافظة على اإلرث الثقافي، واللغة من دون االستعانة بالتدوين، وهذه المهمة من د
الكردية، فهي من حافظت على لغة أوالدها، ومدرسة المنزل هي التي حافظت على هذا اإلرث المحارب من السلطة، طبعًا لم يكن 

  لها أن تعلم أوالدها األبجدية الكردية كتابة وقراءة بحكم أنها لم تدرسها أو تتعلمها.

دات، فالمنطقة الكردية عموًما كانت مهمشة ضمن خريطة التعليم في الجمهورية السورية، أما من ناحية التحصيل العلمي والشها
مدرسة قريتي طور الياس كانت غرفتين طينيتين آيلتين للسقوط فوق رؤوس «وهنا سأختصر وضع التعليم في المنطقة ببضعة كلمات 

  .»التالميذ، وبعد التحسين أضحت غرفتين من اإلسمنت مسبق الصنع

وة على ذلك، فقد عانت المرأة الكردية قيود المجتمع أيًضا، فالسفر إلى دمشق لتلقي التعليم في الجامعة في الحالة العامة وعال
في خمسينيات وحتى ثمانينيات القرن الماضي كان حكًرا على الذكور، إال ما ندر من بعض العائالت التي تحدت المجتمع بإرسال 

خلق شريحة واسعة من الفتيات الكرد العامالت في سلك التعليم، والتمريض بحكم أن التدريس في  بناتهن إلى الجامعات، وهذا ما
  مدارس المنطقة كان يحتاج سابقًا إلى شهادة الثانوية العامة ال أكثر.

ما الطالب أما العقد األخير من القرن الماضي، وإلى وقتنا الحاضر فقد تغيرت المفهومات، وسنحت الفرصة للطالبة الكردية ك
  الكردي إلكمال الدراسة، وهذا ما مثّل نقلة نوعية في المجتمع الكردي بعامة.

  

  المرأة الكردية لم تبدأ ثورة بل أكملت ثورتها

نقطة انطالق أولى للمرأة الكردية في عالم السياسية، ورفض الواقع السياسي، ال  2011لم تكن الثورة السورية في انطالقتها
ل مميزة لمسيرة نضالها، وقدمت لها أدوات جديدة لتواجه بها كينونة نظام لطالما أوغل في ظلم الشعب الذي بل كانت نقطة تحو

تنتمي إليه، فالمرأة الكردية واجهت النظام السوري، بفكره العنصري، وعجرفته، قبل الثورة بعقود من الزمن، لكن كما أسلفنا، لم 
بين يديها في السابق، وخبرتها بالنظام السوري كالشعب السوري معظمه والنخب السياسية تكن األدوات التي وفرتها الثورة السورية 

بالتحديد مكنها من إيالم النظام السوري في أكثر من محفل، فكانت المرأة مشاركة ال بل منظمة للنشاط الثوري، من اعتصامات، 
ط بها في الثورة السورية كرديًا، وهنا لن أفصل بين الحالة وتظاهرات، وندوات توعوية للمجتمع، واستطاعت أن تؤدي الدور المنا

الكردية الثورية والحالة الثورية السورية بعامة، فالثورة قبل أن تفقد بوصلتها بفعل الدول ذات التأثير، والشخصيات التي تطفلت على 
د أن تعسكرت الثورة، كان العمل الثوري في الثورة البسة ثوبها، كلها جماعة أثرت سلبًا في الحراك الثوري السوري، خصوًصا بع

  مجمله موحًدا والحال عموًما، لكن بعد ما حصل من تغييرات لم يعد للنشاط الثوري على األرض مساحة كافية للحراك.

الكردية أما في المناطق الكردية بحكم أن النظام انتهج حلوًال غير التي اتبعها في باقي المناطق السورية، فقد استطاعت المرأة 
أيًضا االستفادة من هذه الحالة، وأحالت حل النظام إلى معضلة، فتحولت المرأة الكردية إلى العمل في منظمات المجتمع المدني 
وأضحت جزًءا رئيًسا فيه، واستغلت كل فرصة لتثبت ذاتها، وعلى الصعيد السياسي أيًضا استطاعت أن تشق طريقها، وعلى سبيل 

فصلة يوسف التي تشغل اآلن منصب نائب رئيس المجلس الوطني الكردي، وتتحدى األوضاع السياسية واألمنية المثال سأذكر السيدة 
في المنطقة خصوًصا أن المجلس في حالة خصام مع السلطة الحاكمة في المنطقة، وهي سلطة اإلدارة الذاتية التي أعلنتها حركة 

ال والمضايقات ما زالت حتى اآلن مستمرة في نضالها من أجل األهداف التي المجتمع الديمقراطي، فيوسف التي تعرضت إلى االعتق
تؤمن بها، وأثبتت صالبتها، وكانت إلى جانب الشخصيات األخرى من الرجال في المجلس الكردي، وعلى الطرف اآلخر أيًضا 

 القيادية في وحدات حماية المرأة، فهي يستوجب التوقف عند شخصيات حركة المجتمع الديمقراطي، ونذكر هنا السيدة نسرين عبد هللا
هنا أيًضا مثال جدير بالذكر على الرغم من أنها لم تختر طريق السيدة يوسف ذاته في التعبير عن الذي تبتغيه، فهي شخصية عسكرية 

لعسكرية، وتدير بارزة في أكبر الفصائل العسكرية العاملة في المناطق الكردية، ونجدها على جبهات القتال، وفي المفاوضات ا
المعارك مثلها مثل باقي القادة العسكريين، وهي صورة غير مألوفة في مجتمعات الشرق، فقمة التمرد على المجتمع هي أن تشارك 

        المرأة في عمل السياسي، لكن الحالة العسكرية دخيلة على المجتمع السوري بهذا الشكل.

رة السياسية والعسكرية، ال يسعني إال أن أتوقف عند المرأة الالجئة أو المهجرة، وبالحديث عن المرأة ووجودها في مفاصل الثو
وخير مثال على ذلك هي المرأة الكوبانية، فالصورة التي انتشرت على نطاق واسع في اإلعالم كانت المرأة من مدينة كوباني، وهي 
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عمدة الدخان المرتفعة في سماء مدينتها، بعد الهجمة الشرسة التركية، وهي تصرخ في وجه أ -ترفع يدها للسماء على الحدود السورية
لتنظيم الدولة اإلسالمية على المدينة، وهنا كان الحمل كبيًرا على عاتق األم التي تبكي مدينة ُدمرت، وأوالًدا شردوا وهجروا من 

األوضاع ليكونوا شهوًدا على الكارثة،  مدينتهم، ولكن من خالل مشاهداتي الشخصية بحكم أني كنت من الصحافيين الذين اختارتهم
رأيت أن المرأة الكوبانية كانت قادرة على التصدي  لألوضاع، ولعل االرتباط باألرض أو العناد الكردي كانا من ضمن األسباب 

ا من األمهات الكافية لتبقى صامدة، قادرة على المضّي في الطريق، أو المحافظة في أضعف اإليمان على رباطة جأشها، ورأيت كثيرً 
  يدفعن بأوالدهّن إلى العودة إلى المدينة، والمشاركة في معارك الدفاع عنها.

ومن خالل ما سبق، فإن المرأة الكردية لم تكن مبعدة عن عملية بناء المجتمع، وهذا ليس بسبب كرم المجتمع معها، بل ألنها 
د الصورة ليست باإليجابية المطلقة، فالمجتمع الكردي كله مرهق واجهته بطرائق نضالها، وعنادها في مواجهة األحوال، وبالتأكي

ومتعب كالمجتمع السوري عموًما، بعد سبع سنين من ثورة تحولت بفعل قمع النظام وأخطاء المعارضة وتدخالت الدول ذات التأثير 
اء المجتمع والثقة بين مكوناته تحتاج تدخالت سلبية إلى حرب شعواء ذهبت بكثير من جمالية المجتمع وقيمه، والعمل على إعادة بن

إلى جهد مشترك مؤمن بفكرة بناء مجتمع سوري واع على أسس واضحة المعالم، تنتقل بالمجتمع من حالة اإلرهاق والتشرذم إلى 
  حالة األمان والثقة المتبادلة بين مكوناته كلها.

  

  فاروق حجي مصطفي

  السياسي حول دور المرأة الكردية في المشاركة في القرار

في الحقيقة إن مسألة مشاركة المرأة السورية عموًما، والكردية على وجه الخصوص في صناعة القرار هي مسألة معقدة، ولعل 
إلى الدور الذي أّداه النظام وزيف خطابه والقرارات الرسمية التي كانت تصدر  -عدا الثقافة العامة السياسية والمجتمعية-السبب يعود  

دعت حق المرأة ودورها في الحياة العامة؛ األمر الذي ترك أثًرا سلبيًا في نمط التفكير لدى المؤسسة السياسية سواء في منه، التي ا
مستوى المعارضة أم النظام، بيد أنّه في الوقت الحالي، وال سيما بعد انطالق الثورة السورية فقد حدثت تطورات طفيفة في مسار 

ل ال الحصر، ففي أي منظمة نسائية (مثًال) يمكن للمرأة تأدية دور كبير في صناعة القرار لمنظمتها، حضور المرأة، فعلى سبيل المثا
وربما حتى الشبابية أيًضا بعكس المراحل السابقة، إذ كانت المرأة تمثّل (تحصيل حاصل) في الحياة العامة، ما يعني أننا بتنا أمام 

تخفق عادة في المؤسسات  -ولألسف-ن تكون قائدة في المنظمات الوسيطة إال أنها معضلة  فحواها: أنه صحيح أنه يمكن للمرأة أ
التقليدية، وبخاصة الجانب السياسي منها، ما يضعنا أمام عاملين أساسين أصبحا عائقًا كبيًرا أمام انخراط المرأة في الحياة السياسية 

  والمدنية:

  في النقابات تتعزز منزلة المرأة

  ه في طمر الحق الطبيعي للمرأة، ومن ثَمَّ إبعادها عن اللحاق بالتطورات المجتمعية والحداثوية.االستبداد ودور -1

بحكم الطبيعة االجتماعية والذهنية الذكورية للرجل تعجز المرأة عن المشاركة في صناعة القرار، وقد تعممت األخيرة حتى  -2
أداء دور أفضل من دورها في المؤسسات السياسية؛ ألن المؤسسة  في مستوى المنظمات أيًضا، لكن في المنظمات يمكن للمرأة

السياسية ينضوي في خيمتها عادة رجال لهم باع في الحياة العامة، وهناك تأثير للتطور المجتمعي على مقاربة الرجال إنما في 
  .كن للمرأة أن تثبت حضورهاالنقابات أو المنظمات، فالوضع مختلف بحكم كون المنظمات والنقابات خدمية عادة، ولذلك يم

  

  الحداثوية والمرأة والجندرة

وال نستغرب أن المرأة تلكأت في االنخراط بالحياة العامة، وأن ثمة كثير من المفردات حديثة العهد على السوريين عموًما، 
أيًضا هي مسائل كانت ملتبسة  وعلى المرأة خصوًصا، ولعل مسألة الجندرة ومسألة المشاركة في القرار السياسّي واإلدارة العامة

جًدا لدى النخبة السورية، بل كانت مسألة تثير الحساسيّة الكبيرة لدى النظام خصوًصا، وبدت القرارات والخطب كلها التي كنا نسمعها 
   هي لالستهالك الدعائي فحسب، وليس لإلسهام في تعزيز منزلتها، وفي إحداث تطور مؤسسي في حياة المرأة.

  إّن األسباب التي أدت إلى ضعف التنوع الجندري داخل الحياة العامة هي: في العموم

  الجندرة على سبيل المثال:

  إن مسألة (الجندرة) ليست حديثة العهد في المؤسسات في بلدنا وفي مجتمعاتنا فحسب بل كانت تمثّل عقدة لدى االستبداد
وال سيما -سألة تهدد وجوده، فكيف سيقبل االنخراط المجتمعي أيًضا، فإذا كان االستبداد يصر على أن الشركة السياسية م

   في الحياة المؤسساتية والعامة.  -من جانب المرأة
 .الواقع الذكوري المفروض على الحياة العامة في البالد  
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 ي ضحلة إن قبلت الجندرة بمعنى قبلت التنوع ومن ثَمَّ قبلت اآلخر، ونحن نعرف أن ثقافة قبول اآلخر في مجتمعاتنا ه
  جًدا.
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  المرأة في السنتين األخيرتين

بيد أن األمور تتحسن تدريًجا، فمثًال، توجد المرأة في جنيف إلى جانب السياسيين (هيئة استشارية المرأة لدى ديمستورا)، وهناك 
في المنظمات مسألة (كوته) مفروضة حتى في مستوى األحزاب، فالوضع يتحسن، وقد أصبح للمرأة حضور، ولو بنسب ضئيلة 

وحتى المؤسسات الحزبية. وهناك حيز في كل نظام داخلي للمنظمات يؤكد مسألة الجندرة وهذه ستؤثر في تحسن دورها شئنا أم أبينا 
   مع الزمن، ولمصلحة كل حيز مغبون.

  سأل أحد الناشطين كاتب هذه السطور ذات مرة:

في المئة، وهي نسبة جيدة،  3رأة تتفوق على الرجل بنسبة تتجاوز من خالل مسح نسبة الموظفين داخل المنظمات لوحظ أن الم 
   ولكن أليست هذه النسبة المتفوقة مقتصرة على الوظائف العادية، وليست في مركز القرار؟

قلت للناشط: نعم صحيح، هناك تصور عام بأّن المرأة يليق بها العمل في المنظمات عادة، والمشاركة في الخدمة االجتماعية، 
هي جديرة بهذا العمل، والحق فإن المرأة تفوز على الرجل من هذه الناحية، فالرجل الشرقي عادة له ميول السلطة، ومن ثَمَّ ال و

يرضى بسهولة أن يكون موجوًدا في المنظمات التي تعمل وفق هيكلية معينة، ووفق منطق جماعي، التي تميل النساء نحوها عادة، 
المجتمع المدني فطريًا، إذ هي جزء من مركبات المجتمع المدني في جانب الرعاية منها، فما من امرأة فالمرأة تنجذب نحو منظمات 

لم تقدم الرعاية العائلية ألطفالها، بل حتى تشرف على أمور الزوج في المنزل. الرعاية جزء من مركبات الوعي في المجتمع المدني 
اية. لذلك تجد المرأة تتغلب على الرجل، ويالحظ حضورها في القاعدة، وليس في بمعنى أن ثقافة المجتمع المدني تتأسس على الرع

  الهرم؛ ألن الرجل دائًما يعمل متشوفًا إلى امتالك القرار، أما المرأة فهي تعمل؛ لكي تصل إلى المشاركة.

لسبب يعود إلى طبيعة النظام بقي القول: إن خبرة المرأة في الحقل السياسي ليست ضحلة بالعموم، إنما في الحد األدنى، وا
االستبدادي، إذ كان الكرد يتجنّبون انخراط النساء في العمل السياسي كما يجب، وذلك لخوفهم من اعتقالهن؛ والسبب الثاني أن النسوة 
 من كرد سورية كان حضورهن دون المستوى، ما يعني أن الوعي السياسي بدأ يتسرب في وقت متأخر، ويمكن أن تكون المرأة
مسؤولة عن غيابها عن المشهد السياسي (بصورة من الصور) ألن حضورها كان ضعيفًا؛ ما جعل الوجود الذكوري هو السائد، 
وأصبحت الثغرة كبيرة في اكتمال اللوحة التفاعلية التكاملية. بيد أنه على الرغم من المالحظات كلها، فإن الوضع يتحسن شيئًا فشيئًا، 

ل السياسي أصبح جيًدا؛ ما يعني أنه من المتوقع أن المرأة سيكون لها حضور قوي والفت في المرحلة وانخراط المرأة في العم
  المقبلة.
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  أحمد قاسم

 خصوصية المجتمع الكردي في تفعيل دور المرأة الكردية أو الحد منه -1

د التي تميزه من المجتمعات األخرى ال شك في أن المجتمع الكردي ـ كغيره من المجتمعات ـ يمتلك جملة من القيم والتقالي  .أ
 المجاورة له في منطقتنا التي يسكنها كثير من المجتمعات اإلثنية والدينية.

فالمجتمع الكردي مجتمع أبوي (بطريركي) الطابع، وذكوري، فالسلطة العليا تتمركز في يد األب داخل األسرة، وفي أيدي 
من األعراف التي تتميز بها قبيلته، مادام المجتمع الكردي برمته يتكون من الرجال ضمن المجتمع، وهذا بدوره يخضع لمجموعة 

قبائل وعشائر لها منظومتها وأعرافها يدير أمور القبيلة والعشيرة بموجبها رئيس العشيرة (آغا أو األمير أو البيك).. أي إن األسرة 
و القبيلة التي لها منظومتها وأحكام إلدارتها.. والداعي إلى تخضع لرب األسرة (الرجل) والرجل للعائلة (الفخذ) والفخذ للعشيرة أ

التفصيل في هذا المجال، إال أنه منذ العهد (النيوليثي) يحتفظ الكرد بكثير من قيمه التي تستظل بالبطريركية، ومع ذلك ثمة مؤشرات 
ضاًء مبرًما على بقاء بعض بنى ثقافة عصر عدة يؤكدها المستشرقون والباحثون، تدل على أن بطريركية المجتمع الكردي لم تقض ق

األمومة في الوعي الجمعي الكردي، وتمركزها بعمق في الالشعور الجمعي الكردي، وأثمرت تلك البنى عدم تهميش المرأة تهميًشا 
ء األقلية من هذا كليًا، وعدم قمعها بقسوة، وسط عالقات إقطاعية رعوية ريفية في أغلبيتها بعيًدا من المدنية والحضرية باستثنا

 المجتمع حتى األمد القريب.

 السيرورة التاريخية للمجتمع الكردي، وأثرها في مساعدة المرأة في القيام بدورها أو في إعاقته  .ب

إن الطبيعة الجغرافية (لكردستان) طبيعة ذات تضاريس معقدة وصعبة وقاسية، ما يصعب الحركة فيها واالنتقال بين مدنها 
، فإن طابع المحافظة على البيئة والثقافة المتوارثة لعقود طويلة من الزمن هي التي تطغى على سلوكات الناس، وأن وأريافها، ولذلك

 التغيير في العادات والتقاليد والمفهومات لألشياء يأخذ مّدة زمنية طويلة، ومن ثَمَّ، نرى أن السيرورة التاريخية للمجتمع الكردي ال
عدية حادةً في مدى التاريخ القديم، إال بعد انهيار الدولة العثمانية وتشكيل دوٍل حديثة على أنقاضها، تأخذ صوًرا منحنية أو تصا

وتقسيم (كردستان الملحق بالدولة العثمانية) بين تركيا الحديثة والعراق وسورية؛ تطبيقًا التفاق سايكس بيكو وملحقاته من االتفاقات 
الثانية، التي أدت إلى تقسيم العائلة والعشيرة بين طرفي الحدود.. ذلك كله لم يترك أي أثر في والعهود الدولية بعد الحرب العالمية 

دور المرأة الكردية في المجتمع، إذ بقيت إلى جانب زوجها محترمة ومصانة وربة البيت والعائلة، وهي عاملة في الحقل الزراعي 
الحيوانات األخرى إلى جانب أسرتها وزوجها، ما دامت مصدر رزق ما دام مصدر رزق أسرتها من الزراعة، ومربية لألغنام و

 أسرتها، وبقيت لها كلمة مسموعة، ومشورتها مستمرة في كثير من األمور الحياتية.

وكان ال بد من أن نذكر بعض خصوصيات الكرد تجاه المرأة. لدى مراجعة سيرورة تاريخ المجتمع الكردي، يبدو لنا، بكثير 
رائن والمؤشرات، أن خصائص ذهنية الكرد االجتماعية تعكس بدقة مسيرة المجتمع الكردي في مدى آالف السنين من األدلة والق

مسيرته في التكيف مع شروط الحياة في الجبال، وهي ليست بالحياة السهلة أبًدا، ومسيرته في التغلب على صعوبات الحياة الرعوية 
الغزو التي لم يرتح منها قط، ومسيرته في االحتفاظ ـ على الرغم من العقبات والريفية، ومسيرته في التغلب على مشروعات 

 والتحديات كلهاـ بوجوده من االندثار، وبهويته من االنهيار، كما يؤكدها الباحثون. أضف إلى ذلك، إن قيم العهد النيوليثي ـ بما تعنيه
لكردي، وكانت تتسلل عبر قنوات الالشعور الجمعي إلى ساحة من روح التكافل والتفاني ـ كانت رابضة بقوة في الوعي الجمعي ا

الحياة االجتماعية، وتضفي ألوانها على المواقف والعالقات والسلوكات، والسيما في مجال العالقات األسرية، وفي ما يتعلق بموقع 
 المرأة في النسيج المجتمعي، كما يؤكد آخرون من المستشرقين والباحثين.

إلى  -بعض النساء–ة ال تعرف النقاب وال البرقع، وإنما الكوفية التي تغطي بها شعرها، وهي كانت وما زالت إن المرأة الكردي
اليوم تستعملها زينة ووقاًرا تكمل بها مالبسها الرسمية. كما إن المجتمع الكردي غريب عليه نظام (المحرم أو الحريم) في األصل، 

بحرية االختالط بين الجنسين في المجتمع الكردي، وذلك في مواقع الحياة اليومية كلها، إطالقًا  وإن سفور المرأة مرتبط ارتباًطا وثيقًا
ذ من العفة والثقة باآلخر، إذ إنها مرتبطة بالمنزلة المحترمة للمرأة في المجتمع الكردي وبالثقافة (الديمقراطية) التي ورثها الكرد من

 ة الكردية مميًزا عن موقع المرأة في المكونات التي تجاور الكرد في المنطقة.العهد (النيوليثي). ولذلك كان موقع المرأ

  النمط االقتصادي للمجتمع الكردي، وأثره في رسم حدود الدور الذي تأخذه المرأة.  .ج

 حقيقة، إن النمط االقتصادي الذي كان سائًدا حتى بعيد استقالل سورية من االنتداب الفرنسي كان نمًطا زراعيًا، يخضع
إلقطاعيات في كثير من قطاعاتها، وكذلك تربية المواشي التي كانت تسبب غياب االستقرار سعيًا لمناطق الرعي بين الشمال القاسي 
وسهول الجنوب من البالد، وهذا كان سببًا لمحافظة المرأة على منزلتها بوصفها صاحبة القرار حتى في األمور المعيشية وحاجاتها 

ائلية واألسرية بتفصيالتها. وفي العموم كانت آراؤها ومقترحاتها تؤخذ بالحسبان؛ الرتباطها الوثيق بحالة عوًضا عن األمور الع
العائلة األسرة أكثر من الرجل، إلى جانب أنها مفخرة للرجل في مراحل السيرورة التاريخية جميعها زوجة وأًما وأختًا، فلها منزلتها 

ف والثقافة والتقليد، ومن ثَم، فهي كانت ملتزمة بحدودها وال تحتاج إلى من يحدد لها الحدود، المحترمة لدى المجتمع نابعة من العر
ولكن منذ أكثر من خمسة عقود تغيرت كثير من العالقات مع التغيير في نمط سياسة الحكم، وكذلك التغيير في نمط االقتصاد. وأظن 

تي تؤثر حكًما في أنماط العالقات االجتماعية تأثيًرا قويًا، وتغيرت كثير أن نمط النظام االقتصادي وسياسته ونوعية موارده هي ال
من المفهومات وأساليب العالقات بين أفراد األسرة الواحدة؛ لذلك ال نستطيع إسقاط المفهومات والتقاليد والعادات التي كانت سائدة 
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فيه العالقات تغيًرا جذريًا، عدا بعض األساسيات من المفهومات في عهد اإلقطاع على هذه المرحلة التي نعيشها، إذ تغير كل شيء، بما 
  تجاه المرأة في المجتمع الكردي.
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  المرأة الكردية  
    لمتغيرات المختلفةالدور والمنزلة وفقًا ل

  النسق االجتماعي، وأثره في دور المرأة الكردية (الحضري، الريفي)  .د

ية تختلف بين ال شك في أن طبيعة الحياة االجتماعية تختلف من موقع إلى آخر، ففي الوقت الذي نرى طبيعة العالقات االجتماع
من يسكنون السهول الواسعة التي تسهل فيها التنقالت، والسير من مكان إلى آخر، والمفتوحة على مدى الرؤية؛ ومن يسكنون في 
الجبال بتضاريسها المعقدة من جهة، ومن جهة أخرى نرى أن دور المرأة المالكة لألرض يختلف عن دور المرأة الفالحة التي تعمل 

ن (مزارعة)، وعن دور المرأة من األسرة اإلقطاعية، وعن دور المرأة التي تعيش أسرتها من تربية المواشي. من في حقل اآلخري
 المؤكد، أن األنساق االجتماعية في المجتمع الكردي تؤثر في طبيعة حياتها االقتصادية والثقافية في دور المرأة، وتعطيها نمًطا يتالءم

ه، ومن ثَمَّ، فإن دور المرأة في المجتمع الريفي يتميز بمزيد من الحرية وفقًا لنمط المعيشة التي تعتمد مع طبيعة النسق الذي تنتمي إلي
على األرض والمواشي، التي تشارك فيها المرأة في العمل واإلنتاج. أما الحضري في المدينة فهي قد تتعامل مع أدوات التثقيف 

تلك مورد اقتصاد، إن لم تكن موظفة أو عاملة في أي موقع من مواقع العمل، وبخاصة ال تم -في أغلبها-واكتساب العلوم، إال أنها 
حتى اآلن اللواتي يعملن في المدن ال يمثلن إال القلة القلية منهن، وبذلك، نالحظ أن المشكالت والخالفات االجتماعية بين المرأة 

 ع الريفي نادًرا ما نسمع بحاالت الطالق.والرجل تزداد، ومن ثم تؤدي إلى حاالت الطالق، بينما في المجتم

 

ـ أثر ممارسة االستبداد في قمع دورها السياسي ومشاركتها في الشأن العام (األحزاب، منظمات، المجتمع المدني) وفي  2
 توليد دور رافض لهذا القمع

ر حضوره بعد نهاية االنتداب الفرنسي بال أدنى شك، إن الوضع االجتماعي الكردي قد تغير باإلجمال مع االستبداد الذي لم يتأخ
على سورية. فقد شعر المجتمع الكردي بالغربة واالستغراب من ممارسات الحركة القومية المتصاعدة، واستالمها دفة البالد، وإضفاء 

التغيير األكبر لون واحد على الوطن مع تهميش األلوان األخرى. كما أسلفت، إن تغييًرا اجتماعيًا حصل مع تقسيم كردستان، لكن 
حصل مع حكومة الوحدة بين سورية ومصر، وكذلك مع حكومة البعث التي دامت أكثر من خمسة عقود. ومع تأسيس أول حزب 
كردي ومواجهته لالستبداد أُْبِعدت المرأة خوفًا من حاالت االعتقال، إذ كان اعتقال المرأة لدى الكرد إهانة لكرامة الشعب، وبذلك 

الحياة السياسية، لكن من دون إبعادها إبعاًدا قاطعًا، فكانت تمثّل بالنسبة إلى الحركة السياسية الدرع الحصين للكادر  أبعدت المرأة عن
الحزبي من دون أن تتبوأ المناصب الحزبية، فكان جل نضالها يتجلى في نقل البريد الحزبي من قرية إلى قرية ومن منطقة إلى 

مجتمع المدني فكانت تلك مفقودة لدى المجتمع الكردي، فاالستبداد منع المجتمع السوري كله من أخرى، لكن في مجال المنظمات وال
 ممارسة السياسة، والمشاركة في الشأن العام.

 

ـ دور انتشار التعليم، ومحو األمية في تفتيق وعي المجتمع والمرأة بضرورة تصديها لدورها في الحياة وتفعيله في  3
 مجاالتها المختلفة

ي حقيقة األمر التحقت المرأة مؤخًرا بدور التعليم وبالمدرسة؛ لما لدور رجال الدين السلبي لهذا الجانب، إذ وبدعم من االستبداد ف
مارسوا دورهم إلبقاء المجتمع في حالة الجهل، وادعائهم بأن االلتحاق بالمدارس خطيئة وكفر بحسب الدين اإلسالمي، وفي مقدمة 

لمدرسة الخزنوية في الجزيرة) ما اضطر الحركة السياسية الكردية إلى مواجهتهم من خالل عقد ندوات هؤالء رجال الدين (ا
جماهيرية لتعرية مآربهم التي تخدم االستبداد، وخصوًصا بعد تنفيذ المشروعين االستثنائيين (الحزام العربي واإلحصاء االستثنائي). 

خططات النظام من خالل تشجيع أبناء وبنات شعبها على االلتحاق بالمدارس. ومع ذلك كله، استطاعت الحركة الكردية إفشال م
ونتيجة لذلك تخرجت منذ السبعينيات من القرن الماضي آالف من الفتيات من مختلف فروع الكليات العلمية والفروع األخرى من 

بين النساء الكرديات أعلى كثيًرا من المكونات الجامعات، إال أن بعضهم يذهب  إلى أن نسبة المتعلمات وأصحاب الشهادات العلمية 
األخرى من الشعب السوري؛ لما تتمتع به المرأة من حرية وحب للتعليم، ومع ذلك، هناك كثير ممن تأثروا بأفكار وثقافات دخيلة 

الترابط األسري  على المجتمع الكردي تسيء إلى المرأة إضافة إلى بث السموم من جانب النظام لتفتيت المجتمع من خالل ضرب
وإبعاد المرأة من التوظيف في مراكز إدارية تقوي شخصيتها وإمكاناتها، لتتوجه إلى السلك التعليمي من دون التثبيت في الوظيفة أي 
بصفة (معلم وكيل)،  وكان ذلك دافعًا قويًا لتوجيه المرأة الكردية إلى االنضمام إلى صفوف األحزاب الكردية المختلفة، والعمل 

 لسياسي إلى جانب الرجل بعد التسعينيات من القرن الماضي.ا

 

 ـ العالقة بين الثورة السورية ودور المرأة الكردية4

 مشاركتها في الثورة، ومدى التنازع بين االنتماءين القومي الكردي، والوطني السوري في تحريضها على المشاركة.  .أ

ها للثورة، كونها رأت بأن فرصة تحريرها من االستبداد قد أتت، لكنها في قطعًا لم تتأخر المرأة الكردية عن الرجل في مشاركت
الحاالت كلها التزمت بقرارات الحركة السياسية (قوميًا ووطنيًا)، وهي في حراكها العام ال تخالف الخطوط العامة للحركة السياسية 

عن األحزاب السياسية، لكنها في المجمل ال تخرج عن اإلطار بما فيها المنظمات المختلفة التي أُسست بعد اندالع الثورة باستقاللية 
العام والصيغة التي اعتمدت بالنسبة إلى عموم الكرد (الديمقراطية لسورية االتحادية والتعددية مع تحقيق الحقوق القومية للشعب 
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ليوم أكثر تحرًرا اجتماعيًا وسياسيًا من الكردي في سورية). من هنا أريد أن أنبه إلى شيء، إن المرأة الكردية ومن خالل الثورة ا
 داعش) وكذلكالماضي في ظل انضمامها إلى القوات المسلحة الكردية لمواجهة اإلرهاب بعد ما أصابت الفاجعة أهالي شناكل من (
المرأة الكردية  كوباني التي رفض أهلها البقاء تحت سيطرة (داعش)، وتوجهوا بالكامل إلى الداخل التركي. اليوم، في حقيقة األمر

 أكثر تحرًرا في قراراتها كلها.

 .أثر ظروف التهجير القسري في تغيير دورها، بعد حملها أعباء جديدة سواًء أكانت زوجة أم أًما أم ابنة  .ب

ة، ورأت حقيقة، إن أعباء المرأة المهاجرة كبيرة جًدا، وخصوًصا األم التي تعتمد عليها العائلة، فالحياة بمجملها تغيرت عليها فجأ
نفسها في العراء، خارج قريتها ومدينتها بعيدة عن أهلها، ومع ذلك لم تتخّل عن مسؤولياتها تجاه مجتمعها وأطفالها، فهناك عشرات 
من جمعيات نسوية تشكلت إلعادة تأهيل المهجرين من خالل تأمين المتخصصين في هذا المجال، وقسم آخر يعمل في مجال اإلغاثة، 

 مرأة الكردية لم تستسلم للقدر بل زادت من إصرارها لمواجهة المستقبل.يعني ذلك أن ال

أثر استلهام حاالت التمرد الكردي في بلدان مجاورة في تكوين مخيال جمعي يوجه حركة المرأة الكردية في الثورة   .ج
 األدب الكردي الثوري، والهزائم، واالنتصارات، والرموز الثورية)والسورية. (قصص التضحيات، 

لمرأة الكردية مثلها مثل أي إنسان سوري، وقد تكون أكثر تأثًرا بما حصل من مآثر وفواجع كونها منذ والدتها تحمل في داخلها ا
الجرح النازف الذي زرعه النظام المستبد، وهي تعلمت تقديم التضحيات من خالل ممارسة نضال ضمن إمكاناتها المتاحة. لذلك، 

لمدن كلها التي أصابها الدمار والمجازر التي صنعها النظام. غنت لدرعا ولحمزة الخطيب ولكوباني المرأة أول من غنى للثورة ول
 وغيرها من المدن، دونت قصًصا للتضحيات األسطورية، وكذلك صنعت أدب الثورة، وجعلت الهزائم محطة لوالدة األمل باالنتصار.

كثر وعيًا من المرأة الكردية في األجزاء األخرى، وهي متمسكة حقيقة ومن دون أي مبالغة، فالمرأة الكردية في سورية أ 
 بأرضها وقريتها ومدينتها كتمسك الرضيع بثدي أمها.

 أثر التوزع بين األطياف السياسية المختلفة في اصطباغ دورها في الثورة بأشكال مختلفة.  .د

اللون والشكل الذي رأت فيه الثورة حتى وإن أُنتجت  المرأة الكردية لم تغادر المجتمع الكردي حتى في الشتات؛ لذلك تحافظ على
 من جديد نتيجة لهذه األوضاع الصعبة.

  أثر عالقات المصاهرة العربية الكردية في رسم إطار لدور المرأة الكردية في الثورة (أثر قوي، أم ضعيف).  .ه

اص للثورة بدافع المصاهرة؛ كون المصاهرة في حقيقة األمر ليس لهذه العالقة أي أثر دفع بالمرأة الكردية إلى رسم إطار خ
العربية الكردية ال أقول إنها معدومة، بل إنها قليلة جًدا، وهذا نتيجة لسياسة النظام التي فرقت بين المكونين، فجعلت الكردي شخصية 

يًرا منها في عهد االستبداد يشكك كليًا في أخيه العربي، إذ إن المصاهرة في عقد الخمسينيات من القرن الماضي وما قبله أكثر كث
 الذي ما نزال نعاني استمراريته بعد هذا الدمار كله والقتل والتشرد والتهجير.

خالصة القول، إن المرأة الكردية كانت تتمتع بهامش من الحرية بعكس المرأة في المجتمعات المحيطة بالكرد التي عاشت حياة 
جدت بعض المعاناة لدى المرأة الكردية كانت نتيجة لبعض الكرد الذين تأثروا من العبودية في بعض الحقب من التاريخ. وإن و

  بثقافات أخرى، وكذلك التزامهم باألعراف اإلسالمية التي قللت من قيمة المرأة.

  محمد المحمود

  عن المرأة الكردية بين الماضي والحاضر

ل، وحرمت قرونًا عدة حق التعلم وكسب المعرفة، وبقيت لقد عانت المرأة الكردية عبر التاريخ الظلم والقهر وعبودية الرج
مهمشة في مجاالت الحياة كلها، وبخاصة المجتمع الكردي العشائري إال أنها كانت تمثل في الحقيقة دور الرجل في شؤون الزراعة 

في آن معًا كواجب قسري فرض  والرعي وتربية الماشية إلى جانب األعمال المنزلية وتربية األطفال، فقد أّدت دور الرجل والمرأة
   عليها بحكم العادات والتقاليد، وبعض المفهومات الدينية الخاطئة.

لكن باألمس القريب بعد تطور المجتمعات والتقنيات العصرية، وتقدم اإلعالم وتطوره، دخلت المرأة في معترك العلم والثقافة 
تنافس الرجل في الميادين جميعها السياسية ومجاالت المجتمع المدني  والسياسة لتكون شريًكا فاعًال في بناء المجتمع، وأصبحت

والتدريس وعاملة نشيطة في المعامل والمصانع، فقد كانت المرأة الكردية هي األم واألخت والزوجة والعشيقة والمناضلة الثائرة في 
ن شراسة المجتمع الذكوري الذي ينظر إليها بمنظار وجه أسباب أخذت زمام المبادرة لقيادة المجتمع والحركة السياسية على الرغم م

الضلع القاصر، وال تستطيع اتخاذ القرارات الصائبة إال بمشورته ولعله نسي أنها ذاتها التي أنجبته وربته وأعدته لخوض معارك 
  الحياة.

خان وشرمين جميل أوغلو اللواتي فالمرأة هي أناهيتا ونفرتيتي وكيبانو وليلى قاسم وروشن بدرخان وزيالن وبريفان وليلى بدر
صنعن التاريخ الكردي مع الرجل، وكّن رموًزا للبطولة والتضحية في سبيل الدفاع عن حقوق شعبهن وحملن السالح في ميادين 

  القتال والمعارك األكثر دموية وعنصرية في شرقنا المتهالك.
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  المرأة الكردية  
    لمتغيرات المختلفةالدور والمنزلة وفقًا ل

  ومن بعض رموز النساء الكرديات المناضالت؛

وروشن بدرخان المرأة الكردية المناضلة التي دافعت عن  1974مت على يد النظام العراقي الفاشي عام ليلى قاسم التي أعد 
حقوق المرأة الكردية في المحافل الدولية، وقدمت األعمال والخدمات للثقافة الكردية والسيدة فردا خان جميل باشا التي تدير حاليًا 

   ن نساء كردستان اللواتي صنعن التاريخ الكردي من الماضي، وحتى اآلن.منظمة سيدات أعمال كردستان وغيرهن كثيرات م

حان الوقت لتطهير عقل الرجل من األنا الذكورية وفرض إرادته على المرأة، ولنعمل على تمكين المرأة في مجاالت الحياة 
   كلها.

ة مواهبها في األعمال جميعها والمجاالت علينا احترام المرأة الكردية ولنزل الصعاب كلها التي تعوق طريق تقدمها وتنمي
ولتكون مصدًرا مهًما لكسب الرزق لها وألسرتها ولنعمل على تدريبها و إلحاقها بدورات اقتصادية وتجارية للمشروعات الصغيرة 

ات األسبوعية للقضاء على البطالة وظاهرة التسول بين زوايا المجتمع الكردي ونفتح أبواب العلم والمعرفة بمحو األمية والندو
وتحفيزها على العمل إلى جانب التربية األسرية السليمة فنحن بحاجة إليها لنعوض ما خسرناه نتيجة الصراعات والحروب في وطننا، 
فأرض كردستان غنية، ومواردها كفيلة بأن تجعل من هذه األرض المباركة قبلة لتشجيع االستثمار، وتشجيع المجال الصناعي 

   والتجاري.

اليوم بكل فخر وتقدير أن المرأة الكردية تحاول جاهدة لتترك بصمتها الفاعلة والمنتجة في مجاالت الحياة كلها بوصفها نرى 
  عنصًرا مهًما مشارًكا في تطوير المجتمع الكردستاني وتنميته بأفضل السبل العلمية والمعرفية.

عابثين، ولنكن منتجين ال مستهلكين فحسب، مشاركة بين دور بالدنا جميلة وغنية بمكوناتها كلها فلنحافظ عليها من سطوة ال
  الرجل والمرأة في سبيل رفع شأن هذا الوطن، وخدمة أبناء الكرد خصوًصا والمجتمع السوري عموًما.

  

  استنتاجات الورشة
ع الكردي، وتضافر يجمع قاسم مشترك أكبر بين رؤى النساء المشاركات في الورشة، وهو تأكيد الهيمنة الذكورية على المجتم

  هذه الهيمنة مع االستبداد السياسي، واألعراف القبلية والدينية في مضاعفة معاناة المرأة الكردية.

ولكن هذا القاسم المشترك األكبر يقلل من شأنه أحيانًا باإلشارة إلى انفتاح نسبي للمجتمع الكردي يجعله متفوقًا في بعض الجوانب 
  ن المجتمعات الشرقية.الخاصة بالمرأة على غيره م

ويمكن أن نلمس بين السطور في النصوص النسائية المشاركة في الورشة إحساسين متنازعين: إحساًسا بالظلم المضاعف الذي 
تمارسه قوى عدة، وإحساًسا بالتفوق والتميز المكتسب من استلهام تجربة عريقة في النضال السياسّي، والعمل االجتماعّي، واإلنجاز 

  ّي، تمثلها رموز نسائية دائمة الحضور في الخطاب النسائي الكردي المعاصر.الثقاف

ثم إن اإلرادة الصلبة للمرأة الكردية ال يصعب تلّمس مظاهرها، فعلى الرغم من اإلقرار الدائم بالمعاناة الكبرى التي عانتها 
  بمستقبل مشرق، وإصراًرا على حّث الخطى؛ من أجل مالقاته. المرأة الكردية في سنوات الثورة، وما قبلها، إال أن هناك تفاؤًال دائًما

وال بد من اإلشارة إلى أن من يفّكك النصوص النسائية ال يكلّف نفسه جهًدا كبيًرا؛ إلدراك اإليمان العميق بوحدة الشعب الكردّي، 
  وعّد كردستان واقعًا جغرافيًا تاريخيًا راسًخا ال تغير حقيقته تقلبات الزمان. 

النصوص المعبرة عن منظور الرجل الكردّي، فهي إذ تقر بالهيمنة الذكورية، ال تمنحها األولوية نفسها الممنوحة لها من أما 
جانب النصوص النسائية، فاألمر األكثر حضوًرا هنا، واألكثر لفتًا للنظر هو الطغيان األيديولوجي، الذي يبدو واضًحا في حديث أحد 

موروثة منذ العهد النيوليثي، وهذا فضًال عن الحديث نفسه عن كردستان بوصفها واقعًا محسوًما ال يقبل المشاركين عن ثقافة كردية 
  أن يوضع في خانة القضايا الجدلية.

والفكرة المركزية الثانية تتمثل في اإلكبار من دور المرأة في قضايا ذات بعد قومّي من مثل اإلسهام في المحافظة على اللغة، 
  م في صنع قرارات منزلية فحسب.وليس اإلسها

وبين منظوري الرجل والمرأة مشترك أساس هو اإليمان العميق بالثورة السورية، وبالوطنية السورية التي ال تتقدم على االنتماء 
  القومّي، وال تتأخر عنه.

واجتماعية، واقتصادية، إن دور المرأة الكردية يستحق دراسة أعمق، فهو دور تتشابك عوامل كثيرة في صناعته تاريخية، 
وسياسية، ونفسية، وال نظن منصفًا يستطيع إنكار المعاناة التي عانتها المرأة الكردية، وال إنكار تاريخها المشرف، وال إسهاماتها 

  الكبيرة في الثورة على االستبداد.
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ريرّي، وكأنها قضايا محسومة يمكن أن ولكّن القضايا الجدلية التي تنطوي عليها النصوص معظمها، التي تُقحم فيها بأسلوب تق
تكون ذات أثر سلبي في الحوار الراهن والملّح بين أبناء القوميات المختلفة في الوطن الواحد خصوًصا، وهو يمر بمخاضه الحالي 

  التعددية.العسير، وينفض عن كاهله عبء القهر واالستبداد، ويقترب كّل يوم من حلم أبنائه في الدولة المدنية الديمقراطية 

 

  

 


