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    ملف العدد 208  

  دور المرأة في المجتمع الكردي في سورية  
    (مقاربة تاريخية)

  ملخص تنفيذي  
 التاريخية الخبرة في واالختالف التمايز إلدراك السورية؛ في محاولة الكردية المرأة وضع البحث الذي بين أيدينا يتناول
 التمايز هذا أنتجت التي واالجتماعية السياسية والعوامل المتغيرات عند والتوقف غيرهم، عن سورية ألكراد والثقافية والحضارية
 المجردة المركزية والتصورات التمثالت من جملة رسخت التي للماضي التقديسية االختزالية النظرة تجاوز ثم ومن واالختالف،

 المتأثرة والخاصة المحلية الخبرات عند التوقف من دون القومي البعد إلى استناًدا العامة؛ الذهنية السورية في المرأة الكردية عن
   والثقافية. االجتماعية التاريخية واألوضاع اإلقليمية البيئات بتنوع

يحاول  فإن البحث الذي بين أيدينا لذا والثقافية والسياسية، االجتماعية البنى في التقليدية السمات بغلبة الكردي المجتمع يتصف
 وانعكاساته جهة، من الكردي المجتمع تركيب الحزبي بغية فهم العشائري واالنتماء أبعاد النسب تأثير عمق تسليط الضوء على

 تطورات من الكردي المجتمع في الحياة يميز ما فهم دونه من أخرى، األمر الذي يصعب جهة من المرأة الكردية وضع في المتجلية
 من ثَمَّ  واإلقرار الديمقراطي، بالمبدأ الوعي وخلق الكردي المجتمع مشكالت تجاوز من دونه أيًضا وتحوالت، ويصعب وتغيرات

 االختالفا من الرغم والفاعل. وعلى دورها االجتماعي الحر لممارسة األهلية تعوزها وال األهلية، ال تابعة شخص كامل المرأة بأن
 الهيمنة وممارسة الوصاية مفهوم يتمثل في مشترك بقاسم تحتفظ أنها إال الحزبية، العائلية واالنتماءات العشائرية األنماط بين القائم

  األنثوية. للذات واضمحالل جوهرية تبعية مقابل الذكورية

  

 مقدمة
 المرأة أن مؤادها بسيطة على مسلمة ترتكز متنوعة ومظاهر تجليات في الوصاية الذكورية في المجتمع الكردي شكل يتمثل

 التاريخية أنواعها اختالف على للمعطيات وتأييد واآلراء المعارف من حشد وتطوير بدهيات بسط خالل من بذاته، ال بغيره كائن
 القومية الهوية في فالتشديد المسلمة، تلك صحة على عام نظري برهاني إطار لتأمين الدينية واالعتقادية واألخالقية واالجتماعية

 الحرية على السياسية الحرية غلبة كرس ما والثقافي وتهميشه، االجتماعي االنعتاق إغفال إلى أفضى السياسي االنعتاق على الكردية
 من والتخلص والتحرر والوطنية القومية مفهومات الهوية لحساب ومشكالتها المرأة لقضايا تهميًشا ذلك  فكان الثقافية، االجتماعية

 تحولت التي والتصورات القناعات من مجموعة خلق الذي األمر الكردي كلها، المجتمع لها خضع التي والنفوذ السيطرة أشكال
 بين التداخل الكل، وفصل لمصلحة الجزء إلغاء ضرورة بتلقيها، وتؤكد الفرد يكتفي االجتماعية التي الحتميات من نوع إلى الحقًا

 التاريخي بالسياق المرأة ضعو ربط ومن ثَمَّ  للمجتمع، الكلية اإلرادة لمصلحة الذاتية ومصلحته الفرد حقوق وتجاوز والعام، الخاص
 وبخاصة والثقافية واألخالقية االجتماعية القضايا تناول تأجيل وراء الكامنة األسباب يعلل األمر الذي الكردي، للمجتمع السياسي
 السياسية. الحرية تحقق حينإلى  المرأة بوضع المتعلقة

 المسوغات من بجملة محملة افتراضية ذهنية أطر في الشرف أو الناموس مفهوم الكردي، االجتماعي الصعيد لقد صيغ، على
 تصبح أن على المرأة يكون هنا وعليه االجتماعي، والتقليد والعرف األسرة من وتصرفاتها سلوكها المرأة على تفرض التي والدوافع

الذي يتسم به الوعي  التصور هذا إن والشرف. الناموس لذلك وواقعيًا ماديًا وتحققًا األسرية، والقيم والتقاليد األعراف لتلك موضوًعا
 يعني وال آخر، إلى جيل من االجتماعية والتنشئة بالتربية وتنتقل المرأة على تمارس التي والقيود الشروط من جملة الكردي يمثل

 افتراض إلى ذلك يتخطى وإنما فحسب، اإلنساني الكائن لدى الطبيعية بالحاجات يتعلق ما الكردي الشرف أو الناموس مفهوم هنا
 والعائلة العشيرة لسلوك المحاكاة من نوًعا يحمل أن ينبغي المرأة فسلوك المرأة، شخصية في الكردي للمجتمع الجماعية القيم تجسد
التحمل  على والقدرة والصبر والشجاعة والثبات والقوة الغريب واحترام الكرم قيم وتنوع االجتماعي،م نسبه إلى إضافة وقيمهم واألب

التي تحول  واألغالل القيود من بكثير الكردية المرأة كبل الذي القومي، األمر االنتماء لقياس مؤشًرا  السلوك هذا ليصبح وغير ذلك،
 بذاتها. وشعورها حريتها بينها وبين ممارسة

 تقليديات واجتهادات شروحاتب االجتماعية والتقاليد واألعراف القيم لهذه والتأويالت التسويغات بتقديم الدينية التربية لقد تعهدت
 بذلك ليحدد للعار، مصدر جسد المرأة أن مؤداها حقيقة تأكيد ومحاوالت، الجنسين بين القوى مسائل في متوسعات الدينية للنصوص
 فهم المرء على يسهل القتل، لذا فيها بما المرأة ضد والتمييز العنف ظاهرة عن المسؤولة والجماعية الفردية والدوافع المسوغات

     .أخرى جهة من لها الجماعة واحترام لذاتها احترامها الكتساب بالذكر التشبه المرأة ومحاولة ،جهة من األنثوية الهوية أزمة

  

  مكونات تاريخية
 اإليجاز، من بكثير األيوبي (اإلسالمي الكردي) العهد مرحلة في الكردية المرأة دور السير وتراجم التاريخية المصادر تتناول

 المجتمع، بناء في والحضاري الثقافي ودورها المرأة حياة عن المعلومات بعض لنا تتيح والتراجم المصادر هذه أن من الرغم فعلى
 األيوبي بصورة رئيسة. نسبها أسماء كثيرة في سياق إلى تشير أنها ذلك واالنتقائية، التحفظ من بنوع تتسم أنها إال

 ذواتهن لتأكيد الدؤوب وسعيهن العامة، الحياة في والنشطة الفاعلة وإسهاماتهن األيوبية دوًرا مهًما لألميراتلقد شهدت المرحلة 
 استقرار وهو المرأة، نهضة في مساعًدا عامًال  اإلسالمية األيوبية الدولة في واالجتماعي السياسي االستقرار كانإذ  الفعلي، الواقع في

 على هوياتي تجانس في واالجتماعية الثقافية البنى اختالف مع والعرقية اإلثنية المكونات صهر الذي الدينية األمة مفهوم إلى يُرجع
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ذي ال والخارجي الداخلي الخطر مواجهة في اإلسهام الرجل على كما المرأة على الجهادي الديني الواجب ولقد فرض ديني.  أساس
 السياسية الحياة في المشاركة مكنها النسبية السلطة من وبنوع الحرية، من بصور تتمتع أن للمرأة سمح ما األمة، نمو يعوق

  والثقافية. واالجتماعية

 على والمقدرة الحكمة من بكثير ه) 640 - 581العادل ( الملك بنت خاتون ضيفة األميرة تميزت السياسي المستوىفي       
 الدينية األوقاف ازدهار في بدور مهم خاتون لضيفة ويُشهد  .)1( الناصر الملك ابنها على وصيةً  لستة أعوام حلب في حكم التصرف
 كذلك .)3( خاتون ضيفة خانقاه أيًضا إليها وينسب ،)2( والمتصوفة والفقهاء القراء عليها وأوقفت الفردوس، مدرسة أنشأت إذ والتكايا،

الثني  الحكم هـ) كانت قد تولت 656 (توفيت حماة حاكم محمود المظفر الملك وزوج الكامل الملك بنت خاتون غازية األميرة فإن
 وسلطةً كاألميرة نفوذًا األيوبي العهد في مرأةا تكتسب وفي هذا السياق لم .)4( محمد المنصور الملك ابنها على وصيةً  عشر عاًما

 عظيمتين، هما مدرستين بإنشائها لها ويُشهد ،)6( »ملًكا وثالثون خمسة المحارم من لها«وكان  )5( هـ) 616(توفيت  الشام ست
، )7( لأليتام ابتدائية مدرسة اليوم وأصبحت والفقهاء، العلماء كبار استقطبت التي الحسامية المدرسة أو البرانية الشامية المدرسة

 .)8( كراًسا فيها صنف شهبة قاضي بن الدين تقي الشيخ أن الجوانية التي يذكر الشامية والمدرسة

 النقلية، والعلوم الشريعة وأحكام الدينية الديني والتعليمي، فقد ذكرت المصادر أسماًء يشهد لها في العلوم المستويين أما في
 المدرسة جوار عن علماء عصرها بمنزلها في الحديث سمعت التي هـ) 678 - 597( األيوبية أحمد بنت فاطمة أشهرها ولعل

، )10(والدقاق الرازي الكبيرين كل من العالمين عنها هـ) التي حدث744(ولدت  األيوبية محمد بنت ، فطلومك)9(بدمشق العادلية
 المدرسة هـ)، وقد شيدت694األيوبي (توفيت  صالح بن محمود المنصور الملك وزوجة موسى األشرف وخاتون بنت الملك

، )12( بدمشق قاسيون بسفح الصاحبة مدرسة شيدت هـ) التي   643(ت شادي بن أيوب خاتون بنت وربيعة ،)11(بدمشق الخاتونية
 ينسبو واإلحسان، للبر ومحبة المدارس إنشاء في عالية همة ذات كانت الدين صالح السلطان وشقيقة يوبأ الدين نجم بنت وخاتون

 المرشدية المدرسة هـ) التي أنشأت 660(ت عيسى الدين شرف المعظم الملك بنت خديجة، و)13( الكبير خاتون زمرد مسجد إليها
 عام احترقت ()15( الصغرى العادلية هـ المدرسة  656سنة العادل، أنشأت الملك بنت وزهرة  ،)14( دمشق بصالحية يزيد نهر على

 المدرسة شيدتالتي  هـ) 593األيوبي (توفيت  الدولة نور بنت ، وعذراء)16(اليوم) بدمشق العصرونية سوق في وهي م 1910
 الملك بنت مؤنسةو ،)18( الوعظ لسماع النساء فيها تجتمع داًرا اتخذتو، )17( والحنفية مدرسة للشافعيةبدمشق وكانت  العذراوية

 .)19( بالخاتونية تعرف بحماة مدسة محمد التي أنشأت المظفر

 الحراني، أحمد بنت العلم السالم وست عبد بنت الدار الشحنة، وست ابن بنت جويرة اشتهرت فقد المملوكي العهد في أما
بـ  المعروفة العادلية بنت جعفر، وأرجوان خاتون، وجارزوما الخير وحظ األسعردي، األيوبي، وزينب محمد بنت الملوك وشمس
 متتاليات غزوات من البالد وغيرهن ممن ال نعرف عنهن كثيًرا  بسبب ما شهدته، )20( العلم رافعة الساالر حفيظة)، وفاطمة (ستي

 والمحلية االجتماعية الثقافية في الديناميات يمكن ما بأقل إال تنطق ال والتراجم والسير المصادر كتب فأغلب والتتار، المغول من
 والتصارع، المستمر واالقتتال والنهب السلب عمليات فانتشار المرأة، وضع عن القليل النذر إال الستكشاف  إمكان وال المرحلة، لتلك
 انعكس واألوبئة، األمراض انتشار مع أخرى جهة من اإلمارات تلك على الخارجية السيطرة ومحاوالت جهة، من اإلمارات بين
 المرأة دور في أثرت تحوالت إلى إضافة السائدة، العالقات وطبيعة المجتمع، طبيعة في ملحوظة تغيرات ليحدث المرأة، وضع في

                                                   
  44، ص )1992، (بيروت: مطبعة القادري، 1كرديات، ط محمد خير رمضان يوسف، المرأة الكردية في التاريخ اإلسالمي: تراجم ألميرات )1(
   .106ص)، النوري، د.ت ، (دمشق، مكتبة3ط ،6ج الشام، خطط علي،كرد  محمد )2(
   476)، صد.ت ،ن.محمد علي عوني (مقدم)، (العراق، د كريمته،محمد أمين زكي بك، مشاهير الكرد وكردستان في العهد اإلسالمي، ترجمة السيدة )3(
  481الكرد وكردستان في العهد اإلسالمي، ص  بك، مشاهيرمحمد أمين زكي  )4(
  19إلسالمي، ص الكردية في التاريخ ا يوسف، المرأةيوسف، محمد خير رمضان   )5(
  84، ص)هـ 1408المعارف، ، (بيروت، مكتبة 7ط ،13ابن كثير، البداية والنهاية، ج  )6(
   474محمد أمين زكي بك، مشاهير الكرد وكردستان في العهد اإلسالمي، ص   )7(
  80محمد خير رمضان يوسف، المرأة الكردية في التاريخ اإلسالمي، ص  )8(
  482محمد أمين زكي بك، مشاهير الكرد وكردستان في العهد اإلسالمي، ص  )9(
  82محمد خير رمضان يوسف، المرأة الكردية في التاريخ اإلسالمي، ص  )10(
  473محمد أمين زكي بك، مشاهير الكرد وكردستان في العهد اإلسالمي، ص  )11(
  17)، ص1998دار آسو،  بيروت:، (1طاقتصادية، م: دراسة تاريخية اجتماعية 1979-1250األكراد في مدينة دمشق بين عامي  عز الدين علي مال، حي )12(
   433ص مشاهير الكرد وكردستان في العهد اإلسالمي، بك، أمين زكي محمد )13(
  33محمد خير رمضان يوسف، المرأة الكردية في التاريخ اإلسالمي، ص  )14(
  41محمد خير رمضان يوسف، المرأة الكردية في التاريخ اإلسالمي، ص  )15(
  41محمد خير رمضان يوسف، المرأة الكردية في التاريخ اإلسالمي، ص  )16(
  48محمد خير رمضان يوسف، المرأة الكردية في التاريخ اإلسالمي، ص  )17(
  191ص هـ)،1355، (القاهرة: دار الكتب المصرية، 6ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ج )18(
  485 محمد أمين زكي بك، مشاهير الكرد وكردستان في العهد اإلسالمي، ص )19(
  96م، ص1979-1250األكراد في مدينة دمشق بين عامي  عز الدين علي مال، حي )20(

 



 

    ملف العدد 210  

  دور المرأة في المجتمع الكردي في سورية  
    (مقاربة تاريخية)

 ليست عوامل خالل من لألسف إيجابًا وليس سلبًا بدوره تأثر المجتمع في الكردية المرأة موقع«إن  يبدو عموًما، فكما ومنزلتها
   .)21(»الجور بحكم اآلخر وبعضها الجوار بحكم بعضها كان مختلفة وحضارات أقوام من تسربت لكنها األصل كردية

 بهذا عريضة اتجاهات أو خطوط إلى نشير أن بمقدورنا أنه واضحة، إالبالتحديد غير  التغيرات هذه أن من الرغم وعلى
 اإلمارات بعهد يعرف ما وهو شؤونها، إدارة في االستقالل من بنوع الكردية المناطق التاريخية تمتع المصادر تكشف الخصوص، إذ

 االستقالل من عالية بدرجة«اإلمارات  تلك فيه تمتعت الخصوصية من بنوع العهد ذلك إمارة. ولقد تميز عشرة سبع وتشمل الكردية،
 أن إلى )22(»أيًضا باسمهم الجمعة خطب وتلقى باسمهم النقود فيصكون االستقالل مقومات يمتلكون كانوا الحكام بعض أن حتى

 هـ بين  1514عام  اتفاقًا أبرم إذ، الكردية المناطق على البدليسي إدريس المال الكردي مساعي بفضل األول سليم السلطان سيطر
 إضافة إلى بعض«وللمشايخ  لألمراء الكردية المناطق في اإلدارة بترك وهو ما قضى، )23( الكرد والزعماء واألمراء السلطان

 اإلمارات على قُضي«أن  إلى حاله على األمر وبقي االستراتيجية، المواقع على العثمانين سيطرة مع )24(»المتوارثة اإلقطاعيات
 .)25( »هـ1851عام نهائيًا الكردية

 في ودورها، بالمرأة الخاصة التوجهات تغير في وجوهريًا جذريا تأثيًرا شّكال رئيسين تحولين التاريخية المدة تلك تكشف
  العائلة، وهما: في األفراد بين السائدة العالقات في وتداعياته المجتمع،

 في سواء الكردية باإلمارات عصفت التي التاريخية األوضاع مع ظهوره ترافق وهو مفهوم االجتماعية، التراتبية مفهوم نشأ -
 أن من الرغم وعلى  .والتخريب والنهب السلب وعمليات والمغول التتار غزوات مواجهة في أم بعضها مع اإلمارات صراعات

 القبلي الوالء مع األمر الذي تمازج المجتمع، في تجلياتها أضعف الديني العامل أن إال األيوبي العهد في حاضرة كانت النسب فكرة
 واألعراف القواعد من مجموعة سيادة خالل من االجتماعية البنية تماسك على ومحافًظا، القوة من جديًدا نمًطا مكّونًا والعشائري

 جهة من العشيرة ألفراد المعيشية العالقات وتنظيم جهة، من لها والموالين والتابعين الممتدة العشيرة نسب حول تتمحور والتقاليد
 تلك زار الذي بروفنسن فان مارتن الهولندي األنتربولوجي يؤكد العشائري، بحسب ما الوالء سيطرة في السبب ولعل أخرى. 

  .)26( »نفسه الكردي المجتمع طبيعة«المناطق، هو 

 المرأة كانت حين ففي واألمية، للجهل الواسع لالنتشار نتيجةً  الدين لمبادئ التقليدي والتأويل والثقافية الفكرية البنى تخلف -
 نشهد فإننا -أعاله  حاولنا اإلشارة كما- الثقافية الدينية الحياة في النشطة والفاعلية القوة من بكثير تتمتع األيوبي العهد في الكردية
 كانت الكردية اإلمارات غالبية«ففي  الرجال، على حكًرا ليغدو فيه، المشاركة أو الديني التعليم تلقي في سواء المرأة لدور تهميًشا

 بالمرأة، المتعلقة التشريعية األحكام فهم وسوء، السلبية الدينية للتسويغات كان لذا ، )27(»دينية كان أنها غير العدد كثيرة المدارس
 خلق في بدورها ساعدتالتي  المحددة والمعايير والوظائف األدوار من مجموعة إرساء الدينية دور في  للنصوص التقليدي والتأويل
 تدور المرأة إزاء واآلراء واألحكام الفقهية االجتهادات ظلت هنا ومن .للمرأة محددة وظيفية وقوالب وثقافية، اجتماعية توجهات

 دور بوضوح تراجع ومن ثَمَّ   .الحقيقي معناه تالمس وال الدينية النصوص جوهر تمس وال ،واألخالق للدين شكلية مقاربات حول
 الثقافة تخلف في أساسيًا ضلعًا العثمانية لإلدارة كان« إذ وللقبيلة، للعائلة المعيشية اليومية بالحياة اهتمامها وانحصر الكردية، المرأة

 والمرأة، الرجل بين ما القوى عالقات رسم في سهمأ ذلك كله. )28( »اإلمبراطورية في والطباعة النشر منعت ألنها الكردي والتعليم
 حين فيالكردي،  المجتمع في الذكورية الهيمنة مظاهر من ومظهًرا والقبلي، العشيري لالنتماء أساًسا بوصفه الذكر تفضيل جهة من

 للمثالية األخالقي السلوك ومن والزوج واألخ األب قربى لصالت تبعًا االجتماعية وقوتها دورها تستمد ثانية جهة من المرأة كانت
 .الدينية

 العالقات وطبيعة الكردي المجتمع عن المعرفةأنماط  من ومتميًزا خاًصا نمًطا معرفيًا نجد والمستشرقين الرحالة كتابات وفي
 السياسية جوانبه في الكردي المجتمع عن ومفصًال  موثقًا متناسقًا جهًدا الكتابات تلك تقدم إذ العثماني، الحكم مرحلة في السائدة

 ودراسة األدواروتقويمها، الكردية  المرأة منزلة بدراسة ملحوًظا اهتماًما نجدو .المعيشية واالجتماعية والدينية واإلدارية والعسكرية
 على اعتمادها أو الكتابات لهذه الشخصي الحدس إلى المستند التعميمي النمط عن النظر وبغض .إليها أسند الذي المتنوع والنشاط

 تلك لنا تكشف األوروبية. المرأة بوضع مقارنةً  الكردية ووصفه المرأة وضع لتقويم معيارية مرجعية بوصفها األوروبية األطر
 الثقافية العالقات أم طبيعة المنزلية األوضاع سواء الكردي المجتمع في للمرأة اليومية الحياة في ومهمة عميقة جوانب عن الكتابات

 .واالقتصادية االجتماعية والسياسية التاريخية باألوضاع وارتباطها والقبيلة األسرة في االجتماعية

                                                   
  117)، ص2002للنشر، آراس مطبعةأربيل: ( االستشراقي، المنظور في الكردي المجتمع بدرخان السندري، )21(
   33ص )،2009 سيريز، داردهوك: ، (1والسياسي، ط واالقتصادي االجتماعي تاريخهم العثمانية: الدولة أكراد أحمد،أحمد  محمد )22(
  2ص )،2008خاني،  ، (دهوك: مطبعة1ط العثمانية، واالمبراطورية كوردستان هروتي،عثمان  سعيد )23(
  33العثمانية، ص الدولة أكرادمحمد أحمد أحمد،  )24(
   2العثمانية، ص واالمبراطورية كوردستان هروتي،عثمان  سعيد )25(
   378ص ،)2014الدين، صالح جامعة ، (أربيل: مطبعة1ط موجزة، موسوعة الكردولوجيا: جالل زنكاباد، )26(
  516ص العثمانية، الدولة أحمد أحمد، أكراد محمد )27(
  511ص العثمانية، الدولة محمد أحمد أحمد، أكراد )28(
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مذكراته  في سون شديد، إذ يؤكد باحترام نساءهم يعاملون األكراد أن إلى معظمهم تذهب والمستشرقين الرحالة انطباعات إن
بالقول:  الكردية المرأة ليرخ يصف المظهر جهة ومن ،)29( »تقريبًا أوروبي بلد أي نساء غرار على بالحرية يتمتعن نساءهم إن«
 خياشيمهن في حلقات بوضع وذلك وجوههن بتشويه الشعبية األوساط من النساء تقوم وأحيانًا الوجه مالمح في النعومة تلك تنقصها«
 المضني المرأة عمل شميدت فيصف اليومية الحياة في المرأة إلى تسند التي الوظائف تحديد في أما  .)30( »شفاههن خالل ومن بل

 من خمًسا أو وأربعًا األطفال من دزينة ترعى وهي المصعدة الطريق في ببطء سارت العمر مقتبل في أًما إن« بالقول والمأسوي
 المساء حلول وعند سائرة وهي جوربًا وتنسج محمًال  بغًال  وتسوق وأوانيه المطبخ وأوعية عاتقها على كبيرة جراًرا وتحمل الماعز

 ماعز جلد من زق في اللبن بخض والزبد اللبن لتصنع تنهض التالي الفجر وعند الخبز من كمية وتخبز النار وتشعل القرية إلى تعود
 .)31( والخلف األمام إلى رتيبة بحركة

 من بعد إلى يشير أنه إال النسبية الحرية من بنوع الكردية المرأة تمتع تأكيد في الرحالة من كثير مع متفقًا مينورسكي كان وإذا
 بتأثير سابقًا الحظناه ما - أنفسهن النساء بين االجتماعية المنزلة في التفاوت وهو أال الكردي المجتمع في االجتماعية التراتبية أبعاد
 إن «يقول إذ العشائر، وجهاء نساء على يطلق الذي  خانم)( لقب في التفاوت ذلك لمينورسكي يتبدى - العشيرة في النسب عامل

 من يستثنى وكان والخارج، الداخل في المنزلية األعمال بكافة تقوم كانت التي المرأة تجاه تفتًحا منطقتهم شعوب أكثر من األكراد
 إذ الكردية، المرأة لدى الجمال مسألة تناوله في نيكتين إليه يشير ما ،  وهو)32(»خانم ويسمونهم العشيرة مسؤولي نساء العمل هذا

 الرؤوساء نساء بسرعة، ويتبدلن أنوثتهن كذلك بها يفقدن فإنهن كبيرة جسمانية قوة األعمال هذه من يكتسبن النساء كانت «لئن يقول
 .)33(»رغيدة حياة يعشن ألنهن جمالهم على الحفاظ يستطعن وحدهن

 فيذهب بالحرية، تمتعها أخرى من صور هي صورة القتال في الرجل جانب إلى المرأة مشاركة أن المستشرقين بعض ويظن
 بإخضاع كلفت التي العسكرية التركي الباشا قوات ضد والضارية الدامية المعارك في«شاركت  الكردية المرأة أن تأكيد إلى ليرخ

 مقدورهن وفي بالشجاعة يتصفن وفارسات حسناوات منهن إن«سون  الميجر ويقول ،)34(»واآلخر الحين بين الثائرة العشائر
 الظن هذا أن نجد أننا ،  إال)36( 1838عام  تموز في الكردية لمناطقإلى ا زيارته في برانت ذلك إلى وذهب )35( ،»البندقية استخدام

 المرحلة، تلك في الكردية والعشائر القبائل عاشته الذي واالجتماعي والسياسي التاريخي للوضع ودقيق صحيح فهم عن ينجم قلما
 يعتمد التي العشيرة جعل ما األخرى، والعشائر القبائل مع أم داخلها سواء الخاصة وتحالفاتها وقيمها قواعدها عشيرة لكل أنه ذلك

 في العيش سبل ولتوفير األفراد ألمن الوحيد الضامن بوصفه المطلق الوالء على أسس اجتماعيًا تكوينًا بعض على بعضهم أفرادها
 مر التي التاريخية السياسية األوضاع فرضته اختياًرا وليس ضروريًا، أمًرا القتال في المرأة مشاركة كانت هنا . ومن اليومية الحياة

 مع قربى صالت من به تتمتع إلى ما ذلك فيعود للعشيرة، المرأة قيادة الكردي المجتمع تقبل مسألة في أما  .الكردي المجتمع بها
 الهجمات ضد القتال أو االعتقال بسبب رئيسها العشيرة فحسب من مثل غياب لها تخضع التي واألوضاع الممتد العشيرة نسب

   .العشيرة لها تتعرض التي المتتالية

 في والمظهر والحركة التعبير في الحرية من بقدر الكردية المرأة تمتع مسألة سايكس مارك السيرجاءت مناقشة  هنا ومن
 متعارف وصارمة عالية قيم من متأتٍ  المرأة تحرر«فـ  الصارمة العشائرية واألعراف القواعد من على جملة يحيلالذي تقريره 

 كل في اإلعدام عقوبتها الزانية" أننوئيل إلى  الميجر ويذهب. )37(آخر" شيء أي من وليس وأسس مبادئ محموعة ضمن عليها
 ومجموع جهة، من المرأة بأخالق الكردي بالناموس يسمى ما أو العشيرة شرف ربط نشير هنا إلى أن أن .  ولنا)38( »العشائر

 الجنسين بين الحر االختالط وخاص جعل متميز أخالقي خطاب لنشأة الضامن كانا ثانية جهة من لها خضعت التي الصارمة العقوبات
 المرأة، وضع عن مختلفًا وجًها الكردي المجتمع في التقليدية األعراف وبعض األسرية العالقات لنا وتكشف  .وطبيعيًا ممكنًا أمًرا

 على ليعقد القماط، في ما زالت وهي الفتاةتُخطب  األحيان بعض ففي المبكر، الزواج عادة الكردي الوسط في الشائعة التقاليد من إذ
 ، فابن)عليه (المحيرة يطلق ما أو العم البن الزواج أولوية يضع االجتماعي العرف أن ونجد .نقدية قطع عليه علقت منديل رأسها

 بشاب أسرة كل ابنة باستبدال باالتفاق أسرتين مبادلة وهو )،برديلي(أو  المبادلة عادة ونجد عمه، ابنة من الزواج في األولوية له العم
بتقويم  بعضهم يفسره ما وهو الكردي، الزواج في اآلن إلى المسائل أعقد من هي المهر ومسألة  .المهر لدفع تفاديًا األخرى من

 ومن تحب، من مع الفتاة تفر إذ الخطيفة زواج عادة الكردي المجتمع فيأيًضا  ونجد المدفوع، المهر بمقدار للزوجة الكبيرة المنزلة
 .كليهما الطرفين بقتل األمر ينتهي ما وغالبًا والعشيرة، األهل مراضاة يحاوالن ثم

                                                   
  118ص االستشراقي، المنظور في الكردي المجتمع بدرخان السندري، )29(
  21ص )،1994خاني، مكتبة ، (حلب: منشورات1ط ،(مترجم) حاجي عبدي الشماليين، الخالديين وأسالفهم األكراد حول دراسات ليرخ،ب.  )30(
  130الكردي، ص المجتمع بدرخان السندري، )31(
  173ص للطباعة)، حمدي ، (السليمانية: مؤسسة3ط برواري (مترجم)، صالح ترجمة وتاريخية، سوسيولوجية دراسة الكرد: نيكتين،باسيلي  )32(
  176وتاريخية، ص سوسيولوجية دراسة الكرد: نيكتين،باسيلي  )33(
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  32ص )، 2006للموسوعات، ، (بيروت: العربية1ط عشر، التاسع القرن من األول النصف في العثماني العهد في كردستان الصمد الدوسكي، عبد كاميران )36(
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  دور المرأة في المجتمع الكردي في سورية  
    (مقاربة تاريخية)

 وسيطرة اآلغا، أو للزعامة والقبلية العشائرية الوالءات لهيمنة نتيجة الكردية المرأة وضع في والتحوالت التغيرات ظهور إن
 ذلك المعيشي، والفقر الجهل وانتشار، االجتماعية العالقات تخلف إلى إضافة الدينية، للنصوص التقليدي والتأويل والتقاليد األعراف
 ولم. اإلنجابية والواجبات المنزلية الشؤون أو األسرة على المقتصر الخاص وجودها داخل تنغلق سلبيًا كائنًا الكردية المرأة كله جعل

 التقليدية األبحاث أن من الرغم فعلى وحماة، وحلب دمشق هنا ونقصد الريف، في منه حاالً  أفضل المدينة في المرأة وضع يكن
 المرأة وضع بقي الكردية الحالة في أنه إال المستقرة المجتمعات إلى المنتميات من تحرًرا أكثر الريف في  المرأة أن تأكيد إلى تذهب

 كّون دعامته آغاوي /إقطاعي مظهر في تجلى المدينة في لكن والقبلية، العشائرية وسيطرة التخلف مظاهر يعاني والمدينة الريف في
 ، ولم)39(»شاسعة بمساحات زراعية وأراض عقارية أمالك على يستحوذون ووجهاء إقطاعية طبقات«نجد  إذ الزراعي، االقتصاد

 انعكاس أي تشهد ولم، واإلقطاعية العشائرية بين ما الناشئة الهيكلية االختالفات مع ترافقت تحوالت أو تغيرات أي المرحلة تلك تشهد
 إلى العربية البيئة مع االندماج وحماة وحلب دمشق في اإلقطاعية العائالت محاولة إال الكردي للمجتمع المحلية القيم تغير في حقيقي

 العقلية مفهومات عن البتعادها العائالت تلك ) على المتشومين األكراد( أو الشام أكراد لقب إطالق إلى ببعضهم دفع الذي الحد
 والثقافية. واالقتصادية االجتماعية الشخصية بمصالحها المتزايد واهتمامها المرحلة، تلك في وتصوراتهاالكردي،  للمجتمع السائدة
 فاضالت سيدات يد على الكتاتيب انتشرت إذ الديني، التعليم مستوى في الكردية للمرأة ملحوًظا نشاًطا نجد ذلك من الرغم وعلى
 الكرمي، زاهد أم الخوجة البوطي، الجليل عبد أم وسيلة الخوجة منهن: ويذكر الكريم، القرآن طفالاأل لتعليم دوًرا بيوتهن جعلن

 .)40( وغيرهن، قوطرش سيرة ساره الخوجة وانلي، أمينة الخوجة رسول، مال كميلة الخوجة

 المدارس تلك في المرأة مشاركة أن نظن أننا بيد العلماء، بعض يد على والشريعة والفقه العبادة لتعليم الدينية المدارس وظهرت
 مدارس وليست فقهية ومدارس عبادة مدارس عن عبارة األكراد عند الكتاتيب إن«ذلك ، واقتصادية اجتماعية دينية ألسباب نادرة
 كان 1915 عام في إنه ويذكر  .عاًما عشر الثني فيها الدراسة تستمر كانت حيث عامودا في موجودة المدارس هذه وأشهر عادية
 .)41( »حلب إلى ونقلها موكرياني حزني حسين اشتراها مطبعة أول قدوم

جانب  إلى الفرنسي االستعمار بدايات مرحلة في المرأة حياة في الفعلية والحقائق المعيشي بالواقع الخاصة المصادر ندرة تمثّل
 ظهور آليات فهم صعوبة في رئيًسا سببًا بيكو؛ سايكس اتفاق بموجب الحدود بترسيم تمثلت التي للتغيرات المصاحبة التوتر صور

 بالنخبة تسميته يمكن ما أو جديدة اجتماعية قوى ظهور مع ترافقت التي الثقافية األنماط وتعدد الكردي، المجتمع في الفكرية التباينات
 سياسي تاريخي مسار بخط البدرخانية العائلة مع لتشارك القومي، الكردي بالوعي النهضة لواء حملت التي المثقفة البورجوازية

 .جديد اجتماعي ثقافي

 بدرخان روشن سورية في النسوية الحركة رائدة حول ملتفة الكردية النضال حركة اإلسهام في الكردية المرأة حاولت هنا من
 دار من رخانبد روشن تخرجت المثقفات، من لكثيرات إلهام مصدر حياتها كانت التي بدرخان جالدت زوجة (1909-1992)

 اشتركت 1955 عام وفي القاهرة، مؤتمر في السورية المرأة ممثلة سورية نساء اتحاد عضو 1934 وأصبحت دمشق، في المعلمات
 الشعب مثلت 1957 عام في الكردي، والتضامن المعرفة جمعية لتأسيس حلب في وسعت الكردية، الثقافة تنمية جمعية تأسيس في

 نشاطها إلى إضافة العراق، في الكردي النسائي االتحاد أسست 1971 عام وفي اإلمبريالية، لمناهضة أثينا مؤتمر في الكردي
 والتركية الكردية اللغة من في الترجمة واشتغلت ،1947 عام دمشق إذاعة في وعملت الحرية، وصحيفة هاوار مجلة في التوعوي

 . )42(زوجها ربجوا األكراد حي في لتدفن الساحل، بانياس في مدينة دارها في وتوفيت العربية، إلى

بين  ودمشق حلب في أم وعامودا والقامشلي الحسكة في سواء سورية، في والنوادي الكردية الجمعيات تعدد من الرغم وعلى
 سهمت فيأ روناكي التي ومجلة 1932 هاوار صحيفة ظهور إلى إضافة وناديًا، جمعية 12 تجاوزت التي 1957-1927 عامي
 الجمعيات هذه ضمن شاركن كرديات إلى أسماء إشارة أي المتاحة المصادر ضمن نملك ال أننا ، إال)43( بقوةالكردي  الوعي نشر

 .)44( بدرخان روشن مشاركة حول اإلجماع عدا ما والنوادي،

 واالحتجاجات التظاهرات خالل من الفرنسي االنتداب ضد الفاعلة الكردية المرأة مشاركة تتبدى االجتماعي، في الصعيد 
 بحيث الفرنسي الحكم الكردية األوساط أغلبية البالد معارضة شهدت إذ والطعام، والذخيرة بالسالح الثوار مد في واإلسهام الشعبية،

 بين الكبرى السورية الثورة إبان وال سيما للفرنسيين المناهضة ذروة مرحلة في للمقاومة مركًزا دمشق في الدين ركن حي بات

                                                   
، (بيروت، 1ط سورية، دراسات الثورة: ، من كتاب: مجموعة من المؤلفين، خلفيات»الراهنة واالنتفاضة السياسية المتغيرات في سورية أكراد دور« علي،أحمد  آزاد )39(

  337-338ص )،2013السياسات،  ودراسات لألبحاث العربي المركز
   165-166ص مال، الدين علي عز )40(
  523-513ص أحمد،أحمد  محمد )41(
    2009/12/23، بيروت: 2866  الحوار مجلة ،»الكردية والمربية الشخصية لميالد المئوية الذكرى بدرخان: روشن« سليم سواري، محمد )42(
   218ص )،1992العرب،  سجل مطابعالعراق: (البريطانية،  الوثائق في وكردستان الكرد وليد حميدي، )43(
 في عامودا، ونادي الكرد شباب في دمشق، ونادي األمل الحسكة، وهيفي الفقراء في ومساعدة التعاون قامشلي في لبنان وجمعية خويبون والنوادي: الجمعيات هذه من )44(

ودمشق،  الجزيرة الكردية في الثقافة إحياء السورية، وجمعية الجزيرة في الديمقراطي الشباب دمشق، ووحدة هنانو في دمشق، ونادي الدين في صالح دمشق، ونادي كردستان
 تشكل بدايات عن دراسات«رامان كورد،  انظر:  دمشق،  جامعة في الكرد الطلبة وحلب، وجمعية الجزيرة آزادي في في حلب، وكتلة الكردي والتعاون المعرفة وجمعية

   35-21، ص1998، بيروت، 21 العدد  ،الحوار مجلة ،»سورية في الكردية الجمعيات
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 كانت التي توتونجي غنو ياسين أم ظاظا نفيسة من مثل: الشعبية األوساط في منهن كثيرات ،  فاشتهرت)45( 1927و  1925عامي
 فاطمةو كيكي، سارةو ميقري، غربية سلطانةو كرمي، بوز عكاش ريا دودكي،و حواو ملي، رسول بدريةو التظاهرات، مقدمة في

 .)46(وغيرهن، رشواني سعديةو ظاظا، نفوو بارافي، أحمد المجاهد أم أمري

 قامت 1923 عام ففي الفرنسي، االنتداب ضد الرجل جانب إلى المرأة فيها وقفت الكردية المناطق في انتفاضات عدة وظهرت
 القضاء الجزيرة في الكردية العشائر استطاعت« إذ، 1925بياندور عام  معركة وخاضت على االنتداب، بالثورة الكردية العشائر

 أجزاء ودمرت الفرنسية، الطائرات قصفتها ) التي1937عامودا ( انتفاضة إضافة إلى ،)47( »الفرنسية اإلدارية المؤسسات على
 .)48( منها واسعة

 الكردي المجتمع بنية أضعفا الفرنسي، االنتداب مرحلة في الكردية المناطق في االحتجاجات وازدياد، العامة األحوال سوء إن
 المالك لدى البيت خارج إلى العمل المرأة اضطر ما الفقر، وازدياد االقتصادي الوضع سوء مع ذلك وترافق والثقافية، االجتماعية

 االضطهاد وعلى الرغم من القطن، وجني الحصاد مواسم في والمشاركة واألغنام المواشي تربية أم الفالحة أم الزراعة في سواء
 باللغة االهتمام إضعاف تستطع لم والتغيرات الممارسات تلك أن إال الكردية واللغة الثقافة لطمس الفرنسي االنتداب مارسه الذي

 الرزاق عبد زوجة المثال سبيل الكريم (على القرآن األطفال تعليم في للمرأة ومشاركة القامشلي، في للكتاتيب انتشاًرا فنجد الكردية،
 أول  1911عام فكانت عامودا في أما القامشلي، في رسمية مدرسة أول  1931عام في . وافتتحت)49(قدوربك حي مختار بري

 الكردية اللغة كانت، والكردية باللغة مدرسية ثمة كتب كانت  1946عام أنه في ويذكر، )50( العشائر أوالد لتعليم إعدادية مدرسة
  .)51( بحرية متداولة

  

 الثورة السوريةالمرأة الكردية في ظل حكم البعث ودورها في الحياة العامة وفي 
 مخزون انكشف إذ، جديًدا مأسويًا جوهريًا شكًال  المرأة معاناة اتخذت االنقالبات من عهد بعد السلطة إلى البعث حزب قدوم مع

 إقصائية وجهة متجًها االجتماعية، والمساواة والمواطنة واالشتراكية الحرية قضايا في البعث طرحها التي الصورية المقوالت
 ما الخصوص، وجه على الكردية وبالمرأة عموًما باألكراد لحقت التي واالضطهاد التمييز أعمق صور ولعل األكراد، تجاه تمييزية

د إذ  ،1962عام  في  الحسكة محافظة في االستثنائي اإلحصاء عن نجم ليفقدوا  السورية، الجنسية من األكراد آالف عشرات ُجّرِ
 الخاصة الملكية وحق البالد خارج السفر وحق العامة الحياة في والمشاركة التصويت وحق المواطنة وحق الرسمية الوثائق بذلك
 معوقات من اإلحصاء عن نجم ما سورية في الكردية المرأة مأساة وزاد من .التعلم حق إلى إضافة والعمل، العام التوظيف وحق
 سورية في األكراد اإلحصاء قسم إذ سوري، مواطن من أو القيد مكتوم أو بأجنبي الزواج حق من المرأة بمثل حرمان تمييزية سلبية

 ،الجنسية من جردوا أجنبيين، وأكراًدا بوصفهم الرسمية القيود في وسجلوا الجنسية من جردوا وأكراد بالجنسية، متمتعين أكراد إلى
 وضع جعل واالجتماعي واإلداري السياسي الوضع في التعقيد . إن هذا)52( المكتوم وصف عليهم وأطلق السجالت، في يُقيَّدوا ولم

 وال بالوالدات، االعتراف وال، قانونًا بالزواج االعتراف يجري فال المعاناة، من مزيًدا مفرًزا الصعوبة، غاية في الكردية المرأة
 على المرأة تحصل ال المثال، سبيل فعلى إنسانية، غير ألوضاع المرأة خضوع إلى إضافة .للطفل الجنسية منح ويستحيل يَُسّجلون،

 الكلية غسيل أو السرطان حاالت في وبخاصة الحاالت من كثير استقبال العامة المستشفيات ترفض إذ الصحية، العناية فرص
  .وغيرها

في  فيه االستمرار أو التعليم تلقي فرصة من كثيرات حرم ما وهو المدارس، من التعسفي األمني الفصل سياسة البعث وانتهج 
 باللغة والمجالت الكتب ينشر من ومعاقبة الكردية اللغة استعمال منع إلى إضافة التعليمي، السلك في العمل أو الدراسية المعاهد

 إلى األمر الذي أدى سكنهم، مناطق في األكراد والفالحين المالكين أراضي على والسيطرة الثقافية الهوية لطمس والسعي الكردية،
 منهن كثيرات تعرضت إذ األمن، إرهاب من خوفًا البعث حكم ظل في الكردي المجتمع في للمرأة واجتماعية تفاعلية سمة أي تغييب

 األسد تمثال وأسقط البعث، حكم ضد الشعبية القامشلي انتفاضة في الكردية المرأة شاركت 2004 عام وفي .والتعذيب االعتقال إلى
 حادة، قمعية انتقامية إجراءات إلى الدولة عمدت لذا ودمشق، وحلب الحسكة مدن في الشوارع إلى اآلالف مئات وخرج عامودا، في

 الحراك في تجلى ما وهو ،2011 السورية الثورة في الفاعلة المرأة مشاركة إغفال يمكن وال واالعتقال. والضرب القتل منها
 مواقع على أم الميدانية المستشفيات في أم المحاصرة لمناطقإلى ا الغذائية المواد توصيل أم التظاهر مستوى في سواء الثوري

                                                   
   341صالثورة، أحمد علي ومجموعة من المؤلفين، خلفيات  آزاد )45(
  180-181ص مال، الدين علي عز )46(
  15ص )،1989دمشق وباريس، د.ن، )، (كامل (مترجم باسم سورية، في الفرنسي االستعمار ضد األكراد جبل ثورة روجيه لسكو، )47(
   347ص أحمد علي، آزاد )48(
     92)، ص2003السليمانية، د.ن، (المدن،  جغرافيا في القامشلي: دراسة ،ش ره كوني )49(
   27المدن، ص جغرافيا في القامشلي: دراسة ش، ره كوني )50(
   305ص )،1998 آراس، النقشبندي (مترجم)، (أربيل، دار السالم عبد وكردستان، الكرد وطـن: بدون شعب جيرارد جالياند، )51(
  2003الثاني  تشريندمشق، سورية،  في اإلنسان حقوق جمعية تقرير )52(
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  دور المرأة في المجتمع الكردي في سورية  
    (مقاربة تاريخية)

 التنظيمات ضد السالح بحمل القتال في مشاركتها إلى إضافة المدنية، والمنظمات الجمعيات مستوى في أم االجتماعي التواصل
 .المتشددة

 إال الكردي المجتمع في السياسية الحياة عن تغب لم المرأة مشاركة أن من الرغم فعلى والحزبي، السياسي في الصعيدين أما
 تابعة فحسب، وبوصفها الحزبية العضوية تخوم على تبقى صورية، ومزيفة،و هامشية، مشاركة بأنها وسمها يمكن المشاركة تلك أن

 السياسية فاألحزاب، لألحزاب العليا القيادات في تزيينيا تمثيًال  بوصفها أم الزوج أم األخ أم األب سواء الحزبيين الرجال من ألقاربها
 هشاشة هو األبرز في هذا السبب العالمي). ولعل المرأة (مثل يوم االحتفالية أو االنتخابية المواسم في إال المرأة تتذكر ال الكردية
 والممارسات األمن سلطات بطش عن الناتجة والخوف الرهبة وحالة بعامة، الحزبية السياسية الحركة لدى الديمقراطية التجربة

 .بخاصة والمعتقلين الناشطين مع البعثي للنظام لقمعيةا

يكون  إذالمعاهد،  في أو الجامعة في إما تقضيها التي التعليمية المرحلة في الحزبي النشاط في المرأة مشاركة تبدأ ما وغالبًا
 السياسية للمسائل ورؤيتها الحزبية بالتوجهات المرأة اهتمام ازدياد في مؤثًرا عامًال  المناقشات خالل من التواصل مع الطالبين

 أحد إلى إلى االنتماء الحقًا يدفعها ما والتحرر القومي والفكر واالنتماء الهوية مفهومات وتمثل والثقافية، والتاريخية واالجتماعية
 أو المجالت قلفي ن تتجلى رمزية مشاركة تكون أن المشاركة تلك تتعدى وال. نشاطه في المشاركة ثم ومن، السياسية األحزاب
 الحزبي السياسي العمل في الخوض من دون العامة المناسبات حضور في أو التبرعات لجمع الحزبية العائالت زيارة في أو الصحف
 اإليجابي التمييز سياسة ونعني التنظيمي، هيكلها في الكوتا)( سياسة تنتهج الكردية جلها السياسية األحزاب أن من الرغم على الفعلي،
 لتفعيل والمجتمعي السياسي النشاط قيادة في وأيًضا والمنظمات، لألحزاب القيادية الهيئات في المئة في   30 نصيب المرأة باعطاء

 والصراع إلى حال التنافس إضافة .الواقع في يُفعّل أن من دون يبقى ديكوًرا تجميليًا التمثيل هذا أن إال العامة الحياة في المرأة دور
  الكردي. الشارع واحتكار الناشئ، الشباب جيل الستقطاب األحزاب بين والتسعينيات الثمانينبات مرحلة في الحزبي

 أم األسرة، من أم األحزاب، من بتغييبها سواءً  والمنزلة الدور في إهماالً  تعاني سورية في الكردية المرأة أن من الرغم وعلى 
، السورية الثورة خالل الشبابي الحراك في تجلى وهذا ما وبواقعها، بذاتها وثقافة وعيًا أكثر أصبحت أنها إال التقليدي، المجتمع بحكم

 األحزاب احتكار لكسر محاولة في اليومي الشارع لحراك امتداًدا بصفتها سياسيًا نفسها الشباب والشابات عن مجموعة عبرت إذ
  .)53( الكردية الساحة لتمثيل التقليدية

 العام األمين منصب فرحة وصال تقلد -المثال سبيل على- نجد الحزبي السياسي المستوى في المرأة مشاركة عند وإذا توقفنا
المرأة  أيو دلشا المحامية إن ثم الكردي، الديمقراطي األهلي للتجمع العامة األمينة إبراهيم بروين ونجد السوري، الشيوعي للحزب

 جهة ومن .سورية في الكردي الوطني المجلس رئيس نائب بوصفها 2012 عام في المعارضة في سياسيًا منصبًا األولى التي تتقلد
الوطنية  التنسيق هيئة وفيالمئة،  في 20 من أقل السوري الوطني المجلس في والخدمي السياسي والعمل اإلدارة في المرأة تمثيل نجد

 المرأة وضع عن مثالية صورة وخلق الغربي، التأييد لكسب منها محاولة وفي آفا، روج الذاتية اإلدارة منظومة في أمافي المئة،  7
 إلى حق كافة إضافة المناصب وتولي الترشح في الحق المرأة المساواة قانون أعطى فقد الواقع؛ حقيقة مع تتطابق ال قد مناطقها في

 المناطق في المئة في 50 بنسبة المرأة مشاركة تقدر التشريعي المجلس وفي .والثقافية واالقتصادية السياسية التنظيمات تشكيل
 وشكلت الجزيرة. مقاطعة في المشتركة الحاكمة يوسف وهدية هللا عبد من مثل آسيا المشتركة الرئاسة إلى وصلت إنها حتى الكردية

 المقاتالت من آالفًا وتضم ،(YPG)المرأة  حماية وحدات سميت بالمرأة خاصة وحدات 2012 عام في العسكري المستوى في
 .الكردية المناطق في ومدنيًا وسياسيًا عسكريًا مناصفة حصة ولها الكردية، المليشيات ثلث نسبة وتُمثّل سنة، 40و 18 بين الكرديات

 والثقافية الحقوقية المدنية في المنظمات الفاعلة مشاركتها هو السورية الثورة تاريخ في الكردية المرأة دور به ُطبع ما أبرز إن
 من سلسلة عبر الكردي المجتمع بنية في جذرية تحوالت بإجراء الواعية المطالبة خالل من سواء والخيرية، األهلية والجمعيات
 واالقتصادية، ومن واالجتماعية والثقافية السياسية العامة الحياة في مشاركتها تمكين تأكيد خالل من أم واإلدارية القانونية اإلجراءات

 به تمتعت الذي الحرية مناخ أهمها ولعل كثيرة، أسبابإلى  النجاح ذلك ويعزى النازحة، األسرة وضع تحسين في مشاركتها خالل
 ويضم، 2005النسائي الذي أسس عام  ستار اتحاد :نذكر والجميعات التي واالتحادات المنظمات هذه من السورية، الثورة في المرأة
 المرأة) بيت(وأسس  الذاتية، اإلدارة منظومة ضمن النسوي التحرري الديمقراطي المجتمع بناء إلى ويهدف مرأة،ا 4000 من أكثر
والطالق وغير  والزواج من مثل اإلرث األسرية العالقات في االجتماعية والخالفات النزاعات منه حل والهدف الكردية، المناطق في

 تحالف وهي)، المعنفات عن للدفاع الكردية و(اللجنة ،2013عام في  أسست التي المرأة ضد العنف لمناهضة سارا) (ومنظمة  ذلك،
 .)54(محلية إذاعة مع نسائية منظمات ثالث من

 السورية، ومنظمة الكردية المرأة جمعية وهيفي عامودا، في الحرة المرأة ومنظمة سورية، كردستان نساء يضاف إلى ذلك اتحاد
عام في  الرسمي مكتبها لتفتتح وعادت، األمني الضغط بسبب مدة عملها وتوقف 1994 عام أسست التي الحرة الكردية المرأة

 القاصرات، تجنيد حول مشتركة بيانات في إصدار الحرة المرأة منظمة وشاركت الكردية. اللغة وهي تهدف إلى تعليم ،2014
الثاني/  كانون 23 في النسوي التحالف تأسيس وغيرها. وأعلن آسو، جمعيةو الديقراطية، المرأة شبكة مركزو اإلغاثية، بهار جمعيةو

                                                   
   367أحمد علي، ص آزاد )53(
  www.syriantold.comشيخو، كمال  )54(
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 المتحدة األمم عن 2000 عام والصادر 1325 األمن مجلس قرار لتفعيل سورية وطنية هيئة وهي دمشق، في 2017 عام من يناير
 في نشطة مصلحة صاحبات بوصفهن النساء تضمين إلى والحاجة النساء، في للنزاعات الخاص بالتأثير االعتراف على ينص الذي
 عن الدفاع مجال في المعروفات والناشاطات السورية النسوية الشخصيات من عدًدا البيان وذكر  .وحلها الصراعات درء مجال
سورية،  الكرد في الكتاب السوريات، واتحاد الكرديات النساء الكردية، وجمعية للمرأة آفرين جمعية :منها نذكرالكردية،  المرأة حقوق

 السوريين، ومنظمة للكرد األهلي الديمقراطي الحرة والتجمع الكردية المرأة رودوز، ومنظمة سورية في الكردي النسائي واالتحاد
الحسكة، في  والديمقراطية السالم مركز في المرأة والطفولة، ومكتب للمرأة آفين للمرأة، ومنظمة شاوشكا للمرأة، وجمعية جيان

   .)55( عامودا ألجل معًا وتجمع

 

   

                                                   
(55) www.kurdstreet.com  
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  دور المرأة في المجتمع الكردي في سورية  
    (مقاربة تاريخية)

  خاتمة
 يسعى نقدي، موقف اتخاذ بغية التاريخي إلى التراكم بدورها تستند جديدة ألبحاث أرضية يطمح البحث الذي قدمناه إلى تمثيل

 أوضاعها فهم في والثقافية والسياسية والتاريخية االجتماعية األبعاد وكشف الكردية السورية، المرأة حياة في المؤثرة العناصر لتبيان
 ذات شخصية بوصفها بها االعتراف لشرعنة والسعي تعانيها، التي المشكلة المسائل على الضوء إلقاء ومن ثَمَّ  وتحليلها،المختلفة 

 تحد التي المشكالت ومعالجة التمييزي، الطابع إلغاء ثم والمواطنة، ومن والحقوق اإلنسانية الكرامة في للرجل ومساوية حرة أهلية
 الهيئات مع بالتوازي السائدة التقليدية المفهومات والرؤية ضد والوقوف الرجل، مع المساواة قدم علىمشاركتها في الحياة العامة 

   .كافة الحياة مجاالت في الفاعلة لتمكينها المشاركة التنموية والخطط البرامج خلق ومن ثَمَّ  والمدنية، األهلية
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