
  
 المجتمع المرأة الكردية في واجهة

  فوزي االتروشي
  
رغم كل الظالم المحيط بالمرأة في كردستان، و رغم   
ثمـة نافـذة    أن إال مسلسل القتل و العنف متواصل، إن

النسوية المتمردة و الفاعلـة بـدأت    األصواتو لألمل
و فـي مجـاالت الحيـاة     اإلعـالم  صوتها في بإبراز
  .األخرى

النسوي الكردي فـي   اإلبداعايام كتاباً عن قرأت قبل   
التي اسـتطاعت   األقالم كردستان سوريا فانبهرت بهذه

شق جبل التراكمات االجتماعية و العـادات الموروثـة   
بكبرياء و بحق ثورتها و تمردها على المجتمـع   لتعلن

  .الرجولي
   

ربيـل يـوم   المنعقد في أ) جگرخوين(في مهرجان و  
تسنَّت فرصة ثمينـة   أيامتاله من و ما  ٢٠٠٨/ ٢/ ١٠

الكرديات اللـواتي يثـرن    للقاء بمجموعة من المثقفات
يمتلكنه مـن جـرأة و قـوة و    االنبهار لما   اإلعجاب
 تراكم معرفي و تحصيل علمي، و قبل ذلـك صدقية و

للمـرأة دور   قوية للتغيير في مجتمـع ال يقبـل   إرادة
ـ الحريـة و المبـادرة و الشراكة في القرار و الل تقاالس

يحاول المستحيل لمواصلة تبعيـة المـرأة   االقتصادي و
إلغـاء هويتهـا   حد  إلىل التبعية التي تص للرجل، تلك

  .إبداعهاودورها وحركتها و
كان لي تواصل مـع طـرح نسـوي     أيامعلى مدى   

االجتماعي  كردي في الحياة و الفكر و الشعر و السلوك
جديـدة و  هذا ما يؤشر لحالة المتطور و المتحضر، و
تكون فيها نخبة من المثقفـين   يدشن مرحلة تغييرية ال

الرجال مدافعين عن وجود و حقوق المرأة و مساواتها 
نسـوية مبدعـة    أصواتالرجل كلياً، بل و تنطلق  مع

يضـع   لتمارس هذا الفعل و الجهد الحضـاري الـذي  
نجدد  ألنناالمجتمع الكردستاني كله على عتبة التطور، 

ال حياة لمجتمع يسـير بسـاق    اً و تكراراًما قلناه مرار
 واحدة و ال وجود لديمقراطية متكاملة و منتعشة بدون

 أكثريـة المشاركة الشاملة و الدائمة للنساء السيما هن 
المرأة نصف المجتمع صـالحة   المجتمع ولم تعد مقولة

ربيـل  فـي أ . الرجال اقل من النساء أصبحفي مجتمع 
يـان  (و الناشطة النسـوية   المخرجة و الشاعرة التقيت
الـى   و دعتنـي ) األبـيض الحجل (مخرجة فلم ) مائى

لمشاهدة الفلم الذي يتحدث عن اآلثار النفسية  األستوديو
و اذ ). دهـوك (قتل شقيقته في  الذي باألخالتي لحقت 
 الن باألسفو تطلعاتها فقد شعرت  أفكارهاهنأتها على 

بل و حتى بعض  اإلقليمفي  اإلداريةالعديد من المرافق 
هذه المرأة التي  إبداعيتجاهلون  المثقفين الكرد التقليديين

دخلت في سجال و نقاش محتدم مـع بعـض خطبـاء    
داعية أياهم للكف عن التحـريض  ) دهوك) الجوامع في

 على قتل النساء و الكف عن تسويق و تسويغ العنـف 
  .الذي يمارس بحقهن

و سـلوى   افين شكاكي و ديا جـوان (الشاعرات  أما  
الشعرية النسوية  گولي و شيالن حمو فقد منحن الجملة

فلم يعد الغزل و إبراز المشـاعر  نكهة و رائحة أخرى 
فعل  أصالًعلى الرجل، الن الحب  وصف الحب حكراًو

مشاركة يرفض القسمة على واحد و ال وجود له فـي  
. منذ األزل اال مناصفة بـين المـرأة و الرجـل    الحياة
السـليمانية و   القادمـة مـن  ) كه ژال احمد(لشاعرة ول

باع طويل في اقتحام هذا العالم ) تريفا دوسكى(الشاعرة 
على المرأة الكردية و نعني المبـادرة   الذي ظل ممنوعاً

علـى   مشاعر الحب، و عدم االنكفاء إعالنبالتغزل و 
الذات و االنطواء و انتظار القصائد الغزلية و العاطفية 

الحـب او عـدم    إعـالن احتكار  الذي يريد من الرجل
هـذا المشـهد تغيـرت    . باعتباره سيد الموقف إعالنه

توافقاً مـع الحيـاة و    األكثروضعه  إلىعاد  معالمه و
الشعرية الرقيقة  المنطق و الحقيقة، و الذي يقرأ الجمل

التي تنضح شوقاً و تقطـر نرجسـاً و تـذوب عشـقاً     
ك ان الشعر العـاطفي  آنفاً يدر للشاعرات اللواتي ذكرن

 لم يعد مملكة مسجلة حصراً باسم الرجال و هذا معلـم 
الكردي سيتواصل حتماً مع تطـور   األدبتغييري في 

  .الحياة
النسـوية تجـاوزت بجـديتها و     األصـوات هذه  إن  

فـي   اإلداريـة  عصريتها و نقائها الهياكـل النسـوية  
 أسـيرة حـد كبيـر    إلىكردستان العراق التي مازالت 

و النظـرة التـي    اإلداري طاب السياسي و العمـل الخ
مازالت مشوبة بالخوف من العـادات الباليـة و عـدم    

تغيير انعطافي جذري في  إلجراءالمبادرة  امتالك زمام
في االقليم  فالقوانين الصادرة. المرأة إلىنظرة المجتمع 
لم تتوفر ضمانات قضـائية و   إذاتكفي  حول المرأة ال

واقع و الحقـوق المنصـوص    الى اجتماعية لترجمتها
 إذاعليها في القوانين تبقى عائمة غير مؤثرة او فاعلة 

 أمـا نوفر آليات تجسيد الحقوق الى واقع تطبيقـي،   لم
ان تكـون وزارة   البد فإنهاوزارة المرأة في كردستان 

مبادرة و مبدعة و مقتحمة و قادرة على الوقوف علـى  
 فإنهـا  إالة و قويـة و راسـخ   إرادة قدميها بشجاعة و

آخر و صـوت خافـت و    إداريستكون مجرد مرفق 
لتحشيد الموظفين و الموظفات و الحل ان وزارة  دائرة

تنشقُّ امام هولها  المرأة في مجتمع كمجتمعنا لها مهمات
الوزارة التي عليها  ألنها األكتافالجبال و تنوء لحملها 

تراكمـات اجتماعيـة    إلغاءمئات السنين و  نفض غبار
  .تحجرةم
الوزارة التي عليها وضع النساء الكردسـتانيات   إنها  

مفردات اتفاقية منع كل  في واجهة المجتمع و تطبيق كل
وزارة سياسـية   إذن إنهـا العنف ضد المـرأة،   أشكال

تصحو وتقف علـى   أنللغاية، فهل لها  اجتماعية هامة
  .ال تتثاءبقدميها وال تنام و
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