
  ندوة حوارية بعنوان
  )دور المرأة في المجتمع الكردي(

 رـهيئة تحرير الرأي اآلخ 
أواسط شهر نيسان الجاري التقينا في مدينة حلب بمجموعـة  
من األخوات المهتمات بشؤون المرأة والشأن العام ، وكنا قد 
طرحنا عليهن مسبقاً ورقة تتضمن أهم التساؤالت حول دور 

اءت المداخالت خطية وغنية باألفكار المرأة الكردية ، وقد ج
واآلراء ننشرها تباعاً في العددين الحالي والقادم من جريـدة  

  :الوحـدة ، فيمايلي نص الورقة المطروحة
  :األخوات األعزاء

تدعوكم هيئة تحرير الرأي اآلخر إلبداء آرائكن وأفكـاركن  
كونكن نصف مجتمعنا ، ومقترحاتكن إلغناء موضوع حوارنا

، حيث أنه ما زال يعاني األمـرين ، النصف اآلخر ومربيات
مرارة عدم الشعور بالحرية ومرارة قسوة الحيـاة والظلـم   

  . االجتماعي الذي يعانيه معظم أبناء المجتمع السوري
لذا نرجو أن تشاركن في أمسيتنا الحوارية بمقالة كتابية ولو 

وإلغنـاء  ، مقتضبة تعبرن فيها عن أفكـاركن ومقترحـاتكن  
ار حاولنا طرح مختلف العقد الفكرية واالجتماعية على الحو

  .نتمنى المناقشة والحوار حولها، شكل أسئلة
  :في المجال االجتماعي والتربوي –ا 
أي دور ومكانة تتبوأها المرأة في إدارة المنزل في  - ١

 الريف والمدينة؟
هل تساهم المرأة فـي إدارة العالقـات األسـرية     - ٢

 وكيف؟
كردية دور أسرتها في المحيط كيف تدير المرأة ال  - ٣

 االجتماعي؟
هل من دور تربوي وتعليمي للمرأة فـي أسـرتها    - ٤

 كنموذج للتعليم المبكر؟
، نقل الثقافة والقيم االجتماعية إلى الطفل باللغة األم - ٥

كيف للمرأة الكردية أن تقـوم  ، هي أول محطة تربوية للطفل
بهذا الدور؟ وما أهمية ذلك الدور؟ وكيـف ينجـز بشـكل    

 .أفضل؟
  :المرأة والسياسة في المجتمع الكردي –ب 
إلى أي مدى يمكن للمرأة أن تشارك في بناء وعي  - ١

قومي سليم في مجتمعنا؟ وهل من مجـال لتطـوير دورهـا    
 القومي؟

هل الدور التربوي لألم في نقل الثقافة القومية من  - ٢
التراث والحاضر إلى الناشئة هو أساس لـدورها السياسـي   

 والقومي؟
يمكن للمرأة الكردية أن تشارك في النضـال  كيف  - ٣

 الديمقراطي السياسي السلمي إلى جانب الرجل؟
***********  

  أهمية األسرة
  خبات رشيد 

تعد األسرة الركيزة األكثر أهمية بالنسبة للفـرد والمجتمـع،   
وهي اإلطار الذي يتم فيه بزوغ وعـي األفـراد وتفـتحهم،    

األكبر فـي التنشـئة   وتكامل شخصياتهم، ويقع عليها العبء 
االجتماعية وتأمين االستقرار، والنمو النفسي السـليم، وفـي   
إطارها تتوثق العالقة بين األجيال، ويتم نقل التراث المعرفي 

دعهم لحيـاة  اآلباء وخاصة األمهـات أبنـاء   واألخالقي، وي
  .اجتماعية أفضل ولتقدم اإلنسانية

غة لدور األم في بناء وقد أدرك المجتمع الكردي األهمية البال

اإلنسان وكذلك دورها في حماية الهوية الوطنية والحضارية، 
فقد أولى المرأة اهتماما خاصا ومميزا بإفساح مجال التعلـيم  
أمامها وساندها لتنال مكانتها على كافة األصعدة، فبدأت على 

كمـا  ، الصعيد االقتصادي تأخذ دورها إلى جانـب الرجـل  
ا فدخلت ميـادين العلـم والعمـل ،    تعززت مكانتها ودوره

وتكامل نشاطها االقتصادي واالجتماعي إلى جانب الرجـل،  
وفي هذا التكامل يكون التوازن في العالقات األسرية وتصبح 
األسرة المستقرة ركيزة البناء االجتماعي والخلية الحية التي 

  . ترفد المجتمع بالبقاء والحياة
ثقافيـة وحضـارية ال    واألسرة كمنظومة اجتماعية وكقيمة

يمكن بأي حال أن تنعزل من التأثر بما يحصل  في العـالم  
كونها المؤسسة االجتماعية الوحيدة ، المحيط بها من متغيرات

المنتجة للبشرية والعاملة على صـياغة عالقاتهـا بحسـب    
تكوينها والثقافة التي تحملها ، وبحسب خصائص المجتمـع  

وحب الوطن والعطـاء   وظروفه، وهي منبع روح المواطنة
  . من أجل تواصل الحياة

وهنا البد من التوقف عند دور المرأة األم في بناء األسـرة  
كونها الركيزة األولى واألساس في التنشئة السليمة وتربيـة  
جيل مؤمن بأهداف أمته ويعمل من أجل الوصول إلى العزة 

  :كما قال نابليون ،  والمستقبل المشرق
  لسرير بيمينها       تهز العالم بشمالهاالمرأة التي تهز ا

  : وكما قال الشاعر الكبير أحمد شوقي
  األم مدرسة إذا أعددتها        أعددت شعبا طيب األعراق

وتميزت المرأة الكردية بالتحرر منذ القدم ، فقد كتبت عنهـا  
المرأة الكرديـة تتمتـع   : (دائرة المعارف اإلنكليزية الكبرى

ة البريئة ، أكثر مـن نسـاء الفـرس    بقسط كبير من الحري
والترك ، فهي سافرة ، غير محجبة ، واألكـراد عمومـا ال   
يميلون إلى تعدد الزوجات ، سوى بعض األغنيـاء مـنهم ،   

  ). ويحبون الموسيقى والرقص كثيرا
والبأس أن نذكر بعض النساء الكرديات الالتي دخلن التاريخ 

قبائـل كمـا يـذكر    ، ألنهن تولين رئاسة العشائر وزعامة ال
 -) حكاريـة (حليمة خـان  : الفردوسي في كتابه شرف نامه

  .)الشوانية(كوما نرجس  -) الهلبجية(عادلة خان 
وتحية لكل امرأة كردية تقـف  ، فتحية للنساء الخالدات جميعا

بشموخ لتأخذ دورها المنوط بها وخاصة في هذه الظـروف  
المرحلـة  الحرجة والمترافقة بجملة من التحديات في هـذه  

الصعبة التي تتطلب منا جميعا الحذر والدقة في بناء األسرة 
  . الكردية المعاصرة

وختاما بطاقة حب ، وباقة زهر عطـرة بزهـر الزيتـون    
شـع  يها في أسـرتها لت والزعتر األخضر لكل أم تبسط جناح

الدفء بين أحضانها، وتنشر االبتسامة وتزرع الحـب بـين   
لممزوج بالعلم والمعرفة ، لتنمو أفراد أسرتها، وتقدم العطف ا
  . أشجار السعادة وارفة الظالل 

***********  

  لنكافح معاً من أجل 
  مجتمع تسوده العدالة االجتماعية

  ديا لهنك 
منذ حوالي عقد من الزمن اسـتقبل العـالم األلفيـة الثالثـة     
بشعارات وعناوين عريضة من دوائر ومؤسسـات مركـز   

ول الكبـرى المتقدمـة فكريـاً    القرار العالمي ، أي من الـد 
واقتصادياً وعسكرياً وفي شتى مجاالت العلوم والتكنولوجيـا  
المتطورة ، فمنذ دخول العالم القـرن الجديـد والـذي مـن     
المفترض أن يكون عصـراً لكرامـة اإلنسـان وحقوقـه ،     
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وخاصة للمرأة التي تعاني باألصل من نفي وإنكار لوجودها 
لفة ، وفي مجتمعنـا الكـردي   ولدورها في المجتمعات المتخ

الذي يتعرض ألبشع أنواع الظلم واالستبداد من قبل األنظمة 
الحاكمة الناكرة لوجود شـعبٍ عريـق وقـوي بحضـارته     

هنا تنال المـرأة ظلمـاً مزدوجـاً    وتاريخه في المنطقة ، و
وهـي مـا   ) ـ المجتمع الفقير المتخلف الحكومات المستبدة(

والدساتير البائدة والتوجهـات   زالت الضحية األولى للقوانين
الخاطئة بحق المرأة اإلنسانة التـي ال تـوفر يومـاً جهـداً     
الزدهار ورفاهية اإلنسان، فالمرأة نصف المجتمـع األكثـر   
فاعليةً وإنتاجاً ومربية النصف اآلخر وتأخذ بيـده ، وهـي   

فلها من الصفات والخصـائص  ، تشارك في صناعة التاريخ 
د أثبتت جدارتها عةً أو زعيمةً سياسية وقما تجعلها أديبةً مبد
كلما أتيحت لها فسحة مـن الحريـة ،    في أي مجال خاضته

أبدعت في األسرة الكردية سواء في الريف أو المدينة فكانت 
إلى جانب الرجل في فالحة األرض دون تذمر، وتعود إلـى  
البيت فتقوم بواجب األمومة واألسرة فتخدم الشريك الذي كان 

ي الحقل دون أن يكترث هو بتعبهـا، وربمـا يقـوم    معها ف
وهكـذا  . بإهانتها إذا خطر بباله ذلك بدل الشكر واإلمتنـان 

أيضاً في المدينة حيث تقوم المرأة بواجبها الوظيفي أو فـي  
أعمال حرة لتأمين لقمة العيش وتكون موضع انتقاد وسخرية 

،  من قبل الرجل إذا قصرت في األمور المنزلية والعائليـة 
وهكذا يشبع أنانيته وجبروته المكتسب من الجهل والتخلـف  
وساعدته في ذلك القوانين المجحفة بحق المـرأة وكرامتهـا   

  .وحريتها
عن أبت المرأة الكردية أن تـذ  في ظل األفكار الخاطئة بحقها

لها فشقت طريقها إلى المعرفة والنور رافضةً كل القيم التي 
ضعيفة ومهزوزة ، فكانت  تحط من دورها وكرامتها فتجعلها

 واعتزاز الرائدة في تنشئة جيل واعٍ متعلم مثقف موضع فخر
للمرأة الكردية الدور الريادي أيضاً عندما تمسـكت   وكان، 

بهويتها القومية ودافعت عنها بقوة فذاقت العذاب في السجون 
واالستشهاد في الشوارع ، علمـت أوالدهـا حـب األرض    

ل إليهم القيم االجتماعية النبيلة وتزرع تنقلوالوطن واللغة األم 
فيهم روح النضال وعدم الخضـوع واالستسـالم للظـالمين    
المستبدين ، لذا يجب أن تثنى المرأة على دورهـا وتكـون   

دونية فظـة   نظرةموضع تقدير واحترام بدل أن ينظر إليها ب
  .وتكون على هامش الحياة ال حول لها وال قوة

السياسية الكردية أن تأخذ بيـد   أرى هنا من واجب األحزاب
المــرأة وتســاعدها فــي أداء دورهــا النضــالي القــومي 
والديمقراطي الذي ال يمكن أن يستهان بـه ، فبـدون هـذه    
المساعدة ال يمكن لها أن تؤدي دورها بشكل فاعل ومؤثر ، 

 اهتمام لكل من يحمل على عاتقـه عـبء  أن تكون موضع و
واكبة المجتمعات المتقدمة تغيير المجتمع المتخلف والسير لم

المتطورة ، حيث ال يجوز للرجل أو أي فـرد أن يهـين أو   
آخر لمجرد أنه يختلف معه في الـرأي أو أن لـه    داًيقمع فر

  .إرادة و شخصية تخالف إرادته وشخصيته
مكانة رفيعة في مجتمعـاتهن مـن    النسوة تبوأن الكثير من

ف الرجـل الحـر   قيادية سياسية أو ثقافية علمية ، فلوال وقو
المتنور المقتنع بقدرات المرأة وطاقاتها ، إلى جانب إرادتهـا  
القوية التواقة إلى التحرر ، لما وصلت تلك النسوة إلى تلـك  

  .الدرجة من إثبات الذات
فأرى هنا أن تطلب المرأة المساعدة والتأييد مـن شـريكها   

بنـاء  ب الرجل ـ ليكون عوناً لها ال عبئاً عليها ـ ليقوما معاً  
استغالل أو إهانـة   ليس فيهديمقراطي حضاري  مجتمع حر

من طرف آلخر ، كما على المرأة المطالبة بحقوقهـا مـن   

أن تكون هي أيضاً عوناً لشريكها الرجـل ، فلـتكن   والغير 
الزوجة الوفية واألخت الصادقة واألم الحنونـة والصـديقة   

جتمـع  ألسرتها قبل أي مطلب آخر ، لنكافح معاً من أجل م
 .ولنقف معاً لدعم حرية المرأة، تسوده العدالة االجتماعية 

************  

  إنها اللبنة األساسية 
  في حياة األسرة والمجتمع

  يانژ 
المرأة، ذلك المخلوق الذي تدور حـول كينونتـه وماهيتـه    
االستفسارات والتساؤالت وتوجه أصابع االتهام إلى دورهـا  

تقاص مـن قَـدرِها وقيمتهـا    في حياة المجتمعات، ويتم االن
والشك في قدراتها العقلية والجسدية كأنها مهزوزة الشخصية 
عاجزة عن مواكبة الحياة ، وينظر إليها أحياناً بأنهـا تابعـة   
 للرجل وخادمة أمينة له، تحرس بيته وتكمل شخصيته، وبناء
على هذه النظرة الرجولية البحتة المتخلفة فـي مجتمعاتنـا   

اً، تم تحجيم دور المرأة وتقلـيص إمكانياتهـا   الشرقية تحديد
وتذليل شخصيتها وبالتالي إضعاف ثقة المرأة بنفسها، حيـث  
أحيطت بأطر وأسوار لتتحرك ضمنها وفق أدوار مرسـومة  

  .لها من قبل المجتمع الذكوري
تاريخياً، كان للمرأة دوراً أساسياً في المجتمـع المشـاعي ،   

ء، ثـم تلتهـا عصـور    حيث كانت رمزاً للخصوبة والعطا
العبودية فتساوت مع الرجل العبد ، ثم اإلقطاع حيـث كـان   
لبعض النساء أدواراً بارزة ، فقادت بعض التجمعات وتولت 
إدارة الممتلكات ، ولكن الدور المسنود إليها كان مستمداً من 
كونها تَمتُ بصلة القرابة إلى اإلقطاعي ، أما في المجتمعات 

ت اضـطهاداً مضـاعفاً لكونهـا امـرأة     الرأسمالية، فقد الق
وعاملة، فعانت األمرين من جراء عملهـا داخـل المنـزل    
وخارجه، وكان طبيعياً أن تُولد الحركات النسائية إلى جانب 
الحركات العمالية، لتطالب بحقوق المرأة وتقدس دورها فـي  
حياة األسرة والمجتمع، فطُرح شعار المسـاواة فـي كافـة    

إلى تخبطها ووقوعها في أخطاء جمـة،   المجاالت، مما أدى
دورها وعدم معرفتها لحقوقها وواجباتها ، لكنها للعدم وعيها 

تبوأت مكانتها المرموقة فـي عصـرها الـذهبي، عصـر     
االشتراكية ، حيث ناضلت وبكل قوة إلى جانب الرجل فـي  
الحركات الثورية من أجل نيل حقوقها وحقوق مجتمعاتهـا،  

اسة من أوسع أبوابه، وحققـت مـا   فدخلت بذلك مجال السي
استطاعت أن تحققه من مكتسبات، ولكن مفهـوم المسـاواة   
الكاملة انهار مع انهيـار االشـتراكية، وتقهقـرت المـرأة     

حد مـا، وأخـذت    إلى وتراجعت عن أطروحاتها المتطرفة
فاختلطت المفـاهيم وتشوشـت   . تبحث عن أنوثتها المفقودة

رأة ثانيةً ليصبح همهـا  الرؤى وتشوهت الحقائق وعادت الم
الوحيد إرضاء الرجل ومجاملته ومسايرته ولو على حسـاب  
شخصيتها أو عملها أو كرامتها، شأنها في ذلك شأن الشعوب 
الضعيفة اقتصادياً وسياسياً والتي تتبع سياسة التزلف والتودد 

  .للتقرب من السلطات الحاكمة
راً ثانويـاً  أما اليوم، وفي مجتمعنا الكردي، تلعب المـرأة دو 

مكمالً لدور الرجل، وتتميز بالجالدة والصبر لمـا فُـرض   
عليها من قسر وقهر على مر السنين، إال أنهـا كثيـراً مـا    
تنحرف عن مسارها الطبيعي فتغدو كإنسانة فارغة المحتوى، 
تتمسك بالقشور المزيفة، تتظاهر بالضعف والبالهـة، تتـألم   

مل على تغييـره،  بصمت وتنتظر قدرها المكتوب دون أن تع
وذلك لتكسب عطف الرجل وتتكيف مع واقـع االضـطهاد   
المفروض عليها ، مسكينة هي المرأة في مجتمعنا، استسلمت 
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فتفاقمت مشكلتها، وتدهورت شخصـيتها وامـتألت بالعقـد    
واألمراض النفسية، مما زاد من خنوعها وأصبح الرجل أكثر 

  .جبروتاًً
والسؤال المطروح اليوم، والذي نحن بصدد إيجـاد جـواب   

ما هو دور المرأة في المجتمع الكردي؟ ولكـن  : شاف له هو
السؤال األهم من ذلك هو أي دور نأمل أن تمارسه المـرأة  
وهي في وضعها المزري الحالي؟ أية مكانة نتوقع أن تتبوأها 

ها علـى  المرأة وهي ليست أهالً لهذه المكانة؟ أية آمال نضع
المرأة وهي في تراجعٍ مستمر؟ كيف لهـا أن تمـارس دوراً   
فعاالً وهي مخلوقة ضعيفة مستكينة خانعة ال حول وال قـوة  
لها تستحق الشفقة بكل ما في الكلمة مـن معنـى؟ وكيـف    
لمجتمعنا الكردي أن يتقدم ويتحضر وليس للمرأة التي هـي  

بـه؟  نصف المجتمع وصانعة النصف اآلخر ، دوراً يفتخر 
ال تستطيع المرأة ممارسة : أسئلة معقدة والجواب واحد وهو

دورها المجدي في بناء المجتمع الكردي سواء في المجـال  
االجتماعي والتربوي أو في المجال السياسي ما لم تكن مهيأة 

  .ومعبأة اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً
األجيال ولكننا نعلم جميعاً بأن للمرأة دور مهم جداً في تربية 
ها فـي  وبناء المجتمعات، فاألم هي مدرسة، ال ينضب عطاؤ

فهي التي ترضع الطفل . مواكبة الحياة التربية والسلوك وفي
مع حليبها القيم والمفاهيم الحياتية، وتزرع في عقله ما يحلو 
لها من أفكار وعادات، وتحاكيه باللغة التي ترتأيها مناسـبة،  

ورية، وتنقل إليه ما تشـاء مـن   وتهدهده على أنغامها الفولكل
ثقافة وتراث، وتغرس في أعماقه البذور القوميـة األولـى،   

ـ    اندتها فتتبلور شخصيته في أحضانها، ويشـتد عـوده بمس
خطواته األولى ويدخل معركـة   ودعمها، فتأخذ بيده ليخطو

الحياة، فيغدو إما عضواً فعاالً يساهم في بنـاء المجتمـع أو   
  .تخريبه عضواً مدمراً يعمل على

كما أن للمرأة دور أساسي في تنظيم العالقات ضمن األسرة 
فإمـا أن تكـون هـذه    . ومع الوسط االجتماعي المحيط بها

العالقات وفق قواعد سليمة منضبطة مبنية علـى االلتـزام   
بالقيم واألخالق الفاضـلة ، وبالتـالي خلـق روح المحبـة     

علـى   والتعاون والتضحية والتفـاهم، أو أن تكـون مبنيـة   
الفوضى والتسيب والالمباالة ، وبالتالي خلق روح الـبغض  

  .األسرة الواحدة أو اتجاه المجتمعوالحسد واألنانية بين أفراد 
أما في المجال السياسي فإن التفاعل بين النساء بشكل عـام  
وبينها وبين الرجال بشكل خاص ال بد منه ، ومما الشك فيه 

والتفكير السليم تستطيع  منطقوال بأن المرأة المتميزة بالحكمة
أن تمارس دورها السياسي بشكل فعال وتتبـوأ المناصـب   
القيادية والسياسية في إدارة المجتمعات، شـريطة أن تـنظم   
وقتها وتستفيد من فراغها المهدور، وأن يساندها فـي ذلـك   
الرجل الذي هو سباقٌ إلى العمل السياسي ومتمـرس أكثـر   

النساء السياسيات اللواتي لعبن وما منها ، واألمثلة عديدة عن 
زلن يلعبن أدواراً سياسية هامة في المجتمع الدولي وكـذلك  

  .المجتمع الكردي
لذا وباسم المرأة الكرديـة أناشـد المـرأة والرجـل معـاً،      

) المرأة(واألحزاب والقوى السياسية ، لبناء هذا الكائن الحي 
األسرة والمجتمـع   بناء سليماً، ألنها اللبنة األساسية في حياة
ا لم تكن أهالً للعب لما لها من أدوار عديدة قد تكون سلبية م

ولنعمل معاً في سبيل رفـع مسـتوى وعيهـا     هذه األدوار،
االجتماعي وإدراكها لحقوقها وواجباتها لكي ال تقع ضـحية  
لمفاهيم وقيم المجتمع االستهالكي المشوهة ولتؤدي رسـالتها  

  .نشودة بجدارة وأماناإلنسانية والحضارية الم

  

  حول دور المراة في المجتمع
  فيان مصطفى 

الموضوع حساس ودور المـرأة ال ينفصـل عـن دور    
عن الجوانب ، األحزاب عن دور المجتمع ودور ، الرجل

عن السياسة ونظام الدولة من قوانين وأنظمة ، االقتصادية
  .تربية وتعليم وإعالم وغير ذلك

اء المرأة مع آراء الرجـل يـا   هنا أتساءل هل تتقارب آر
المعادلـة فـي المجتمـع     فإذا كان طرفا ال يهم ،.ترى؟

يختلفان في الرأي حول دور الطرف اآلخر فكيف يمكننـا  
أن نستفيد من جانب االختالف دون أن نصل إلى التناحر؟ 
ومن جانب االتفاق دون أن نصل إلى حالـة االنصـياع   

  .والخضوع
بدون أن تأخذ المرأة دورها فال يمكن للمجتمع أن يتطور 

وخاصة التربوية منها التـي  ، في مختلف مجاالت الحياة 
منحتها إياها الطبيعة ، منذ بدء الخليقة للمرأة دور عظـيم  

، في التربية ونقل الثقافة الشعبية لألجيال وتعليم اللغة األم 
فهي المسـؤولة  ، ن الطفل يتلقى معارفه األولى من أمه أل

يته وتنشئته وتعليمه التكلم باللغة األم مـن  األولى عن ترب
خالل سرد الحكايا والقصص الفلكلورية ذات الخصوصية 

ولكن في ظل تنـامي دور اإلعـالم يتضـاءل    ، القومية 
ويخرج األطفال من إطـار  ، دورها تدريجياَ كمربية وكأم 

عد تربية الطفل ملكاَ لهـا فقـط وإنمـا    تولم ، سيطرتها 
ون والمسلسـالت المعروضـة فـي    تشاركها أفالم الكرت

ويصبح دورها أصعب كـأن  ، القنوات الفضائية المتعددة 
تتدخل في اختيار المحطات أو البـرامج وتنـبههم فـي    

واالستفادة ، االستفادة من إيجابياتها واالبتعاد عن السلبيات 
مما تقدمه المحطات الكردية من تعليم للغة الكردية ومـن  

 يمكن أن ننسى دور الرفاق برامج منوعة أخرى ، كما ال
  .والمدرسة والمعلمين في تنشئة الجيل 

وبالنسبة للطفل الكردي فالمأساة الحقيقية هي مرحلة دخول 
المدرسة وما تحمله المناهج التعليمية من أفكار شـوفينية  

لماذا ال تتكلم : فأول سؤال يتوجه به إلى أمه ، وعروبية 
لغتها العربية ، ال أريد أن المعلمة باللغة الكردية ، ال أفهم 

  .أذهب إلى المدرسة 
يتوجب على األم المتعلمـة شـرح الحقـائق واألفكـار     
الصحيحة ودحض ما هو موجود في الكتب المدرسية من 
أفكار غير ديمقراطية أو شوفينية ومعلومـات تاريخيـة   
وجغرافية مغلوطة ومحرفة عن وجود الكرد كثاني قومية 

  .ناء الوطنفي ب مفي البالد ودوره
المرأة مثال ومدرسةٌ للتضحية ونكران الذات ألنها تقـوم  
بواجباتها المنزلية وتربي األوالد وتعلمهم ، وغالبـاَ مـا   
تعمل خارج المنزل أيضاَ لتحسين الوضـع االقتصـادي   

فهي تزرع في األوالد البذور األولـى لإلنسـان   ، لألسرة
لمرأة بدورها وقيام ا، المحب للعلم والعمل، المنتج الفعال 

التربوي واالقتصادي هذا يؤهل المجتمع ألن يعدل القوانين 
المجحفة والمعيقة لدورها ويحرره من النظرة الدونية لها ، 
وبذلك تتوفر األرضـية المناسـبة إللغـاء الكثيـر مـن      

كما أن تنـامي دورهـا   ، االنتهاكات التي ترتكب بحقها 
يضاَ لتنطلـق  التربوي واالقتصادي ينمي دورها السياسي أ

مهمة الدفاع عن الحقوق  تبوءجنباَ إلى جنب مع الرجل لت
  .المتطور والمتقدم ضد االستغالل واالضطهاد وخلق المجتمع الحّر
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  المرأة انخرطت في النضال السياسي
  آفستا 

بعثري أوراقك في فناء ، وانثـري عبيـر دمائـك فـي     
ــوار ــد...الج ــل قي ــي ك ــي ...حطم ــا ف ــى زان ليل
بين جـذورك  ....رخي عالياً ياورق التوتالتص...الجوار

لملمـي  ...ترقد بنـت شـيخ سـعيد ، هلمـي ياشـمس     
  ...فاليوم عرس ليلى قاسم..ضفائرك

كلما تذكرنا تلك الرياحين ، ندرك تماماً قدرة المرأة على 
العطاء ، إنّهن األرض ، إنّهن الحياة، فالمرأة كلمة تعنـي  

بارة تعبر بشـكل  أي الحياة وهذه الع (Jîn)باللغة الكردية 
من األشكال عن مكانة المرأة فـي المجتمـع الكـردي ،    
بمقدورها أن تجعل الحياة حلوةً مرحة ، وبالتـالي تكـون   
خلية صالحة في المجتمع ، كما تستطيع أن تجعل الحيـاة  

يطاق ، فتكون أسرة فاسدة اجتماعيـا ، هنـاك    ال اًجحيم
قيادة أسـر  أمثلة تدل على الدور الرائع لبعض النساء في 

مشهود فـي إدارة  فقدت معيلها في وقت مبكر ولهن دور 
حتى في أحلك الظروف االجتماعية ،  األزمات بشكل واع

إال أن المرأة مثل الرجل عانت وال تزال تعاني من تخلف 
 بها تعام فُرض عليها كونها مواطنة كردية سورية أحاط

  .، الجهل ، الحرمان ، االضطهاد القومياألمية
منتصف القرن الماضي شهد المجتمع الكـردي فـي   في 

قومية "سوريا بداية مالمح تطور مع انتشار أفكار التحرر 
وظهور أحزاب تناضل من أجل ذلك مثل " كانت أم وطنية

والحـزب  " البـارتي " الحزب الديمقراطي الكردسـتاني  
الشيوعي السوري اللذين كان لهما دور مشهود في مجال 

  .غم من وقوع األخطاء هنا وهناكتحرر المرأة على الر
وكنتيجة طبيعية للتطور النسبي الذي سبق ذكره ، وبروز 
نساء لعبن دوراً مهماً في النضال القومي والتحرري مثل 
ليلى قاسم حسن وغيرها ، دفعت بـالمرأة الكرديـة فـي    
سوريا لالنخراط في النضال السياسي مـع الرجـل فـي    

لشيوعي السـوري ،  تنظيمات الحركة الكردية والحزب ا
الذي اعتمد ولدرجة كبيرة  PKK ـومؤخراً في حزب ال

في نشر الدعاية على النساء اللواتي يتميزن بقدراتهن على 
  .إثارة الحماس بين الجماهير

ولكن بعد مضي أكثر من نصف قرن على مشاركة المرأة 
النضال السياسي مع الرجل ، اسـتنتج مـن    في الكردية

ملتزمة في أي تنظيم ولكـن لسـت   موقعي كإنسانة غير 
  :ببعيدة أيضاً منذ نعومة أظافري ، مايلي

شاركت المرأة في النضـال السياسـي بشـكل     .١
 .حماسي وعفوي بعيد عن الوعي

عدم اقتناع قيادات الحركة الكردية بنضال المرأة  .٢
أصالً على عكس ما يتم الترويج العلني له ، حيث المرأة 

خر ، واعتقد أن هـذا  نصف المجتمع ومربية النصف اآل
يعود لعدم قدرة األحزاب على قيادة جـزء بسـيط مـن    

 .النصف اآلخر ، فكيف سيكون األمر بالنسبة للمرأة ؟
تسلط سيف األحكام العرفية وقانون الطـوارئ   .٣

المعمول به منذ ما يقارب النصف قرن والذي يعطي الحق 
للجهات األمنية بوضع اليد على كائن من كان دون مراعاة 
القيم والمفاهيم اإلنسانية ، بالتالي لم تسـتطع األحـزاب   
احتضان النسوة اجتماعياً وإنسانياً عند تعرضهن لالعتقال 

 .أو غير ذلك
كل هذه العوامل والظروف جعلت المرأة وتنظيمها تعيش 
في حالة التقوقع والتقهقر وبالتالي إفساح المجال لتغليـب  

ئيسـي األساسـي ،   التناقضات الثانوية على التناقض الر
  .وانزالق المرأة إلى أماكن التليق بشخصيتها

إنشاء منظمـة نسـائية   : ولكي تتبوأ المرأة مكانتها اقترح 
  :كردية لها صبغتها المستقلة وتضع نُصب عينيها

تشكيل حلقات ثقافية اجتماعية لدراسة وشـرح   -
  .دور المرأة ومكانتها

  " .قراءة وكتابة"تعليم اللغة األم  -
جلة خاصة بها ، تهتم بوضع المـرأة  إصدار م -

وتبرز أهم معاناتها وأوجه استغاللها في مختلف 
  .المجاالت

تشجيع المرأة على تحمل المسـؤولية والقيـام    -
  .بدورها الطبيعي في المجتمع

القيام بحمالت جماعيـة وإقامـة نـدوات فـي      -
 .المناطق األكثر فقراً 

  .تكريم النسوة اللواتي لهن دور مميز -
المناسبة اقترح عليكم تشكيل لجنة لتكـريم أول   وفي هذه

امرأة في منطقة عفرين حصلت على شهادة المعلمة وهي 
  .السيدة حنيفة ، أدام اهللا عمرها

***********  

  
  

  المرأة تعلم األوالد اللغة األم
  كلستان 

للمرأة في الريف أو المدينة دور مشترك مع الرجل فـي  
جيههم نحـو الطريـق   إدارة المنزل وتربية األوالد وتـو 

  .الصحيح
نعم تساهم المرأة في إدارة العالقات األسرية وأول خطوة 

هي أن تؤمن بأنها قـادرة  ) عائلة مثالية(تقوم بها لتحقيق 
على ذلك ، وأن تشعر أفراد أسرتها بانتمائهم لعائلة واحدة 
وهذه أيضاً من أهم العوامل لتقويـة الـروابط األسـرية    

ن تعلم أوالدها حب األقارب واألهل واالجتماعية وعليها أ
  .حتى يتحرر الحب من اإلكراه

عندما تكون المرأة متعلمة تستطيع تعلـيم أوالدهـا فـي    
وعلى غير المتعلمة تشجيع الطفل على الدراسـة   الصغر،

  .وحب العلم
حتاج األوالد لتناغم وإيقاع معين في حياتهم ، فعندما تعلم ي

جتماعية والعادات والتقاليـد  األم أوالدها الثقافة والقيم اال
بلغتهم األم يكتسبون حصانة والينجرفون مع ثقافـات أو  

  .عادات غريبة
يجب على المرأة أن تشارك في كافة النشاطات االجتماعية 
والقومية والسياسية حتى تستطيع أن تقوم بتطوير دورهـا  

  .في كافة المجاالت
لـى حـب   عندما تعلم األم أوالدها اللغة األم وتـربيهم ع 

التراث والثقافة القومية ، من خـالل قـراءة المجـالت    
 سوف ينشأوالصحف الكردية وفتح باب المناقشة بينهم ، 

الطفل على انتمائه القومي ، في سبيل تحقيق التقدم نحـو  
 .إنشاء المجتمع الذي نحلم به منذ آالف السنين
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