
 المرأة والسياسة
  جاندا :بقلم

  
  ..)المرأة أطول ثورة في التاريخ وستظل حكاية حب (يقال

الشك بأن هذه الثورة التي بدأت منذ انتهاء عهد 
األمومة ومع سيطرة الرجل الذي قلب الموازين 

كه رأس المال ومن ثم امتالكه المرأة، لصالحه بامتال
فأضيفت مأساة أخرى لمآسي اإلنسانية باضطهاد 
المرأة وسلب حريتها وتهميشها في حياة المجتمع، رغم 
تأكيد الكثير من المفكرين بعد تحليل ودراسة وضع 
المرأة وأولهم شارل فورييه ملهم كارل ماركس ، بأن 

لدقيق لتحديد وضع المرأة في مجتمع ما هو المعيار ا
فقضية المرأة صارت منطلقاً  .درجة تقدمه وتخلفه

لجميع القضايا الثقافية والحضارية وذلك من خالل 
تفاعل جدلي وتأثير متبادل بينهما، ومن هنا فإنه لبناء 
مجتمع متوازن ومتماسك اجتماعياً وفكرياً وسياسياً 
قائم على أسس ديمقراطية يعتمد كلياً على وضع المرأة 

ذلك المجتمع، هي اللبنة األساسية واألداة الفعالة  في
فتغيير وضع المرأة هو تغيير للعقول  .لتغيير مؤثر

 .وتغيير للنفوس بمعنى أدق هو تغيير البشر
وفي إضاءة بسيطة على وضع المرأة الكردية التي   
تزال مغيبة إلى حد كبير عن النشاط الممنهج في  ال

يام بدورها التاريخي الحياة العامة وبعيدة عن الق
والمساهمة في البناء والتطوير بشكل فعال وملموس، 
وذلك بتكامل مع دور الرجل لتحقيق المعادلة 
االجتماعية الصحيحة والمتوازنة، ومن المؤسف أن 
هذه المعادلة غير متكافئة وغير مكتملة في مجتمعنا 
الكردي، نتيجة عوامل عدة منها طبيعة المجتمع 

يعمل لتكريس بقاء المرأة في الصفوف  الذكوري الذي
الخلفية رهينة لجملة من المفاهيم البالية التي تحط من 
قيمتها كإنسان واضطهادها بشكل فاضح دون وعي 

ثم إن الرجل  .وإدراك لنتائج ذلك على المجتمع ككل
الكردي الزال غير مؤمن بالمرأة خارج جدران 

نساء المنزل والمطبخ، رغم اختراق الكثير من ال
الميادين العلمية والمهنية إال أنهن بحاجة إلى دعم 
حقيقي وإيمان بقدراتهن وكذلك اإلحساس بالحاجة إلى 

الشك بأن الرجل مضطهد أيضاً فاقد  .تلك االمكانات
لحريته مهزوم تحت عبء الظروف االقتصادية 
باإلضافة إلى العبودية السياسية والثقافية في ظل 

مما  (نساء ورجاالً)الكردي  االضطهاد القومي للشعب
 .يزيد قضية المرأة الكردية تعقيداً

وفي هامش انتزاع حق الحياة بكرامة يبقى على   
ف المرأة أن تؤمن بأهمية دورها في القضاء على التخل

والظلم السياسي الواقع عليها وعلى شعبها من خالل 
تربية أطفالها وإعدادهم كجيل محب للحياة مؤمن 

بقضية شعبه وبانتمائه الكردي بدءاً بزرع الروح 
القومية وتعليمهم اللغة األم والتركيز على أهميتها 
كونها أهم مقومات وجودنا، واالهتمام بنقل ثقافتنا 

ناها من آباءنا وأمهاتنا، فنحن القومية إليهم كما ورث
  .شعب يحارب في هويته

على المرأة أن تدرك مخاطر استبدال اللغة الكردية بأية   
لغة كانت، وأن اقتناء وتعلم لغات الشعوب األخرى شيء 
ايجابي وجميل، ولكن الحفاظ على اللغة األم هو مهمة 
قومية لشعب مزقته الظروف السياسية وانتهك تاريخه 

ثه الحضاري واإلنساني وظلت لغته عصية على كل وار
  .أساليب االضطهاد التي مورست بحقه

إن التأثير متبادل بين تحرر المرأة والوعي القومي   
لذا البد من تنظيم المرأة  .فكل منهما يؤدي إلى اآلخر

تنظيماً عقالنياً ينبع من واقعها وظروف حياتها 
االجتماعي، ويتجاوب مع أسلوب نضالها السياسي و

وال يكون ذيالً أو تابعاً لتنظيمات تعمل بوحي القيادة 
 .السياسية الذكورية

والبد من تثقيف وإعداد وتنظيم اللواتي خرجن من   
سلبيتهن، كما يمكن للمرأة أن تشارك في النضال 
الديمقراطي السياسي من خالل توسيع ثقافة الحرية 

السياسية في  والديمقراطية والمساواة واقتحام الساحة
المراكز القيادية، مراكز  تبوءإطار الحركة الكردية و

صنع القرارات السياسية والمؤثرة في الحياة 
االجتماعية، علماً بأن المرأة الكردية واكبت نضال 
شعبها تاريخياً وساهمت بفاعلية في الثورات 
واالنتفاضات الكردية، لكننا نالحظ تراجعاً لدورها 

دياد دور المرأة عالمياً وتطور أساليب بالمقارنة مع از
الحياة واقتحام العلم والتكنولوجيا لحياتنا ومع كون 
العالم أصبح قرية صغيرة، فال يوجد تكافؤ بين هذا 
 التطور ووضع المرأة الكردية الذي أزداد سوء
وتراجعاً وتوجهاً نحو مظاهر وأفكار استهالكية تخدر 

 .عقول النساء وتوهمهن بالتحرر
اقتناعاً بالتكامل بين دور المرأة ودور الرجل، وكون   

المرأة التي فقدت ثقتها بنفسها بحاجة لمساندة فعلية من 
الرجل كفرد وكتنظيمات لتفعيل دورها في 

البد من التخلي عن العقلية الذكورية التي ...المجتمع،
تقول بأن الفكر لدى المرأة متأخر وغير سياسي، وهي 

    .لعمل السياسيغير مؤهلة لخوض ا
إن إصالح وضع المرأة هام وخليق بأن  ..أخيراً  

يحمي الكيان الوطني والقومي من الذوبان ويصون 
الذات الثقافية من االنحالل ويساهم في إبراز المقومات 
الثقافية والروح الحضارية لشعبنا، فبناء مجتمع 
عصري ديمقراطي متحرر اليمكن أن يكون تاماً 

إذا تمت مواجهة قضية تحرر المرأة بشكل وسليماً إال 
  .مبدئي وجريء
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 العلم هو أساس بناء شخصية المرأة 

 باسو كرداغي  :بقلم
البحث في حالة المرأة مهم جداً  "يقول مينورسكي   

 ."لتحديد أخالق أي شعب كان هذا
وطبعاً يتعلق األمر باألكراد أيضاً ألنهم أكثر الشعوب   

، هذا المجتمع الذي يتضمن العديد تسامحاً في هذا الصدد
من الشرائح االجتماعية، منهم من حاول فتح المجال أمام 
المرأة وكان ذلك من خالل عملها يداً بيد مع الرجل 
سواء في الريف أو في المدينة فأهملت العالقات األسرية 
الزوجية بسبب تضارب المصالح والالوعي عند االثنين 

طفال وعلى سلوكهم وعلى وانعكس ذلك على تربية األ
إثبات شخصية اإلنسان الكردي وعلى انتزاع حقوق 

 .الشعب الكردي
حيث مازلنا أسرى لشعوب المنطقة فكرياً واقتصادياً ،   

ولو استطاعت المرأة بدورها اإليجابي التأثير على إنجاح 
أفراد أسرتها لكنّا مدرسة للعالم أجمعين، ألن المرأة 

ية وتتمتع بكيان مستقل نوعا ما، الكردية ذات شخصية قو
تستطيع إدارة أمم وليس أسر، فالتاريخ والحاضر يشهدان 
على تلك النسوة اللواتي رفعن من شأن أسرهن 
ومجتمعاتهن وساهمن بنهضة العلوم والثقافة، ولكن 
لألسف أغلب النساء أسيرات العادات والتقاليد في 

القيود  المجتمع، ما تلبس الواحدة منهن أن تكسر تلك
فتشار إليها بأصابع االتهام بالألخالقيات، إذا كيف 
ستساهم في بناء شخصية طفلها ومجتمعها إذا لم 
نساعدها في تطوير وتنوير أفكارها، ألن العلم والثقافة 
وحدهما كفيالن بتحديد دور تلك اإلنسانة وإعطاءها 
فرص صغيرة كانت أم كبيرة لتساهم في التغيير نحو 

المرأة بحد ذاتها كتاب فيه حروف بمعاني  األفضل، ألن
الكلمات، فيها أفكار وقيم بندرة جواهر البحار، فتطور 

 .أي مجتمع يقاس بدرجة تقدم المرأة وتحررها
ففي حياة كل امرأة رجل يحاول بتر كل فكر متحرر   

وما دامت  .متقدم يتكون لديها، حتى التكون أفضل منه
الكردي سنكون في أسفل هذه العقلية راسخة في مجتمعنا 

 .قائمة الشعوب المتحررة
الطريق األمثل لدور المرأة اإليجابي هو أن تعلم أبناءها  

منذ الصغر وتزرع بعقولهم ونفوسهم التحرر والمساواة 
لتساهم في بناء جيل مثقف واعي متحرر، كما أن التعليم 
باللغة األم يقوي شخصية الفرد ويحفزه على أن الينسى 

اريخه والبد من تعلم لغات أخرى ألجل تبادل أصله وت
فأين  .قيم العلم والثقافة والحضارة مع الشعوب األخرى

نحن من تربية أبناءنا بهذا المستوى، وأين نحن من الحفاظ 
على تراثنا الثقافي والفكري، لنفكر دائماً ألف مرة قبل 
 .الخطو باتجاه الرغبة الخاصة ألنها نوع من تدمير الذات

أن العلم هو أساس بناء  :راً ليس أمامي إال قولوأخي
 .شخصية المرأة واإلنسان

 انخراط المرأة في العمل السياسي ضروري
 ديالن زفنكي :بقلم

ومربية النصف اآلخر إن مقولة المرأة نصف المجتمع   
بتصورنا تعبر وتجيب عن كل التساؤالت ، بأن المرأة في 
الماضي والحاضر في الريف والمدينة لم تتقاعس عن 
دورها يوماً ، لعبت وما زالت تلعب دورها في العديد من 
مجاالت الحياة، ولكن ما ذنبها إذا كنا نعيش في مجتمع 

لبالية ، لذا هناك أسرى لألعراف والتقاليد ا (أبوي)ذكوري 
تحجيم وتعتيم على حضور ودور المرأة من قبل المجتمع ، 
رغم أننا نعيش في القرن الحادي والعشرون ولكن بكل 
أسف ما زالت المرأة مقيدة ومكبلة وهي محاصرة من كل 

الخ، وهذا إن دل على شيء إنما ...الجهات القانون، الدين
نه مقيد وأسير يدل على أن الرجل بدوره غير متحرر بل ا

لألعراف الماضية، لذلك فهو يتخبط في داخله وال يستطيع 
الخروج من الظالم إلى النور ليتقبل الحقيقة والتطور 
الحضاري، إال ضمن إطار محدود بحيث اليفقد سيادته 
على المرأة، وباعتبار هذه االزدواجية التخدم قضية 

، هكذا (العصر الراهنسمتا )الديمقراطية وحقوق اإلنسان 
 .تبقى قضية المرأة عالقة دون حل جذري

وضع المرأة الكردية في سوريا غريب نوعا ما، وهناك   
سؤاٌل يفرض نفسه بإصرار، ياترى من المسؤول عن 

هنا تتضارب األجوبة وال ...تخلف المجتمع ومعاناة المرأة؟
نتلقى جواباً شافياً، لذلك أقولها اليوم للمرأة األخت بكل 

د أن دخلت مجاالت العلم وخرجت للعمل خارج شفافية بع
المنزل، على ما يبدو خلق لدى البعض منهن ولألسف 
الشديد شعوراً بأنهن تحرروا وتساووا مع الرجال ويطالبن 
باعترافهم بمساواتهن، ينسون تماماً بأننا كأكراد وثاني 
قومية في سورية بكل أفرادها ذكور وإناث محرومين من 

ذا كانت لغتنا األم ممنوعة من التداول أبسط الحقوق، فإ
رسمياً ونعيش في ظل تدابير وقوانين استثنائية وأحكام 
عرفية، والوطن يئن تحت وطأة التخلف االجتماعي 
واالختناقات االقتصادية بات فيها الحصول على رغيف 
الخبز ولقمة هنية ضمن أسرة دافئة بالشغل الشاغل وأكبر 

 .الهموم ألرباب األمر
ية مساواة وأي تحرر نتكلم عنها ياترى ، لذا كم تبدو أ  

من األهمية بمكان انخراط المرأة في العمل السياسي لتأخذ 
مكانتها الالئقة في صفوف أحزاب الحركة الوطنية الكردية 
في سورية وتقترب أكثر فأكثر من مراكز اتخاذ القرار، 
وبذلك نكون قد وضعنا اللبنة األولى في بناء مساهمة 
المرأة الجادة في تحررها وتحرر مجتمعها، ونعلم بأنه 
اليتحقق أي شيء دون التكاتف والتعاون والتسامح بين 
الجميع، وإال سيكون دورها ناقصاً وبالتالي سيكون نصف 
المجتمع غائباً عن اتخاذ القرارات، وهكذا سنظل نلوم 

وبعضنا البعض ويبقى السجال مفتوحاً الرجل والمجتمع 
 . دون جدوىومتواصالً

في أجزاء أخرى من كردستان الحبيبة هناك أسماء   
تضرب بها المثل أثبتن وجودهن وبجدارة، على سبيل 

 ...ليلى قاسم ، ليلى زانا ، شيرين آمدي :المثال
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