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 الفصل األول
 

 التاريخ المخفي للمرأة
إف إلقػػاا الضػػوا علػػا دكر املػػرأة يف حكايػػة "كيػػن أنػػبا اإلنسػػاف إنسػػانان" مػػن ًقبلنػػا 

تنشد إذل حترير اجملتمع برمتو بداان من حترير املرأة؛  رمن كحركة نسائية دظمقراطية حرة عادلة
يتميػػػز بةشميػػػة حياتيػػػة بال ػػػة يف عػػػودة اإلنسػػػانية إذل أنػػػلها. ىػػػ ا باإل ػػػا ة إذل أنػػػو إذا دل 
نسػػػتطع البحػػػث يف مراحػػػل االنتقػػػاؿ مػػػن الوحشػػػية إذل اإلنسػػػانية كنشػػػوا اجملتمػػػع الطبقػػػي 

أك القيػػػػػاـ بتحليػػػػل كاقعػػػػي نػػػػػائ  كتكػػػػٌوف احلضػػػػارات بشػػػػػكل مػػػػرتابط يف موطنهػػػػا األـ  
كبشكل ملموس  من اإلطار العاـ لسماهتا كخصائصها احملتوية علا  ركقات كثرية؛  لن 
نستطيع الونوؿ إذل كعي تارطمي سليم  كإف كنلناه  سيكوف مليئان بالعديد من النواقص 

 كاألخطاا احلياتية.
يػػة كاالجتماعيػػة كرنكارىػػا كبػػدكف يطػػي األخطػػاا املرتكبػػة يف دراسػػة التطػػورات التارطم

أك تضػػخيمها أك استصػػ ار شػػةاا أك اىلنػػوح إذل "املركزيػػة األنانيػػة"  كبػػدكف إبػػداا تقربػػات 
عادلػػة؛ ال ظمكػػن تفهػػم سػػياؽ التطػػور الػػ م انطلػػب منػػو التػػاريخ بشػػكل ملمػػوس ككمػػا ىػػو 

ؤيػة عليو. كما أنػو بػدكف إلقػاا الضػوا علػا كػل مرحلػة تارطميػة كحتليلهػا بصػحة  ال ظمكػن ر 
احلا ػػػر أك تشػػػخيص كمػػػداكاة العقػػػد الكػػػةداا كالعقيمػػػة الػػػف تعػػػاشل منهػػػا البشػػػرية.  هنػػػاؾ 
 ر يات تزعم أف التطورات قد حصلت ب تػة  كتقػيم كا ػة دراسػاهتا االقتصػادية كاحلقوقيػة 
كالسياسية كالعسكرية علا ى ا االحتماؿ. كيتم القياـ ب لك باسم العلمية األكثر نقاكة. 

ني تتجزأ التطورات االجتماعية إذل أقساـ كأجػزاا تارطميػة   ػرف التقػرب كمن طرؼ آخر ح
التجريدم عينو كالعالقات اىلامدة ذاهتا يستمراف ككةف ى ه التطورات منفصلة عػن الػزمن 
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أك أاا ال حتتوم  يما بينها علػا ركابػط معينػة.  كػل مرحلػة تقػـو برنكػار املراحػل السػابقة 
 لة تستفيد منها يف تقرباهتا ال اتية.هلا أك بتحريفها لتجعلها كسي

كيف اايػػة املطػػاؼ يػػتم احلػػط مػػن معػػص التػػاريخ كحصػػره يف نطػػاؽ  ػػيب  يػػث طمػػدـ 
بركزىػا ىػػي يف األسػػاس. كال زالػت إشػػكالية دراسػػة مراحػل التػػاريخ  كتثبيػػت مػا كسػػبو كػػل 
عهػػػػػد مػػػػػن العهػػػػػود األخػػػػػرل كمػػػػػا أعطاىػػػػػا بواقعيػػػػػة كدكف استصػػػػػ ار أك تضػػػػػخيم  كإدراؾ 

 حالة كجود أحدىا دكف اآلخر؛ حتا ظ علا حيويتها يف يومنا الراىن.است
كإف كاف النظاـ االستعمارم القمعي املعتمد علا العلم كالتقنية يف يومنػا احلا ػر قػد 
ايػػػ  أبعػػػادان كبػػػرية   السػػػب  األكؿ يف ذلػػػك يرجػػػع بػػػال شػػػك إذل أسػػػلوب تكػػػوين العلػػػػم 

ةسػػالي  العنػػن كالشػػدة. كمسػػاكلية رجػػاؿ ككيفيػػة اسػػتخدامو أكثػػر مػػن أف يكػػوف مرتبطػػان ب
العلػػم ال تقػػل عػػن مسػػاكلية رجػػاؿ السياسػػة كالقػػواد العسػػكريني  بػػل تزيػػد يف حتمػػل عػػ ا 
القضايا اىلدية النابعة من كا ة احلركب املندلعة يف عصرنا  كعلا رأسها احلرباف العامليتػاف 

نسػػي  التػػوازف النػػوكم املريػػػع  األكذل كالثانيػػة  مػػن قبيػػل الفقػػر  التلػػوث البيئػػي  التمييػػز اىل
الزيادة السكانية  الطيش التكنولوجي كجنونو إخل...  كهنة العلم ىم الػ ين  تحػوا اجملػاؿ 

 لسلوؾ مسار كه ا من خالؿ سمط تكوين العلم ككيفية متثيلو.
كمن املاكد أف إلقاا ال ن  تكراران كمراران علا العهود األكذل كالوسطا كتطهري ال ات 

قيػػاـ بػػ لك حتػػت اسػػم "األسػػالي  العلميػػة"  ال ضمظػػا بقيمػػة ملحوظػػة لل ىػػاف منهػػا  كال
علػػا النقػػاا كالصػػفاا. كتشػػري كػػل االستقصػػااات إذل أف مػػا مػػورس يف القػػرف العشػػرين مػػن 

 إحماا كتع ي  كجوع كآ ات يزيد عن جمموع ما مت يف كل القركف األخرل.
ًضػػػػػع كا ػػػػػة لػػػػ ا ال بػػػػػد إف كنػػػػػا رمػػػػػه باملسػػػػػاكلية  عػػػػالن  ػػػػػاه التػػػػػار  يخ كاجملتمػػػػػع  أف زمي

التناقضػػات املتشػػابكة األساسػػية لعصػػرنا كاألسػػالي  الػػف تعتمػػدىا  كاآلاػػار النا ػػة عنهػػا  
كطػػرازه يف العلػػم ككيفيػػة تطبيقػػو علػػا كجػػو اهصػػوص؛ أف زمضػػعها لعمليػػة انتقػػاد ج ريػػة. 

ذعػػة مػػا دل ذلػػك أنػػو يسػػتحيل علػػا العلػػم اهػػالص مػػن االهتامػػات الثقيلػػة كاالنتقػػادات الال
 ضملل كيفك القضايا الكبرية. كما احلقيقة القائمة اآلف سول ذاؾ النقد احلب بعينو.

كعلػا  ػوا ىػػ ا النقػد سػػتيدرىؾ األشميػة التارطميػػة إلرجػاع مصػػدر التطػور احلضػػارم إذل 
السومريني  كمنو إذل اجملتمع النيوليف.  التاريخ احلضػارم يبػدأ مػع سػومر  كحضػارة سػومر 



 8 

الزراعيػػػة أم إذل املوجػػػة االجتماعيػػػة العارمػػػة األكذل الػػػف  -ا إذل الثػػػورة القركيػػػةتعػػػود بػػػدكرى
أبػدعها النػوع البشػرم يف األجػواا اهصػيبة املباركػة املعتمػدة علػا عطػاا الطبيعػة يف أمػاكن 
منػػابع اػػرم دجلػػة كالفػػرات اىلبليػػة كاألرا ػػي السػػهلية الػػف ظمػػراف  ػػا.  كػػل احلضػػارات يف 

ا احلضػػارة السػػومرية  قػػد اقتاتػػت منهػػا دكف انقطػػاع منػػ  األلػػن العاشػػر العػػادل كعلػػا رأسػػه
قبػػل املػػيالد علػػا األقػػل كلػػو كلفهػػا ذلػػك أف يصػػيبها اىلػػدب كاىلفػػاؼ. إاػػا األـ اهصػػبة 
املولِّدة للحضػارات  كمػوطن بدايػة التػاريخ "املػدٌكف"  كبدايػة  اعليػة املبػادئ الدياليكتيكيػة 

ف أشميػػػػة ذلػػػػك للنجػػػػاح يف إقامػػػػة الػػػػركابط الدياليكتيكيػػػػة بةرا ػػػػيها كأناسػػػػها. يتحػػػػتم تبيػػػػا
التارطمية بشكل نائ  من الناحية الزمانية كاملكانية  حيث من املعركؼ أف أم تاريخ أك  
كيػاف اجتمػػاعي دل تو ػع بداياتػػو بشػكل سػػليم ال ظمكػػن البتػة التعريػػن بػو بشػػكل سػػليم. 

إنقػاذ نفسػو مػن أف يكػوف مصػدران كالتاريخ أك اجملتمع الػ م دل يعػر ؼ بصػحة لػن يسػتطيع 
 للمخاطر كاألزمات علا الدكاـ.

لكن  كبالنجاح يف األسالي  التارطمية ستنبثب قػوة حػل نفيسػة. ككمػا أف التػاريخ كػل  
متكامػػل   لكػػػل جػػزا مػػػن أجػػزاا ىػػػ ا الكػػل مكانػػػو احملػػدد كقيمتػػػو املعينػػة  يػػػث ال ظمكػػػن 

ط األ ػػػراد  يػػػو.  مثلمػػػا يػػػنعكه  اىػػػل أك إلفػػػاؿ قيمػػػة أنػػػ ر التجمعػػػات أك حػػػ  أبسػػػ
التاريخ يف جمتمع ما كاجملتمع يف التاريخ   ك لك صمد اجملتمع انعكاسػو يف الفػرد كالفػرد يف 

باعتبارىػػػا  -اجملتمػػع. كللقناعػػػة بػػػةف النتيجػػػة األساسػػػية الػػف سػػػتاكؿ إليهػػػا املاديػػػة التارطميػػػة 
كمػػن يف ىػػ ه الصػػي ة  ت -تعبػػري عػػن كيفيػػة تطبيػػب األسػػلوب الػػدياليكتيكي علػػا التػػاريخ

قيمػػػػة علميػػػػة ال تضػػػػاىا. أمػػػػا إمتػػػػاـ اإلرشػػػػادات التارطميػػػػة األساسػػػػية علػػػػا شػػػػكل مراحػػػػل 
رئيسية  سيبني مدل إمكانية إدراؾ حا رنا كحتويل اىلهػل إذل اسػتنارة  كإبػداع إرشػادات 

 احلل ال نية.
ارطميػػة يقػػع علػػا كاىػػل حركػػة املػػرأة السػػاعية لتحليػػل كيطػػي كا ػػة العقػػد اإلنسػػانية الت

كاالجتماعيػػة الكػػةداا  كظيفػػة عاجلػػة تتمثػػل يف تطػػوير التحلػػيالت التارطميػػة كاالجتماعيػػة 
السليمة كاكتساب الوعي الالـز هلػا. ذلػك أف تكػريه السػلطة ال كوريػة مػع بػدا احلضػارة 
كنبػ  املػػرأة مػع الػػزمن مػػن كا ػة بػػص املاسسػات الفوقيػػة كالتحتيػػة للمجتمػع الطبقػػي  أنػػبا 

ـ السػياؽ التػارطمي للمػرأة قاعدة ييستػى  نىد إليها يف كتابة كت  "تاريخ بال امرأة". كمثلما يقد 
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بعػػد تعريضػػو للتشػػويو كالتحريػػن نتيجػػة التمييػػز اىلنسػػي علػػا أنػػو ىػػو التػػاريخ حػػ  اآلف  
 الشكل االجتماعي ال م اي تو العالقة بػني املػرأة كالرجػل أيضػان يػ ز أمانػا كتطػور  ػاشل 

. ال مفر منو ككةن  و القدر احملتـو
انطالقان من ىنا  نحن يف ك عية يتحػتم علينػا  يهػا توجيػو االنتقػادات الالذعػة للقػيم 
التارطميػػة كاالجتماعيػػة كاحلضػػارية املنبثقػػة مػػن نظػػاـ اجملتمػػع الطبقػػي ذم السػػلطة ال كوريػػة  

  بػػل ألف ىػػ ه النظػػرة التارطميػػة كاحلضػػارية التسػػلطية تػػنم عػػن اسػػتهتار لبػػدايات اإلنسػػانية
كحػػػ  إنكارىػػػا متامػػػان رلػػػم أف احلقػػػائب املعاشػػػة يف مرحلػػػة تكػػػو ف البشػػػرية ىػػػي الػػػف حتػػػدد 
مسػػتقبلها كمسػػارىا اآلك بةكملػػو.  السػػمات املوجػػودة يف البػػدايات ىػػي الػػف سػػتكوف يف 

 حركة كديناميكية طبيعية ح  النهاية.
ـو إلخفائهػػا  ىػػػي كمػػن إحػػدل احلقػػائب اهلامػػة الػػف صمهػػػد النظػػاـ األبػػوم السػػائد اليػػ

حقيقة أف املرأة ىي الف أٌمنت االنتقاؿ من احليواف إذل اإلنساف. أما اهلدؼ الكػامن كراا 
إخفػػػػاا ريػػػػادة املػػػػرأة هلػػػػ ه املرحلػػػػة  يتمثػػػػل يف سػػػػعي النظػػػػاـ األبػػػػوم للحفػػػػاظ علػػػػا نفػػػػوذه 
التسػلطي. كبالفعػل نػرل السػلطة االسػتبدادية ذات الطػابع الػ كورم حتمػل يف جنباهتػا كػل 
مػا ىػو نقػيو ىلػوىر املػرأة  كبالتػارل ىلػوىر اإلنسػاف الطػاىر العفيػن  كتسػتمر يف نفوذىػا 
من خالؿ كسائل ككسائط خمتلفػة  ك عػل مػن ذاهتػا سػلطة أزليػة ال سػابب هلػا. أمػا كشػن 
النقػػاب عػػن حقيقػػة اجملتمػػع األمػػومي الالطبقػػي املعػػاش أكالن كاملنػػاقو متامػػان للطػػابع األبػػوم 

إبراز دكره اهلاـ يف عمليات األنسنة كالتحضػر  كمنحػو لػدرادة اإلنسػانية؛ السائد حاليان  ك 
 سػػيعا اقػػرتاب اايػػة السػػلطة السػػائدة يف راىننػػا  كبالتػػارل اايػػة كػػل دعائمهػػا مػػن حػػركب 
كعنػػن كقمػػع كا ػػطهاد كمتييػػز. ك ػػ ا سػػتتعرؼ اإلنسػػانية علػػا ىويتهػػا األنػػلية كسػػتحقب 

 عودهتا إذل جوىرىا.
اـ األبػػوم ذم السػػلطة ال كوريػػة لنظريػػة "التطػػور الطبيعػػي" يف عمليػػة رلػػم قبػػوؿ النظػػ

أنسنة اإلنساف كلو جزئيان  إال أنو كمع حلوؿ القرف احلادم كالعشػرين ال يػزاؿ ينكػر الػدكر 
احملػػدِّد للمػػرأة يف التطػػور الطبيعػػي للمجتمػػع البشػػرم لعػػدـ قناعتػػو بػػو كألنػػو يػػرل  يػػو خطػػران 

اـ التقػػدـ العلمػػي يف القػػرف التاسػػع عشػػر بتسػػليط الضػػوا يهػػدد سػػطوتو كنفػػوذه. كرلػػم قيػػ
علػػػػا سػػػػياؽ التطػػػػور الطبيعػػػػي يف أنسػػػػنة اإلنسػػػػاف بكػػػػل سػػػػطوع  إال أف العقليػػػػة األبويػػػػة 
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املتسػػلطة ال متيػػل قػػط لقبػػوؿ حقيقػػة كجػػود عػػادل اجتمػػاعي ال طبقػػي تعمػػو اىلماعيػػة علػػا 
بقػػػي. ذلػػػك ألف تػػػاريخ أسػػػاس التسػػػاكم كضمكمػػػو القػػػانوف األمػػػومي  يمػػػا قبػػػل اجملتمػػػع الط

اجملتمعات ذات النفوذ ال كورم قد بدأ مع اندحار نظاـ اجملتمع األمومي كزكالو. كى ا ما 
معناه أف القبوؿ جمددان بوجود النظاـ األمومي االجتماعي ال م ساد آلالؼ السنني يعػا 

املػيالد كاسػتمر النهاية احلتمية لنظػاـ السػلطة ال كوريػة الػ م ابتػدأ منػ  األلفيػة الثانيػة قبػل 
ح  راىننا. كينبع ى ا الر و الدائم اليـو للوجو احلقيقػي للتػاريخ الػ م أزيػل عنػو السػتار 
بكا ة األدلة التارطمية كالعلمية  من عدـ تكفػل الطبقػات احلاكمػة بتحمػل مثػل ىػ ه اهلػزة  
كػػي ال يفلػػت زمػػاـ اجملتمػػع الطبقػػي الػػ م حتكمػػت  يػػو علػػا الػػدكاـ مػػن يػػدىا.  بانػػداار 

جملتمػػػػػع األمػػػػػومي الالطبقػػػػػي دل حتػػػػػل اهلزظمػػػػػة كاهيبػػػػػة  ػػػػػنه املػػػػػرأة  حسػػػػػ   بػػػػػل اازمػػػػػت ا
تقطع أم شوط  -إذل جان  جنه املرأة -اإلنسانية برمتها معها  كدل تعد الشعوب أيضان 

يف التقػػدـ بعػػػد تلػػك املرحلػػػة. تعػػص آخػػػر ظلػػت املػػػرأة كالشػػعوب عالقػػػة مسػػم رة يف العهػػػد 
 النيوليف.

 الطبقية يف النظاـ االجتماعي األمومي املتمحػور حػوؿ املػرأة دل يكػن كل ياب املصاحل
مثػة كجػود ملصػاحل النفػوذ "مصػاحل السػلطة" أيضػػان. كإذل جانػ  خلػو جػنه املػرأة مػن امليػػل 
للػػتحكم كالتسػػلط  كمتيػػزه بتحقيػػب قفػػزات نوعيػػة جػػادة يف التطػػور البشػػرم  نيًظػػر إذل املػػرأة  

التمجيد الكبري يف ى ا العهد البدائي. دل ينبع ذلك كرهلة كحظيت بةشمية عظما كتلقت 
من كواا مبدعة احلياة  حس   بل كألاا منتجة كخمرتعة ملتطلبات كػل مػا يلػـز يف تػةمني 

 استمرارية احلياة أيضان.
أما عملية اإلذماب كتنشػئة األطفػاؿ  قػد كانػت ترمػز إذل خصػائص تلعػ  دكران مػااران 

اف إذل ك ػػػع اإلنسػػاف  ال كمػػػا ىػػي عليػػػو اليػػـو كعوامػػػل يف نقػػل اإلنسػػػاف مػػن ك ػػػع احليػػو 
حتػػط مػػن شػػةف املػػرأة ك علهػػا مػػن الدرجػػة الثانيػػة "اىلػػنه الثػػاشل".  النسػػاا يف البدايػػة كػػن 
أمهات يتحملن مسػاكلية تػةمني اسػتمرارية احليػاة للنػوع البشػرم. كبتحمػل املػرأة مثػل ىػ ه 

ر "حقػوؽ األـ" بقيامهػػا بريصػػاؿ املسػاكلية خلقػػت أر ػية أكؿ حيػػاة اجتماعيػػة  ػمن إطػػا
احلياة الوحشية إذل مستول تقػدمي ملحػوظ. كيف ىػ ا النظػاـ االجتمػاعي املتمحػور حػوؿ 
املرأة عػاش كػل األ ػراد متسػاكين  كحينمػا تعر ػت احليػاة هطػر مػا كيً ػعت  ػوابط معينػة 
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رز مالئمػػػة كعادلػػػة لتػػػةمني جػػػو آمػػػن مسػػػتقر. كبسػػػب  تنػػػا ر طبيعػػػة املػػػرأة مػػػع احلػػػرب كالفػػػ
الطبقػػي  ظلػػت دكمػػان نزاعػػة للسػػالـ. مػػن ىنػػا داكمػػت اىلماعػػات البشػػرية الػػف عاشػػت يف 
ى ه الفرتة علا تكريه حياة يسودىا السلم كالتآخي. أما اىلماعات البشرية الػف تعػيش 
اليػػػـو  ػػػمن نظػػػاـ اجملتمػػػع الطبقػػػي  لػػػم حتػػػظى قػػػط بػػػالعيش يف جػػػو مػػػن السػػػلم كالتػػػآخي 

ن يف النظػػػاـ االجتمػػػاعي األمػػػومي  ذلػػػك ألف طبيعػػػة املػػػرأة احلقيقيػػػني اللػػػ ين كانػػػا سػػػائدي
املكرِّسة للعدالة احلقة يف بداية التاريخ قد قيضي عليها اليـو  من نظػاـ السػلطة ال كوريػة 

 كمت التنكر هلا.
كيف النظاـ التسلطي ال م ت ي   يو العدالة كال  ػد إمكانيػة احليػاة  يهػا  ػرف توطيػد 

سػالـ كالدظمقراطيػة تعناىػا السػليم يعػد تقربػان لػري كاقعػي  حيػػث كإحيػاا أخػٌوة الشػعوب كال
أف ىػػ ه القػػيم ىػػي مػػن إبػػداع كاخػػرتاع املػػرأة كطبيعتهػػا  كبػػدكف حتريػػر املػػرأة يسػػتحيل حتريػػر 

 الشعوب أيضان.
 

 حال اإلنسان األول على وجه األرض
ػػع علػػا أنػػو بلػػ  مػػن العمػػ مى ر مخسػػة تعػػد احلػػا ؿ الػػف كنػػلها عاملنػػا العجػػوز  الػػ م صمي

مليػػارات كنصػػن مػػن السػػنني  مثػػرة لػػدياليكتيك التطػػور الطبيعػػي العلمػػي. كتحاكػػاة تطػػور 
العادل الدياليكتيكي للبيئة الكونية السػائدة يف التقػدـ  تشػكلت ال ػازات املختلفػة كتكػٌوف 

 املناخ  القشرة األر ية كاملاا  كنشةت باالرتباط مع ذلك أكؿ حيٍجرة "خلية" حية.
اهليػػػػة األكذل تيػػػػزة التكػػػػاار الطبيعػػػػي باالنقسػػػػاـ كثػػػػر عػػػػددىا. ككلمػػػػا كبتمتػػػػع ىػػػػ ه 

تكػػػػاارت كلمػػػػا تػػػػو رت إمكانيػػػػة التحػػػػوؿ إذل أنػػػػواع خاليػػػػا أكثػػػػر تقػػػػدمان. كبتزايػػػػد التكػػػػاار 
احتػػػدت اهاليػػػا املرتاكمػػػة بشػػػكل معقػػػد لينشػػػة منهػػػا جهػػػاز حيػػػوم معػػػني. كبزيػػػادة ىػػػ ه 

 .األجهزة نشة منها أنواع متنوعة من املخلوقات
ككلمػػػػا طػػػػرأت ت ػػػػريات بنيويػػػػة متنوعػػػػة علػػػػا عاملنػػػػا الػػػػ م دل يكمػػػػل بعػػػػد ديناميكيتػػػػو 
التطوريػػػة الداخليػػػة بعػػػد  تعر ػػػت معهػػػا الكائنػػػات احليػػػة األكليػػػة كشػػػركط حياهتػػػا للت يػػػري 
كسػػجلت تقػػػدمان مسػػتمران با ػػػطراد. أمػػا الكائنػػػات احليػػػة األكليػػة الػػػف عملػػت علػػػا إدامػػػة 
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رية باسػػػتمرار  قػػػد قامػػػت بالتػػػةقلم مػػػع كػػػل تطػػػور جػػػارو حياهتػػػا داخػػػل ىػػػ ه الظػػػركؼ املت ػػػ
 كنارعت كثريان للعيش  من التطورات احلانلة يف الطبيعة.

مػن بػني األحيػاا الػػف تكػاارت كجػددت نفسػها باسػػتمرار بفضػل نػراع احليػاة الػػدائم 
الػػػدائر إزاا الطبيعػػػة املتوحشػػػة يف املرحلػػػة الوحشػػػية  كػػػاف النػػػوع البشػػػرم مػػػن أكثػػػر األنػػػواع 

قاًكمة كاملتقدمة رمػو األنسػنة با ػطراد. كمػع تطبيػب  ر ػيات التطػور الطبيعػي علػا علػم امل
األنرتكبولوجيػػا "علػػم كجػػود اإلنسػػاف" بيػػرًىن علػػا أف القػػردة األكائػػل أسػػالؼ اإلنسػػاف قػػد 
نشةكا قبل ستني مليوف عامان ليظهر بعد ذلك كقبل عشرين مليوف عامػان النػوع الػ م يسػري 

بالوسائل البدائية يف أ ريقيا الشػرقية نتيجػة الظػركؼ املناخيػة آنػ اؾ.   علا قدميو مستقيمان 
كما بيرًىن علا حصوؿ موجات انتشار عارمة قبل مػا يقػارب الثالاػة ماليػني عامػان عقػ  

 االايارات احلانلة يف شرقي أ ريقيا كالبحرين األمحر كاألبيو املتوسط. 
موعػػات البشػػرية املتشػػكلة مػػع مػػركر أمػػا يف  ػػرتة اىلماعػػات الوحشػػية  قػػد عاشػػت اجمل

الػػػزمن يف مسػػػتول  اعػػػات حيوانيػػػة متطػػػورة. كبونػػػوؿ مسػػػتول تطػػػور العقػػػل كاسػػػتخداـ 
الوسػػائل كاألدكات الالزمػػة للعػػيش إذل درجػػة حػػدكث قفػػزة نوعيػػة يف نػػوع اإلنسػػاف العاقػػل 

"  حتققػػػػػػػػػػػت املرحلػػػػػػػػػػػة األكذل كاألساسػػػػػػػػػػػية للثػػػػػػػػػػػورة sieiHasomoH"ىوموسػػػػػػػػػػػابيينه
ينهػػػا. أمػػػا مرحلػػػة التطػػػور التلقػػػائي الطبيعػػػي الشػػػائعة لػػػدل كا ػػػة الكائنػػػات االجتماعيػػػة ح

احليػػة   قػػد اسػػتمرت يف اجملتمػػع اإلنسػػاشل بػػوعي كتوىبػػة كمىلىكػػة اإلدراؾ كبػػررادة اإلنسػػاف. 
إف القفزة النوعية الف حققهػا اإلنسػاف مػن نػوع ىوموسػابيينه يف مرحلػة الفهػم كاإلدراؾ  

لبنيػػػة الل ويػػػة احلاليػػػة  أتاحػػػت اإلمكانيػػػة إلحػػػداث قفػػػزة يف كالػػػف مهػػػدت الطريػػػب لنشػػػوا ا
الكيانػػات االجتماعيػػة اإلراديػػة. كىكػػ ا لػػدت امليػػزة األساسػػية للثػػورة االجتماعيػػة املتطػػورة 

 تتجسد يف إدراؾ مدل مسو العيش علا شكل  اعات. 
أمػػػػػا الكالنػػػػػات  كانػػػػػت الوحػػػػػدات األساسػػػػػية ذات املركػػػػػز األمػػػػػومي ملرحلػػػػػة اجملتمػػػػػع 

حشػػػػي   يػػػػث دل يتجػػػػاكز عػػػػدد أ رادىػػػػا عػػػػدة مئػػػػات قػػػػط. كػػػػاف الرتحػػػػاؿ كالعػػػػيش يف الو 
الكهػػػوؼ ىػػػو الشػػػائع آنػػػ اؾ. أمػػػا مػػػوارد ال ػػػ اا الػػػف يػػػتم تةمينهػػػا يف املواسػػػم كاملناخػػػات 
الالزمة  كانت نيد احليوانات ك ع الثمار. ككانػت ىػ ه اجملتمعػات ذات البػص الكالنيػة 

عهد اىلليدم )عشركف ألػن عػاـ ؽ.ـ.م متشػا ة  كتتميػز كالف عاشت تقريبان يف أكاخر ال
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بل ػػة بدائيػػة ذات نظػػاـ نػػوك حمػػدكد كت لػػ  عليهػػا اإلشػػارات. أمػػا مفهػػـو الػػدين لػػديها 
)ىويػػػػة الكػػػػالفم  هػػػػو عبػػػػادة الطػػػػوطم  أم عبػػػػادة الطبيعػػػػة )الركحانيػػػػةم. كقػػػػد مػػػػر أللػػػػ  

يعيػػة" علػا منػواؿ ىػ ا الػػنمط التػاريخ البشػرم "بنسػبة مثانيػة كتسػػعني باملائػة مػن دكرتػو الطب
اجملتمعي  يث ذمد بعػو الوحػدات املقاكمػة كاملتينػة قػد متكنػت مػن سػلوؾ مسػار تقػدمي 
دائػػػم كاابػػػت يف التحػػػوالت االجتماعيػػػة اىلاريػػػة متامػػػان كمػػػا ىػػػي احلػػػاؿ يف الػػػ رات املكوِّنػػػة 

 للمادة.
 

 دور المرأة في عملية األنسنة
قبػل بػدا احلضػارة. اجملتمػع ىػو سمػط لتواجػد  مرت  ػرتة تارطميػة امتػدت آلالؼ السػنني

النػػوع البشػػرم  كاألنسػػنة األكذل بػػدأت مػػع التحػػوؿ االجتمػػاعي. مػػن املعػػركؼ أف التػػاريخ 
الرجػػل دكر كبػػري يف  -بػػدأ باألنواػػة كالػػ كورة  كحػػني ينشػػة جمتمػػع مػػا نػػرل أف لعالقػػة املػػرأة
محػػورة حػػوؿ املػػرأة. تطػػوره بػػال شػػك. أمػػا أكؿ  ػػرتة تنظػػيم اجتمػػاعي  كانػػت باألنػػل مت

 ػػػاملرأة ىػػػي الػػػف أخرجػػػت الرجػػػل مػػػن عػػػادل احليوانػػػات. كىػػػي بػػػ اهتا أكؿ مػػػن اخػػػرتع سمػػػط 
اىلماعػػات  أم أاػػػا أكؿ مػػن طػػػور اجملتمػػػع حينمػػا كػػػاف الرجػػػل ي ػػوص يف حيػػػاة كحشػػػية. 
املػػرأة أنشػػةت اجملتمػػع  كتعلمػػت طهػػي الطعػػاـ  كاكتشػػفت النػػار  كطػػورت احليػػاة اىلماعيػػة 

اىلماعية  كىنا تكمن قوهتا. بل ح  أاا خلقػت قػوة متقدمػة لل ايػة تفػوؽ كخلقت القوة 
الرجل يف عظمتها لكواا تعمل بشكل  اعي. مثة حقيقػة سػاطعة يف التػاريخ مفادىػا أف 
املػػرأة لعبػػت دكران أساسػػيان كلفػػرتات طويلػػة يف عمليػػات األنسػػنة املمتػػدة ملاليػػني السػػنني مػػن 

ملتممػػػػة  ال الناقصػػػػة. أمػػػػا النػػػػاقص يف احليػػػػاة كالتحػػػػوؿ التػػػػاريخ البشػػػػرم   كانػػػػت بػػػػ لك ا
 االجتماعي  كاف جنه الرجل.

بينمػػا اقتصػػػرت لريػػػزة الػػد اع عػػػن الػػػ ات كمحايتهػػػا لػػدل األحيػػػاا األكذل علػػػا ذاهتػػػا  
سػػلكت األنثػػا اإلنسػػاف سػػلوكان م ػػايران حيػػث تبنػػت محايػػة أكالدىػػا أيضػػان معهػػا حػػ  نػػار 

بقية األحياا األخرل   قد ا طرت املرأة لتو ري ال ػ اا  ذلك ميزة أساسية ميزت املرأة عن
كتةمني ظركؼ احلماية ألكالدىػا بينمػا دل يكػن الرجػل يتحمػل أيػة مسػاكلية  ػاه أم كػائن 
آخػػػر سػػػول نفسػػػو. كبانتشػػػار ىػػػ ه اهانػػػية األساسػػػية للمػػػرأة ابتػػػدأ الت ػػػري يف اهصػػػائص 
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زمػػػة للتحػػػوؿ االجتمػػػاعي. كبفضػػػل احليوانيػػػة  كتطػػػورت مػػػع الػػػزمن العػػػادات اإلنسػػػانية الال
الكػػػػدح تونػػػػل اإلنسػػػػاف البػػػػدائي إذل مسػػػػتول اىلماعػػػػات البشػػػػرية بعػػػػد أف كػػػػاف يف أكؿ 
مراحػػل تطػػوره يف أحضػػاف الطبيعػػػة الوحشػػية ال طمتلػػن عػػػن احليوانػػات بشػػيا مقتصػػػران يف 
حياتػػو علػػا اسػػتفزاز لريػػزك اىلػػوع كاىلػػنه. كمػػا أف اىلهػػود املب كلػػة يف مصػػارعة الطبيعػػة 

لقاسػػػية كمحايػػػة الػػػ ات لالسػػػتمرار يف احليػػػاة قػػػد أدت إذل تطػػػور القػػػوة الفكريػػػة لدنسػػػاف ا
األكرل. أما أكؿ كدح  اعي  قد اكتيًشن أنو بدأ  طريان مع األنثا اإلنساف أانػاا محايتهػا 

 ملولودىا. 
ىػػػ ا التوانػػػل يف الكػػػدح بػػػني املػػػرأة كمولودىػػػا  سػػػواا قبػػػل كالدتػػػو حػػػني حتمػػػل بػػػو يف 

نػػا علينػػا أال نعتػػ   ػػرتة األشػػهر التسػػعة مػػن احلمػػل جمػػرد احتػػواا عػػ ا جمػػرد يف كى -رمحهػػا
أك بعػػػد الػػػوالدة حػػػني تعطيػػػو األـ مػػػن حليبهػػػا حػػػ  يكػػػ ؛ ىػػػ ا التوانػػػل قػػػد   -مكػػػاف مػػػا

كشػػن عػػن بػػ كر أكذل العواطػػن كاملشػػاعر اإلنسػػانية. ىػػ ه املشػػاعر الػػف بػػدأت بػػني األـ 
لت مع الزمن كا ة اإلناث لتكوف نقطة املشاطرة كأكالدىا كالكدح ال م تطور بينهما   

بيػػػنهن  كىكػػػ ا  ػػػرف أر ػػػية احليػػػاة املشػػػرتكة الػػػف طورهتػػػا املػػػرأة مػػػع بنػػػات جنسػػػها لتػػػةمني 
حاجياهتػػػا ىػػػي كأكالدىػػػا "الرعايػػػة  احلمايػػػة  الرتبيػػػة ....اخل" أنػػػبحت بدايػػػة ألكؿ حيػػػاة 

إذل اإلنسػاف. كمػا نػارت أر ػية  اعية تركت بصماهتا علا الفرتة االنتقالية مػن احليػواف 
احلياة اىلماعية األكذل ى ه انعكاسان حقيقيان ملشاطرة الكدح املشرتؾ األكؿ بكل نقاا بعد 
أف تطورت تقتضا االنضماـ الطوعي ىلماعاتو  معها احتياجاهتػا كمتطلباهتػا. كبسػب  

ط كاحلاكمية أك عدـ كجود أم زيادة إنتاجية أك استهالكية دل يكن قد تطور النزكع للتسل
املنفعيػػػة حينهػػػا. كمػػػا أسػػػفر ىػػػ ا التجمػػػع األكؿ الناشػػػا طبيعيػػػان  ػػػدؼ تػػػةمني احلاجيػػػات 
املشػػػرتكة بشػػػكل مشػػػرتؾ كتػػػو ري احلمايػػػة املشػػػرتكة لػػػاكالد  عػػػن تطػػػوير الػػػوعي التنظيمػػػي 

 األكؿ. 
من ىنا نستوع  أف ى ا اىلػو مػن احليػاة املشػرتكة األكذل قػد احتػول يف جنباتػو علػا 

ات االشػػػػػرتاكية البدائيػػػػػة. أم أف االشػػػػػرتاكية تواجػػػػػدت منػػػػػ  مرحلػػػػػة األنسػػػػػنة األكذل تقربػػػػػ
للبشػػػرية. كتعػػػص آخػػػر كانػػػت موجػػػودة يف طبيعػػػة املػػػرأة حيػػػث شػػػاعت حػػػني خلقػػػت املػػػرأة 
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إمكانيػات احليػاة  ػمن إطػار طبيعتهػا العفيفػػة النقيػة كخطػت أكذل خطواهتػا رمػو األنسػػنة. 
 يف خلب البشرية من خالؿ ك عيتها تلك. كىك ا لعبت املرأة دكران تةسيسيان 

ظمكننػػا مشػػػاىدة اآلليػػػة التنظيميػػػة النا ػػػة دكمػػػان عػػػن احليػػػاة املشػػػرتكة يف ىػػػ ا النمػػػوذج 
التنظيمػػػي األكؿ. كمػػػع تطػػػور احليػػػاة اىلماعيػػػة علػػػا ىػػػ ا املنػػػواؿ بػػػرزت املشػػػاكل املتعلقػػػة 

عت بػػػػ لك باحليػػػػاة كبانػػػػت  دمػػػػا اسػػػػتدعا ذلػػػػك ك ػػػػع بعػػػػو الضػػػػوابط لتخطيهػػػػا   ويً ػػػػ
القواعػػػد األكذل مػػػن قبػػػل املػػػرأة. كتعتػػػ  تلػػػك القواعػػػد األكذل املرسػػػومة مػػػن قبػػػل اىلماعػػػات 
األموميػػة الػػف تعمػػل علػػا إعالػػة أطفاهلػػا  أكذل القػػوانني لػػري املكتوبػػة كالػػف تعػػا  ػػد ذاهتػػا 
 أكذل  املسػػٌلمات كالطػػواطم يف التػػاريخ البشػػرم. كمػػا كانػػت أكذل املسػػل مات املرسػػومة الػػف
 صػػلت اإلنسػػاف عػػن عػػادل احليػػواف كأٌمنػػت سػػيادتو علػػا لرائػػزه  ىػػي تلػػك املرسػػومة  ػػاه 

 الرجل  يما يتعلب تشاكل القوت كاىلنه.
يعد احلظر املفركض علا اىًلمػاع "دمارسػة اىلػنه" أانػاا  ػرتة احلمػل السػابقة للػوالدة  

ل األكرل الشػػػػػػػك -كضػػػػػػركرة مػػػػػػن  ػػػػػػركرات األمومػػػػػػة  -كيف  ػػػػػػرتة الر ػػػػػػاعة الالحقػػػػػػة هلػػػػػػا 
للمسٌلمات املطو رة  يما بعد  كيعتػ  أكؿ حظػر يف تػاريخ البشػرية. ك ػ ا احلظػر "التحػرصل" 
الػػػ م ك ػػػعتو املػػػرأة مت خطػػػو أكؿ خطػػػوات األنسػػػنة بػػػالتحكم يف ال رائػػػز احليوانيػػػة سػػػواا 
بالنسػػػبة للمػػػرأة أك ىلػػػنه الرجػػػل علػػػا حػػػد سػػػواا  ذلػػػك أف اإلنسػػػاف ينفصػػػل عػػػن عػػػادل 

 حتكم يف لرائزه كراقبها ذاتيان. احليوانات كلما
أمػػا الفػػػرؽ األكرل الػػػ م ميٌػػػز البشػػر عػػػن النػػػوع احليػػػواشل  هػػو طػػػوؿ مػػػدة احلمػػػل نسػػػبة 
للحيوانات األخرل  كحاجػة الوليػد للرعايػة لفػرتة أطػوؿ. أٍف تكػوف ىػ ه الفػرتة طويلػة حلػد 

جػػنه  مػػا يعػػا يف نفػػه الوقػػت طػػوؿ  ػػرتة انفصػػاؿ النسػػاا القائمػػات تهػػاـ األمومػػة عػػن
الرجاؿ  كى ا ما أسفر عن  بط األمهػات طيلػة ىػ ه املػدة ل رائػزىن كنػزكاهتن كشػد كا ػة 
األناس احمليطني  ن للتػةقلم مػع ىػ ا االنضػباط. كيف لضػوف  ػرتة االنفصػاؿ ىػ ه داكمػت 
األمهػػات اللػػواك يعشػػن احلالػػة ذاهتػػا علػػا احليػػاة املشػػرتكة كالتػػةمني املشػػرتؾ لالحتياجػػات 

  ة عن ذلك. احلياتية النا
تعػػػػد مسػػػػةلة الرعايػػػػة كالت  يػػػػة إحػػػػدل أىػػػػم احلاجػػػػات احلياتيػػػػة طبيعيػػػػان   حاجػػػػة األـ 
للت  ية كالرعاية تعد عامالن ياار مباشػرة علػا تػةمني حاجػة الوليػد أيضػان  ػ ا الصػدد. مػن 
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ى ا املنطلب استمر جنه املرأة يف سلوؾ الثقا ة الزراعية ك ع الثمار  دؼ إمداد املولػود 
 اا أك ػػر كرعايػػة أ ضػل. كبسػػب  طبيعتهػػا كخانػيتها املنا يػػة لد ػػرار بػةم خملػػوؽ آخػػر ب ػ

 لػػم تلجػػة إذل دمارسػػة الصػػيد قػػط. كنتيجػػة ارتباطهػػا تولودىػػا ظلػػت حساسػػة  ػػاه اللحػػـو 
كالػػػػػػدـ مػػػػػػن طػػػػػػرؼ  كسػػػػػػاكت بػػػػػػني نػػػػػػ ارىا كاحليوانػػػػػػات الثدييػػػػػػة  عملػػػػػػت علػػػػػػا ايػػػػػػاذ 

ىكػػ ا كبعػػدـ اتبػػاع اىلماعػػات األموميػػة مسػػلك التدابريالالزمػػة حلمايتهػػا مػػن طػػرؼ آخػػر. 
الصيد قامت بو ع بعو احملرمات الثابتة  ػاه سمػط آكلػي اللحػـو كالقػائمني علػا الصػيد 

 من جنه الرجاؿ يف تو ري ال  اا.
ى ه احملرمات األكذل املسل م  ا يف التاريخ البشرم  سم ت عن دخػوؿ الرجػل أيضػان مػع 

ة األكذل املنظمػػة ك ػػب النسػػ  األمػػومي  يػػث سػػاشمت يف أف الػػزمن إذل اىلماعػػات األموميػػ
يعػيش اىلنسػػاف معػان كيقومػػا سػػوية علػا محايػػة أطفاهلمػا  ػػمن ظػػرؼ أ ضػل كأكسػػع كػػةكؿ 

 سمط للحياة اىلماعية   اكتسبت اإلنسانية ب لك مستول أر ع من التنظيم الواسع.
 -ت األكذل يف داخلهػاأم املسل مات كاحملرمػات الػف طورهتػا تلػك اىلماعػا–كما أاا 

طورت معها الطوطمية "عبادة الطوطم" الف دل تنحصر  قط يف عدـ إيػ اا األقػارب  بػل 
مثلػػػت سمطػػػان مػػػن التحػػػرصل إزاا شػػػ  أنػػػواع األعشػػػاب كاحليوانػػػات املفيػػػدة يف نػػػريكرة حيػػػاة 

حيػػث  -أكلئػػك األقػػارب. كباعتبػػار احليوانػػات كاألعشػػاب "طػػوطم" مػػن املقػػربني لامهػػات
  قد أدرجت يف نفه القانوف القدسي. -األمهات علا محايتهاتعمل 

تعص آخر لدا األقرباا "الطواطم" نوعان معينان ملاسسة عقائدية مقدسة يتحػتم العمػل 
 ػػا كاالمتثػػاؿ هلػػا يف سػػبيل محايػػة كػػل شػػيا  ييعتػىقىػػد بةنػػو مقػػدس كحيػػاك كإنػػو إف حلػػب بػػو 

ا. كبفضػػػػػل ىػػػػػ ا السػػػػػلوؾ التحرظمػػػػػي الضػػػػػرر  سػػػػػييقًحم اإلنسػػػػػانية يف كػػػػػوارث ال حصػػػػػر هلػػػػػ
الطػػػػوطمي متػػػػت إعاقػػػػة انقػػػػراض األنػػػػواع املفيػػػػدة السػػػػتمرار حيػػػػاة اإلنسػػػػاف مػػػػن حيوانػػػػات 

 كأعشاب  كتةمني إيصاهلا إذل يومنا احلا ر.
إف ىػػ ه املسػػٌلمات "احملرمػػات" املسػػنونة  ػػدؼ إيصػػاؿ جػػنه الرجػػل إذل حالػػة ظمكػػن 

ياتيػػة املوجػػودة يف الطبيعػػة كالضػػركرية السػػتمرار  يهػػا العػػيش معػػو كتػػةمني دظمومػػة املػػوارد احل
احلياة؛ أنبحت العقد اىلماعي للنظػاـ األمػومي. كعقػد احليػاة املشػرتكة ىػ ا قػد أدل إذل 
حػػػػدكث حتػػػػوالت ملحوظػػػػة يف سمػػػػط حيػػػػاة جػػػػنه الرجػػػػاؿ كبالتػػػػارل يف البنيػػػػة اهصائصػػػػية 
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ايػة الػ ات داخػل ىػ ه املتطورة لديهم.  ه ه الفو ػوية النا ػة عػن االنشػ اؿ بالصػيد كمح
الطبيعة الوحشية يف البػدايات للػتمكن مػن االسػتمرار يف احليػاة  تعر ػت للضػبط كاللجػم 
مع تكريه ى ا العقد  دما زٌل ذلك عن اكتساب العادات االجتماعية النا ة عػن العػيش 
املشػػػػرتؾ الػػػػ م رسػػػػختو األمهػػػػات. كىكػػػػ ا ت ػػػػريت حيػػػػاة الرجػػػػل املنحصػػػػرة ب اتػػػػو  قػػػػط  

 اجملتمعية إذل حياة تعتمد علا قواعد كمتطلبات اىلماعة. لتتحوؿ مع
ك ػػػػاه تزايػػػػد احتياجػػػػات احليػػػػاة املشػػػػرتكة الػػػػف بػػػػدأهتا املػػػػرأة  ػػػػ ا الشػػػػكل مػػػػن جهػػػػة  
كحمدكدية املوارد املوجودة لتةمني ى ه املتطلبات من جهة أخػرل؛ بػدأت املػرأة تبحػث عػن 

الزمن نتيجػة  واهػا تلػك. ذلػك أف موارد إنتاجية جديدة لتكتشن العديد منها مع مركر 
املرأة الف كانت تقتات مػن األعشػاب ال يػة كجػ كرىا يف البدايػة  نػارت مػع مػركر الػزمن 
ذات حاكميػػة كسػػيادة علػػا الطبيعػػة ليػػادم ذلػػك بػػدكره إذل حػػدكث تػػراكم معػػريف لدرجػػة 
يػػة معينػػة كتطػػور مسػػتول الػػوعي  كمٌهػػد لزيػػادة التجػػارب أيضػػان. كمػػآؿ ذلػػك أف حلػػت ترب

األعشاب حمل  ع الثمار  دما تولٌػد عػن ذلػك احلاجػة لالنتقػاؿ إذل حيػاة سػكنية مسػتقرة 
يف األرا ػػي الدائمػػة العطػػاا كال كػػة. أمػػا االنتقػػاؿ إذل احليػػاة املسػػتقرة "االسػػتيطانية"  هػػي 

 اورة  د ذاهتا.
لوحشػيةم إف لع  املرأة دكرىػا املػاار كحػ  املاسػه  ػ ا الػنمط يف املراحػل البدائيػة )ا

لدنسػػػانية  أم أانػػػاا االنتقػػػاؿ مػػػن عػػػادل احليػػػواف إذل أنسػػػنة اإلنسػػػاف؛ قػػػد أ ػػػفا عليهػػػا 
قدسػػية مسػػت  ػػا إذل مرتبػػة اإلهلػػة األنثػػا. إاػػا مراحػػل املػػيالد األكؿ  كاهلػػب األكؿ  حيػػث 
يشكل كل مصطلا جديد إمكانية جديدة  كبالتارل إهلان جديدان. إف التةاري الرئيسي لػاـ 

نتاج  كخصوبتها يف اإلذماب قد أكسػباىا أشميػة قصػول ال تضػاىا  كمهػدا السػبيل يف اإل
بػػػػػ لك لبػػػػػدا عصػػػػػر اإلهلػػػػػات اإلنػػػػػاث.  ػػػػػاملرأة ىػػػػػي الػػػػػف اكتشػػػػػفت العديػػػػػد مػػػػػن األمػػػػػور 
كاخرتعتها  بداان من األعشػاب املفيػدة كأشػجار الفاكهػة  إذل احليوانػات األليفػة  كاإل ػادة 

األطفاؿ  املعزقة  ننع الرحا اليدكية. كح  أنو ضمتمػل من الرتاب  إنشاا البيوت  رعاية 
 أف تكوف العربات الف صمرىا الثرياف من إصماد كاخرتاع املرأة علا األلل .
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إذف   عصػػػر اإلهلػػػة األـ ىػػػو عصػػػر تقػػػديه كترميػػػز دكر املػػػرأة عقػػػ  ىػػػ ه التطػػػورات 
ة الػػ ى   كنػػل عصػػر امل ىلػػة. كمػػع بػػدا الثػػورة النيوليتيػػة الػػف ظمكػػن تسػػميتها بعصػػر املػػرأ

 اإلهلة األـ إذل أكجو عق  ى ه املرحلة "الوحشية".
 

 الثورة النيوليتية:
من  ما يقارب مليػوف عامػان حصػل تكػاان سػكاشل متزايػد با ػطراد يف منطقػة شػرقي 

طوركس الف يطلػب عليهػا املارخػوف  -البحر األبيو املتوسط كعلا حواؼ جباؿ زالركس
ع ذلػك أساسػان إذل ظػركؼ املنػاخ كاهػريات النا ػة عػن اقا ػة اسػم "اهلػالؿ الػ ى ". كيرجػ

زراعػة األعشػػاب كتربيػػة احليوانػػات  كمػػن ىػػ ه البقعػػة انتشػػر السػػكاف الفػػائو عػػددىم إذل  
كا ػػة أنػػقاع العػػادل. ظمكننػػا اليػػـو ال ىػػاف علػػا حصػػوؿ ىػػ ه احلاداػػة مػػن خػػالؿ اىلينػػات 

طقػػػة اهلػػػالؿ الػػػ ى   كعلػػػا األللػػػ  الوراايػػػة يف أنػػػوؿ اإلنسػػػاف اآلسػػػيوم كاألكركيب   من
منطقػػة مػػا بػػني اػػرم دجلػػة كالفػػرات الػػف تعػػرىؼ تارطميػػان باسػػم "ميزكبوتاميػػا"  تتميػػز بةاػػا  

 كانت منهالن أنليان كرئيسيان ملدة طويلة يف نشوا اجملتمع املشاعي البدائي.
نػاخ كمع بداية اندحار العصر اىلليدم األخري  يما قبل عشرين ألن سنة  كحلوؿ امل

املمطر الدا ا بدؿ املناخ البػارد اىلػاؼ   يتحػت الطريػب لتطػور اجملتمػع امليػزكليف  يمػا قبػل 
ألػػن عامػػان حيػػث ظمكننػػا مشػػاىدة بقايػػاه بكثػػرة يف املنطقػػة. ىػػ ا التطػػور  04ألػػن ك 01

االجتماعي املرتبط عن كث  بت ريات املناخ كاف عبارة عن سمط يقتصر علػا الصػيد ك ػع 
  اىلفاؼ الشائع قبل عشرة آالؼ عاـ علا كجو التقري   تػرؾ مكانػو يف الثمار. كبسب

مسرح التاريخ ملا يسما ترحلة الثورة النيوليتية "العصر احلجرم املصقوؿ". كقد عثػر علػا 
أقدـ بقايا اجملتمع النيوليف ح  اآلف يف احلوض األعلا ملا بني ارم دجلة كالفرات. كمن 

كػػػل مػػػن ديػػػار بكػػػر  أرلػػػاشل  تشػػػام اكشل  تشػػػمو كػػػوك بػػػار    خػػػالؿ احلفريػػػات اىلاريػػػة يف
باطماف  تشمو خاالف  أكر ا  سيفرؾ  نػواال تشػوره؛ ابػت أف تػاريخ االسػتيطاف اىلمػاعي 

األكذل للثػػػورة (Gond) يرجػػػع إذل عشػػػرة آالؼ سػػػنة قبػػػل املػػػيالد  حيػػػث تقبػػػع القػػػرل 
فػرات. كبالفعػل تشػري ىػ ه الػتالؿ النيوليتية أسفل الػتالؿ الرتابيػة اىلمػة  يمػا بػني دجلػة كال
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الرتابيػػة كبشػػكل  ػػارب للنظػػر إذل مػػدل عمػػب ك وليػػة الثػػورة النيوليتيػػة املعاشػػة ىنػػاؾ. كدل 
 يعثىر ح  اليـو علا جمموعات استيطانية أقدـ منها يف أم مكاف آخر من العادل.

مع عامةن علا أف انتشار اجملتمػع النيػوليف قػد انطلػب مػن ىػ ه األرا ػي إذل  األرمػاا صمي
األربعة من العادل كرؤية علمية نػائبة كمػا ىػي احلػاؿ بالنسػبة للمجتمػع امليػزكليف. كمثلمػا 
تعت   رتة ى ه املوجات االنتشارية األساسية من أىػم عصػور مػا قبػل التػاريخ   هػي تتميػز 
بةاػػا حتتضػػن يف جنباهتػػا كػػل الشػػركط امل  يػػة إلعػػداد كنشػػوا احلضػػارة مػػن حيػػث  وليتهػػا 

آالؼ ؽ.ـ. يف  واحي  3 -آالؼ 5جتماعية. لقد تطور اجملتمع النيوليف بني أعواـ اال
الفػػرات كأكاسػػط دجلػػة  كبلػػ  املرحلػػة املسػػماة بثقا ػػة "تػػل خلػػن"  بينمػػا كنػػل يف األلفيػػة 
السادسة قبل امليالد إذل كل مػن أ ريقيػا الشػمالية  مصػر  حػوض الفػرات األسػفل  خلػي  

اتاؿ ىويوؾ؛ كيف األلن اهامه قبل امليالد تقريبان إذل بالد البصرة  أنا وؿ الوسطا كتش
القوقػػاز   ػػارل البحػػر األسػػود  البلقػػاف   ػػاؿ شػػرقي إيػػراف  اهلنػػد  البينجػػاب  كسػػواحل 
اهلنػدكس؛ كيف األلػن الرابػع قبػػل املػيالد إذل الصػني كأكركبػػا برمتهػا؛ كيف األلػن الثالػػث إذل 

نػػػػحة ىػػػػ ا  -علػػػػا  ػػػػوا املكتشػػػػفات -يخ العلمػػػػيالقػػػػارة األمريكيػػػػة. كتاكػػػػد نظػػػػرة التػػػػار 
 السياؽ من االنتشار كةطركحات أقرب ما تكوف إذل الصواب.

اقا ػػػة تػػػل خلػػػن قػػػد أكجػػػدت كا ػػػة الوسػػػائل الالزمػػػة للتحضػػػر كالصػػػحوف الفخاريػػػة 
كاهػػػزؼ  الفػػػػةس  احملػػػػراث  آالت احلياكػػػػة كالنسػػػػي   حياكػػػػة الصػػػػوؼ  طحػػػػن احلبػػػػوب  

العجػػػالت  اآلالت نصػػػن املعدنيػػػة مػػػن النحػػػاس  قبػػػوؿ  إنشػػاا القػػػرل اىلماعيػػػة  نػػػناعة
النجػػػـو كرشػػػارات مرًشػػػدة  األيديولوجيػػػة املسػػػتندة إذل مفهػػػـو اإلهلػػػة األنثػػػا  كلريىػػػا مػػػن 
األدكات كاالخرتاعػػات الػػف أعػػدت األر ػػية للتحضػػر كثمػػرة ىلهػػود اإلنسػػاف العظيمػػػة يف 

  جر التاريخ.

ة امل  يػة للحضػارة إذل اآلف   ػرف إدراؾ كبقدر حياتية استيعاب كا ة أبعاد ىػ ه الثػور 
ماىيػػػة الػػػدكر الريػػػػادم الػػػ م لعبتػػػػو املػػػرأة يف ىػػػ ه الثػػػػورة املسػػػماة بالعصػػػػر الػػػ ى  ضمظػػػػا 
باألشمية عينها.  الثورة النيوليتية حتققت بعد مرحلة  لػت آالؼ السػنني انفصػل اإلنسػاف 

عيش اىلمػاعي. كمػا ىػ ه احلقػ   يها عن عادل احليواف كبدأ باألنسنة بريادة املرأة كتعلم ال
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الطويلة العصيبة سول تعبري عن تراكم معريف كأ ب  ري  بالنسبة لدنسانية. أما أف تكوف 
 املرأة رائدة لعملية األنسنة  ه ا ما معناه ازدياد مساكليتها با طراد. 

أمػػا بالنسػػبة للمجموعػػات األكذل الػػف كانػػت حمػػدكدة يف البدايػػة باألمهػػات كاألطفػػاؿ 
قػػػد اتسػػػع إطارىػػػا لتضػػػم جػػػنه الرجػػػاؿ أيضػػػان إذل داخلهػػػا تػػػدرصميان  ػػػمن نطػػػاؽ العقػػػد  

املاسػػه مػػػن خػػالؿ الطػػػواطم كاحملرمػػػات املتنوعػػة. ىػػػ ه االجتماعيػػة املتسػػػعة اآل ػػػاؽ أدت 
بالتػػػدري  إذل كالدة سمػػػط جديػػػد ككسػػػائل جديػػػدة لدنتػػػاج مػػػن خػػػالؿ تنػػػوع االحتياجػػػات 

واـ األلن العاشر ؽ.ـ. دل يعد  ع الثمار كالصػيد كتعقد األمور أكثر. كبالونوؿ إذل أع
يسػػد حاجػػة املتطلبػػات املتزايػػدة   بػػدأ االنتقػػاؿ إذل زراعػػة األعشػػاب يف األرا ػػي املعطػػااة 
املسػػػاعدة للزراعػػػة. بػػػدأت النسػػػاا أكالن بزراعػػػة احلقػػػوؿ الصػػػ رية لتمػػػارس عملهػػػا  يمػػػا بعػػػد 

. كبتحويػل النسػاا العػامالت يف بوعي أك  كىدؼ خمطط نتيجة التجػارب الػف اكتسػبتها
األرض علػػػا الػػػدكاـ لقطػػػع اهشػػػ  املسػػػتعملة يف  ػػػع جػػػ كر األعشػػػاب يف البدايػػػػة إذل 
حمػػراث  كاإل ػػادة مػػن احليوانػػات املدجنػػة يف شػػاكف احلقػػل؛ اكتسػػ  اإلنتػػاج سػػرعة م ىلػػة 

اىلديػدة قياسان باملراحل السابقة. كيعتػ  شػكل اإلنتػاج اىلديػد املسػتند إذل أدكات اإلنتػاج 
أعظػػػم اػػػورة عاشػػػها التػػػاريخ البشػػػرم   ػػػالثورة الزراعيػػػة النيوليتيػػػة املتحققػػػة يف ىػػػ ه املرحلػػػة 
شكلت مسندان أساسيان يف الونوؿ إذل املستول احلضارم احلارل حيث مت االنتقػاؿ كألكؿ 
مػػرة مػػن اإلنتػػاج العشػػوائي إذل االقتصػػاد املخطػػط. انطالقػػان مػػن ذلػػك سػػنكوف مصػػيبني إف 

لثػػػػػورة النيوليتيػػػػػة بػػػػػالثورة القركيػػػػػة املعتمػػػػػدة مضػػػػػمونان علػػػػػا بػػػػػدا الزراعػػػػػة كتػػػػػدجني أمسينػػػػػا ا
 احليوانات. كتعص آخر   الثورة النيوليتية ىي اورة املرأة.

أما مركز اإلهلات اإلناث كاحلضارة يف ىػ ه الثػورة  هػو ميزكبوتاميػا كاهلػالؿ اهصػي   
ن مسػػػػػػتقر  كأكؿ القرابػػػػػػات مػػػػػػوطن أكؿ زراعػػػػػػة يف األرض  كأكؿ عػػػػػػش مبػػػػػػا  كأكؿ سػػػػػػك

كالصػػداقات. كمنػػ  العهػػد النيػػوليف دل يسػػتطع أحػػد قػػط أف يفكػػر  ريػػة أك طملػػب  ريػػة أك 
ضم   رية أك يبدع اىلماؿ مثلما كانت عليو احلاؿ يف ى ه األرا ػي.  ثمػة جمتمػع أنشػا 

ة آالؼ ؽ.ـ. حيػػث اخرتعػػت املػػرأ 3آالؼ ك 01بريػػادة املػػرأة يف ىػػ ه املنػػاطب  يمػػا بػػني 
يف العهػػد النيػػوليف  كألكؿ مػػرة  الطػػ  كالعلػػم كالفػػن كاحليػػاة السػػكنية كالزراعػػة كاحلصػػاد  
كانتشرت من ىنا إذل كا ة األنقاع. من ىنا  كيف ى ه الفرتة بدأت اقا ة املرأة كالتجمهر 
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"الشػػعبية". يف ىػػ ه األرا ػػي أنػػبحت النسػػاا ألكؿ مػػرة إنسػػانان مسػػاملان كاجتماعيػػان  ألف 
 رأة نزاعة إذل السالـ كاألمن كمتقدمة أكثر من الرجل  كريان كإنتاجيان حين اؾ.طبيعة امل

إف متتػػػع املػػػرأة تواىػػػ  الرعايػػػة كالتنشػػػئة كاحلمايػػػة كالتعلػػػيم جعلهػػػا متمكنػػػة مػػػن ت يػػػري 
ميوؿ احليوانات كتركيضها   هػ ه املواىػ  كاملشػاعر اإلنسػانية الػف حظيػت  ػا املػرأة أانػاا 

أبدهتا  اه احليوانات كاألعشػاب لتسػتفيد يف النهايػة مػن ىػ ه األحيػاا  اىتمامها بةكالدىا
يف  عالياهتػػػػا اإلنتاجيػػػػة لتلبيػػػػة حاجيػػػػات اىلماعػػػػات. كمثلمػػػػا اعتنػػػػت بصػػػػ ار احليوانػػػػات 
احملتاجػػػػة للعنايػػػػة متامػػػػان كاىتمامهػػػػا بةطفاهلػػػػا ىػػػػي   قػػػػد رعتهػػػػا كمحتهػػػػا إذل أف اسػػػػتطاعت 

حليوانػػػات املرك  ػػػة  اسػػػتخدمتها يف حػػػرث احلقػػػوؿ اإل ػػػادة مػػػن نتاجاهتػػػا  يمػػػا بعػػػد. أمػػػا ا
لتكتس  ع ىا حمصػوالن أ ضػل كأ ػر. كبعػد ذلػك شػرعت تػتعلم اإل ػادة مػن النػار لتحويػل 

 حمانيل احلبوب إذل حالة تكوف  يها ناحلة لاكل.
اكتشػػػػاؼ املػػػػرأة لفائػػػػدة النػػػػار يف اسػػػػتخدامو لصػػػػاحل اإلنسػػػػاف بعػػػػد أف كػػػػاف مصػػػػدران 

ذم قبػػل  شػػكل مصػػدر اهطػػوات الصػػناعية املخطػػوة يف يومنػػا  للخػػوؼ كاهلػػرب منػػو مػػن
الػػػراىن.  بػػػػاخرتاع النػػػار حتكػػػػم اإلنسػػػاف بالطبيعػػػػة ألكؿ مػػػرة باسػػػػتخداـ قواىػػػا ىػػػػي. لقػػػػد 
اسػػػتخدمت املػػػرأة النػػػار يف املراحػػػل السػػػابقة يف طهػػػي الطعػػػاـ لتشػػػرع مػػػع الػػػزمن يف تطػػػوير 

ألخػػرل. كبعػػيش املػػرأة يف العهػػد معار هػػا كاسػػتخدامو يف نػػنع خمتلػػن األدكات كالوسػػائل ا
النيػػوليف بشػػكل متػػداخل مػػع الػػرتاب كاملػػاا كخمتلػػن أنػػواع األعشػػاب  كباسػػتخدامها النػػار 
لد ادة منو يف ننع خمتلػن األدكات الػف ال يتسػربل املػاا منهػا  كعمػل األكاشل كالصػحوف 

 الفخارية املقاًكمة للنار  عملت ب لك علا تطوير اقا ة املطبخ.
ستوعبت خصائص الرتاب املستفاد منػو يف نػنع أدكات املطػبخ شػرعت ببنػاا ككلما ا

البيػػوت املالفػػة مػػن الػػػرتاب كاألشػػجار لتحػػوؿ املالجػػا األكليػػػة البدائيػػة الػػف بنتهػػا حلمايػػػة 
أطفاهلػػػػا سػػػػابقان إذل حالػػػػة ظمكػػػػن العػػػػيش  يهػػػػا. كباإل ػػػػادة مػػػػن خصػػػػائص النػػػػار يف اإلنػػػػارة 

نيػة مػػن أنػواع الطػني املقػػاـك كالقػوصل  ػػاه الظػركؼ املناخيػػة كالتد ئػة يف املالجػا اىلديػػدة املب
الطبيعيػة  انتقلػت املػرأة مػع الػزمن إذل إنشػػاا بيػوت معماريػة ذات مسػاحة أكسػع. أم أاػػا 
كسػػعت نطػػاؽ السػػكن مسػػتفيدة مػػن دؼا النػػار  كزادت مػػن زمػػن اإلنتػػاج مسػػتفيدة مػػن 

 نورىا.
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يػاه  تعر ػت بطليعػة املػرأة علػا اقا ػة أما اىلماعات البشرية الف تعيش علا حواؼ امل
النظا ػة كالػػرم. كتقتضػا البنيػػة البيولوجيػػة "العضػوية" للمػػرأة  اكتسػبت أكالن عػػادة تنظيػػن 
ذاهتا كطفلها باالستفادة من املاا لتنشر ى ه العادة  يمػا بعػد يف الوسػط احملػيط  ػا كتػرتؾ 

ا تعلمػت املػرأة كيفيػة اإل ػادة ب لك اقا ة النظا ة ى ه كمرياث اسػتمر إذل يومنػا ىػ ا. كمػ
مػػن املػػاا يف األمػػػاكن األخػػرل املختلفػػة حيػػػث أٌمنػػت حاجػػة احلقػػػوؿ املزركعػػة كاحليوانػػػات 
األليفػػة للمػػػاا مػػػن امليػػػاه اىلاريػػة الػػػف عاشػػػت بػػػالقرب منهػػا. كمػػػع ت ػػػري الفصػػػوؿ كجفػػػاؼ 

ككػاف املػآؿ الينابيع أك قلة مياىها  ثت عن سبل اإلبقاا علػا ك ػرة احملصػوؿ بنسػبة عاليػة 
أف بنػػت السػػدكد املائيػػة كالقنػػوات كلريىػػا مػػن األسػػالي  املعماريػػة الػػف كنػػلت إذل يومنػػا 

 الراىن بةشكاؿ أكثر عصرية  كذمحت يف محاية الرتاب من السيوؿ أك اىلدب.
كمػػا أف األسػػه األكذل هياطػػة الثيػػاب القماشػػية املعرك ػػة اليػػـو قػػد ك ػػعت مػػن قبػػل 

بقيامهػػػػػػا بعملهػػػػػػا باالسػػػػػػتفادة مػػػػػػن أليػػػػػػاؼ خمتلػػػػػػن األعشػػػػػػاب املػػػػػػرأة يف تلػػػػػػك املرحلػػػػػػة. ك 
استخدمت مع تقدـ الزمن كسائل أخػرل خمتلفػة كطػورت نػناعة النسػي   كب زهلػا نػوؼ 
احليوانػػات املدجنػػة عػػ  امل ػػازؿ اهشػػبية بػػدأت  ياكػػة املالبػػه كاأللطيػػة املسػػاعدة علػػػا 

انػػات الػػف يصػػطادىا الرجػػل تد ئػػة أطفاهلػػا. ىػػ ا باإل ػػا ة إذل االسػػتفادة مػػن جلػػود احليو 
بسػػبل خمتلفػػة كنػػنع خمتلػػن أنػػواع األلبسػػة كاألح يػػة كبعػػو أدكات املطػػبخ ككسػػائل محػػل 
األشػػػػياا كلريىػػػػػا مػػػػن النتاجػػػػػات الػػػػػف حصػػػػلت عليهػػػػػا  وسػػػػػعت كنوعػػػػت مػػػػػن نشػػػػػاطاهتا 

 اإلنتاجية بدرجة ملحوظة.
 دعػػػك مػػػػن كػػػػل ذلػػػك   ػػػػاملرأة  كمنػػػػ  بدايػػػػة ذاؾ العهػػػد  اكتشػػػػفت احملػػػػراث اهشػػػػ 
كتعلمػػػت كيػػػػن حتصػػػػل علػػػػا أكػػػػ  مقػػػدار مػػػػن احملانػػػػيل. كمػػػػع تطػػػػور اآلالت كالوسػػػػائل 
اىلديػػػدة املسػػػػتخدمة يف الزراعػػػػة كاحلصػػػػاد أكثػػػػر  ػػػػةكثر  ازدادت إمكانيػػػػة االسػػػػتفادة مػػػػن 
الزماف أكثر لتتمكن املرأة يف ى ا الػزمن الواسػع مػن التفكػري كالتولػل يف تفانػيل األدكات 

ىػػػػا أكثػػػػر  كاكتسػػػػاب املهػػػػارة يف احلػػػػرؼ اليدكيػػػػة لتجػػػػاكز تلػػػػك اإلنتاجيػػػػة املخرتعػػػػة لتطوير 
 األشكاؿ البدائية يف إنتاج احملانيل.

كيف الفرتات املتقدمة من املرحلة النيوليتية طػاؿ معػدؿ عمػر اإلنسػاف لدرجػة ملحوظػة 
ػػػل مػػػن التقػػػدـ نسػػػبةن للما ػػػي  إذل  مى بفضػػػل اآلالت التكنيكيػػػة الػػػف قطعػػػت أشػػػواطان ال هتي
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الرجػػل إذل عمليػػات اإلنتػػاج بشػػكل يػػتمم املػػرأة. إذ أف املػػوت املبكػػر كػػاف جانػػ  انضػػماـ 
شػػائعان سػػابقان بسػػب  اهلػػدر الفػػائو للطاقػػة يف الصػػراع مػػع الطبيعػػة الوحشػػية مػػن طػػرؼ  
كتبػػارم الرجػػاؿ  يمػػا بيػػنهم كتنػػاحرىم مػػن طػػرؼ اػػافو  دمػػا أسػػفر ذلػػك عػػن أف يبقػػا نقػػل 

  عيفان. أما  يما بعد  قل ت احلاجة هلدر طاقة التجارب املكتىسىبة لاجياؿ الالحقة ىزيالن 
اإلنسػػػاف نتيجػػػة طػػػػوؿ معػػػدؿ عمػػػر اإلنسػػػػاف كتطػػػور أدكات اإلنتػػػاج. دمػػػػا سػػػاعدت ىػػػػ ه 
اإلمكانيػػػات املوجػػػػودة كك ػػػرة عامػػػػل الػػػزمن علػػػػا تونػػػل املػػػػرأة إذل الر عػػػة كالرقػػػػي الفػػػػا يف 

 املنتجات املستحوىذ عليها.
الفظ ىو األساس سابقان  أنبا التفكري يف حتسني بينما كاف تةمني احلاجيات تعناه 

املنتجات  يما بعد حاجة أدت إذل حصوؿ رقي خارؽ يف  ن اىلماؿ كاألستتيك.  ػاملواد 
الصب ية الف تستخرجها املرأة من اىل كر إذل جان  املواد الكيماكية املستخلصة من ش  

 يػػػع املسػػػتول. أمػػػا أدؽ أنػػػواع األعشػػػاب  أنػػػبحت كسػػػيلة إلظهػػػار إبػػػداع  ػػػا  ميلػػػي ر 
التفانػػيل يف  ػػن التجميػػل "األسػػتتيك" الػػ م بل تػػو املػػرأة يف املراحػػل املتقدمػػة مػػن العهػػد 
النيػػػوليف  ػػػانعكه يف الركعػػػة اهالقػػػة الطاليػػػة علػػػا مػػػواد التجميػػػل كاحللػػػي كالقالئػػػد الػػػف 

 ننعتها املرأة لتضفي علا مظهرىا  ااان أخاذان. 
يف التخطػػيط اإلنتػػاجي كاملنتجػػات املكتسػػبة  ازدادت  كمػػع التطػػور الطبيعػػي املتحقػػب

موىبة املهارة كاالحرتاؼ لدل املػرأة  اسػتخدمت األعشػاب يف عػالج الوعكػات الصػحية 
احلانلة. كتراقبتها كمتحصها الدائم كالدقيب لاعشاب لتثبيػت  يػع خصائصػها الواحػدة 

تفحػػػص خمتلػػػن احلشػػػائش تلػػو األخػػػرل كمعر ػػػة تةارياهتػػػا علػػػا اإلنسػػاف  ىػػػ ا إذل جانػػػ  
كاىلػػ كر كحػػ  بعػػو أنػػواع احليوانػػات كاحلشػػرات أيضػػان؛ اسػػتفادت منهػػا  يعهػػا يف  ػػاكز 
العديػد مػن األمػراض كاآل ػات كتػةمني حيػاة أكثػر نػحة لدنسػاف كإطالػة عمػره أيضػان  دمػػا 

 أ فت علا ى ه النواحي أبعادان جديدة أخرل.
ميػػة يف الفػػرتة السػػابقة للعهػػد النيػػوليف  حينمػػا كانػػت املػػرأة تعػػيش يف اىلماعػػات األمو 

تولدت احلاجة إذل القياـ بالتوانل املتبادؿ نتيجة شركط احلياة املشرتكة  يما بينها   نجم 
عن ذلك توانالن نوتيان كتبادالن بدائيان حتوؿ  يما بعد يف خضم التطورات الكثيفػة اىلاريػة 

الل ػػة ظػػاىرة متخضػػت عػػن حاجػػة األنػػاس يف العهػػد النيػػوليف إذل ل ػػة نطقيػػة أكثػػر مسػػوان.  
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للتبادؿ كاالتصاؿ  يما بينهم يف لضوف النشاطات اإلنتاجية للتعبري عن حاجتهم لتبػادؿ 
مشاعرىم كأ كارىم. مػن ىنػا  كمػع تقػدـ الفكػر كالعواطػن كاملشػاعر ككثا ػة التبػادؿ  ػ ا 

ل؛ ظهػػر الفػػن الصػػدد بالونػػوؿ إذل اايػػات ىػػ ه املرحلػػة  إذل جانػػ  الرقػػي الفػػا احلانػػ
الشفهي أيضان كاكتسبت اإلنسانية يف النهاية العديد من اآلاار الفنية اىلماليػة املرئيػة بػداان 

 من الشعر كاألدب كنوالن إذل الرسم كالنحت كلريىا.
لقد طورت األمهات عالقاهتا اىلماعية يف املالجا الف عاشت  يها معان  كاكتسبت 

ة األكذل  بػػل حػػ  أاػػا أحسػػت باحلػػ  إزاا بعضػػػها حينهػػا العػػادات كاملشػػاعر االجتماعيػػ
الػػػػبعو ألكؿ مػػػػرة. ىػػػػ ا احلػػػػ  كاالحػػػػرتاـ القػػػػيِّم اللػػػػ ين بل تهمػػػػا املػػػػرأة يف املالجػػػػا الػػػػف 
اعتػػػ ت مهػػػدان للعالقػػػات املشػػػرتكة  قػػػد أبدتػػػو مػػػع مػػػركر الػػػزمن  ػػػاه جػػػنه الرجػػػل كبقيػػػة 

تماعيػػة أكثػػر كالػػدخوؿ يف الكائنػػات احليػػة األخػػرل  دمػػا آؿ ذلػػك إذل رقػػي العالقػػات االج
نظػػاـ اجملتمػػػع النيػػوليف الػػػ م يعتػػ  أكثػػػر تقػػدمان يف مسػػػتواه  كيتميػػز بامتالكػػػو لبنيػػة دينيػػػة 

كانيػػةم تػػتحكم يف سمػط التفكػػري آنػػ اؾ. أمػػا  -نصػػن طوطميػة )ركحانيػػة -نصػن آنيماليػػة
ي القبيلػػة املشػػكلة للوحػػدة االجتماعيػػة األساسػػية  ػػيمكن متييزىػػا بشػػكل أ ضػػل دمػػا يضػػف

علا مسةلة االنتماا إذل قبيلػة مػا أشميػة قصػول. كاألـ داخػل القبيلػة تػ ز يف املقدمػة كواػا 
الرائدة كاملبدعة  يهػا. كيػتم التعػرؼ علػا بعػو املخلوقػات كاحليوانػات األليفػة كاألعشػاب 
أكثػػػػر مػػػػن لريىػػػػا مػػػػن املخلوقػػػػات ألشميتهػػػػا ك ػػػػركريتها   حظيػػػػت أركاحهػػػػا تعػػػػاشل أكػػػػ  

 كأعظم. 
كػػاس ىػػ ه الظػػركؼ علػػا البنيػػة الفكريػػة  تجسػػدت يف سمػػط  كػػرم لعبػػت  يػػو أمػػا انع

املػرأة دكر اإلهلػة األـ يف املرحلػػة األموميػة  ك سػػدت كػل األعشػػاب كاألشػجار كاحليوانػػات 
كاألشػػػياا اهلامػػػة يف آهلػػػة متثػػػل كػػػل كاحػػػدة منهػػػا الطػػػوطم "الػػػوان" الػػػ م يرمػػػز إذل القبيلػػػة  

ت األخػػرل  كلهػػا تتحلػػا باأللوىيػػة  كيف مقػػدمتها كنصػػن إلػػو. أمػػا التعػػابري كالتجسػػيدا
تػػػةك اإلهلػػػة األـ  ذلػػػػك أف املػػػرأة ىػػػي ماسسػػػػة اجملتمػػػع اىلديػػػد كقوتػػػػو املبدعػػػة كاهصػػػػيبة  

 كحاميتو يف نفه الوقت.
أمػا مػا ىػػو شػائع يف أسػلوب الفكػػر يف العهػد الينػوليف ىػػو البنيػة الفكريػة املرتكػػزة إذل  

وقات اهلامة حس  أشميتها كحاجػة اجملتمػع إليهػا لتكػوف كل ما ىو أنثا  كتةليو كل املخل
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إلػػو.  مػػا يتطػػور تصػػاعديان ىػػو البنيػػة الفكريػػة كالعقائديػػة املسػػتندة إذل اإلهلػػة األـ  -إنسػػاف
علػػا كا ػػة األنػػعدة حيػػث تعتػػ  اإلهلػػة األـ سػػتريؾ أك سػػتار ىػػي أكؿ إهلػػة خالػػدة أبديػػة 

 نعدت السماا يف منطقة اهلالؿ اهصي .
اعػػػػػات البشػػػػػرية املتطػػػػػورة يف كنػػػػػن طليعػػػػػة املػػػػػرأة لػػػػػدل انتقاهلػػػػػا مػػػػػن املرحلػػػػػة كيف اىلم

الوحشػػػية املرتكػػػزة إذل  ػػػع الثمػػػار إذل احليػػػاة السػػػكنية املسػػػتقرة  كبسػػػب  دكرىػػػا املكثػػػن 
كاملػػػاار يف اإلنتػػػاج؛ مت النظػػػر إذل بركػػػة الػػػرتاب كك ػػػرة احملانػػػيل كقػػػرين نظػػػري هصػػػوبة املػػػرأة 

و أنثػػػوم منجػػػ  كتكػػػاارم اعتػػػ  مقدسػػػان دمػػػثالن يف املػػػرأة  كإنتاجهػػػا اهػػػالؽ.  كػػػل مػػػا ىػػػ
كاعتيًقػد أنػػو ذك قػػوة خفيػة سػػحرية خارقػػة. كتػػةك األرض يف مقدمػة ىػػ ه املقدسػػات حيػػث 
التحمػػػت بػػػاملرأة كتشػػػكلت لػػػدل البشػػػر عقيػػػدة "األرض األـ". أمػػػا  ديػػػد "األرض األـ" 

دسة لػػ"اإلهلة األـ"  ذلػك أنػو لػوحظ ل اهتا كزيادة عطائها  تم إرجاعو إذل القوة اهفية املق
أف "األرض األـ" أك "الطبيعػػة األـ" يلػػب ذاهتػػا بػػ اهتا علػػا الػػدكاـ متامػػان كمػػا ىػػي "اإلهلػػة 
األـ". كمػػػػا اقػػػػرتب البشػػػػر مػػػػن جػػػػنه املػػػػرأة ككةاػػػػا إهلػػػػة خارقػػػػة  قػػػػاموا برتتيػػػػ  املراسػػػػيم 

كيف ىػ ا اإلظمػاف الػ م  الضخمة للتعبري عن حبهم هلػا كمتجيػدىم إياىػا  كشػرعوا بعبادهتػا.
 قاـ بتةليو املرأة كانت "اإلهلة األـ" يف حالة  دد ذاهتا  يها كتنت  كيلب علا الدكاـ.

ىك ا دل تببى اإلهلة املمثلة كاملرموز هلػا علػا ىػ ا املنػواؿ جمػردة  بػل كجػدت دمثليتهػا ك 
البسػيطة   رمزىا بني نػفوؼ األمهػات ماسِّسػات اىلماعػات البشػرية الػف حتيػا علػا كجػو

كتطورت املعابد الدينية الف تعبد اإلهلة األنثا علا األلل . أما املرأة  ريًمػزى إليهػا بػالنجـو 
كالقمػػر يف أللػػػ  األحيػػػاف  كلكػػػن مػػػع اتسػػػامها بثقػػػلو مػػػوزكف كػػػةـ طبيعيػػػة لقػػػول الطبيعػػػة 

طن احملليػػة. كظمكػػن رؤيػػة مقػػدار جػػم مػػن اهلياكػػل الصػػ رية العائػػدة لدهلػػة األـ يف شػػ  مػػوا
السػػكن آنػػ اؾ   ػػاملرأة نػػاحبة الكػػدح احلثيػػث يف اكتشػػاؼ الزراعػػة كتػػدجني احليوانػػات  
كاملػػرأة األـ املنجبػػة لػػاكالد  قػػد أ ػػفت عليهػػا قدسػػية عظمػػا ال نػػٌد هلػػا يف التػػاريخ. إاػػا 
القوة املبدعة للحيػاة. كىػي الطبيعػة األـ كاألرض األـ. إف  سػيد القػوة املكتشػفة للطبيعػة 

ملفيدة كاألشجار املثمرة يف اإلهلػة األـ ظمهػد الطريػب للتولػل يف املعػاشل انطالقػان كاألعشاب ا
األـ قػد مسػت  ػا لرتتقػي  -من طبائعها الطبيعية.  األشميػة املتصػاعدة بػوترية م ىلػة للمػرأة

 علا الرجل بشكل  ارب للنظر. 



 26 

يػدة معينػة أما ك ع اىلنه ال كر الػ م  يػم  إذل اىلماعػات األموميػة ك ػب قػوانني عد
مع بدا اورة املرأة النيوليتية   قد كاف يتميز بركمالو لفاعليػة املػرأة اإلنتاجيػة  حيػث عمػد 
يف البدايػػة إذل الػػتعلم مػػن املػػرأة كاالىتمػػاـ بػػاألرض علػػا أسػػاس مسػػاعدهتا. أم أف الرجػػل 
 تعلػػم مػػن املػػرأة سػػواا يف كيفيػػة االسػػتفادة مػػن األرض أك يف النشػػاطات اإلنتاجيػػة األخػػرل
إلظمانػػو الراسػػخ بقدسػػيتها. كالعتقػػاده آنػػ اؾ بػػةف اإلنتػػاج الػػو ري لػػارض يػػةتا مػػن القػػول 
اهفيػػة للمػػرأة  دل يشػػعر بػػةم انزعػػاج أك  ػػيب  ػػاه مرتبتػػو الثانيػػة  بػػل جمٌػػد كاحػػرـت  ػػارب 

 املرأة كب ؿ جهودان حثيثة لتعلم كا ة املواى  منها.
ك اىلماعػات علػا األللػ  علػا محايػة يف احلقيقة  عمل الرجػل املػدرىج حػديثان يف تلػ

القبيلػػػػػة ذات النسػػػػػ  األمػػػػػومي مػػػػػن االعتػػػػػدااات ال ريبػػػػػة  -املالجػػػػػا ك اعػػػػػات الكػػػػػالف
الوحشية  كعلا تةمني بعو الضركرات االجتماعية عن طريب الصيد ليتمم ب لك النساا 

نا سػة املديرات يف ميداف اهدمة كاإلنتاج. ك  ا الشكل مت حتويل اهصائص اهلجوميػة كامل
كالسطوة كتةارياهتا الف كانت راسخة سابقان لدل الرجل  إذل خصائص إصمابية تعمل علا 
خدمػػة اجملتمػػع يف النػػػواحي املفيػػدة  حيػػػث مت تسػػويب الصػػيد كاألمػػػن االجتمػػاعي كلريشمػػػا 
 ػػمن إطػػار الطػػواطم كاملسػػٌلمات املكرسػػة عػػن طريػػب املػػرأة  لتػػدخل يف نطػػاؽ تلبيػػة بعػػو 

ماعيػػػػة. ىكػػػػ ا أنػػػػبا الرجػػػػل الػػػػ م بػػػػدأ باكتسػػػػاب بعػػػػو العػػػػادات حاجػػػػات احليػػػػاة اىل
السػػلمية كالعقيديػػة تسػػاعدتو للمػػرأة يف احليػػاة السػػكنية كنشػػاطاهتا اإلنتاجيػػة؛ أكثػػر تػػةاريان 
ك اعليػػػػة يف إ ػػػػفاا أبعػػػػاد جديػػػػدة علػػػػا اآلالت كاألدكات اإلنتاجيػػػػة املوجػػػػودة مػػػػع مػػػػركر 

 الزمن.
ة االجتماعيػػػػػػة النيوليتيػػػػػة كانعكاسػػػػػػها علػػػػػػا كبتكػػػػػريه املسػػػػػػاشمات املشػػػػػرتكة يف الثػػػػػػور 

العالقػػػات بػػػني األجنػػػاس كالعالقػػػات املتبادلػػػة داخػػػل الكالنػػػات كالقبائػػػل  مت الونػػػوؿ إذل 
تنظيمػػػات جديػػػدة. كيف ىػػػ ه املرحلػػػة الػػػف شػػػاع  يهػػػا الػػػزكاج اهػػػارجي دل يكػػػن مصػػػطلا 

تسػميتو بػػ"الزكاج  العائلة ككيااا قد تطػور بعػد. كلكػن مػا كػاف شػائعان حينهػا ىػو مػا ظمكننػا
حسػػ  الضػػوابط اىلنسػػية   -علػػا أال نفهػػم الػػزكاج تعنػػاه السػػائد حاليػػان  -يف مػػوطن األـ"

حيث تسكن املرأة يف كالف األـ بعد الزكاج كيستقر الرجل ال م سيعيش معها يف كالاػا 
ىي. كيتم انتخاب الرجل ال م نطلب عليو اليـو حس  مصطلحاتنا اسػم "العػريه" مػن 



 27 

هػػات بعػػد مػػركره بامتحانػػات تشػػمل نشػػاطات إنتاجيػػة خمتلفػػة  ذلػػك أف الرجػػػل قبػػل األم
الػػػ م سػػػػيلتحب بكػػػالف األـ ملػػػػـز باالنسػػػجاـ مػػػػع قػػػوانني كمعػػػػايري ىػػػ ا الكػػػػالف. ىكػػػػ ا 
 الرجل املدرىج يف الكالف   ا املنواؿ دل يكن قد قيًبل بو بعد كةب لػاكالد الػ ين أذمبػتهم 

ىي ب اهتا املساكلة عن األطفػاؿ إذل جانػ  أخيهػا أيضػان  املرأة الف يعيش معها  بل األـ 
ذلػك أنػو ال توجػػد أيػة ركابػػط ملػن نسػػميو اليػـو بػػػ"الزكج" املنتمػي إذل الكػػالف ال عػن طريػػب 
الػدـ كال الر ػاعة باحلليػ . كىػ ا مػا معنػاه أنػو ال تربطػو بػاملولود اىلديػد أيػة أكانػر قرابػػة  

طبيػب القػرارات الداخليػة  ػمن الكػالف كذلػك بل إنو يبقا جمرد  ػين ال ضمػب لػو سػول ت
يف احلػػاالت الضػػركرية جػػدان. لػػ ا  كعنػػدما تتػػوي األـ  مسػػاكلية األطفػػاؿ تعػػود حينهػػا إذل 
أخيهػػا  ال إذل "الػػزكج". كيف حػػاؿ ك ػػاة األخ أيضػػان  يتػػوذل أكالد األخػػت الونػػاية علػػيهم. 

النيػػوليف لتشػػمل أكالد  كتقتضػػا ىػػ ا التصػػنين تطػػورت أكانػػر القرابػػة مػػع اايػػات العهػػد
األخػػػػت مػػػػع األخ األكػػػػ  لػػػػاـ. إال أف ىػػػػ ا الو ػػػػع آؿ يف الفػػػػرتات الالحقػػػػة إذل بػػػػركز 

 األخوة الشباب يف الصدارة يف كالف األـ.
متكػن الرجػػاؿ املوجػػودكف يف كػػالف األـ مػػن أف ظمتلكػوا العديػػد مػػن املبػػادرات يف حيػػاة 

ك  ػػػمن إطػػػار قوانينػػػو. كلكػػػن ىػػػ ه الكػػػالف ذم النسػػػ  األمػػػومي يف ىػػػ ه الفػػػرتة  كذلػػػ
املبػػادرات دل تكػػن سػػول يف كػػالف األـ الػػ م ينتمػػي إليػػو  كمػػا أنػػو دل يتطػػور بعػػد يف ىػػ ه 
املرحلػػػػة إنػػػػراره علػػػػا حقػػػػو يف تبػػػػا أكالده بسػػػػب  عػػػػدـ إدراكػػػػو اىلػػػػاـز لػػػػدكره يف عمليػػػػة 

بػػػني التكػػػاار. ىكػػػ ا اسػػػتمر الرجػػػل يف حياتػػػو مػػػا بػػػني الكػػػالف الػػػ م ينتمػػػي إليػػػو أنػػػالن ك 
الكالنػػػػات األخػػػػرل الػػػػف يتعامػػػػل معهػػػػا ك ػػػػب  ػػػػركرات حمرماهتػػػػا اىلنسػػػػية. مػػػػع العلػػػػم أف 
األسػػاس بالنسػػبة لػػو كػػاف كػػالف أمػػو الػػ م يتمتػػع  يػػو  قوقػػو.  الكالنػػات أك القبائػػل الػػف 
يعػػػيش  يهػػػا باالشػػػرتاؾ مػػػع النسػػػاا األخريػػػات حتسػػػبو  رلػػػم كػػػل اهلػػػدايا الػػػف قػػػدمها إليهػػػا 

 ػػػة عنهػػػا  ك ريػػػ  بالنسػػػبة هلػػػا  كظمكػػػن يف أيػػػة حلظػػػة إاػػػارة نعػػػرات كعالقػػػات القرابػػػة النا
العػػداكة القدظمػػة معػػو. أم أنػػو دل طمػػرج بعػػد مػػن نطػػاؽ سػػيادة األـ  كلكػػن متوقػػع األجنػػاس 
علػػػػا ىػػػػ ا املنػػػػواؿ دل يػػػػنٌم عػػػػن أم نػػػػراع بػػػػارز آنػػػػ اؾ  ألف املػػػػرأة الػػػػف عكسػػػػت ميزاهتػػػػا 

أيضػان عػن كا ػة نواحيهػا السػلمية يف  الشخصية اإلنسانية علػا العقػد االجتمػاعي كشػفت
مرتبتهػػا اإلداريػػة كمػػا تسػػتلزمو مػػن حتديػػد القػػوانني لتكػػرس بػػ لك نظػػاـ جمتمػػع دظمقراطػػي. 
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كى ا مػا مفػاده أف النظػاـ االجتمػاعي األمػومي ىػو نظػاـ األنػوؿ االجتماعيػة  ػد ذاهتػا  
ل البدائيػػة دل تكػػن إال أنػػو لػػيه نظػػاـ سػػطوة املػػرأة أك تسػػلطها ألف البشػػرية يف ىػػ ه املراحػػ

معرك ػػػة بالسػػػطوة أك التسػػػلط  كدل يكػػػن مثػػػة حقػػػوؽ متفاكتػػػة خانػػػة أك  ػػػوارؽ جنسػػػية أك 
عرقيػػػة أك طبقيػػػػة. كمػػػػا دل تكػػػن املػػػػرأة أقػػػػل شػػػةنان مػػػػن الرجػػػػل مػػػن حيػػػػث القػػػػوة اىلسػػػػدية  
اإلبػداع  املبػادرة  اىلسػارة  احلساسػية كاليقظػة  كلريىػا مػن السػمات الػف نراىػا اليػـو تعػد 

كبػػرية بػػني املػرأة كالرجػػل  ػػمن النظػاـ األبػػوم ذم السػػلطة ال كوريػة بسػػب  الفػػوارؽ    ػوارؽ
يف األعضاا اىلنسية بينهما.  اهلو ة الفكرية كاىلسدية الشاسعة املرسومة بني كػال اىلنسػني 

للفركقػػػػات البػػػػارزة مػػػػع تقػػػػدـ مرحلػػػػة التطػػػػور االجتمػػػػاعي  -ال سػػػػببان  -كانػػػػت خالنػػػػةن ن 
 كالثقايف. 

حين اؾ كانت ترمز للقوة الطبيعية املوجهػة للنظػاـ االجتمػاعي األمػومي   إذف   املرأة
كالػػف دل تكػػن قػػوة مكتسػػبة  يمػػا بعػػد عػػن طريػػب الصػػالحيات كاالمتيػػازات  بػػل نابعػػة مػػن 
املسػػاكلية كاإلدارة الطبيعيػػة املنبثقػػة مػػن كظائفهػػا االجتماعيػػة كاإلنتاجيػػة. بنػػاان علػػا ذلػػك  

ف ال م عاش يف أمن كسالـ علا أساس االنضماـ الػدظمقراطي  رف اجملتمع الزراعي النيولي
كاملتكػػا ا  مىػػدين يف خلػػوه مػػن أيػػة تنػػاحرات أك نػػراعات تػػ كر يف اسػػتمراره علػػا مػػدل 
آالؼ السنني؛ للمػرأة املتميػزة بطػابع السػالـ كالتػآخي كالعدالػة  كاحلاكمػة يف تلػك الفػرتة. 

ليف ىي باألسػاس أيديولوجيػة متمحػورة حػوؿ  األيديولوجية السائدة يف نظاـ اجملتمع النيو 
 املرأة  كبالتارل  الثقا ة املتعززة  يو قد سمت كازدىرت كثقا ة املرأة ك مهرىا "شعبيتها".

ألكؿ  -إحػػدل أىػػػم امليػػػزات الػػػف متيِّػػػز عهػػػد اجملتمػػع النيػػػوليف عػػػن لػػػريه ىػػػي اعتمػػػاده
كتطػور الوسػائل التقنيػة تػا  علا الزراعة كتةىيػل احليوانػات كمصػدر أساسػي لل ػ اا  -مرة

ضمػػاكي ىػػ ه احلاجػػة كيػػامِّن إمكانيتهػػا. كمػػا أف كػػالن مػػن األرض كخمتلػػن أنػػواع األعشػػاب 
كاألشجار املزركعة كاحليوانات األليفة الػف يػتم رعايتهػا  القػرل السػكنية  اجملتمػع األمػومي 

يػػػػػو املخلوقػػػػػات املتمحػػػػػور حػػػػػوؿ املػػػػػرأة  كمفػػػػػاىيم الػػػػػدين كامليثيولوجيػػػػػا املعتمػػػػػدة علػػػػػا تةل
كاملوجػودات الػف تلعػػ  األدكار يف نػريكرة احليػػاة كتصػعيدىا إذل السػماا؛ كػػل ذلػك يعتػػ  
أىػػػػم خصػػػػائص ىػػػػ ا العصػػػػر. أمػػػػا أدكات املعزقػػػػة  الفػػػػةس  احملػػػػراث  العجػػػػالت  احلياكػػػػة 
اليدكيػػة  الرحػػا اليػػدكم  األدكات احلديثػػة لصػػقل احلجػػر  احلمػػار  قطيػػع الثػػرياف  جمموعػػة 
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األليفة كاملواشي؛  تشكل  يعها أىم الوسػائل اإلنتاجيػة. كاجملتمػع يسػتت   يػو احليوانات 
النظػػػاـ املعتمػػػد علػػػا امللكيػػػة اىلماعيػػػة منتظمػػػان علػػػا شػػػكل قبائػػػل  كمتػػػارس  يػػػو التجػػػارة 
بةبسط مستوياهتا كضمقب تقدمو ببطا. أمػا اجملموعػات الل ويػة األساسػية يف التػاريخ  تنشػة 

بعو. كالزمػاف يف عصػر كهػ ا كةنػو ال اايػة لػو لتقدمػو البطػيا   يو كتتمايز عن بعضها ال
 مصطلحات "ما قبل" ك"ما بعد" دل تكػن قػد تطػورت بعػد  دمػا يػاكؿ ىػ ا إذل تطػور بػص 
ذىنية كمشاعرية حتس  أف العادل يعيش بداية حياة ككةاا اىلنة. ى ا باإل ػا ة إذل تطػور 

ني األ ػػراد  كليػػاب أحػػداث العنػػن املػػنظم مشػػاعر القرابػػة الػػف دل تكػػن قػػد بػػرزت متامػػان بػػ
املسػتهًدؼ للػػبطش كالنهػػ . كمػػن طػػرؼ آخػر كانػػت الثقا ػػة الشػػائعة يف اجملتمػػع األمػػومي 
منسوجة بالسلم كاألمن كلريبة عن العقلية املعتمدة علا البطش كإ ناا البعو. أمػا الل ػة 

يف حيػػػػاة   ػػػػ ات بنيػػػػة شػػػػعرية  كهلػػػػ ا السػػػػب  يقػػػػاؿ عػػػػن ىػػػػ ا العصػػػػر بةنػػػػو عصػػػػر الشػػػػعر
 اإلنسانية.

خالنػػػػة الكػػػػالـ  إف طػػػػابع املػػػػرأة يعػػػػم اجملتمػػػػع النيػػػػوليف كي لػػػػ  عليػػػػو ككػػػػةف الرجػػػػل 
مهمش سل   متامان كما ىي حاؿ املرأة يف يومنا ىػ ا مػن هتمػيش كسػلبية يف اجملتمػع رلػم 

 أاا تشكل قوتو األساسية.
املثمرة  اهانات القركية  تاريخ املرأة يعا تاريخ احلنطة كالقطعاف كاملواشي  األشجار 

آالت احلياكػػة كالنسػػي   املعػػوؿ كالرحػػا اليػػدكم الصػػ ري. إنػػو النظػػاـ الػػ م يعتػػ  اإلنتػػاج 
كالكػػػدح املعيػػػػار األساسػػػي لالحػػػػرتاـ. إنػػػو تػػػػاريخ املنتجػػػات النا ػػػػة عػػػن حصػػػػيلة الكػػػػدح 

وتية كتنشئة األطفاؿ كتةسيه أنظمػة البيػوت. كمػا أنػو تػاريخ االنتقػاؿ مػن اإلشػارات الصػ
البدائية إذل الل ة ال نية الواسعة  كإذل بركز مصطلحات ترتبط بوسائل اإلنتاج ذات املعػص 

 العظيم  كبالتارل االنتقاؿ إذل مرحلة نشوا العقلية اإلنسانية.
إف الثورة املقامة بكثا ة يف ميزكبوتاميػا يف العهػد النيػوليف قػد آلػت إذل  وزىػا كنصػرىا 

من خالؿ جمهػود املػرأة. كلتلػك الثػورة نػلتها الوايقػة بتطلعػات  يف ى ه األرا ي ألكؿ مرة
املػػرأة اليػػـو إذل احلريػػة كشػػ فها العميػػب  ػػا. حتظػػا ىػػ ه األرا ػػي تعػػاشل تارطميػػة سػػامية يف 
تطػوير املػػرأة لثورهتػا يف سػػبيل احلريػػة حػ  اايػػة املطػاؼ اعتمػػادان علػػا قوهتػا ال اتيػػة كإرادهتػػا 

ا أسػػػاس احلريػػػة. كيعػػػد نسػػػن اجملتمػػػع الطبقػػػي القػػػائم كسمػػػط احلػػػرة  كيف خػػػالص املػػػرأة علػػػ
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اسػػػتعباد املػػػػرأة املوجػػػود منػػػػ  عهػػػػد السػػػومريني كحػػػػ  راىننػػػػا  إذل جانػػػ  تكػػػػريه السػػػػالـ 
كالدظمقراطيػػة اللػػ ين طاملػػا تاقػػت إليهمػػا الشػػعوب علػػا مػػر آالؼ السػػنني كشػػ فت  مػػا؛ 

 من أقدس الوظائن املرتقبة.
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 الفصل الثاني
 

 من النظام األمومي إلى النظام األبوي: نتاالمرحلة اال
ـم ىػػي مرحلػػة الصػػراعات  ؽ 1111 -3111تعتػػ  الفػػرتة املمتػػدة مػػا بػػني أعػػواـ )

املتفاقمػػة كالعبػػور مػػن املرحلػػة النيوليتيػػة إذل مرحلػػة اجملتمػػع العبػػودم ذم السػػيادة ال كوريػػة. 
نلت إذل يومنا احلارل   راا كمثلما انعكست آاار ى ه التناحرات علا امليثيولوجيا الف ك 

ظهرت يف العالقات القائمة بني املرأة كالرجل كعٌ ت أيضان عن الصراعات الف دارت بني 
النظػػامني املتضػػادين كاملتضػػمنني لطبػػائع كػػال اىلنسػػني.  الصػػراع األساسػػي دار بػػني نظػػاـ 

بػػػػني نظػػػػاـ اجملتمػػػػع اجملتمػػػػع النيػػػػوليف الالطبقػػػػي كاملتسػػػػاكم كالعػػػػادؿ كاملفعػػػػم بلػػػػوف املػػػػرأة  ك 
الطبقي ال م ضمكػم عليػو لػوف الرجػل كطبائعػو مػن شػدة كمنا سػة. كتعػص آخػر إنػو نػداـ 
عنين بني مػا ىػو قريػ  ىلػوىر اإلنسػاف مػن حيٍسػن ك ػاؿ كعفػة  كمػا ىػو خمػالن لػو مػن 

 سوا كمكر كقبا كمنفعية كقمع كقهر. 
ألػن سػنة بريػادة املػرأة أعظػم لقد كانت الثورة النيوليتية املعاشة قبل اآلف باانف عشػر 

خطػػوة يف عمليػػة التحػػوؿ االجتمػػاعي  حيػػث ال تػػزاؿ بصػػماهتا موجػػودة يف البنيػػة ال ىنيػػة 
للماسسػػػات املاديػػػة كاملعنويػػػة القائمػػػة لتػػػاار علػػػا سػػػياؽ التطػػػور البشػػػرم برمتػػػو. إف الثػػػورة 

ل األساسػي ملػا تربػو الزراعية النيوليتية كبنية اجملتمػع اىلبلػي السػكا املعتمػد عليهػا شمػا املنهػ
إليػػو اإلنسػػاينة اليػػـو مػػن ذىنيػػة احليػػاة احلػػرة الطبيعيػػة  كالصػػداقة احليػػة مػػع الطبيعػػة  البنيػػة 
الركحيػػة اهاليػػة مػػن تػػةاري القػػول اإلهليػػة املرعبػػة  العواطػػن األموميػػة اىلياشػػة  املسػػاكاة بػػني 

ارة األكركبيػة بةدكاهتػػا املػرأة كالرجػل  الزراعػة كتػػدجني احليوانػات كالػف ال زالػت ت ػػ م احلضػ
املفرداتية املستندة إليها  كشػن املعػادف  -كنتاجاهتا  كالبص األيديولوجية كالفكرية كالل وية
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كقابليػػة اسػػتعماهلا بشػػ  األشػػكاؿ  كلريىػػا مػػن العوامػػل امل  يػػة للحضػػارة باسػػتمرار كإذل 
 اآلف. 

كل الديناميكيػة األساسػية بانية ى ا النظاـ العظػيم الػ م يشػ -أما اليـو  ابتعاد املرأة
عن احلضارة يشكل ذركة الصراع املتولل يف أعماؽ التاريخ.  مع بداية  -للحضارة احلالية

بركز احلضارة احلالية اعتمادان علا العهد النيوليف  ابتدأ تراجػع املػرأة كهتميشػها كزكاهلػا مػن 
طػابع املػزدكج بشػكل احلياة كمن مسرح التاريخ. كمن املهم تكاف تفهم ى ا العصػر ذم ال

سػػػليم كػػػي نسػػػتوع  بنيػػػة كتركيبػػػة النظػػػاـ الػػػ كورم التسػػػلطي ككيفيػػػة تشػػػكلو  حيػػػث أف 
آنيػان أك يف  ػػرتة كجيػزة  إسمػا  لػػت  -بػػال شػك -الت ػريات التاليػة للعهػػد األمػومي دل حتصػل

ٍػػاى مػػن التػػاريخ ب تػػةن مثلمػػا دل ي سػػتوًؿ  ػػرتة تقػػارب األلفػػي عػػاـ. أم أنػػو دل تػيػػزىٍؿ املػػرأة أك متي
 الرجل يف طر ة عني علا قوة السلطة برمتها. 

بينمػػا يػػنٌم انػػدحار عهػػد قػػدصل يف التػػاريخ كبػػدا عهػػد جديػػد حملػػو عػػن نشػػوب نػػراع 
القدصل   رف ت ل  أحدشما علا اآلخػر حصػل دكمػان بعػد املػركر تخا ػات أليمػة  -اىلديد

ركب كالعراكػػػات علػػػا مراحػػػل عديػػػدة. كظمكننػػػا مالحظػػػة أف  يػػػع األمثلػػػة املعاشػػػة يف احلػػػ
الضارية بني املصٌرين علا القدصل كبني دمثلي اىلديد  قد آلت يف ااية املطاؼ إذل انتصار 
اىلديػػد دائمػػان. كمػػا ظمكػػن اسػػتنباطو مػػن ىػػ ا الواقػػع ىػػو أف كػػل نظػػاـ ال يكيِّػػن ذاتػػو مػػع 

 لو. متطلبات التجدد كالتحوؿ حمكـو عليو باهلزظمة النكراا بال ري   اه البديل اىلديد
ظمكننػػا ملػػا ىػػ ه احلقيقػػة يف اهسػػارة الػػف تكبػػدىا النظػػاـ االجتمػػاعي األمػػومي  ػػػاه 
النظاـ األبوم البديل لو. كمثلمػا يشػكل كػل قػدصلو األر ػية األساسػية للجديػد  ػرف النظػاـ 
االجتمػػاعي األمػػومي أيضػػان شػػكل أر ػػية متينػػة لنظػػاـ اجملتمعػػات الطبقيػػة األبويػػة  كتعػػص 

تمعات الطبقية الف مسيت بعصػر احلضػارات. ذلػك أف دياليكتيػك اإلنتػاج آخر ملرحلة اجمل
كالتحوؿ معو إذل اجملتمعية ك ا إذل اكتساب الوعي كاملعر ة كإبداع األ ضل كاألحسن  قد 

 أنشة أر ية منيعة ألكؿ مرة يف نظاـ اجملتمع األمومي كمنحها للتاريخ البشرم.
رتة نضػػوجو املسػػتمرة ملػػدة طويلػػة  كبػػاألخص  يمػػا مٌهػػد اجملتمػػع الزراعػػي النيػػوليف يف  ػػ

التقنية   -ؽ.ـ.  السبيلى إذل بركز اإلنتاج الو ري كتطور العلم 3111 -5111بني أعواـ 
كةحػػػد  ػػػركرات حتقيػػػب كتكػػػريه سمػػػوذج إنتػػػاجي أكثػػػر عطػػػاا كبركػػػة.  اسػػػتخداـ ال كنػػػز 
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اكػة كالنسػي   اإل ػادة كاألدكات املصنوعة منو كاحملراث كآالت نناعة اهزؼ  أدكات احلي
مػػػػن طاقػػػػة احليػػػػواف  اقا ػػػػة تربيػػػػة عػػػػدد كبػػػػري مػػػػن احليوانػػػػات كزراعػػػػة األعشػػػػاب  نػػػػناعة 
العجػالت  تعمػػري البيػوت  الطوابػػع  ميثيولوجيػة تعػػدد اآلهلػة؛ كػػل ىػ ه الثقا ػػات املسػػاشمة 
يف تسػػػهيل العبػػػور إذل املرحلػػػة احلضػػػارية كانػػػت قػػػد نضػػػجت كاسػػػتوت. ككػػػاف تكنػػػة ىػػػ ه 

 ػػػتا السػػػبيل لظهػػػور قيمػػػة  ائضػػػة ملحوظػػػة كىامػػػة  كذلػػػك مػػػن خػػػالؿ تكػػػريه  الثقا ػػػات
 تنظيم اجتماعي يتعدل التشكيلة القبلية علا طوؿ الشواطا النهرية اهصيبة.

أما ى ه التنظيمات اىلديدة الػف تبػدأ احلاجػة إليهػا مػع ت ػري الظػركؼ اإلنتاجيػة  قػد 
دتني هلػػػػ ه الفػػػػرتة يف أطػػػػراؼ املعابػػػػد طورهتػػػػا كػػػػل مػػػػن احلضػػػػارتني السػػػػومرية كاملصػػػػرية الرائػػػػ

املشػػػػي دة علػػػػػا األللػػػػ . كمػػػػػا املعابػػػػػد سػػػػول مراكػػػػػز أيديولوجيػػػػػة تتطىػػػػو ر  يهػػػػػا املعتقػػػػػدات 
امللػك ظمػت  ًبًصػلة  -االجتماعية   العبور مػن كاقػع عبػادة اإلهلػة األنثػا إذل عقيػدة الكػاىن

ة عػػن نفػػوذ الكػػاىن يف املعابػػد كايقػػة إذل قػػوة املعابػػد النا ػػ ة يف اجملتمػػع.  الرتتيبػػات النا ػػ
ين؛ إذ عندما اندارت األ كار الدينية املتكئػة علػا النظػاـ األبػوم أك النظػاـ  ىي ذات بيعدى
األمومي كاملمثلة يف الواقع ع  أسه معينة كا حة  ليحل حملها مفهـو ديا يتعدل ى ه 

ىػػػػو قيػػػػاـ اػػػػورة  العػػػػادة ليمثػػػػل املفهػػػػـو األمػػػػل كاألقػػػػرب إذل العقػػػػل؛  ػػػػرف مػػػػا حتقػػػػب أنػػػػالن 
 أيديولوجية.

كػػ لك األمػػر بالنسػػبة لقلػػة اإلنتػػاج النا ػػة عػػن الضػػيب كاحملدكديػػة بسػػب  اعتمادىػػا 
علا أسػه القرابػة يف البػص اإلانيػة  حيػث يػتم يطيهػا بقػوة الكػد اىلمػاعي املشػرتؾ املرك ػز 

اإلنتػػاج حػػوؿ املعابػػد  كالػػف تػػاكؿ إذل إصمػػاد حمصػػوؿ ك ػػري ال حػػدكد لػػو. كقػػد أدل تػػراكم 
الفائو إذل نشوا مزارع  اعيػة أكػ  أدت بػدكرىا يف خالنػة األمػر إذل حصػوؿ انفجػار 
إنتاجي. كهل ا السب  يتم الونػوؿ إذل تشػكيل نػواة جمتمػع جديػد ببنيتػو الفوقيػة كالتحتيػة 

 مع حتقيب االحتاد مع احلرؼ الالزمة  من ملكية املعابد.
تشػػػػكل يف أحضػػػػاف املعابػػػػد كالػػػػف تقػػػػـو أم أف النػػػػواة األساسػػػػية للمجتمػػػػع اىلديػػػػد ت

برنشػػػاا الشػػػكل اىلديػػػد لدنتػػػاج اعتمػػػادان علػػػا تقسػػػيمها اىلديػػػد للعمػػػل كبنيتهػػػا الفوقيػػػة 
األيديولوجيػة. إال أف الشػكل اىلديػد للمجتمػع املولػػود حػديثان دل يقػم أساسػان علػا العنػػن 

ناع أك   كسموذج الفظ  بل تةسه بعقيدة ميثيولوجية تبعث علا الثقة أكثر كمتلك قوة إق
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إنتاجي قد برىن علا نحتو من خالؿ عطائو. تعص آخر  دل تدخل البشرية مرحلة ى ا 
النظػػاـ االجتمػػاعي اىلديػػد كىػػي علػػا إظمػػاف كتنبػػو كإدراؾ بةنػػو جمتمػػع معتمػػد علػػا عالقػػة 

السػػيد الظاملػػة الػػف سػػتخنقها  يمػػا بعػػد لتنسػػحب حتػػت كطةهتػػا. كمػػن احملػػاؿ القػػوؿ  -العبػػد
كهنة قد حتركوا متامان   ا الوعي كاملكر  إسما اقتصركا آنئ  علا إقامة تطورات أ ضل بةف ال

يف أحشاا اجملتمع القدصل  كال ىػاف عليهػا بعملهػم كالعمػل علػا إقنػاع ال ػري  ػا. ذلػك أنػو 
من احملاؿ تةسيه أم شكل اجتماعي جديد أك تةمني دظمومة تطػوره ًعٍنػوةن كباإلرلػاـ  بػل 

علػػوه كمسػػوه. أمػػا العنػػن كالشػػدة  ػػال ظمكػػن اللجػػوا إليهمػػا أك لعػػ  دكرشمػػا  بال ىػػاف علػػا
 سول أاناا اندحار القدصل ال م ال طائل منو  ككالدة اىلديد ال و.

ىػػػ ه احلقبػػػة الزمنيػػػة ىػػػي حقبػػػة م مػػػورة بالعطػػػاا الالحمػػػدكد بشػػػكل ال نظػػػري لػػػو بكػػػٌد 
األشػخاص عليػو مقابػل ذلػك  اإلنساف باعتباره كسيلة لدنتاج  كاعتماد شرضمة كاسػعة مػن

لتبقػػا خػػارج نطػػاؽ اإلنتػػاج كحتظػػا بةكقػػات  ػػراغ  ػػة كر اىيػػة كػػ ل لتهػػتم بػػةمور الػػدين 
كاحلًر ة كاإلدارة  يها. كما أاا يف الوقت ذاتو املرحلة الف ساد  يها نفوذ كبري لنظػاـ اآلهلػة 

. كىكػػػ ا اقتاتػػػت الركحانيػػػة علػػػا بػػػص العقػػػل كالفكػػػر كالػػػركح باعتبػػػاره مركػػػز إدارم معنػػػوم
التطورات املادية كاملعنوية من بعضها البعو  كأعيد بناا األسرة جمددان مرتكزة يف األساس 

املعتمػػػد علػػػػا  -علػػػا امللكيػػػة اهانػػػػة املقدسػػػة كالتمةسسػػػػات الدينيػػػة  كاكتسػػػ  اجملتمػػػػع
بنيػة طبقيػة شػرضمية تعػٌ  عػن ذاهتػا مػن خػالؿ املاسسػات اىلديػػدة.  -كحػدة الػدـ كالنسػ 

ىػػػ ا الصػػػدد ال ظمكػػػن ملػػػا أيػػػة أيديولوجيػػػة قػػػد حالفهػػػا احلػػػظ يف التػػػةاري البػػػال  علػػػا كيف 
 اإلنساف بقدر ما ىي حاؿ امليثيولوجيا السومرية.

 -لقػػػػد أرسػػػػت امليثيولوجيػػػػا السػػػػومرية نفوذىػػػػا األيػػػػديولوجي تناعػػػػة لػػػػدا معهػػػػا امللػػػػوؾ
ة باعتبارىػػا قػػانوف الكهنػػة أيضػػان دمثلػػني ألرقػػا أشػػكاؿ تطبيػػب مسػػتلزمات ىػػ ه األيديولوجيػػ

اإللػػو. كبػػ لك خلقػػوا كعػػززكا نفػػوذىم األيػػديولوجي لتخليػػد مصػػاحلهم إذل األبػػد. إال أاػػم 
قاموا ب لك باعتقادىم ال م ال يتزعزع كبقوة إقنػاعهم بةنػو متثيػل للنظػاـ اإلهلػي السػماكم 

 علا كجو األرض  كطوركه كفنٍّ إبداعي اجتماعي عظيم ك ارب للنظر.
املسػػري  يف املعابػػد يتحػػتم علػػا كػػل  ػػرد التحػػرؾ توجػػ  ك ػػعو احملػػدد   كيف ىػػ ا النظػػاـ

الكػػػاىن كحػػ  الفػػالح الكػػادح. كحسػػ  ىػػ ا النظػػػاـ  -كقػػانوف حاسػػم بػػداان مػػن امللػػك
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تتضمن كا ة املشػاعر كاألحاسػيه معػاشل حتػاكي إرادة الػرب كرلبتػو  كال مكػاف للعواطػن 
سػػػول عػػػادل الفكػػػر اإلهلػػػي. كمػػػا  الفرديػػػة كمػػػا ضمبػػػ ىا األشػػػخاص  كال كجػػػود لفكػػػر آخػػػر

 -تتفضػػػل بػػػو اآلهلػػػة ىػػػو الػػػ م يكػػػوف كال سػػػابب كال الحػػػب هلػػػا أبػػػدان. كحػػػني يلقػػػا امللػػػك
الػرب  نػاح  ىػ ا األاػر األيػديولوجي العظػػيم  حتفػو  كملطابقتػو مػع الػرب اهالػد الػػ م 

اآلخػرة. ال ظموت؛ يتم د نو مع كا ة أمالكػو كدمتلكاتػو لكػي يعػيش سػعيدان ىنيئػان يف احليػاة 
الػػرب )كةحػػد أمالكػػوم  ػػريل ىػػ ه العمليػػة كظيفػػة مقدسػػة  -أمػػا مػػن يػػتم د نػػو مػػع امللػػك

 تنتظره   ال يبدم خو و كال يبني آالمو إزااىا.
تطػػور التمييػػز اىلنسػػي تحاكػػاة التفػػاكت الطبقػػي كقطعػػا أشػػواطان ملحوظػػة يف اجملتمػػع 

لنظاـ االجتماعي األبوم.  في السومرم أاناا العبور من النظاـ االجتماعي األمومي إذل ا
حػػػػني أف اإلهلػػػػات اإلنػػػػاث كانػػػػت ال البػػػػة يف البدايػػػػة كتتميػػػػز بامتيػػػػازات كتػػػػةاريات حتػػػػاذم 
الكهنػػػة الرجػػػاؿ يف املعابػػػد  نراىػػػا هتػػػوم مػػػع مػػػركر الػػػزمن إذل املرتبػػػة الثانيػػػة با ػػػطراد. لقػػػد 

شػيا حينهػا   حا ظت املرأة يف العهد السومرم علا قدر كبري من االحرتاـ كدل يسػر كػل
 يػػث ظلػػت تشػػ ل نصػػن املسػػاحة يف نظػػاـ اآلهلػػة الػػ كور.  اإلهلػػة األنثػػا "نينهورسػػاغ" 
علا حس  ما نراه يف امليثيولوجيػات  تػدخل يف حسػاب عسػري مػع اإللػو الػ كر "أنكػي" 
املاكر كاحلكيم  إذل أف انتها ى ا الصراع باملساكمة كإبػراـ االتفػاؽ. كحينمػا ظهػرت اانيػة 

هلػػػػة "إينانػػػػا" إهلػػػػة اهلػػػػب كاإلبػػػػداع يف العهػػػػد النيػػػػوليف  كاسػػػػتلمت قػػػػوانني علػػػػا شػػػػكل اإل
احلضارة )قوانني الػ"ما"ااتم  أم إصماداهتا األنيلةم من اإللو "أنكي" اانية؛ رجعت قا لةن 
من مدينة أنكي املسماة بػ"أريدك" إذل مدينتها ىي املسماة "أكركؾ"   حازت ب لك علا 

ت بالصػػػػب ة الدينيػػػػة بسػػػػب  العقائػػػػد املطلقػػػػة احلامسػػػػة يف نصػػػػر مػػػػازر عظػػػػيم. كقػػػػد نػػػػب 
 امليثيولوجيا السومرية يف الوقت نفسو.

كبقيػػػاـ اجملتمػػػع السػػػومرم الطبقػػػي كإهلػػػو الػػػ كر املػػػاكر كالعاقػػػل "أنكػػػي" بسػػػرقة كا ػػػة 
مقدسػػات اإلهلػػة السػػومرية األنثػػا "إينانػػا" كالقػػيم الػػف خلقتهػػا يف اجملتمػػع النيػػوليف؛ يكػػوف 

مػػػػا يعػػػػود إذل جػػػػنه املػػػػرأة يف اجملتمػػػػع. إف مػػػػا نلمحػػػػو بػػػػني اآلهلػػػػة الػػػػ كور  قػػػػد سػػػػل  كػػػػل
كاإلهلػػػػػات اإلنػػػػػاث مػػػػػػا ىػػػػػو سػػػػػػول انعكػػػػػاس ملػػػػػػا صمػػػػػرم يف اجملتمػػػػػػع  صػػػػػوص العالقػػػػػػات 
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كالتناقضػػات كمػػا يػػػتمخو عنهػػا مػػػن نزاعػػات كنػػراعات كمػػػا سػػتاكؿ إليػػػو  كالعبػػري عنهػػػا 
 بصورة ميثيولوجية دينية أدبية. 

زنات اىلديدة القائمة مع نشػوا الشػكل اىلديػد لدنتػاج دكران مهمػان بالتارل لعبت التوا
يف  ػػػػرتة العبػػػور مػػػػن النظػػػػاـ  -بعػػػػد أف كانػػػػت يف نػػػاحل املػػػػرأة -يف أف متيػػػل لصػػػػاحل الرجػػػل

األمػػػػومي إذل اجملتمػػػػع األبػػػػوم الطبقػػػػي.  الػػػػدكر الػػػػ م لعبػػػػو الرجػػػػل يف اسػػػػتخداـ احملػػػػراث 
الزمن  رلم عدـ كجد أم  اعلية لو يف الزراعة كتش يلو كإبراز كفااتو يف ى ا املضمار مع 

 من ذم قبل؛ قد أار بشدة يف نشوا األر ية املعدة للتوازنات اىلديدة تلك.
أمػػا حتويػػل احملػػراث اهشػػ  إذل حمػػراث حديػػدم أمػػل مػػع اكتشػػاؼ احلديػػد  قػػد أدل 

خداـ إذل حدكث تسارع م ىل يف اإلنتاج. كقد بنٌي الرجل  اعليتػو أكثػر يف تشػ يل كاسػت
ىػو الػػ م قػاـ بتصػنيع احلديػد كاسػػتعماؿ  -أم الرجػل -ىػ ا احملػراث "األسػوىد"  ذلػػك أنػو

اآلالت احلديدية. كمع ازدياد اإلنتاج الزراعي كظهور الفائو منو نتيجة استخداـ احملراث 
 األٍسوىد قاـ الرجل بتصنيع األسلحة احلربية املعدنية.

كتعق د األمور كتشػعبها أكثػر  قػىل ػت  اعليػة  كمع ازدياد رقعة األرا ي الصاحلة للزراعة
املرأة يف ىػ ا امليػداف بينمػا ازداد انضػماـ الرجػل إليػو أكثػر  بػالتوازم. ىكػ ا عمػل الرجػل  
ال م كسع من نطاؽ استعمالو كحاكميتو علا كسائل كأدكات اإلنتاج كاستوذل عليها مع 

احليػػاة االجتماعيػػة أيضػػان ن  كأبػػرز  الػػزمن  علػػا إعػػداد األر ػػية املناسػػبة إلرسػػاا ىيمنتػػو يف 
كػػػل قػػػواه يف اسػػػتنفار كا ػػػة طبائعػػػو الػػػف كػػػاف قػػػد اكتسػػػبها مػػػن مهنػػػة الصػػػيد لو ػػػعها يف 
خدمة نراع النفوذ كالسيادة ال م بدأه  د املرأة. كالستيعابو التاـ أنو من احملػاؿ القضػاا 

صمػنا يف البدايػة إذل علا كا ة القػيم كاملقدسػات الػف أبػدعتها املػرأة علػا د عػة كاحػدة  دل 
استهداؼ املػرأة بشػكل مباشػر  بػل جهػد علػا تعلػم كيفيػة  ػبط ىػ ه التطػورات اىل ريػة 
املبتدىعة بريادة املرأة كترتيبها ك ب مصاحلو ىػو  يمػا بعػد. ك ػ ا الػنمط ك ػع الرجػل أسػه 

 النظاـ االجتماعي الطبقي األبوم ال م سيقيم نفوذه كيكرس سلطتو  يو.
ة الف تركت بصماهتا يف عهدىا علا الكثري من التطورات كاإلصمادات ىك ا  رف املرأ

كاالخرتاعػػات الػػف  تحػػت السػػبيل للتػػاريخ البشػػرم  دل تػػتمكن مػػن حتقيػػب االنسػػجاـ مػػع 
ظركؼ اإلنتاج اىلديػدة املعقػدة  بػل اكتفػت بانتحػاا سمطهػا القػدصل. كدل تقػدر علػا حتويػل 
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ػػػم رة يف القػػػدصل النظػػػاـ الػػػ م أبدعتػػػو ىػػػي كت يػػػريه أك أاػػػا  دل تػػػرى داعيػػػان لػػػ لك   ظلػػػت مسى
كعالقػػة بػػو. أمػػا الرجػػل الػػ م انتهػػز ىػػ ه الفرنػػة  قػػد جعػػل املنتجػػات الػػف أنتجتهػػا املػػرأة 
كسيلة للتجارة  ك ا انفتا علا العادل اهارجي   بػدأ بردخػاؿ املنتجػات كاملخرتعػات الػف 

 إذل السوؽ عن طريب التجارة.تنت  يف جمتمعو كلكن تفتقر إليها اىلماعات األخرل  
كمػع تطػور كسػائل اإلنتػاج ىلػة الرجػػل املهػتم بالتجػارة إذل إنػزاؿ السػلعة الفائضػة لديػػو 
إذل السػوؽ بػػثمن يضػاىي قيمتهػػا احلقيقيػة أ ػػعا ان مضػاعفة لي تػػا  ػا لػػصن ال حػدكد لػػو. 

ة. كقػػد أقيمػػت كىػػ ا باألنػػل ىػػو الرأمساليػػة األكذلم أك النمػػوذج التطبيقػػي األكرل للرأمساليػػ
شػػبكة العالقػػات الرأمساليػػة األكذل ىػػ ه مػػن قبػػل الرجػػل برتبعػػو علػػا القػػيم كاملقدسػػات الػػف 

 خلقتها املرأة  كالتصرؼ  ا.
لقد تطورت أشكاؿ امللكية العامػة كامللكيػة اهانػة معػان كمتةسسػت يف مرحلػة اجملتمػع 

لػػا األرض أيضػػان. كمػػا االنتقػػارل ىػػ ه  كتبػػدل ىػػ ا بسػػيادة ىػػ ين النمطػػني مػػن امللكيػػة ع
نػػان مسػػتقلة لوحػػدىا مػػن قبيػػل التجػػارة  النجػػارة   انفصػػلت احلػػرؼ عػػن األرض لتصػػبا ًمهى
التعدين  احلياكة  نناعة اهزؼ كلريىا من املهن الف لدت مسالك ال ظمكػن االسػت ناا 
عنها يف االقتصاد  يث حتولػت إذل ركػائز أساسػية للمجتمػع الطبقػي املتطػور علػا أسػاس 

 كية اهانة.املل
كقػػد أسػػفرت مةسسػػة البنيػػة التحتيػػة االقتصػػادية كالبنيػػة الفوقيػػة املتمركػػزة حػػوؿ املعابػػد 
املسماة بػ"الزيكورات" عن إعادة تنظيم اىلماعات البشرية بعظمة نادرة دل يوجػد هلػا قػرين 
يف تػػػػاريخ اجملتمعػػػػات حػػػػ  ذاؾ الزمػػػػاف. أمػػػػا بنيػػػػة اجملتمػػػػع املتسػػػػعة با ػػػػطراد كاملتمةسسػػػػة 

اعديان  نجم عنها ذىنية كمتةسسات جديدة أسػفرت بػدكرىا عػن نشػوا بنيػة اجتماعيػة تص
جديػػدة مسػػتندة إذل اهصػػائص املهنيػػة الصػػاعدة إذل جانػػ  أكانػػر النسػػ  املوجػػودة مػػن 

 قبل.
دل يعػػرىؼ حػػ  ذاؾ الوقػػت دكر الرجػػل يف عمليػػة التكػػاار  لكػػن  كباسػػتيعاب الرجػػل 

رأة علػػا نقػػيو مػػا كػػاف عليػػو سػػابقان.  بينمػػا كػػاف يعتػػ  هلػػ ه احلقيقػػة  يت ػػري موقفػػو مػػن املػػ
املػػػرأة إهلػػػة يف السػػػابب  جػػػنا يف ىػػػ ه املػػػرة  كانطالقػػػان مػػػن دكره اىلنسػػػي  إذل إعػػػالف ذاتػػػو 

الرب. كلدا ب لك الرجل "أبو" االكالد الػ ين تنجػبهم املػرأة مثلمػا نػار "سػلن"  -امللك
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الػ م كػاف سػارم املفعػوؿ يف -وؽ األـ" اجملتمع أيضان. كمع ى ا الت ري اىلػارم حتػوؿ "حقػ
إذل نػػػػػاحل الرجػػػػػل لتبػػػػػدأ كا ػػػػػة القػػػػػوانني االجتماعيػػػػػة بالسػػػػػرياف  -نظػػػػػاـ اجملتمػػػػػع األمػػػػػومي

كالفاعلية لصاحل جنه الرجػل  أم األب. ىكػ ا  ػرف أكانػر نػلة الػرحم كالقرابػة بر ػاعة 
بػػط دـ احلليػػ   كالػػف تشػػكل دعامػػة حقػػوؽ األـ املا ػػي  تطػػورت  يمػػا بعػػد لتصػػبا ركا

ماسسة علا دـ األب  قط. أم أف أحػد أىػم العوامػل املػاارة يف قلػ  اآلليػة االجتماعيػة 
هلػػػ ه املرحلػػػة كسػػػلبها مػػػن املػػػرأة إلعماهلػػػا لصػػػاحل الرجػػػل  ىػػػو بػػػدا سػػػرياف مفعػػػوؿ سلسػػػلة 

 النس  حس  األب  ال األـ.
نتػاج كب لك نزع الرجل ال م ازدادت كفااتػو املهنيػة مػع ازديػاد مػدل مسػاشمتو يف اإل

 ػاحتكر القيمػة الفائضػػة لدنتػاج يف يػػده؛ نػزع لػػدل اسػتيعابو لػػدكره يف عمليػة التكػػاار إذل 
تػرؾ رأمسالػو املػرتاكم ألكالده مػن دمػو. كيف حػػني دل حتػظى معر ػة "ىػل األكالد املولػودكف مػػن 
ي املرأة الف يشاطرىا الرجل العيش ىم منو أـ ال؟" بةية أشمية أك معص يف النظاـ االجتماع

األمػػومي الػػ م تسػػرٌي أمػػوره اقتػػداان  قػػوؽ األـ سػػالفان؛ شػػرع الرجػػل  يمػػا بعػػد يف تشػػكيل 
أسػػػػاس األكانػػػػر االجتماعيػػػػة تقتضػػػػا العقليػػػػة األبويػػػػة البػػػػارزة حػػػػديثان. كتوجػػػػ  القػػػػانوف 
األبػػػػػوم اىلديػػػػػد الػػػػػ م سػػػػػٌنو الرجػػػػػل يكػػػػػوف األكالد الػػػػػ ين تلػػػػػدىم املػػػػػرأة ىػػػػػم أكالد األب 

ب أمػػالؾ الرجػػل كدمتلكاتػػو املاديػػة. ك ػػ ا املعػػص  ػػرف كػػل رجػػل شخصػػيان  أم أاػػم أنػػحا
 شرع برتؾ إراو كملكيتو اهانة لاكالد ال كور ال ين سيحا ظوف علا إدامة نسبو. 

أما ك ع املرأة اىلديد حس  سلسلة النس  األبوم  لم يتعد  أف تكوف جمرد منجبة 
ػػػو. كمػػػا لػػػدت كسػػػيلة  اريػػػة بػػػني   للولػػػد الػػػ م سػػػيحا ظ علػػػا نسػػػ  الرجػػػل كيىػػػًرثي ميٍلكى

العشائر إلكثار ملكية األب كاركاتو اهانػة عػن طريػب الػزكاج. كبالتػارل ارتػبط مصػري املػرأة 
يف الػػػزكاج أك الطػػػػالؽ أك عػػػدد األطفػػػػاؿ الواجػػػ  إذمػػػػا م أك مكانتهػػػا يف املنػػػػزؿ كاجملتمػػػػع 

 بقسطاس الرجل كمدل إنصا و إياىا.
رأسػػػان علػػػا عقػػػ   قػػػد أسػػػفر يف البدايػػػة عػػػن  أمػػػا انقػػػالب الػػػدكر االجتمػػػاعي للمػػػرأة 

كفػاح كحتػدٍّ ملحػػوظ انعكػه علػػا امليثيولوجيػات  إال أاػا دل تتولػػل يف املنازعػات العنيفػػة 
املريرة ك قان لطبيعػة بنيتهػا املخالفػة لػ لك  كبالتػارل  قػدت مفعوهلػا كتةاريىػا بشػكل ملفػت 

األلفػي عامػان. كبعػد مػركر ىػ ه للنظر مع الو عية اىلديػدة الػف دخلتهػا   ػل  ػرتة قاربػت 
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الفػػرتة العػػابرة املمتػػدة أللفػػي عػػاـ كاملليئػػة باالشػػتباكات كالصػػراعات الػػف كانػػت عنيفػػة تػػارةن 
كىادئػػػة تػػػػارة أخػػػػرل  كػػػػاف الطػػػػابع الػػػػ كورم التسػػػلطي ىػػػػو ال الػػػػ .  قػػػػاـ جػػػػنه الرجػػػػل 

الدكلػػػة  املهػػػيمن بتطػػػوير نظامػػػو كماسسػػػاتو يف الزيكػػػورات الػػػف تعػػػد النمػػػوذج األكؿ آلليػػػة
املركزيػػة احلاليػػة.  ػػالزيكورات لػػػدل السػػومريني كانػػت ترمػػز للمركػػػز )الدكلػػة املدينيػػةم الػػػ م 
تػػنظ م  يػػػو النمػػػاذج الػػػف تلعػػػ  دكران مركزيػػػان  يمػػػا يتعلػػػب بػػػةمور املعابػػػد كاألعمػػػاؿ اىلماعيػػػة 

 كاإلدارة االجتماعية.
لنظاـ السماكم علا كجو بالتارل تعت  ى ه املراكز الف تتحلا تعاشل سامية كممثلة ا

األرض  كالف تعد ىوية اجملتمػع ذاتػو؛ مثػاالن مصػ ران لكا ػة اجملػاله الكبػرية  مراكػز العمػل  
املقػػرات العسػػػكرية  املراكػػػز الرتبويػػة كالثقا يػػػة الػػػف سػػيتم تطويرىػػػا الحقػػػان علػػا مػػػر التػػػاريخ 

كمػا مت تقػديه   احلضارم برمتو. تعػص آخػر  هػي الػرحم األـ "األنػلي" لتمةسػه الدكلػة.
الزيكػػورات  الػػف ظمكننػػا إطػػالؽ اسػػم "الدكلػػة املدينيػػة" عليهػػا  منػػ  البدايػػة بسػػب  العطػػاا 
الفائب كالنادر ال م ذمم عنها عػن طريػب الكهنػة الػ ين نػاركا أيػديولوجيي "مينىظِّػرم" ذاؾ 
ا العصػػػر  كنيًقػػػشى يف عقػػػوؿ النػػػاس أاػػػم دمثلػػػو النظػػػاـ السػػػماكم علػػػا كجػػػو األرض ليىٍسػػػميو 

 ب لك إذل أرقا مناىل السلطة كالنفوذ. 
مػػن جهػػة أخػػرل  ػػرف رقػػٌي الكهنػػة إذل ىػػ ه املرتبػػة كػػاف يعػػا تراجػػع املػػرأة مػػع الػػػزمن 
كهتاكيهػػػػػا إذل الدرجػػػػػة الثانيػػػػػة. علػػػػػا العمػػػػػـو  ػػػػػرف اإلدراؾ بػػػػػةف نقطػػػػػة االنطػػػػػالؽ لعبوديػػػػػة 

كهنػػػة كقصػػػور اإلنسػػػاف كعبوديػػػة جػػػنه املػػػرأة قػػػد حتققػػػت يف اجملتمػػػع السػػػومرم كمعابػػػد ال
امللوؾ؛ يكتس  نصران ساحقان كةىم اكتشاؼ يف تاريخ احلضارات. ككةف احلػط مػن شػةف 
املرأة كإسقاطها كجنه ال يكفي   تم العمل علا است الهلا كرحدل أىم كسػائل اهلبػوط 
بػات لتلقػي التعلػيم يف املعابػد الػف أنػبحت  بالنظاـ رمو اهلاكية  يما بعد.  الفتيات املنتخى

ن  سيصػػبحن الحقػػان مػػن أكثػػر الوسػػائط تػػةاريان يف نػػيد الرجػػاؿ املوجػػودين  ػػمن تعػػٌ   ػػ
النظػاـ القػائم. كبػػ لك يقػتحم اجملتمػع جػػدراف املعبػد ليحتػل مكانتػػو يف إدارتػو مػن ناحيػػة  
كيتم السقوط بو من الطرؼ الساقط أكثر  ةكثر من ناحية أخرل. ىك ا يتم ترتي  أكؿ 

كألكؿ مرة يىدعىمي نػزكعي اىلنسػني للنػزكات الشػهوانية احليوانيػة ماامرة دنيئة علا ى ا املنواؿ. 
ـى القائم بقوة كػ ل. كمػن احلقػائب املعرك ػة أف أكؿ مركػز اقػايف كعقائػدم  دكف حدكد النظا
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لبيوت الدعارة العامة يف التاريخ قد أيسه يف املدينة "نيبػور" الشػهرية  حيػث أيطلًػب عليهػا 
ة املسػػػتنقع الػػػ م أنػػػي   يػػػو اجملتمػػػع برمتػػػو بالدناسػػػة اسػػػم "موسػػػاقادين" لتلعػػػ  دكر بػػػار 

كالدنااة. ككاف ميقد ران علا للمجتمع املالن مػن اىلػنه املػنحط كطبقػة العبيػد أف يتخػبط 
يف قعػػر ىػػ ا املسػػتنقع إذل مػػا ال اايػػة. إنػػو النيػػل مػػن اإلهلػػة األـ كاإلنسػػاف احلػػر الطبيعػػي  

ن ليػتم تػػةليههم  يػتم إلػراؽ العبيػد يف املعابػػد  بينمػا يسػمو أ نػديو اجملتمػػع الػ كورم املهػيم
أكالن كبيػوت الػدعارة اانيػان  يػث لػن يكػوف تكنػػتهم إنقػاذ أنفسػهم مػن ىػ ا الػبالا املفجػػع 

 قط.
 -الكػػػػاىن  كبعػػػػدىا إذل امللػػػػك -كيف حػػػػني ارتقػػػػا اىلػػػػنه الرجػػػػورل إذل مرتبػػػػة امللػػػػك

ب ة املرأة  كاجملمىع علا أاا الرب؛  قد استوذل علا سائر التطورات احلضارية املصبولة بص
حتظػػػا تكانػػػة اإلهلػػػة األنثػػػا  ػػػمن النظػػػاـ االجتمػػػاعي األمػػػومي  كجعلهػػػا ملكػػػو اهػػػاص 
كتنكر للعصر ال ى  ال م عاشتو املرأة ليستمر علا حالػو تلػك إذل راىننػا. ذلػك أف كػل 

 ػػا  خطػػوة حضػػارية تتميػػز بطبيعػػة  رديػػة تقػػـو  صػػر التطػػور  ػػدكدىا ىػػي كتعتػػ ه قػػد بػػدأ
كمعهػػا  ككػػ لك األمػػر بالنسػػبة حلضػػارات اجملتمعػػات الطبقيػػة األبويػػة املبتدئػػة بالسػػومريني  

األمػػػومي  -حيػػث طػػػورت كػػػل شػػػيا طمصػػػها باسػػػتيالئها علػػػا مقدسػػػات العصػػػر النيػػػوليف
كاسػػتثمارىا إياىػػا بػػنفه األنانيػػة املػػ كورة أعػػاله. بػػل حػػ  أف ىػػ ا النظػػاـ األبػػوم اىلديػػد 

قد أرجع خلب كػل شػيا إذل النظػاـ اإلهلػي الػ م خلقهػم ىػم أيضػان  ذم النفوذ ال كورم 
كىكػػػ ا  ػػػرف طبقػػػة الرىبػػػاف الػػػ ين عػػػززكا أك ػػػاعهم  أم الطبقػػػة ال كوريػػػة املسػػػيطرة  قػػػد 
باشرت  طو خطوهتا التارطميػة يف السػمو تصػطلا اإللػو كاالعتقػاد بػو متامػان تحػاذاة اقا ػة 

عابػػد. كبالتػػارل شػػرع الرىبػػاف تةسسػػة النظػػاـ األبػػوم اإلهلػػة األنثػػا كرموزىػػا املتواجػػدة يف امل
كتػػػدكين تػػػارطمهم ىػػػم مػػػن خػػػالؿ ظػػػواىر التحػػػوؿ إذل السػػػلطة  كالفػػػرز الطبقػػػي  التعسػػػكر 

 كالتدين.
بينما استطاع الرجل ألكؿ مرة بتقربو ى ا تكريه نفوذه علا املػرأة مػن ناحيػة  متكػن 

كؿ. أم أف الطبقة املسػحوقة األكذل من الناحية األخرل من توطيد نشوا الفرز الطبقي األ
يف التػػاريخ كانػػت املػػرأة   شػػٌكلت بػػ لك أر ػػية خصػػبة لنشػػوا الطبقػػات األخػػرل أيضػػان. 
كظمكننا االستنباط أنو يتوارل كراا الكيانات احلضػارية املركزيػة املسػتمرة حػ  يومنػا احلا ػر 
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ألكؿ دكلػػة مركزيػػة يف  بػػدايات النظػػاـ السػػومرم امليثيولػػوجي كالركحػػاشل الػػ م يعػػد انعكاسػػان 
 التاريخ.

رلم اعتبار بدايات السومريني بداية للتاريخ احلضارم يف كا ة املصادر املدكنة  كرلم 
أف ىػػ ا السػػياؽ احلضػػارم قػػد أكسػػ  اإلنسػػانية الكثػػري الػػو ري؛ إال أف ىػػ ه البدايػػة ىػػي 

لا ى ا التناقو بداية ااية كانداار املرأة كاإلنسانية  عاا يف نفه الوقت  كىي حتتوم ع
الكبري كمتثلو. إف النظاـ األبوم كالتكوينة الطبقية  الل ين يعتػ اف طليعػة ىػ ه املرحلػة  قػد 
تركػػا بصػػماهتما علػػا كا ػػة مراحػػل التطػػور االجتمػػاعي بػػداان مػػن العبوديػػة  كتركػػا لدنسػػانية 

 العقد الكةداا الف ال ظمكن  كها كمرياث ال يزاؿ مستمران ح  يومنا احلا ر.
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 الفصل الثالث                    
 

 المرأة في المجتمعات الطباية    
الػػػػ م ابتػػػػدأ بالسػػػػومريني -تطػػػػورت األر ػػػػية اهصػػػػبة املو ػػػػوعية للمجتمػػػػع الطبقػػػػي 

 1111يف أعػواـ ) -كاستمر مع البابليني ال ين عزلوا املرأة متامان عػن اجملتمػع كشم شػوىا  يػو
يػػة إنتػػاج الكػػدح كظهػػور احملانػػيل الزائػػدة عػػن اللػػزـك ـ.م مػػع ازديػػاد كم 1111 -ؽ.ـ.

"القيمػػػة الزائػػػدة" يف ميػػػادين الزراعػػػة كاحلػػػرؼ اليدكيػػػة؛ كذلػػػك متاشػػػيان مػػػع مسػػػتول التقػػػدـ 
املوجػػود يف القػػول املنتجػػة كالنػػاجم عػػن تقسػػيم العمػػل اىلمػػاعي الناشػػا بػػني اىلماعػػات. 

ة األموميػػػػة االجتماعيػػػػة  كالػػػػف كتضػػػػي الػػػػزمن تتحػػػػوؿ القميػػػػة الزائػػػػدة املكتسػػػػبة يف املرحلػػػػ
حتكمت  يها القػول اإلداريػة يف ذاؾ العهػد لتسػتثمرىا يف خدمػة مصػاحل اجملتمػع املشػاعي 
كعملت علا توزيعها تا يناس  ذلك؛ تتحوؿ  يما بعػد مػن ملكيػة عامػة إذل قيمػة زائػدة 

اػركات تلػك  حمتكىرة هدمة القػول املهيمنػة السػاعية لتكػوين ملكياهتػا اهانػة. كمػع ازديػاد
الفئات نتيجة ح  التملك لػديها  حصػل التصػنين االجتمػاعي الػ م أسػفر عػن ظهػور 

 الطبقات احلاكمة كبدا الفرز الطبقي يف اجملتمع.
ؽ.ـ. إذل يومنػا الػراىن  تػاريخ  1111يعد تاريخ اجملتمع الطبقي املبتدئ من  أعػواـ 

ادية كالسياسػػػية كالثقا يػػػة نفػػػوذ الرجػػػل يف الط يػػػاف كالػػػبطش علػػػا كا ػػػة األنػػػعدة االقتصػػػ
كإظهاره قوتو علا مدل أربعة آالؼ سنة. كتعت  ى ه املرحلة الػف ًتًكنىًتنػا إطػالؽ تسػمية 
"مرحلة التحضر" أك "اورة احلضارة" عليها؛ تعت  يف مضػمواا اػورة الرجػل.  ظػواىر الفػرز 

األيػديولوجيات ذات الطبقي  التسلط  التعسػكر  التػدين الػف طيػوِّرت دكمػان اعتمػادان علػا 
الطػػابع الرجػػورل منػػ  نشػػوا اجملتمػػع الطبقػػي؛ اسػػتمرت يف منحاىػػا منتهلػػة قوهتػػا مػػن تلػػك 
الثورة ذات الصب ة ال كورية لرتسخ نظامها مع مضي الزمن كعلا  رتات متعاقبة بتنظيمها 
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ب لك  ملاسساهتا الفوقية كالتحتية بداان من الدكلة إذل األسرة كمن احلقوؽ إذل الفن  لترتؾ
 بصماهتا علا نفحات التاريخ.

اػػورة الرجػػل ىػػ ه الػػف كػػ ت ارتكػػازان إذل بػػراعم التطػػورات العظيمػػة الػػف خلقتهػػا الثػػورة 
النيوليتية املتسمة  منيان  انيات اورة املرأة يف مرحلة عبػور اإلنسػانية إذل عصػر احلضػارة 

قػػػػػط مػػػػػع ظهػػػػػور كاجملتمعيػػػػػة؛ عملػػػػػت علػػػػػا اقتصػػػػػار التقػػػػػدـ احلضػػػػػارم كحصػػػػػره بالرجػػػػػل  
اجملتمعػػػات الطبقيػػػة  كعزلػػػت املػػػرأة عػػػن املسػػػار التػػػارطمي. يف احلقيقػػػة   كػػػل سمػػػاذج اهليمنػػػة 
كالنفػػػوذ كالفػػػركزات الطبقيػػػة الظػػػاىرة علػػػا مػػػر التػػػاريخ إذل يومنػػػا احلا ػػػر؛ قػػػد تطػػػورت يف 
أساسها اعتمادان علا كالدة اورة الرجل  أم ىيمنة الرجل علا املرأة  لتتخػ  أبعػادان أكسػع 
طرديان. أما الفرز الطبقػي الػ م بػدأ يف التػاريخ بتملػك الرجػل لكػدح املػرأة كاحتكػاره إيػاه  
كمن مث بامتالكو للمرأة ذاهتا؛  جعل من املرأًة الطبقةى األقدـ تعر ػان للسػحب كاالسػتعمار  
كألعمػب كأ ظػع كأخبػث كأ ػػل ىيمنػة كسػطوة يف تػاريخ اإلنسػػانية  كبالتػارل نػارت تتميػػز 

ي قػػابع يف احلضػػيو كمعػػزكؿ متامػػان عػػن اجملتمػػع. تعػػص آخػػر  ػػالعبور إذل اجملتمػػع بواقػػع طبقػػ
الطبقػػػي ىػػػو يف األسػػػاس عبػػػور إذل سػػػطوة الرجػػػل مػػػن كا ػػػة النػػػواحي  كبشػػػكل ال تعػػػرؼ 
احلدكد  يث لدت معها كل اآلهلة ككل اإلم اطػوريني ذكػوران  كدل يبػبى ىنػاؾ أم أاػر ألم 

املعػدكدات كحػاالت اسػتثنائية يف التػاريخ   هػن أيضػان   إهلة أنثا. كلػو بقيػت بعػو النسػاا
 كن نساا ذات طبائع ذكورية  كقد مارسن نفوذان خمتالن لل اية كمناىضان ملصاحل املرأة. 

ىك ا أيًعد ت أر ية احلركب كاملعارؾ كالفقر كالتمايز ال م استمر آلالؼ السػنني يف  
نسػػػانية مثنػػان باىظػػػان خالهلػػا. كيف حػػػني كنػػن النظػػاـ األبػػػوم ال الػػ  تصػػػاعديان  ككل ػػن اإل

انقلػػػ  العقػػػد الػػػ م عقدتػػػو املػػػرأة مػػػع اجملتمػػػع سػػػالفان رأسػػػان علػػػا عقػػػ  علػػػا يػػػد الرجػػػل؛ 
اكتسػػػبت سػػػطوة الرجػػػل ماىيػػػة رياديػػػة تركػػػت بصػػػماهتا علػػػا سػػػياؽ تقػػػدـ اجملتمعػػػات مػػػن 
خػػػػالؿ إطارىػػػػا األيػػػػديولوجي كنظػػػػاـ قيمهػػػػا ككحػػػػدة قواعػػػػدىا املو ػػػػوعة. كبقطػػػػع الرجػػػػل 

شػػػواطان ال حمػػػدكدة يف مسػػػار التقػػػدـ نتيجػػػة متركػػػز قوتػػػو مػػػع بدايػػػة ىػػػ ه املرحلػػػة اىلديػػػدة  أ
نلما علػػا العكػػه مػػن ذلػػك  هتاكيػػان حػػادان كتالشػػيان  ظيعػػان يف قػػوة املػػرأة. كمػػا ىػػ ا سػػول 

 بداية تاريخ العبودية ال م تةنل  يو هتاكم املرأة كتدنيها تصاعديان.
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مثلمػػا تػػزعم أللػػ  املواقػػن  -  طبيعتهػػا كتكوينتهػػاكيف النتيجػػة  دل يسػػر املػػرأة بسػػب
بػػػػػل خسػػػػػرت يف لمػػػػػرة  ػػػػػرتة الفػػػػػرز الطبقػػػػػي اىلػػػػػارم خػػػػػالؿ التطػػػػػور  -الرجوليػػػػػة املهيمنػػػػػة

االجتمػػػاعي اجملحػػػػن.  ػػػاملرأة كبطبيعتهػػػػا املناقضػػػة كالنابػػػػ ة للفػػػرز الطبقػػػػي  كانطالقػػػان مػػػػن 
اطرة؛ دل تسػػتطع الػػدخوؿ يف جوىرىػػا االشػػرتاكي كطبيعتهػػا املميػػزة باملسػػاكاة كالعدالػػة كاملشػػ

تػػاريخ اجملتمعػػات الطبقيػػة  بػػل عانػػت مػػن السػػقوط علػػا الػػدكاـ. كبػػ لك نػػار سػػػقوطها 
تعبػػريان عػػن سػػقوط اإلنسػػانية كالشػػعوب بةكملهػػػا يف نفػػه الوقػػت. مػػن ىنػػا  ػػرف اسػػػرتداد 

سػها املرأة حلقيقتها اىلوىرية األكذل كنػب تها األنثويػة العائػدة للعهػد األمػومي  كالػف دل تدن
حضارة السلطة الرجولية كال اجملتمع الطبقػي الػ م أحلػب اهلزظمػة بػاملرأة يف التػاريخ؛ سػيحيي 

 إيتوبيا "طوباكية" التحرر للشعوب كلدنسانية برمتها علا السواا كصمعلها حياتية.
 
  المجتمع العبودي والمرأة:ـ 

تمعػػات تشػكل عهػد احلضػارة العبوديػة  الػػ م يشػكل أكؿ حلقػات سلسػلة تػاريخ اجمل
الطبقيػػػػة كيبػػػػدأ بالسػػػػومريني ليسػػػػتمر مػػػػع احلضػػػػارات البابليػػػػة كاآلشػػػػورية كاملصػػػػرية كلريىػػػػا؛ 
تشػػػكل مػػػع بػػػدا ظهػػػور القيمػػػة الزائػػػدة ككالدة امللكيػػػة اهانػػػة كمػػػا ذمػػػم عنهمػػػا مػػػن  ػػػرز 
طبقػػػػي. كتعػػػػٌ  احلضػػػػارة العبوديػػػػة  الػػػػف عٌر ػػػػت اإلنسػػػػانية للػػػػبطش كالط يػػػػاف كالتعػػػػ ي  

عن العهد ال م شهد الفرز الطبقي بةحٌد كأشٌد أشكالو نظران ملمارسة  كالعنن الالحمدكد 
 القهر كاالست الؿ الفظ بةقسا أشكالو  يو.

كمػػع ظهػػور التوازنػػات اىلديػػدة يف اإلنتػػاج انتقلػػت القيمػػة الزائػػدة املكتسػػبة إذل أيػػدم 
م اجملموعػػػات الػػػف حتتػػػل مكااػػػا يف مقدمػػػة اجملتمػػػع  دمػػػا أسػػػفر ذلػػػك عػػػن أف ضمظػػػا القسػػػ

السػاحب املتبقػػي يف اجملتمػػع بةقػل قػػدر مػػن كميػة احملانػػيل النا ػػة رلػم اىلهػػود األكثػػر الػػف 
بػػ لوىا يف كػػدحهم لدنتػػاج  كبالتػػارل ازدادت أكانػػر تبعيػػة ىػػ ه األللبيػػة لتلػػك الزمػػرة مػػن 

سػواا املكتسىػبة باإلنتػػاج أك التجػارة أك حػػ   -األلنيػاا بػاٌطراد. إف تكػػد س القيمػة الزائػػدة 
يف أيػػػػػدم زعمػػػػػاا ىػػػػػ ه اجملموعػػػػػة العليػػػػػا  كالػػػػػ م سػػػػػاعد علػػػػػا تكػػػػػريه ىرميػػػػػة  -هػػػػػ الن

اإلشػػراؼ مػػع مضػػي الػػزمن؛ قػػد زاد مػػن حػػدة اهلػػو ة بػػني النػػاس  كأدل بػػ لك إذل اإلسػػراع 
أكثػػر يف إعػػداد األر ػػية لزيػػادة الفركقػػات كالتفاكتػػات االجتماعيػػة. بالتػػارل  عجػػز الشػػكل 
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إلنتػػػاج املت ػػػرية  عػػػن حماكػػػاة قػػػول اإلنتػػػاج كعالقػػػات اإلدارم القػػػائم كاملنبثػػػب مػػػن ظػػػركؼ ا
اإلنتػػػاج الػػػف تتحػػػرؾ  ػػػمن ديناميكيػػػة مسػػػتمرة  كعػػػن تلبيػػػة متطلباهتػػػا؛ قػػػد حػػػت م  ػػػركرة 
الت يػػري كأعػػد الظػػركؼ الرمػػالؿ التكوينػػة القدظمػػة السػػائدة ككالدة أسػػالي  إنتاجيػػة حديثػػة 

 عو ان عنها.
اد قػػػػػػول جديػػػػػػدة للكػػػػػػدح مػػػػػػع ازديػػػػػػاد كبػػػػػرتابط التطػػػػػػورات اإلنتاجيػػػػػػة املسػػػػػػتمرة برصمػػػػػػ

مسػاحات اإلنتػاج كشػرط  ػركرم؛ شػكلت ىػػ ه املػوارد اىلديػدة املكتشػفة أر ػية لظهػػور 
نظػػاـ الػػرؽ الػػ م شػػكل  يػػو كػػدح العبيػػد املػػالفني مػػن أسػػرل احلػػركب أك الفقػػراا العػػاجزين 
عػػػن د ػػػع ديػػػوام  أسػػػاس اإلنتػػػاج. كباكتشػػػاؼ الػػػدكر املػػػاار كالفعػػػاؿ لكػػػدح اإلنسػػػاف يف 
اإلنتػػػاج علػػػا كجػػػو اهصػػػوص  تفشػػػت العبوديػػػة أكثػػػر  ػػػةكثر. كهلػػػ ا السػػػب   ػػػرف العهػػػد 
العبودم ىو اسم أطلب علا تاريخو نشبت  يو أ رل املعارؾ كاحلركب االست اللية  كساد 

 النه  كالبطش كالالمساكاة.
كبتكػاان تبػػادؿ البضػػائع بػػني القبائػل دل يعػػد اإلنتػػاج مقتصػػران علػا كونػػو جمػػرد نشػػاط 

هدؼ تػػةمني االسػػتهالؾ الفػػردم  بػػل نػػار كسػػيلة لصػػنع املػػواد بقصػػد الت يػػري  قػػط. يسػػت
كسيلة للت يري  أم نار"ميٍلكان". كزمػص بالػ كر  -كح  اإلنساف -حينئ  نار كل شيا 

ىنا النساا اللواك لدكف كسيلة للتبادؿ بقصد زيادة العدد كقوة العمل  كما نبع عن ذلك 
صػػدد  دمػػا زاد مػػن كػػوان جمػػرد سػػلعة أك مػػادة ال لػػري. تعػػص مػػن منا سػػات متزايػػدة  ػػ ا ال

 آخر  ةكؿ من تعرض لالستعباد كاالستمالؾ كاف املرأة بال ات.

ىك ا حتولت الصراعات كالنزاعات املسػرية سػالفان مػن أجػل لقمػة العػيش كسػد الرمػب  
رجػاؿ كضركرة من  ركرات استمرار احلياة  إذل نزعة  تاكة ال ظمكن كبحها ط ت علػا ال

ماسسػػي النظػػاـ اىلديػػد كىػػم يلهثػػوف  مػػوح كجشػػع المػػتالؾ الثػػركات كاألرض كاإلنسػػاف 
كاملػػػرأة. أم  كبرصمػػػاز  احتكػػػار كػػػل شػػػيا كاالسػػػتيالا عليػػػو. كبالتػػػارل يفػػػتا الرجػػػل بػػػاب 
احلػػػركب الػػػػف دل يمػػػد  يمػػػػا بعػػػد يف التػػػػاريخ البشػػػرم علػػػػا مصػػػراعيو. كباعتبػػػػار الثػػػػركات 

لعبيد الواقعني يف األسر أاناا احلػركب  قػد أ ػا ت إذل قػوة الرجػل احلديثة النابعة من كد ا
قوة أخرل؛ عمد الرجل بدكره إذل التشبث بةظا ره كأسػنانو  ػركب االسػتعباد تلػك  كالػف  
كٌبدت اإلنسػانية خسػائر  ادحػة يف القػيم السػامية. كيف األكطػاف املفتوحػة بضػربة السػين 
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عمػػػاؿ الشػػػػاقة حتػػػت  ػػػػ ط السػػػوط  كبالتػػػػارل مت زج األسػػػرل مػػػػن النسػػػاا كالرجػػػػاؿ يف األ
أيسػػػًقطت القػػػيم اإلنسػػػانية إذل املرتبػػػة احليوانيػػػة كأيقًحػػػم النػػػاس يف  ػػػوائب خانقػػػة قػػػػاىرة دل 

 يعودكا  يها قادرين علا أخ  أنفاسهم من شدة الظلم كالقمع احملدقىني  م.
والدة أسػػػػفرت ىػػػػ ه الت ػػػػريات اىلاريػػػػة يف البػػػػص التحتيػػػػة عػػػػن هتيئػػػػة أر ػػػػية خصػػػػبة لػػػػ

تركػػت بصػػماهتا علػػا نػػػفحات التػػاريخ  بػػل كأ لحػػػت يف  -مػػن قبيػػل الدكلػػػة -منظمػػات
تةمني دظمومتها إذل يومنا احلا ر. كرلم أف الدكلة كلدت يف البداية حصيلة احلاجة لكػبا 
ىلػػػاـ املنػػػاكئني للنشػػػاطات االجتماعيػػػة كالطبقػػػات البػػػارزة  إال أاػػػا لػػػدت  يمػػػا بعػػػد أداة 

ت املهيمنػة الػف اسػتثمرهتا لتكػريه نظامهػا كتػةمني نػريكرتو  حيػث متسك بزمامها الطبقػا
أف أعظػػػم تػػػدبري كأمػػػػل تنظػػػيم يف سمػػػػوذج اجملتمػػػع العبػػػودم ظمكػػػػن مالمسػػػتو يف "الدكلػػػػة". 
ــ مين ديمومتتــا  فالدولــة رتــرت فــي التــاريخ كمل ســة يعمــل علــى وــيانة التيمنــة وي

كيف  يا ية والحاوقية وغيرها.ويعزيز نفوذها في كافة مجاالت الحياة العسكرية والس
الفػػرتات الالحقػػة أنػػبحت منظمػػات الدكلػػة  الػػف عملػػت علػػا ترتيػػ  سماذجهػػا املصػػ  رة 

 علا سمط الدكؿ املدنية  قاعدة ساعدت علا تطور االم اطوريات العبودية العمالقة.
 التػػػدك ؿ يف مضػػػمونو يعػػػا تعزيػػػز شػػػاكف الطبقػػػة املهيمنػػػة كامتيازاهتػػػا الػػػف تط ػػػا علػػػا
اجملتمع  كتكريسها يف احلياة. ككل كيانات الدكلة البارزة علا مر التػاريخ ىػي ذات نػب ة 
ذكوريػػة  ذلػػك أف الرجػػل  كك قػػان لتكوينتػػو العسػػكرية الػػف اكتسػػبها يف بداياتػػو  عمػػل علػػا 
توطيد نفوذه ع  مثل ى ه التنظيمات علا األرجا  كمتتني سلطتو من خالؿ املاسسات 

 الدكلة كاىليش.العسكرية من قبيل 
تتشػػػابك ىيمنػػػة الرجػػػل يف اجملتمػػػع العبػػػودم مػػػع اهليمنػػػة الطبقيػػػة لتتحػػػوؿ إذل ىيمنػػػة 
اجتماعيػػة  كتصػػبا الػػ كورة بعػػدىا دلػػيالن علػػا اىلػػنه املهػػيمن  الطبقػػة املهيمنػػة  كالدكلػػة 
املهيمنػػػػة. ىكػػػػ ا تىػػػػدىك ؿ الرجػػػػل كأرسػػػػا نفػػػػوذه عػػػػ  ماسسػػػػاتو علػػػػا كا ػػػػة خاليػػػػا الثقا ػػػػة 

لقد شي دت الثقا ة ال كورية املهيمنة حضاراتو أ فت علا نظامهػا القػائم مسػة السائدة. 
األبديػػػة كاهلػػػود مػػػن خػػػالؿ تشػػػييدىا للقصػػػور كاألىرامػػػات كاملعابػػػد الفخمػػػة الزاىيػػػة علػػػا 

 حساب كدح العبيد.
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إف سمػػػػوذج أكؿ دكلػػػػة أيسِّسػػػػٍت يف أرا ػػػػي ميزكبوتاميػػػػا مػػػػن احلضػػػػارات املعتمػػػػدة علػػػػا 
م الدكؿ السومرية املدنية ال م تطورت ىيمنة الرجل تحاذاتػو تصػاعديان. الزراعة كاف تنظي

أمػػػػا أكلئػػػػػك اآلهلػػػػػة الػػػػػ ين اسػػػػػتلموا العػػػػػرش كاىلػػػػػاه سػػػػػواا علػػػػػا كجػػػػػو البسػػػػػيطة أك يف أدصل 
السماكات  كال ين جعلوا أنفسهم منبع كل ما ىو مادم كمعنوم يف الػدنيا؛  تحولػوا مػع 

يف السلطة اإلهلية كصممعوف كػل الصػالحيات  أرباب" يتحكموف -مضي الزمن إذل "ملوؾ
كاالمتيازات الالحمدكدة يف أيديهم بعد أف أنزلوا كل القول كالسلطات كاحلاكميات اإلهلية 
من كبد السماا إذل كجو األرض  ليشرعوا بعدىا يف شن احلركب كاملعػارؾ  ػدؼ التوسػع 

 كاالنتشار.
عيتها السػػػابقة يف التػػػةاري كالتعيػػػني  ىكػػػ ا  كرلػػػم ابتعػػػاد املػػػرأة ركيػػػدان ركيػػػدان عػػػن ك ػػػ

ك ردىػػػا مػػػن مكانتهػػػا األكذل خطػػػوة تلػػػو األخػػػرل  إال أنػػػو ظمكػػػن مشػػػاىدة بعػػػو الرمػػػوز 
األنثوية أك اسػتمرار تواجػد اإلهلػات اإلنػاث مثػل عشػتار  كذلػك بسػب  التػةاريات املعنويػة 

ر البػابليني يػتم جػـز العميقة املتةنلة يف اجملتمع كاملتةتية من العهد األمػومي. لكػن  كبظهػو 
ابتعػػاد املػػرأة كإسػػقاطها مػػن مرتبتهػػا األكذل يف السػػلطة  حيػػث يقػػـو إلػػو البػػابليني "مػػردكخ" 
برحلاؽ الضربات املميتة املتتالية باإلهلة األـ "تيامات" لتيطرىد ب لك من عرش اآلهلة كتػيبػٍعىد 

 عن اجملاله اإلهلية.
اإلهلػػة األنثػػا ككػػل مػػا يشػػري إليهػػا أك أم أنػػو  كمنػػ  أعػػواـ األلفػػني ؽ.ـ عانػػت اقا ػػة 

يعػػ  عنهػػا مػػن ألفػػاظ ميثيولوجيػػة مػػن انػػدحار مريػػع كتعر ػػت للتهمػػيش كالتهشػػيم. كهلػػ ه 
 –اهليمنػػة ال كوريػػة  –الت ػػريات عالقػػة كايقػػة بارمطػػاط موقػػع املػػرأة االجتمػػاعي   الػػ كورة 

أنػػػبحت املػػػرأة يف  لػػػدت مبػػػدأان يعػػػزز نفػػػوذه يف بنيػػػة اجملتمػػػع كالدكلػػػة علػػػا السػػػواا  بينمػػػا
احلضػػػيو كبػػػدأ كػػػل مػػػا كػػػاف يعػػػود للمػػػرأة يف املا ػػػي مػػػن  اليػػػات  ككػػػل مػػػا ضممػػػل لواػػػا 

 كطابعها بالتالشي كالتوارم من نفحات التاريخ. 
كبتحويػػػػل اهليمنػػػػة ال كوريػػػػة كػػػػل  القواعػػػػد املو ػػػػوعة إذل نظػػػػاـ قػػػػانوشل يعتػػػػ  النمػػػػوذج 

يػػػة العبوديػػػة باسػػػم "قػػػوانني محػػػورايب"؛ عملػػػت الكتػػػايب األكؿ الناشػػػا يف االم اطوريػػػة البابل
علػػػا إخػػػراج املػػػرأة مػػػن كواػػػا كيػػػاف مسػػػتقل علػػػا الصػػػعيد القػػػانوشل أيضػػػان  ليػػػتم التصػػػديب 
بػػ لك قانونيػػان علػػا عبوديػػة املػػرأة اجملػػردة مػػن كا ػػة حقوقهػػا يف امللكيػػة كاإلرث. متثػػل ىػػ ه 



 48 

متهػػد السػػبيل بػػدكرىا حلصػػوؿ  اهطػػوة مرحلػػة ىامػػة لل ايػػة يف العبوديػػة اىلنسػػية كالطبقيػػة إذ
أعظػػم مةسسػػة حينهػػا  كتفػػتا البػػاب علػػا مصػػراعيو للسػػلطة املطلقػػة تسػػاكاهتا مػػع سػػلطة 
الػػرب. أمػػا املػػرأة  قػػد طػػرأ علػػا انزكائهػػا املسػػتمر يف عبوديػػة املنػػزؿ كبيػػوت الػػدعارة حتػػوالت 
  يػػػث تةنػػػل ك ػػػعها أكثػػػر كمتةسػػػه كأنػػػبا تشػػػريعان مرسػػػو ان. كتضػػػمنت ىػػػ ه الدسػػػاتري
املسػػننة أحكامػػان جزائيػػة جمحفػػة لل ايػػة بصػػددىا حتػػت اسػػم محايػػة ماسسػػة األسػػرة بشػػكل 

 خاص. 
ىكػػ ا نػػارت ىػػ ه احلقبػػة الزمنيػػة بدايػػة تػػاريخ انػػدحار كاسػػتعباد جػػنه املػػرأة حيػػث 
قامػػت اهليمنػػة ال كوريػػة الػػف بػػدأت مػػع البػػابليني كنضػػجت يف عهػػد اآلشػػوريني كترسػػخت 

ن؛ باإلطباؽ علا "عهد اإلهلػات اإلنػاث" إذل مػا ال رجعػة. إذل أف كنلت إذل يومنا الراى
 ا محل تةاري اإلهلة األـ كرمز لػ"احلياة كاإلبداع" مع مركر الزمن كبػدأ زمػن اآلهلػة الػ كور 
بػػػالظهور  حيػػػث حتػػػوؿ الرجػػػاؿ الػػػ ين حػػػازكا علػػػا املعر ػػػة كاحلكمػػػة علػػػا طريػػػب األنسػػػنة 

  أزكاج  أخػوة يف البدايػة؛ إذل "اإللػو اهػالب" بفضل معارؼ اإلهلة األنثا ككانوا جمػرد أبنػاا
يف كنػػػػن معابػػػػدىم الػػػػف شػػػػيدكىا  يمػػػػا بعػػػػد. ىكػػػػ ا حػػػػل الػػػػرب "دكمػػػػوزم" حمػػػػل اإلهلػػػػة 
"عشػػػػتار". كيف مصػػػػر حػػػػل "أكزيػػػػريه" حمػػػػل "إيػػػػزيه"  ك"أدكنػػػػيه" حمػػػػل "أ ركديػػػػت" يف 

امية  اليونػػػاف. ك تبػػػص أكلئػػػك األربػػػاب الػػػ كور كػػػل ميػػػزات كسػػػجايا اإلهلػػػات اإلنػػػاث السػػػ
 كنب كا شكل السلطة األمومية السالفة هلم. 

تنقلػػ  أك ػػاع املػػرأة رأسػػان علػػا عقػػ  لتعػػاشل نسػػفان ك ريػػدان جػػديني مػػن اجملتمػػع مػػع 
متةسػػػه اجملتمػػػع العبػػػػودم كانتشػػػاره علػػػا كجػػػػو اهصػػػوص. كزمػػػص بالػػػػ كر ىنػػػا الت ػػػػريات 

العضػػلية يف العمػػل  الطارئػػة علػػا عالقػػات اإلنتػػاج كمػػا ذمػػم عنهػػا مػػن ازديػػاد أشميػػة القػػوة 
حيػػػػث اسػػػػت ل الرجػػػػل ىػػػػ ه الظػػػػركؼ لييػػػػً زى مػػػػدل تفوقػػػػو يف القػػػػوة العضػػػػلية يف الصػػػػدارة. 
كبالتػػ رع  قيقػػة اإلذمػػاب لػػدل املػػرأة كحمدكديػػة قوهتػػا اىلسػػدية  يػػرض عليهػػا التجريػػد مػػن 

 الساحة اإلنتاجية.
 إ ػػا ة إذل ذلػػك نشػػطت اهصػػائص العسػػكرية الكامنػػة يف جػػوىر الرجػػل مػػع نشػػوب
احلػػركب كانػػدالع املعػػارؾ كوسػػيلة أساسػػية النتشػػار العبوديػػة كتوسػػعها  كأبػػرز الرجػػل ذاتػػو 
كتػػةلب ذممػػو مػػع إرسػػاا نفػػوذه اعتمػػادان ن علػػا العنػػن كالقمػػع. كباملقابػػل  لػػم تػػرجا املػػرأة 
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تدعيم موقعها عن طريب احلػرب بسػب  مناقضػة جوىرىػا ملمارسػات العنػن كالضػ ط  دمػا 
الرجػػل هلػػ ه النقطػػة   ػػراح ييضػػًعن التػػةاري االجتمػػاعي للمػػرأة زل ذلػػك عػػن سػػوا اسػػتعماؿ 

كييهزًليو مستفيدان يف ذلك من نفوذه املتزايد باطراد. كبينما آلت ىػ ه الت ػريات إذل حػدكث 
تفاكتات كاختال ات يف العالقات االجتماعية بػني اىلنسػني  كعلػا األخػص تقهقػر موقػع 

بػػػاخرتاع الوسػػػائل كاكتشػػػاؼ األسػػػالي   املػػػرأة كا ػػػمحالؿ دكرىػػػا مػػػن جهػػػة؛ قػػػاـ الرجػػػل
 الالزمة لتدعيم متايزه كخانياتو علا الدكاـ متكئان يف ذلك علا القوة من جهة أخرل. 

بينمػػا ارتقػػت املػػرأة يف العهػػد األمػػومي بتحديػػدىا ملسػػار حمرمػػات احليػػاة كنظػػاـ القػػيم 
رىػا الفعػاؿ يف االجتماعية  من إطار اشرتاكي متساكو انطالقان من السػمو النػاجم عػن دك 

اإلنتػػػػاج كخصػػػػوبتها املقدسػػػػة يف اإلذمػػػػاب؛ نالحػػػػظ  يمػػػػا بعػػػػد  كبت ػػػػري الػػػػدكر يف اإلنتػػػػاج 
كانعكاسو علا كا ة الشػاكف االجتماعيػة األخػرل  كباسػتيالا الرجػل علػا "سػن الشػرائع" 
كحيازتػػػو عليهػػػا؛ أنػػػو قػػػد حطػػػم سػػػلطة املػػػرأة الطبيعيػػػة السػػػابقة كدمػػػر تةارياهتػػػا املعنويػػػة الػػػف  

ػػل  بالعقػػد االجتمػػاعي املرسػػـو مػػن قبػػل املػػرأة سػػالفان   كانػػت موجػػودة مػػن ذم قبػػل. إذ أخى
كعمػػػل علػػػا تػػػةمني دظمومػػػة تسػػػلطو كاسػػػتعماره عػػػ  القػػػوانني الػػػف سػػػن ها ىػػػو مػػػن جانػػػ   
كحػػو ؿ إرادتػػو إذل إرادة مطلقػػة التقبػػل اىلػػدؿ كأرلػػم املػػرأة علػػا الػػدخوؿ حتػػت كاليػػة األب 

آخػر. كقػػد حقػػب الرجػػل أللػ  نفػػوذه كسػػطوتو ك ػػي ب اهنػػاؽ أك الػزكج عليهػػا مػػن جانػػ  
ػػد  مػػن إمكانيػػات العػػيش للمػػرأة يف أر ػػية األسػػرة األبويػػة املاسسػػة ب يػػة احلفػػاظ علػػا  كحى
 امللكية اهانة العائدة لو كتةمني امكانية انتقاؿ اإلرث ك ب النس  املعتمد علا األب. 

 اطورية الركمانية العبودية النموذج األكؿ تعد األسرة الركمانية الناشئة يف أحضاف االم
الضػػػػارب للنظػػػػر لاسػػػػرة األبويػػػػة يف التػػػػاريخ.  األسػػػػرة الػػػػف تعتػػػػ  اهليػػػػة الصػػػػ رل كلكػػػػن 
األكثر تةاريان يف التنظيمات االجتماعية الف دىع مت  يهػا كا ػة األنظمػة االسػتعمارية ذاهتػا 

بتها كػػل الػػدكؿ كالسػػلطات الدينيػػة  منػػ  كالدهتػػا إذل يومنػػا احلا ػػر؛ نػػد قت عليهػػا كنػػو  
كأنػػبحت ماسسػػة مبنيػػة علػػا " العبوديػػة املنزليػػة" للمػػرأة كانزكائهػػا  يهػػا  يػػث لرقػػت يف 
عبودية أعمب كأ ل من كا ة أسماط العبودية األخػرل  ذلػك أنػو مثػة ديكتاتوريػة كاسػتمالؾ 

 متمركزاف حوؿ الرجل كحميًٍدقاف باملرأة  منها. 
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املرأة لػػدل زكاجػػو منهػػا علػػا أسػػاس القػػوانني الػػف سػػنها ىػػو ىكػػ ا يػػتحكم الرجػػل بػػ
لصاحلو  كظمارس عليها القهر ليه علا الصعيد اىلسدم  حس   بل كالركحي كالفكرم 
أيضان  كال يعػرتؼ  قهػا يف احليػاة. كال يبقػا يف يػد املػرأة حيلػة سػول كىػ  ذاهتػا إلسػعاد 

رىط يف الػػػزكاج األحػػػادم املطب ػػػب يف الرجػػػل كإشػػػباع رلباتػػػو مػػػن كػػػل النػػػواحي. كبينمػػػا ييشػػػتػى 
الطبقػػة العليػػا يف العهػػد العبػػودم علػػا املػػرأة أف يكػػوف هلػػا زكج كاحػػد ييٍلًػػص لػػو كتػػرتبط بػػو 
طػػػواؿ عمرىػػػا؛  رنػػػػو لػػػو النظػػػر الرجػػػػل ليكػػػوف لػػػو إذل جانػػػػ  حياتػػػو الزكجيػػػة عالقػػػػات 

والدة ماسسػػة جنسػية تشػبع نزكاتػو كشػهوانيتو  بػل كأبػاح لػػو ذلػك شػرعان  دمػا مهػد بػدكره لػ
الفحػػػػوش كالب ػػػػاا الػػػػف حا ظػػػػت علػػػػا كجودىػػػػا إذل يومنػػػػا ىػػػػ ا  كالػػػػف أدت بػػػػدكرىا إذل 
تصػػنين جػػنه املػػرأة إذل نػػنفني خ امػػرأة خانػػة تعػػود بعضػػوىا اىلنسػػي كخصػػوبتها لرجػػل 
كاحد يتملكها  كامرأة عامة تعػود بعضػوىا اىلنسػي إذل كػل الرجػاؿ كتسػما العػاىرة. كمػا 

العػاىرات  النبػيالت بػني نػفوؼ املػرأة أيضػان. تعػص آخػر  قػد  ظهرت أنناؼ اىلاريػات 
تةنػػلت اهلػػوة كتوسػػعت الث ػػرة بػػني النسػػاا املقسػػمات إذل متزكجػػات كعػػاىرات عػػن طريػػب 
خمتلػػن القواعػػد االجتماعيػػة. ىػػ ا باإل ػػا ة إذل التقسػػيم إذل طبقػػات ك قػػان للموقػػع الػػ م 

مػػػن تشػػػتت كانفػػػراط  ظيعػػػني  ػػػاه يشػػػ لو الرجػػػل الػػػ م تػػػرتبط املػػػرأة بػػػو   ة ػػػحت تعػػػاشل 
 احلاكمية املطبقة عليها. 

أمػػػا امػػػرأة الطبقػػػات احلاكمػػػة  كبسػػػب  اإلمكانيػػػات املاديػػػة كالر اىيػػػة الػػػف تػػػنعم  ػػػا  
كلكواػػػا دل تػػػزج يف ك ػػػع العبوديػػػة بشػػػكل مباشػػػر   راػػػا تػػػدخل يف خػػػداع كزيػػػن كبػػػريين 

اللػواك ضمػتللن أمكنػتهن بػػني باحتادىػا مػع سػلطة الرجػػل  كتػر و بنػات  نسػها كشػػقيقاهتا 
نػػػػفوؼ الطبقػػػػات املسػػػػحوقة. كيف احلقيقػػػػة   احليػػػػاة امل ريػػػػة ملمارسػػػػة األنواػػػػة يف السػػػػرايا  

دل  -أيػان كانػت طبقتهػا –أنبحت حياة اهلزظمة النكػراا الػف تكبػدهتا املػرأة  ذلػك أف املػرأة 
دمػا زل  تتعرض لالستعمار الطبقي  حس   بل عانت من استعمار جنسي أعنػن كأشػد  

عن  سيد متج ر لعبودية الحدكد هلا يف ااية املطاؼ  سواا كانت يف السرايا كالقصور 
أـ يف سػػػوؽ النخاسػػػة يف أحضػػػاف العهػػػد العبػػػودم. ىكػػػ ا  ػػػرف النسػػػاا اللػػػواك عشػػػن مػػػع 
بعضػهن يف بقعػػة كاحػػدة يف كنػػن العهػػد األمػومي  كاللػػواك قمػػن بسػػن القواعػػد كالضػػوابط 

عػػػػػ  الطػػػػػواطم كاملسػػػػػلمات كحتويلهػػػػػا إذل عىٍقػػػػػد اجتمػػػػػاعي يشػػػػػمل الداخليػػػػػة للجماعػػػػػات 
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اىلميػػػػع؛ ابتعػػػػدف ركيػػػػدان ركيػػػػدان عػػػػن أجػػػػواا املشػػػػاطرة كاىلماعيػػػػة كاالرتقػػػػاا بػػػػبعو كاحلػػػػ  
املتبػػادؿ النػػاجم عػػن الوحػػدة املرتانػػة  كتىشىػػك لن  يمػػا بعػػد تقتضػػا مصػػاحل الرجػػل الػػ م 

 نار يسن القواعد. 
مثلمػػػػػا استخلصػػػػػنا مػػػػػن كا ػػػػػة ىػػػػػ ه التطػػػػػورات  –بػػػػػودم كيف اايػػػػػة املػػػػػآؿ  العهػػػػػد الع

ىو املرحلة الػف أرسػت  يهػا األيديولوجيػة ال كوريػة التسػلطية دعائمهػا ك ػ رت  -التارطمية
بكل أبعادىا كةيديولوجية حاكمة كحيدة. كيف السياؽ التارطمي مت أكالن طمر األيديولوجية 

 ػػي ألكؿ مػػرة  كمػػن مث مت ركيػػدان املتمحػػورة حػػوؿ املػػرأة  كالػػف حكمػػت كشػػاعت يف األرا
ركيدان إمخاد النزاعػات كالصػراعات املتداخلػة القائمػة بػني األيػديولوجيات املناقضػة لبعضػها 
كاملتمركػػزة بعضػػها حػػوؿ املػػرأة كبعضػػها اآلخػػر حػػوؿ الرجػػل  كالػػف أسػػفرت عػػن خما ػػات 

كمػػن مث القضػػاا  أليمػػة سػػادت يف الفػػرتة االنتقاليػػة مػػن السػػلطة األمويػػة إذل السػػلطة األبويػػة
 عليها لتفلا الرجولة يف القياـ  ملة أيديولوجية جديدة منفصلة ك د ذاهتا يف النهاية.

لقػػد عمػػل الرجػػل أكالن علػػا تشػػتيت كتبديػػد كػػل مػػا اخرتعتػػو املػػرأة كأكجدتػػو بػػداان مػػن 
 عالقات اإلنتػاج كحػ  احليػاة االجتماعيػة كالقػيم املعنويػة  كمػن مث جػنا لتشػتيتها كمتزيقهػا
ىي أيضان ك ريدىا من أنواتها احلقة   ا تقرت اإلهلات اإلناث إذل سػجايا القػوة كاإلبػداع 
كاحلمايػػة  كلػػدت املػػرأة مصػػدران للقػػبا كالسػػيئات كاملنكػػرات بعػػد أف كانػػت منبػػع احليػػاة. 
كانعكسػػت آاػػار ىػػ ه املرحلػػة املثقلػػة بػػالتحوؿ األيػػديولوجي ذم اهليمنػػة ال كوريػػة املتسػػللة 

اليػػا احليػػاة كنواحيهػػا؛ علػػا كا ػػة اجملػػاالت كامليػػادين بػػداان مػػن األدب إذل الفػػن إذل كا ػػة خ
كمػػن الفلسػػفة إذل العلػػم  لتصػػبا ىػػ ه امليػػادين بػػدكرىا مثػػرة مػػن مثػػار عػػادل الرجػػل الػػ م دل 
تػػػتمكن املػػػرأة مػػػن اخػػػرتاؽ حػػػدكده كالولػػػوج  يػػػو.  النسػػػاا املعػػػدكمات مػػػن أيػػػديولوجياهتن 

ػػػرًدف  يػػػو مػػػن القػػػوة  لػػػدكف شخصػػػيات ينتمػػػني لعػػػادل آخػػػر ال ظمػػػت هلػػػن بصػػػلة   يػػػث جي
كسلبت منهن إراداهتن. كإزاا تزايد تعطش الرجل للسػلطة كهلفتػو علػا التوسػع كاالنتشػار  
تقوقعػػػت املػػػرأة علػػػا ذاهتػػػا أكثػػػر  كتػػػدسل شػػػةاا كتعقػػػد لسػػػااا كنػػػارت نػػػماا  كأ ػػػحا 

سػبة هلػا لتقبػل  ػا كتػ عن هلػا العقم كاالنسداد كاليػةس كالبػاس  يمػا بعػد  لسػفة احليػاة بالن
 يف أيامها الالحقة. 
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كيف حػػني حظيػػت الػػ كورة بقيمػػة مقدسػػة تسػػتوج  التبجيػػل كالعبػػادة كاهدمػػة   ػػرف 
األنواػػة زجػػت يف احلضػػيو كلػػدت يف أسػػفل السػػا لني. ىكػػ ا  كبينمػػا أشػػادت العبوديػػة 

ل األر ػػية الػػف ببدايػػة أمىػػٌر نػػراع دار بػػني اإلنسػػاف كأخيػػو اإلنسػػاف   قػػد أ ػػحت باملقابػػ
تةنل  يها الرتاب اإلنساف عن أخيو اإلنساف ك   ر انفصالو الركحي كالعقلػي عػن ذاتػو. 
كبينمػػا نػػزؼ الرجػػل مػػن إنسػػانيتو كا تقػػر إليهػػا يف لمػػرة األجػػواا الوحشػػية  كنػػل اىلنسػػاف 
اللػػ اف عاشػػا مػػن ذم قبػػل يف كنػػن النظػػاـ االجتمػػاعي الػػ م خلقتػػو املػػرأة  ػػمن أجػػواا 

لسػػعادة كاملسػػاكاة كيسػػتت   يهػػا السػػالـ كاألمػػن؛ كنػػال إذل حا ػػة اإلنفصػػاؿ عػػن تعمهػػا ا
 بعضيهما  لتزداد ب لك حدة االلرتاب بينهما كتستمر إذل يومنا الراىن. 

يف احلقيقة  كنظران ألف الناس عجػزكا عػن شػط  أيػامهم اىلميلػة الرائعػة الػف عاشػوىا 
 يزؿ لضان كحنينهم نضران للما ي القريػ  يف العهد األمومي من ذاكراهتم  كألف توقهم دل

الػػػ م دل ظمػػػو عليػػػو زمػػػن طويػػػل كهلػػػ ا اجملتمػػػع املثػػػارل الػػػ م خلفػػػوه كرااىػػػم؛  ػػػرف العهػػػد 
العبػػودم مػػر مػػثقالن بوحشػػية  ظيعػػة كاشػػتباكات  ػػارية ك ػػور دمػػاا أ ظػػع مػػن أم مرحلػػة 

ماؿ الشعوب تارطمية أخرل تلتو؛ كذلك بسب  اهوؼ ال م حل باحلكاـ املهيمنني من آ
كالنسػاا يف العػودة للما ػػي القريػ  كمػػا يتضػمن ذلػك مػػن خمػاطر بالنسػػبة هلػم. كيف لمػػرة 
احلركب الف ال تعرؼ احلدكد كال اهلدكا  كاجملاعة املتفشية يف األنػقاع كالػبطش كالط يػاف 
املػػاديني إذل إراقػػة  ػػور الػػدماا؛ يف كسػػط مريػػع كهػػ ا ا ػػطـر احلنػػني كاحتػػد الشػػوؽ أكثػػر 

"يوتوبيػا" اجملتمػع كالعهػد النيػوليف يف أ ئػدة كػل املسػحوقني كالعبيػد  كعلػا األخػص  هياؿ
النسػػػػاا. كبػػػػدأت الشػػػػعوب املسػػػػتعبدة برجاهلػػػػا كنسػػػػائها األسػػػػرل يهركلػػػػوف كيلهثػػػػوف كراا 
خيػػػاهلم كآمػػػاهلم يف احلريػػػة الػػػف خسػػػركىا كاىلنػػػػة الػػػف أ ػػػاعوىا   ػػػزدادت النقمػػػة ك ػػػػاض 

يـو  كلدا كبا ىلاـ العداكة أمر مستحيل. كهل ه العلة كاف ال ض  املرتاكم مع مركر كل 
ؽ.ـ.م تعبريان نػارخان عػن آمػاؿ  60 -62عصياف سبارتاكوس احلانل  يما بني عامي )

العبيد كالنسػاا يف التحػرر كاهػالص مػن نػري عبوديػة االم اطوريػة الركمانيػة الػف كانػت متثػل 
ة املهيمنػوف إذل  فيػن آمػاؿ التحػرر قمة البطش كالط ياف كاإلجحػاؼ. لقػد سػعا الط ػا

 -املت عمة حديثان لػدل املسػحوقني   قػاموا بربػادة ىػ ا التمػرد بوحشػية دمويػة شػنيعة كونػو
ظمثل خياؿ كإيتوبيا احلنػني إذل الػوطن اىلنػة  يف عػادل اجملتمػع املشػاعي البػدائي  -أم التمرد
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كطمرىػػػػا يف  -مػػػػا املػػػػرأةك  -املتسػػػػاكم كاملتكػػػػا ا اآلمػػػػن. كىكػػػػ ا ىػػػػد وا إلبػػػػادة الشػػػػعوب
 أعماؽ التاريخ.

لقػد أنػبا عصػر العبوديػة نقطػة البدايػة اللػرتاب املػرأة عػن ذاهتػا كعػن بنػات جنسػػها 
كىػػي دل تكػػن قػػد أمتػػت تقػػدمها يف مسػػار التػػاريخ كدل تكػػن قػػد كجػػدت ىويتهػػا بعػػد. كىنػػا 
ن يكمػػن مػػربو انعػػداـ ىويػػة املػػرأة الػػ م اسػػتمر إذل يومنػػا ىػػ ا  حيػػث عجػػزت آنػػ اؾ عػػ

تبػػػا مريااهػػػا يف العهػػػد النيػػػوليف املنصػػػـر أك الػػػد اع عنػػػو بشػػػكل نػػػائ   كتركػػػت نفسػػػها 
للمسػػتقبل اآلك بػػال أنػػوؿ كال تػػاريخ.  جيػػرِّدىت بالتػػارل مػػن قوهتػػا كقػػدراهتا لدرجػػة دل تعػػد 
قػػادرة  يهػػا علػػا ر ػػو حكػػم الرجػػل كبطشػػو   سيػػًلبت منهػػا إمكانيػػة العػػيش  كانػػزكت يف 

ًيىت كبيعت يف أسواؽ النخاسة. ىكػ ا لػدت تابعػة للرجػل البيت  ك اقت دنياىا   كاشرتي
بػػداان مػػػن بػػداا إذل  كرىػػػا كمػػن مشػػػاعرىا  -أكثػػر  ػػػةكثر  كمتركػػزت تكوينتهػػػا بعػػد ذلػػػك 

 حوؿ الرجل  كاندىلت يف حصار نري العبودية كاأللالؿ. -كأحاسيسها إذل ركحها
داخليػة الػف جػ رت عبوديػة ك صائص الفتنة كالفسػاد كاملكائػد كاملكػر كالصػراعات ال

املػػرأة أكثػػر  ازدىػػرت بػػراعم خصػػائص املػػرأة العبػػدة الكالسػػيكية يف ىػػ ه األر ػػية اهصػػبة 
لتجسدىا يف شخصيتها كحتملها معها إذل حا رنا. كبالتارل تطبعت امرأة العهد األمومي 

ة القبا املفعمة بالسلم كاألمن كاىلماعية كالتنظيم   صائص املتسلط عليها  لتعيش مرحل
يف الشخصية كت وص  يو كلما اكتسػبت مػن الرجػل طبائعػو املتخلفػة  كلتتحػوؿ مػن امػرأة 
متحليػة باجملػػد اإلهلػػي النبيػػل كاملكانػػة املرموقػػة كمػػن ينبػػوع االحػػرتاـ املعنػػوم إذل امػػرأة أنػػبا 
الصػػػمت كاإلذعػػػاف كاالنصػػػػياع لل ػػػري كالطاعػػػة تثابػػػػة مسػػػات ر يعػػػة مثلػػػػا لػػػديها. كبػػػػ لك 

رأة املفتقػػػرة للتنظػػػيم مػػػن األعمػػػاؽ كال ػػػائرة يف  ػػػر اهنػػػوع كاالنقيػػػاد  مصػػػدر أنػػػبحت املػػػ
 اىلسارة للرجل املتسلط كدعامة قوتو كقدرتو  ليرتؾ بصماتو علا التاريخ   ا املنواؿ.

أما التقدـ احلانل يف ى ه الفرتة كاملسفر عن إذمازات متنوعة لزيرة   لم ييعتىمىد عليو 
مػالن بسػب  االعتمػاد علػا العبيػد بالػ ات  ػ ا الصػدد  حيػث قط بل بقي علا الرؼ مه

أف ى ا التزمت قد بدأ من  توطيد احلاكميػة علػا كا ػة كسػائل اإلنتػاج املخرتعػة يف العهػد 
النيوليف كاحتكارىا.  احلًرىيٌف دل يعد يتمتع باحلرية كما كاف عليو سابقان. كبينما ازداد عدد 

با ػػطراد مػػن جهػػة  ازداد حرمػػاف الفئػػات املنتجػػة مػػن املسػػتهلكني البعيػػدين عػػن اإلنتػػاج 
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التمتع باإل ادة من منتوجاهتا من اىلهة األخرل.  اتسعت موجة الثورة ال ىنية كالتمردات 
الطبقيػػػػة كانتشػػػػرت  حيػػػػث أف الضػػػػائقات املتفاقمػػػػة كاملتفشػػػػية تصػػػػاعديان تزيػػػػد مػػػػن حػػػػدة 

السػػائدة  لتسػػود القناعػػة الصػعوبات يف كػػل مرحلػػة ىامػػة كتعمػػب مػن الشػػكوؾ يف العقائػػد 
بػػػةف اآلهلػػػة ال ظمكػػػن أف تكػػػوف ظاملػػػة هلػػػ ه الدرجػػػة  كتػػػنعكه بػػػ لك يف الػػػوترية كال ىنيػػػة 
كالركح. كاستمرت احلاؿ لتتفاقم معها مشاعر "التمرد كاالستنجاد" تعبريان عن عدـ القػدرة 

 علا حتمل "اآلالـ" أكثر من ذلك.
ارج  لتتةسػػػه يف كا ػػػػة األرجػػػػاا كتكػػػاارت إمكانيػػػػات التمػػػردات كالتصػػػػديات يف اهػػػػ

جبهػػات " يػػدراليات القبائػػل" هلػػ ا ال ػػرض  كتبػػدأ املقاكمػػة كالتحػػدم لدم ياليػػة العبوديػػة 
السػػائدة  دمػػا مهػػد ذلػػك السػػبيل لتكػػٌوف دكيػػالت جديػػدة عديػػدة تنخػػر يف جسػػد النظػػاـ 

الػ ات القائم كتزيد من إ عا و من جان   كتشتعل لديها شرارة ركح اهلجـو للد اع عن 
كمحايتهػا بشػػكل أدىػػش كا ػػة البػػص اإلانيػػة املوجػودة يف الشػػرؽ األكسػػط مػػن جانػػ  آخػػر. 
كيف حني تتسع األر ػية االجتماعيػة كأكػ  كأعظػم العقائػد كالػ ىنيات يف التػاريخ كتنتشػر 
بسػػػػرعة م ىلػػػػة  شػػػػرع عهػػػػد األنبيػػػػاا العظمػػػػاا ركاد املتمػػػػردين الركحػػػػانيني كقػػػػواد األنظمػػػػة 

ة  كعهػػد األديػػاف التوحيديػػة بفػػرض ذاتػػو كضػػركرة ال منػػاص منهػػا. كازداد العقائديػػة الكبػػري 
يف األذىػاف مػع مػركر  -الػ م طػاؿ انتظػاره -ابات  كرة املسػيا املرتػىقىػ  "الفكػر املنًقػ " 

 -األيػػاـ. دل يكػػن ىػػ ا جمػػرد ت ػػري يف العقيػػدة   العقليػػة الػػف مػػا  تئػػت تػػدرؾ حقيقػػة امللػػوؾ
كدل تعد امليثيولوجيا كالالىوت يشبعها كيركيها  دما أدل إذل األرباب  كأام أناس ك ريىم  

انقطاعهػػا عنػػو؛ باشػػرت الػػدخوؿ يف عصػػر تػػارطمي بػػدأت األ كػػار الفلسػػفية تفػػرض ذاهتػػا 
  يو.

لدا مػيالد األديػاف التوحيديػة بعػد ىػ ه احلقبػة يعػا الثػورة يف ذىنيػة اإلنسػانية كبيناىػا 
مراحل تةـز التطور االجتماعي كتفسخو  يعكه األخالقية كاملعنوية   ظهورىا يف أحلك 

مساهتػػػػا الثوريػػػػة مػػػػػن جانػػػػ   كيشػػػػػري إذل ماىيػػػػة العقليػػػػة اىلديػػػػػدة كالتمةسسػػػػات اىلديػػػػػدة 
املفركض تكوينها من جان  آخػر  دمػا خلػب ذلػك تطػورات تارطميػة عظيمػة معػو. أمػا دكر 

ركنػة عليهػا  هػو أمػر ماسسة النبوة اىلاـز يف تعديل ما تبقا من النظػاـ العبػودم كإطػراا امل
 ال ري   يو.
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األربػػاب الػػ ين يطبقػػوف قػػوانني الطبيعػػة علػػا ذىػػن كركح  -يعتػػ  يطػػي مرحلػػة امللػػوؾ
اإلنساف عن طريب ظهور التيػارات الدينيػة اىلديػدة املتطػورة كاملامنػة بوجػود إلػو كاحػد كبػري 

ية تنشة يف األرباب أيضان؛ يعت  ااشل أعظم حركة حضار  -يطل  احلساب ح  من امللوؾ
منطقة الشرؽ األكسط. كمن الساطع متامػان التقػدـ الػ م أحرزتػو شػرائع األديػاف التوحيديػة 

يف بنيػػػة منطػػػب اإلنسػػػاف  -رلػػػم امليوعػػػة كاالرمػػػالؿ كاالىػػػرتاا الػػػ م حػػػل  ػػػا  يمػػػا بعػػػد -
 -كاىلهػػػاز اإلدارم يف الدكلػػػة. كزمػػػص بالػػػ كر ىنػػػا احلػػػد مػػػن اسػػػتخداـ "القػػػوة الالحمػػػدكدة

مػػػع ربػػػط البنيػػػة السياسػػػية أيضػػػا بالشػػػرائع الدينيػػػة كتػػػداخلهما. كقػػػد حػػػاكا ىػػػ ا املطلقػػػة" 
الت يػػري اىلػػ رم يف البنيػػة الفكريػػة  حػػدكث قفػػزة ىامػػة يف تطػػور املنطػػب أيضػػان. كمػػا لعػػ  
النضاؿ املسرٌي باسم األدياف التوحيدية دكران رئيسػيان يف  ػاكز مرحلػة االم اطوريػات الثالاػة 

 ركما" الف شهد التاريخ أطوؿ كأزىا  رتاهتا.آشور  مصر    -"سومر
كل األنبياا يف األدياف التوحيدية املبتدئة مع سيدنا إبراىيم  ذكور. كال مكاف للمرأة 
يف أنظمػػػتهم ألاػػػا لػػػديهم أقػػػرب مػػػا تكػػػوف إذل الشػػػيطاف. إذ نلمػػػا بشػػػكل نػػػارخ تػػػةاري 

وسػػا يف هتمػػيش دكر الفكػػر البػػابلي علػػا سػػيدنا إبػػراىيم  كالفكػػر املصػػرم علػػا سػػيدنا م
املػػرأة الػػػف كانػػت خػػػالؿ السػػياؽ االجتمػػػاعي  أك بػػاألحرل خػػػالؿ املراحػػل احلضػػػارية  يف 

ؽ.ـ.  حيػث تػػزداد حػػدة الفػػرز الطبقػػي كالتفػػاكت  1111موقػع املهػػزـك دكمػػان منػػ  أعػػواـ 
اىلنسػػػي بشػػػكل ال ظمكػػػن ىلمػػػو. كزمػػػص بالػػػ كر ىنػػػا حاداػػػة طػػػرد آدـ كحػػػواا مػػػن اىلنػػػة  

 لتعبري امليثيولوجي الرئيسي لبداية الفرز الطبقي.حيث ترمز إذل ا
املػػػػرأة يف األديػػػػاف التوحيديػػػػة تعتػػػػ  جنسػػػػان منصػػػػاعان للعبوديػػػػة كخملوقػػػػان للػػػػرؽ سػػػػواا يف 
اجملتمػػػػع أك يف النظريػػػػة األيديولوجيػػػػة كانعكاسػػػػاهتا   هػػػػي منكمشػػػػة علػػػػا ذاهتػػػػا مػػػػن كا ػػػػة 

. دل يتبػب  أم أاػر يػدؿ علػا النواحي كتلوذ بالصمت كاإلطباؽ علا  مها كإحكػاـ لسػااا
عهد اإلهلات اإلناث   املرأة لدت املسػاكلة األكذل كامل نبػة الرئيسػية ألاػا يف املا ػي ىػي 
الف حثت آدـ علا ارتكاب اإلمث. كنشاىد ىنا إ ػفاا نػفة الشػرعية علػا ارتقػاا الرجػل 

ف ينبثػػب منهػػا. بشػػكل  ػػارب للنظػػر إلرسػػائو كتعميمػػو ارتكػػازان إذل الػػدين كامليثيولوجيػػا الػػ
ىػػػ ا باإل ػػػا ة إذل السػػػمو بعصػػػػر السػػػلطة ال كوريػػػة علػػػا كا ػػػػة األنػػػعدة لتكػػػوف املمثػػػػل 

 القدسي للدين. كباملقابل نتلمه تطويران خبيثان داىيان لتاريخ العبودية اىلنسية.
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ػػػل األديػػػاف مهمػػػة احلػػػد مػػػن التبجيػػػل كالتمجيػػػد املعنػػػوم للمػػػرأة  ىكػػػ ا  كيف حػػػني حتيىم 
  نرل أف احلياة االجتماعية قد طرأ عليها الت ريات مع ظهور األديػاف علا كجو اهصوص

التوحيديػػة  يػػث أيحلًقىػػت بتكوينػػة جديػػدة تشػػمل حػػ  أدؽ التفانػػيل  كبل ػػت نظامػػان لػػو 
قيمو كمقدساتو اىلديػدة. كميػًنا الرجػل ميػزة "إطػالؽ االسػم" أم "تسػمية ال ػري" تػا  ػيهم 

ا ة األدياف التوحيدية  باإل ػا ة إذل  سػيد قػدرة اهلػب املرأة  إلبداا أكلوية سلطتهم يف ك
 كاإلبداع يف الرجل بال ات. 

كيقـو الدين اليهودم ال م عزؿ املرأة عن احلياة كاألنشطة االجتماعيػة كطردىػا منهػا 
كخنقهػا حتػت اقػػل كطػةة شػرائعو كقوانينػػو اجملحفػة أكثػػر مػن أم ديػن توحيػػدم آخػر؛ يقػػـو 

علػا الصػعيد األيػديولوجي بػادئ ذم بػدا. كيػيٍقبًػع املػرأةى يف قعػر  تةسسػة السػلطة ال كوريػة
نري العبودية بعد هتميشها كهتشيشها  بعد أف كاف يف نشةتو دينان كنظامان عقائديان مناىضان 
" أك  للعبوديػػة كسػػاعيان لتػػةمني حيػػاة أكثػػر ر اىيػػة للعبيػػد  كداعيػػان لػػ لك حتػػت اسػػم "القػػـو

أنواػػة املػػرأة اىلنسػػية كبػػداا كخصػػوبتها ييقًحمهػػا حتػػت "األمػػة". كبشػػن ىجػػـو عػػاتو علػػا 
مراقبػػػة شػػػديدة ألاػػػا" كحسػػػ  التػػػوراة  تسػػػببت يف سػػػقوط البشػػػرية بتمردىػػػا علػػػا أكامػػػر 

 الرب  كحر  ت الرجل عن الطريب السوم.
ػػػل  الػػػدين اليهػػػودم اللعنػػػة علػػػا املػػػرأة كيػػػنقم عليهػػػا ألاػػػا مصػػػدر السػػػيئات  كبينمػػػا ضمًي

حػػواا مػػن جانػػ   يضػػفي املشػػركعية علػػا تػػدشل مكانػػة املػػرأة إذل املرتبػػة  كالػػ نوب دمثلػػةن يف
الثانيػػة يف احليػػاة مػػن خػػالؿ العقػػاب املطبػػب  ػػب حػػواا مػػن اىلانػػ  اآلخػػر. كبينمػػا يعتػػ  
شهوة املرأة الطبيعيػة إمثػان كذنبػان  يحػٌدىا بقواعػد أك شػرائع دينيػة نػارمة  نػراه يعطػي الرجػل 

الؾ اىلاريػػػػػات بػػػػػال حػػػػدكد.  ػػػػػاملرأة يف اليهوديػػػػػة ال تلقػػػػػا احلػػػػب يف تعػػػػػداد الزكجػػػػػات كامػػػػت
االحػػرتاـ كالتمجيػػد إال كػػػػ"أـ"  قػػط  بػػػل كحػػ  أف دكرىػػػا اقتصػػر علػػػا كواػػا "حاملػػػة" أك 
"ناقلة" للجنني يف بطنها أاناا عملية احلمل  ل ا  هي املساعدة للرجل كاملتممػة لػو  كىػي 

كػػةكؿ األديػػاف   -أف الػػدين اليهػػودم عنصػػر نػػاقص تػػابع للرجػػل. كباقتضػػاب  ظمكننػػا القػػوؿ
قد ك ع اللبنػة األساسػية ملػرياث الثقا ػة ال كوريػة املتسػلطة لاديػاف التوحيديػة  -التوحيدية

 الالحقة لو  لتتج ر أكثر علا مر التاريخ.
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املػػػرأة املتالشػػػية كالفانيػػػة بكػػػل مػػػا  يهػػػا يف الػػػدين اليهػػػودم الػػػ م خػػػتم ختمػػػو تواقفػػػو 
ية علا الرتتيبات االجتماعية يف العهػد العبػودم؛ تػرل بصيصػان مػن األبوية التسلطية الطال

األمػػػل  كلػػػو  ػػػئيالن  مػػػع نشػػػوا الػػػدين املسػػػيحي يف اايػػػات العهػػػد العبػػػودم. نشػػػة الػػػدين 
كلػػو  -املسػػيحي املنبثػػب مػػن ظػػركؼ العبوديػػة الثقيلػػة الوطػػةة يف ام اطوريػػة ركمػػا  كػػرد  عػػل

املتةنػػلة يف العػػادات اليهوديػػة. كلسػػعيو يف سػػبيل علػػا النزعػػات كامليػػوؿ البطريركيػػة  -جزئيػان 
حيػػاة يعمهػػا العػػدؿ كاملشػػاطرة املتكا ئػػة معتمػػدان يف ذلػػك علػػا التسػػاما كاحلػػ   كانطالقػػان 
مػػن ميزاتػػو اإلنسػػانية؛ انتشػػر الػػدين املسػػيحي بػػني نػػفوؼ العبيػػد كالنسػػاا علػػا األرجػػا. 

لقهػػر املكثفػػني طيلػػة القػػركف كلتحليػػو بةبعػػاد معار ػػة للنظػػاـ السػػائد  ظػػل عر ػػة للقمػػع كا
الثالاػػػػة األكذل مػػػػن نشػػػػةتو. كإلظمانػػػػو تسػػػػاكاة املػػػػرأة مػػػػع الرجػػػػل  ػػػػاه الػػػػرب   ػػػػرض الػػػػزكاج 
األحادم علا الرجػل أيضػان كأكجػ  عليػو الصػدؽ كاإلخػالص يف الػزكاج. كلػو أنػو دل ينبػ  

مكانيػة  كرة ماسسة األسرة  إال أنو حىس ن من ك ع املرأة  يهػا بعػو الشػيا  كأعطاىػا إ
ًػ   يهػا املػرأة ذاهتػا للػرب كحتػا ظ علػا عػ ريتها  -كلػو رمزيػان  -امتالؾ  رنة حيػاة بديلػة هتى

بعد أف تصبا خطيبة عيسا )قرينتوم. كمقابل استحقار الدين اليهودم للمرأة كاحلط من 
شػةاا  يتقػرب سػيدنا عيسػا منهػا أكثػػر  ػوىره السػلمي كاإلنسػاشل الس ػموح. كهلػ ه العلػػة  

نسػاا أكؿ مػن اقتفػا أاػر سػيدنا عيسػا كأكثػر مػن تبػص اجػو كأيديولوجيتػو سػواا كانت ال
أانػػػاا نػػػلبو أك  يمػػػا بعػػػد. لكػػػن املسػػػيحية مػػػن اىلانػػػ  اآلخػػػر نػػػادقت علػػػا األخػػػالؽ 
التقليديػػػة الػػػف تػػػدين باىلسػػػد كاىلػػػنه   ةدرجػػػت جسػػػد املػػػرأة حتػػػت املراقبػػػة مػػػن جوانػػػ  

الطػػاىرة العفيفػػة العػػ راا" يف الصػػدارة  نظػػر إذل متعػػددة. كبػػربراز مسػػات "األـ مػػرصل  املػػرأة 
 دمارسة اىلنه علا أاا ذماسة كدنااة.

ىك ا صمرد املرأة من كواا "ال كة كاهصوبة كاىلنه" كرمز طبيعي تيٍ كىر بو  كيعكػه 
الػركح  -االبػن -االبنم املقدسة لتحػل حملهػا عالقػة الثػالوث املقػدس )األب -عالقة )األـ

مرصل األـ عن اإلهلة إينانػا كاإلهلػة عشػتار كثػريان. كهلػ ه اهطػوة النصػي   القدسم  كابتعدت
األك ر كالدكر اهلاـ يف إحلاؽ الضربة القا ية باإلهلة األـ "تيامات" من قبل اإللو "مردكخ" 
يف األسطورة البابلية  كقمعها يف البيت متامان مع ظهور موسػا لتتػوارل بػ لك آخػر آاارىػا 

مػػن التػػاريخ. كبػػوالدة عيسػػا تػػدنت مرتبػػة املػػرأة لتصػػبا كسػػيلة إذمػػاب ال املتبقيػػة كتيشػػطى  
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لػػري  كتقبػػع يف احلضػػيو بعػػد أف تػػوارت آاػػػار مػػرصل كاختفػػت تةارياهتػػا.  ػػالرب نفػػخ  يهػػػا 
لتنج . كىػ ا مػا معنػاه السػلطة املطلقػة للرجػل. كالػنفخ ىنػا مػا ىػو سػول رمػز للحاكميػة 

 ول محل اىلنني يف بطنها كتنشئتو يف حضنها.كالنفوذ  حيث دل يتبب  للمرأة أم دكر س
كاهانية األخرل اهلامة ىي تعبري "الػركح القػدس" الػداؿ علػا عمليػة "الػنفخ" تلػك  
ليتم ب لك حترين القوة اإلهلية الواج  متثيلها يف املرأة  كنصبها منهػا بػداان مػن مػرصل. كيف 

وجي  إذ سػتلع  ىػ ه اهلويػة احلقيقة   لهػ ا املو ػوع أشميػة قصػول علػا الصػعيد األيػديول
األيديولوجية دكران حمدِّدان يف ا تقار املرأة لفاعليتها كتةاريىا لتتبػدد أكثػر كتتالشػا يف العهػد 
اإلقطػػػػاعي أكثػػػػر. كمنػػػػ  ذاؾ الوقػػػػت ككػػػػل مػػػػرصل "امػػػػرأة" ىػػػػي مهمشػػػػة  بكمػػػػاا  تنتحػػػػ  

ة منػػ  األزؿ أكالدىػػا ًخفيػػةن  م عنػػة لرجلهػػا كمنصػػاعة لػػو علػػا التمػػاـ ككةاػػا حبيسػػة أسػػري 
كإذل األبػػػد. كمثلمػػػػا أف ىػػػػ ا الو ػػػع ال ظمػػػػت  بةيػػػػة نػػػلة لطبيعػػػػة املػػػػرأة   لػػػو عالقػػػػة كايقػػػػة 
باملقابل بالسلطة السياسية القصول للرجل دكف ري . كمثلمػا كػاف عهػد اإلهلػات اإلنػاث 
سػائدان يف حقبػػة مػا   ػػرف عهػد اآلهلػػة الػػ كور ىػو الػػ م شػاع يف ىػػ ه احلقبػة التارطميػػة الػػف 

هػػػا الطبقػػػات كالػػػدكؿ. إف ىػػػ ه احلقيقػػػػة املتواريػػػة يف نػػػميم التػػػاريخ كزكايػػػاه املظلمػػػػة  تعم
احلػػراـ"؛  -كاملتخفيػة كراا السػتار االزدكاجػػي املسػدكؿ مػن قبػػل الرجػل حتػت اسػػم "الشػرؼ

ػػػتىًجد معناىػػػا كلمػػػا ازداد مسػػػتول احلريػػػة االجتماعيػػػة العامػػػة  ػػػن النقػػػاب عنهػػػا كسى سييكشى
 بيل احلرية.املتمخضة عن الكفاح يف س

 
 المجتمع اإلقطاعي والمرأةـ 

التنػػاقو األساسػػي الكػػامن كراا اايػػار العبوديػػة يتمثػػل يف  قػػداف كػػدح العبػػد لعطائػػو 
السػػابب ككونػػو عائقػػان أمػػاـ عالقػػات اإلنتػػاج اىلديػػدة. إذ شػػٌكل امػػتالؾ اإلنسػػاف كرأمسػػاؿ 

بيد لدرجة  ائقة استحاؿ عامالن أنليان يف نشوا نظاـ الرؽ كتطوره. لكن  كبزيادة عدد الع
ػػم  هلػػا كال شػػالل  معهػػا تشػػ يلهم  ػػيعهم يف اإلنتػػاج  كبتحػػوهلم إذل   صػػائل عاطلػػة ال ىى
بالنسبة ألسيادىم؛ ازداد تشتت النظاـ كنار باليان.  عندما ي ػدك انعػداـ اإلنتػاج كالعطػاا 

ملتفشي يف حياة الركيزة األساسية  يزداد تسارع االايار كالتفسخ. أ ن إذل ذلك ال الاى ا
املدينة  كاحلركب املندلعة يف األنقاع.  املدف الكبرية املتزايدة سكانيان كالف لدت تشػكل 
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معضلة كػ ل لتػةمني ت  يػة سػكااا  ىػي مػن منجػزات النظػاـ أيػاـ ركاجػو. كعنػد نضػوب 
 اإلنتػػاج كالعطػػاا ازدادت نػػعوبة اسػػتمرار كجػػود املػػدف املتوسػػعة كاملتكػػاارة بػػاطراد  كبػػ لك

 لدا التمدف الزائد عن احلد  كاحلياة الباىظة أحد أىم أسباب االندحار كاالايار.
كحػػ  النيػػوليف  -يف حػػني تطػػورت التجػػارة بشػػكل حمػػدكد كبسػػيط يف العهػػد العبػػودم

كبقي التجار طبقة لػري مسػتقلة  ػد ذاهتػا  نػرل أف احلػاؿ تنقلػ   -ذم االقتصاد الزراعي
إذ تتحوؿ املدف إذل مراكز  اريػة مسػتقلة كتيلًحػب املنػاطب  إذل نقيضها يف العهد اإلقطاعي

اىلبليػػػة كالزراعػػػة بػػػ اهتا لتصػػػبا تابعػػػة هلػػػا  كتطػػػرأ ت ػػػريات مهمػػػة علػػػا البنيػػػة االجتماعيػػػة 
احلضػػارية. ننػػوِّه ىنػػا بالػػ ات إذل تشػػكل حضػػارة جديػػدة بػػارزة علػػا أسػػاس تقنيػػة احلديػػد 

احليػػاة كتوطػػد أكانػره معهػػا. أمػػا االقتصػػاد كاملعػادف  كمتطػػورة  يػػث تػػربط اإلنسػاف أكثػػر ب
 يعػاد ترتيبػو جمػددان علػا أطػراؼ التجػارة حيػث تػزداد أشميػة املنتجػات التجاريػة كترجيحهػػا  

 كيتم البدا باستخداـ النقود كهيئة م ايرة يف االقتصاد.
مثلما أشادت اإلقطاعية ترحلة تطور أر ع كأرقا للمجتمع الطبقػي   هػي تعػ  أيضػان 

رحلػػػة الػػػف اكتسػػػ   يهػػػا النظػػػاـ األبػػػوم بيعػػػدان كإطػػػاران أيػػػديولوجيان لريسػػػي متةسسػػػو عػػػن امل
توجػػػ  ذلػػػك. كقػػػد ظهػػػرت اإلقطاعيػػػة  ػػػاه نظػػػاـ الػػػرؽ الػػػ م حػػػط مػػػن شػػػةف اإلنسػػػاف 
كأ قده قيمتو ليضعو يف مرتبة احليوانات كيستخدمو توج  ذلك  ك اه االرمالؿ املتفشي 

اهلمجيػػػػة املنتشػػػػرة  يهػػػػا؛ لػػػػتخط مسػػػػار حيػػػػاة جديػػػػدة يف احليػػػػاة االجتماعيػػػػة كالفو ػػػػوية ك 
 تتخطا  ا ى ا الواقع.

 الث رة املعنوية املفتوحة يف حياة اإلنسانية  كا تقار احلياة ب اهتا ملعناىا  ك رد الصراع 
يف سبيلها من  حواه  إذل جان  اال تقار ألية أكانر تربط اإلنساف باحليػاة الدنيويػة؛ كػل 

لعػات خمتلفػػة يف احليػػاة. إذ طاملػا طػػاؿ انتظػػار أ كػار تعمػػل علػػا دلِّ ذلػك آؿ إذل نشػػوا تط
 ل النػاس حػوؿ  كػرة مشػرتكة كىػدؼ موحػد  كتنظػيمهم كإدارهتػم تقتضػا ذاؾ  إال أف 
عػػػدـ إ ػػػالح أيػػػة مبػػػادرة ظػػػاىرة يف الونػػػوؿ إذل النصػػػر يف مآر ػػػا تلػػػك  أسػػػفر عػػػن تبػػػدد 

لبػػػػاس كالالمبػػػػاالة إزاا احليػػػػاة كانتشػػػػر عميػػػػب يف اإلدارة تفشػػػػا معػػػػو  قػػػػداف األمػػػػل كعػػػػم  ا
 االرمالؿ كالتفسخ.
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التفػػت النسػػاا كالعبيػػد علػػا األخػػص كطبقػػات مسػػحوقة حػػوؿ األ كػػار الػػف ظهػػرت 
ساعية لتجاكز ى ا الواقع كالقضاا عليو لتحليها تضامني ظمكنهػا إاػارة رلبػاهتم اىلاحمػة يف 

قبػػػل باحليػػػاة العبوديػػػة عػػػن رلبػػػػة الت ػػػري كحتسػػػني الواقػػػع املعػػػاش  إذ ال يوجػػػد أم إنسػػػاف ي
كطواعية  بل ضممل كل إنساف يف جنباتو يف كل كقت أمل تىشىكيل مقدسات كقيم معنويػة 
ظمكنهػػػػا توايػػػػب أكانػػػػره باملسػػػػتقبل اآلك. إال أف النظػػػػاـ العبػػػػودم أعػػػػاؽ ظهػػػػور مثػػػػل ىػػػػ ه 

طػيا  ػا األ كار ببطشو كط يانو الالحمدكدين  ككاجهها تمارسػات ال إنسػانية ليكبتهػا كي
 بعد ذلك.

كحيػػػاؿ ذلػػػك ظهػػػرت األديػػػاف بة كػػػار إهليػػػة مناًقضػػػة ملػػػا ىػػػو موجػػػود  كمفعمػػػة  يػػػاة 
معنوية لت دك ب لك أمل اإلنسانية يف تطلعها إذل حياة جديدة. أما الزعماا الػ ين تنبهػوا 
متامان للفجوات الشاسعة املتواجدة كلظركؼ احلياة الف ال معص هلا كال طعػم   قػد اتسػموا 

صفات "النبوة" لينعتوا أنفسهم بةام "ماسسو احليػاة اىلديػدة"  كأ لحػوا يف املباشػرة مػن ب
احللقة األ عن من خػالؿ مػواىبهم العليػا يف اإلقنػاع كالتوجيػو  ليصػلوا بػ لك باإلنسػانية 

 إذل اإلشباع املعنوم املرتق . من ىنا  ظهور األدياف ذك مضموف اورم.
األرباب ال ين متةسسػوا يف عهػد الػرؽ  كتقػر م ك ػب  -إف املمارسات السلبية للملوؾ

أىوائهم ال ا ة بشكل يزيد عن احلد  أدل إذل أف تكوف الطبقات املسحوقة أر ية قابلة 
للتمػػػرد كالعصػػػياف يف كػػػل آف. إال أف ظػػػاىرة الػػػدين الناشػػػئة يف العهػػػد اإلقطػػػاعي كاحملػػػدِّدة 

 ظمكػػػػن رؤيتػػػػو  كانتحػػػػت اإلقنػػػػاع ملزايػػػػاه كمساتػػػػو  ارتفعػػػػت بػػػػالرب إذل السػػػػموات حيػػػػث ال
بالثبات كاألزلية كاالقتدار الدائم الوا ا كمبدأ أساسي  كب لك أعدت األر ػية املناسػبة 
لتعلػػب النػػاس باحليػػاة. لكػػن الطبقػػات احلاكمػػة تنبهػػت بسػػرعة هلػػ ه النظػػرة الدينيػػة الناشػػئة 

كػػار الدينيػة  ػػمن حػديثان كأدركػت مػػدل تةاريىػا احلػػاـز  دمػا جعلهػػا تقػـو بػػردراج ىػ ه األ 
مصػػاحلها إلطالػػة عمػػر نظامهػػا القػػائم  كبالتػػارل زٌل ذلػػك عػػن تطػػوير نظػػاـ مهػػيمن جديػػد. 
 ػػػمن ىػػػ ا اإلطػػػار تطػػػورت اإلقطاعيػػػة بت يػػػري شػػػكل االسػػػتعمار املرتكػػػز إذل كػػػدح العبيػػػد 

 -كلػو قسػميان  -لالنتقاؿ بعدىا إذل نظاـ األقناف الػ ين يتمتعػوف بقسػط أكػ  مػن احلقػوؽ
شػػػكل أكػػػ . كباعتبػػػار أف القسػػػطاس كاملعيػػػار األساسػػػي لالسػػػتعمار يف العهػػػد كينتجػػػوف ب

اإلقطاعي ىو امتالؾ مقػدار أكػ  مػن قطػع األرض كتنظػيم األقنػاف للعمػل  يهػا   قػد آؿ 
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ذلػػك إذل انػػدالع عػػدة حػػركب يف سػػبيل ذلػػك. إذف  دل تعػػد احلػػركب تسػػتهدؼ امػػتالؾ 
األرا ػي. أم  دل يعػد اإلنسػاف شػكل  عدد أك  من العبيد  بػل امػتالؾ مقػدار أكػ  مػن

امللكية األساسية  بل األرض. كمن ظملػك أكػ  مقػدار مػن األرا ػي يكػوف نػاح  أكػ  
قوة بالتةكيد. كى ا التقسيم االمتالكي لارا ػي كلٌػد معػو نظػاـ اإلمػارات. أم أف النظػاـ 

ارات تنقسػم ك ػب القركم املشاعي السػائد يف العهػد النيػوليف بقػي يف لػابر األزمػاف  كاإلمػ
نظػػاـ امللكيػػة  كاملػػزارع تابعػػة للبيكػػوات "األلػػوات" عػػن طريػػب تشػػ يل األقنػػاف الػػ ين ىػػم 

 أنصاؼ عبيد.
بينما يتعزز التةقلم مع احلركب الناشبة مع انتشار األ كار الدينية مػن جانػ   نلمػا 

كب توسػػع االسػػتعمار املعتمػػد علػػا األرض با ػػطراد. كىنػػا يلفػػت نظرنػػا علػػا الفػػور احلػػر 
الصليبية كةك  كأع  احلركب املنضرمة يف ى ه الفرتة كأكسػعها انتشػاران.  القتػاؿ )اىلهػادم 
أنػبا عػامالن مػااران يف امليػػزات اإلقطاعيػة لدرجػة نػػار  يهػا ككةنػو جػػزا طبيعػي مػن احليػػاة. 
 فػػػػػػػي األكقػػػػػػػات الػػػػػػػف دل تقػػػػػػػم  يهػػػػػػػا احلػػػػػػػركب الكبػػػػػػػرية بػػػػػػػني االم اطوريػػػػػػػات أك األسػػػػػػػفار 

لدينيػة الواسػعة النطػاؽ  تسػتمر بالتةكيػد النزاعػات كالتنػاحرات بػني العشػائر )الفتوحاتم ا
كالعوائػػػػل بشػػػػكل مكثػػػػن. قػػػػد تكػػػػوف األمػػػػور البسػػػػيطة أك قطػػػػع األرض  أك النسػػػػاا ىػػػػي 
ال ريعة يف نشوب احلركب الف نارت عمالن يوميان. من ىنا  اىلميع يف العهد اإلقطاعي  

ماـ الفعػػػػاؿ للحػػػػركب كجنػػػػود )جماىػػػػدينم كخانػػػػة الرجػػػػل  مػػػػن املفػػػػركض علػػػػيهم االنضػػػػ
 أكفاا.

لقػػد تسػػػربل الػػدين يف كا ػػػة امليػػادين السياسػػػية كالعسػػكرية كاالجتماعيػػػة كالثقا يػػة بػػػل 
كح  العائلية يف لضوف العهد اإلقطاعي ال م ظمثػل املرحلػة الثانيػة للنظػاـ األبػوم   يػث 

ككا ػػة املعػػارؾ كاحلركػػات الػػف لػػدا مػػن احملػػاؿ تقريبػػان العػػيش خػػارج نطػػاؽ الشػػرائع الدينيػػة. 
حتققت  سواا كانت اايتها إصمابية أـ سلبية  قد حػدات ك ػب أكامػر الػرب الػ م إمػا أراد 
ػػو  عليهػػا  أك نبػػ ىا  ػػةنزؿ عليهػػا أشػػد العقػػاب كأدااػػا. ىػػ ا باإل ػػا ة إذل  هلػػا النصػػر  حى

 الظلمات. حظر تطور العلم كالتقنية كالفن كاآلداب  كال م زج باإلنسانية يف أحلك
ػػم يف جممػػل سػػياؽ التطػػور يف العهػػد اإلقطػػاعي دينػػاف أساسػػياف كاسػػعا النطػػاؽ؛  حتك 
أكهلمػػا الػػدين املسػػيحي الػػ م زٌل عػػن ظهػػور اػػورم ىػػاـ أطػػاح بالنظػػاـ العبػػودم القػػائم  إال 
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أنػػػو  كبالونػػػوؿ إذل العصػػػور الوسػػػطا  أنػػػبا عر ػػػة للتحريػػػن كمناقىضىػػػًة مبادئػػػو لتنػػػدرج 
تندرج يف إطار األىداؼ املناكئة لدنسانية بعد أف كانت تنادم بامسها.  لسفتو يف احلياة 

كرلم كالدة املسيحية يف الشػرؽ  إال أف انتشػارىا يف ال ػرب آؿ إذل انتحائهػا مسػاران بعيػدان 
عن أنوهلا خالؿ سموىا كتطورىا. كى ا ما أدل إذل ارمرا و عن جوىره احلب  يػث دل يعػد 

اىا سيدنا عيسا علا أسػاس حػ  اإلنسػاف لػدل بلولػو العصػور مثة أار لفلسفتها الف بن
الوسػػػػطا  كبػػػػ لك لػػػػدا الػػػػدين املسػػػػيحي أداة يسػػػػت لها احلكػػػػاـ املهيمنػػػػوف لقمػػػػع اجملتمػػػػع 
ككبتػو   يػث دل يسػاند أك ضمػث علػا التطػورات أك االخرتاعػات الفنيػة أك األدبيػة أك حػػ  

ب ريعػة أاػا تعػد اسػتحقاران للػدين   العلمية  بل قامت الكنيسػة بنبػ ىا كالتنديػد  ػا بشػدة
كذلػك إلدراكهػا علػم اليقػػني أف مثػل ىػ ه االخرتاعػات كالتطػػورات ستكشػن النقػاب عػػن 
مػػػػػدل قصػػػػػور األسػػػػػه الدينيػػػػػة املاسسػػػػػة كالراسػػػػػخة. كمػػػػػا املعانػػػػػاة الػػػػػف القاىػػػػػا "بركنػػػػػو" 

 ك"لاليليو" سول مثاؿ نارخ علا ذلك.
ي "حمػاكم التفتػيش الدينيػة" الػف عملػت  أما أداة القمػع األساسػية يف ىػ ه املرحلػة  هػ

كػػةك  آلػػة ىػػدـ كتػػدمري يف التػػاريخ البشػػرم حتػػت اسػػم "أكامػػر اإللػػو"  مػػع أاػػا يف األنػػل  
كانت كسيلة للحفاظ علا سطوة الكنيسة كإنقاذ نفوذىا من اهلزظمػة النكػراا أمػاـ األنػاس 

الوعي القػػػومي ركيػػػدان األحػػػرار املتمػػػردين كاملنتفضػػػني كأمػػػاـ الشػػػعوب الػػػف تػػػزداد تسػػػلحان بػػػ
ركيػدان.  اإللػو دل يكػن  اجػػة قػط للحمايػة أك اإلنقػاذ  بػػل علػا العكػه   النظػاـ السػػائد 
ىػػو الػػ م كػػاف  اجػػة للحمايػػة كاإلنقػػاذ بسػػب  ازديػػاد  ػػيب اهنػػاؽ عليػػو كتسػػرته حتػػت 
سػػػػتار اإللػػػػو ليتخػػػػ  شػػػػكالن عجيبػػػػان كشػػػػنيعان يف آف معػػػػان. كبينمػػػػا كػػػػاف ماسسػػػػةن مػػػػاارةن مػػػػن 

يم يف سػػياؽ املرحلػػة مػػن خػػالؿ قراراتػػو املتخػػ ة  عمػػل مػػن جهػػة أخػػرل علػػا تلقػػني الصػػم
 اىلماىري اهوؼ كاهنوع  اه السلطة القائمة.

كبالنسبة للمرأة املسيحية  قد قيدِّر هلا أف  رت آالـ كخما ات ى ه املمارسػات بػةع  
ا سػػػالن األمػػػر أشػػػكاهلا دكمػػػان. إذ  كبعػػػد أف آمنػػػت بالفلسػػػفة الػػػف طرحهػػػا سػػػيدنا عيسػػػ

ككا حػت يف سػػبيلها  ػاه كػػل اهلجمػػات كاالعتػدااات الػػف اسػػتهد ت النيػل منهػػا  لػػدت 
الفئػػة األكثػػر انفعػػاالن كتػػةاران بالتفسػػخ كالتحجػػر اللػػ ين  تكػػا باملسػػيحية مػػع مطلػػع العصػػور 
الوسػػػطا.  مىلىكػػػات اإلبػػػداع كمواىػػػ  اهلػػػب الػػػف حتلػػػت  ػػػا املػػػرأة  سػػػاكهتا الكنيسػػػة مػػػع 
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شيطاف لتفرض علا املرأة التهميش كالعزؿ عن اجملتمع. كألجػل تكػريه ذلػك خصائص ال
كإرسػػػائو يف احليػػػاة قامػػػت "حمػػػاكم التفتػػػيش الدينيػػػة" يف معظػػػم األحيػػػاف تحاكمػػػة املػػػرأة  
حيػث أطلػب اسػم "السػاحرة" أك "الشػيطانة" علػا كػل امػرأة انشػ لت بالطػ  أك اسػتنباط 

كالتعليم  لتحاكىم تقتضا ذلك يف تلك احملاكم  األدكية من األعشاب أك بةسالي  الرتبية
كتعاقى  باحلرؽ كىي ال تزاؿ حية. كعدد النساا الالئي عػوق   ػ ا املنػواؿ ال يسػتهاف بػو 

 لضخامتو. 
كالػػػدين الثػػػاشل األكػػػ  الػػػ م ظهػػػر يف العهػػػد اإلقطػػػاعي كةحػػػد أىػػػم األيػػػديولوجيات 

حراا العربيػة بريػادة النػ  حممػد )صم املاارة آن اؾ ىو الدين اإلسػالمي الػ م كلػد يف الصػ
االقتصػادية املتفشػية  -يف بدايات القرف السػابع. إذ حلػل سػيدنا حممػد األزمػة االجتماعيػة

يف اجملتمػػػع العػػػػريب كاالرمػػػػالؿ األخالقػػػي الشػػػػائع  يػػػػو   تونػػػل إذل إصمػػػػاد  لسػػػػفة اإلسػػػػالـ  
سػتقرار يف احليػاة  كحصيلة لبحواو يف تكوين أيديولوجية تعمل علػا اسػتتباب األمػن كاال

كباشر ب لك ترحلة جديدة.  التناحرات الداخلية كالضائقات االقتصادية الف تعاشل منها 
القبائػػل البدكيػػػة الرحػػػل  أسػػػفرت عػػػن  و ػػػا شمجيػػة كبػػػرية عمػػػت احليػػػاة االجتماعيػػػة مػػػن 
ناحية  كحطت مػن مرتبػة املػرأة الػف عجػزت عػن احػتالؿ مكػاف هلػا يف اإلنتػاج مػن ناحيػة 

   دما أدل ذلك إذل انتشار عمليات كأد البنات.اانية
أما الرجل يف ى ه البالد  لو حب تعدد الزكجات بال حدكد  كلو الصػالحية يف إلقػاا 

االجتمػػػاعي جػػػنا -ظمػػػني الطػػػالؽ علػػػيهن مػػػ  شػػػاا. كيف خضػػػم ىػػػ ا االىػػػرتاا األخالقػػػي 
 ل بالتجػػارة سػػيدنا حممػػد )صم إذل الػػزكاج مػػن "خدصمػػة" الػػف تكػػ ه بسػػنني عديػػدة كتنشػػ

كتتميػػز تكانػػة مرموقػػة يف كسػػطها  دمػػا زٌل ذلػػك عػػن كنػػولو إذل تكػػوين  كػػرة حسػػنة  ػػب 
النساا بشكل ماار آن اؾ. تعص آخر  لوال "خدصمة" لكاف من احملاؿ أف يصل حممد إذل 
النبػػوة.  ػػػ"خدصمة" الػػف مثلػػت ىنػػا اقا ػػة اإلهلػػة األنثػػا  كانػػت أكؿ مػػن أيٌػػد سػػيدنا حممػػد 

نادقو يف رحلتو  كهلا النصػي  األك ػر يف تكػوين األيديولوجيػة اإلسػالمية. كمػن كأكؿ من 
الوا ػػػا أف ىػػػ ا احلػػػدث سيشػػػكل تناقضػػػان جػػػديان ال حمػػػاؿ )دمػػػثالن يف خدصمػػػةم يف جمتمػػػع 
"مكة" ال م يسوده النفوذ ال كورم كالسػطوة الرجوليػة الػف تسػتحقر املػرأة كتػدينها كتقػـو 

 بوأدىا كىي حية.
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صمة" لن تقدرعلا مواجهة ى ا اجملتمع ال اشػم لوحػدىا  ػرف عالقتهػا مػع كتا أف "خد
"حممػػد" كزكاجهػػا منػػو يكتسػػ  معػػاشل عظيمػػة  ػػ ا الصػػدد. إذ شػػك ل البػػ رة األكذل للنػػواة 
األيديولوجيػػة كالسياسػػية املناًىضػػة للمجتمػػع الرمسػػي القػػائم يف "مكػػة" أكثػػر مػػن أف يكػػوف 

نا حممػػد عػػن الػػزكاج مػػن أيػػة امػػرأة أخػػرل إذل أف جمػػرد عالقػػة حػػ  متبػػادؿ. كإلحجػػاـ سػػيد
كا ػػت السػػيدة "خدصمػػة" املنيػػة  عالقػػة كايقػػة بقوهتػػا املاديػػة كاملعنويػػة الػػف كانػػت متػػده  ػػا  
أكثر من أف يكوف مقتصران علا االحػرتاـ  حسػ . كبػ لك رمىػزى سػيدنا حممػد عػ  عالقتػو 

رأة. ىػ ا إذل جانػ  إبدائػو املوقػن مع "خدصمػة"  الػف كانػت أكؿ املػامنني بػو  إذل اػورة املػ
 عينو  اه املرأة ح  بعد الثورة. إال أنو يلن عن إصماد حل طويل املدل هل ه املسةلة.

 مساعيو احلثيثة ألجل العشب كانت تعبريان عن عادل احلياة املستقبلية املةمولة كاملرتقىبة 
ولوجيػػػا املنػػػدحرة  كيتولػػػل يف  ػػاه ذاؾ العػػػادل املػػػنحط الكػػػائن.  هػػػو يبحػػث دكمػػػان يف امليثي

التناقضات االجتماعية املستعصية احلل  كي ور يف خفايا كأسرار الطبيعة الػف ال بدايػة هلػا 
كال اايػػػة  كينػػػبش يف حقيقػػػة اإلنسػػػاف بالػػػ ات. كقػػػد سػػػاعد االعتقػػػاد يف مطلػػػع العصػػػور 

فة مػن الوسطا بةف ى ه البحوث قد بدأت مع كجود "اهلل" ال م متيز بتسعة كتسعني ن
األمساا احلسص الف متثل كل آماؿ اإلنسػاف كتتجسػد يف الػرب املعشػوؽ الػ م يتطلػع نبيػو 
احلبي  كعبده املخلص إذل استجداا الشفاعة كطل  الصػفا منػو.  مػا ييطلىػ  مػن "اهلل" 
ال ظمكن طلبو ح  من أللا حبي . كىك ا بيا عادل أيديولوجي الذ  يو الكل بػاهالص 

ات كتلبية الرلبات كالفوز  ا. كما يتبقا من األمر  هو عبارة عػن قواعػد من كا ة التناقض
 العبادة كدساتري الشريعة كاملنف كف األكفاا ال ين يطبقواا علا أرض الواقع.

أمػػػا سػػػيدنا "حممػػػد"  هػػػو أبػػػرز مىػػػن مىث ػػػل أر ػػػع مسػػػتويات انعكػػػاس عشػػػب الػػػرب لػػػدل 
رأة كالعائلػة يف حكايػة عشػقو تلػك  كالػف تداكلو مسةلة املرأة كتوجهو إليها  حيث مسػا بػامل

أنػػػبحت عر ػػػة للتحريػػػن كاإل ػػػراغ مػػػن  حواىػػػا  يمػػػا بعػػػد.  املسػػػا ة بػػػني العشػػػب اإلهلػػػي 
كعشػػػػػب املػػػػػرأة ليسػػػػػت بطويلػػػػػة  إال أاػػػػػا كبا تقارىػػػػػا ملضػػػػػمواا أنػػػػػبحت الحقػػػػػان مصػػػػػدران 

 للتحرين ككسيلة للقياـ تمارسات دكنية بالت رع  ا.
العشػػػب يف العصػػػور الوسػػػطا كػػػاف دعػػػوة حقػػػة إلحيػػػاا كا ػػػة إف البحػػػث احلثيػػػث عػػػن 

القيم احلضارية املتوارية يف زكايا املا ي املندار  بل ككةنو بكاا كرمي  علا القػيم الػف قػد 
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تيفقىػػد كتيسػػلى  يف ال ػػد القريػػ . كلادعيػػة املوجهػػة إذل الػػرب  كالرجػػاا كاالسػػتعطاؼ منػػو 
اسػػػػػتعماؿ التصػػػػػويرات عػػػػػن اهيانػػػػػات أكانػػػػػر كايقػػػػػة  ػػػػػ ا اهسػػػػػراف. مػػػػػن ىنػػػػػا نصػػػػػادؼ 

كاألخطػاا كاهسػػائر النكػراا ذات اىلػػ كر العميقػة  كىػػي تػنعكه بكثػػرة يف أشػعار العشػػب 
 يف اقا ة الشرؽ األكسط.

اسػػتفادت األيديولوجيػػة اإلسػػػالمية السػػاعية لتوطيػػػد نظػػاـ حيػػاة جديػػػدة مػػن  ػػػارب 
تػػداخل  يهػػا بنيػػة الدكلػػة مػػع األديػػاف التوحيديػػة السػػابقة هلػػا  تونػػلت إذل تركيبػػة جدبػػدة ت

الػدين  كأيدرًجػػت احليػػاة االجتماعيػػة  ػػمن سػػياؽ تػػرتي  جديػػد عػػن طريػػب قػػوانني الشػػريعة 
الػػػػف أعػػػػادت  ػػػػبط احليػػػػاة علػػػػا كا ػػػػة األنػػػػعدة. كبقيػػػػاـ سػػػػيدنا حممػػػػد بتبيػػػػاف املواقػػػػن 
كالتقربػػات كالسػػلوؾ كأسمػػاط احلركػػة بػػل كحػػ  أسػػلوب اهطابػػة كػػالن علػػا حػػدة  سػػعا إذل 

ضػػاا علػػا التبعثػػر كاالرمػػالؿ اللػػ ين  تكػػا بػػاجملتمع  كإدراجػػو  ػػمن نظػػاـ معػػني ليخلػػب الق
 ب لك سموذجان جديدان للحياة بني العرب.

كبفلسفة احلياة املوحِّدة كاحملفِّزة علا  ػركرة الكفػاح )اىلهػادم يف سػبيل ىػدؼ كاحػد 
ؿ مػػػػرة بػػػػني مشػػػػرتؾ  أ لػػػػا اإلسػػػػالـ يف بنػػػػاا أر ػػػػية خصػػػػبة لنمػػػػو مشػػػػاعر "القوميػػػػة" ألك 

نػػػػفوؼ العػػػػػرب باإل ػػػػػادة مػػػػػن مساتػػػػػو التقدميػػػػػة كاحلػػػػػث علػػػػػا االنفتػػػػػاح كاالنتشػػػػػار. ىػػػػػ ا 
باإل ػػػػا ة إذل نػػػػزكع سػػػػيدنا حممػػػػد إذل تكػػػػريه قواعػػػػد النظػػػػاـ الػػػػ م بنػػػػاه بصػػػػرامة كحػػػػـز 
كبةسػػػالي  قاسػػػػية بسػػػب  االىػػػػرتاا كالتالشػػػػي الػػػ م حػػػػٌل بػػػػالعرب نتيجػػػة الشػػػػـا كاليػػػػةس 

م يف حياهتم آن اؾ. إال أف اكتساب ى ه القواعد نػفات كالكسل كالت مر املسيطر عليه
التعصػػػػػػ  كالتزمػػػػػػت  يمػػػػػػا بعػػػػػػد تسػػػػػػب  يف حػػػػػػدكث االنكمػػػػػػاش كالقالبيػػػػػػة كالتحجػػػػػػر يف 

كمػا ىػي احلػاؿ يف   -مضمواا. كب لك حتولت األيديولوجيػة اإلسػالمية خػالؿ  ػرتة كجيػزة
ها يف قمع الشع  كجره إذل أداة استولت عليها الطبقات املهيمنة لتست ل -املسيحية متامان 

إذل الػػوراا كحتقيػػب يلفػػو أكثػػر. إال أف الصػػراع ظػػل دائػػران علػػا الػػدكاـ بػػني النظػػرة الفلسػػفية 
املمثلة ىلوىر اإلسالـ ال م كيًلد كسما يف األرا ي الشرقية  كبػني شػكلو املتحجػر املتصػل  

مػػػة لبلػػػوغ مسػػػتواه بيػػػد احلكػػػاـ املهيمنػػػني. كمػػػا  تػػػا اإلسػػػالـ قػػػابالن إلعػػػداد األر ػػػية املالئ
كمكانتو الر يعة مستمدان قوتو من ج كره األنيلة امل ركسة يف أرا يو ىو ليصل ب لك إذل 

 مآربو يف العودة إذل جوىره احلب كمتثيل خصائصو املوحدة كالتقدمية.
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أمػػػػا بالنسػػػػبة للمػػػػرأة الػػػػف كػػػػاف يينظىػػػػر إليهػػػػا علػػػػا أاػػػػا عالػػػػة يف احليػػػػاة  ػػػػمن تكوينػػػػة 
تىخىن   ػػا كيػػتم اسػػتحقارىا  قػػد أكالىػػا سػػيدنا حممػػد مكانػػة مرموقػػة اجتماعيػػة كهػػ ه كييسػػ

كقػػػٌدرىا كجسػػػد ذلػػػك بشػػػكل ملمػػػوس يف زكاجػػػو مػػػن نسػػػاا عديػػػدات منتميػػػات لشػػػرائا 
خمتلفة كلعشائر كقبائل متعددة ليضمن ب لك حيػاة املػرأة كمعيشػتها كييكًسػبها موقعػان ر يػع 

موسػة يف ك ػعية املػرأة داخػل اجملتمػع  املسستول. ك  ا الكشل أحدث ت ريات إصمابية مل
كزمػػص بالػػ كر يف ىػػ ا اجملػػاؿ مسػػاشماتو املػػاارة إصمابيػػان يف إحػػراز النسػػاا اجملػػاكرات لػػو تطػػوران 
 كريػػان ملحوظػػان كتطػػو ر مىلىكػػػاهتن كميػػزاهتن اإلداريػػة كاكتسػػا ن القػػػدرة علػػا التعبػػري القػػػوم 

 اىل اب.
نني" يف اإلسػػػالـ مثػػػاالن حيػػػان علػػػا ذلػػػك ملػػػا كتعػػد السػػػيدة "عائشػػػة" امللقبػػػة بػػػػ"أـ املػػػام

متيزت بو من تعمب يف األيديولوجية اإلسالمية  ككفااة سياسية قديرة  كإتقػاف يف اهطابػة 
كالتنظيم. إال أاا  كبسب  خصائص الطبقػة األرسػتقراطية الػف كانػت تنتمػي هلػا  دخلػت 

مػد حتفػو. أيضػان ىنػاؾ يف حرب الصراع علا السلطة الػف نشػبت بعػد أف القػا سػيدنا حم
السيدة " اطمة" ابنة سيدنا حممد كزكجة سػيدنا "علػي"  كالػف حظيػت بثقػة سػيدنا حممػد  
الكػ ل كتقػػديره العظػػيم هلػػا ملػػا متتعػػت بػو مػػن اسػػتوعاب عميػػب كتطبيػػب نػػائ  لدسػػالـ  
هػا كملستول إدراكهػا األيػديولوجي كالسياسػي الر يػع  كمواقفهػا املبدئيػة  حيػث أيشػٍيدى  وانب

 تلك يف القرآف الكرصل بال ات.
ىكػػػ ا  املعػػػايري احلميػػػدة السػػػامية بػػػاملرأة حػػػ  ذاؾ الوقػػػت حتولػػػت  يمػػػا بعػػػد  حػػػني 
اسػػػػػػػتوذل احلكػػػػػػػاـ علػػػػػػػا األيديولوجيػػػػػػػة  إذل كسػػػػػػػائط لقمػػػػػػػع املػػػػػػػرأة كهتميشػػػػػػػها يف احليػػػػػػػاة 
كاستصػ ارىا كسػل  إرادهتػا ك ػرض اهنػوع عليهػا لتصػبا خرسػاا بكمػاا  كانعكفػت املػرأة 

ا ذاهتا يف املنزؿ ككراا ال اللة كاحلجاب  كتدسل شةاا. كبينما  رض حصار منيػع علػا عل
عالقات املرأة كالرجل  انػزكت املػرأة يف املنػزؿ  جػة منطػب "محايػة" املػرأة ليكػوف ىػ ا أحػد 
 أىم العوامل الف كر ست دكنية املرأة كهتاكيها إذل املرتبة الثانية الحقان كأكسبتها الدظمومة.

قد نظر سيدنا حممد إذل العائلة كوسيط أساسي ىاـ لتنظػيم كمةسسػة أيديولوجيتػو  ل
حيػث ارتػةل السػلطة املطلقػة للرجػل داخػػل األسػرة  كالطاعػة كالػوالا كاإلذعػاف للمػرأة  ػػاه 
زكجها  كمػنا الرجػل احلػب يف تعػدد الزكجػات بينمػا اقتصػر علػا الػزكاج األحػادم بالنسػبة 
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 -كػػةداة رئيسػػية لتوطيػػد النظػػاـ االجتمػػاعي  -أنػػبحت األسػػرةللمػػرأة ك ر ػػو عليهػػا. كمػػا 
كسػػػيلة لنقػػػل كا ػػػة حقػػػوؽ املػػػرأة بصػػػدد أعضػػػائها اىلنسػػػية كبػػػداا كأطفاهلػػػا إذل يػػػد الرجػػػل 
ليكػػوف ىػػو كرل أمرىػػا. ىػػ ا ىػػو اإلطػػار الػػ م حػػدده القػػرآف لتبيػػاف مقػػاييه العالقػػة بػػني 

كالشػرائع املسػنونة يف اإلسػالـ مناقضػة املرأة كالرجل كتقسيم العمل  يما بينهمػا   القواعػد 
برمتها ملصلحة املرأة  كمرت بة تقتضا أ كار الرجػل كنزكاتػو الشػهوانية ال ريزيػة.  علػا سػبيل 
املثػػػاؿ أيًمػػػرىت املػػػرأة بالتسػػػرت كالتحجػػػ  سػػػعيان لتجػػػاكز التخلػػػن الشػػػائع   كانػػػت املػػػ ن ى 

آلػت مثػل ىػ ه املمارسػػات إذل  الوحيػد يف التفسػخ األخالقػي املتفشػي يف اجملتمػػع. كمثلمػا
  ريدىا من احلياة االجتماعية تضي الزمن   رنو تسب  يف يلفها الفكرم أيضان.

ىػػػػ ا باإل ػػػػا ة إذل اعتبػػػػار املػػػػرأة "ناقصػػػػة ديػػػػن" يف اإلسػػػػالـ  كحرمااػػػػا بالتػػػػارل مػػػػن 
املسػػػػاشمة بفاعليػػػػة يف النشػػػػاطات االجتماعيػػػػة كحظرىػػػػا عليهػػػػا مػػػػن ناحيػػػػة  كالنظػػػػر إليهػػػػا  

إنساف ناقص" يف قوانني الشريعة ب ريعة أاا ال حتيًٍكم عقلها تا  يو الكفايػة مػن ناحيػة كػ"
أخرل. عالكة علا ذلك  قد نيًظػر بعػني الشػك ملػدل قػدرهتا علػا بسػط نفوذىػا كمرقبتهػا 
أك الػػػد اع عػػػن أ كارىػػػا حتػػػت كػػػل الظػػػركؼ  دمػػػا أدل إذل إدراجهػػػا حتػػػت سػػػيطرة الرجػػػل 

ا كورل أمرىا. كما ضمظػا الرجػل يف اإلسػالـ  ػب حريػة التصػرؼ كتسلطو املطلب كمحايتو هل
بػػػاملرأة الػػػف ظمتلكهػػػا  دمػػػا زٌل ذلػػػك مػػػع مػػػركر الوقػػػت عػػػن ظهػػػور أر ػػػية تت ػػػزز  يهػػػا مواقفػػػو 
املتزمتػػة كاملتحجػػرة  كيلجػػة  يهػػا بكػػل جسػػارة إذل دمارسػػة العنػػن الفػػظ كالقهػػر كإدانػػة املػػرأة 

تظهػػػر إذل الوسػػػط بشػػػكل جلػػػٌي مواقفػػػو الػػػف كاسػػػتحقارىا. ك عػػػل ذاتػػػو مركػػػز كػػػل شػػػيا  
تسػػتخن بػػاملرأة كتستصػػ رىا كحتػػط مػػن مكانتهػػا كتراىػػا كآلػػة خيًلقػػت ألجلػػو كألجػػل تلبيػػة 
نزكاتػػو كإشػػباع شػػهواتو ال لػػري. كبينمػػا يػػتم السػػعي لرتبيػػة ك"هتػػ ي " الرلبػػة اىلنسػػية لػػدل 

جػػل يتمتػػع  ريػػة دمارسػػة املػػرأة يف اإلسػػالـ عػػ  أحكػػاـ تقليديػػة متوارىاػػة جمحفػػة  نشػػاىد الر 
اىلنه كإشباع نزكاتو كيفما يشاا مع ربط رلباتو تلك ببعو الضوابط العامة الف ال نفػع 
منهػػػػا. بػػػػػل حػػػػػ  أنػػػػو نيًظػػػػػر لػػػػػ لك كضػػػػركرة ظمكػػػػػن خرقهػػػػػا عنػػػػدما تػػػػػدعو احلاجػػػػػة كتتػػػػػو ر 
اإلمكانيػػػات ليتمتػػػع الرجػػػل بكامػػػل حريتػػػو يف ذلػػػك دكف حػػػدكد تيعػػػرىؼ. هلػػػ ه العلػػػة لػػػدا 

دد الزكجػػات كاألطفػػاؿ يف اجملتمعػػات اإلسػػالمية رمػػزان للسػػلطة كاالقتػػدار املهيػػ  مقػػدار عػػ
 للرجل.
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إذل جان  ذلك ىناؾ مسةلة "اهتاف" املوركاة من الدين اليهودم  حيث مت االرتقاا 
بالعضػػو الػػ كرم اىلنسػػػي للرجػػل مػػن خػػػالؿ عمليػػة "ختػػاف الػػػ كور" كإيالئػػو مكانػػة دميػػػزة  

قابػػل أف عمليػػػة "ختػػاف اإلنػػاث" الػػف  ػػرل يف العديػػد مػػػن كجػػنه سػػاـو  بينمػػا نػػرل بامل
البلػػػداف اإلسػػػالمية يف يومنػػػا ىػػػ ا هتػػػدؼ متامػػػان إذل كبػػػت الرلبػػػة اىلنسػػػية للمػػػرأة كهتػػػريش 

 عضوىا األنثوم اىلنسي كاحلط منو.
بالتػػارل أ ػػحت املػػرأة املسػػلمة منعكفػػة علػػا ذاهتػػا داخػػل اىلػػدراف األربعػػة للمنػػزؿ  ك 

عن العادل اهػارجي  عػاجزة عػن التفكػري  كتعػاشل حالػة كنػلت  يهػا إذل  منزكية  يو منعزلة
حا ة خطرة تفقد  يها  يع مىلىكاهتا كمواىبها اإلبداعية اهالقة.  كػل شػيا قػد ريًسػم هلػا 
مسبقان بداان من تصر اهتا كح  مالحمها كتعابريىا  لدرجة أنو دل يعد مثة أم شيا تقـو بو 

ةف كػػل مػػا قيػػدِّر هلػػم ىػػو مػػن أمػػر اهلل كإرادتػػو  قػػد زرع لػػدل املػػرأة تفردىػػا. أمػػا االعتقػػاد بػػ
نة كاالنصػياع. كمػن جهػة أخػرل قوبػػل أم  ىٍسػكى

الرعػ  كاهػوؼ  كعػزز لػديها السػماجة كامل
تػػػا  يػػػًرضى عليهػػػا بةشػػػد أنػػػواع العقػػػاب كاإلدانػػػة  كىػػػ ا مػػػا زٌل عػػػن  -كلػػػو بسػػػيط -إخػػػالؿ 

. كى ا بدكره ما جعػل النسػاا أكثػر مػن تشػبث الر وخ للطاعة العمياا كاإلذعاف بال قيود
بػػاىلنوح إذل  -علػػا كجػػو التقريػػ  -بالقواعػػد اإلسػػالمية كنفػػ ىا حر يػػان دكف التفكػػري البتػػة

حماكمة ك عها ذاؾ أك النظر  يو كحماسبتو  بل عىرً ىػٍت ذلػك قػدران مكتوبػان مػا عليهػا سػول 
ة أف تكػوف أسػرية السػ اجة كاهلامشػية االنقياد لو. كىك ا قيدِّر للمرأة يف اجملتمعات املسلم

كالقمع كالكبػت يف حياهتػا لدرجػة تكػاد تكػوف  يهػا األنواػة سػببان الجػرتار اآلالـ كالعػ اب 
املعنوم. كال زالت البلداف املسلمة تعيش حتت كطةة ى ه املمارسات كتتخبط حتت اقلها 

 متامان كما كانت عليو يف العهد اإلقطاعي األليم.
كانطالقػان مػن الظػركؼ املهيػةة مػن قبػل احلكػاـ املهيمنػني يف العهػػد  عػالكة علػا ذلػك 

اإلقطػػػػاعي املتطػػػػور  ػػػػمن حمػػػػور ىػػػػ ين الػػػػدينني العظيمػػػػني؛ ازدادت الفجػػػػوة النا ػػػػة عػػػػن 
تشكيلة املرأة كالرجل اتساعان كلارت عمقػان أكثػر  ػةكثر. كرلػم تطػابب ظػركؼ القمػع الػف 

ة  دل تتكػػػوف بػػػةم شػػػكل مػػػن األشػػػكاؿ يتعػػػرض هلػػػا كػػػال اىلنسػػػني يف الطبقػػػات املسػػػحوق
أر ػػية التفػػاىم املتبػػادؿ  كتىشػػاطير املةسػػاة. بينمػػا احتلػػت خصػػائص الرجػػل النزاعػػة للعنػػن 
كالبطش موقع الصػدارة مػن جهػة  عملػت املعػارؾ املندلعػة كاحتاللػو مكانػو  يهػا باسػتمرار 
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ظاملػة القمعيػة الػف علػا إاارهتػا كتكريسػها أكثػر. كبتبػاىي الرجػل كزىػوِّه  ػ ه املمارسػات ال
ظمارسها  ازداد ابتعادان كلربػة عػن املشػاعر الرقيقػة الػف تتحلػا  ػا املػرأة كعػن سػياؽ التطػور 
اإلنسػػاشل أيضػػان. كبػػ لك تعمقػػت اهصػػائص املسػػماة بالرجولػػة كالػػف تشػػري إذل الفظاظػػة  

 التعارل  الثقة الزائدة بال ات  ح  التملك كالوالية يف ى ه املرحلة أكثر.
اا ذلػك تعػززت يف ىػ ه املرحلػػة خصػائص األنواػة يف املػرأة  كالػػف تػدؿ علػا انعػػداـ إز 

الثقة بال ات  كى  ال ات للرجل متامان كالتصرؼ ك ػب معػايريه  عػدـ اهػركج عػن رلبػات 
الرجػػل كأىوائػػو  التبعيػػة  التقليػػد كالتشػػبو بالرجػػل  كتقبػػل علػػو ه عليهػػا  اقتصػػار كػػل آماهلػػا 

رجػل كاحلظػي بػػو.  ػمن ىػ ا اإلطػار   ػاملرأة يف العهػد اإلقطػػاعي ال كخياهلػا علػا امػتالؾ 
تتجػػػػاكز كواػػػػا جمػػػػرد مػػػػادة جنسػػػػية ال لػػػػري  معدكمػػػػة املشػػػػاعر كاألحاسػػػػيه  حمركمػػػػة مػػػػن 
التفكري كالرلبات أك من إبداا أم مواقن را ضة. بل كاألدىا مػن ذلػك كلػو أنػو دل ييقبىػل 

  ا كرنساف يف معظم األحياف.
ه النظرة لدل كال اىلنسني  ػ ا املنػواؿ  ازداد العقػم لدرجػة كبػرية كيف حني رست ى 

يف العالقػػػات بينهمػػػا. كبػػػ لك يبلػػػ  كػػػال اىلنسػػػني املوقػػػع الػػػ م أراده هلمػػػا النظػػػاـ حيػػػث 
جػرِّدت املػرأة مػن كواػا كيػاف اجتمػاعي مػن جهػة  ك ػرض الرجػل نفسػو برظهػار ذاتػو علػػا 

ة ػحت ىػ ه املرحلػة  ػرتة ذمحػت  يهػا ىػ ه رمو م اير حلقيقتو الكائنة من جهة أخرل.  
التكوينة الرجعية املتج رة يف  رض الالحل يف داخلها بةع  أشكالو كحل كحيد ال مالذ 

 منو لالنسجاـ مع النظاـ القائم.
لقد أ حا مو وع العيش بالنسبة للمرأة يف العهود اإلقطاعية منبع ع اب بكل مػا 

 متاىػػات الالحػػل كالعقػػم  ػػاه األحػػداث للكلمػة مػػن معػػص  حيػػث عانػػت مػػن التخػبط يف
ػػػػت آماهلػػػػا كحياهتػػػػا لتقتصػػػػر علػػػػا عػػػػادل  ػػػػيب  كالظػػػػواىر بعػػػػد أف  يِّػػػػدت تطلعاهتػػػػا كحيًبسى
كساذج  كحيدِّد هلا ما صم  أف تفعلو أك تقولو يف كل زماف كمكػاف رلمػان عػن إرادهتػا. كيف 

ػػػت دكمػػػان رمػػػو ما  سسػػػات بناىػػػا النظػػػاـ حػػاؿ  ثهػػػا عػػػن خمػػػرج مػػػن ذاؾ العقػػػم املريػػػر  كيجِّهى
 -القػػػػػائم ب اتػػػػػو كبسػػػػػػطها يف اجملمتػػػػػع لتعمػػػػػػل علػػػػػا خدمتػػػػػو. كىكػػػػػػ ا كانػػػػػت "العزيػػػػػػزات

الراىبػػات" يف الػػدين املسػػيحي حصػػيلة ذاؾ العقػػم  حيػػث تنعكػػن املػػرأة علػػا نفسػػها يف 
"األديػرة" كتعػػزؿ ذاهتػػا متامػػان عػػن اجملتمػػع كحياتػػو كمشػػاللو كسػػبيل ملػػلا الث ػػرات النا ػػة يف 
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املشاعر كالفكر عن طريب عبادة الػرب. كىػ ا مػا أدل بػدكره إذل كبػت الػ ات  العواطن ك 
االنزكاا  االنكماش  التفػرد تػا تعيشػو كحتػه بػو بسػب  العجػز عػن مشػاطرتو  اإلحسػاس 

 بةاا ناقصة كبال قيمة  كتةنلها لدرجة استحاؿ معها اهركج من ى ا املةزؽ.
الركحيػة عينهػا رلػم احتالهلػا مكانػان جزئيػان كقد عانت املرأة الفالحة "القن" من احلالة 

يف اإلنتاج  حيث دل تقدر علا حتويل ذلك إصمابيان لصاحلها  بل حيًكم عليها باالسػتمرار 
يف التبعيػػة للرجػػل عمػػالن كمعيشػػةن. كملعاناهتػػا مػػن الوحػػدة كالعزلػػة الكػػ ل يف نفػػه الوقػػت  

يف حيػاة يوميػة عػاجزةن اقتصرت دنياىا علا مػا تعيشػو ىػي مػن أحػداث  كلانػت بػ لك 
عػػػػن التعبػػػػري عػػػػن ذاهتػػػػا  ػػػػمنها  بػػػػل كحػػػػ  لػػػػائرةن يف  ػػػػر التخلػػػػن الفكػػػػرم علػػػػا  يػػػػع 

 األنعدة.
أمػػا املػػرأة األرسػػتقراطية الػػف ال يتلػػن عػػن سػػابقاهتا بنيويػػان رلػػم أاػػا حتتػػل مكااػػا يف 

ة الفالحػة الطبقات العليا احلاكمة؛  قػد عانػت مػن نفػه احلالػة الركحيػة الػف عاشػتها املػرأ
"القػػػػن"  كمػػػػع ذلػػػػك تشػػػػكلت ىػػػػٌوة شاسػػػػعة كعميقػػػػة بينهمػػػػا.  النسػػػػاا يف ىػػػػ ه الطوابػػػػب 
متممػات القتػػدار الرجػل املتسػػلط كقػوة احتياطيػػة لػو مػػن خػالؿ مػػواقفهن كسػلوكهن كطػػراز 

لنسػػػاا  -علػػػا سػػػبيل الػػػ كر -حػػػركتهن ككجهػػػات نظػػػرىن.  نظػػػرة النسػػػاا األرسػػػتقراطيات
ن كػػاف قرينػػػان كنػػدان لوجهػػػات نظػػر أزكاجهػػػن  دمػػا د عهػػػن الطبقػػات املسػػػحوقة كتقػػر ن مػػػنه

ذلػػك إذل استصػػ ارىن كاحتقػػارىن بػػةعلا الػػدرجات. كبشػػكل عػػاـ دل تسػػاىم النسػػاا يف 
طبقػػػػة األرسػػػػتقراطيني كالنػػػػبالا يف اإلنتػػػػاج بػػػػةم شػػػػكل مػػػػن األشػػػػكاؿ  بػػػػل كػػػػاف شػػػػ لهن 

علػا حسػػاب  الشػالل ىػو عػرض ذاهتػن علػػا الرجػل ال لػري. كىػ ا بػػدكره تطلٌػ  االرتفػاع
لتقػار ن  يمػا بيػنهن   -مهمػا كانػت نػ رية -بعضهن البعو  دما أزاؿ معػو أم إمكانيػة 

بل احتلت املكائػد كاحليػل إلسػقاط بعضػهن الػبعو مرتبػة الصػدارة. ك ػ ا النحػو تطػورت 
 لدل املرأة خانية الفردية الف تعد يف األنل إحدل مسات الرجل البارزة.

الػػ م بػػرز لػػدل املػػرأة مػػن  ئػػة النػػبالا يف ىػػ ه الفػػرتة  أمػػا حػػ  الونػػوؿ إذل السػػلطة 
 ػػػد عها لسػػػلوؾ مسػػػالك شػػػنيعة كجػػػٌد قبيحػػػة  دمػػػا انعكػػػه ذلػػػك متامػػػان علػػػا خصائصػػػها 
الشخصية كجعلها قبيحة منفِّرة لل اية. كانطالقان من أبعاد االلػرتاب عػن الػ ات  كالشػائع 

ة الػػػ م ابتدعػػػو الرجػػػل بػػػني تلػػػك النسػػػاا  بػػػزر السػػػعي احلثيػػػث للونػػػوؿ إذل سمػػػط السػػػلط
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باحتػػ اا كجهػػة نظػػر تسػػلطية ذكوريػػة  كبسػػلوؾ نفػػه املسػػالك الػػف خٌطهػػا النظػػاـ القػػائم 
كاعتمدىا. كمثة نساا متك ن  مػن احػتالؿ مكػاان يف أللػ  التنػاحرات كالصػراعات الػدائرة 
 علا السلطة يف القصور اعتمادان علا قواىن ال اتيػة ك نػوحهن للمكائػد كاحليػل؛ كعمػدف
إذل تةييد أم رجل كاف  انبهن  كرمسن سموذجػان سػلبيان مػن الشخصػية لنػزكعهن إذل الولػوج 
يف مسػػالك كأسػػالي  مناقضػػة ىلػػوىرىن يف سػػبيل النجػػاح يف مسػػاعيهن كالفػػوز بالسػػلطة. 
كبسػػب  كبػػت قػػوة املػػرأة كقمعهػػا  ػػدؼ القضػػاا عليهػػا كتبديػػدىا  إذل جانػػ  نسػػن أيػػة 

 يػػػو أف تبػػػدم قوهتػػػا كتشػػػ لها؛  راػػػا عانػػػت مػػػن التجػػػزؤ إمكانيػػػة أك كسػػػط ظمكػػػن للمػػػرأة 
 كان مست يف ك ع مناكئ لبنات جنسها كشقيقاهتا يف أعلا املستويات. 

إذل جانػػػ  كػػػل ذلػػػك  ػػػاملرأة يف العصػػػور اإلقطاعيػػػة كانػػػت أمثػػػن ىديػػػة يف اتفاقيػػػات 
فعمػػػػة السػػػلم كاملصػػػػاحلة  كيف تطػػػػوير العالقػػػات الديبلوماسػػػػية. أم أف املػػػػرأة الػػػف كانػػػػت م

بسػػػػمات األمػػػػن كالسػػػػلم يف مضػػػػمواا  كلعبػػػػت دكران مػػػػااران يف  ػػػػبط العالقػػػػات املسػػػػتااة 
ـ  كتسػػويتها يف العهػػػد األمػػػومي؛ دل تعػػػد يف العصػػػور اإلقطاعيػػػة سػػػول جمػػػرد سػػػلعة تيسػػػتىخدى
أانػاا احملػػاكرات كاالتفاقيػػات إكرامػان كتكرظمػػان لبعضػػهم الػػبعو. كالرتبػاط مػػدل تواجػػد املػػرأة 

ل اقرتا ػػػا مػػػػن الرجػػػل كارتباطهػػػػا بػػػو  التف ػػػػت حياهتػػػا كمتحػػػػورت متامػػػان حػػػػوؿ يف احليػػػاة تػػػػد
 الرجل. 

كماسسة اىلوارم أيضان أخ ت شكالن ملفتان للنظػر لًتىشىػك ًلها حسػ  أىػواا الرجػل يف 
ى ا العصر ال م ترسخت  يو أكثر من أم كقت آخر  حيث تفشا احلسػد بػني النسػاا 

كبالتارل العداكة بني بنات اىلنه الواحد. كدل بيػب بيػد  داخلها كزادت التناحرات الداخلية
املػػػرأة سػػػول سػػػالح األنواػػػة اىلنسػػػية تسػػػتعملو كػػػةداة  تاكػػػة للونػػػوؿ إذل مآر ػػػا. كبػػػدأت 
تتو ػػا املقػػاييه املفضػػلة للمػػرأة املفصػػولة عػػن العلػػم كالسياسػػة كاإلنتػػاج  بػػل كحػػ  عػػن 

كاملخططػػػة كاملوا قػػػة ألىوائػػػو النشػػػاطات الدينيػػػة  مػػػن خػػػالؿ سياسػػػات الرجػػػل املقصػػػودة 
كميولػػػو. كتقػػػـو املػػػرأة  ػػػدر كػػػل طاقاهتػػػا كقػػػدراهتا كقواىػػػا يف دمارسػػػة اىلػػػنه كاالنشػػػ اؿ بػػػو 
لعجزىػػا عػػن تفجػػري طاقاهتػػا الكامنػػة كقواىػػا املػػدخرة أك تقييمهػػا علػػا رمػػو سػػليم ك ػػمن 

الشخصػية تكوينة تقدمية متطورة. كى ا ما يػادم إذل التفػاكت بػني النسػاا ذاهتػن كإنػابة 
 بالتفسخ كاالرمالؿ كاالىرتاا.
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كبينمػػا كػػاف النظػػاـ جمحفػػان هلػػ ه الدرجػػة  قػػاـ الرجػػل بالتشػػبو بػػو كتػػا متارسػػو الطبقػػات 
املهيمنػػة  ػػب اجملتمػػع   لجػػة إذل اعتمػػاد نفػػه املمارسػػات يف املنػػزؿ  ػػاه املػػرأة كاألطفػػاؿ. 

خنػاؽ  ػيب ضمانػرىا  يػػو  إذف  كبينمػا ييسػحىب الرجػل مػػرة كاحػدة نػرل أف املػرأة تػػدخل يف
احلكػػػاـ القػػػائموف مػػػن جهػػػة كزكجهػػػا أك أبوىػػػا أك أم كرل أمػػػر قريػػػ  هلػػػا مػػػن جهػػػة اانيػػػة؛ 
 انػػدرجت بػػ لك يف ىػػ ه البنيػػة املاسسػػاتية يف االن ػػالؽ علػػا نفسػػها كعانػػت االنكمػػاش 
احلاد. أ ن إذل ذلػك اال تقػار إذل الػوعي  كاالنػزكاا  دمػا  ػرض عليهػا قبػوؿ ىػ ه املعيشػة  

. كالنسػػداد مسػػالك احلػػل أمامهػػا  لػػدت سػػريعة االنفعػػاؿ  عاطفيػػة  خانعػػة كقػػ در حمتػػـو
 كلري كااقة من نفسها. 

كيف حني أنبا الرجل احلاكم املطلب  كنػار يف املنػزؿ "رب األسػرة"؛ أ ػحت املػرأة  
كائنان ال قيمة لو كال قٍدر  ك يرض عليها حتمل م بة كواا أنثا من  نعومة أظا رىا.  بينمػا 

طلػػ  منهػػػا محايػػة ذاهتػػػا ك ػػب معػػػايري الشػػرؼ الثقيلػػػة قبػػل كػػػل شػػيا   ػػػرف أكؿ حمػػػاكالت يي 
كرلػػػم كػػػل ىػػػ ه  -اإلخػػػالؿ بتلػػػك املعػػػايري تكػػػوف مػػػن ًقبىػػػل األقػػػارب املقػػػربني هلػػػا. لكنهػػػا 

 جم ة علا االلتزاـ حر يان  ا  كإال  لن ضمب هلا العيش بةم شكل آخر. -املصاع 
الرجػػل إزاا املػػرأة لتةسػػيه نفػػوذه عليهػػا  كتتضػػمن الشػػرؼ  ظػػاىرة أكجػػدىا كطورىػػا 

املراقبة الشديدة التامة علػا جسػدىا. كيعػد "ختػاف اإلنػاث" ك"لشػاا البكػارة" بعضػان مػن 
أسماط دمارسة ى ه املراقبة كالتحكم  كالف هتدؼ إذل لرس عدمية الثقة يف ركح املػرأة حػ  

ا بػػةع  األشػػكاؿ  يػػث ال  ػػرؤ النخػاع. كىػػ ا بػػدكره مػػا يػػاكؿ إذل تشػػتت كتالشػػي إرادهتػػ
علػػا املطالبػػة بػػةم حػػب طمصػػها. كمػػػا "حػػب الليلػػة األكذل" الػػ م ظمارسػػو األلػػوات  سػػػول 
تعبري نػارخ كنػريا عػن التنػاقو العميػب الكػامن يف مفهػـو "الشػرؼ".  الرجػل املعػركؼ 

كاؿ بشر و كتشبثو بو يف الطبقات السفلا  يتخبط  أنالن يف الطرؽ العقيمة كبةسوأ األش
لسػػػيده يف الليلػػػة األكذل. كقػػػد ظهػػػرت ىػػػ ه املمارسػػػة  -شػػػر و الوحيػػػد -حػػػني ظمػػػنا زكجتػػػو

لتىبسيط الطبقات "النبيلة" نفوذىا علا املرأة كالرجػل علػا السػواا كتسػت ل األنػاس كوسػيلة 
 لتحقيب ألرا ها ىي ال لري.

 ه لقػػػػد أ ػػػػحا تػػػػاريخ املػػػػرأة يف العصػػػػر اإلقطػػػػاعي يف زاكيػػػػة النسػػػػياف املظلمػػػػة. ك ػػػػ
الشػػاكلة يكػػوف قػػد اكتمػػل املنحػػا األيػػديولوجي اللرتا ػػا عػػن جوىرىػػا مػػع ابتػػداا تارطمهػػا 
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باإلمث كبالرجػل سػوية. كقػىبيحػت املػرأة أكثػر باستئصػاهلا مػن جػ كرىا كابتعادىػا عػن ىويتهػا 
أف  -لصػػػ ر أىػػػدا ها كا ػػػمحالؿ  واهػػػا يف احليػػػاة –كتارطمهػػػا  كلػػػدا مػػػن احملػػػاؿ عليهػػػا 

احلػػػػب ملػػػػيا بالنسػػػػاا الرائػػػػدات  كأف حياهتػػػػا كانػػػػت أ ػػػػل كأركع حيػػػػاة  تػػػػدرؾ أف تارطمهػػػػا
لسػػيادة املسػػاكاة كالتكػػا ا  يهػػا. كالقػػرتاف الرجػػل بالعظمػػة كاالقتػػدار كالقػػوة كاإلرادة كالنفػػوذ 

سول  -حني أرادت الونوؿ إذل كل ذلك -التاـ يف نظر املرأة  دل يعد أمامها من سبيل 
شخصػيتو لتكػوف كاريكػاتوران مصػ ران عنػو كقبيحػان بالفعػل اللجوا إذل تقليد الرجػل كتقمػص 

بسػػػب  ا تقارىػػػا إذل تشػػػكيلة حتػػػاكي ىويتهػػػا ىػػػي. كعملػػػت حػػػني نزكعهػػػا إذل ذلػػػك علػػػا 
اتبػػػػػاع األسػػػػػالي  الفرديػػػػػة  كإسػػػػػقاط احمليطػػػػػني  ػػػػػا كزلقهػػػػػم بػػػػػةم أسػػػػػلوب كػػػػػاف  كسػػػػػلوؾ 

ا النحو تكوف املرأة خصائص االستفزاز كاإلاارة سعيان منها لتجزئتهم كتشتيتهم. كعلا ى 
قػػػد قلبػػػػت تارطمهػػػػا الػػػػ م كانػػػػت  يػػػػو تسػػػمو ببعضػػػػها الػػػػبعو  كتبػػػػدم القيمػػػػة كاالحػػػػرتاـ 
لدنسػػاف كالوسػػػط احملػػػيط كالطبيعػػػة لتخلػػب بػػػ لك إشػػػباعان معنويػػػان؛ رأسػػان علػػػا عقػػػ   بػػػل 

 كنارت من أ ضل مطبقي النظاـ املهيمن يف سبيل بلوغ مآر ا ىي. 
اآلاار السلبية هل ا العصر قد انعكست علا املػرأة بكػل  كلو أردنا التعميم لوجدنا أف

تفانػػيلها   يػػث طػػرأ الت ػػري حػػ  علػػا شػػكلها كمواقفهػػا نتيجػػة بنيتهػػا املعدكمػػة اإلرادة  
الواىنػػة  املنفعلػػػة  املامنػػة بالقػػػدىر  البعيػػدة عػػػن اإلبػػداع الفكػػػرم  املعدكمػػة احلىػػػوؿ كالقػػػوة. 

 التػاريخ البشػرم  كىػ ا الظػالـ كػاف أعمػب ىك ا مرت اإلقطاعية كعصر دامه الظالـ يف
كأشػػد بالنسػػبة للمػػرأة لدرجػػة نػػار مػػن احملػػاؿ تقريبػػان عليهػػا أف  ػػد نفسػػها كتتعػػرؼ علػػا 
ذاهتا اانيةن.  في كل د عة رلبت  يها يف البحث عػن منفػث هلػا للخػركج  كجػدت آليػات 

ا كازدادت يلفان. لقػد الكبت كالقمع للنظاـ يف مواجهتها  دما أرجعها ى ا بدكره إذل الورا
عاشػػػػت املػػػػرأة التجػػػػزؤ يف اإلقطاعيػػػػة  كعانػػػػت االنقسػػػػاـ حػػػػ  أنػػػػ ر خالياىػػػػا  كقبلػػػػت 
 صػػائص الفتنػػة كالفسػػاد  احلسػػد  املشاكسػػة  الكيػػد كاحليلػػة الػػف ال متػػت  هلػػا بػػةم نػػلة؛ 
ككةاػػػػا انعكػػػػاس هلػػػػا كتعبػػػػري عنهػػػػا؛  عاشػػػػت بػػػػ لك أشػػػػد أنػػػػواع االلػػػػرتاب عػػػػن اإلنسػػػػانية 

خ كاحليػػػاة  كدل يعػػد مثػػػة حػػ  اسػػػم "امػػرأة" يف ىػػػ ا العهػػد األسػػػود احلالػػك. ىكػػػ ا  كالتػػاري
كبينمػػا يػػتم الػػدخوؿ يف نظػػاـ أبػػوم جديػػد  خسػػرت املػػرأة يف اإلقطاعيػػة كػػل جوانبهػػا الػػف 
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ظمكػػػن أف تسػػػوقها كتةخػػػ  بيػػػدىا رمػػػو احليٍسػػػن كالصػػػحة كاىلمػػػاؿ كالصػػػواب  ك ػػػ ا النحػػػو 
 دخلت يف املرحلة الرأمسالية.

 
 المجتمع الرأ مالي والمرأة ـ

مقابػل أجػر حمػدد يحديد  اعات العمل يرتكز النظاـ الرأمسارل يف حمتواه إذل مسػةلة 
سػػابقان للكػػادحني الػػ ين أيطلػػب سػػراحهم.  العبػػد يف العصػػر العبػػودم كػػاف ملكػػان لصػػاحبو 
بكػػل مػػا طمصػػو حػػ  املمػػات  حيػػث يشػػ لو كيفمػػا يشػػاا  أك يبيعػػو أك حػػ  يقتلػػو إف ىػػو 

اد  أم دل يكػػػن خمتلفػػػان عػػػػن احليػػػواف كثػػػػريان. أمػػػا نظػػػاـ األقنػػػػاف  يعتمػػػد علػػػػا ربػػػط القػػػػن أر 
باألرض علا أساس الشراكة  يهػا مػع رب األرض بنسػبة معينػة. أم أنػو نصػن حػر  كلػو 
احلب يف تةسيه عائلة  إال أف إمكانية انقطاعو عن األرض تكاد تكوف  ػئيلة جػدان. أمػا 

ابع ألمو كاف  كظمكنػو بيػع جهػده ملػن يشػاا مقابػل أجػر معػني يف يف الرأمسالية  الفرد لري ت
 السوؽ. كيعت  ذلك خطوة أخرل إذل األماـ نسبةن لعالقة القنانة.

اعتمػادان علػا اآللػة التخصص في اإلنتـاج اهانية الثانية املاارة يف تطور النظاـ ىي 
ٍكننػػة"  مػػع اعتبػػار إنتػػاج املعمػػل ىػػو الرئيسػػي. كمػػن أبػػرز اه

ى
طػػوات يف تطػػور الرأمساليػػة "امل

ىػػي االنتقػػاؿ مػػن املانيفػػاكتورة "املشػػ ل" إذل املعمػػل.  اإلنتػػاج املانيفػػاكتورم ىػػو املسػػلك 
املتبػػع اعتمػػادان علػػا القػػوة العضػػلية علػػػا األللػػ   كاملعػػركؼ كمركػػز لدنتػػاج منػػ  اجملتمػػػع 

  حيػػث يرتكػػز النيػوليف. أمػػا املعمػػل  هػو ماسسػػة إنتاجيػػة خانػة بالرأمساليػػة علػػا األرجػا
 إذل العمل اىلماعي اعتمادان علا اآللة.

الف تستند إليها.  بقدر أشمية الدكر ال م البنية اآللية كاهانية الثالثة للرأمسالية ىي 
لعبتػػو التقنيػػة كعنصػػر أساسػػي يف تطػػوير أسػػالي  اإلنتػػاج الرأمسػػارل  تػػةارت باملقابػػل منهػػا 

املعلومات العلمية كنمط للتفكػري يف نػدارة املزايػا  أيضان. تةك البنية ال ىنية املعتمدة علا
الرئيسػػية كالفانػػلة يف كالدة احلضػػارة الرأمساليػػة. ك لػػوؿ العصػػر الرأمسػػارل يػػتم  ػػاكز البنيػػة 
ال ىنية امليثيولوجية للعصور القدظمة  كبنية التفكري ال م يرجا  يو الطػابع الػديا للعصػور 

خو عن التفكري الفلسفي الػ م كػاف سػائدان يف الوسطا.  نمط التفكري العلمي ال م مت
العصػػػػور القدظمػػػػة كالوسػػػػطا علػػػػا السػػػػواا  قػػػػد رجحػػػػت كفتػػػػو يف ىػػػػ ا العصػػػػر؛ كيعتمػػػػد 
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مضمونو علا إيضػاح العالقػات بػني اجملتمػع كالطبيعػة عػ  قوانينهػا الداخليػة  دكف احلاجػة 
 باللجوا إذل قوة مداخلة خارجية تتحكم  يها.

حلػػػا بػػػبعو اهصػػػائص اإلاباتيػػػة كال ىانيػػػة  بػػػل كحػػػ  الفلسػػػفة ىػػػي سمػػػط  كػػػرم يت
املٍقًنعػػػة ل ىنيػػػة اإلنسػػػاف كمنطقػػػو بعيػػػدان عػػػن العاطفيػػػة  كيقبػػػل بػػػاألمور عػػػن طواعيػػػة كبعػػػد 
تفكري كإمعاف. كحتتل الثقة بالبنية ال ىنية لدنساف  كبالتارل إيالا اإلنساف األشمية الالزمة 

ا النحػػػو يكػػػوف الزدىػػػار اإلنسػػػانية كالفردانيػػػة كاالنشػػػ اؿ بػػػو  مكانػػػة الصػػػدارة  يهػػػا. ك ػػػ 
كتفتا براعمها األكذل عالقة كثيبة بػنمط التفكػري الفلسػفي. مػن ىنػا تعػد الفلسػفة الشػرط 

 كالظرؼ األكثر أشمية يف سمط التفكري السائد يف اجملتمع الرأمسارل. 
علػا دل ظمهد عصر احلضارة الرأمسالية لتطور العلم  حس   بػل عمػل علػا احلػد منػو 

مستويات متقدمة أيضان.  التناقضػات الػف ضمتويهػا يف جنباتػو تعرقػل العلػم مػن اسػتخدامو  
كامل قواه. كزمص بال كر ىنا كونو أكثر األنظمة تزمتػان  ػاه العلػـو االجتماعيػة  رلػم أف 
اجملتمػػػع الرأمسػػػارل ىػػػو النظػػػاـ الػػػ م متكػػػن مػػػن تعزيػػػز كمتتػػػني كا ػػػة بنػػػاه املاسسػػػاتية الفوقيػػػة 

يػػة عػػن طريػػب العلػػم  أكثػػر مػػن  يػػع أسمػػاط اجملتمػػع املتحققػػة حػػ  اآلف. كمػػا الػػدكر كالتحت
اهػػالؽ لفػػرتات النهضػػة كاالسػػتنارة املتحققػػة أانػػاا مػػيالد الرأمساليػػة سػػول انعكػػاس سػػاطع 
هلػ ه اهانػػية   هػو أكثػػر اجملتمعػات تقػػدمان حيػث يسػػتمد قوتػو كينهلهػػا مػن تطػػويره للعلػػم 

ف ارتقػػػاا اجملتمعػػػات )أك بعػػػو الفئػػػاتم الناجحػػػة جػػػدان يف أف كمةسسػػػتو كإدارتػػػو. لػػػ ا  ػػػر
 تكوف علمية  إذل مرات  مرموقة ليه تحو الصد ة. 

العلميػػة تعػػا القػػوة كالرنػػانة  أك بػػاألحرل تعػػا التنػػوير. كالتنػػوير بػػدكره يعػػا العمػػل 
لػا  الصائ . كالعمػل الصػائ  يعػا النجػاح كاإلنتػاج األك ػر كاأل ضػل. كاإلنتػاج احلسػن ع

كا ػػة املسػػػتويات بػػػداان مػػػن االقتصػػػاد إذل السياسػػػة  يعػػػا املنعػػػة كالرنػػػانة كاحػػػتالؿ املوقػػػع 
الريػػػػػػادم. كقػػػػػػد أاػػػػػػر بػػػػػػركز اىلانػػػػػػ  العلمػػػػػػي إذل األمػػػػػػاـ بشػػػػػػكل كبػػػػػػري يف تشػػػػػػكل اهلويػػػػػػة 

 األيديولوجية للحضارة الرأمسالية.
رل. كمثلمػا يعػ  الفردية ىي اهانية الركحية األساسية للنظاـ املولٌػد للمجتمػع الرأمسػا

العلػػػم عػػػن ال ىنيػػػة األساسػػػية هلػػػ ا اجملتمػػػع   ػػػرف الفرديػػػة أيضػػػان تشػػػكل خانػػػيتو الركحيػػػة 
األساسػية. الفرديػػة ىػػي زئػػري كزعيػب الفػػرد الػػ م ال تواقػػو أيػة ركابػػط أك مقدسػػات  ككنػػل 
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لدرجػػة الطػػيش كاىلنػػػوف  كالػػ م ال يقػػػدس سػػول منفعتػػػو ىػػو منػػػ  كالدة الرأمساليػػة؛ كىػػػي 
 د ال م يستمد قوتو من "أنا"ق )أنانيتوم قبل كل شيا آخر.نراخ الفر 

يعػػػد الفػػػرد الرأمسػػػارل حركػػػة انتقػػػاـ مػػػن ظػػػاىرة "اجملتمػػػع"   ػػػاهلوس الفػػػردم يف مرحلػػػة 
الػػوالدة بػػاألخص ال يعػػرتؼ بةيػػة حػػدكد  بػػل يػػامن بػػةف انقطاعػػو عػػن كػػل مػػا يواػػب رباطػػو 

سػػواا. تعػػص آخػػر   ػػرف معادلػػة باملا ػػي يعػػا حتػػرره  كيقػػرف قػػوة املػػاؿ بقػػوة الػػرب علػػا ال
"الرب=املػػػاؿ" تليػػػب بػػػاجملتمع الرأمسػػػارل أكثػػػر مػػػن لػػػريه   املػػػاؿ ىػػػو التعبػػػري امللمػػػوس لػػػركح 
النظاـ  كالقوة السحرية الف تصوغ كا ة القػيم بالتةكيػد. كبينمػا  سػدت رمػوز اجملتمػع يف 

كياف الرأمسارل ىو القوة اإللو   رف املاؿ يف ال-الكيانات السابقة يف الطوطم  اإللو  امللك
األكثػػر تػػةاريان  كالػػف تعكػػه اجملتمػػع كتعػػ  عػػن مضػػمونو بػػةقول األشػػكاؿ  ك ػػ ب الػػركح 
الفرديػػػة إليهػػػػا  كتيفػػػػدل يف سػػػبيلها كػػػػل األمػػػػور كالقػػػػيم  كإف دعػػػت احلاجػػػػة  ػػػػيمكن شػػػػن 
ة حػػركب  ػػارية تػػراؽ  يهػػا دمػػاا البشػػرية كييبػػاد  يهػػا كػػل البشػػر يف سػػبيلها. كاهلويػػة الركحيػػ

 املتكونة حوؿ املاؿ تكوف سارية املفعوؿ ىنا.
يف لضػػوف تشػػكل اهلويػػة األيديولوجيػػة الرأمساليػػة كبنيتهػػا املعنويػػة  كإذل جانػػ  متتعهػػا 
باىلانػػػ  العلمػػػي ال الػػػ   كامتالكهػػػا أر ػػػية تتخػػػ  الفػػػرد أساسػػػان هلػػػا كترتقػػػي باإلنسػػػانية 

املخػػاطر بػني طياهتػػا أيضػػان  بشػكل ظػػاىر للعيػػاف؛ إال أف خانػية احتوائهػػا علػػا شػ  أنػػواع
تظهر من  نشػةهتا األكذل كبكػل جػالا. إف مػا ميػز الرأمساليػة عػن اإلقطاعيػة ىػي التطػورات 

التقنيػػػة احلانػػػلة. كمػػػن املعػػػركؼ أيضػػػان أف التمةسسػػػات السياسػػػية كاالجتماعيػػػة -العلميػػػة
منبثقػػػة  العديػػػدة كيف مقػػػدمتها "الدكلػػػة القوميػػػة"  "اىلمهوريػػػة"  "العلمانيػػػة" كانػػػت نتيجػػػة

 منها. ى ا إذل جان  متهيدىا السبيل لانشطة الطبقية كالقومية.
حتولت الظركؼ الرأمسالية املتمحورة حوؿ الػربا إذل حػركب اسػتفزازية بػني الػدكؿ مػع 
مضػػي الػػزمن. ككلمػػا حظػػي مفهػػـو "املزيػػد مػػن األرض" تعػػص "املزيػػد مػػن الػػربا"  حتولػػت 

اشل مقدسػػػة كتقدميػػة بػػػادئ ذم بػػػدا  إذل مشػػاعر "حػػػ  الػػوطن"  الػػػف كانػػت حتظػػػا تعػػ
مشػػاعر شػػو ينية اعتدائيػػة كانتحػػت مسػػاران رجعيػػان   مهػػدت السػػبيل النػػدالع حػػركب لػػري 
عادلة كجمحفة. بالتارل  كبتشبث الرأمسالية تصػطلا "الػوطن" بشػكل متطػرؼ إذل جانػ  

ة يف التػػاريخ املشػػاعر "القوميػػة" املتطر ػػة   ػػتا اجملػػاؿ النػػدالع أكثػػر احلػػركب دمويػػة ك ػػراك 
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احلضػػارم. كيف يومنػػا الػػراىن تػيٍبػػ ىؿ جهػػود حثيثػػة لػػتاليف األنانيػػة املنفعيػػة للرأمساليػػة  ػػدث 
منػػػاقو هلػػػا  أم بظػػػاىرة "العوملػػػة". كإذل جانػػػ  ذلػػػك دل  ػػػد اجملتمعػػػات  الػػػف عاشػػػت 
جمتمعػػةن حػػوؿ اقا ػػة مشػػرتكة طيلػػة التػػاريخ البشػػرم  الفرنػػة املواتيػػة للبلػػوغ التػػاـ ملصػػطلا 

الػػػػوطن احلػػػػر"  كذلػػػػك بسػػػػب  دكلمائيػػػػة العصػػػػور الوسػػػػطا كشػػػػو ينية الرأمساليػػػػة كمساهتػػػػا "
 االحتاللية سواان املباشرة أك لري املباشرة.

أرست الشو ينية القومية قاعدة العداكات اىلديدة حياؿ احلقائب كالشعوب األخرل  
احلػػركب  كذلػػك مػػن خػػالؿ مفهػػـو "التفػػوؽ" كالتعجػػرؼ البعيػػد عػػن الواقعيػػة. كمػػا حلػػت

القوميػػة حمػػل املعػػارؾ الدينيػػػة كامل ىبيػػة القدظمػػة  كىلػػةت الطبقػػػة الرأمساليػػة إذل لعبػػة حتريػػػن 
اهلويػػة األيديولوجيػػة مثلمػػا  علػػت كا ػػة الطبقػػات املسػػتً لة املهيمنػػة يف سػػبيل التسػػرت علػػا 
مصػػػاحلها كإخفائهػػػا كتوجيػػػو األنظػػػار إذل نػػػواحي أخػػػرل خمتلفػػػة. أم أف اللعبػػػة مػػػا برحػػػت 

رة برزالػػػة القنػػػاع الػػديا كاإلهلػػػي كإسػػػداؿ السػػتار القػػػومي كبطوالتػػػو عو ػػان عنػػػو. أمػػػا مسػػتم
الشػعوب الػػف دل حتػػظى  ويتهػػا القوميػة بعػػد   ستسػػري قيػػديمان كبشػكل أ ضػػل رمػػو احلريػػة مػػن 
خػػالؿ الػػوعي القػػومي كالتعا ػػد  يمػػا بينهػػا. كعلػػا العمػػـو  ػػالتطرؼ القػػومي يقػػـو تػػلا 

دين يف حياة الفرد ليثري ب لك املشػاعر الشػو ينية كيلعػ  دكران سػلبيان الث رات الف يرتكها ال
لل ايػػػة. ىػػػ ا الواقػػػع احملتػػػدـ يف القػػػرف العشػػػرين علػػػا كجػػػو اهصػػػوص  سػػػينفث مسومػػػو يف 
اجملتمع الدكرل عن طريب احلركب الدموية الضارية الف تعد القػوت األيػديولوجي األساسػي 

 كيبػػث ركح التمييػػز العرقػػي كاحلقػػد كالنقمػػة  كيطػػور لػػو  لينشػػر التجػػزؤ يف العػػادل اإلنسػػاشل
 بالتارل مواقن مناىضة متامان للتوجهات اإلنسانية كمبادئها. 

لقػػػد تعقػػػدت السياسػػػات املتبعػػػة مػػػن قبػػػل الدكلػػػة إزاا الفػػػرد بشػػػكل أكػػػ  يف أجػػػواا 
 اإلنسػاف  املزيػن كاملصػطنع الػ م حيػدِّدت-اجملتمع الرأمسارل  حيث استيهًدؼ خلػب الفػرد

تكوينتػػو ال ىنيػػة كالركحيػػة مسػػبقان مػػن خػػالؿ اإلمكانيػػات التقنيػػة  ليتطػػور مػػا يطلػػب عليػػو 
اسػػػػػػم "العبوديػػػػػػة املعانػػػػػػرة" عػػػػػػن التمةسسػػػػػػات. كيف احلقيقػػػػػػة يػػػػػػتم قلػػػػػػ  الػػػػػػدكلمائيات 
كالطموحػػػات الفرديػػػة لػػػري التابعػػػة ألحػػػد  كاملتخػػػ ة أساسػػػان يف كالدة الرأمساليػػػة رأسػػػان علػػػا 

أخبػػػػث  حيػػػػث  كبفضػػػػل التطػػػػورات امل ىلػػػػة يف تقنيػػػػات عقػػػػ  بةسػػػػلوب أمكػػػػر كبػػػػدىاا 
االتصػاؿ خانػة  خيلػب جمتمػع ك ػرد تػابعني متامػان بشػكل ال نظػري لػو يف أم حقبػة تارطميػة. 
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كىنػػا يكمػػن مػػربو أكػػ  املخػػاطر حيػػث يػػراد خلػػب تػػوازف بػػني الفرديػػة الطائشػػة كاىلنونيػػة 
 كالتبعية االجتماعية الطائشة اىلنونية. 

مػثقالن باألسػالي  اإلم ياليػة كحركػات التحػرر الػوطا  اإلشػػرتاكية  مػر القػرف العشػركف
كالدظمقراطية  الثورة كالثػورة املضػادة  الرتمػيم كاإلنػالح  االنقالبػات كاالنقالبػات املضػادة 
بشػػػػكل القػػػػرين لػػػػو يف أم  ػػػػرتة تارطميػػػػة أخػػػػرل  كسيػػػػجِّل يف ذاكػػػػرة الػػػػرتايخ كػػػػةكثر الفػػػػركف 

الػ م انتػاب الطػيشي اإلنسػانيةى بةسػرىا  يػو  إذ اسػتخدمت دموية. كيقاؿ  يػو بةنػو العصػر 
أ ظػػع األسػػلحة أانػػااه  ككيًطئػػت  يػػو كػػل العقائػػد كالقػػيم املعنويػػة كسػػويت بػػاألرض  ككاجػػو 
اجملتمػػع مرحلػػة  نػػاا كاملػػة لػػيه علػػا العصػػيد الػػداخلي  حسػػ   بػػل كعلػػا نػػعيد البيئػػة 

 الطبيعية الف يش لها أيضان. 
س املػػاؿ دكر اإلرادة اإلهليػػة اىلديػػدة الكامنػػة كراا كػػل ىػػ ه كيلعػػ  اىلشػػع يف ربػػا رأ

الرب" عن القيمة الفائضة امل ىلة يف بدايات نشوا -الت ريات اىلارية. لقد متخو "امللك
النظاـ العبودم. أمػا القيمػة الفائضػة النا ػة عػن رأس املػاؿ  قػد نػٌعدت مػن ىػ ا التطػور 

انعػػػداـ الػػػرب" بشػػػكل أكػػػ  خطػػػورة كبسػػػرعة -إذل الػػػ ركة كأبلػػػت اإلنسػػػانية بوبػػػاا "امللػػػك
 ال ؽ.

يعػػػػد القرنػػػػاف التاسػػػػع عشػػػػر كالعشػػػػركف الفػػػػرتة الػػػػف بػػػػدأ  يهػػػػا تصػػػػدير رأس املػػػػاؿ إذل 
جدان  التجارة. كيعت  تصدير رأس املاؿ )مضمونانم تصديران للنظاـ  كانفراج العادل بةسره 

ملػػة الػػف يقػػـو  ػػا مػػع كػػل نظػػاـ للحضػارة الرأمساليػػة. لقػػد خطػػا عاملنػػا أكػػ  خطواتػػو يف العو 
توسعي كبػري  يف الربػع األخػريمن القػرف العشػرين  ككػةف الكػوف لػدا سػاحة توسػع كانتشػار 

 ال حدكد  يها. 
أمػػػا أكركبػػػا  ةنػػػيبت باإلرىػػػاؽ الشػػػديد نتيجػػػة احلػػػربني العػػػامليتني اللتػػػني خا ػػػتهما  

علػػػػا الصػػػػعيدين  كاحلػػػػركب االسػػػػتعمارية الكالسػػػػييكة الػػػػف شػػػػنتها بةعػػػػداد ال حصػػػػر هلػػػػا
الػػػدداخلي كاهػػػارجي. كبينمػػػا جهػػػدت يف لمػػػرة ذلػػػك إذل نقػػػل ذاهتػػػا إذل العػػػادل  عانػػػت 
اإلرىػػػاؽ كالتعػػػػ  الشػػػديدين النػػػػا ني عػػػن  وزىػػػػا املتحقػػػب. كبعػػػػد احلػػػرب العامليػػػػة الثانيػػػػة 
أنػػبحت الواليػػػات املتحػػػدة األمريكيػػة دمثلػػػة احلضػػػارة الرأمساليػػػة مثلمػػا كانػػػت عليػػػو أكركبػػػا 

املتهػػورة سػػالفان. أم أف تكػػريه ك ػػ ير التوسػػع مػػن جهػػة كإدارتػػو مػػن جهػػة أخػػرل   ال ًػػر ة



 79 

نيهػا مػن  ػاكز  كِّ لدا الوظيفة التارطمية ألمريكا بعد اآلف  حيث استحوذت علػا ك ػعية متي
أكركبػػػا بعػػػد توللهػػػا أكثػػػػر  ػػػةكثر يف الثػػػورة العلميػػػة كالتقنيػػػػة  كبل ػػػت األعػػػارل عػػػن طريػػػػب 

كاإلنرتنت. أما الطريػب الػف سػلكتها يف سياسػتها التوسػعية  كانػت  تقنيات ال ىر ة كالفضاا
"االسػػتعمار احلػػديث" الػػ م ضمتػػوم يف مضػػمونو علػػا تضػػخيم أسػػهم رأس مػػاؿ األنظمػػة 
الرأمساليػػة احملليػػة  كيعتمػػد مػػن أجػػل ذلػػك علػػا أسػػالي  أشمهػػا  ػػتا البػػاب علػػا مصػػراعيو 

ة إذل أقصا األنقاع  كاإل ادة من كسػائل للتجواؿ احلر لرأس املاؿ  كنشر الثقا ة الرأمسالي
اإلعػالـ كاالتصػاؿ بة ضػل األشػكاؿ. ك ػ ا املعػػص رتػا كانػت أمريكػا ىػي القػوة اإلم ياليػػة 

 األحرية يف التاريخ احلضارم  كالف  تحت العادل متامان علا الرأمسالية النا جة.
ط نفػوذ رأس املػاؿ يف إف العوملة الف بسطت امسهػا يف كا ػة أرجػاا املعمػورة  تعػا بسػ

العػػػادل يف نفػػػه الوقػػػت. أمػػػا بسػػػط النفػػػوذ بػػػدكره  يتطلػػػ  ترسػػػيخ نظػػػاـ معػػػني يف العػػػادل  
كالقضاا علا كا ة التناقضات الداخليػة النا ػة عنػو. كألجػل احتػواا الطبقػة الرأمساليػة كػل 

نمػػا الكػوف  اسػػتلـز األمػر مػػع الػزمن التسػػريع مػػن بنػاا شػػبكة االتصػاالت كاملعلوماتيػػة. كحي
احلػديث خطاىػا لتػةمني -حث ت طبقة الرأمساليني العمالقة املتحدة حػوؿ االقتصػاد الليػ ارل

ىػ ه السػرعة الالزمػة  حػدث االنفجػػار يف امليػداف التكنولػوجي. ىكػ ا  كيف  سػبيل إنتػػاج 
األ ضػل كاألجػود كاألحػػدث كال ػوص يف السػػوؽ العامليػة كاالسػػتحواذ علػا كاردات ىائلػػة  

لضػػخمة علػػا أسػاس عقػػد الصػػفقات االتفاقيػػة مػن جهػػة  كبػػدأ التنػػا ه بنيػت الشػػركات ا
الػػ م الظمكػػن  ػػبطو مػػن جهػػة أخػػرل. كىػػ ا مػػا أقحػػم العػػادل اإلنسػػاشل يف خمػػاطر عامليػػة 
كجهػػػان لوجػػػو. أمػػػا املسػػػاكؿ الوحيػػػد عػػػن ىػػػ ه املشػػػاكل   لػػػيه إال ال ػػػوؿ الرأمسػػػارل الػػػ م 

 شو. ظمتص العادل ماديان كمعنويان بوحشية مريعة كييهرِّ 
ال ظمكػػػن عوملػػػة االقتصػػػاد الليػػػ ارل سػػػول عػػػن طريػػػب ل ػػػة كاقا ػػػة كمعلومػػػات كًحػػػرىؼ 
كتبػادؿ كتكنولوجيػات تسػػود العػادل كلػػو كحتكمػو. كىػ ا بػػدكره ال يكػوف سػػول بتوجيػوو مػػن 
قوة حاكمة منتشػرة يف كا ػة األنػقاع كبتنسػيقها ىػي. أمػا التنسػيب الػ م سػيتمخو عػن 

ػػػو احلػػػاكم. كال ظمكػػػن تطبيػػػب ىػػػ ا إال  ذلػػػك  سػػػيكوف مصػػػبولان بػػػاللوف  ال الػػػ  علػػػا املوجِّ
بتحقيػػب قبػػوؿ الشػػػعوب كالطبقػػات اليػػػت تيطب ػػب عليهػػا ىػػػ ه املخططػػات هلػػػا. كعلػػا ىػػػ ا 
األسػػػػػاس أنشػػػػػةت اإلم ياليػػػػػة العامليػػػػػة احلديثػػػػػة كيانػػػػػات جديػػػػػدة  ػػػػػدؼ تػػػػػةمني اللي اليػػػػػة 
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دة املنظمػة  تقتضػا مصػاحل كاالعتداؿ بػني البلػداف. كقػد تناقضػت ىػ ه  الكيانػات اىلديػ
الطبقة الرأمسالية الدكلية الضيقة  مػع اآلليػات الداخليػة لتلػك األكطػاف  ككاجهػت تصػدم 

 الشعوب كاألقليات الف تسكن  يها. 
سػػػػعت اإلم ياليػػػػة املكػػػػورة لتخطػػػػي ىػػػػ ه التصػػػػديات املعرقلػػػػة هلػػػػا عػػػػن طريػػػػب الػػػػتلفظ 

األنػػػل  هػػػد  بالتسػػػرت حتتهػػػا  إذل  بكلمػػػات الدظمقراطيػػػة كالسػػػالـ كالتػػػآخي  مػػػع أاػػػا يف
احلديثػػػة اهبيثػػػة لل ايػػػة كربطهػػػا -إمخػػػاد حتػػػديات الشػػػعوب كاألقليػػػات بسياسػػػاهتا اللي اليػػػة

ب اهتا. إف اإلم يالية الف ىدرت طاقاهتا  ػاه ازديػاد االلتفػاؼ حػوؿ اإلشػرتاكية كأنػيبت 
طلا الدظمقراطيػػػػػة بػػػػػالعقم إزااىػػػػػا يف السػػػػػبعينيات كالثمانينيػػػػػات؛ باشػػػػػرت يف تطػػػػػوير مصػػػػػ

احلديثػػة" الػػ م يعػػا إعػػادة تةسػػيه -اللي اليػػة كبػػديل لدشػػرتاكية  كاتبػػاع سػػلوؾ "اللي اليػػة
ال ات مع حلوؿ التسعينيات. أما مفهـو "الدظمقراطيػة اللي اليػة" ذاؾ  كالػ م ييعمىػل علػا 

النتػػػائ  تطػػػويره  يمػػػا بعػػػد أعػػػواـ التسػػػعينيات   ييقػػػاـ بنشػػػره يف األرجػػػاا كبسػػػطو احتػػػ اان ب
املسػػػتننبطة مػػػن اايػػػار اإلشػػػرتاكية املشػػػيدة. أم أف اإلم ياليػػػة اليػػػـو تقػػػـو بتطػػػوير احلاجػػػة 
للدمقرطة  الف دل تستطع اإلشرتاكية املشيدة تةمينها  كلو ظاىريان لتجعل من ذاهتا  ركرة 

دم ال ظمكن االست ناا عنها بني بلداف العادل. كبتقمصها مهمة ترسيخ السالـ العاملي  تبػ
 عزمها الكبري علا إدامة نظامها احلاكم. 

بينما تضفي الرأمسالية املكو رة بوعودىا ى ه علا شعوب العادل من جهة   راا تشػن 
حركبػػان  ػػارية  ػػد مكػػامن التحػػديات كاملقاكمػػات الػػف تراىػػا عراقيػػل أمامهػػا  كتسػػتمر يف 

كالػػػتحكم  يهػػا مػػػن  التسػػلا الالحمػػدكد لالسػػػتيالا دكف أم ريػػ  علػػػا مسػػتقبل اإلنسػػانية
جهػػة أخػػرل. كيف حػػػني تػػربط الشػػػعوب الفقػػرية املتخبطػػػة يف اىلػػوع كاحلرمػػػاف بػػ اهتا حتػػػت 
اسم املعونات الدكلية من جان    راا ترتؾ الشعوب املتصدية هلا كاملتمردة عليها ت وص 

 يف اىلوع كال ؿ  من نطاؽ سياسات العقوبات الدكلية من جان  آخر.
نػػع  بلػػوغ النتػػائ  املتوخػػاة  يهػػا   قػػد حاكلػػت إدامػػة نفوذىػػا أمػػا يف األمػػاكن الػػف 

عن طريب أسالي  ما بعد احلدااة  الف تستهدؼ بدكرىا بناا جمتمع عػدصل األيديولوجيػة  
عػدصل السياسػة  عػدصل اليوبوبيػا كاهيػاؿ  عػػدصل اهلويػة  كمتفسػخ رث. كاليػـو  ػرف الشػػعوب 

بقيػػت أمػػاـ ا تقػػار أنػػلها كجهػػان لوجػػو  الػػف أنػػبحت عر ػػة ملمارسػػات مػػا بعػػد احلدااػػة  
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كانعػػدمت الػػركح كاحليويػػة  يهػػػا. كبػػ لك تيبػػ ؿ اىلهػػود علػػػا قػػدـ كسػػاؽ لسػػدؿ الضػػػباب 
علػػا عػػادل الفئػػات األكثػػر حيويػػة يف اجملتمػػع لتخػػديرىا ك ميػػدىا  كامتصػػاص ردكد  علهػػا 

 متامان  دؼ هتميشها.
امػػة ىيمنتهػػا علػػا العػػادل  ػػمن إف اإلم ياليػػة املكػػورة الػػف ال يشػػ لها شػػالل سػػول إد

كاقع جمتمع باؿو مهرتئ كجمم ػد  ميستىةنىػل عػن قيمػو اإلنسػانية  كالػ م زيج  بػو يف متاىػات 
اىلنسػػية كالػػال مبػػاالة؛ قامػػت يف الوقػػت نفسػػو بػػرخالؿ التػػوازف البيئػػي الطبيعػػي يف الكػػوف 

 حصيلة قيامها باإلنتاج اهلائل.
باع نػزكاهتم كنػزكعهم للسػطوة كالسػيطرة عػن أما كحوش رأس املػاؿ الػ ين يسػعوف إلشػ

طريػب الكػم اهلائػل مػن الػربا   ػال يػرتددكف بتاتػان يف د ػع العػادل رمػو اهلاكيػة بػوترية أسػػرع يف 
سبيل تضخم أكػ  هلػم. كبػ لك تيبػ ؿ اىلهػود هلػب سمػط مػن اإلنسػاف لػائر بػني سػرادي  

يعيش  عدصل اهلدؼ  مت ب ب   اإلنتاج اهلائل املقدـ لالستهالؾ  ال يدرم ما يريد كملاذا
يعمل علا إشباع ذاتو من خالؿ  انتازيا املو ة  معقد  متةـز  مريو كمهتز. ككل ذلك 

 يتم حتت ستار "حقوؽ الفرد الدظمقراطي".
كبػػػػ لك متكػػػػن الرجػػػػل  الػػػػ م اسػػػػتوذل علػػػػا خانػػػػية اإلبػػػػداع كاإلنتػػػػاج مػػػػن املػػػػرأة يف 

أكثػػػػر  ػػػػةكثر مػػػػع حلػػػػوؿ العصػػػػر  املا ػػػي البعيػػػػد  مػػػػن خلػػػػب  ػػػػرص تطػػػػوير تلػػػك اهانػػػػية
الرأمسػػػػػػارل  الػػػػػػ م ظمثػػػػػػل ذركة نظػػػػػػاـ اجملتمعػػػػػػات الطبقيػػػػػػة ذات السػػػػػػمة ال كوريػػػػػػة بة ضػػػػػػل 
األشػػكاؿ. أمػػا الطبقػػة البورجوازيػػة الػػف لعبػػت دكران رياديػػان يف تطػػوير كسػػائل اإلنتػػاج  العلػػم 

قتضػيو مصػاحلها كالتقنية  الفلسفة كالثقا ػة يف النظػاـ الرأمسػارل؛ سػعت لبلػوغ السػلطة تػا ت
بتضامنها مع الطبقات العاملة كالقركية كالكادحة  كمع القػوة النسػائية مػن ىػ ه الطبقػات 
املسحوقة  كاسػتندت إليهػا لتػدخل يف نػراع مريػر كاشػتباكات مكثفػة مػع البػص اإلقطاعيػة 
ىلىكيػػة القدظمػػة. كيف خضػػم ىػػ ه النزاعػػات شػػرعت بعقػػد اتفاقيػػات معينػػة مػػع 

كاملونارشػػية امل
دارات املونارشػػية امللكيػػة بػػني الفينػػػة كاألخػػرل لتقػػـو بتفسػػػري األيديولوجيػػة الدينيػػة ك ػػػب اإل

 مآر ا ىي.
باعتبػػار أف كػػػل اػػػورة اجتماعيػػػة تػػػد ع اىليػػػل البشػػرم خطػػػوة أخػػػرل رمػػػو األمػػػاـ علػػػا 
العمـو   رف الرأمساليػة نسػبةن لدقطاعيػة  كالعائلػة البورجوازيػة نسػبةن للعائلػة اإلقطاعيػة  ىػي 
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رقا. كبالتارل  املرأة البورجوازية تعت  أرقا نسبةن للمػرأة يف اجملتمػع اإلقطػاعي. كتقتضػا األ
ىػػػػػ ا املبػػػػػدأ العػػػػػاـ تعتػػػػػ  املػػػػػرأة املو ػػػػػوع األساسػػػػػي املعػػػػػا ى منػػػػػ  بػػػػػزكغ  جػػػػػر الرأمساليػػػػػة. 
 البورجوازيػػػة تسػػػعا لتشػػػكيل سمػػػط املػػػرأة البورجوازيػػػة الػػػف تبت يهػػػا نظريػػػان كعمليػػػان  ك علهػػػا 

عان أساسيان يف اللوحات كاآلاار الفنية  كيف احليػاة اليوميػة أيضػان. أمػا حػدث املسػاكاة مو و 
الػػػ م تنػػػػادم بػػػػو البورجوازيػػػػة   مػػػػا ىػػػػو سػػػول مسػػػػاكاة العائلػػػػة البورجوازيػػػػة حيػػػػاؿ العائلػػػػة 

ػنىا هلػا الفرنػة –اإلقطاعية.  ما تبت يو ليه مساكاة املرأة بشكل عاـ  إسما احلرية  الػف ال متي
للعائلػػػة البورجوازيػػػة. لػػػ ا مػػػن الصػػػع  العثػػػور علػػػا نشػػػاطات منظمػػػة  -نػػػور كحتيػػػالػػػرتل ال

كاسعة النطاؽ للمرأة يف الثورات البورجوازية. كرلم بػركز بعػو الشخصػيات النسػائية  إال 
أاػا دل تتعػدل كواػا جمػػرد سمػاذج رمزيػة ال لػري. ذلػػك أف مسػاشمتها يف الثػورات كانضػػمامها 

 ر ال م رمسو هلا الرجل يف اجملتمع اىلديد. إليها حصل  من نطاؽ اإلطا
مثػػة رجػػاؿ ر عػػوا رايػػة النضػػاؿ باسػػم املػػرأة يف اجملتمػػع البورجػػوازم. أمػػا املػػرأة  هػػي كػػائن 
موجود ع  "رجيلهػا"  قػط  كلػيه لوحػدىا البتػة. أمػا مػدل متتػع املػرأة املوجػودة عػن طريػب 

كحػػػ  أكثػػػر اجملتمعػػػات تقػػػدمان "رجيلهػػػا" بررادهتػػػا املسػػػتقلة  هػػػو  ػػػد ذاتػػػو مو ػػػوع نقػػػاش. 
أيضػػان  ال تػػزاؿ املػػرأة  يهػػا تسػػتند إذل محايػػة الرجػػل كحاكميتػػو  أم تسػػري حتػػت كاليتػػو كيف  

 كنفو مطلقان ألنو يف اكتسا ا قوة احلياة)!م.
كبػػدأت الطبقػػػة البورجوازيػػة بالنفػػػاذ إذل ماسسػػة األسػػػرة  الػػف لػػػدت أنػػ ر خليػػػة يف 

بػىعىت املرأة ب اهتا عن طريب عقد الزكاج املقحم يف ىيمنة اجملتمع  من خالؿ الكنائه  كأىتػٍ 
الرجػػل رمسيػػػان. ىكػػػ ا انػػػدرجت عالقػػػات املػػػرأة كالرجػػػل حتػػػت قبضػػػة الدكلػػػة املونارشػػػية الػػػف 

تتبع سياقان تقدميان طبيعيان داخل اجملتمع  -أم العالقات–استحوذت عليها بعد أف كانت 
املػػرأة بالرجػػل  ػػمن نطػػاؽ القػػوانني املوجػػودة  سػػابقان. كب ريعػػة اإلخػػالص كالو ػػاا أيتًبعػػت 

االسػػتعمارية  - ماسسػػة األسػػرة ىػػي القاعػػدة الػػف حققػػت عليهػػا كػػل األنظمػػة اإلم ياليػػة
 ككل أنظمة احلرب اهانة أيضان  ذاهتا كترسخت.

ظمكن مشػاىدة  ػوارؽ ىامػة يف التكوينػة العائليػة يف يومنػا الػراىن حسػ  كاقػع الطبقػة 
ة أك املسػػػػػحوقة  أك بػػػػػني البلػػػػػداف املتخلفػػػػػة الػػػػػف تسػػػػػودىا القواعػػػػػد )أك الػػػػػوطنم السػػػػػاحق

كالضػوابط املتحجػرة  كبػني البلػداف الػػف تػنعم بكػل مثػار املرحلػػة اإلم ياليػة. لكػن مثػة نقطػػة 
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مشرتكة بينها  يعها كىي  استمرار األسرة يف حياهتا ككجودىػا  ػمن إطػار كاقػع متةسػه 
أحدىا بتهديد اإلنسانية من خالؿ كا ة أنواع  رض امللكية اهانة  يها.  في حني يقـو 

الػػ ات  بنظرتػػػو إذل املػػػرأة علػػػا أاػػا ىػػػي الشػػػرؼ  ػػػال تكػػاد تيعػػػرىؼ كراا األبػػػواب املونػػػدة 
يحكىمػػة؛ صملػػ  الثػػاشل معػػو تػػدشل القػػيم اإلنسػػانية بةسػػرىا كترديهػػا بفػػتا اجملػػاؿ اهػػارجي 

امل
 للمرأة حتت اسم احلقوؽ املعطاة هلا.

مساليػػػة يتحػػػوؿ سمػػػط العائلػػػة اإلقطاعيػػػة الواسػػػع النطػػػاؽ إذل سمػػػط العائلػػػة مػػػع تطػػػور الرأ
النػػواة. كيسػػاىم مػػاركه يف تو ػػيا ىػػ ا الو ػػع بقولػػو "تنحػػل كاػػائب الػػركابط املقامػػة علػػا 
أسػاس الػػدـ أك األرض مػػع بػػركز سمػػط اإلنتػػاج الرأمسػػارل". كبػػ لك تكػػوف املػػرأة قػػد يلصػػت 

ـ كأبو زكجهام  إال أنو ظمكن مشاىدة ى ا الػنمط نوعان ما من   وطات محاهتا كمحاىا )أ
. أما يف البلداف ال ربيػة  حػ   العائلي ذم الكم الكبري يف بلداف الشرؽ مستمران ح  اليـو
العائلػػة النػػواة نراىػػا تواجػػو الػػتحطم كالتفسػػخ ركيػػدان ركيػػدان. كمػػا الظػػواىر الػػف نلحظهػػا مػػن 

هاض )الكورتػاجم  عػيش املػرأة كالرجػل قبيل ازدياد حاالت الطالؽ  تفشي عمليات اإلج
حتػػت سػػقن كاحػػد رلػػم عػػدـ كجػػود سػػند الػػزكاج  انفصػػاؿ األكالد الراشػػدين عػػن البيػػت؛ 

 سول إطراا املركنة كالتعديل علا حياة العائلة القالبية. 
إف كنا نود احلديث عػن حتػرر املػرأة   علينػا قبػل كػل شػيا توجيػو االنتقػادات الالذعػة 

األسػػرة الػػف ينػػب املػػرأة مػػن  يػػع النػػواحي  كبالتػػارل القيػػاـ بتحليػػل  كالصػػارمة إذل ماسسػػة
سػػػليم هلػػػا. ذلػػػك أنػػػو مثػػػة ديكتاتوريػػػة كميٍلكيػػػة سػػػائدة داخػػػل األسػػػرة  كىنػػػاؾ حرمػػػاف مريػػػع 
للمػػػػرأة مػػػػن كا ػػػػة حقوقهػػػػا. ىػػػػ ا إذل جانػػػػ  يبطهػػػػا يف اآلالـ  كيينظىػػػػر إليهػػػػا باسػػػػتحقار 

طاحػة  ػا كاسػت الهلا جسػديان لتتحػوؿ بػ لك إذل  كاستص ار ال متناىيني  كالعمػل علػا اإل
كػػػائن تػػػابع ال لػػػري  كال يعػػػيش سػػػول بعواطفػػػو. كمػػػا ىػػػ ا سػػػول أكػػػ  اعتػػػداا كاسػػػتهتار 

  قوؽ اإلنساف. 
لػػدت املػػرأة علػػا مػػر التػػاريخ مو ػػوعان للبيػػع كالشػػراا قبػػل ظهػػور النقػػود بةمػػد طويػػل  

اإلم يػػػػػارل –النظػػػػػاـ الرأمسػػػػػارل  كنػػػػػارت كسػػػػػيلة لت يػػػػػري األك ػػػػػاع كالثػػػػػراا املػػػػػادم. أمػػػػػا يف
املػرأة" إذل "السػلعة" الػف تعتػ  الشػكل األخػري –الكدح – تحولت عالقة الثالوث "النقد 

هلػا. ذلػػك أف كػػل العالقػات تتشػػكل توجػػ  ميػػداف التسػويب كاملتػػاجرة يف الرأمساليػػة  بػػداان 
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ذاهتػػػا  ككنػػػوالن إذل مػػػن عالقػػػات اإلنسػػػاف كالػػػزكاج كمػػػركران بالثقا ػػػة كاحليػػػاة السياسػػػية  ػػػد 
احلقػػوؽ. أم  كباقتضػػاب  كػػل شػػيا يػػدخل  ػػمن نطػػاؽ ىػػ ا التسػػويب. مػػن ىنػػا ظمكػػن 

اإلم يػارل متعلػػب باملػػادة كأف عالقػػات اإلنسػػاف –رؤيػة أف اإلنسػػاف  ػػمن النظػػاـ الرأمسػػارل 
تتطور  من إطار السلعة أكثر من أف يرتبط اإلنساف باإلنساف كيهػتم بػو. كىنػا ال ظمكػن 

ملقدسػػات السػػامية بصػػدد املػػرأة كاحلريػػة كالضػػمري كاملعنويػػات  بػػل يتعامػػل النػػاس مشػػاىدة ا
مػػع بعضػػهم علػػا أسػػاس املصػػاحل كاألىػػواا املاديػػة البحتػػة  حسػػ . ككلمػػا تواقػػت أكانػػر 
االرتبػػػاط باملػػػادة  كلمػػػا ازداد اإلنسػػػاف الرتابػػػان عػػػن ذاتػػػو لي ػػػدك عبػػػدان أسػػػريان ملػػػا شػػػٌيده ىػػػو 

صػػػػػدارة يف عالقاتػػػػػو لتهػػػػػوم املعنويػػػػػات يف اهلاكيػػػػػة  كال يتعامػػػػػل كأبدعػػػػػو  كحتتػػػػػل املاديػػػػػة ال
اإلنسػاف مػػع أخيػػو اإلنسػػاف سػػول يف النقػػاط الػف تلتقػػي  يهػػا مصػػاحلهم  قػػط. ككحصػػيلة 
طبيعية هل ا الو ع  ي ػدك النقػد ظػاىرة حمػدِّدة كمػاارة حامسػة يف توجيػو تصػر ات اإلنسػاف 

 كسلوكو  كإكساب القيم املوجودة شكالن معينان. 
أمػػا املػػرأة الػػف نػػارت ميٍلػػك األسػػرة حػػ  الدرجػػة األخػػرية   صػػارت ميٍلػػك رأس املػػاؿ 
أيضػان  مػع ظهػور الرأمساليػػة اللي اليػة. لػ ا ال تقتصػػر مسػةلة حماسػبة سػػحب املػرأة علػا املػػرأة 
 قط  بل إاا تعا حماسبة كا ة عالقات امللكية أيضان.  ح  بعو احلقوؽ املكتسػبة عػن 

الرجػػػل قػػػد كٌرسػػػت ملكيػػػة املػػػرأة أكثػػػر  ػػػةكثر لتصػػػبا تابعػػػة لنفػػػوذ الرجػػػل طريػػػب التشػػػبو ب
كسػيطرتو دكف حسػاب أك عتػاب ملػا ىػو قػائم كموجػود. كإذا كانػت قػد ميًنحػت حػب بلػػوغ 

 مكانة أر ع كأرقا    لك لكي تلع  دكر الرجل بشكل أ ضل.
  أف ىػ ا  ىنا  مثة د ع للمرأة يف خداع مع نفسها لتقوؿ "لقد حتررت متامػان  بػل كحػ

ػط مػن  كثري علػٌي"  مػع أاػا دل تػنعم بةيػة  رنػة معقولػة للتحػرر. كبًػ ىرِّ ال بػار يف عيواػا ضمي
شةاا لتصل إذل ك ػعية تكػوف  يهػا أكػ  رأس مػاؿ كأمثػن مػادة يف قبضػة الرجػل كاجملتمػع. 
 أم أاػػا اسػػتيً ٌلت علػػا الػػدكاـ كػػةداة تضػػمن  ػػ ير النظػػاـ القػػائم كتػػةمني نػػريكرتو لي ػػدك
ذلك قاعدة ال لص عنها  سواا من خػالؿ ماسسػة األسػرة املشػيدة أك عػن طريػب التجػارة 

كسػيلة للبيػع مػن  -الف ىػي ميٍلػك رأس املػاؿ كرنػيده– نه املرأة. كيف حني تصبا املرأة 
جهػػة  نراىػػػا تعمػػػل كخادمػػػة دكف سػػػةـ يف ىيئػػػات كماسسػػػات رأس املػػػاؿ ذاؾ مػػػن اىلهػػػة 
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ت البيػػػع نػػػرل املػػػرأة كوسػػػيلة للمتػػػاجرة بػػػني نػػػاح  السػػػلعة الثانيػػػة. كحػػػ  يف أتفػػػو عمليػػػا
 كاحلشد ال فري من الناس. 

ال ظمكػػن احلػػديث عػػن كجػػود دمارسػػة سػػليمة للجػػنه   ػػةم بيػػت  تسػػوده العالقػػات 
الفاحشػػة املوجػػودة يف بيػػت الػػدعارة. ذلػػك أف "اىلػػنه" يعػػد العنصػػر األساسػػي يف تػػدشل 

شػػب.  ػ ا املعػػص يعتػ  القػػرف العشػركف قػػرف الشػعوب  كضمتػػوم يف مضػمونو علػػا إنكػار الع
 إنكار العشب من خالؿ مفهومو يف دمارسة اىلنه بشكل   .

احلديثػػػػة –تعػػػػد النسػػػػاا الوسػػػػيلة األكثػػػػر  اعليػػػػة الػػػػف اسػػػػتخدمتها الرأمساليػػػػة اللي اليػػػػة 
للونػوؿ إذل سػػيادة عامليػػة مكػػورة. كلكواػػا تتخػ  مػػن التوسػػع يف املعمػػورة اسػػرتاتيجية هلػػا  

ك ػػػػعت املػػػػرأة يف مركػػػػز سياسػػػػات يػػػػدير الشػػػػعوب كزجهػػػػا يف اللي اليػػػػة. أمػػػػا سػػػػوؽ   قػػػػد
الػػػدعارة املطػػػور يف جمتمعنػػػا احلػػػارل يف سػػػبيل تػػػدعيم ماسسػػػة األسػػػرة النػػػواة لتحػػػا ظ علػػػا 
ذاهتػػػا؛  مػػػا ىػػػو سػػػول سػػػوؽ اسػػػتهالكي هلػػػدر الطاقػػػة اىلنسػػػية. إذل جانػػػ  ذلػػػك  نظػػػاـ 

خ اجملتمعػػػات الطبقيػػػة  دل يعػػػًن سػػػول الػػػزكاج األسػػػرة األحاديػػػة  كاملطبػػػب علػػػا مػػػدل تػػػاري
األحػػادم بالنسػػبة للمػػرأة  قػػط. كمػػن خػػالؿ ال رائػػز كالنػػزكات الشػػهوانية للرجػػل  كاحملر  ػػة 
باإلاػػػارات اىلنسػػػية  لتػػػامِّن طبقػػػة رأس املػػػاؿ أ ػػػخم رنػػػيد هلػػػا كأكػػػ  مػػػورد لر هػػػا. أمػػػا 

هوانية املثػارة يف الرجػػل   هػػو العنػواف الوحيػػد الػػ م سػيتم اللجػػوا إليػػو إلشػباع النػػزكات الشػػ
 سوؽ الدعارة بال ري .

كتيبػػػػاع النسػػػػاا يف سػػػػوؽ الفحػػػػوش كالػػػػدعارة الدكليػػػػة كػػػػةم سػػػػلعة أخػػػػرل بسػػػػعر تا ػػػػو 
 ػرتة ظهػور سمػط ماسسػة األسػرة األحاديػة.  -من حيػث املنشػة–كزىيد. كضماذم الفحوش 

ات املرحلػػػػػة كمػػػػػن مث اسػػػػػتمرت يف املرحلػػػػػة العبوديػػػػػة كاإلقطاعيػػػػػة  ككػػػػػ لك حػػػػػ  آخػػػػػر  ػػػػػرت 
الرأمساليػػػة  لتصػػػل إذل يومنػػػا ىػػػ ا كتتحػػػوؿ إذل سػػػوؽ يىػػػدير  بػػػالربا األك ػػػر كاملػػػوارد األكثػػػر. 
كبالتػػػارل لػػػدا سػػػوؽ الػػػدعارة بػػػني نػػػفوؼ النسػػػاا يف املا ػػػي القريػػػ   حيػػػث تركػػػزت  يػػػو 
الالمساكاة كتكثن التمايز يف الواردات أكثر من أم كقت مضا  مصدران لتلك الواردات 

هنة منتحػاة تػارةن أخػرل؛ عػن طريػب حػو الرأمساليػة لػو كالتشػجيع عليػو. كمػا لػدا تارةن  كم
 -علػػػا العكػػػه متامػػػان –ماسسػػػة نقيضػػػة ملقدسػػػات اجملتمػػػع كجمػػػردة عنػػػو  كباملقابػػػل نػػػار 

 ماسسة يتشبث  ا اىلنه ال كورم كيست لها أيضان.
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الدكليػػة  كمػػا بػػرز إذل السػػاحة ظاىرتػػا "الس ػػحاؽ" ك"اللػػواط" بًتحفيػػز أربػػاب السػػوؽ
هلما كاحلث عليهما ىلشعهم يف احلصوؿ علا ربا أكثر  كلعدـ اكتفائهم بالنسػاا الػالك 

احلديثػة للعلػـو الطبيػة يف خػدمتها  –يرجحن مهنة الػدعارة. كبتسػخري الرأمساليػة  اللي اليػة 
عملػػػت علػػػا إطػػػراا حتػػػوالت بيولوجيػػػة علػػػا الرجػػػل لتنشػػػر بػػػ لك مو ػػػة "تةنيػػػث الرجػػػل" 

 تجعل اىلنه الرجورل أيضان سلعة ييتاجىر  ا يف سوؽ الدعارة.)التخنيثم كل
إذف   النظاـ ذم اهليمنة ال كورية قد عمل علا "تةنيث" اىلنه ال كورم كاست اللو 
يف سبيل تضخمو االقتصادم ال م يعت  ىد و الوحيد. أم أف سياسػات السػوؽ العامليػة 

اىرة اىلنسية إل فاا الشرعية عليها  بعد للنظاـ العاملي اىلديد تقـو اليـو علا تعقيد الظ
العمل علا احلط من شةف القيم املقدسة املخلوقة علا مدل التاريخ البشػرم  كإسػقاطها 
إذل احلضيو. أما بالنسبة لو ع املرأة املفض لة داخل األسرة النواة حسػ  معػايري أخػالؽ 

بػال أجػرة ككسػيلة جنسػية اجملتمع   هو لوحة متةزمة بكل معص الكلمػة  ذلػك أاػا خادمػة 
ال لري يف ماسسة التػزاكج الػف تسػما يف اجملتمػع بػػ"املنزؿ اهػاص". أمػا النسػاا العػامالت 
 يسػػػػت لهن أربػػػػاب العمػػػػل يف أمػػػػاكن عملهػػػػن  كأزكاجهػػػػن يف املنػػػػزؿ؛ ذلػػػػك أاػػػػن يقضػػػػني 
نصن يومهن يف العمػل مقابػل أجػر معػني للمسػاشمة يف االقتصػاد املنػزرل  كالنصػن الثػاشل 

 العمػػل بػػال أجػػر بػػتحملهن أعبػػاا األعمػػاؿ املنزليػػة كرعايػػة األطفػػاؿ. ك ػػ ا الشػػكل  ػػرف يف
الو ػػػع الػػػ م زيجػػػت  يػػػو املػػػرأة يف األسػػػرة النػػػواة  قػػػد جعلهػػػا تتخلػػػن عػػػن االنضػػػماـ إذل 

ػػػد  مػػن  ػػػرص –النشػػاطات السياسػػية كالعلميػػػة كاالجتماعيػػة  الثقا يػػػة  باإل ػػا ة إذل أنػػو حى
 ؿ الالزمة هل ه املشاكل الف تعانيها. كإمكانيات إصماد احللو 

من امليادين األخرل الػف  ػرت  يهػا املػرأة اآلالـ املػوخزة اليػـو ىػي  امليػداف اإلعالمػي. 
حيػػث ييشػػاىىد كيػػن تتحػػوؿ املػػرأة املنفتحػػة إذل اهػػارج إذل سػػلعة تسػػتخدـ حسػػ  مػػآرب 

. كعػػػػ  الوسػػػػائط العقليػػػػة اإلم ياليػػػػة  عو ػػػػان عػػػػن أف تعمػػػػل ألجػػػػل اهػػػػدمات اإلنسػػػػانية
اإلعالمية يتم نقش سمط حياة احلكاـ كحياهتم العائلية الداخلية ككػل مػا يبت ونػو يف عقػوؿ 
كأ ئدة املاليني  دما ياكؿ ذلك مع مركر األياـ إذل تشابو اىلماىري كمتاال رلباهتا كأ كارىػا 

يش عالقات كطلباهتا كأىدا ها كطموحاهتا كخياالهتا أيضان مع بعضها البعو. كما مت هتم
اإلنساف كإ فاا السػ اجة عليهػا عػ  العواطػن الرخيصػة كالبطػوالت البسػيطة كاالرمطػاط 
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حيػػػاؿ الشػػػهوات كالنػػػزكات؛ كمػػػن مث تعبئتهػػػا باملمارسػػػات اىلنسػػػية لت ػػػوض  يهػػػا. كبينمػػػا 
ييعمىل علا حتويل البشر إذل أدكات استهالكية عن طريب اجملاؿ اإلعالمي   رام  كعنػدما 

هم مػػا يسػػتهلكونو كيهدركنػػو  ينزعػػوف إذل ىػػدر كىضػػم بعضػػهم الػػبعو بكػػل ال يبقػػا لػػدي
سػػػػػهولة. ك ػػػػػ ا املعػػػػػص ظمكننػػػػػا يف ىػػػػػ ه النقطػػػػػة رؤيػػػػػة مصػػػػػدر النزعػػػػػات السػػػػػادية اىلنسػػػػػية 

 كالتنازالت كعدـ اإلشباع   ا الصدد.
باشػػػرت املػػػرأة يف العصػػػر احلػػػديث  كالػػػف اقتصػػػرت علػػػا األنشػػػطة التعليميػػػة كالعمليػػػة 

احلديثػة قػد –الجتماعية كما شا ها من األجواا كالظػركؼ الػف يبػدك أف اللي اليػة كاحلياة ا
أٌمنتهػا؛ باسػػتيعاب أف كػػل ذلػػك ال يعػػ  عػػن خالنػػها احلقيقػػي البتػػة  بػػل إنػػو جمػػرد حلػػوؿ 
مزيفػػة. كىػػ ا مػػا جعلهػػا تعػػاشل مػػن نفسػػية عقيمػػة كىل ػػدت معهػػا األمػػراض النفسػػية كالركحيػػة 

اع كاال ػػػطرابات كالصػػػدمات النفسػػػية كالشػػػ كذ اىلنسػػػي  كلهػػػا اىلديػػػدة لعصػػػرنا.  الصيػػػر 
أسفرت عن ظهور مرض األيدز كما شا و من أمػراض تفشػت بسػرعة الػ ؽ بػني نػفوؼ 
املػػػرأة كالرجػػػل علػػػا السػػػواا  لتنتشػػػر يف كا ػػػة أرجػػػاا الكػػػوف كتصػػػل إذل مسػػػتول هتػػػدد  يػػػو 

عكػػػػػاس ملمػػػػػوس لازمػػػػػة اإلنسػػػػػانية بةسػػػػػرىا مػػػػػع تطػػػػػور الرأمساليػػػػػة املكػػػػػورة. ككحصػػػػػيلة كان
االجتماعيػػػة املتفاقمػػػة عػػػن ذلػػػك   ػػػرف عمليػػػات الطػػػالؽ كانعػػػداـ التفػػػاىم بشػػػكل حػػػاد  
كالتمػردات علػا الػزكاج األحػادم؛ كلهػا تفيػد بػةف سمػوذج األسػرة النػواة يتجػو رمػو اإل ػالس 
ال حمػاؿ. إف كلػوج النمػوذج األسػػركم  الػ م اشػتهر بنواحيػػو الر يعػة كاحلميػدة احلسػػنة  يف 

 ة خانقة كه ه؛ يفرض حتمية إعادة ترتي  العالقات بن األجناس مع مركر األياـ.أزم
د ع ى ا العقم االجتماعي املعاش املرأةى إذل البحث جمددان عن سبل اهالص احلاسػم 
من  أعواـ الثمانينيات. من ىنا  احلركات النسائية البارزة بعد الثمانينيات قد أسفرت عن 

ة نسبةن للما ي  كسمٌػت عػن ظهػور مرحلػة اسػتنارة تيعػرِّؼ املػرأة تطور الوعي لدرجة ملحوظ
بتارطمهػػػا. ىػػػ ه احلركػػػات النسػػػائية احلديثػػػة الػػػف تسػػػتمد جػػػ كرىا مػػػن النتػػػائ  الػػػف أمثرهتػػػا 
احلركػػػات النسػػػائية السػػػابقة الػػػف ظهػػػرت علػػػا مسػػػرح التػػػاريخ يف القػػػرف التاسػػػع عشػػػر بعػػػد  

كفة التنظري لامور  بينما بقيت جمردة   كفاح مرير كنضاؿ ملحوظ هلا؛ قد رجحت لديها
 من احلياة العملية كالسياسية يف مواقفها.
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_ 0857كيف  وث املرأة اىلديدة املبتدئة أساسان داخل حركػات الشػبيبة بػني عػامي 
  اقتصػػرت معاىلػػة املشػػلكة علػػا األبعػػاد النفسػػية كالركحيػػة. كعو ػػان عػػن الصػػراع 0861

يمن  انكمشػػػت علػػػا ذاهتػػػا كتقلصػػػت. كباإل ػػػا ة إذل املباشػػػر مػػػع اىلػػػنه الػػػ كورم املهػػػ
نشػػاطات ر ػػع مسػػتول الػػوعي كالتعبئػػة  تونػػلت ىػػ ه احلركػػات إذل مسػػتول ملحػػوظ مػػن 
النقاشػػات كسػػكبها علػػا الػػورؽ لطػػرح ىػػ ه القضػػايا للمعاىلػػة. إال أف ىػػ ه التيػػارات الػػف 

كفايػػػة إذل تتػػػةلن قاعػػػدهتا مػػػن الطبقػػػات الوسػػػطا  بقيػػػت عػػػاجزة عػػػن النػػػزكؿ تػػػا  يػػػو ال
 الطبقات السفلا  الف تعاشل من اإلشكاليات االجتماعية؛  ظلت عالقة  وؽ اجملتمع.

ى ه احلركات احلديثة املتطورة بشػكل متػداخل علػا األللػ  مػع احلركػات الشػبيببية  
متيزت بردكد  علها كنقمتها علا كا ة أنواع السلطة نتيجة الدركس املستنبطة من املا ػي  

ك عػػػػػن تكريسػػػػػها لتنظػػػػػيم جػػػػػدم داخلهػػػػػا   نظمػػػػػت ذاهتػػػػػا علػػػػػا شػػػػػكل دمػػػػػا عرقلهػػػػػا ذلػػػػػ
جمموعات ن رية تنبػ   كػرة البنيػة اهلرميػة علػا األرجػا  كال تعػرتؼ بةيػة حقػوؽ اسػتثنائية 
لػػػػػ لك بػػػػػادئ ذم بػػػػػدا. بػػػػػل دل تعػػػػػًط للهرميػػػػػة كاسػػػػػتهداؼ السػػػػػلطة كتقسػػػػػيم العمػػػػػل أك 

 ذلػػك عػػن ظهػػور سمػػوذج االختصػػاص كاملهػػارة أم مكػػاف يف داخلهػػا علػػا اإلطػػالؽ  دمػػا زلٌ 
بنيوم ال يتمتع بةية متانة أك قوة  متناحر يف داخلو  كمتجزئ. إف شكل التنظيم  مفهـو 

السياسػػػػػػية  –السػػػػػػلطة  مفهػػػػػػـو السػػػػػػيطرة كالقػػػػػػوة كاحلاكميػػػػػػة  التضػػػػػػادات األيديولوجيػػػػػػة 
التعقيدات يف كجهات النظػر ك و ػويتها؛ كػل ذلػك جعػل تلػك احلركػات يف ك ػعية جمػزأة 

قابلػػة للتشػػتت كالتبعثػػر بسػػرعة. كرلػػم قيامهػػا بعػػدة عمليػػات مشػػرتكة  ػػمن إطػػار  لل ايػػة 
املطاليػػ  االجتماعيػػة كاليوميػػة املتنوعػػة بػػني الفينػػة كاألخػػرل  إال أاػػا يف األنػػل دل تقػػدر 

 علا امتالؾ قوة منيعة متكاملة.
 كمػػن إحػػدل أىػػم العوامػػل املػػاارة يف ظهػػور نتيجػػة كهػػ ه ىػػي  اال تقػػار إذل إرشػػادات
أيديولوجية شاملة  كعدـ حتديد سبلها السياسية الالزمة  بل كح  دحو ى ه األ كار. 
 اإلرشػاد األيػػديولوجي املبػدئي كاملسػػتقر ال ظمكػن خلقػػو أك تػةمني إحيائػػو سػول عػػن طريػػب 
حتقيب جمتمعيتو ك هرتو ع  السػبل السياسػية كالتنظيميػة. كأم تيػار أيػديولوجي ذم توجػو 

ظمكػػن بلولػػو االقتػػدار مػػا دل يتحػػل  تفهػػـو التنظػػيم كاهلرميػػة  كسمػػط القػػوة مينػػاؿ للسػػلطة  ال 
كاالقتػػػدار  ككسػػػػائل الدعايػػػػة كالتحػػػريو. كمػػػػا أنػػػػو مػػػن احملػػػػاؿ علػػػػا حركػػػة مشػػػػتتة تفتقػػػػر 



 89 

لدرشػػػػادات  صػػػػوص السػػػػلطة  أف تتحلػػػػا بقػػػػوة الت يػػػػري علػػػػا  ػػػػوا أىػػػػدا ها كمواقفهػػػػا 
 كعقوباهتا.

يف املطالبػػػة  قوقهػػػا  كخلػػػب نطػػػاؽ حيػػػاة خانػػػة  ػػػا تعػػػ  ميػػػوؿ البورجوازيػػػة الصػػػ رية 
كمتميػػزة  يػػث لػػن يسػػتطيع ال ػػري التػػػدخل أك التحػػدث  قهػػا  كال تتكفػػل ىػػي مسػػػاكلية 
أحػػد مػػن اهػػارج؛ تعػػػ  عػػن مضػػموف الفامينيػػػة. كمػػن الوا ػػا أف التجػػػرد مػػن اجملتمػػع لػػػن 

بيان. كيف الصػػدارة يػػةك يسػػتطيع إبػػداا أم تػػةاري علػػا البنيػػة االجتماعيػػة إصمابيػػان كػػاف أـ سػػل
مو ػػوع التقػػرب مػػن اىلػػنه اآلخػػر حيػػث إمػػا يػػتم االتفػػاؽ كاملسػػاكمة حتػػت اسػػم املشػػاركة 
كاالحتػػػاد  أك ر ضػػػػو متامػػػػان كالنفػػػػور منػػػػو كنبػػػػ ه بفظاظػػػػة. كيتحػػػػتم علينػػػػا مالحظػػػػة املواقػػػػن 

 التسلطية املتوارية  من ى ه التقربات.
أف يكػػوف اجتماعيػػان  كال مػػالذ مػػن أف أمػػا مفهػػـو احلريػػة اجملػػردة مػػن الرجػػل  يسػػتحيل 

ينعزؿ أنحاب ى ا املفهـو عن اجملتمع عاجالن أـ آجالن. كقد برىنت كل أشكاؿ الكفاح 
االجتمػػػاعي كاإلاػػػا كاجملتمعػػػي علػػػا أنػػػو يسػػػتحيل كجػػػود حريػػػة جمػػػردة لوحػػػدىا. ذلػػػك أنػػػو 

حلػػػا أف يت -إذا كػػػاف يسػػػتهدؼ اإلطاحػػػة بالنظػػػاـ األبػػػوم–يتحػػػتم علػػػا برنػػػام  احلريػػػة 
تضموف شامل لل اية بقدر ما يكوف تنظيميان كموحػدان. كال ظمكػن حتريػر النسػاا أك الرجػاؿ 

 أك الشبيبة أك األطفاؿ أك حتقيب استقالليتهم كل علا حدة لوحدىم.
بالتػػارل عجػػػزت احلركػػات الفامينيػػػة عػػن شػػػب طريػػػب حتريػػر املػػػرأة لتػػداكهلا القضػػػية علػػػا 

التحلػػػػػيالت اىلنسػػػػػية يف األسػػػػػاس  يسػػػػػتلـز  أسػػػػػاس اىلػػػػػنه  قػػػػػط  إذ أنػػػػػو  كإذل جانػػػػػ 
التمةسػػه كتطػػوير كيػػاف أيػػديولوجي كتنظيمػػي كإدارم  ػػاه السػػلطة ال كوريػػة يف شخصػػية 

 املرأة. ى ا باإل ا ة إذل نقل النتائ  السياسية املتوخاة إذل اجملتمع يف الوقت عينو.
ة حتػػت اسػػػم كمػػن األمػػراض األخػػػرل للفامينيػػة   ريػػد ذاهتػػػا عػػن املشػػاكل االجتماعيػػػ

ػػػظ تقر ػػػا يف كجهػػػات نظرىػػػا للتػػػاريخ علػػػا أسػػػاس حتليػػػل القضػػػية  االسػػػتقاللية. كمػػػا يالحى
علا أساس اقتصػادم  ػت  أك تفسػري املو ػوع برتكيػزه حػوؿ جػنه املػرأة كحتليلػو بشػكل 
أحػادم اىلانػػ   أك دحػػو املرحلػػة األموميػػة الػػف تعػػد مػػرياث املػػرأة  كر ضػػها مػػن جوانػػ  

 عديدة.
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قػػػرف احلػػػادم كالعشػػػرين شػػػرعت مسػػػةلة املػػػرأة تكػػػٌوف األر ػػػية املالئمػػػة كمػػػع حلػػػوؿ ال
لتنظيم حركة املرأة علا الصعيد الكوشل   يث ستحتل موقعا تكػوف أكثػر نشػاطان ك اعليػة 
 يو  ترابيطان مع شكل اإلنتاج يف ى ا القرف ال م تطورت  يو املعارؼ كاملعلوماتيػة  كالعلػم 

 رشػػػكاليات املسػػػاشمة يف الفعاليػػػات االجتماعيػػػة اآلنفػػػة  كالتقنيػػػة  كسػػػتتطور أكثػػػر  ػػػةكثر.
ال كر خالؿ املراحل السابقة  قد بػدأت اليػـو بالتفكػك كاالرمػالؿ نوعػان مػا  كإف دل يكػن 
األمر سيانان بالنسبة لكا ة الفئات كالشرائا.  املرأة اليـو ًتًكنتها دخػوؿ اىلامعػات كتلقػي 

ؤىا ىػي  أك احػتالؿ مكااػا يف الكيانػات السياسػية التعليم يف الكليات الف يتارىا كتشا
كاجملػاله القائمػة  ػمن النِّسىػػ  احملػددة هلػا. ىػ ا باإل ػػا ة إذل أاػا تسػتفيد مػن حقهػػا يف 
االنتخابػػػػات كترشػػػػيا ذاهتػػػػا  أك تفػػػػتا الشػػػػركات كمكاتػػػػ  العمػػػػل كتػػػػديرىا. أم أاػػػػا قػػػػد 

عػػاملي اىلديػػد املتكػػور  حػػازت علػػا مثػػل ىػػ ه احلقػػوؽ كمػػا شػػا ها  ػػمن سػػياؽ النظػػاـ ال
 بشرط أال يناقو ذلك منا ع النظاـ ال كورم املهيمن كمصاحلو.

إف امػػػػتالؾ حقػػػػوؽ ال ظمكػػػػن اإل ػػػػادة منهػػػػا  ػػػػمن النظػػػػاـ اإلم يػػػػارل احلػػػػارل  حيػػػػث 
يتفشػػا  يػػو عػػدـ تكػػا ا الفػػرص إذل أقصػػا احلػػدكد  ال يعػػ  عػػن أم شػػيا البتػػة. أمػػا يف 

ة مػػن احلقػػوؽ كتفعيلهػػا   ثمػػة حمػػدكديات ك ػػ وطات  األمػػاكن الػػف تظهػػر حمػػاكالت اإل ػػاد
الػف تعػ  عػن أعلػا –كا ة متزايدة. كما تلك احلقوؽ الف اعرت ت  ا اإلم ياليػة املكػورة 

للمرأة  من حدكد مصاحلها  سػول  ػدؼ عرقلػة نشػوا  -قمة لتمةسه اهليمنة ال كورية
للحفػاظ علػا املػرأة يف ك ػعية  أم حركة  عالػة كراديكاليػة تنػادم  ريػة املػرأة.  هػي تسػعا

معينة  متامان مثلما  علت بعد أعواـ التسعينيات حني اعرت ت للشػعوب كاألقليػات بػبعو 
 احلقوؽ احملدكدة تقتضا مصاحلها اإلم يالية. 

كيف األنل   ه ه السياسات اهبيثة  الف يصع  علا  ئات اجملتمع املخػد ر رؤيتهػا 
ارخ عػػن عقػػم اإلم ياليػػة كا اىهػػا رمػػو اإل ػػالس كاالايػػار. كإدراكهػػا  مػػا ىػػي إال تعبػػري نػػ

كلكي ال تفلػه تعمػل بكػل جهػدىا علػا جػ ب املػرأة مػن جانػ   كالشػعوب كاألقليػات 
كالثقا ات اإلانية من جان  آخر إذل جماؿ تةاريىا كمراكز نفوذىا. أمػا بالنسػبة للكيانػات 

اإلنسػاف كاحلريػات الدظمقراطيػة   مػا  الدكلية ك ػوؽ الدكليػة  كاملشػيدة ب ريعػة محايػة حقػوؽ
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ىػػي سػػول آليػػة حفػػاظ اإلم ياليػػة املكػػورة علػػا اإلنسػػانية العامليػػة  ػػمن نطػػاؽ اسػػتعمارم 
 دقيب كرقيب.

أمػػػا عػػػن سياسػػػة اآلليػػػة اإلم ياليػػػة الدكليػػػة احلديثػػػة تلػػػك بصػػػدد املػػػرأة   قػػػد أيًعػػػد ت 
إمكانيػػات تطػػور كفػػاح املػػرأة. انطالقػػان مػػن مسػػة القػػرف احلػػادم كالعشػػرين  حيػػث تتػػو ر  يػػو 

كتسػػػػعا ىػػػػ ه السياسػػػػة احلديثػػػػة إذل إعاقػػػػة تطػػػػور كتنظػػػػيم أم حركػػػػة حمتملػػػػة حلريػػػػة املػػػػرأة. 
ػػػػػػل تواجػػػػػػد أم حركػػػػػػة نسػػػػػػائية تقػػػػػػدكرىا  سػػػػػػيد احلريػػػػػػة   اإلم ياليػػػػػػة الػػػػػػف ال ظمكنهػػػػػػا حتم 

الػػف  كالدظمقراطيػػة كالسػػالـ كالتػػآخي احلػػب يف ذاهتػػا؛ قامػػت  مػػع بعػػو الشػػرائا النسػػائية
تلقت التدري  حتت مراقبتها ىي  كتعشػعش  يهػا منطػب اهليمنػة ال كوريػة املتسػم بامللكيػة 
اهانػػػة الطاليػػػة عليػػػو  ك ػػػردت مػػػن جوىرىػػػا كما ػػػيها التػػػارطمي؛ جاىػػػدةن بػػػ لك لطػػػرح 
سموذج حلركة نسائية متفسخة راة تطال  ببضعة مطالي  ن رية تا هة قانونيػة  ال تتعػدل 

ة  كذلػػك ب يػػة اإلطاحػػة بةيػػة حركػػة نسػػائية حترريػػة قػػد تتطػػور خػػارج حػػدكد امللكيػػة اهانػػ
نطاؽ مراقبتها كتنػادم بػالتحرر االجتمػاعي احلػب. كهلػ ه العلػة يتحػتم علػا املػرأة يف يومنػا 
احلارل أف تقػـو بتحليػل ىػ ه املرحلػة كتصػل إذل نػيالة إرشػادات حامسػة للكفػاح املشػرتؾ  

تعلقة باملرأة كاملعتػىرىؼ  ا عػن طريػب القػوانني ال كضركرة حياتية  ذلك أف بعو احلقوؽ امل
 يستفيد منها سول شرضمة معينة من النساا ال لري.

متػػر املػػرأة أيضػػان يف يومنػػا ىػػ ا بفػػرز طبقػػي داخػػل نػػفو ها  ػػمن شػػركط نظػػاـ امللكيػػة 
اهانة السائد. إال أف ما ضمدد األسػه الطبقيػة الػف تنتمػي إليهػا  هػو املوقػع االجتمػاعي 

ػػوىرٌل أمرىػػا. لػػ ا عليهػػا أف تتعػػدل حػػدكد ىػػػ ه  للرجػػل الػػ م يلعػػ  دكر األب أك الػػزكج كى
التناقضػػات الطبقيػػة املزيفػػة كتكػػا ا قيػػديمان يف سػػبيل ىويتهػػا  لتسػػتطيع بػػ لك إصمػػاد احللػػوؿ 
لقضيتها العاملية. ى ا باإل ا ة إذل كجػوب مطالبتهػا برعػادة ترتيػ  حقوقهػا الشػرعية الػف 

لك كا ة النساا من اإل ادة منها  كتكا ا بالتارل يف سبيل شقيقاهتا تتمتع  ا لتتمكن ب 
الالئػػي ال يسػػتطعن اإل ػػادة منهػػا. أمػػا بالنسػػبة للتوجػػو األساسػػي هلػػ ا الكفػػاح  ينب ػػي أف 
يكػػػػػػوف توجهػػػػػػان إذل جمتمػػػػػػع الطبقػػػػػػي  خػػػػػػاكو مػػػػػػن الشػػػػػػدة  يسػػػػػػتت   يػػػػػػو األمػػػػػػن كتسػػػػػػوده 

 الدظمقراطية.
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تمعات الطبقية األبوية كىي تتطلع هل ه اليوتوبيا  عاشت اإلنسانية علا مر تاريخ اجمل
كلكن كل قفزة اورية ظهرت متكنت من إيصػاؿ ىػ ا النظػاـ االجتمػاعي املرتػةل إذل نقطػة 

اإلم يػػارل األخػػري  قػػد اسػػتخدـ ىػػ ه املصػػطلحات –معينػػة. أمػػا بالنسػػبة للنظػػاـ الرأمسػػارل 
ية  كمػن مث قػدمها لدنسػانية بكثرة بعد أف  سرىا  من نطاؽ مصاحلو كحساباتو السياس

علػػا أاػػا "حضػػارة"  مػػع أف ذلػػك ال يعػػا سػػول االرمصػػار متامػػان يف اليػػـو املعػػاش  قػػط  
كاالنفصػػاؿ عػػن جػػ كر اإلنسػػانية العظيمػػة. ذلػػك أف مفهػػـو احلضػػارة ذا اهليمنػػة ال كوريػػة 

نسػػػاف القائمػػػة  إسمػػػا يرتػػػةم احتقػػػار بػػػدايات اإلنسػػػانية  بػػػل كحػػػ  إنكارىػػػا. كإذا كػػػاف اإل
"البػػػػدائي" )أك اجملتمػػػػع "البػػػػدائي"م طمتلػػػػن كثػػػػريان عمػػػػا ىػػػػو عليػػػػو اليػػػػـو   ػػػػ لك ألف ىػػػػ ا 
"البػػدائي" ضمتػػوم علػػا لػػوف املػػرأة كطػػابع املػػرأة  كلكونػػو إنسػػاشل. أمػػا مػػن ىػػو خػػارج نطػػاؽ 
اإلنسػػػػانية  كحيػػػػواشل متػػػػوحش   هػػػػو اإلنسػػػػاف الػػػػ م نطلػػػػب عليػػػػو اليػػػػـو اسػػػػم "اإلنسػػػػػاف 

ف الرجػػل املتسػػلط كطابعػػو؛ ذلػػك أف مػػا ننعتػػو باسػػم "احلضػػارة" يف املتحضػػر"  كاملثقػػل بلػػو 
نظاـ اجملتمع الطبقي األبوم ضمتوم يف جنباتو علا من ىو دنه  كأسري ال رائز كالنزكات  

 آرل  ت  مستهلك كمب ِّر كمدمر.
لكػػػػن  كيف األنػػػػل   ػػػػد كػػػػل مػػػػن ىػػػػ ه املصػػػػطلحات "املسػػػػاكاة  احلريػػػػة  السػػػػالـ  

قيقػي يف احلضػارة األموميػة الػف تعػد بدايػة احلضػارة  كاملتسػمة بالطػابع األخوة" تعبريىػا احل
الالطبقي كالالاست الرل  السلمي كاآلمن. لقد أنسا اجملتمػع الطبقػي األبػوم  الػ م يبلػ  
عمػػره أربعػػة آالؼ سػػنة تقريبػػان  اإلنسػػانيةى حقيقتهػػا السػػابقة لػػو كاملمتػػدة علػػا مػػدل مخسػػة 

ا من جوىرىا "األمومي" اإلنساشل. أما "اإلهلػة األـ"  قػد آالؼ سنة  كأنكرىا  كاستةنله
عيرً ت يف النظػاـ الطبقػي األبػوم علػا أاػا "مشػعوذة"  كريً ػت ألاػا "الشػيطاف"  كقيًتلػت 
األنواػػػػة احلقيقيػػػػة كحهوِّلػػػػت إذل رمػػػػاد. كيف املقابػػػػل مت االرتقػػػػاا بالػػػػ كورة الػػػػف تعتػػػػ  النفػػػػوذ 

 ا املعػص  ػػرف قتػل الػ كورة يعػػا قتػل كا ػػة أنػواع النفػػوذ األبػوم  ػد ذاتػػو  كمت تقديسػها.  ػػ
 التسلطي  كقتل الشدة كاالستعمار الكامنني  يها.

لقػػد أ ػػحت املػػرأة  كةقػػدـ طبقػػة قابعػػة يف القػػاع  عر ػػة للضػػ ط كاالسػػتعمار علػػا 
التػػوارل كباسػػتمرار. كتعػػد قضػػية املػػرأة  الػػف تنفػػتا الطريػػب أمامهػػا حػػديثان  مو ػػوعان شػػامالن 

رجػػة ال ظمكػػن حصػػره  ػػمن إطػػار اجملتمػػع الرأمسػػارل. أمػػا حريػػة املػػرأة  مػػا انفكػػت تتهيػػة لد
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لتخطػػو خطواهتػػػا األكذل كمعيػػار عػػػاـ لكا ػػة احلريػػػات.  ػػالعبور مػػػن عصػػر املػػػرأة إذل عصػػػر 
الرجػػل تكبػػدت املػػرأة خسػػائر  ادحػػة. ذلػػك أف تػػاريخ اجملتمػػع الطبقػػي املمتػػد علػػا مػػدل 

اهسػائر  ػا  حيػث طبػب عليهػا الضػ وطات مػن نػواحي مخسة آالؼ سنة قد أحلػب أ ظػع 
متعػددة  كارتػةل هلػا االسػػتحقار  التمييػز اىلنسػي  التفرقػة بكا ػػة أشػكاهلا. ككػةف املػرأة قػػد 

 احرتقت ك ػىنىت  كضماكؿ ىو إخراجها من حتت الرماد لتنظيفها حديثان.
ل املػػػػواد أمػػػا احلقػػػػوؽ الشخصػػػية برمتهػػػػا  كبينمػػػا كػػػػاف مػػػن اللػػػػزـك أف تكػػػوف مػػػػن أكائػػػ

الواجػػ  االعػػرتاؼ  ػػا للمػػرأة دكف قيػػد أك شػػرط   قػػد طيرًحػػت بشػػكل حمػػدكد كباعتبارىػػا 
آخػػر مػػا ظمكػػن تداكلػػو. كظمػػت  ىػػ ا األمػػر ملػػدل  ػػ ر الظلػػم كبيعػػده التػػارطمي ًبًصػػلة كايقػػة. 
 القضية ظمكن أف تكوف  رعان من  ركع علم االجتماع من حيث  وليتها كبرجمتها بشكل 

طيطهػػػا  كتنظيمهػػػا؛ كتسػػػتحب الشػػػركع بكفػػػاح دظمقراطػػػي كسياسػػػي كحقػػػوقي مسػػػتقل  كي
طويػػػل املػػػدل بسػػػب  أشميتهػػػا القصػػػول. كىػػػي تتميػػػز  انػػػية كحياتيػػػة أكثػػػر دمػػػا ىػػػي عليػػػو 

 القضايا الوطنية أك الطبقية  سواا شكالن أك مضمونان.
امػان. يف راىننا مت إطالؽ التسمية علا القضية  حسػ   أمػا حمتواىػا  لػم يتبػني بعػد مت

أما برناجمها  اسرتاتيجيتها  شكلها التنظيمي كالعملياك؛  هي أمور الزالت بعيػدة عػن أف 
تطػػػرح للجػػػداؿ بكػػػل معػػػص الكلمػػػة. كمثلمػػػا بػػػدأ التػػػاريخ  ضػػػارة اجملتمػػػع الطبقػػػي كتػػػاريخ 
للشدة كالنه  كالبطش كاحلركب كاالسػتعمار كاهػداع كالريػاا علػا أسػاس اسػتعباد جػنه 

الطبيعة؛  رنو سييعاد خلقو كتدكينو جمددان علا أساس أف يكوف تارطمان للحرية  املرأة كتدمري
كالسالـ كاملساكاة كالصػحة كاحلقيقػة  كذلػك عػ  كفػاح حريػة املػرأة كانتصػارىا املػازر. ككػل 
املاشػػرات تػػدؿ علػػا أف حتػػرر املػػرأة سػػيلع  دكران مػػااران كحامسػػان لػػدل بػػزكغ  جػػر احلضػػارة 

 كاف عيش عصر املرأة احلرة جمددان كتستول أر ع كأرقا.احلديثة  كأنو باإلم
 
  اإلشتراكية والمرأة:ـ 

يعت  القرف التاسع عشر قرف التصنين كحتديد معادل اهلويات ذات األنوؿ الطبقيػة. 
حيػػػث ظمكػػػن مالحظػػػة االنفتػػػاح السػػػريع للِّي اليػػػة باسػػػم البورجوازيػػػة  كلدشػػػرتاكية املناديػػػة 

الطبقات الكادحة. أما الصراع األيديولوجي  خرج من كونو نػراع  باملساكاة أساسان باسم
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بػػػػػني أيديولوجيػػػػػة الطبقػػػػػة اإلقطاعيػػػػػة ذات املظهػػػػػر الػػػػػديا  كبػػػػػني األيديولوجيػػػػػة العلمانيػػػػػة 
اإلصمابيػػػػة املبنيػػػػة علػػػػا أسػػػػاس علمػػػػي للبورجوازيػػػػة. أم أف كػػػػالن مػػػػن اللي اليػػػػة البورجوازيػػػػة 

اىلديػػػػدة للصػػػراع األيػػػػديولوجي. كألكؿ مػػػػرة يف كاإلشػػػرتاكية الكادحيػػػػة تشػػػكالف اهلويػػػػات 
 التاريخ ظمتلك نضاؿ الكادحني دليالن مرشدان أيديولوجيان مرتكزان علا أسه علمية.

نشةت اإلشرتاكية  الف مػرت تراحػل نضػاالت اجتماعيػة عظيمػة يف التػاريخ البشػرم 
نشػػػػػػػةت   إذل أف بل ػػػػػػػت نػػػػػػػيالتها العلميػػػػػػػة يف القػػػػػػػرف التاسػػػػػػػع عشػػػػػػػر بريػػػػػػػادة املاركسػػػػػػػية 

كةيديولوجيػػػة مبشػػػرة بآمػػػاؿ التحػػػرر كيوتوبيػػػا احلريػػػة لدنسػػػانية كالبورجوازيػػػة املتطػػػورة علػػػا 
أسػػػػػاس شػػػػػعارات "املسػػػػػاكاة  العدالػػػػػة  احلريػػػػػة"  يف األكقػػػػػات الػػػػػف أ ػػػػػحت تلعػػػػػ   يهػػػػػا 
البورجوازيػػػػة دكران رجعيػػػػان بعػػػػد طموحاهتػػػػا يف االرتقػػػػاا  كلكػػػػل املظلػػػػومني أيضػػػػان علػػػػا كجػػػػو 

شػػػرتاكية العلميػػػة  الػػػف  تحػػػت األبػػػواب أمػػػاـ اإلنسػػػانية للطمػػػوح يف اهصػػوص. بل ػػػت اإل
عػادل خػاؿو مػن الطبقػات كالضػ وطات كاحلػدكد  أسسػها االقتصػادية كالفلسػفية مػع ظهػػور 
املاركسػػػية الػػػف قامػػػت بػػػدكرىا بدراسػػػات كحتلػػػيالت مفصػػػلة كدقيقػػػة بصػػػدد املنظمػػػات يف 

م يضيب اهناؽ علا املسحوقني كمن مث علا  البنيتني التحتية كالفوقية للنظاـ الرأمسارل ال 
كا ة  ئات اجملتمع  لتتداكؿ مسةلة الصراع الطبقي كمفتاح احلل لكونو التناقو اإلنساشل 
األكؿ كاألساسػػػػي الػػػػ م يبحػػػػث عػػػػن حػػػػل عاجػػػػل لػػػػو. كبػػػػ لك سػػػػاشمت نضػػػػاالت حتػػػػرر 
 املسػػػػحوقني كالشػػػػعوب املتناميػػػػة علػػػػا  ػػػػوا األسػػػػه املاركسػػػػية  بشػػػػكل قػػػػوم يف ارتقػػػػاا

 اإلنسانية كتطور الصراع يف سبيل حياة حرة.
علػػا نػػواقص  -اهلويػػة األيديولوجيػػة–باإل ػػا ة إذل ذلػػك احتػػوت اإلشػػرتاكية العلميػػة 

جديػػة علػػا األنػػعدة التارطميػػة كاالجتماعيػػة كالتقنيػػة. ذلػػك ألف ماسسػػيها كػػانوا يفتقػػركف 
ية البحوث كالدراسات إذل ادخارو معريٌف تكنتو القياـ بتحليل عاـ للحضارة بسب  حمدكد

الالزمة الكتساب املعلومػات الالزمػة. كدل تكػن قػد ظهػرت بعػد أيػة معلومػات كلػو بسػيطة 
 ػب السػومريني. بػػل كحػ  العصػػر اليونػاشل )األنطيكػيم كػػاف بعيػدان عػػن الدراسػة السػػليمة. 
أمػػػػا  يمػػػػا يتعلػػػػب بػػػػاجملتمع النيػػػػوليف   لػػػػم تكػػػػن مثػػػػة نشػػػػاطات جديػػػػة يف علػػػػم اآلاػػػػار كال 

 ييمات نظرية م كورة بعد بصدده.تق
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كبالنسبة للمجتمع الرأمسارل احملل ػل   كػاف ظمػر يف  ػرتة نضػوجو  دمػا للبػت التقييمػات 
املتعلقػػة بالبنيػػة اإلنتاجيػػة  كبقيػػت التحلػػيالت بصػػدد الدكلػػة كاهلويػػة األيديولوجيػػة حمػػدكدة 

ليػػػاف "مػػػاركه" حتتػػػوم يف داخلهػػػا علػػػا أخطػػػاا ىامػػػة.  ماسسػػػا اإلشػػػرتاكية العلميػػػة األك 
ك"أذملػػز" دل يسػػتطيعا الػػتخلص مػػن التقػػرب بفلسػػفة املاديػػة البحتػػة مػػن ىػػاتني الظػػاىرتني  

 كقٌيماشما علا أاما انعكاس بسيط لالقتصاد كنتيجة لو.
ـى املطػوِّر للمجتمػع الػدظمقراطي أكثػر مػن  كاف من الواج  أف تكوف اإلشػرتاكيةي النظػا

ية بػػػ اهتا ىػػػي رؤيػػػة نظريػػػة ظمكػػػن حتقيقهػػػا كحصػػػيلة لػػػريه انطالقػػػان مػػػن جوىرىػػػا.  اإلشػػػرتاك
لعمليػػػػة الدمقرطػػػػػة  إذ ال ظمكػػػػػن التفكػػػػػري برنشػػػػػاا إشػػػػرتاكي يف البلػػػػػداف الػػػػػف ت يػػػػػ   يهػػػػػا 
الدظمقراطيػػػة. أمػػػا ماسسػػػات اجملتمػػػع املػػػدشل  كالػػػف تعتػػػ  الوسػػػائل املػػػاارة للدظمقراطيػػػة   ػػػال 

يشػابو دكر اجملموعػات اهبػرية  ظمكن أف تكوف تابعة للدكلة  بل علػا العكػه  تلعػ  دكران 
املختصة باملراقبة املستمرة علا الدكلة. كبػدكف القيػاـ  ػ ا الػدكر يسػتحيل مراقبػة عالقػات 

 الدكلة املتشابكة كاملعقدة.-اجملتمع
يكمن كراا اايار اإلشرتاكية املشيدة كارمالهلا يف عدـ ترددىا كلو للحظػة يف الشػركع 

اؽ يف سػػػبيل الػػػتخلص بةسػػػرع كقػػػت دمكػػػن مػػػن اجملتمػػػع بتحركػػػات اجتماعيػػػة كاسػػػعة النطػػػ
مػن املفػركض أف يتبناىػا. كدل تكػن ىػ ه التحركػات  -علػا العكػه مػن ذلػك–ال م كػاف 

سػػول تعبػػريان عػػن العبػػور مػػن رأمساليػػة متخلفػػة كرجعيػػة لل ايػػة كمفتقػػرة إذل الدظمقراطيػػة  إذل 
 رأمسالية أكثر اعتداالن كمنفتحة للدظمقراطية.

وؿ إذل اإلشػػػرتاكية مػػػا دل تتواجػػػد دظمقراطيػػػة متطػػػورة. كبسػػػب  الفشػػػل ال ظمكػػػن الونػػػ
الػػ ريع لدشػػرتاكية املشػػيدة يف امتحػػاف الدظمقراطيػػػة  كتنكرىػػا للدظمقراطيػػة  دل تػػتمكن مػػػن 
إنقػػػاذ نفسػػػها مػػػن االايػػػار كالتفكػػػك علػػػا يػػػد الشػػػع  بالػػػ ات كبنقمػػػة كلضػػػ  مػػػريعني 

 ا األمور مهمان لديو.لدرجة دل يعد التفكري يف النتائ  الف ستصله
من أىم املوا ع املطركحة للنقاش بكثرة  سواا يف نشػةة الرأمساليػة أك يف  ػرتة تةزمهػا  
مسػػةلة احلريػػػة الفرديػػػة. كيف احلقيقػػػة   ػػػالفرد الػػػ م يلػػص عقػػػالن كركحػػػان مػػػن كا ػػػة أشػػػكاؿ 

تقػاس تػدل الدكلمائية كالقالبية  يعػ  عػن تقػدـ ىػاـ لل ايػة. أمػا قيمػة أيػة اػورة تارطميػة   
التطور ال م حققتو أك مهدت لو يف الوجود اإلنساشل ككرامة الفرد  حيث يتبػني ذلػك يف 
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مستول الوعي لدل الفرد الػ م بنتػو  كشػ فو باحليػاة  كمػدل إبداعػو كخالقيتػو  كحصػيلة  
املقطػػوع مػػن خػػالؿ  -أك العكػػه–كدحػػو. كيتعػػني املعيػػار األسػػلم كاألنػػا ملػػدل التقػػدـ 

 قل إليها الفرد كاملسا ة الف قطعها كما ذمم عن ذلك من مستجدات.املكانة الف انت
كمػػػا يعػػػد ىػػػ ا املقيػػػاسي املعيػػػارى األسػػػلم لتحديػػػد مسػػػتول حتػػػرر اجملتمػػػع كاإلدارة الػػػف 
ينتمي إليها الفرد يف نفه الوقت. كقد أدت نظػرة اإلشػرتاكية املشػيدة إذل الفردانيػة ككةاػا 

شػػػهريىا كالدعايػػػة لسػػػلبياهتا كسػػػيئاهتا؛ إذل كقوعهػػػا يف خانػػػة بالرأمساليػػػة  قػػػط  كقيامهػػػا بت
مهزلػػة حقيقيػػة كاتباعهػػا مواقػػن رجعيػػة لل ايػػة بصػػدد طػػرح مسػػةلة "احلقػػوؽ الفرديػػة"  يمػػا 
بعد  مع أنو كاف من الواج  أف هتتم اإلشرتاكية   ه املسػةلة أكثػر مػن اىتمػاـ الرأمساليػة 

" أك حتقيقػو يف الواقػع العلمػي  ال ظمكػن  ا.  بدكف ك ع تعرين سػليم لػػ"الفرد اإلشػرتاكي
تو ػػيا كاسػػتيعاب معػػايري اجملتمػػع الػػ م سػػييبص كاحلضػػارة الػػف ستيشػػي د. ذلػػك أف القيمػػة 
احلقيقية لنظاـ ما يتم حتديدىا كخٌطها علا األلل  يف سمػوذج الفػرد الػ م خلقػو  أك أاػا 

. كمػػن احملػػاؿ أف يكػػوف مثػػة تتطلػػ  اعتبػػار اإلنسػػاف مركػػزان هلػػا لكونػػو أمثػػن كأ ضػػل كيػػاف لػػو
أمسا كأحسن مػن ىػ ا املعيػار. كعنػدما يكػوف املو ػوع خانػان بنظػاـ يػزعم أنػو ظمثػل أمسػا 
درجات التقدمية يف مسةلة احلرية   ػال ظمكػن احلػديث عػن معيػار آخػر أمػل كأقػدس. كإٍف  
دل كانت اإلشرتاكية املشيدة قد خسرت أكثر ما خسرتو يف ساحة "الفردانية"   رف ذلك 

يكن تحو الصد ة  ذلك أاا أبدت أك  لفلة هلا  كح  أشد ظلم كإجحػاؼ كخيانػة 
  ب الفرد كاإلنساف. -إف نا القوؿ -

كباعتبارىػػػػا التجربػػػػة األكذل  باسػػػػتطاعتنا إطػػػػالؽ تسػػػػمية "إشػػػػرتاكية املرحلػػػػة الوحشػػػػية 
لػة لػديها البدائية" علا عصر اإلشرتاكية املشػيدة  كالػف عجػزت ماسسػات السياسػة كالدك 

عن إيضاح خانياهتا كتبيااا يف أرض الواقع. أما التكوينة "السو ييتية"  لم يكن تكنتهػا 
تعػػػدم حػػػدكد لعػػػ  دكر آلػػػة تقػػػـو بالدعايػػػة للدكلػػػة  بػػػدالن مػػػن أف تصػػػبا طػػػرازان للحيػػػاة. 

 -الػػػف كػػػاف مػػػن الػػالـز أف تتمتػػػع بثقػػػل ككزف يفػػػوؽ الدكلػػػة كيعلوىػػػا–كلػػدت ىػػػ ه األداة 
ر إذل الدكلة التوتاليتاريػة االسػتبدادية  لتصػبا بػ لك مػن أىػم كسػائل االىػرتاا كسيلة للعبو 

كالتفسػػػخ. أمػػػا بنيػػػة السياسػػػة احلزبيػػػة األحاديػػػة  قػػػد لػػػدت كسػػػيلة حتويػػػل البنيػػػة اجملتمعيػػػة 
الشػػػػديدة التعقيػػػػػد إذل انائيػػػػػة "األبػػػػػيو كاألسػػػػود" عػػػػػ  سػػػػػبل ال ظمكػػػػػن مصػػػػػاد تها إال يف 
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العديػد مػن الفػركع كالش ػعى  التابعػة هلػ ه األداة يف نفػه  املمارسات الفاشػية. كقػد كقعػت
الو ػػعية  كحتولػػت يف اهالنػػة إذل أدكات حتاًنػػػر  ػػا الدكلػػةي اجملتمػػػعى متامػػان  بػػدالن مػػػن أف 

 تنقل املطالي  الدظمقراطية العظيمة السامية للمجتمع إذل الدكلة.
نراىػا قػد بل ػت مسػػتول  كبينمػا كػاف علػا الدكلػػة ذاهتػا أف تكػوف أداة تنسػيقية عامػػة 

مػػن النفػػػوذ كالسػػيطرة يفػػػوؽ املفهػػـو اإلهلػػػي للدكلػػة  كالػػػ م يعػػود بةنػػػولو إذل السػػػومريني. 
كبالتػػػػػارل دل تسػػػػػتطع بنيػػػػػة الدكلػػػػػة تلػػػػػػك  كالػػػػػف أ ػػػػػحت كسػػػػػيلة لتطبيػػػػػب مفهػػػػػػـو اإلدارة 

ة املريعة االستبدادية املركزية "التوتاليتارية" بشكل مرك ز  من إنقاذ نفسها من كباا الالمباال
حياؿ املصػطلحات الدظمقراطيػة. كقػد طػرأت حتػوالت كت ػريات ج ريػة علػا احليػاة الثقا يػة 
كاالجتماعيػػة   كالعػػادل املعنػػوم للمجتمػػع كالقػػيم األخالقيػػة كاملعنويػػة يف ىػػ ه الفػػرتة. كمػػن 
خػػػالؿ املواقػػػػن الػػػػف تػػػػورل االقتصػػػػاد أشميػػػة  تػػػػة  كحتػػػػوؿ البشػػػػر إذل جمػػػػرد آالت ككسػػػػائط 

مشػػيدة؛ قيًضػػي متامػػان علػػا القػػيم األخالقيػػة كاملعنويػػة للمجتمػػع. كيف أحشػػاا بنيػػة  إنتاجيػػة
ػػد كػػل شػػيا   -حػػ  يف أ رادىػػا أيضػػان –اجتماعيػػة باىتنػػة خامػػدة كميكانيكيػػة كهػػ ه   ىىم 

بػػػداان مػػػن الفلسػػػفة إذل علػػػم اىلمػػػاؿ "األسػػػتتيك"  كمػػػن الػػػدين إذل اليوتوبيػػػا  كقيتًػػػل ال ػػػص 
فػػت ينػػػابيع ال ػػص االجتمػػػاعي كأقفػػرت منػػػابع احليػػاة لانػػػاس. كب ػػػور كتعػػدد األلػػػواف  كجيفِّ 

األيديولوجيػػة اإلشػػرتاكية  ػػمن كاقػػع جمتمػػع يلهػػث كراا مشػػاللو اليوميػػة  استئصػػلت مػػن 
عػن  -ال م دل يعد تقدكره أف صمدد نفسػو -جوىرىا كأي رلت من حمتواىا  كعجز النظاـ 
 م كاالنسداد. تلبية املتطلبات االجتماعية  كا و رمو العق

يف حني احتلت املعايري الدظمقراطية مرتبة الصدارة يف البلداف الرأمسالية  ا هت بلداف 
اإلشػرتاكية املشػػيدة رمػػو الصػرامة كالقسػػاكة  كاحتػػ اا سمػػط دكلػة تسػػلطية كاسػػتبدادية مركزيػػة 

ل ىامة "توتاليتارية". كبسيادة املمارسات املناقضة جملرل التطور الالـز  تشكلت علة أخر 
الايػػار النظػػاـ. أمػػا األنشػػطة النظريػػة املقامػػة حتػػت شػػعار "ديكتاتوريػػة ال كليتاريػػا" ك"دكلػػة 
الشع "   ابتعػدت عػن العلميػة  كاقتصػرت بالتػارل علػا أف تكػوف جمػرد كسػيلة دعائيػة ال 
لػػري  بػػل كحػػ  أاػػا بقيػػت متخلفػػة جػػدان عمػػا حػػدده هلػػا كػػل مػػن مػػاركه كأذملػػز يف ىػػ ا 

 اجملاؿ. 
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وجػػػػػػو اإلشػػػػػػرتاكية املشػػػػػػيدة رمػػػػػػو الطػػػػػػابع االسػػػػػػتبدادم "التوتاليتػػػػػػارم"  تناقضػػػػػػت كبت
اإلشػػرتاكية مػػع مبػػدأ احلريػػة الػػ م كػػاف عليهػػا أف تطػػوره أكثػػر. أم أف اإلشػػرتاكية املشػػيدة 
ىي سموذج لنظاـ الرىباف السومريني املتكاين مع زمااا.  الرىباف السومريوف ىم أكؿ مػن 

أام شكلوا سموذجان للعبودية حياؿ الدكلة  يث يشػابو لل ايػة  طبب العبودية اىلماعية. أم
 سموذج تىدىك ؿ اإلشرتاكية املشيدة. 

الدكلػػػػة بػػػػ اهتا تعػػػػا اسػػػػتنكار احلريػػػػة يف أجػػػػواا اجملتمػػػػع الطبقػػػػي كتػػػػدكيل اإلشػػػػرتاكية 
ػػزان ككثا ػػةن كأكسػػع نطاقػػان  قػػد تػػرؾ "حريػػة الفػػرد" يف م وقػػع املشػػيدة الػػف تعػػد تطبيقػػان أكثػػر ترك 

 متخلن بكثري عما ىي عليو يف الرأمسالية. 
يعود الفشل ال ريع الػ م حػل باإلشػرتاكية إذل عػدـ كواػا علميػة تػا  يػو الكفايػة  ال 
إذل بيطالاا كعدـ أحقيتها.  قػد ظلػت بعيػدة عػن اسػتوعاب حقيقػة اجملتمػع عامػةن كانائيػة 

تفػػو ؽ اجملتمػػع الرأمسػػػارل اجملتمػػعم علػػا كجػػو اهصػػوص   لػػم تتعػػد  بػػ لك حػػدكد –)الفػػرد 
علا اجملتمع اإلشرتاكي  كالفرد الرأمسارل علا الفرد اإلشرتاكي. كىنا أيضان يلع  التخلػن 

 كنقصاف الوعي الصائ  لديها دكران رئيسيان يف ذلك.
كمػػن املوا ػػيع األخػػرل الػػف لعبػػت دكران شػػديد األشميػػة يف اايػػار كتفكػػك اإلشػػرتاكية 

ديػػة املعاشػػة يف التقػػرب مػػن قضػػية املػػرأة  مػػع أاػػا تعتػػ  مسػػةلة املشػػيدة ىػػي  النػػواقص اىل
 اسرتاتيجية كمن أىم املبادئ يف اإلشرتاكية  كلكنها أ حت مو وعان مهمىالن لل اية. 

تا أف الثورات ال كليتارية نادت باسػم الطبقػات املسػت ىلة كحتققػت تسػاشماهتا املنيعػة  
سػػػػػتويات باعتبػػػػػارىن أكثػػػػػر الفئػػػػػات عر ػػػػػة  قػػػػػد احتضػػػػػنت النسػػػػػاا يف داخلهػػػػػا بػػػػػةر ع امل

للسػػحب  حيػػث سػػاشمن  يهػػا بشػػكل مػػاار ك عػػاؿ لكواػػا تلػػ  حاجػػاهتن يف الػػتخلص مػػن 
الضػػػػػػ ط العميػػػػػػب املطبػػػػػػب علػػػػػػيهن يف اجملتمػػػػػػع البورجػػػػػػوازم الػػػػػػ م دل ضمقػػػػػػب هلػػػػػػن آمػػػػػػاهلن 

اسػي كتطلعاهتن.  علا سبيل املثاؿ سػاشمت املػرأة يف الثػورة البلشػفية السػو ييتية بنشػاط مح
 كا ا لل اية.

كاليػـو أيضػان ظمكننػا مالحظػػة املسػاشمة الواعيػة كاملنظمػة للمػػرأة يف العديػد مػن احلركػػات 
الثورية  إال أاا بقيت جزاان من االسرتاتيجية العامة ال لري. أم أنو دل يكن انضمامان نا ان 

يػتم حينهػػا  عػن البحػث كالدراسػة اهانػػة ملشػاكل املػرأة كنػيالة برنػػام  خػاص  ػا. إذ دل
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برجمة مشكلة حرية املػرأة كمسػاكاهتا كتنظيمهػا تػا يوا ػب خانػيتها كالكفػاح توجػ  ذلػك. 
كبالتارل ط ت التلقائية علا حركات املرأة. كرلم ظهػور بعػو احلركػات النسػائية املنظمػة  
كبعػػػو الشخصػػػيات النسػػػائية الطليعيػػػة؛ إال أاػػػا دل تكػػػن أجػػػزاا مػػػن مواقػػػن اسػػػرتاتيجية 

هدؼ حػػػالن جػػػ ريان للقضػػػية  بقػػػدر مػػػا كانػػػت قػػػول احتياطيػػػة لالسػػػرتاتيجية كا ػػػحة تسػػػت
العامة. كاليـو  كرلم أف املرأة قد قطعت أشواطان متقدمة كا ػحة  إال أنػو ظمكػن املشػاىدة 
ىنػػا أف النػػبش يف جػػ كر األزمػػة كاالنسػػداد املوجػػودين دل يتحقػػب بشػػكل تػػاـ  متامػػان مثلمػػا 

 ذ عليها ع  احلركات التلقائية العفوية.ىي احلاؿ يف املكتسبات املستحوى 
إف النظريػػػػة املاركسػػػػية الػػػػف نػػػػالت حتػػػػرر اإلنسػػػػانية علػػػػا شػػػػكل اسػػػػتهداؼ "عػػػػادل 
إشػػرتاكي"  تػػداكلت مسػػةلة حتػػرر املػػرأة أيضػػان مػػع التحػػرر االجتمػػاعي  إذ يبػػني مػػاركه أف 

ملاركسػػػية مػػػدل حتػػػرر املػػػرأة كمسػػػتول تقػػػدمها شمػػػا معيػػػار ماشػػػر إذل حتػػػرر اجملتمػػػع. كتػػػربط ا
مو وع حل قضية املػرأة بنسػن كا ػة األسػه االقتصػادية كالسياسػية كاالجتماعيػة للنظػاـ 
الرأمسػػارل  إال أاػػا ال حتػػاكم كجهػػة النظػػر القائلػػة بػػةف جمػػرد دخػػوؿ النسػػاا اجملػػاؿ اإلنتػػاجي 
سػػػيزيل عػػػنهن كا ػػػة أنػػػواع الضػػػ ط كاال ػػػطهاد كاالسػػػت الؿ الػػػ م يتعر ػػػن لػػػو يف املنػػػزؿ 

شػػػارع علػػػا السػػػواا. كبالتػػػارل بقػػػي تقر ػػػا االجتمػػػاعي كالفلسػػػفي مػػػن القضػػػية كاملطػػػبخ كال
  عيفان كىزيالن. 

أما أذملز  يقتنع باألطركحات العائػدة للحقبػة األموميػة مػن التػاريخ البشػرم  كيضػفي 
بػػ لك أبعػػادان جديػػدة علػػا النتػػائ  النظريػػة الػػف استخلصػػلها مػػاركه  كيصػػل إذل أف أكؿ 

طبػػػب  ػػػاه املػػػرأة  كضملػػػل عبوديػػػة املػػػرأة داخػػػل املنػػػزؿ  ليعػػػا  بػػػ لك اسػػػتعمار طبقػػػي ىػػػو امل
 االستعمارىين اىلنسي كالطبقي بشكل متداخل.

برصمػػاز   ػػرف كػػال الرائػػدين اإلشػػرتاكيني  كرلػػم بعػػو االنفتاحػػات النظريػػة اىلزئيػػة الػػف 
الػ م حققاىا بصدد قضية املرأة؛ إال أاا عجزا عن كشن البيعد الكػوشل للصػراع اىلنسػي 

يتعدل نطاؽ الصراع الطبقي  كيشمل كل القضايا األخرل كيف مقدمتها ما طمص اجملتمع 
كاإلنسػػاف. كبسػػب  العجػػز عػػن كشػػن حقيقػػة تعقػػد العالقػػات بػػني األجنػػاس كتشػػابكها  
كاحتوائهػػا يف طياهتػػا علػػا الضػػ ط كاالسػػتعمار العميقػػني  كالفػػرز الطبقػػي املتطػػور اعتمػػادان 

مييز كالتفرقة؛ ط ت السطحية كاال تقار للتنسيب العميب كالتنظيم علا اىلنه  كحمتول الت
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املتني كاإلرشادات لو ع احلل املناس   علا املواقػن املتبعػة إزاا قضػية حتػرر املػرأة. كرلػم 
التولػػػل لدرجػػػة مػػػا يف جػػػ كر عمليػػػات الفػػػرز الطبقػػػي األكذل يف التػػػاريخ  كاملاسسػػػة علػػػا 

– أف عدـ القدرة علا الربط بػني الثالاػي "املػرأة أساس است الؿ كدح املرأة كجنسها؛ إال
رأس املػػاؿ" كحتليلػػو بعمػػب بكػػل أبعػػاده  زل  عػػن عػػدـ املقػػدرة علػػا اكتسػػاب رؤيػػة –املػػادة 

مو ػػوعية حلقيقػػة كاقػػع املػػرأة  الػػف تعتػػ  أقػػدـ طبقػػة تعر ػػت لالسػػتعمار كاال ػػطهاد يف 
 التاريخ الطبقي.

قد الد ني كالنقمة الكبرية الف يتميز  ا جنه هل ا السب  دل يتم ر ع الستار عن احل
املػػػػرأة القابعػػػػة يف احلضػػػػيو كاملهمشػػػػة يف اجملتمػػػػع  لتحويلهمػػػػا إذل ديناميكيػػػػات التحػػػػوؿ 
االجتمػػاعي. كبالتػػارل ظػػل جوىرىػػا الطبيعػػي كنزكعهػػا الػػدائم إذل الرقػػي االجتمػػاعي كقر ػػا 

ة كاملناقضػة لوجػود التمػايز الطبقػي كالفػرز بنيويػان ككيانػان مػن اإلشػرتاكية تًٍبعػان لطبيعتهػا العادلػ
الطبقي يف نظاـ احلياة اىلماعية ال م بنتو كرسختو يف العهد النيوليف من تارطمهػا املا ػي 
العريػػػػب؛ ظػػػػل متواريػػػػان دل تكتشػػػػفو اإلشػػػػرتاكية املشػػػػيدة أيضػػػػان  كمنػػػػو دل تنظػػػػر إذل املػػػػرأة أك 

من الضػ ط كاال ػطهاد كاالسػت الؿ.  تستًفد منها كديناميكية أساسية يف بناا عادل خاؿو 
كػػل ىػػ ه العلػػل تسػػببت يف املماطلػػة يف مسػػةلة حتػػرر املػػرأة كالتلكػػا  يهػػا كتركهػػا للتلقائيػػة 

 من أىم الدعائم االسرتاتيجية لايديولوجية اإلشرتاكية. -طبيعيان –كالعفوية رلم أاا تعت  
لموسػػة كاحللػػوؿ تسػػببت كجهػػة النظػػر ىػػ ه يف العجػػز عػػن تطػػوير سػػبل اإلرشػػادات امل

الصػػػائبة الواقعيػػػة بصػػػدد مسػػػةلة حتػػػرر املػػػرأة علػػػا كجػػػو اهصػػػوص. كعلػػػا الػػػرلم مػػػن بلػػػوغ 
املاركسػػية مسػػتول حتليليػػان أكثػػر تقػػدمان كرقيػػان نسػػبةن لظػػركؼ نشػػوئها  إال أاػػا بقيػػت تعػػاشل 
الػػنقص يف دراسػػة النظػػاـ األبػػوم كػػػ"نظاـ" كحتليلػػو مػػن  يػػع النػػواحي  كالتولػػل يف جػػ كره 

ارطميػػة كاالجتماعيػػة كالثقا يػػة  كيف دراسػػة مسػػات الرجػػل  ػػمن السػػياؽ االجتمػػاعي مػػن الت
 النواحي االجتماعية كالسياسية كالنفسية.

كمػػػرة أحػػػرل ريمًسػػػت حػػػدكد حريػػػة املػػػرأة مػػػن ًقبىػػػل الرجػػػل يف احلركػػػات املاركسػػػية أيضػػػان. 
ب الثوريػة  كمػا كبسب  عدـ تسيري نراع قوم  ػاه نظػاـ اهليمنػة ال كوريػة يف ىػ ه التجػار 

يػػادم ذلػػك إذل خلػػب سمػػوذج مصػػ ر للرجػػل الكالسػػيكي  كلعػػدـ  ػػاكز القوالػػ  كاألدكار 
اىلنسية االجتماعية الكالسيكية البالية؛  قد ظهرت حقيقة أخرل معها كىي أنو دل تطػرأ 
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السػػاحبم يف –أيػػة ت يػػريات ج ريػػة علػػا األجنػػاس  بػػل حػػو ظ علػػا معادلػػة )املسػػحوؽ 
رأة كالرجػل. كأخػريان اختفػت اإلرادة احلػرة للمػرأة كزالػت مواىبهػا ك الياهتػا العالقات بني املػ

اىلنسية كتوارل لواا   بقيت علا ىامش احلياة بعػد ط يػاف لػوف كطػابع الثقا ػة التسػلطية 
املنقوشة يف ركح الرجل ككا ة خاليا "أنا"ق كأ كػاره املتةتيػة مػن املا ػي السػحيب  كىكػ ا 

 ة حوؿ الرجل.تطورت السلطة املتمحور 
كمع مركر الزمن   رت ديكتاتورية اإلشرتاكية املشيدة االستبدادية البعيػدة كػل البعػد 
عن الدظمقراطية كعن اإلرادة احلرة للشعوب  كك لك انسدادات النظػاـ كعقمػو مػن خػالؿ 
بناه ال ا ػة املوجػودة؛ كا هػت رمػو اايػار ال ظمكػن ىلمػو أك عرقلتػو. كحصػيلة ىػ ه األزمػة 

انقة اجتماعيان كاقتصاديان كاقا يان كجمتمعيان  ديً عت املرأة السو ييتية علا موجات متتاليػة اه
رمػػػو الب ػػػاا كالػػػدعارة ب يػػػة تػػػةمني احتياجاهتػػػا املاديػػػة كإشػػػباع ميوهلػػػا كنزعاهتػػػا البورجوازيػػػة  

 كتلطخت األنواة بالدنه كأي رًلت من مضمواا املعنوم.
ش يف أحشػاا اجملتمػع الػ م دل يػتخلص مػن اقػل يف خضم ى ا الكابوس اهفػي املعػا

كطةة تبعيتو لاعراؼ القدظمة الراة الف دل تت ري مضمونان ال يف عاملو املعنػوم كال يف أ كػاره 
أك ركحو؛ كانت النساا مرة أخرل أكثر اجملرتين ملخا ػاتو العميقػة جػدان  حيػث انسػحقن 

صػػػػاعدة كتنشػػػػئتها لوحػػػػدىن. حتػػػػت اقػػػػل أعبػػػػائهن يف كظػػػػائفهن بصػػػػدد تربيػػػػة األجيػػػػاؿ ال
ىكػػػػ ا  كمػػػػع تػػػػوارل األيػػػػاـ  أيقًحمػػػػت املػػػػرأة الػػػػف بيػػػػرتت مػػػػن العديػػػػد مػػػػن ميػػػػادين احليػػػػاة 
االجتماعيػػة  كري ًػػػع مػػػن شػػةف دكرىػػػا التقليػػػدم الكالسػػػيكي اانيػػة كقػػػوة أساسػػػية يف إعالػػػة 

بالػ ات األسرة كإطالة عمرىا؛ أيقًحمت يف سرادي  الرجوع إذل الوراا كأيجً ت بيد الدكلة 
 علا ىبوط درجات الرتاجع كالسقوط.

قػاـ سػػتالني بتقػػديه األسػػرة جمػػددان ك ػػتا الطريػػب املاديػػة إذل املنػػزؿ كاملطػػبخ أمػػاـ املػػرأة 
اانية  لرتجع إذل النظاـ القدصل اانية مع  ربة اإلشرتاكية املشيدة كتتوه يف  ثها عػن احلريػة 

 طاملػػػػا متػػػػت املماطلػػػػة  يهػػػػا كتةجيلهػػػػا كتعريفهػػػػا احلقيقػػػػي. كقػػػػد برىنػػػػت قضػػػػية املػػػػرأة  الػػػػف
باستمرار أاناا الكفاح حتت ذريعة حساسػيات الثػورة  كخماطرىػا لتيػرتىؾ بػ لك عالقػة تابعػة 
ملصري التحرر االجتمػاعي؛ برىنػت مػن خػالؿ التجػارب العمليػة املعاشػة أنػو ال ظمكػن حػل 

ومريني  كأنػػو مػػن املهػػم املعضػػلة جػػ ريان مػػا دل يػػتم  ػػاكز بنيػػة الدكلػػة املتبقيػػة مػػن عهػػد السػػ



 102 

تكػػػاف بنػػػػاا اجملتمػػػع اإلشػػػػرتاكي كالفػػػرد اإلشػػػػرتاكي إذل جانػػػ  نظػػػػاـ دكلػػػة طمػػػػدـ املصػػػػاحل 
 االجتماعية كيعمل ألجلها  كضركرة حياتية ال لص عنها.

عجػػػزت  ربػػػة اإلشػػػرتاكية املشػػػيدة عػػػن الونػػػوؿ إذل حتقيػػػب يوتوبيػػػا املػػػرأة اإلشػػػرتاكية 
هتمػػػػا احلػػػػػرة   حػػػػا ظ اىلنسػػػػاف علػػػػػا نواحيهمػػػػا الرجعيػػػػػة كالرجػػػػل اإلشػػػػرتاكي كبنػػػػػاا عالقا

كالكالسػػػػيكية التقليديػػػػة. كمػػػػا آلػػػػت معاىلػػػػة مشػػػػاكل الثػػػػورة تواقػػػػن اقتصػػػػادية  تػػػػة  إذل 
تةجيػػػل التناقضػػػات كاملعضػػػالت األخػػػرل العالقػػػة الػػػف تنتظػػػر احلػػػل  كشيػػػل  اىلانػػػ  الػػػ م 

ع أنػو كػاف مػن الواجػ  سيجل  معو اورة اجتماعية تػنم عػن حتػوالت اجتماعيػة منيعػة  مػ
علا النظاـ يف األيديولوجية اإلشرتاكية أف يسعا إذل إتباع اجملتمع كاأل راد بسياؽ تطورم 
اجتماعي متوازف كتػةمني جػو ييعػاد  يػو ترتيػ  عالقػات اإلنسػاف بػاجملتمع بػةكثر األشػكاؿ 

 حرية  كيساىم  يو بة ضل األشكاؿ تقتضا جوىره كخانياتو كمواىبو.
ظػػاـ العػػاجز عػػن إنقػػاذ نفسػػو مػػن التكػػوين البريكقراطػػي االسػػتبدادم  كعػػػن إال أف الن

دمقرطػػػة ذاتػػػو؛ قػػػػاـ بتجميػػػد كا ػػػػة التناقضػػػات االجتماعيػػػػة  ػػػداان ملصػػػػاحل الدكلػػػة. ك نقػػػػو 
ألنوات كل الشرائا االجتماعية كاألقليات كأشػكاؿ ال ػص املتباينػة  عػ   عػن عػدـ قدرتػو 

ميػة. كقػد انعكػه ىػ ا الو ػع بػةقول أشػكالو علػا  علػا حتمػل نشػاطاهتا كجهودىػا التنظي
كيفية كبت ككبا ىلاـ التطور اهالؽ كاحلر ىلنه املرأة املفعمػة باهانػيات امل ػايرة سػواا 
تشػػػاعرىا كعواطفهػػػا  أك بة كارىػػػا كركحهػػػا كبػػػداا. كبسػػػد الطػػػرؽ أمػػػاـ مسػػػاشمة املػػػرأة يف 

املعنػوم. كيف األنػل دل تػتمكن  النظاـ بلواا كطابعها ىي  لدت األنواة كسيلة للتع ي 
النسػاا يف نظػػاـ اإلشػػرتاكية املشػػيدة مػػن عرقلػػة االرمػػدار كالتهػػاكم رمػػو احلضػػيو  كبالتػػارل 
تنظيم املعار ة االجتماعية يف مراحل البناا كإعادة التةسيه رلم أان تةمينات اسػتتباب 

نػػػػػػاا اجملتمػػػػػػع الدظمفراطيػػػػػػة كالصػػػػػػراع بػػػػػػال ىػػػػػػوادة  يف سػػػػػػبيل تكػػػػػػريه كإرسػػػػػػاا معايريىػػػػػػا لب
 الدظمقراطي. كبالتارل دل يستطعن لع  دكرىن املتوخا يف عملية التحوؿ االجتماعي.

ًبتػػػػػت بشػػػػػكل يثػػػػػري الدىشػػػػػة كأيخًفيػػػػػت  دل تسػػػػػتطع  أم أف املشػػػػػكلة اىلنسػػػػػية الػػػػػف كي
التعريػن عػػن ذاهتػػا أك إصمػاد حلػػوؿ سػػليمة هلػا  كأ ػػحت مػػع مضػي الوقػػت أر ػػية خصػػبة 

رتائػػػو علػػػا رمػػػو يثػػػري الدىشػػػة أيضػػػان. كظلػػػت عالقػػػات احلػػػ  لتفسػػػخ اجملتمػػػع كارماللػػػو كاى
نىعػػاف مػػن التحػػوؿ  كاملػػودة املتطػػورة بػػني كػػلو مػػن شخصػػيفى املػػرأة كالرجػػل اللػػ ين ييصىػػداف كظمي
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كما صملبو من حماكمات؛ ظلت لري قادرة علا  اكز نطاؽ النظػاـ الرأمسػارل. كلػار الرجػل 
اليػػومي الضػػػيب  يف عبوديػػة عميقػػة مكثفػػػة كاملػػرأة احملكػػـو عليهمػػا بػػػالعيش  ػػمن النطػػاؽ 

كمتبادلػػػػة  كبلػػػػ  الكػػػػره كالنفػػػػور بينهمػػػػا مسػػػػتويات متقدمػػػػة  كحػػػػط االلػػػػرتاب عػػػػن اهلويػػػػة 
اىلنسية كعػن اىلػنه اآلخػر مػن نوعيػة احليػاة كماىيتهػا بدرجػة مرعبػة. كلعػدـ القػدرة علػا 

بني اىلنسني  -اتالف أنبحت بارة ترتع  يو ااملسل مات كاحملظور –إعادة ترتي  العالقات
كخطػػوةن خطػػوةن علػػا أسػػاس متسػػاكو عػػن طريػػب نػػراع جنسػػي سػػليم طويػػل املػػدل؛ دل يكػػن 
باملقػػدكر  ديػػدىا كحتػػديثها كواػػا أنػػبحت مقتاتػػة علػػا التمييػػز كانعػػداـ التكػػا ا  كمثقلػػة 

 باال طهاد كاالست الؿ.
 يف شخصية كاف من الضركرم زكاؿ الشدة كالعنن املطبب  ب اإلنسانية كاملرأة دمثالن 

الرجل. ى ا باإل ا ة إذل  ركرة يطي العنن املتمركز حوؿ الرجل إذل اجملتمعية اىلماعية 
البدائيػػة الالطبقيػػة  كاملبنيػػة بلػػوف كطػػابع املػػرأة يف العهػػد النيػػوليف مػػن التػػاريخ البشػػرم. كيف 

لػػػ م احلقيقػػة كػػػاف مػػن الػػػالـز أف يكػػوف "قتػػػل الرجػػل"  كقتػػػل السػػلطة كالنفػػػوذ األحػػادم ا
خلقو  كقتل التمييز كالالمسػاكاة كمػا يػنم عنهػا مػن حقػد كنقمػة  ػاه املػرأة؛ مبػدأان أساسػيان 
مػػػػن مبػػػػادئ اإلشػػػػرتاكية  بػػػػل كحػػػػ  أف يتحقػػػػب قتػػػػل الفاشػػػػية  الديكتاتوريػػػػة  االسػػػػتبداد 

 كالبطش أيضان مع مضي الوقت.
سػػػػػو ييف خالنػػػػػة الكػػػػػالـ   ػػػػػالتطورات املعاشػػػػػة يف احلركػػػػػات النسػػػػػائية يف االحتػػػػػاد ال

اي ت منحان موازيان لالر اجات كاال طرابات كالتطورات االجتماعية العامة اىلارية  إال 
أف طموحػػػػات التحػػػػرر كاهػػػػالص للمػػػػرأة دل تكػػػػن قػػػػد حظيػػػػت بةسػػػػه متينػػػػة كإرشػػػػادات 
كجيهػػػة  كدل تسػػػتحوذ حينهػػػا علػػػا أر ػػػية تنظيميػػػة منيعػػػة سػػػليمة. كال تقػػػار املػػػرأة للػػػوعي 

ة األيديولوجيػػة الكا يػػة  كلعػػدـ  سػػيدىا إيػػاه ركحيػػان ك كريػػان؛ ابتعػػدت الثػػورم التػػاـ كالتعبئػػ
عػػػن احلركػػػات الثوريػػػة مػػػع مػػػركر الوقػػػت  كتبخػػػرت قػػػوة املعنويػػػات كاحلمػػػاس كالتضػػػحيات 

 اىلساـ املب كلة يف األكقات األكذل  ركيدان ركيدان.
كشمٌػػػػة إف النسػػػػاا الالئػػػػي خضػػػػن الفعاليػػػػات الثوريػػػػة كسػػػػاشمن يف بنػػػػاا الثػػػػورة بنشػػػػاط 

كان مػػرف كنػػزلن إذل أنػػوهلا كالسػػيوؿ  كلعػػدـ نظػػرىن لػػ كاهتن يف مرحلػػة التحػػرر كاهػػالص 
علا أان قوة أساسية كمشارًكة يف السلطة؛ دل يتبنني جهودىن كدل ضما ظن علا مػريااهن  
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بػػػػل تعر ػػػػن للنسػػػػياف كالضػػػػمور  ىشيػػػػل  تػػػػةاريىن حػػػػ  كنػػػػلنا يومنػػػػا ىػػػػ ا. كأخػػػػريان برىنػػػػت 
اكية مػػرة أخػػػرل علػػا نػػػواب احلقيقػػة القائلػػػة أنػػو "إف دل تتحػػػرر املػػرأة لػػػن املمارسػػة اإلشػػػرت 

 يتحرر اجملتمع" لدنسانية  عاا كالتاريخ بةسره  كلكن بعد أف أاقلتها باآلالـ املريرة.
كرلم أف املرأة ب اهتا ىي الف ساشمت يف التجارب الثوريػة املعاشػة يف كػل مػن الصػني 

لريىا من البلػداف  كأبػدت أمسػا أنػواع التضػحيات دكف قيػد أك ك ييتناـ كأمريكا الالتينية ك 
شرط  كاشتهرت ببسالتها اهالقة  كد عت بالتارل أ ظ األمثاف يف سبيلها؛ إال أاا كو نت 
بارة الفشل ال ريع لعجزىا عن تسجيل انتصارات دائمية بامسها ىي كباسم جنسها. إذ  

زمػة  دل يكػن تكنتهػا نػيالة كجهػات نظػر كا يػة كىلهلها بتارطمها كا تقارىا للتجارب الال
خانػة  ػا يف مقاكماهتػا اىلماىرييػة األكذل كاملنظمػػة جزئيػان  كال خلػب تػاريخ كفػاحي طويػػل 

 املدل  كال الفوز تكاس  دائمية.
كلعػػدـ قػػدرهتا علػػا التولػػل يف األعمػػاؽ التارطميػػة هسػػرااا ك شػػلها كجػػنه ألكؿ مػػرة 

لطبقيػػػػة الالحقػػػػة للمجتمػػػػع النيػػػػوليف  كال تقارىػػػػا للصػػػػيالة منػػػػ  بػػػػدا تػػػػاريخ اجملتمعػػػػات ا
األيديولوجية النقية الف متكنها من   ير حماكمة القضية كحتليلها؛ دل تستطع الونوؿ إذل 
مسػػػتول كفػػػاحي كتنظيمػػػي عملػػػي تتجػػػاكز مػػػن خاللػػػو ىػػػ ا الواقػػػع القػػػائم. كرلػػػم تواجػػػد 

تحققػة  إال إف السػمات املسػػتهد ة التنظيمػات النسػائية املختلفػػة  ػمن أللػ  الثػػورات امل
لتحريػػػر املػػػرأة كمبت ػػػا أساسػػػي قليلػػػة لل ايػػػة. كيف الواقػػػع  ػػػرف أللػػػ  التنظيمػػػات النسػػػائية 
املتةسسة يف التجارب الثورية  قد أيسست أنالن بقصد ج ب الكتلة النسائية إذل النضاؿ 

ماعيػػان قػػادران علػػا كتسػػخريىا يف خدمػػة املصػػاحل العامػػة  كذلػػك لعػػدـ امتالكهػػا برناجمػػان اجت
إنقػاذ املػػرأة مػن القيػػود الكالسػيكية كاأللػػالؿ التقليديػة  كعلػػا بنػاا سمػػط حيػاة جديػػدة هلػػا 

 كللرجل  كبالتارل للمجتمع بةسره  كزجهم بالتارل يف عملية التحوؿ الالزمة.
لقد بقيت املرأة اجملردة من ىويتها كاملبتورة من حقيقتها  كبالتارل املفصولة عن كعيهػا 

ىلنسػػػػي بسػػػػب  التخريبػػػػات كالتشػػػػويهات املطبقػػػػة  قهػػػػا علػػػػا مػػػػر التػػػػاريخ؛ تعػػػػاشل مػػػػن ا
حقيقتها اىلنسية املتشتتة كاملتجزئة بةع  األشكاؿ كجهػان لوجػو يف لضػوف املراحػل الثوريػة 
أيضان. كما القت احلركػات النسػائية البػارزة نػعوبات جديػة يف توايػب العالقػات السياسػية 

لوديػػة مػػع النسػػاا الالئػػي ال ينتمػػني إذل البنيػػة الطبقيػػة أك امل ىبيػػة أك كاألكانػػر املشػػاعرية كا
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اإلانيػػػة نفسػػػها الػػػف تنتمػػػي ىػػػي إليهػػػا  أك الالئػػػي ال يشػػػاطراا اآلراا السياسػػػية؛ دمػػػا أدل 
ذلػػك إذل زرع القالقػػل كالعراقيػػل أمػػاـ  مهػػر تلػػك احلركػػات النسػػائية كشػػعبيتها. كبسػػب  

اـ األبوم كماسساتو ككلو متكامل ال تقارىا إذل النظػر  عدـ متكنها من حتليل ج كر النظ
إليو كنظاـ متسلط  كعجزىا عن دراسة طبائع الرجل كىويتو بشكل علمي؛ ايػ ت املػرأةي 
الرجػػػػلى معيػػػػاران أساسػػػػيان لػػػػ اهتا مػػػػن  يػػػػع النػػػػواحي لتحقيػػػػب تطورىػػػػا دكف أف تػػػػتمكن مػػػػن 

ؼ إذل الر ػػػػػوخ اانيػػػػػة للواقػػػػػع اهػػػػػالص  عليػػػػػان مػػػػػن التبعيػػػػػة لػػػػػو. كا ػػػػػطرت يف اايػػػػػة املطػػػػػا
الكالسػػػيكي الػػػرث القػػػائم  عػػػن طريػػػب املواقػػػن املت رعػػػة بػػػػ"حساسية املرحلػػػة الػػػف متػػػر  ػػػا 

 الثورة".
تتةتا إعادة املػرأة إذل ك ػعها السػابب بعػد انتهػاا الكفػاح  الػ م ظمثػل  ػمنيان كفاحػان 

ة بػ اهتا لقضػػيتها التحرريػػة  اوريػان تابعػػان للرجػل  كخنوعهػػا باملقابػل هلػػ ا األمػر؛ مػػن نظػرة املػػرأ
كمسػةلة مػػن املرتبػة الثانيػػة  كمػػن تقر ػا مػػن ذاهتػا بوجهػػة النظػػر التسػلطية املوجػػودة.  ػػاملرأة 
حػػني  ػػاؽ عليهػػا اهنػػاؽ كارمصػػرت حمتػػارة بػػني  ػػركريات الكفػػاح العػػاـ كبػػني مصػػاحلها 

عػدـ  اىلوىرية  رجحػت علػا األللػ  إيقػاؼ مسػريهتا النضػالية يف سػبيل احلريػة. كبسػب 
استنباطها الدركس كالع  من التجػارب كاهػ ات النضػالية الػف مػرت  ػا ىػي أك شػقيقاهتا 
يف البلداف األخرل  كعػدـ متكنهػا مػن حتويػل ذلػك إذل كعػي كمعر ػة؛ كقعػت تكػراران كمػراران 
يف نفػػػػه األخطػػػػػاا كالنػػػػػواقص  كبقيػػػػت عالقػػػػػة متسػػػػػمِّرة يف ذات نقػػػػاط الفشػػػػػل كاهلزظمػػػػػة. 

تبعيتهػػا كقبلػػت ترتبتهػػا الثانيػػة  دل تيسػػًند تطلعاهتػػا كطموحاهتػػا إذل احلريػػة كلكواػػا أذعنػػت ل
علا ركائز متينة  كدل يلب بالتارل ت ريات ج رية خالؿ نضاهلا ذاؾ  أك أاا  قدت األمل 
برمكانية حتررىا  كاستص رت يوتوبيا احلرية نتيجة قناعتها باستحالة زعزعة النظاـ األبوم؛ 

ا مت ب بة بػني ىػ ين املػوقفني   لػم تسػتطع أف تكػوف نػاحبة مسػرية أك ظلت تركح ك ي
 دائمية تصاعدية علا  وا ا  حتررم مبدئي.

مػػن أىػػم احلقػػائب احلياتيػػة الواجػػ  إدراكهػػػا كاسػػتيعا ا بالنسػػبة لكا ػػة النسػػاا الػػػالك 
كىػ  أنفسػهن للحريػػة ىػي؛ حتميػة حماكمػػة نقػاط الفشػل كاهلزظمػػة اآلنفػة الػ كر  باإل ػػا ة 
إذل  ركرة الرقي استنادان إذل ى ا املرياث التارطمي يف نراع املرأة مػن أجػل احلريػة  كالنػاجم 
عػن ىػػ ه التجػارب املعاشػػة  كتبػا حمتػػول ىػػ ا املػرياث كمحايتػػو. ىػ ا باإل ػػا ة إذل األشميػػة 



 106 

البال ة الػف تتمتػع  ػا مسػةلة االنتهػاؿ مػن آمػاؿ كا ػة نسػاا العػادل يف التحػرر بعػد التحلػي 
لقوة هو ػػهن للممارسػػات العمليػػة للتجػػارب املوجػػودة  كمػػن الرنػػانة كاملناعػػة العظمػػا بػػا

املتمخضػػة عػػن التجػػارب املخا ػػة يف املا ػػي؛ كالعمػػل علػػا حتويػػل كػػل ذلػػك إذل أر ػػية 
متينة لتسيري نراع أقول كحتقيب محػالت أمنػع. ك ػ ا املعػص ييعتىػ ى الشػركع يف بػ ؿ اىلهػود 

ذل أر ػػػية الكسػػػ  كاالنتصػػػار جمػػػددان  مػػػن أكذل الوظػػػائن الػػػف لتحويػػػل كػػػل نقطػػػة ىزظمػػػة إ
كانطالقػان مػن كػل األسػباب املػ كورة  يعػد الونػوؿ -تنتص  أماـ احلركات النسائية. أخريان 

إذل نيالة ا  أيديولوجي يتناكؿ التناقضات اىلنسػية كالطبقيػة كالوطنيػة بشػكل متػداخل 
لتحلػػػػي بالل ػػػة النضػػػالية الالزمػػػة  يعػػػػد كمػػػرتابط  كمػػػا يتطلبػػػو ذلػػػػك مػػػن طليعػػػة عمليػػػة  كا

مسػػاكلية تارطميػػة تقػػع علػػا كاىػػل احلركػػات النسػػائية يف حا ػػرنا  يف سػػبيل اكتسػػاب املػػرأة 
كجهػػةى نظػػر تتطلػػع إذل بنػػاا عػػادل مصػػبوغ بلواػػا كمتمحػػور حوهلػػا. مػػن ىنػػا  ػػرف املػػرأة الػػف 

املوا ػػيع السػػاخنة  سػػتتمكن مػػن إصمػػاد احلػػل املناسػػ  ملشػػكلة احلريػػة  الػػف تعػػد اليػػـو مػػن
علا الصػعيدين اليػومي كالعػاملي علػا حػد سػواا  مػن خػالؿ إرادهتػا ال اتيػة كخالقيػة قوهتػا  

خ اهتػػا النضػػػالية الػػػف  -عػػن طريػػػب التجػػارب التحرريػػػة الػػف سػػػتطورىا–كجػػنه؛ سػػػتتمم 
أكجدهتا سابقان  مثلما ستحصل علا نتائ  تتوِّج  يها ى ا املػرياث ال ػا باحلريػة كحصػيلة 

  مفر منها.ال
إف ال ػػػػور يف أعمػػػػاؽ أسػػػػباب عػػػػدـ كنػػػػوؿ النسػػػػاا  الػػػػالك احػػػػتللن أمكنػػػػتهن بكػػػػل 
جسػػارة كبسػػالة كمتيػػػزف باملقاكمػػات الػػف ال نًػػػد  هلػػا خػػالؿ السػػػياؽ التػػارطمي ككا ػػة املراحػػػل 
الشاىدة علا الت يريات الطارئة  يو؛ إذل حقيقة تنظيمو قادر علا تنظػيم جهػودىن اىلبػارة 

ك  ك لسػػػفتهن يف احليػػاة لتتػػػد ب يف ديناميكيػػات التحػػػوؿ االجتمػػاعي؛ يعتػػػ  كاهالقػػة تلػػ
مسةلة حياتية لكل حركة نسائية تسعا ملمارسة الصراع السليم يف سبيل احلرية. كسيكوف 
تداكؿ أسباب  شل كا ة احلركات النسائية يف العػادل كالكفػاح يف سػبيلها  أ ضػل كأنسػ  

لدل معاىلة كػل  ػرد نػراع الوجػود الػ م تسػريه املػرأة  جواب ظمكن إبداؤه لنساا العادل. ك 
كالػػ م يعتػػػ  حجػػػر الزاكيػػة يف الونػػػوؿ إذل املػػػآؿ يف حتقيػػػب يوتوبيػػا حيػػػاة متمحػػػورة حػػػوؿ 
املرأة؛ يعد تكريه مستول تنظيمي كوشلٍّ يستوع  كا ة نساا العادل ع  تبنيو أيديولوجيػة 
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رة حياتيػػة ال اسػػت ناا عنهػػا يف عاملنػػا علميػػة اجتماعيػػة حيػػاؿ التسػػلط العػػاملي القػػائم   ػػرك 
 احلارل بالنسبة للحركات النسائية.
إذل مسػػائل اسػػتنباط العػػ  كالػػدركس الالزمػػة مػػن   PJAكىنػػا ينظػػر حػػزب املػػرأة احلػػرة

التجػػارب الثوريػػة املعاشػػة  كاكتسػػاب القػػوة كالرنػػانة منهػػا  كتبػػا مػػرياث احلريػػة كاملقاكمػػػة 
مػػن أكذل الوظػػائن الواقعػػة علػػا عاتقػػو. كيتخػػ  مػػن علػػا  ػػوا ذلػػك كتطػػويره؛ علػػا أاػػا 

جان  آخر مشاطرة أيديولوجيتو يف حتريػر املػرأة كالواعػدة باألمػل كاإلشػراؽ  لػيه بالنسػبة 
للمػػػرأة  حسػػػ  بػػػل لدنسػػػانية  عػػػاا  كمشػػػاطرة مشػػػاريعو بصػػػدد احليػػػاة مػػػع كا ػػػة نسػػػاا 

 العادل؛ أساسان لو.
هلويػات األيديولوجيػة. كتعتػ  اقا ػة اإلهلػة األـ تستند كل العصور التارطمية اهلامة إذل ا

للمجتمػػػع النيػػػوليف  اهلويػػػةى األيديولوجيػػػةى األساسػػػػية هلػػػ ا العصػػػر احلػػػارل. أمػػػا امليثيولوجيػػػػا 
السومرية  تشكل أكذل كأساس اهلويات األيديولوجية لكا ة عصور اجملتمعات الطبقية. أما 

تعػد الفػرتات األساسػية الػف شػكلت اهلويػة بالنسبة ملراحل النهضة  اإلنػالح  االسػتنارة  
األيديولوجية للحضارة الرأمسالية. كاأليديولوجية اإلشرتاكية ابت ت لنفسها أف تكوف اهلوية 
األيديولوجيػة حلضػارة اجملتمػػع الالطبقػي. إذان  يتحػػدد مصػري األنظمػػة أكالن يف جمػاؿ الصػػراع 

باهلويػة األيديولوجيػة الػف يسػتند  من أجل اهلوية  كترتبط قوة نظاـ اجتماعي ما عػن كثػ 
 إليها. كى ا ما يشبو مسةلة تكو ف اىلنني يف رحم أمو.

سػتتكوف اهلويػة األيديولوجيػة ألعػواـ األلفيػػة الثالثػة بتجاكزىػا حػدكد الفلسػفة الكامنػػة 
يف أسه احلضارة الرأمسالية الكالسيكية كحضارة اإلشرتاكية املشيدة علا السواا.  األزمة 

ة للنظػػاـ الرأمسػػػارل ال ظمكػػن يطيهػػػا ال بالنمػػاذج الرتميميػػػة الفاشػػية كال باألشػػػكاؿ املتفاقمػػ
اإلشػػػػرتاكية املشػػػػيدة. كاحلػػػػركب املندلعػػػػة دل تفعػػػػل شػػػػيئان سػػػػول  ػػػػ ير األزمػػػػة النا ػػػػة عػػػػن 
دمارسػػات الثػػورة كالثػػورة املضػػادة كتكريسػػها أكثػػر  ػػةكثر. كألجػػل ذلػػك ال مفػػر مػػن إعػػادة 

جيػػػة مػػػع مطلػػػع القػػػرف احلػػػادم كالعشػػػرين. كعلػػػا ىػػػ ا األسػػػاس  ػػػرف كالدة اهلويػػػة األيديولو 
"احلضػػػارة الدظمقراطيػػػة املعانػػػرة" سػػػتكوف اهلويػػػة األيديولوجيػػػة السػػػائدة يف القػػػرف احلػػػادم 
كالعشػػرين  كسػػتتحوؿ إذل اضػػة للشػػعوب كواقػػع يفػػرض ذاتػػو كضمػػدد منحػػا تطػػوره لكونػػو 

.  حقيقة تزداد سطوعان مع مركر كل يـو
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بػل –عصر احلضارة الدظمقراطية انبعااان جديدان للشػعوب   هػو كػ لك  بقدر ما يكوف
بالنسػبة النبعػاث املػرأة أيضػان.  ػاملرأة الػف أذمبػت كأنشػةت اجملتمػع  -كبشكل أحػٌد كأسػطع

النيػػوليف بقوهتػػا اإلهليػػة  بقيػػت عر ػػة للهزظمػػة النكػػراا كالػػزكاؿ الػػدائم كجهػػان لوجػػو علػػا مػػر 
تارطمان للرجل املتسػلط الػ م ازداد  -من ناحية معينة-التاريخ تاريخ اجملتمع الطبقي    دا 

قػػػوة مػػػع نشػػػوا اجملتمػػػع الطبقػػػي كسمػػػوه  كتشػػػكلت السػػػمات الطبقيػػػة املهيمنػػػة بػػػالتوازم مػػػع 
السػػػمات الرجوليػػػة املهيمنػػػة. كالقاعػػػدة األساسػػػية السػػػارية املفعػػػوؿ ىنػػػا أيضػػػان ىػػػي اهػػػداع 

 رل خلفها حقيقة العنن الفظ كاالستعمار الف .امليثيولوجي كالعقوبات اإلهلية  كالف تتوا
دل تسػػما الطبػػائع ال كوريػػة املهيمنػػة حػػ  يومنػػا الػػراىن بالقيػػاـ بدراسػػات كحتلػػيالت 
علميػة لظػػاىرة املػػرأة  بػػل أنػػبحت مسػػل ماتو ال ظمكػػن املسػػاس  ػػا  يػػث  اقػػت الػػدين يف 

تىصىػػػػبة بػػػػةكثر ىػػػػ ا اهصػػػػوص. كيتخفػػػػا حتػػػػت اسػػػػم "الشػػػػرؼ" كاقػػػػع املػػػػرأة كحقوقهػػػػا امل 
األسالي  خبثان كدىاان كخيانػةن كبطشػان. كقػد أدل أسػر املػرأة كتبعيتهػا الدائمػة للرجػل  بعػد 
 ريػدىا مػػن ىويتهػا كت ريبهػػا عػن شخصػػيتها علػػا مػدل التػػاريخ  إذل نتػائ  كخيمػػة أ ظػػع 
دما متخو عن عملية الفرز الطبقي مػن نتػائ  كاىيػة.  ةسػر املػرأة كحبسػها ىػو معيػار عػاـ 

بودية كاالرمطاط كالسفالة. إنو معيار ملدل تفشي الرياا كالزين كالبطش كالنه  ككا ة للع
 أشكاؿ الدنه كالعمالة كالتواطا يف اجملتمع.

كبقلػػػ  ىػػػ ا التػػػاريخ رأسػػػان علػػػا عقػػػ  سػػػتنبثب أعمػػػب النتػػػائ  االجتماعيػػػة كػػػةمر ال 
يػة مػػرة أخػرل  سػػيتحتم مهػرب منػو. كمػػع خلػب الثػورة النيوليتيػػة املعانػرة كانبعػػاث املػرأة  ر 

حػػػدكث حتػػػرر عػػػاـ يف كا ػػػة ماسسػػػات اجملتمػػػع الفوقيػػػة كالتحتيػػػة كسػػػيادة النػػػور كالعدالػػػة  
ىو األمثن كاأل ضل  كأنػو مػن  -ال احلرب–كسيادم ذلك إذل ترسيخ القناعة بةف السالـ 

 الواج  السمو بو كالر ع من شةنو.
صػػػر علػػػا  يػػػع األنػػػعدة. كدمقرطػػػة املػػػرأة املنتصػػػرة تعػػػا اجملتمػػػع املنتصػػػر كالفػػػرد املنت

حقوؽ املرأة كحرياهتا يتحلا بةشمية تارطمية كقيمة عظيمػة. مػن ىنػا  ػالولوج يف عصػر املػرأة 
املتيقظػػػة كالنبيهػػػة كاملتحػػػررة كالرنػػػينة يف القػػػرف احلػػػادم كالعشػػػرين  يعتػػػ  ظػػػاىرة أىػػػم مػػػن 

ال م تسمو  يو املػرأة التحرر الطبقي كالوطا. كسيكوف عصر احلضارة الدظمقراطية العصرى 
 كتنتصر أكثر من أم كقت مضا.



 109 

 
 المرأة في الشرق األو ط    

اشػػتهر الشػػرؽ األكسػػط منػػ   جػػر التػػاريخ كحػػ  يومنػػا كمركػػز للمجتمعيػػة كالتحضػػر 
الكثيفػػة الصػػاحلة لالسػػتثمار  كسػػهولو الواسػػعة  وفصػػولو األربعػػة الرتيبػػة  كلاباتػػ اإلنسػػاشل. 

ا  كأرا يو اهصبة املعطاا الف متػر امليػاه النابعػة  ية كااللتجاا كطبيعة جبالو القابلة للحما
من كديانو السحيقة؛ كل ذلك جعػل مػن الشػرؽ األكسػط مركػزان لالسػتيطاف كالسػكن  يها 

سػػػنة علػػػا كجػػػو ألػػػن املثػػػارل  ليلعػػػ  دكران مولِّػػػدان يف تطػػػور اإلنسػػػانية خػػػالؿ مخسػػػة عشػػػر 
 التقري . 

طػػػان مػػػن الشخصػػػيات سمرة كاحليػػػاة يف الشػػرؽ األكسػػػط خلػػب التػػػاريخ كالثقا ػػػة  كاحلضػػػا
سمػاط التفكػري أحيػاا إكاجملتمعات املختلفة الف ال نظػري هلػا يف أم منطقػة أخػرل  حيػث مت 

ولػػوجي كالػػديا يف حا ظػػة اجملتمػػع آلالؼ السػػنني  كتشػػكل سمػػوذج مػػن الثقا ػػة  يػػث يامليث
املو ػػػػوع األساسػػػي للفكػػػػر   قنيأنػػػبا حتويػػػل املخلػػػػوقني إذل خػػػالقني كاهػػػػالقني إذل خملػػػو 

. "ىويػة أ ضػل إنسػػافتثابػة "كنػارت عبػادة ىػ ا النظػاـ كخدمتػػو كال لمانيػة لػو  .كالعقيػدة
 نو  حا ب اتو يف سبيل اإلنسانية سائرة. أل ا يعت  اجملتمع "كاإلنساف" الشرؽ أكسطي 

بػني  دخلت البنية ال ىنية يف الشرؽ األكسط مرحلة تراجع ملحػوظ يف األسػاس  يمػا
الثامن كالثاشل عشر بعػد املػيالد  كالػف نسػميها ترحلػة النضػوج اإلسػالمي. أم أنػو  نيالقرن

بينمػػػا كي ػػػعت أسػػػه العلػػػم كالنهضػػػة يف ال ػػػرب  بػػػدأ الشػػػرؽ األكسػػػط بػػػالولوج يف أكثػػػر 
يف كػػل للمبػػادئ مراحلػػو تراجعػػان كتزمتػػان ذىنيػػان  كسػػادت احليػػاة العسػػكرية البحتػػة كاملفتقػػرة 

ك ا لابت املبادئ من كل منبع  لسػفي معنػوم  كتكػرس اإلسػالـ املتحػد مػع األرجاا. ى
ريػة  إذلآلوية احلرب اإلقطاعية  جػزا ال يتجػزأ مػن  إذليومنا ى ا لتتحػوؿ الدكلمائيػة كالقىدى

 احلياة. 
ال يتػػةتا اليػػةس كاملةسػػاة الػػف ال تطػػاؽ يف احليػػاة  ػػمن الشػػرؽ األكسػػط مػػن حرارتػػو 

تفشػػية أك التناقضػػات اهاكيػػة مػػن املعػػاشل أك مػػن اىلهالػػة السػػائدة  يػػو املرتفعػػة أك البطالػػة امل
املػػػػدنه ك للػػػػ  مػػػػن انتقػػػػاـ املا ػػػػي الػػػػ م ال ي فػػػػر كال يعفػػػػو   حسػػػػ   بػػػػل كتتػػػػةتا باأل
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 باهيانة. 
نػػادران مػػا يكػػوف الفػػااد مسػػكنان لػػاالـ املريػػرة كاملػػودة العظيمػػة  للبطولػػة كاهيانػػة  لٌلعنػػة 

را ػي الشػرؽ األكسػط الػف اشػتهرت بقداسػة اآلهلػة علػا األرجػا  كالقداسة معان؛ إال أف أ
 ػػزأت إذل أكطػػػاف ملعونػػة جمدبػػة مػػػن خػػالؿ حكايػػا اهيانػػػة املتعػػددة كاملتكدسػػة  ػػػوؽ قػػد 

السػػػخرية  دم إذلتقزمهػػػا املػػػا ك   اىلو ػػػااقصصػػػها الكاذبػػػة  كأقنعتهػػػا اإلهليػػػة عػػػ  بعضػػػها  ك 
ائنػػان  ػػب أحاديثػػو كأقوالػػو كم رتبػػان عػػن منهػػا. كػػل شػػيا  يهػػا أنػػبا مصػػطنعان كمسػػتهرتان كخ

سػػػها يف  األمثػػػاف كأ د يهػػػا أم قيمػػػة نبيلػػػة إال كبيعػػػت بةزىػػػ احلقػػػائب لدرجػػػة كةنػػػو دل يبػػػبى 
  سػػبيل مصػػلحة شخصػػية أك عائليػػة. أم أف السػػلطة قػػد ارمطػػت هلػػ ه الدرجػػة يف الػػوطن

يف الكتػػػ   ػػػةع  أنػػػواع السػػػعري املػػػ كور  . يػػػث دل يعػػػد مثػػػة حاجػػػة لوجػػػود جهػػػنم أخػػػرل
ني إسػرائيل ك لسػطني بػ طياملقدسة إسما يعاش يف الواقع. كيكفينا ىنا الت كري بالصراع البسػ

تاليػػػة كمريعػػػة مػػػن احلػػػركب علػػػا األرا ػػػي املقدسػػػة متككيػػػن حتػػػوؿ  يمػػػا بعػػػد إذل سلسػػػلة 
نػػحارم قاحلػػػة ال  إذللنتعػػرؼ علػػا كيفيػػػة انتقػػاـ التػػػاريخ اللعػػني كحتويلػػػو تلػػك األرا ػػػي 

القػػػػيم احلضػػػػػارية  -يف احلقيقػػػػة - يهػػػػػا. لكػػػػن مػػػػن ينػػػػػتقم ل اتػػػػو ىنػػػػا ىػػػػػو يطػػػػاؽ العػػػػيش 
 ما تليب بو من تقدير.  الالحمدكدة  كالف دل تلبى 

 الشػػػجرة تنمػػػو   شخصػػػية األـ كموهتػػػا حسػػػ  خصػػػوبتها كعطائهػػػاتكػػػوين تحقػػػب ي
ف املػوت أنػالن  ػركرة أكتزدىر  ككلما تكاارت كأنتجػت مثيالهتػا يف حميطهػا  ماتػت. أم 

ار. كما التشع  الثقايف يف الشرؽ األكسط "كشجرة البلوط" سول ظػاىرة مػن ىػ ا للتكا
النػػػوع  حيػػػث يشػػػبو شػػػجرة متجػػػ رة نشػػػرت بػػػ كرىا يف كا ػػػة األنػػػقاع. كلكونػػػو يتحلػػػا 
بسمات شػجرة البلػوط  رنػو كلمػا قطػع ج عػو ازدىػرت  ركعػو اانيػة مػن اىلػ كر كتشػعبت 

ىػػم األشػػجار أرة البلػػوط ىػػي إحػػدل أف شػػج إذل ػػا ة كثػػر لتحيػػا مػػن جديػػد. ىػػ ا باإلأ
 الثقا ية يف الشرؽ األكسط. 

 يػػػػار الػػػػ م حػػػػل بػػػػو يف أعػػػػواـا تقػػػر الشػػػػرؽ األكسػػػػط ألنػػػػالتو كعراقتػػػػو مػػػػع بػػػدا االا
يقىل   ةشػػجر  إذلقػػرب أـ. أك بػػاألحرل  نػػار 0411 –0111

 كرىا جػػة حػػ  مػػالبلػػوط امل
ملقػػػ ة القدظمػػػة لدنسػػػانية الػػػف إذل ا ةن مػػػع مػػػركر الػػػزمن. تعػػػص آخػػػر  ككةنػػػو عػػػاد أدراجػػػو اانيػػػ

ال تػػػدؿ سػػػول علػػػا   منػػػ  مػػػا يقػػػارب األلػػػن عامػػػان    كػػػل األحػػػداث كاجملريػػػات .خلقهػػػا
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رىػاؽ الشػػديد النػاجم عػػن أعلػا مسػػتويات اإلنتػاج "التوليػػد"  اإل .سػبات املػوت كسػػكونو
 صمعلها لري ماىلة هطو خطوة توازم اإلبداع يف ماىيتها. 

األكسط.  اهسػارة بعػد كػل ىػ ا اإلبػداع أمػر يسػتحب  كثريان ما تبكي شعوب الشرؽ
إف الشػػرؽ األكسػػط يبكػػي علػػا سػػكوف املػػوت خانػػة يف السػػنوات  !البكػػاا كثػػريان بػػالطبع

زف األخػػػرية   صػػػوت األذاف  األلػػػاشل  األشػػػعار  كرنػػػني العػػػود؛ كلهػػػا م مػػػورة بػػػاحلاأللػػػن 
ل مػا جػرل كحػدث. كاألسا كتناجي املوت. كل ذلك ليه بةمر تصاديف  بل يع  عن ك

م معػػص حينهػػا. ىنػػا بالػػ ات ظمكننػػا إدراؾ ةلػػا بػػا حتملػػكلػػو كػػاف علػػا العكػػه مػػن ذلػػك 
. بػػارز أسػػباب عػػدـ تػػةاري األحػػداث اىلاريػػة يف العػػادل علػػا الشػػرؽ األكسػػط كثػػريان بشػػكل

هم كمقػػػابرىم  سػػيحة كلػػػائرة ال ظمكػػنهم  هػػػم ال ػػري. كيكونػػػوف حينئػػػ  م مػػن تكػػػوف دعػػائ
كيكونػػوف كػػاملوتا حػػني يولػػدكف.  املا ػػي   يػػة الكحولاملشػػركبات بوا سػػكارل دكف أف يشػػر 

.  هػػ ه احلضػػارة ال ظمكػػن تركهػػا كاسػػا كال ظمكػػن الصػػفا عنػػو  كسػػب  ذلػػك كا ػػا كبػػنيِّ 
ه باهيانػة العظمػا  كىػاالا ال ظمكػن الصػفا عػنهم كهػا تػدن  ر ت نىك ا دكف ناح   كم

لكػػن  مػػا الػػ م ظمكػػن إنقػػاذه بػػ لك؟ كمرتكبوىػػا كثػػر.   اػػا خيانػػة كػػ ل للحضػػارةإالبتػػة. 
اذا ينفع ذلك سول زيادة املقابر؟ الت رع بدكا ع ال متا حبة تػني  مػن قبيػل تميٍت كاقتٍل  

لػػالنزاعػػات التنػػاحرات الدينيػػة كالعائليػػة كالصػػراعات باسػػم الشػػرؼ ك 
ي
يف  كعلػػا اإلرث كامل

 الشرؽ األكسط؛ تسببت يف ىدر سيوؿ من الدماا. 
ري  كمػػػػا يتخفػػػػا كراا ىػػػػدر الػػػػدماا ىػػػػ ا ىػػػػو يف األسػػػػاس اهسػػػػائر ااػػػػا ذرائػػػػع ال لػػػػ

الفادحػػة كاهيانػػات الكػػ ل.  عػػادة االنتقػػاـ ليسػػػت  ػػ ه البسػػاطة  بػػل متتػػد أسسػػػها إذل 
ىػػ ا  إذليعػػود  -ىػػي أيضػػان  -العير يػػة تيرتىكػػ  بكثػػرة ألف أساسػػها  نايػػاتمػػاضو كهػػ ا. كاىل

ى ه احلقيقة نصادؼ لقيم احلضارية  كمثلما التاريخ اللعني. لقد مت االستيالا علا سائر ا
. مػػن ىنػػا  يػدؿ عليهػػا خص يف الفتػػاة كاملػرأة لتكػػوف رمػػزان لاألمػػور  إال أاػا تػػت نيف العديػد مػػ

. كىنػا يكمػن مػربو الرتاجيػديا يف ىػ ا لفرااػا شػد مػا تكػوف  كال ظمكػنأكانت عقوبتهػا 
 التاريخ. 

تت ػػري الػػدنيا كال يت ػػري  إذ  .  كعقػػدة داخػػل عقػػدة ػػمن مقػػ ة الشػػرؽ األكسػػط مقػػ ة
أنػػو حمتػػـو عليػػو أف يبقػػا كمػػا ىػػو. إنػػو كشػػجرة البلػػوط  كمقػػد ر لػػو أف ي لػػظ ج عػػو علػػا 
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كسمػػػوه اانيػػػة.  هكال ييػػػةس املػػػرا مػػػن ازدىػػػار  كمػػػا ىػػػو.  الػػػدكاـ. كحػػػ  لػػػو قل متمػػػوه  رنػػػو يبقػػػا
ف العػػػادات يف يديػػو سػػول األمػػل.  بينمػػا تكػػو  الشػػرؽ األكسػػط مػػوطن األمػػل  إذ دل يتبػػب  

سػػػاحقة كال ظمكػػػن مسػػػاحمتها  يبقػػػا األمػػػل موجػػػودان علػػػا الػػػدكاـ يف انتظػػػار اخضػػػرار كسمػػػو 
اا اقتضبت علػا شػكل أمػل عظػيم ال لػري.  عػدـ رج ع البلوط اانيةن. كإف بقيت احلياة  

سمػا يرجػع إذل قوهتػا كرسػوخها  إال أف عػدـ  ديػدىا لػ اهتا صملػ  إاالنفصاؿ عن العػادات 
ك ػعية خانػة مكانو  من كاالىرتاا. إذ أف  بقاا الشرؽ األكسط يركاح يف معو التفسخ 

سمػػا يرجػػع إذل اسػػتمرار تػػةاري اآلاػػار إ ؛يف حػػني يػػط سػػائر منػػاطب العػػادل مسػػار تطورىػػا  بػػو
تسػػػػب  يف عػػػػدـ القػػػػدرة علػػػػا تقبػػػػل  مػػػػا كىػػػػ االعميقػػػػة الػػػػف خٌلفتهػػػػا احلضػػػػارة املنصػػػػرمة. 

 التطورات العصرية بنجاح. 
عامػػػان  كاخلػػػب كػػػل مػػػا حتتػػػاج إليػػػو ألػػػن ألمومػػػة علػػػا مػػػدل مخسػػػة عشػػػر قػػػم بػػػدكر ا

كػػن مػػوطن أكذل اإلهلػػات اإلنػػاث  كأبػػدٍع كأذمػػٍ     ! اسػػقط يف ك ػػع عبػػد بػػائهمثالبشػػرية  
مػػا بػػمث كػػل مػػا ىػػو  ػػركرم للبشػػرية  كمػػن  يف زاكيػػة  كاٍلػػ ي كقطعػػة قمػػاش مسػػتعمىلة لريي

شػباع إلرىؼ احلًػاخرتع كػل  !ائسان للجميعاخلب كل اآلهلة كالعظمة  مث نٍر عبدان ي !مهملة
اجعػػػػٍل كػػػػل األطػػػػراؼ كامللجػػػػة  لتفتقػػػػر إذل كطػػػػن  !مث ابػػػػب جائعػػػػان  ناإلنسػػػػانية سػػػػائرة  كمػػػػ

كػػن نػػػوتان للجميػػػع    !تخػػػبط أنػػت يف الظػػػالـ الػػػدامهت اىلميػػػع  لريكػػػن  عػػػة تنػػ  !يةكيػػك
ًن القصػور كالسػرايا ابػ !كاخرتع املوسيقا كاألشعار  كابب  يما بعد لانػان يف اىلهالػة كالعقػم

أجػػل  إف حضػػارة الشػػرؽ األكسػػط  !للكػػل   مث ٍنػػر حمتاجػػان لشػػ  مػػن األرض تقطػػن عليػػو
ىي اسم هل ا التناقو الكبري كالدرامي لل اية  كالػ م تتػوارل  يػو أسػباب احػرتاؽ قصػص 

 !اكٍ  بكل ى ا القدر من املقدسات  مث حتوٍؿ إذل قػـزك العشب كحتوهلا إذل رماد. تعاظمىٍ  
سػػػمو إذل مرتبػػػة مػػػن ي أكؿكػػػٍن  ظمكػػػن حلقيقػػػة كهػػػ ه أف تػػػزكؿ إال بتطهريىػػػا بػػػاالحرتاؽ.  ال

ال ظمكػػػن تطهػػػري  !اإلهلػػػة  مث نػػػٍر رجػػػالن كامػػػرأة متهػػػاكيني إذل درجػػػة شػػػحاذ سػػػا ل –اإللػػػو 
 ال باالحرتاؽ كالتعميد. إذلك 

بيػػػػث إف التػػػ كري مػػػرة أخػػػػرل باإلهلػػػة األنثػػػا "تيامػػػػات" الػػػف حتػػػدت اإللػػػػو املػػػاكر كاه
لتةخػػ   ماملخلوقػػةمػػرة كقالػػت لػو "أعػػد رل )مػػامااك" )كىػػي القػيم احلضػػارية "أنكػي" آلخػػر 

ىػػ ه القػػيم مػػن مدينػػة "أريػػدك" إذل مدينػػة "أكركؾ" كتػػدخلها بعنفػػواف النصػػر  ػػاه الدناسػػة 
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هلػة املػاكركف قػد آلاكاحلديث عنها بةدل كحسرة كلض ؛ هلو أمر ملفت للنظػر.    كالق ارة
باستمرار  كأحلقوا اهسائر الفادحة بػاملرأة. ككلمػا تكبػدت املػرأة اهسػائر  بػدأ ابوا كباعوا 

. ك يما بعد استعبدكا اإلنسػاف  احلرماف كالباس األكؿ يتفشا يف اجملتمع ليعمو كقدر حمتـو
كاالسػػػػػتعمار ككةنػػػػػو حػػػػػب مقػػػػػدس هلػػػػػم. أمػػػػػا  كمارسػػػػػوا عليػػػػػو شػػػػػ  أنػػػػػواع الػػػػػبطش كاهػػػػػداع

ن  ػػكشما ليصػػبحا كة ضػػل ح األمػػرين السػػيئني كنػػقلوشما كشػػىػػ ين  الالحقػػوف هلػػم  تواراػػوا
للعػػػػيش. قتلػػػػوا بكػػػػل  ظاعػػػػة  كطػػػػوركا سػػػػبل املػػػػوت بشػػػػكل مريػػػػع. أم أف اآلهلػػػػة الػػػػ كور 

اإلهلػػات اإلنػػاث الػػ ين كػػانوا يعيشػػوف مػػع اإلنسػػاف جنبػػان إذل جنػػ  كظمدكنػػو بػػالقوة  قػػد ك 
النعػيم كالفػردكس ولػوا عػادل كحوش كاسرة تنتقم منو كتنه  ركحو  كححتولوا  يما بعد إذل 

إذل جهػػنم مسػػتعرة. ىكػػػ ا حلػػت اللعنػػػة علػػا الشػػػرؽ األكسػػط  كأجػػػدبت األكطػػاف  يػػػو  
رلم أنو يعيرؼ كيي كىر بةنو مركز احلضارات كمهدىا يف التطور البشرم  كأنو املػوطن الػ م 

 خلقت  يو املرأة اإلنساف كالعلمى كاحلياةى كالفن. 
  ه اىل را يػػػا ىػػو املػػػرأة  حيػػػث كانػػت منػػػ  أكذل أيامػػػوبػػػدأ بالتػػاريخ يف ىػػػ مػػن أم أف 
رة كاملػػػاارة. كيعػػػود أنػػػل قوهتػػػا ىػػػ ه إذل السػػػمات الػػػف اكتسػػػبتها مػػػن ة كاملطػػػوِّ القػػػوةى املسػػػريِّ 

األمػػػاكن لتباشػػػر  األػػػوار ىػػػ ه اىل را يػػػا الػػػف عاشػػػت  يهػػػا  حيػػػث قطنػػػت يف أ ضػػػل كأ ػػػ
ي " أك "اهلػالؿ الػ ى " تبػدأ مػن لػريب بػػ"اهلالؿ اهصػ ةسماباحلياة منها. ى ه املنطقة امل

لػػركس لتمتػػد يف الشػػماؿ علػػا طػػوؿ سلسػػلة جبػػاؿ طػػوركس كتتعػػرج بعػػد اسلسػػلة جبػػاؿ ز 
ذلػك إذل سػػوريا كمنهػػا إذل تػػالؿ "كرمػػل" يف جنػػويب  لسػػطني مشػػكالن بػػ لك ىػػالالن تامػػان. 

م يف العادل   رنو كمثلما نار يف التاريخ ال م خلقتو املرأة ىنا دليالن كمن ان للتطور احلضار 
 ظمثل أيضان ميالد حياة متمحورة حوؿ املرأة كدمتدة آلالؼ السنني. 

احليػػاة مػػن ىػػ ه احلقبػػة ىػػي عصػػر املػػرأة الػػف كجػػدت ذاهتػػا يف ىػػ ه اىل را يػػا  كزادت 
األسػػالي  الدظمقراطيػػة يف التعبػػري عػػن اتباعهػػا  ػػاان كركعػػة مػػن خػػالؿ ارتباطهػػا بػػاألرض  ك 

  كالتنظػػيم املتمحػػور حػػوؿ املػػرأة كسمػػط احليػػاة السػػامية املعتمػػدة علػػا إرادة اإلنسػػاف ك كػػره
ت ىػ ه املرحلػة بطابعهػا. عػاحلرية. كيعت  األستتيك كاىلماليات الفنية من العوامل الػف طب

لػػك كأ ػػفت اىلمػػاؿ علػػا حميطهػػا. كمػػا أاػػرت بركػػة  لقد أكجدت املرأة ذاهتا من خالؿ ذ
قػػات كالفكػػر مػػن األعمػػاؽ لتظهػػر اإلنسػػانية ىنػػا األرض كخرياهتػػا علػػا مسػػار تطػػور العال
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ألكؿ مرة.  ػاهريات لزيػرة كالعطػاا ك ػري لدرجػة كػادت  يهػا كػل ملسػة للػرتاب تػنم  عػن أاػر 
للحبػػػػػوب   ةمػػػػػا.  مػػػػػثالن جػػػػػرل يف ىػػػػػ ه األرا ػػػػػي أكؿ تػػػػػدجني للحيوانػػػػػات  كأكؿ زراعػػػػػ

سػػػيقا  بػػػػل كحػػػػ  كشػػػيدت أكذل القػػػػرل كمػػػن مث أكذل املػػػػدف  كأكجػػػدت أكذل األشػػػػعار كاملو 
كلػػدت  يهػػػا أكذل املشػػػاعر كالعواطػػػن. أمػػػا القػػػوة الػػف بنػػػت جمتمعػػػان متطػػػوراى هلػػػ ه الدرجػػػة  

  كانت قوة املرأة. 
أعظػػم النسػػاا يف التػػاريخ ظهػػرت ىنػػا لتصػػبا كػػل كاحػػدة مػػنهن كرهلػػة مبدعػػة للحيػػاة 

بػػةان   نرً كماسسػة هلػػا. أم أف اإلهلػػات اإلنػاث دل يكػػن  كائنػػات جمػردة عػػن الواقػػع  بػل عيػػ
م شخصػػػيات نبيلػػػة  ا ػػػلة خرجػػػت مػػػن نػػػل  احليػػػاة ككجػػػزا ال يتجػػػزأ منهػػػا  تنػػػت  كتيعلِّػػػ

ال كػػػػػة مػػػػػع مػػػػػواقفهن كسػػػػػلوكياهتن كسمػػػػػط إدارهتػػػػػن  تكهتػػػػػ  كػػػػػل شػػػػػيا مػػػػػن ذاهتػػػػػا. كتػػػػػوزا
ٍسػػػنى  ظمػػػتلكن كػػػل أسػػػرار احليػػػاة. اإلهلػػػات اإلنػػػاث ىػػػن مػػػن  نوف ألاػػػكمسىىػػػ كمىلىكػػػاهتن  كقيدِّ
كىػن شخصػيات تتحلػا بسػمات عديػدة لل ايػة  بة ضػل األشػكاؿ  ينظمن قواىن ال اتيػة

ن  قػػػد لػػػدكف قػػػرائن كمثػػػيالت لػػػارض  يػػػث سػػػاد هكبػػػركت يف نفػػػه الوقػػػت. كهصػػػوبتهن
ب كػػػػتهن علػػػػا كػػػػل املخلوقػػػػات يف الطبيعػػػػة كمػػػػن  يػػػػع النػػػػواحي. اإلظمػػػػاف بػػػػةان يضػػػػفني 

  كبربػداعهن كػل جديػد كبتميزىن بالسلم كالعدالة خلقن حياة منظمة مرتكزة إذل املساكاة
علػػا الػػدكاـ أنػػبحن رائػػدات لسػػياؽ التطػػور بالػػ ات. ىػػ ا إذل جانػػ  تكيػػيفهن القواعػػد 
كالعػػػادات مػػػع احليػػػاة عػػػ  تكػػػريه نظػػػاـ يقبػػػل بػػػو الكػػػل طواعيػػػة كينضػػػم إليػػػو عػػػن رلبػػػة  

 كتطويرىن للشعر كاملوسيقا كل ة بلي ة التةاري يف تعابريىا.
ػػٍزفى عليهػػا يف تسػػيري النظػػاـ املوجػػود ىػػ ه اإلهلػػات اللػػواك اسػػتفدف مػػن ا ألسػػرار الػػف حي

بةدؽ كأر ع األشػكاؿ  أبػرزف القػيم املعنويػة كمسػوف  ػا لتتخػ  املشػاعر كاألحاسػيه مسػاران 
إنسانيان  كتداكلن اهلود بطراز دياليكتيكي قابػل للتجػدد باسػتمرار كمتشػبث بػو. كبكلمػة 

 احلياة بتطوير ك ديد ذاهتن باسػتمرار كاحدة ظمكن القوؿ أف ى ه النساا الالئي ذمحن يف
علػا مػر آالؼ السػػنني  قػد جس ػػدف يف شخصػياهتن سمػوذج حيػػاة مثلػا مػػن خػالؿ النظػػاـ 

 ال م بنينو.
مػػػن املعػػػركؼ أف أقػػػدـ إهلػػػة ىػػػي "عشػػػتار"  كىػػػي يف األنا ػػػوؿ "كيػػػبال"  كيف مصػػػر 

وس"  كيف اهلنػػػػد "إيػػػػزيه"  كيف سػػػػومر "إينانػػػػا"  كيف اليونػػػػاف "أ ركديػػػػت"  كيف ركمػػػػا " ينػػػػ
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"كارل". ترمز "عشتار" إذل اقا ة أكؿ إهلة من أنل ميزكبوتامي  كما ظهورىا بةمساا عػدة 
سػػول ماشػػػر علػػػا مػػػدل قػػوة تةاريىػػػا كتكايفهػػػا حسػػػ  الشػػعوب األخػػػرل. كأنػػػل كلمػػػة 
"عشػػػتار" ىػػػو "سػػػتار"  كىػػػي كلمػػػة مصػػػدرىا يػػػةك مػػػن "سػػػتريؾ" كمعناىػػػا "ذممػػػة" بالل ػػػة 

تار" بػػنفه الدرجػػة آلالؼ السػػنني للقبػػوؿ  ػػا كرمػػز للقػػدرة علػػا الكرديػػة. قيدِّسػػت "عشػػ
إحياا كل السمات اهانة باإلهلات اإلناث بشكل متنالم كمتناسب يف احلياة  كخىل ػدت 
امسها يف التاريخ كرمز للعهد النيوليف املسما أيضان بػ"عصر املػرأة". كقػد بسػطت جػ كرىا 

ة تػػػػػةاريات ىػػػػ ه الثقا ػػػػػة يف ل ػػػػات بعػػػػػو كلػػػػارت  ػػػػا يف األعمػػػػػاؽ بدرجػػػػة ظمكػػػػػن مالقػػػػا
 الشعوب ح  يف يومنا الراىن.

بعد ظهور اجملتمعات الطبقية  كرلم اىلهود املستمرة  يها لتحريػن أك اسػتنكار ىػ ه 
الشخصػػػية النسػػػائية العظيمػػػة البػػػارزة يف بدايػػػة التػػػاريخ  كىػػػ ه الثقا ػػػة الػػػف حولػػػت إنتػػػاج 

  كظهػرت إذل الوسػط علػا شػكل أكذل اإلهلػات؛ اجملتمػع كعمليػة التةىيػل إذل  ػن  ػد ذاتػو
بينمػػا تسػػتمد  إال إاػػا بقيػػت أر ػػية خصػػبة للعديػػد مػػن االنطالقػػات كاحلمػػالت الالحقػػة.

 "كليوباترا"كح   "زنوبيا"ك "مسرياميه"مثاؿ أمقاكمات الشخصيات النسائية القديرة من 
يػػة؛ اسػػتند الكثػػري مػػن بػػاألرض  قوهتػػا مػػن تػػةاريات ىػػ ه اىلػػ كر الراسػػخة مػػن ناحاملرتبطػػة 

ة ا ػإذل دعػائم ىػ ه الثق "ماشل"ك "زرادشت"مثاؿ أركاد االنفتاحات الفلسفية كالدينية من 
  كاسػػػتمدكا قػػػوة التكييػػػن كاملطابقػػػة مػػػن هايف أ كػػػارىم ليحققػػػوا انطالقػػػتهم علػػػا أساسػػػ

 الكياف املوجود يف اىل كر التارطمية هل ه األرا ي. 
تمػع  أم رلػم االنتقػاؿ مػن تكػوين متمحػور حػوؿ رلم ت ري السمات السائدة يف اجمل

املػػػرأة إذل نظػػػاـ ذم ىيمنػػػة ذكوريػػػة؛ إال أف بعػػػو االنطالقػػػات املتحققػػػة بطليعػػػة املػػػرأة قػػػد 
كالسػػمات الشخصػػية البػػارزة  يهػػا  "مسريامػػيه"متيػػزت بػػدكر بػػارز يف التػػاريخ. كنػػ كر منهػػا 

رهتػػا التكتيكيػػة يف احلػػرب حيػػث ذاع نػػيتها لتتحػػوؿ إذل أسػػطورة خالػػدة انطالقػػان مػػن مها
ف حتل  يو إذل  ردكس مبهر   هي الف ار اإلنساف يف احلياة كحتوؿ كل مككبنيتها الف تقدِّ 

حثت علا بناا حدائب بابل املعلقة. كرلػم متيزىػا بتعلقهػا باملبػادئ كبيبعػدىا عػن األطمػاع 
املةسػػاكية  ػػاه النظػػاـ مػػن النهايػػة  نٍ  ي الفرديػػة أك الشػػ ن بالسػػطوة كاهليمنػػة  إال أاػػا دل تىػػ

املهيمن املتصاعد. كبسب  حتليها  باهصائص اإلبداعية كاإلنسانية كارتباطها بالرتاب  دل 
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بػػيا   نزعػػػت قتسػػتطع حتمػػل النظػػاـ إلاارتػػػو لاطمػػاع الفرديػػة كحتريضػػػو علػػا كػػل مػػػا ىػػو 
بػػدكرىا إذل حػػل كػػل السػػيئات كالسػػلبيات بطػػرؽ سػػلمية. إذل جانػػ  للبػػة ىػػ ه اىلوانػػ  

مواقفهػػػا القػػػديرة كالقويػػػة ىػػػ ه مػػػن اهصػػػائص البنيويػػػة  "مسريامػػػيه"يهػػػا   قػػػد انتهلػػػت عل
ن بالثقػة ىً زً ي ػمى األنػلية للنسػاا اللػواك سػبقنها يف التػاريخ  كالػف تنتمػي يف أنػلها إلػيهن  لتى 

 جزنو. نبال ات كإدراكهن ملاىية كل عمل ي
ا اهػػػارؽ كالعملػػػي كمػػػا أف خصػػػائص االرتبػػػاط بػػػالوطن كالشػػػع   كالتحلػػػي بالػػػ كا

كالتميػػز باحملاربػػة كمقاتلػػة شػػجاعة  كالػػف بػػرزت يف     كطريقػػة اسػػتخدامو يف األمػػورالبنٌػػاا
؛ قػػػػد جعلتهػػػػا ملكػػػػة حمبوبػػػػة كمرلوبػػػػة لػػػػد اىلميع. كبعػػػػد اايػػػػار كدمػػػػار "زنوبيػػػػا"شخصػػػػية 

اؽ مػػػ أم  مػػػدينتها "بػػػاملريا" علػػػا يػػػد االم اطوريػػػة الركمانيػػػة العبوديػػػة  أدركػػػت أنػػػو دل يبػػػبى 
 للحياة   رجحت املوت املشرؼ علا العيش بدكف كطن كشع  أك أف تقع أسرية. 

رىا شعوب املنطقة سائرة ملواقفها السامية تلك  ترمػز أساسػان إذل الف تقدِّ  "زنوبيا"إف 
رتباطهػػػا باإلنسػػػاف  كتشػػػري بكػػػل جػػػالا إذل طبػػػائع املػػػرأة املكا حػػػة اتعلػػػب املػػػرأة بػػػاألرض ك 
 ع  كالف حتيا يف سبيلو  كيلو من أية خانية منفعية. كاملنا لة ألجل اجملتم

مكػة مصػر   يتجلػا لػديها حػ  الػوطن بكػل سػطوع. إذ طاملػا  "كليوبػاترا"أما لػدل 
 حت بالكثريدما لديها يف سبيل الد اع عن كياف كطنها كاحلفاظ عليػو  مسػتفيدة بػ لك 

أعػدائها. كمػا أاػا سػخرت  من النواحي اىل ابػة كاملػاارة لػدل املػرأة بة ضػل األشػكاؿ  ػاه
القػػوة الػػف اسػػتمدهتا مػػن اىلوانػػ  املتشػػػكلة حػػديثان لػػدل املػػرأة  ػػمن التكوينػػة العقائديػػػة 

تعتػػػػ  يف احلقيقػػػػة  "كليوبػػػػاترا"املتعػػػػددة اآلهلػػػػة  هدمػػػػة طموحاهتػػػػا كآماهلػػػػا. كبالتػػػػارل  ػػػػرف 
املرموقػة  شخصية جسدت يف ذاهتا مسػات البنيػة االجتماعيػة ملصػر مػن جهػة كمكانػة املػرأة

 من جهة اانية. 
لػػػيه مػػػن ال رابػػػة أف يكػػػوف الشػػػرؽ األكسػػػط منطلػػػب األديػػػاف التوحيديػػػة كالعديػػػد مػػػن 

انظمػػة املتعػػددة اآلهلػػة.  الكيانػػات الدينيػػة البػػارزة ل ان التيػػارات الفلسػػفية بعػػد أف كػػاف مهػػد
للوسػػػػط مػػػػع تشػػػػكل كجهػػػػػة النظػػػػر البديلػػػػة للنظػػػػاـ األمػػػػػومي لػػػػدل البػػػػابليني كاآلشػػػػػوريني 

املصػػػريني  قلبػػػت التػػػاريخ رأسػػػان علػػػا عقػػػ  لتسػػػتورل علػػػا كػػػل مػػػا أبدعتػػػو املػػػرأة اهالقػػػة ك 
كاكتشفتو ك علو ميلكان للرجل كلبيناه املهيمنة. أم أاا بدأت بالتاريخ من ذاهتا لتجعل من 
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ميزات املرأة البنااة كاملنتجة كاملعطااة كاملوجهة كامل رية كاحملركػة ملكػان للرجػل كتتنكػر لوجػود 
كالبال ػػػة للفلسػػػفة  "زرادشتػ"تػػػاريخ املػػػرأة. إال أف التيػػػارات اإلنسػػػانية كالسػػػلمية املبتدئػػػة بػػػ

ها لتػةاريات النظػاـ قسػميان  انتقػدت النظػاـ األبػوم املهػيمن ن  كرلم تضم"ماشل"احلقة مع 
 علا الشدة كالفظاظة  كب لك ظهرت إذل امليداف.  هاحملتوم يف انايا

طاسػان أساسػيان يف الزرادشػتية تقريبػان متااػل اهػواص املشػكلة  كل املبادئ الػف تعتػ  قس
إلنسػاف كظػاىرة أكليػة  كإيالؤىػا إيػاه القيمػة نظرهتػا إذل األسه نظاـ احلياة األمومية  كما 

كالتقدير  سول ماشر علا مدل تةارىا من ذاؾ النظاـ. كما ظهور تيار  كػرم كهػ ا مػن 
انػػػػيات عػػػػدـ تقػػػػدير اإلنسػػػػاف كمتيػػػػز أحضػػػػاف العهػػػػد العبػػػػودم السػػػػاحب الػػػػ م تطبػػػػع  

 تية. يبالتفسخ األخالقي  سول تعبري نارخ علا القوة املستمدة من الثورة النيول
إذ يلػػو   أيضػػان  "مػػاشل"كمػػا ظمكػػن مالحظػػة العديػػد مػػن مزايػػا النظػػاـ األمػػومي لػػدل 

ة قطػػع محايػة الطبيعػة مبػدأان ال لػص عنػو لػري و  ػدٌ   لسػفتو يف احليػاة مػن احلػركب  كيعتػ 
األشػػػػجار أك تلويػػػػث الػػػػرتاب  متامػػػػان كمػػػػا كانػػػػت عليػػػػو احلػػػػاؿ يف املرحلػػػػة األموميػػػػة. ىػػػػ ا 

 ا ة إذل إبدائو مواقن ترتقي باملرأة كتوقرىا كتعتمد املساكاة احلقة معها أساسان  مع ان باإل
 جمرد سيدة عصرىا  قط.  إياىا ب لك عن عدـ اكتفائو  علو

ة "تركيبػػػة" الزرادشػػػتية كاملسػػػيحية كالبوذيػػػة   هػػػي تيػػػار أمػػػا املانويػػػة املتشػػػكلة مػػػن  يعػػػ
تلػػػػك يف الطبيعػػػػة  كاملوجػػػػودة ك  لسػػػػفي تكػػػػو ف  مػػػػع اىلوانػػػػ  السػػػػلمية كاملػػػػوقِّرة لدنسػػػػاف 

األديػػػػاف الثالاػػػػة. كقػػػػد نظػػػػر النظػػػػاـ املهػػػػيمن إذل ىػػػػ ا التيػػػػار املرتكػػػػز إذل املػػػػوازين احلياتيػػػػة 
اكلػػة تػػو متامػػان حملببػػال  عليػػو   ػػراح يعمػػل علػػا كحػػوؿ املػػرأة كليػػان  علػػا أنػػو خطػػر  ةاملتحمػور 

ملرحلػػػة األموميػػػة  ػػػرف املانويػػػة أيضػػػان قػػػد زج  ػػػا يف ظلمػػػات يف احمائػػػو. كمثلمػػػا ىػػػي احلػػػاؿ إ
الػػرتاب يف الشػػرؽ األكسػػط  كتكثفػػت املسػػاعي حملػػو كػػل الػػدالئل املشػػرية إذل تواجػػدىا مػػن 

 ال اكرة. 
العطػػاا األعظػػم خػػالؿ مراحػػل تػػدكين ت ىػػ ه األرا ػػي عػػن اهػػري الػػو ري ك مثلمػػا عػػ ٌ 

العريب يف املا ي السحيب   قد شهدت باملقابل عمليات السطو كاالحػتالؿ التاريخ ى ا 
كاالسػػػتيالا علػػػا مػػػدل قػػػركف طويلػػػة  كمػػػا أسػػػفر عنهػػػا مػػػن هتػػػاكم اجملتمػػػع رمػػػو احلضػػػيو 

 ػة يػت مػن كاا كحمهػلػة نسػيت  يك مد تطور اقا ات الشػعوب ككلػوج املػرأة يف نقطػة مهمى 
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 أ ظػػع تىػػدفٍّ كػػ لك ميػػادين احليػػاة. أم أف أعظػػم اىلماليػػات املعاشػػة يف العهػػد النيػػوليف  ك 
كارمطاط تزامن مع كاقع الطبقات كالدكلة الرىبانيػة؛ كػال احلقيقتػني قػد تواجػدتا بػادئ ذم 
بدا يف ى ه األرا ي. كما كلدت ىنا أيضان التكوينة العشائرية الوطيدة كشرائعها املتةنلة 

ف االم اطوريػػػات العبوديػػػة  كال زالػػػت حػػػ  اآلف حتػػػا ظ علػػػا رنػػػانتها كنفوذىػػػا وٌ مػػػع تكػػػ
يات جهدت العػادات كاألعػراؼ كالتقاليػد علػا إصمػاد نفسػها بالقوم. كرلم كل ى ه السل

ريات الالزمة. كما سعت شػعوب املنطقػة املتشػبثة يالت ك دكف انقطاع مع إجراا التعديالت 
حلفػػاظ علػػا مقدسػػاهتا كخصائصػػها التقليديػػة كلػػو جزئيػػان  كلػػل أك ملػػل إذل ادكف  بةنػػوهلا 

رلم كل الض وطات املفرك ة عليها من األعلا. إال أف األمر املاسػن اليػـو ىػو أف ىػ ه 
اهانػػػيات املتبقيػػػة علػػػا شػػػكل أمػػػارات كركاسػػػ  نػػػ رية جػػػدان تسػػػتمر يف كجودىػػػا دكف 

 إيالئها املعص احلقيقي هلا أك إدراؾ أنوهلا كمصادرىا. 
عة من األرا ي  يشكل سجان  آخر  رف الشرؽ األكسط احملتضن ملسا ات شامن 

الشػػػعوب  بػػػداان مػػػن الشػػػعوب اهلندكأكركبيػػػة إذل  نموازييكػػػان تتجمػػػع  يػػػو أعػػػداد لفػػػرية مػػػ
حيػث متتلػك اقا ػات لنيػة جػدان  بػل كحػ  املنتميػة إذل آسػيا الوسػطا   الشعوب السػامية

ىػ ه السػاحة ىػي؛ بػركز يف زايػا امللفتػة للنظػر املىػم أكمػن كمتنوعة لتعيش سوية  وؽ اػراه. 
التةاريات الثقا ية املتبادلة كاملختلفػة  الػف يتعػرض هلػا كػل شػع  يقطػن يف أمػاكن عػدة يف 
الشػػػرؽ األكسػػػط  كانعكػػػاس لل ػػػص الػػػو ري  يهػػػا. كمػػػا أنػػػو  كبينمػػػا يتميػػػز ظهػػػور كػػػل البػػػص 

لػػا تكوينػػة شػػعوب املنطقػػة عأاػػرت مػػن الصػػميم الدينيػػة مػػن ىػػ ه األرا ػػي بكونػػو ظػػاىرة 
كاحتلػػػت مكانػػػة ىامػػػة لل ايػػػة  نػػػرل باملقابػػػل أف تواجػػػد ىػػػ ه األديػػػاف معػػػان ىنػػػا كػػػاف مػػػن 

علػا حيػاة ىػ ه الشػعوب مػن نػواحي عػدة سػواا كػاف إصمابيػان العوامل البارزة املاارة مباشرة 
 أف إالكرلػػػػم امػػػػتالؾ اىلماعػػػػات القاطنػػػػة ىنػػػػا لعقائػػػػد دينيػػػػة ك كريػػػػة متمػػػػايزة  أـ سػػػػلبيان. 

علػا مػدل أمػد مديػد. كال زاؿ اىلماىري الشعبية متكنت من العػيش سػوية يف أجػواا آمنػة 
مثػػة شػػعوب يف املنطقػػة تكػػا ا كتتحػػدل كػػل الضػػ وطات كالتقربػػات املتطر ػػة الػػف تفر ػػها 
عليها الطبقات احلاكمة  بينما نلما يف الطػرؼ اآلخػر اسػتمرار التنػاحرات كاالشػتباكات 

زاز الزمػػر املختلفػػة املتشػػبثة تصػػاحلها للشػػعوب ذات البػػص فتيجػػة اسػػتالداخليػػة حػػ  اآلف ن
 اإلانية كالدينية امل ايرة هلا. 
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ألكثػػر تػػةاريان يف ج را يػػة الشػػرؽ األكسػػط  ارلػػم أف العػػرب  الػػ ين يشػػكلوف التجمػػع 
نػػػوؿ حيػػػاهتم أيعػػػانوف مػػػن  ػػػزؤ كبػػػري يف نػػػفو هم؛ إال أنػػػو ال توجػػػد  ػػػوراؽ شاسػػػعة يف 

رلم دخػوهلم قسػميان يف  مرحلػة التحضػر إذل جانػ  تػةاري الػدين اإلسػالمي االجتماعية. ك 
كػػن رؤيػػػة ظمال الػػ  يف املنطقػػة  إال أف البػػص التقليديػػة املا ػػية ىػػػي ال البػػة علػػيهم. كحػػ  

ػػل. كمػػا أنػػو دل تطػػرأ  بعػػو اىلماعػػات العربيػػة الػػف ال تػػزاؿ تسػػود لػػديها اقا ػػة البػػدك الر ح 
ه التقليديػػة يف أجػػواا احليػػاة املسػػتقرة أيضػػان   ػػاجملتمع العػػريب تعػػديالت جديػػة علػػا املقػػايي

جمتمػػع مػػنكمش علػػا ذاتػػو كذك بنيػػة متخلفػػة تسػػود  يهػػا اهليمنػػة ال كوريػػة بػػةكثر أشػػكاهلا 
 قساكة كتصلبان. 

أكثػػػر املػػػ اى   -أمػػػا املػػػرأة يف اجملتمعػػػات العربيػػػة الػػػف ينتشػػػر  يهػػػا املػػػ ى  الشػػػا عي
عليهػػػػػا أاقػػػػػل األحكػػػػػاـ الدينيػػػػػة كطػػػػػةة لتتحػػػػػدد مكانتهػػػػػا  ض يتفػػػػػرى  -ة يف اإلسػػػػػالـمنػػػػػرا

ة بصػدد حقػوؽ نػكك عيتها  من إطار احملرمات الساحقة. كرلػم بعػو االنفتاحػات املعي
إال أف ى ه اهطوات تتم حتت املراقبة التامة   رمو الدمقرطةاملتجهة  املرأة يف الدكؿ العربية

كمػػػن سػػػب  عػػػدـ حػػػدكث انطالقػػػة للدكلػػػة كال تتعػػػدل املسػػػتول املتخلػػػن جػػػدان. كىنػػػا ي
متهد السبيل لت يريات ملحوظة كانضماـ نشيط يف نفوؼ املرأة. رلػم االنتعػاش  ية اىري 

وؼ املرأة يف عامة الشرؽ األكسط خالؿ الربػع األخػري مػن القػرف كإبػدائها فاحلانل يف ن
 تػػػ ل  ػػػا مػػػن البطولػػػة كالشػػػجاعة  إال أاػػػا بقيػػػت عػػػاجزة عػػػن إيصػػػاؿ ذلػػػك إذلضمأمثلػػػة 

مسػتول اػػ  أيػػديولوجي شػامل  كبقيػػت منحصػػرة يف حلقػة النضػػاؿ الػػوطا يف انتصػػاراهتا 
 الف حققتها. 

بالنسػػػػبة ملصػػػػر الػػػػف تعتػػػػ  إحػػػػدل أىػػػػم الػػػػدكؿ العربيػػػػة  حققػػػػت انفتاحػػػػان اجتماعيػػػػان 
احتػػ اا السياسػػات ال ربيػػة  كىػ ا مػػا د ػػع املػػرأة لبلػػوغ مسػػتول تقػػدمي  نملحوظػان بتػػةاري مػػ
نضاؿ جنسي معمب ال تزاؿ يف مستول متخلن ال يات حتويل ذلك إذل معني. لكن  عال

جانػػػػ  العجػػػػز عػػػػن حتقيػػػػب انفػػػػراج أيػػػػديولوجي يتضػػػػمن اىلمػػػػاىري يسػػػػتهاف بػػػػو  ىػػػػ ا إذل 
النسػػائية عامػػة يف أحشػػائو. كزمػػص بالػػ كر ىنػػا املزايػػا املتخلفػػة لل ايػػة يف القػػوانني املصػػرية 

 بصدد حقوؽ املرأة. 
رب امل تنػػني مػػن تشػػ يل اآلبػػار البرتكليػػة كاإل ػػادة منهػػا  دل علػػا كجػػو العمػػـو  ػػرف العػػ
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يتخػػػػػ كا لػػػػػ اهتم تكوينػػػػػة سػػػػػليمة بسػػػػػب  عػػػػػدـ متكػػػػػنهم يف تكػػػػػريه التطػػػػػورات الرأمساليػػػػػة 
من إال اهتم ال اتية. كمن أجل ذلك  لن ينتصر نضاؿ حرية املراة يباالعتماد علا ديناميك

ن التكوينة القدريػة كمػن التطلػع  نضاؿ منهجي منقا مريخالؿ انتهاج منحا سليم كتسي
ساسػية أإذل احلرية املزيفة  كمسػتهدؼ للونػوؿ إذل سمػط حيػاة متمحػور حػوؿ املػرأة كركيػزة 

األنػػػلية. كرلػػػم تػػػو ر األر ػػية املالئمػػػة ذلػػػك. إال أنػػػو مثػػة حاجػػػة ماسػػػة النطالقػػػة  ه كر ىلػػ
 طليعية لتحقيب املراد. 

 الشػػرؽ األكسػػط ىػػو جمتمػػع الفارسػػيني تػػةاريان كاألقػػدـ سػػكنان يف اجملتمػػع اآلخػػر األكثػػر
الػػػ ين اعتنقػػػوا الػػػدين الزرادشػػػػف علػػػا مػػػر قػػػػركف عديػػػدة ليعتنقػػػوا  يمػػػػا بعػػػد كمػػػع انتشػػػػار 
اإلسػػػالـ كتوسػػػعو  املػػػ ى  الشػػػيعي الػػػ م يعتػػػ  القسػػػم الراديكػػػارل يف اإلسػػػالـ  كانػػػت 

ية  كهلػا النساا الفارسيات تساىم بكل نشاط يف الفعاليات االجتماعية قبل ظهور الشػيع
حب إعطاا الرأم كالتعبري يف كل املوا يع دما خلب ذلػك معػو مواقػن قويػة لػديها. كللػدين 
الزرادشػػػف كالػػػدين املزدكػػػي الشػػػائعني آنػػػ اؾ النصػػػي  األك ػػػر يف ذلػػػك. لكػػػن كمػػػع رسػػػوخ 
اإلسالـ شهدت املرأة تراجعان  اربان للنظر لتفػرض عليهػا املقػاييه اإلسػالمية الصػارمة أف 

مػػان عػن سػػاحات احليػاة االجتماعيػػة. كمػػن مث مهػد االنفتػػاح علػا النظػػاـ الرأمسػػارل تبتعػد متا
الطريػب حلصػػوؿ تقػػدـ إصمػػايب ملحػػوظ يف العالقػػات االجتماعيػػة كاجملػػاؿ التعليمػػي كأشػػكاؿ 
العمػػل  كاألىػػم مػػن كػػل ذلػػك يف البنيػػة الفكريػػة  كمػػا خلقػػت نوعػػان مػػا األر ػػية املناسػػبة 

حليػػاة. كإذل جانػػ  التػػةاريات الرأمساليػػة الػػف حتػػث علػػا تطػػوير النضػػماـ املػػرأة جمػػددان إذل ا
النظاـ الفكرم كلػو جزئيػان يف التجمعػات القاطنػة يف املػدف  دخػل اجملتمػع عامػة كاملػرأة  يػو 

  لتػدخل 0868خانة مرحلة ارمسػار تػاـ بعػد إعػادة تةسػيه الدكلػة اإلسػالمية يف عػاـ 
 ا كانت عليو احلاؿ يف املا ي. من نطاؽ التشريعات اإلقطاعية الرجعية مثلم

يف حػػػػني صمهػػػػد اجملتمػػػػع اإليػػػػراشل املتطلػػػػع إذل التحػػػػديث اىلػػػػدم لتػػػػةمني االنفتػػػػاح يف 
خمتلن األكساط  نراه ظمر اليـو داخليان يف مرحلة انتقادية للنظاـ انطالقان من الرلبة اىلاحمػة 

ة عليهػػػػا تزجهػػػػا يف لدنػػػػالح. أمػػػػا املػػػػرأة  ػػػػرف شػػػػرائع اإلقطاعيػػػػة الرجعيػػػػة الثقيلػػػػة املفرك ػػػػ
. مثػة العديػػد مػػن  تناقضػات كنػػراعات داخليػة كتولػػد لػديها  واػػان كثيفػة عػػن املخػرج الػػالـز
 ارب احلركات النسائية يف إيراف  كالقادرة علا  تا السبيل أماـ تطورات طبيعية تػتمكن 
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نػة  يها املػرأة مػن حػل تناقضػاهتا كاكتسػاب خانػياهتا العائػدة هلػا.  الشػركع بتةسػيه تكوي
قػػادرة علػػا معاىلػػة مػػا تعيشػػو النسػػاا كنظػػاـ  كنػػيالة البػػدائل الالزمػػة هلػػا  سيسػػد الطريػػب 
أمػاـ ظهػػور آالـ جديػػدة أك حماكلػػة الرتاجػػع إذل الػػوراا  مثلمػػا سػػيلع  دكران ال لػػص عنػػو يف 

 تطور النظاـ االجتماعي.
لنطػػػػػاؽ ظلػػػػت مسػػػػاشمة املػػػػرأة يف الثػػػػورات احلانػػػػلة يف األكطػػػػاف العربيػػػػة حمصػػػػورة يف ا

الكمي  قط.  ح  لو احتلت املرأة مكانتها يف التنظيمات املعرك ة بةاا تقدمية  إال إاػا 
ظلػػػت تعػػػاشل دكمػػػان مػػػن  ػػػ وطات التػػػةاريات اإلقطاعيػػػة الثقيلػػػة كالقوالػػػ  كالػػػدكلمائيات 

إذا نػػػػا املختلفػػػة لدسػػػالـ املفػػػر غ مػػػن حمتػػػواه  بينمػػػػا تركػػػت يف اجملتمػػػع يف نقطػػػة الصػػػفر 
و ك عنا نص  أعيننا سيادة ى ه التةاريات بةاقل أشكاهلا كطػةة يف يومنػا أيضػان القوؿ. كل

سنلما أف ى ه الثػورات دل  لػ  معهػا احللػوؿ اىل ريػة ال للمجتمػع كال للمػرأة علػا حػد 
كثػػػر دمػػػا  أكثػػػر كزجػػػت بػػػاملرأة يف الظلمػػػات أتػػػو إذل الػػػوراا جر    علػػػا العكػػػهك   بػػػل .سػػػواا

كهلػػ ه العلػػة  ػػرف  .ة هلػػا  بسػػب  العقػػم الػػ م عانػػت منػػويف التجػػارب السػػابق وكانػػت عليػػ
ىػػػ ه اجملتمعػػػات  كخانػػػة املػػػرأة  يهػػػا  تشػػػعر  اجػػػة ماسػػػة كمػػػن الصػػػميم للتنػػػوير الػػػ م 

 . إليو ستكوف املرأة ب اهتا ىي املطورة لو أكثر من لريىا حلاجتها احلياتية
 االحػػػتالؿ السػػػريانية إذل كاقػػػع شػػػع  ظػػػل يػػػرزح حتػػػت نػػػري –تنتمػػػي املػػػرأة اآلشػػػورية 

ة يعػػػػاشل كاالسػػػتيالا اهػػػػارجي آلالؼ السػػػنني  كيقبػػػػع حتػػػت حيػػػػاة اسػػػتعمارية اقيلػػػػة كىٌشػػػ
 –شورية خالهلا من متزؽ ديناميكياتو الداخلية كتشتتو التنظيمي. كبالتارل أمخدت املرأة اآل

السػػػريانية يف ظػػػػل حيػػػػاة حرمػػػػت  يهػػػػا مػػػػن شػػػػ  إمكانيػػػػات التطػػػػور كالػػػػوعي. أمػػػػا  قػػػػداف 
النفػػوذ كالسػػلطة  قػػد آؿ بالرجػػل إذل دمارسػػة سػػلطة التملػػك علػػا املػػرأة الػػف الشػػع  لقػػوة 

ػػػػردت متامػػػػان مػػػػ  نحكػػػػم عليهػػػػا بػػػػالعيش حتػػػػت نػػػػري لعبوديػػػػة علػػػػا مػػػػر آالؼ السػػػػنني  كجي
الفعاليػػات اإلنتاجيػػة كاألنشػػطة الثقا يػػة لتصػػبا عػػاجزة عػػن التمػػرد أك الػػر و كالتفكػػري أك 

   ع الرجل عن املرأة يف التهميش كانعػداـ التػةاريح  معر ة تارطمها كىويتها. دل طمتلن ك 
الػوطن كشاع التجزؤ إذل عائالت ن رية كجمموعػات  ػيقة كأ ػراد بػدالن مػن توطيػد ظػواىر 

كاجملتمػػع كالشػػع . كمػػا انعػػداـ التنظػػيم كالكفػػاح لػػدل املػػرأة ىنػػا سػػول ماشػػر علػػا ك ػػع 
تكػػريه ن نػػعوبة إمكانيػػة . كقػػد زاد ىػػ ا الواقػػع املو ػػوعي مػػالسػػائدة البنيػػة االجتماعيػػة
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 التنظيم كالوطنية كاجملتمعية كتسيري النضاؿ التحررم الوطا. 
تعتػ  أرا ػي األنا ػػوؿ مهػد املػدنيات العظيمػػة يف الشػرؽ األكسػط الػػ م يعػد بػػدكره 
مػوطن مػيالد املوزاييػػك الثقػايف كاحلضػػارم األقػدـ يف تػاريخ البشػػرية. كقػد للػػ  علػا ىػػ ه 

سمػط حيػاة اسػتمرت حتػت  -التػارطمي األنػيل منػ  لػابر األزمػاف ناحبة املرياث -املنطقة 
ظل القوة املعنوية املقدسة لدهلات اإلنػاث  كطبعهػا بطابعػو  حيػث انعكسػت آاػار الثػورة 

 النيوليتية املمتدة إذل داخل األنا وؿ علا ى ه األرا ي. 
سػتها السػاللة إف الدكلة العثمانية  الف تعتػ  مػن أطػوؿ املنظومػات السياسػية الػف أس

كأكثرىػػا تػػةاريان؛ كػػ ت أكثػػر كتنامػػت مػػع التوسػػع   الرتكيػػة علػػا األرا ػػي األنا ػػولية عمػػران 
االم اطوريػػػة. كقػػػد حتػػػددت كػػػل األنظمػػػة كالعالقػػػات مرتبػػػة اإلسػػػالمي إذل أف ارتقػػػت إذل 

االجتماعية يف االم اطوريػة العثمانيػة الػف للبػت عليهػا التشػكيلة اإلقطاعيػة   ػمن إطػار 
قوؽ اإلسالمي كقوانني الشريعة. كمػع سػيادة الشػريعة ارمصػر تػةمني مصػارين املاسسػة احل

 زؿكنظػر إذل املػرأة علػا أاػا عػورة حمرمػة  اقتصػرت دنياىػا علػا املنػ  العائلية يف الرجل كليػان 
ها يكاألسػػرة  حسػػ   كىػػ ا مػػا آؿ إذل اعتبارىػػا جنسػػان مػػن الدرجػػة الثانيػػة  كعػػزز مػػن تػػدن

املػرأة كواػا مػادة  ا من اجملتمع أكثر. أما يف القصػور العثمانيػة  لػم تتعػد  دىيكتسب  يف  ر 
 ؽات إذل قوميات كأعرامياستثمارية ال لري   النساا املةخوذات من سوؽ النخاسة  كاملنت

خمتلفػػة  يػػتم حتػػويلهن إذل جاريػػات منعكفػػات داخػػل احلػػـر العثمػػاشل ال شػػالل هلػػن سػػول 
كعػػزهلن القاسػػي اجملحػػن تجريػػدىن ب ولرت يػػو" عنػػو. ذلػػك أنػػ"الػػرتكيا" عػػن شمػػـو الباشػػا ك"ا

عػػػن احليػػػاة االجتماعيػػػة كاإلنتػػػاج دل يتبػػػب لػػػديها مػػػن إمكانيػػػات العػػػيش سػػػول اسػػػتخداـ 
 أنواتها اىلنسية ألبعد احلدكد كبيع نفسها للرجل. 

سػعا النظػاـ اىلديػد  "أتػاتورؾ ؿمصػطفا كمػا"مع تةسيه اىلمهوريػة الرتكيػة بزعامػة 
تشػػػػػػكيالت جديػػػػػػدة مػػػػػػن خػػػػػػالؿ اإلنػػػػػػالحات اىلاريػػػػػػة عػػػػػػ  دؾ الػػػػػػدعائم إذل تكػػػػػػوين 

أف إال أف ى ه الت يريات دل تتعد أكثر من  .األيديولوجية كالسياسية لالم اطورية العثمانية
لػػػػو  كبالتػػػػارل دل تػػػػتخلص مػػػػن الشػػػػكلية. كبتخفيػػػػز نظػػػػاـ  تقليػػػػدان بػػػػال رب ك تكػػػػوف تشػػػػب هان 

ة للدكلػػة كمرتبطػػة  ػػا  قػػاـ بتعريػػن ماىيتهػػا اىلمهوريػػة علػػا تةسػػيه حركػػات نسػػائية تابعػػ
 من حدكده ىو  دمػا زاد ذلػك مػن نػعوبة تطػور الػوعي املسػتقل لػديها  كجعلهػا عػاجزة 
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عػن  ػاكز الو ػػعية التقليديػة السػػائدة بشػةاا. كبػػرطالؽ الكماليػة للشػػعارات ال اقػة حػػوؿ 
ا الصعيد االجتماعي. التمدف  بقي جو احلرية املزيفة قانران عن خلب ت يريات ج رية عل

أم أف املرأة دل تػتخلص بعػد مػن مراقبػة اجملتمػع برمتػو علػا جنسػها كنزكاهتػا  ػمن حصػار 
"الشػػرؼ" الضػػيب كالػػرث كمػػا شػػابو ذلػػك مػػن رجعيػػات اقا يػػة ذات طػػابع أبػػوم مهػػيمن. 
ىػػػ ا باإل ػػػا ة إذل أف مرحلػػػة اإلنػػػالحات قػػػد كجهػػػت احلركػػػة النسػػػائية منػػػ  البدايػػػة رمػػػو 

ط كربطػػػت مصػػػريىا  ػػػا لتعيػػػب بػػػ لك إمكانيػػػة  اكزىػػػا حػػػدكد األيديولوجيػػػة الوجهػػػة ال لػػػ
الرمسية السائدة أك قدرهتا علا تنظيم ذاهتا. كبالتارل دل تستطع ى ه احلركة أف يرج خػارج 

لتطور اعتمػادان علػا قوهتػا انطاؽ الدكلة كاحلدكد الف ترمسها هلا بسب  بعدىا عن إمكانية 
الطليعيػػة   كبسػػب  قضػػاياىا ركػػة النسػػائية يف تركيػػا يف كقتنػػا الػػراىن   ػػرف احلزال اتيػػة. برصمػػا

رية نسائية شاملة؛ ىي يف ك عية يالف تعاشل منها من األعماؽ كا تقارىا إذل إرشادات حتر 
عػػػاشل منهػػػا اجملمػػػع يبعيػػػدة عػػػن التحلػػػي بقػػػوة احلػػػل للقضػػػايا التارطميػػػة كاحلاليػػػة احليويػػػة الػػػف 

كيػػات خصونػػان  كعػػن تطػػوير نضػػاؿ اػػورم نػػائ  كسػػليم  أك الرتكػػي عمومػػان كالنسػػاا الرت 
فػػرض عاجليتػػو علػػا يم  لعػػ  دكرىػػا املرتقػػ  يف تلبيػػة متطلبػػات التحػػوؿ االجتمػػاعي الػػ

الساحة. كاليـو نالحظ أف ما يطلب عليو اسم "حرية املرأة" أك "شخصية املرأة" تنحػل يف 
قػػد   لنػػزكؿ مػػن األعلػػاانهػػا ك تركيػػا بةسػػوأ األشػػكاؿ   تقليػػد الرأمساليػػة كنسػػخة مصػػطنعة م

كمػػا الواقػػع الػػ م تعيشػػو البنيػػة العائليػػة كحقيقػػة  .أ ػػل  اجملتمػػع كحر ػػو عػػن مسػػاره كحػػدكده
ر إصمػاد للمنطػب االسػتعمارم الػ م ال يعػرتؼ بةيػة حػدكد أك املرأة يف تركيا اليـو سول آًخػ

كبالتػػارل  .لتفكػػكمعػػايري  كسمػػوذج مصػػ ر عنػػو يشػػكل خطػػران بال ػػان يهػػدد العائلػػة بػػالتبعثر كا
 ػػػاجملتمع بةسػػػره يواجػػػو هتديػػػدان كهػػػ ا.  مػػػا تقػػػـو بػػػو  اشػػػية الثػػػاشل عشػػػر مػػػن أيلػػػوؿ  ػػػمن 
اجملتمع  كما متارسو من سياسات  ليه سػول جممػوع مػا ر ضػو اجملتمػع بةسػره سػابقان كرآه 
للطػػػان. ىػػػ ه السياسػػػات تعمػػػػل علػػػا عػػػرض املػػػرأة يف األسػػػػواؽ للمتػػػاجرة  ػػػا علػػػا كجػػػػو 

فعل  لو خطفنا النظر إذل املستجدات اىلارية يف السنني األخػرية لرأينػا أف كبال .اهصوص
االرمطاط كالسفالة كالرياا نا   يف اجملتمع كمتفشو  يو  كأف املرأة تتحوؿ بسػرعة إذل سػلعة 
 ارية  دما يسفر عن ذلك تطوير أسػواؽ التجػارة كالتسػويب بكثا ػة  ػاربة للنظػر. كبػ لك 

 . "يشيل جاـ"كية يف تركيا علا شكل شارع نعكه "ىوليود" األمريت
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ال مالذ اليـو من  رض املرأة للموازين الدظمقراطية كاسػتنفارىا لكا ػة طاقاهتػا يف سػبيل 
بنػػػػاا السػػػػالـ كاألمػػػػن االجتمػػػػاعي  كىػػػػي تباشػػػػر بالصػػػػراع يف سػػػػبيل القػػػػيم الدظمقراطيػػػػة يف 

ة التةسػيه كالبنػاا كالقيػاـ األر ية االجتماعية لرتكيا الػف ىػي  اجػة ماسػة كحياتيػة إلعػاد
ة كاملسػاكاة كالعدالػة. كتعتػ  ىػ ه يبالتحوؿ الدظمقراطي كسيادة القيم الدظمقراطية  يها كاحلر 
كللحركػات النسػائية الرتكيػة كا ػة   كظيفة أكلية للمرأة من سائر الفئات كالشرائا مػن جهػة

األكثػر دنياميكيػة يف   ػاملرأة ىػي نػاحبة القػدرة كالطاقػة الكامنػة احليويػة .مػن جهػة أخػرل
بلػػػوغ الفعاليػػػة اإلصمابيػػػة لالحتػػػاد اهػػػاص بػػػني الشػػػعوب كمػػػا يػػػنجم عنهػػػا مػػػن لػػػص متنػػػوع  

هػػا. كاملػػرأة مرلمػػة علػػا التحلػػي بالنشػػاط املػػاار لكلتعػػدد األلػػواف ككحػػدة القػػول أيضػػان كتفعي
كالطليعػػػػي يف تنظيمهػػػػا للمعار ػػػػة االجتماعيػػػػة بقوهتػػػػا تلػػػػك مػػػػن خػػػػالؿ إرشػػػػاد املعار ػػػػة 

التجػػاكب مػػع مػػن هػػا نملدنيػػة. مػػن ىنػػا يتحػػتم علػػا املػػرأة الرتكيػػة بلػػوغ مسػػتول ريػػادم ظمكِّ ا
احتياجاهتا يف التوعيػة كاالسػتنارة الكثيفػة بػالتخلص مػن الوسػط املشػتت كاملبعثػر املوجػود  
كيتوجػػ  عليهػػا بشػػكل خػػاص التقػػرب بشػػكل حتليلػػي عميػػب كر يػػع املسػػتول لقضػػية حتػػرر 

يػػػديولوجي كالتػػػػارطمي  كتطػػػوير القػػػوة التنظيميػػػة الالزمػػػة لػػػػ لك  املػػػرأة علػػػا الصػػػعيدين األ
 كلع  دكرىا التارطمي للتسريع من التحرر االجتماعي. 

بينما تيرًؾى اإلنساف الشرؽ أكسطي يتخبط يف أدسل مستويات التخلن يف العادل علػا 
ريات ا التػػػةاهػػػكجػػػو العمػػػـو تقريبػػػان  نالحػػػظ أف أسمػػػاط عيشػػػو االجتمػػػاعي أيضػػػان ت لػػػ  علي

 عػػن ركػػ  التطػػور العصػػرم  كعػػاجزة عػػن التحلػػي تػػا يعػػٌ   ةاإلقطاعيػػة  بعيػػدة عػػن مواكبػػ
ٍػػػلي أرا ػػػيو قػػػ مػػػن  طمتطلبػػػات ىويتػػػو أك التعبػػػري عنهػػػا. كاليػػػـو إقلػػػيم الشػػػرؽ األكسػػػط دل يى

آلالـ املريرة كالعنن كالشدة  كظلت الفو ا تعمها. أما ا ة  بل بقيت  رت  باحلركب الناش
ثلمػػا بقػػي قانػػران عػػن القيػػاـ بانطالقػػة ج ريػػة بامسػػو ىػػو  ظػػل ضممػػل يف انايػػاه إنسػػااا   م

اليػػةس كالبػػاس. لػػ ا بػػدكف حتليػػل سمػػط اجملتمػػع اإلقطػػاعي السػػائد كمػػا أسػػفر عنػػو مػػن كاقػػع 
حضارم راسخ يف الشرؽ األكسط اليـو  يستحيل  اكز ى ه املرحلة الف حتولت إذل أزمة 

يف املتسػببة الؿ العقم العميب كاالشتباكات الضارية خانقة كعقدة كةداا مستعصية من خ
اآلالـ ال ػػػػائرة  كأسػػػالي  اإلدارة االسػػػػتبدادية املتسػػػػلطة كاجػػػػرتار  ػػػػور مػػػػن الػػػدماا سػػػفك 

كاىلمهوريات الص رية املنحلة كاملتفسخة كالرجعيات االقتصادية كاالجتماعية الشائعة  يو. 
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تػػل ضمي. ك ديػػد اهلويػػة األيديولوجيػػة أيػػديولوج -أم األزمػػة كالعقػػم -إف مصػػدر القضػػية 
كالتنػوير الصدارة كمهمة تارطميػة  حيػث يتحػتم توحيػد حركػات النهضػة كاإلنػالح مكانة 

الػػف دل تتحقػػػب حػػػ  اآلف يف اقا ػػػة الشػػػرؽ األكسػػػط  كتطبيقهػػػا كحركػػػة كاحػػػدة ملتحمػػػة. 
ة التحػػػػػػديث كالتحػػػػػػوالت الػػػػػػف سػػػػػػتطرأ يف ىػػػػػػ ه امليػػػػػػادين الثالاػػػػػػة سػػػػػػتحدد ماىيػػػػػػة اهلويػػػػػػ

األيديولوجيػػػة اىلديػػػدة. كىػػػ ا مػػػا معنػػػاه التحػػػوؿ الكبػػػري كاألساسػػػي يف اجملػػػاالت ال ىنيػػػة 
 كالركحية. 

إف سػػػيادة ال ىنيػػػة اإلقطاعيػػػة كالقوالػػػ  املعيشػػػية بكػػػل  ػػػراكهتا حػػػ  اآلف إسمػػػا ياكػػػد 
نحة ى ه احلقيقة  إذ ال ظمكن  ك عقػدة اجملتمػع كالقضػاا علػا أزمتػو اهانقػة مػا دل يػتم 

كإحػػػػػالؿ تكوينػػػػػة أيديولوجيػػػػػة جديػػػػػدة تلػػػػػ    بنيػػػػػة العليػػػػػا األيديولوجيػػػػػة كيطيهػػػػػاحتليػػػػػل ال
احتياجػػات املرحلػػة حملهػػا. ىػػ ا بػػدكره ال يعػػا سػػول أف النهضػػة الشػػرؽ أكسػػطية ىػػي الػػف 

كوف مصػػدر القػػوة كالقػػدرة ال ىنيػػة تسػػتو ر إمكانيػػة بلػػوغ القداسػػة األنػػلية كالعريقػػة  كسػػ
 ة  ليػػػتم بنػػػاا علػػػا ذلػػػك االلتحػػػاـ مػػػع التػػػاريخ كمواكبػػػعلػػػا حتقيػػػب املػػػيالد الركحػػػي جمػػػددان 

العصػػػر للمباشػػػرة  ملػػػة تارطميػػػة عظمػػػا كسػػػامية. تعػػػص آخػػػر  التفسػػػخ كالتشػػػتت الػػػ ىا 
املتفشػػي بةقصػػػا درجاتػػػو يف البنيػػػة االجتماعيػػػة للشػػػرؽ األكسػػػط  ال ظمكػػػن  ػػػاكزه إال مػػػن 

ط "أطركحػة مضػادة" سػتكوف خالؿ اورة أيديولوجية. بالتارل  رمكانية كػوف الشػرؽ األكسػ
أمػا  . قط بتوطيد املرحلػة الدظمقراطيػة علػا الصػعيدين االجتمػاعي كالسياسػي علػا السػواا

ي ػػػري مػػػن مضػػػمونو شػػػيئان  بػػػل إف دمقرطػػػة  لػػػن اللجػػػوا إذل الثػػػورة أك اإلنػػػالح يف ذلػػػك 
ريية ؿ. مثلما يالحظ يف سائر احلركات اىلماىااجملتمع ىي املهمة احلياتية العاجلة بال جد

العامػل الثورية  املرأة ىي الف تقود ى ه الوظيفة كتقـو بالريادة هلػا  ملػا تتميػز بػو مػن كواػا 
الػػدظمقراطي األقػػول  ػػ ا الصػػدد  ذلػػك أف تػػاريخ شػػعوب الشػػرؽ األكسػػط ىػػو تعػػص آخػػر 
تػػػػاريخ املػػػػرأة  حيػػػػث تعػػػػاشل ىػػػػ ه الشػػػػعوب أيضػػػػان مػػػػن خركجهػػػػا عػػػػن السػػػػياؽ األساسػػػػي 

  مكااا من  العهد النيوليف. كتسم رىا كالوتد يف
كما أف ظرك ها مالئمة لتحقيب انطالقة حتررية كاسػتنارة ذىنيػة عػن طريػب اػورة املػرأة  

ذات ذلػػػػك أنػػػو ال توجػػػػد منطقػػػة أخػػػػرل  . يػػػث حتتضػػػن منطقػػػػة الشػػػرؽ األكسػػػػط برمتهػػػا
كرلػػم كػػػل اىلهػػود كاحملػػاكالت لفػػػرض  .أكانػػػر تارطميػػة كطيػػدة هلػػػ ه الدرجػػةك جػػ كر عريقػػة 
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سػػػياف ىػػػ ه احلقػػػائب السػػػاطعة  إال أف كاقػػػع الشػػػرؽ األكسػػػط قػػػد أكجػػػد ذاتػػػو يف املا ػػػي ن
و نالسحيب من خالؿ مستول معني من الوعي كاملعر ة  كال يزاؿ يتحلا بالقوة الف ستمكِّ 
ىػػػ ه مػػػن التوجػػػو رمػػػو االنبعػػػاث مػػػن جديػػػد. كإذا كانػػػت اإلنسػػػانية كاملػػػرأة قػػػد نيًسػػػفتىا يف 

أف اهزينػة تيسػتػىٍفقىد ئها كخلقها جمػددان سػيكوف عليهػا أيضػان  ذلػك األرا ي   رف إعادة بنا
 شػػػهدت تػػػدكين تػػػاريخ  ػػػ ه فيف مكػػػاف  ػػػياعها. كىػػػ ا مػػػا معنػػػاه أف ىػػػ ه األرا ػػػي الػػػ

 العراقة  تتميز بامتالكها لطاقة كامنة متكِّنها من بناا حياة جديدة علا اراىا أيضان. 
الدظمقراطيػػة يف الشػػرؽ األكسػػط  ألاػػا دل تقبػػل  تتميػػز املػػرأة تكانػػة دميػػزة يف االنتفا ػػة

قػػػط االرمطػػػاط كالتػػػدشل املفرك ػػػني عليهػػػا مػػػن قبػػػل اجملتمػػػع الطبقػػػي  باعتبارىػػػا متثػػػل القػػػوة 
كنظرت دكمان بعني الشك هليمنة الرجل ألاا متنبهة متامان إل ػالس  .اهالقة للعهد النيوليف

مػػة آالـ مريػػرة  لكنهػػا بقيػػت تعػػي أنػػا ال الشػػعوب كىزظمتهػػا. أمػػا تةزمهػػا  قػػد زج  ػػا يف دكا
ازة لثقا ػة اإلهلػة األنثػا سػران  كدل تػامن حػتسػتحب البتػة الػدخوؿ يف ك ػعية  كهػ ه. إاػا من

ا تتخػػبط يف  ػػراغ كاسػػع باسػػتمرار  كحتػػه مػػن قطعيػػان باآلهلػػة الػػ كور. لػػ ا  هػػي تػػدرؾ أاػػ
تًكن  النقمػػة كال ضػػ  جيػػل   ىػػبالصػػميم بةاػػا ال تلقػػا مػػا تسػػتحقو مػػن املػػودة كاحلػػ  كالت

كاألدل  ػػػاه ذلػػػك. كدل ت فػػػر قػػػط احلػػػط مػػػن شػػػةاا لدرجػػػة أنػػػبحت  يهػػػا حمتاجػػػة للرجػػػل 
اػػػا تعػػػي متامػػػان بعيػػػد ألدل ت فػػػر لػػػ اهتا ذلػػػك  -قبػػػل كػػػل شػػػيا -كتنتظػػػر رأ تػػػو عليهػػػا. إاػػػا 

كا تقػاره لقػػوة العشػب. ككواػا  ػػحية  والرجػل عػن احلػػ   كمػدل إجحا ػو كخشػػونتو كظلمػ
الظػن بةاػا يسػود علا العكه دمػا   در من التناقضات قد قٌر ا  أكثر إذل احلكمةى ا الق

 مػػػن قوهتػػػا الػػػف تبػػػديها بارتباطهػػػا العميػػػب  جاىلػػػة. كإذا آمنػػػت بشػػػيا مػػػا  ػػػال يوجػػػد أعػػػ
كتشػػبثها بػػو. هلػػ ه العلػػة تعػػد النسػػاا عامػػة  كاملػػرأة الشػػرؽ أكسػػطية علػػا كجػػو اهصػػوص  

 ة كنشاطان لبناا اجملتمع الدظمقراطي. القوة العملياتية األكثر حيوي
ال ظمكػػػػن انتصػػػػار اجملتمػػػػع الػػػػدظمقراطي اائيػػػػان إال بػػػػاملرأة. منػػػػ  العهػػػػد النيػػػػوليف  تقػػػػـو 

رة كاملراكحة يف مكااا  ػاه اجملتمػع الطبقػي بةخػ  الثػةر لػ اهتا مػن الشعوب "كاملرأة" املتسمِّ 
لدظمقراطيػػػة املتصػػػاعدة لتالػػػن التػػػاريخ مػػػن جهػػػة  كاحػػػتالؿ مكااػػػا علػػػا يسػػػار احلضػػػارة ا

بػػػ لك األطركحػػػة املضػػػادة الالزمػػػة مػػػن جهػػػة اانيػػػة  كتشػػػكل الدعامػػػة االجتماعيػػػة األمػػػل 
ذلػك أاػا تعتػ   .كاألقول يف التوجو قيدمان رمػو جمتمػع حػر كمتسػاكو حقيقػي مػن جهػة االثػة
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 نفسها الصاح  احلقيقي للحملة الدظمقراطية. 
رؽ األكسػط لاطركحػة املضػادة  سيحصػل بفضػل ل دمقرطة اجملتمػع يف الشػيشكتإف 

املػػػرأة علػػػا األللػػػ    يقظػػػة املػػػرأة كاحتالهلػػػا مكانتهػػػا علػػػا مسػػػرح التػػػاريخ كقػػػوة طليعيػػػة 
للمجتمػػػع  إسمػػػا ظمااػػػل كواػػػا أطركحػػػة مضػػػادة علػػػا التمػػػاـ. كعػػػادل املػػػرأة ككعيهػػػا ككجػػػدااا 

انطالقػان مػن الطػابع الطبقػي ا الخػرتاع قػيم حضػارية متنوعػة. ك هػكمودهتا كمحايتها  إسمػا ياىل
للحضػػػارات  كتطورىػػػا توجػػػ  اهليمنػػػة ال كوريػػػة   ػػػرف ذلػػػك أدل بػػػاملرأة لتكػػػوف أطركحػػػة 
مضػػادة قويػػة  ػػ ا الصػػدد. بػػل كأكثػػر مػػن ذلػػك   ػػرف يطػػي الفػػوارؽ الطبقيػػة املوجػػودة يف 

ر   إسما يساكم  يعة "تركيبة جديدة" أكثوك ع حد  انل لتعارل الرجل كتعجر ك اجملتمع 
دما ىو أطركحة مضادة. بالتارل  املكانة الريادية للمػرأة يف دمقرطػة اجملتمػع الشػرؽ أكسػطي 

من جهػة  ك يعػة "تركيبػة  –لكواا شرؽ أكسطية  -علها تتميز بكواا أطركحة مضادة  
 جديدة" من جهة أخرل علا الصعيد العاملي  دما يضفي عليها خصائص تارطمية دميزة. 

 

 مع الكرد تاني المرأة في المجت
إف مواجهػػة كاقػػع يتنكػػر لوجػػود الشػػع  الكػػردم يف التػػاريخ رلػػم أنػػو مػػن أقػػدـ 

يظهػػػر أمامنػػػا كمةسػػػاة كرديػػػة بػػػارزة يف عصػػػرنا   الشػػػعوب كأكثرىػػػا إبػػػداعان كخالقيػػػة
ـ أنت بدكر املهد كاألمومة يف التاريخ  كمن ناحية أخػرل ال و  من ناحية تق .احلارل

ؽ  كال يقػػػرتب أحػػػد منػػػك بتسػػػاما كتػػػآلن  بػػػل يطبػػػب  قػػػك أم قػػػانوف أك أخػػػال
حقوقػك كأشمهػا يف أبسػط تبقػا حمركمػان مػن  !كتصبا  ػحية ألشػنع خيانػة كأبشػعها

 ػػع لفػػري مػػن النػػاس  كف عائػػدان لػػ اتك  ليػػتم اإلعػػالف عنػػك باملقابػػل بةنػػو أف تكػػ
تكوف مستعدان إلبداا اهدمة للجميع  كلكنك ال تتخلص من جاـ اللعنة  !امل نبني

يفػػػرض عليػػػك التشػػػبو بالنػػػاس العصػػػريني  بينمػػػا ال تسػػػتطيع أخػػػ   !عليػػػكنصػػػٌ  امل
نصيبك من أية قيمة عصرية مضمونان  بل كال يكوف برمكانك ح  أف تكػوف عبػدان  

 كإنػ !العرؽ األنػفرىم من كما ىي حاؿ الشعوب الزذمية أك اهلنود احلمر أك من 
ال نظػري هلػا إطالقػان.  ةن حساسػ ةن مصػيدة  كحتتػل مكانػ ؾتواجو كردياتية كاقعػة يف شػبا
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 ػػالكردم يػػتم إنكػػاره كالتنكػػر لوجػػود ظػػاىرة كهػػ ه مػػن جهػػة  كلكػػن أعمػػب أشػػكاؿ 
 ر هلا. اهوؼ يتم اإلحساس  ا  اه ى ه الظاىرة املتنك  

 الوقػػت نفسػػو تػػاريخ التحػػرر كاكتسػػاب اهلويػػة. كمثػػة الكثػػري مػػن يفتػػاريخ البشػػرية ىػػو 
لتحػػػػرر. هلػػػػ ه العلػػػػة شػػػػهدت ل ةهد كاملسػػػػتخ احلضػػػػارم األنشػػػػطة البػػػػارزة علػػػػا مػػػػر التػػػػاري

ميزكبوتاميػػػا  الػػػف تعتػػػ  مػػػن أقػػػدـ أمػػػاكن االسػػػتيطاف كالسػػػكن للبشػػػرية  نضػػػاالت  لػػػت 
الفػػرتات كأشػػدىا  ػػراكة يف التػػاريخ. كيف حػػني تعر ػػت اىلماعػػات املتكبػػدة باهلزظمػػة  ؿأطػػو 

بني املنتصرين  يها قد قاموا النكراا يف ى ه الصراعات لالندحار كاالنقراض  نرل أف ال ال
ؿ  كلكنها تارطمهم كىوياهتم الثقا ية. أما الكثري من اىلماعات الف دل تتدك   بالتدك ؿ كتبا
 -كػػػػػػاألكراد كاآلشػػػػػوريني كالشركسػػػػػػيني -عػػػػػػن خػػػػػوض حػػػػػػرب الوجػػػػػود أيضػػػػػان دل ترتاجػػػػػع 

اىن.  تمكنت من احلفاظ علا بعو قيمها بشكل حمدكد لل اية إذل أف كنلت يومنػا الػر 
 عراقيػلتعرض التطور الطبيعي للكرد  ال ين ىم من أقدـ شػعوب ميزكبوتاميػا  إلعاقػات ك 

احلػػركب  بكنشػػو   ا مػػن ناحيػػةواجديػة نتيجػػة املوقػػع اىليواسػػرتاتيجي للمنطقػػة الػػف يسػػكن
الطبيعيػػة الػػو رية مػػن ناحيػػة أخػػرل.  اباسػػتمرار  ػػدؼ االسػػتيالا علػػا اركاهتػػ االسػػاخنة  يهػػ

  قدكا الكثري من قيمهم الثقا ية كاملعنوية.  هل ا السب   قد
أف أنػل الكػرد يرجػع إذل سلسػلة جبػاؿ طػوركس علػا برىنت سائر الدالئل التارطميػة 

زالػػػركس بقوسػػػها الػػػداخلي كأسػػػوارىا اهارجيػػػة  كالػػػف تشػػػكل احلػػػوض األعلػػػا ملػػػا بػػػني  –
ؽ.ـ.  ألػػن 11اػػرم دجلػػة كالفػػرات. كذلػػك بعػػد انػػدحار العصػػر اىلليػػدم مػػع بػػدايات 

تقدـ البحواات األركولوجية كاألتيمولوجية "املعنية بعلم الل ػة" كاألنثولوجيػة "املعنيػة حيث 
عػػػدة مػػػن ببنيػػػة اجملتمػػػع العشػػػائرية" عػػػددان  ػػػان  ػػػ ا املضػػػمار لتثبػػػت نػػػحة ىػػػ ه احلقيقػػػة 

يعتػػػ كف شػػػعبان قػػػاـ بػػػالثورة الزراعيػػػة  –أم الكػػػرد  –نػػػواحي. كاألىػػػم مػػػن ذلػػػك ىػػػو أاػػػم 
ره. كقػػػد يعصػػػر القػػػرل كتطػػػو إنشػػػاا حليوانػػػات كتربيتهػػػا يف أرا ػػػيو  كعمػػػل علػػػا كتػػػدجني ا

حتوالتػػو كمنعطفاتػػو املعنويػػة قػػد بكػػل نػػحة احلقيقػػة القائلػػة بػػةف أكؿ جمتمػػع طبقػػي  تابتػػ
أم بػػػػػداان مػػػػػن التػػػػػاريخ املكتػػػػػوب  –انبثػػػػػب مػػػػػن ىػػػػػ ه الثقا ػػػػػة. كاعتبػػػػػاران مػػػػػن ىػػػػػ ه احلقبػػػػػة 

عػػػرؼ ىػػػ ا الشػػػع  باسػػػم "كػػػورك" كالػػػ م  -تينييللسػػػومريني إذل التػػػاريخ املكتػػػوب للكػػػر 
يعا يف السومرية "الشع  اىلبلي". أمػا الكريتيػوف الػ ين كراػوا ىػ ا املصػطلا عػن اللػويني 
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بينمػػػػا أطلػػػػب السػػػػلطاف   تعػػػػص "دملكػػػػة األكػػػػراد" " حولػػػػوه حسػػػػ  ل ػػػػتهم إذل "كورديانػػػػا
املنطقػػة. أمػا أمسػػاا السػلجوقي سػنجار املتػػةار بالل ػة الفارسػػية اسػم "كردسػتاف" علػػا ىػ ه 

وريػػوف  الكوتيػػوف  الكاسػػيتيوف  امليتػػانيوف  النػػائرييوف  األكرارتيػػوف  امليػػديوف"  مػػا ىػػي حل"ا
خمتلفػػػػػػة علػػػػػػا احتػػػػػػادات  نػػػػػػةسػػػػػػول اسػػػػػػتمرار هلػػػػػػ ه العػػػػػػادة املةلو ػػػػػػة حيػػػػػػث أطلقػػػػػػت يف أزم

 كالػػػدكؿ املاسسػػػة  ب يػػػة التعريػػػن بػػػنفه الل ػػػة كالثقا ػػػة كاملرحلػػػة"كونفدراسػػػيوف" العشػػػائر 
اإلانيػػػة. أمػػػا ت يػػػري االسػػػم  كػػػاف يقػػػـو بػػػو اىلػػػوار املتعامػػػل يف عالقاتػػػو مػػػع سػػػكاف املنطقػػػة 

 انية  يها  أك من قبل السكاف بال ات. كاجملموعات اإل
منػت  كمبػدع يف سػائر العصػور    األكراد عن كجودىم كشع  ديناميكي متجػوؿعٌ  

  حيػث كػاف الشػع  الكػردم االجتماعية اهلامة. كيػ ز ىػ ا بػاألخص يف العصػر الينػوليف
ىػ ا باإل ػا ة إذل  .مبدع أعظم اورة اجتماعية آنئ  اعتمادان علا الزراعة كتربيػة احليوانػات

يف مقدمة اىلماعات الف أنشػةت العصػور األكذل  كك ػعت اللبنػة األكذل للعقائػد أنو كاف 
ؼ كونػو أكؿ كما يعود لو شر   .ولوجيياإلهلية السماكية  كأسست كنظمت سمط الفكر امليث

املتةج  دكمان باحلرية  اه االم اطورية السومرية  فوبوعيو العشائرم كش حتدل شع  إاا 
نػػانتها حػػ  اآلف   لهػػ ا ر كالكولونياليػػة االسػػتيطانية. كإذا كانػػت العشػػائرية حتػػا ظ علػػا 

نػػػلتو الوايقػػػة  ػػػ ه احلقيقػػػة الكامنػػػة يف ألػػػوار التػػػاريخ.  ػػػالكرد ىػػػو أكؿ شػػػع  ر ػػػع رايػػػة 
دت كا ػة املقاكمػات الػف أبػداىا يف سػبيل احلريػة لػحلرية اإلنسانية  اه االستعباد   يػث ا

ل القػػوة علػػا أسػػه إانيػػة منبعػػان تنهػػل منػػو كا ػػة الشػػعوب يف العصػػور األكذل. كمػػا أنػػو مثٌػػ
الشػػػػعبية األساسػػػػية الػػػػف حتػػػػدت الدكلػػػػة العبوديػػػػة بكػػػػل بسػػػػالة كدكف استسػػػػالـ أك تنػػػػازؿ  

 ػػػوؽ ذرل اىلبػػػاؿ علػػا العػػػيش  ػػػمن احلضػػػارة العبوديػػػة يف عامػػػة كرجحػػت العػػػيش  ريػػػة 
تػػػاريخ الشػػػرؽ األكسػػػط. ضمتػػػل الكػػػرد مكانػػػة مرموقػػػة خانػػػة  ػػػمن حركػػػات املقاكمػػػة الػػػف 
استمرت علا مر التاريخ ك لت  رتات طويلة كمساحات شاسعة علا أسػاس إاػا. كقػد 

يف ميزكبوتاميػػػا كاهلضػػػاب ذمػػػم عػػػن مقاكمػػػات احلريػػػة ىػػػ ه أخػػػالؽ احلريػػػة النبيلػػػة كاملقدسػػػة 
يف تػػػاريخ  "زرادشػػػت"امليديػػػة. كمػػػا اإلرادة احلػػػرة كاألخػػػالؽ احلػػػرة املرموقػػػة كالفا ػػػلة لػػػدل 

 احلرية  سول  يعة "تركيبة جديدة" كتكثين هل ه البطوالت األنلية.
ظمكن القوؿ أنو ما مػن شػع  أبػدع العصػر النيػوليف كعاشػو حػ  الصػميم مثلمػا ىػي 
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م كجػػ كره  حيػػث نػػرل اسػػتمرار ىػػ ه اهانػػية بكثا ػػة كبػػرية زمانػػان أنػػوؿ الشػػع  الكػػرد
ردية  كال زالت تةارياهتا قائمة ح  يومنا الراىن. ذلك أف الكرد قد ك وليٌة يف الظاىرة الك

اسػتمدكا كػل قػػواىم كطاقػاهتم مػن ىػػ ا العصػر ليهػػدركىا  يػو أيضػان. كمػػا بقػاؤىم متخلفػػني 
ر النيػػػوليف كتسػػػم رىم  يػػػو  ككػػػةام قػػػد اختػػػاركا جػػػدان اليػػػـو سػػػول بسػػػب  تعلقهػػػم بالعصػػػ

بقػػااىم ىنػػا عػػن رلبػػة كطواعيػػة. أمػػا القركيػػة  هػػي جمتمػػع قػػائم كػػنمط حيػػاة كذىنيػػة ماديػػة 
 متبقية من العهد النيوليف  حيث اكتس  اقا ة الزراعة كخانياهتا األساسية آن اؾ. 

احلػػارل" يف مرحلػػة العبػػور  أاػػرت الزرادشػػتية  الػػف نشػػةت يف األرا ػػي اإليرانيػػة "بامسهػػا
 كتشػػػكيل للكػػػرد  االجتماعيػػػة احليػػػاة كسمػػػط العالقػػػات يف ىامػػػة بدرجػػػة  إذل النظػػػاـ األبػػػوم

 زرادشػت طرحهػا الػف التجديػدات أىػم كمن الثقايف. كتطورىم كتقاليدىم كأعرا هم عاداهتم

 امػػتالؾ يف حػػ  حقػػو مػػن العبػػودم النظػاـ حرمػػو الػػ م لدنسػػاف اإلرادة  ريػػة االعػػرتاؼ ىػي

 أنػو كمػا العبيػدم. )أسػياد العبػوديني لاهلػة املطلػب القػدرم الػتحكم من الفرد إنقاذ أم ظلو 

 كموقفػو اإلنسػاف ذىنيػة علػا كاجملحفػة الدامسػة العبوديػة للميثيولوجيػة املكرسة اهليمنة حتدل

 ـالنظػا قسػاكة يف عظيمػة كحتػوالت تعديالت إجراا رمو طريقو شب إذل ذلك آؿ دما كسلوكو 
 "سػػيدنا مػػن ككفاحػػان  راديكاليػػة أكثػػر "زرادشػػت" يعػػد املضػػمار ىػػ ا كيف كنػػالبتو. العبػػودم

 أعػػد كقػػد التوحيػػدم  الػػدين تةسػػيه يف دكره لعػػ  يف عنػػو شػػةنو يقػػل ال حيػػث  إبػػراىيم" 

 امليديػػة االم اطػوريتني ظهػور قبػل كهػ ه إراديػة اػورة خػالؿ مػن املناسػبة األيديولوجيػة أر ػيتو

 يف املتجسػػػػػد العبػػػػػودم النظػػػػػاـ تصػػػػػدم السػػػػػتحاؿ اإلراديػػػػػة الثػػػػػورة ىػػػػػ ه والكلػػػػػ كالفارسػػػػػية.
 كالعظيمػػة  املضػنية جهػػودىم كرلػم األنبيػاا  مػػن  العديػد كاملصػػرية. السػومرية االم اطػوريتني

 لػػدا املنطػػب ىػػ ا مػػن لل ايػػة. حمػػدكدة كتعػػديالت حتػػوالت حػػدكث إذل إال السػػبيل ظمهػػدكا دل

 علػا "اسػكندر" اعتمػد كمثلمػا اإلراديػة. الثػورة كىػ ه مليػوؿا هل ه األعظم املمثل "زرادشت"

 ماسسػوا قػاـ كػ لك التاريخ  يف ام اطورية كأعظم ألكؿ تةسيسو يف "أرسطو" الكبري معلمو

 ذاؾ. عملهم يف زرادشت أخالؽ علا باالعتماد كالفارسية امليدية االم اطوريتني
 كالكػػدح  كالطبيعػػة اإلنسػػانية القػػيمك  اإلنسػػاف يقػػٌدر عقائػػديان  نظامػػان  الزرادشػػتية خلقػػت

 االحػػػػرتاـ إيػػػػالا اعتػػػ   قػػػػد لػػػو  أساسػػػػان  اجملتمػػػع حيػػػػاة اعتمػػػد كمثلمػػػػا محايتػػػو. علػػػػا كيعمػػػل

 الػػػدين كمبػػػدع ماسػػػه زرادشػػػت  سػػػعا كقػػػد أيضػػػان. أكليػػػان  مبػػػدأان  للمػػػرأة امللحػػػوظ كالتقػػػدير
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 الفظيع االرمالؿ علاك  األرجاا يف املتفشية االجتماعية الفو ا علا القضاا إذل الزرادشف 

 لليةس   انل حد ك ع ب رض ماارة بانطالقة بالقياـ للقياـ كجهد املعنوية؛ القيم يف البارز

 البػارزة الدينيػة كالتنػاحرات الشخصػية  االرمرا ات كالرياا  اهداع الكالـ   اه الثقة كانعداـ

كلػم جيػدان  اعمػل ال م حػوؿ مبادئػو " كػر جيػدان  ت زرادشت  أدل كما املرحلة. ى ه يف
كمناديػػة باملسػػاكاة بػػني  ةإذل خلػػب تكوينػػة ركحيػػة سػػلمية عادلػػك جيػػدان" إذل  لسػػفة للحيػػاة  
 ه النػػواحي إذل طبيعػػة املػػرأة كمفػػاىيم احليػػاة. يف  ػػأقػػرب هػػو نػػفوؼ الشػػعوب. بالتػػارل  

اإللػو حني ال ذمد  وراؽ بني اىلنسني يف التعػاليم الزرادشػتية  يسػود باملقابػل االعتقػاد بػةف 
قد خلب املرأة كالرجػل معػان كصػديقني لبعضػهما الػبعو. ىكػ ا  ػرف الزرادشػتية الػف أكلػت 

مػػػػن الوقػػػػار  ةدكر األمومػػػة مكانػػػػة مرموقػػػػة خانػػػػة للنسػػػػاا الالئػػػػي حظػػػػني بدرجػػػػة ملحوظػػػػ
كخانػػػة الػػػػ كور   سػػػػواا دينيػػػان أـ إجتماعيػػػػان؛ قػػػد خصػػػػت املػػػرأة بتنشػػػػئة األكالد  كالتقػػػدير
 ػػػاه األعػػػداا كاهلجمػػػات بكػػػل بسػػػالة كػػػنِّهم مػػػن محايػػػة أكطػػػاام تهػػػارة كخػػػ ة مت  مػػػنهم

اهارجية ك اه املساكئ  كتربيتهم كتعليمهم علا  ركرة حفاظهم علا أمػواهلم كأمالكهػم 
 كأركاحهم كشر هم ككرامتهم. 

ة مػع نػة اإلراديػة كاألخالقيػة الزرادشػتية املتير ؽ.ـ.  كباحتػاد الثػو  501مع حلػوؿ عػاـ 
قػػػاـ امليػػػديوف  ؛حلػػػداد رمػػػز املقاكمػػػات الباسػػػلة للعشػػػائر باألسػػػلحة احلديديػػػةتقاليػػػد كػػػاكا ا

املسػػػػتمرة علػػػػا مػػػػدل مئػػػػات السػػػػنني باإلطاحػػػػة باالم اطوريػػػػة اآلشػػػػورية لتتكلػػػػل املقاكمػػػػة 
ى ه الوسػيلة اجملحفػة  احتفلػت كػل شػعوب منطقػة بالنصر املازر يف ى ه الفرتة. كبنسن 
بيػػع كاحلريػػة بكػػل محػػاس كعنفػػواف  متامػػان مثلمػػا  عػػل الشػػرؽ األكسػػط بيػػـو النػػوركز كعيػػد الر 

سيدنا إبراىيم بتمهيده الطريب لالحتفاؿ بعيد اايػار التقاليػد العبوديػة ال ا ػة كك ػع حػد 
العيػػػداف ليسػػػا إال  فقػػػرابني هلػػا. ىػػػ التقػػػدظمهم كحاسػػم لعػػػادة ذبػػػا األطفػػػاؿ يف كػػل سػػػنة 

دم كأدكاتو السياسية الف كانػت ماكينػة تعبريان عن اهالص كالنجاة من تقاليد النظاـ العبو 
 هتضم الناس كتقر هم. 

كحتولت إذل دكلة يف  "انتظمت العشائر الكردية علا شكل "احتادات العشائر امليدية
بيناىػػػػػا السياسػػػػػية كاالجتماعيػػػػػة مسيػػػػػت باالم اطوريػػػػػة امليديػػػػػة الػػػػػف تػػػػػةارت ك   ةلػػػػػىػػػػػ ه املرح

شػػػتية الػػػف كانػػػت دينػػػان رمسيػػػان لالم اطوريػػػة. التعػػػاليم الزرادكالعسػػػكرية أيضػػػان مػػػن الصػػػميم ب
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كزمص بال كر ىنا املساكاة كاألجواا اإلنسانية املثلا السػائدة يف اجملػاؿ االجتمػاعي  كالػف 
ة املػرأة يف اإلنتػاج كاحليػاة االجتماعيػة نوعػان مػا  كأعػدت األر ػية شمخلقت ر اىية يف مسػا

رحلػػػة العبوديػػػة الػػػف كانػػػت يف أكج ازدىارىػػػا املالئمػػػة لالنفتػػػاح كاالنتشػػػار. إال أف املػػػركر ت
م املرأة ركيدان ركيدان إذل املرتبة الثانية  قد بدأ بالظهور دكإعداد األر ية املناسبة لرت   آن اؾ

علػا داخػل املنػزؿ  –كلػو قلػيالن  –لدل امليديني  كاقتصرت حدكد تةاريات املػرأة كسػيادهتا 
لػػػػة القدظمػػػػة. لكػػػػن  كيف جنتهػػػا املب قػػػط حيػػػػث بقيػػػػت ماسسػػػة األمومػػػػة حتػػػػا ظ علػػػػا مكا

الفرتات الالحقة  لدت من النواحي االجتماعية كالثقا ية كلريىا تتمحور حسػ  الرجػل 
الدرجػػػػة األكذل. أم أف املػػػػرأة قػػػػد باشػػػػرت باالبتعػػػػاد أنػػػػبا ضمتػػػػل كسمػػػػط تفكػػػػريه باعتبػػػػاره 

لياب  تصاعديان عن مكانتها السابقة  علا لري ما ىي احلاؿ داخل العشرية  حيث أدل
الرجػػػػل الػػػػ م يتوجػػػػ  أف ظمثػػػػل العشػػػػرية أك العائلػػػػة  إذل امتالكهػػػػا حػػػػب الكػػػػالـ كتطبيػػػػب 

كيعتػػ  ىػػ ا ماشػػران علػػا عػػدـ دخػػوؿ املػػرأة  ػػمن نطػػاؽ تشػػكيلة  .القػػوانني ك ر ػػها أيضػػان 
 الشخصية املهمشة متامان  ذلك أاا تعت  قوة احتياطية كتتميز بةاا تتمم الرجل. 

عودىػػػػا لتصػػػػبا أيديولوجيػػػػة املقاكمػػػػة للكػػػػرد بعػػػػدما انقلبػػػػت   تنبثػػػػب اليزيديػػػػة كيصػػػػل
كقاكمهػػػا رجػػػاؿ الػػػدين كاىلمػػػاىري  والتعػػػاليم الزرادشػػػتية مػػػع الػػػزمن إذل أداة للضػػػ ط كالسػػػط

هلػا. كبػ لك متكنػوا مػن حتقيػب تطػػورىم يف خمتلػن ية الكرديػة  خلقػوا اليزيديػة كػنمط بالشػع
كات اهارجيػػػػة كاالعتػػػػدااات املتعاقبػػػػة علػػػػا  كالفنيػػػػة. لكػػػػن ال ػػػػز  ةكالثقا يػػػػ ةامليػػػػادين الل ويػػػػ

كردستاف قد أعاقت اجملتمع الكردم من حتقيب سياؽ تطوره الطبيعي  كأسفرت عن متػزؽ 
انيػة  يهػا كلػو داخلي كثين  كانسح  ألل  الكػرد إذل اىلبػاؿ للحفػاظ علػا أنػوهلم اإل

اهلويػػة  ملقاكمػػة كتبػػاقلػػيالن. يف ىػػ ه اجملموعػػات الكرديػػة امللتجئػػة إذل اىلبػػاؿ للبػػت مزايػػا ا
ة عػػػن اهػػارج بنسػػػبة كبػػرية  كانػػػت عػػاري متركػػػزىم يف ىػػ ه املنػػػاطب املنقطةلػػدل النسػػػاا. كبتػػ

اللبنػػة األساسػػية يف احملا ظػػة علػػا الثقا ػػة الكرديػػة كنقلهػػا إذل راىننػػا. حػػ  أنػػو متثػػل النسػػاا 
رأة ظمكػػػػن القػػػػوؿ أف مضػػػػموف التشػػػػبث بػػػػاألرض كحػػػػ  الػػػػوطن كالوطنيػػػػة املتجسػػػػدة يف املػػػػ

رجع يف ج كره إذل ى ه املرحلة. كبسب  انضماـ املػرأة آنػ اؾ إذل كػل يالكردية اليـو  إسما 
 ػػدؼ الناشػػبة كشمٌػػة  كاحتالهلػػا مكااػػا حػػ  يف االشػػتباكات كالصػػراعات  ةنشػػاط بفعاليػػ

تشػكلت لػديها شخصػية كااقػة مػن نفسػها  كلكػن بػنمط ي لػ  عليػو  ؛الد اع عن الػ ات
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 ن أكثر من أف يكوف حس  حاكمية املرأة الطبيعية. الطابع الرجورل اهش
 عمليػػات االحػػػتالؿ ريأمػػا القسػػػم املتبقػػي يف السػػػهوؿ   اكتسػػ  تكوينػػػة م ػػايرة بتػػػةا

كحتػػػػوؿ بالتػػػػارل إذل شخصػػػػية تتكػػػػاين بسػػػػرعة مػػػػع القػػػػول  .كاالسػػػػتيالا كاحلػػػػركب املتواليػػػػة
نػػػاطب السػػػهلية بسػػػب  احلاكمػػػة عليهػػػا. هلػػػ ه العلػػػة بػػػرز االنصػػػهار كاالرمػػػالؿ أكثػػػر يف امل

ليات الصهر كالتةاريات الثقا ية. ىػ ه الفركقػات الشاسػعة بػني اجملموعػات امللتجئػة إذل مع
اىلبػػاؿ  كاألخػػرل املتبقيػػة يف السػػهوؿ كالػػف طػػرأت عليهػػا حتػػوالت كثػػرية  قػػد أاػػرت سػػلبيان 

و اىلمػػػػاىريم حػػػػديثان  عػػػػعلػػػػا تشػػػػكيل الكيػػػػاف الػػػػوطا الكػػػػردم الػػػػ م بػػػػدأ يكتسػػػػ  طاب
عػػػػ  قػػػركف عديػػػػدة أكػػػ  عقبػػػػة تعػػػرتض طريػػػػب الوحػػػدة الفكريػػػػة كحتقيػػػب التعبئػػػػة  كشػػػكلت

الكردية باألكثر  دؼ احلياة يف ى ه الظركؼ علا املرأة  تالوطنية الوطيدة كالرنينة. أار 
ثالن  يها من خػالؿ شػ  الضػ وطات املوجهػة إليهػا. كبػاألخص دمنشر الرتدم االجتماعي 

لية علػا اهنػوع للقػول االحتالليػة  كحيوِّلػت إذل مػادة ظمكػن أرلمت املرأة يف املنػاطب السػه
ز خالؿ ذلك لديها تشكيلة تتسم باهضوع امتالكها كاالستيالا عليها يف كل حلظة  لت  

 ا عن أنوهلا كابتعادىا عن ىويتها كجوىرىا الثقايف. كاإلذعاف لل ري النفصاهل
اإلسػػالمية األنػػولية السػػائدة يف  ظمكػػن رؤيػػة املسػػاعي احلثيثػػة للونػػوؿ إذل احلريػػة  ػػاه

العصػػور الوسػػطا  بػػني نػػفوؼ الشػػع  الكػػردم علػػا األرجػػا. كمػػا الزرادشػػتية كالعلويػػة 
كاملانوية كالطرائب املستيكية املختلفػة سػول تعبػري عػن نػزكع الشػع  للحيػاة احلػرة كاملقاكمػة 

أف أسػػوأ التطػػورات  املقاكمػػات العشػػائرية التقليديػػة. إال ارسػػتمر ا ػػاه العبوديػػة اإلقطاعيػػة ك 
اىلاريػػة يف ىػػ ا العصػػر تتمثػػل يف الػػرتاب الفئػػات السػػنية اإلقطاعيػػة املتواطئػػة عػػن اجملتمػػع 

بادم أكثر  ػةكثر. بالتػارل بقػي الشػع  كحيػدان يف مسػاعيو ألجػل عكخدمتها للنظاـ االست
ىويتػػػو كحياتػػػو احلػػػرة  يواجػػػو أعمػػػب اهيانػػػات كأخبثهػػػا مػػػن قبػػػل الطبقػػػات احلاكمػػػة عليػػػو. 

الشع  عندما تطلبت مصاحلهم ا رك ماألمراا اإلقطاعيوف كرؤساا العشائر كالشيوخ  استث 
. كبػدأت مرحلػة توه مػن شخصػيك بيػدىم كجػرد ةالشخصية كالعائليػة ذلػك  كحولػوه إذل أدا

املتحركػة ك ػب منػا ع العائلػة كاإلمػارة "اهانػداف" كالػدكؿ احلاكمػة اهلشة  تظهر  يها الطرائب
فسػػػخ  ػػػمن تلة  كتفشػػػا االرمػػػالؿ كاليحمػػػل الطرائػػػب العقائديػػػة األنػػػعلػػػا التمػػػاـ  لتحػػػل 
 املنتشرة يف عامة األرجاا. ةاحلركات االجتماعي
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تػوارل مػا اكتسػػبو الشػع  مػن بنيػػة ذىنيػة كركحيػػة شػ و ة باملسػاكاة كاحلريػػة منػ  عهػػد 
ت النصػػػياع اإلرادم للنظػػػاـ القػػػائم حتػػػلاجملتمػػػع النيػػػوليف  يف الظلمػػػات احلالكػػػة  كا ػػػطر 

ذريعػػػػػة االستسػػػػػالـ للقػػػػػدر. إف التخريبػػػػػات األساسػػػػػية الػػػػػف تكبػػػػػدىا اجملتمػػػػػع الكػػػػػردم يف 
ؿ القدرية إذل  لسفة أكليػة يف احليػاة  حيػث لعبػت الدعايػة وٌ العصور الوسطا تتمثل يف حت

 الدينية الك ل دكران بارزان يف ى ا الشةف. 
ليسػتمركا يف كجهػتهم  ازداد دكر الكرد  موران يف العصر االقطاعي كالعصػر احلػديث 

ىكػػ ا شػػرع الشػػع  "كالثقا ػػة" العريػػب . كميػػوهلم الػػف بػػدؤكىا يف العصػػور القدظمػػة  حسػػ 
كاهػػػػالؽ يف بػػػػدايات البشػػػػرية بػػػػالتحوؿ  يمػػػػا بعػػػػد إذل أـ عجػػػػوز يتنكػػػػر هلػػػػا أكالدىػػػػا "أم 

أنشػػػػةهتم كأذمبػػػتهم كربػػػػتهم علػػػا يػػػػديها يف املهػػػد. ىػػػػ ه ىػػػي مةسػػػػاة األـ الػػػ ين البشػػػرية" 
تعر هػػػػا علػػػػا ذاهتػػػػا  ايػػػػة  الػػػػف تعػػػػاش اليػػػػـو بػػػػةكثر أشػػػػكاهلا باسػػػػان كأسػػػػا  يػػػػث لػػػػدالكرد

هلا. إاا مةساة  -أذمبتوال م -كاملطالبة  ب من حقوقها معضلة ك ل  اه خيانة التاريخ 
 ع منهم. نفالعاقني ال م ال  نمتاال متامان األسا ال م طمتل  األمهات حزنان علا أكالدى

نة باأليديولوجية ان علا كردستاف كانت االعتدااات العربية املضم  أكثر اهلجمات تةاري 
حيػث تركػت آاارىػا  .الف استخدمها العرب كوسػيلة لصػهر الشػعوب األخػرل  اإلسالمية

السػػلبية بال البيػػة علػػا الكػػرد املتجػػزئني داخليػػػان ليػػ ز االلػػرتاب عػػن الػػ ات علػػا الصػػػعيد 
جتماعيػػة كالثقا يػػة كالسياسػػية للكػػرد مػػن الصػػميم األيػػديولوجي. كبالتػػارل ار ػػت احليػػاة اال

كقاعػدة اكليػة للتعريػ   لتبػدأ مرحلػة جديػدة   ممع األيديولوجية اإلسػالمية املفرك ػة علػيه
ظهػػػرت  يهػػػا مسػػػاكئ كهتريشػػػات مػػػن الصػػػع  التطهػػػر منهػػػا كالقضػػػاا عليهػػػا بسػػػهولة يف 

 . همتارطم
اريات اإلسػالـ  تقوقعػت علػا بالنسبة للمرأة الكرديػة اىلادىػدة حلمايػة ذاهتػا حتػت تػة

ذاهتا متامػان حتػت كطػةة الضػ وطات املفرك ػة عليهػا كانػزكت علػا الػداخل  لتي تصىػ ى منهػا 
ػػػػ ةمكانتهػػػا االجتماعيػػػػ مومتهػػػػا. يف ىػػػػ ه املرحلػػػػة الػػػػف رىـ حػػػػ  مػػػػن التقػػػػدير ألالقدظمػػػػة  كحتي

احلػػط مػػن انتشػػرت  يهػػا اقا ػػة القصػػور ألكؿ د عػػة بػػني الكػػرد  مت خطػػو أكذل اهطػػوات يف 
املنكمشػػة علػػا  تػػوشػػةف املػػرأة. كبػػدأ التآكػػل كاالىػػرتاا يصػػي  مسػػات اجملتمػػع الكػػردم كبني

لظاىرة الشرؼ  حيث دخلت النساا يف ك عية يتم بيعهن كشراؤىن كح   ييموذاهتا كتق
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 شػرع بػػربراز    مبػادلتهن ببعضػهن  يهػػا. أمػا الرجػػل الػ م حتطمػت إرادتػػو االجتماعيػة كليػػان 
 تو كنفوذه  اه النساا القريبات منو. احيقوتو كنالكامل 

بينما شكل اإلسالـ أر ية لالنطالقة السياسية يف العديػد مػن اجملتمعػات  دل ضمصػل 
مػػا أذلػك لػػدل الكػرد دمػػا تسػب  يف ظهػػور تػػةاريات سػلبية جديػػة يف التنظيمػات الالحقػػة. 

ر  كالػف قلػت  يهػا يف املرحلة الكامنة بني أكاسط القػرف التاسػع كأكاخػر القػرف احلػادم عشػ
  وطات القول اهارجية املهيمنػة  كلػدت الفرنػة املناسػبة للكػرد لتةسػيه كيػاف مسػتقل 

ان للثقا ػػة الكرديػػػة ثػػالدكلػػة الكرديػػػة املركانيػػة الػػف شػػكلت منف تكنتيجػػة ذلػػك تةسسػػ .هلػػم
املتعلقػػة بػػاألدب الكػردم كالفػػن الكػػردم. لكػػن املػػةاورات كأسػفرت عػػن ظهػػور العديػػد مػن 

يولوجيػػػة اإلسػػػالمية توللػػػت يف أعمػػػاؽ الكػػػرد لدرجػػػة كبػػػرية  يػػػث دل يػػػنعكه ىػػػ ا األيد
صمػػػػايب علػػػػا حيػػػػاهتم االجتماعيػػػػة البتػػػػة  بػػػػل اسػػػػتمرت السياسػػػػة اإلسػػػػالمية يف التطػػػػور اإل

ارات. علػا كجػو العمػـو تػأ ل يف بعو التكوف هتميش املرأة ك ريدىا من ىويتها بةبعاد 
كالقدريػػة كالعػػيش ألجػػل ال ػػري يف اجملتمػػع الكػػردم   ر اإلسػػالـ خصػػائص اهنػػوع كالػػ ؿطػػوٌ 

 .كدل يقم بالدكر املوحِّد كاملطوِّر للبص االجتماعية كما حصل لدل العرب كالفرس كاألتراؾ
 ل علا عاتقو مهمة عرقلة نضوج التناقضات االجتماعية. محبل علا العكه متامان  

ت الرتكية اآلتية من الشرؽ يف أكاخر بعد اايار الدكلة الكردية املركانية علا يد املوجا
التمتػع باسػتقالؿ املتميزة بقػدرهتا علػا  القرف احلادم عشر  بدأت مرحلة العشائر الكردية

سػػنني طويلػػة. كقػػد نضػػجت لحتػػت كنػػن العثمػػانيني املوجػػود داخلػػي  ػػمن نطػػاؽ احلكػػم 
وينػػػة كتعشعشػػػت يف أعمػػػاؽ التك ةاإلقطاعيػػػة يف كردسػػػتاف يف ىػػػ ه الفػػػرتة بدرجػػػة ملحوظػػػ

االجتماعية. كانعكست آاار العجز التاـ عػن تػةمني الوحػدة بػني العشػائر الكرديػة يف ظػل 
سلطة مركزية علػا اجملػالني األديب كالفػا إذل جانػ  احليػاة االجتماعيػة كالثقا يػة  إذ ظمكػن 
ملػػػا السػػػػمة التجزيئيػػػة كالتعصػػػػبية لدقطاعيػػػػة علػػػا الكػػػػرد بشػػػػكل  ػػػارب للنظػػػػر يف ىػػػػ ه 

ظمكػػن مالحظػػة العراقيػػل  "كعدكلػػة مدركيػػش عبػػدك" "مػػم كزيػػن"ملحمػػف  يفػػاملػػةاورات.  
النا ػة عػػن التخلػػن اإلقطػاعي  كسمػػط التطػػور اىلػػارم  ػاه الرلبػػات الوطنيػػة كالدظمقراطيػػة  
كالعجز عن تشكيل الوحدة االجتماعية كما زٌل ذلك عن مساكئ. إف الفشل املػ كور ىنػا 

العشػب كاحليػاة. مػن ىنػا ظمكػػن اإلدراؾ أف عيد علػا نػتعبػري عػن الفشػل املعػاسل يف الػوطن 



 136 

إلنطالقػػات احلانػػلة يف ىػػ ه املرحلػػة دل تتحػػل  بػػالقوة الكا يػػة لت يػػري النظػػاـ املوجػػود  كأف  ا
. أىو املخا ات النا ة عن خلب جمتمع  هما يتم اجرتار   بكم علا كجو العمـو

ػػػػػلة إذل  إ ػػػػا ة إذل ذلػػػػػك حصػػػػػل التنػػػػوير لػػػػػدل أطفػػػػػاؿ العػػػػائالت األرسػػػػػتقراطية املرسى
  ني يف ال ػػػربتالتمػػػدف كالقوميػػػة اىلػػػاريظػػػاىرك العانػػػمة العثمانيػػػة يف ىػػػ ه الفػػػرتة تػػػةاران ب

ىػػػ ا مػػػا آؿ  ػػػم إذل تةسػػػيه " عيػػػة  .كبالت ريػػػ  املتطػػػور لػػػدل العثمػػػانيني علػػػا السػػػواا
د عػت العديػالتعارل الكردية" الف مورست  يها األنشطة االجتماعية كالثقا يػة كالفنيػة  ك ي 

. ىػ ا إذل جانػ   ػمنها من املةاورات املتميزة تكانتهػا الر يعػة كاهلامػة يف األدب الكػردم
اىلمعية  أف املرأة الكردية متكنت من تةسيه تنظيمها اهاص  ا ألكؿ مرة يف كنن ى ه 

االرتقاا باملستول االجتماعي للنساا.  شكلت " عية النساا الوطنيات" الف استهد ت 
ة النسػػائية ارمصػػرت يف حػػدكد زمػػرة منتخبػػة ك ػػيقة  عجػػزت عػػن إطالػػة يػػعلكػػن ىػػ ه اىلم

 علينا عدـ إشماؿ تةاريات الظركؼ القائمة آن اؾ يف تبعثرىا أيضان. باملقابل  .عمرىا
مػػع اايػػار الدكلػػة العثمانيػػة يف مطلػػع القػػرف العشػػرين بػػدأ الصػػراع التحػػررم املرتكػػز إذل 

حيػث انضػمت   را ػي كردسػتاف كاألنا ػوؿ احملتلػةوب القاطنة يف أعالوحدة املشرتكة للش
نظػػػػػاـ ك الثقا يػػػػػة.  نبنشػػػػػاط ك اعليػػػػػة الرتبػػػػػاطهن بػػػػػاألرض كأنػػػػػالته بالنسػػػػػاا هلػػػػػ ه احلػػػػػر 

اىلمهوريػػػػػة الػػػػػ م ك ػػػػػعت لبناتػػػػػو األكذل تقاكمػػػػػات كػػػػػال الشػػػػػعبني كتضػػػػػحياهتما اىلسػػػػػاـ 
ىضػػة للدظمقراطيػػة ظمتلػػك قاعػػدة توتاليتاريػػة أحاديػػة مناإذل كيػػاف املشػػرتكة  حتػػوؿ  يمػػا بعػػد 

 والكػرد كهتاكيػتػردم حطمت التوازف الطبيعي الكامن يف ى ه الوحدة  دما أدل إذل  ػ ير 
طبيعيػػة لػػ لك. كبػػدخوؿ الكػػرد  الػػ ين كػػا حوا للحفػػاظ علػػا كنتيجػػة بػػاطراد  رمػػو القػػاع 

بػادة العصيانات  كتعر هم نتيجتها للمجازر كدمارسػات اإلنكػار كاإلكجودىم  يف مرحلة 
 يبطوا يف آالـ مريرة كشع  حصيلة ذلك.  ؛املكثفة

حيث أبدت أعظم املقاكمات  ةارت   أما انضماـ املرأة هل ه العصيانات  بارز لل اية
املرأة الكرديػػػػة املضػػػػطهدة مػػػػن عديػػػػد مػػػػن النػػػػواحي شػػػػعرت  ػػػػبفاعليػػػػة يف سػػػػياؽ تطورىػػػػا. 

 لالقػػػػو بالنقمػػػػة كال ضػػػػ  مػػػػن الصػػػػميم علػػػػا سياسػػػػات اإلحمػػػػاا كاإلنكػػػػار الػػػػف مارسػػػػتها 
وؼ ببسػػالة. كمػػا أف حساسػػيتها الفائقػػػة فاالسػػتعمارية احلاكمػػة  تحػػدهتا يف مقدمػػة الصػػ

 اه القضايا االجتماعية جعلت من حبها لارض كلثقا تها كتشبثها  ما ذريعة ملقاكمتها 



 137 

مثػة نسػاا حتملػن مهػاـ  .كدا عان هلا   استلمت املهػاـ يف تسػيري العصػيانات يف كػل امليػادين
ف قػدكة ضمتػ ل  ػا ك د ػالعامػة    نيضان يف امليداف العسكرم إذل جانػ  مسػاشماهتالقيادة أ

يف احلػػػرب ببسػػػالتهن كبطػػػوالهتن كجسػػػارهتن. كمػػػن بػػػني النسػػػاا الالئػػػي لعػػػ  دكران بػػػارزان يف 
إدارة العصػػياف  ػػ اهتن كمهػػارهتن كريػػادهتن هلػػا إذل جانػػ  زعمػػاا العصػػياف مباشػػرة  نػػ كر 

ف إذل ز ك"بسػػػو" يف ديرسػػػيم  ك"برطمػػػاف" يف آمػػػد؛ حيػػػث رمػػػ اسػػػم "ظريفػػػة" يف كػػػوجكرم 
تقاليػػد  نالتعبػري عػن تشػبث املػرأة الكرديػة  ػػ كرىا كمحايتهػا لكرامتهػا كعزهتػا. بالتػارل خلقػ

مقاكمػػػة عظيمػػػة مالفػػػة مػػػن املسػػػاشمات العريقػػػة للنسػػػاا يف التػػػاريخ الكػػػردم  يػػػث تو يػػػت 
 اآلالؼ من النساا بشجاعة يف ى ه العصيانات. 

إذ دل   كثػػر املصػػاع  كاآلالـ كثا ػػة مت معايشػػتها يف تػػاريخ جنػػوب كردسػػتافأدل إحػػ
النزاعػات كسػوا التفػاىم ئػة نتيجػة دخمرج ل اتػو مػن مرحلػة التمػردات املبتحتديد يقدر علا 

تػػًو بعػػد يف ىػػ ا اىلػػزا حػػ  يومنػػا نف دل تالػػالكرديػػة  ك بػػني االم اطوريػػة العثمانيػػة كالعشػػائر 
كإف تواجػػدت عػػدة  ػػوراؽ  يمػػا  -اد احلركػػات الكرديػػة مػػع ذلػػك إذل اعتاحلػارل. تعػػود دكا ػػ

املصػػاحل العشػػائرية الضػػيقة أساسػػان هلػػا أيػػديولوجيان  كاياذىػػا علػػا القػػول اهارجيػػة  –بينهػػا
لتعػػػاشل بػػػ لك  ػػػعفان جػػػػديان با تقارىػػػا إذل برنػػػام  قػػػوم يواجػػػػو أالعيػػػ  القػػػول اهارجيػػػػة 

د أف السياسات بني نفوؼ الشع . يف املقابل ذم كاإلرىاؽ الناجم عن احلركب املندلعة
الف تطبقها تلك القول علا عمـو كردستاف  كأسالي  احلرب اهانة الف تتبعها ب رض 
متزيػػػب النسػػػي  االجتمػػػاعي؛ قػػػد جلبػػػت معهػػػا  ػػػ ر العقػػػم كاالنسػػػداد كأدت إذل يريبػػػات 

 عميقة يف البنية االجتماعية. 
يف الفعاليات النضػالية املتطػورة يف جنػوب كردسػتاف  ة كنشاطا ساشمت املرأة  مٌ ممثل
أابتت كجودىا يف اجملاؿ األديب أيضػان  لكننػا نػرل ارمسػاران  قد القرف التاسع عشر  خالؿ 

هلػػا ال ظمكػػن تلمػػه أاػػر ملحػػوظ كمػػا كا ػػحان يف مكانػػة املػػرأة مػػع حلػػوؿ القػػرف العشػػرين.  
نػػة نقيػػ " ان أمثػل "حفصػػة خمن ىػػ ه الكفاحػػات املػ كورة عػػدا عػػدة أمسػاا معرك ػػة مػػ ػ

ك" اطمػػػة حمػػػي الػػػدين". ىػػػ ا إذل جانػػػ  "ليلػػػا قاسػػػم" الػػػف يعر هػػػا كػػػل كػػػردم شخصػػػية 
و متيػػزت بػػ ملػػا لتصػػبا ىػػ ه الفتػػاة الكرديػػة ملحمػػة خالػػدة  ات عزظمػػة ال تلػػنيأبيػػة ذمقاكمػػة 
 تواقفهػػا النضػػالية الشػػجاعة يف نػػراعها العنيػػد  ػػاهمكانػػة  ريػػدة يف التػػاريخ الكػػردم مػػن 
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تقاليػػػد املػػػرأة الباسػػػلة. إف عجػػػز ىػػػ ا اىلػػػزا اىلنػػػويب مػػػن  االسػػػتعمار العػػػريب لتمثػػػل بػػػ لك 
كردستاف عن نيل النصر رلم كل ى ه املقاكمات العظيمة  جل  معو يةسػان عميقػان. كمػا 
أف النسػػػاا املنضػػػمات إذل الكفاحػػػات اىلاريػػػة دل يسػػػتطعن إحػػػداث ايػػػة ت يػػػريات بسػػػب  

 ضوابط االجتماعية. الك ب هلن  ةدداحملاملكانة 
يسػد رمقهػا.  نظػرة  كنل الفقر كالباس أعلا درجاتو يف ى ه املنطقة الف ال تنت  ما

  احلركػػػات الضػػػيقة األ ػػػب للمػػػرأة  صػػػرىا  ػػػمن حػػػدكد القػػػيم التقليديػػػة كماسسػػػة العائلػػػة
أسػػػفر عػػػن إبعادىػػػا عػػػن األنشػػػطة االجتماعيػػػة كالسياسػػػية. كمػػػا أف تقػػػرب ىػػػ ه احلركػػػات 

الف قػادت الكثػري مػن االنتفا ػات كبػادرت يف  –كل برالماتيكي من املرأة السياسية بش
جعلهػػػا تبقػػا عػػاجزة عػػػن تشػػكيل قػػػوة كتنظػػيم متػػػني  -إيقػػاؼ التنػػاحرات الداخليػػػة أيضػػان 

هلػػ ه العلػػة ا ػػطرت لتحمػػل املخا ػػات النا ػػة عػػن ىػػ ه السياسػػات العامػػة باسػػم املػػرأة. 
 املتبعة  رلم أاا دل تستحب ذلك. 

.   يف ىػػػ ا اىلػػػزا ػػػافو قػػػع شػػػع  مثػػػة كا إرادتػػػو مكسػػػورة كآمالػػػو حمطمػػػة  كعاملػػػو متقػػػـز
   البنيػػػػػة اإلقطاعيػػػػػة الرجعيػػػػػة عػػػػػ  ػػػػػمن ىػػػػػ ه التشػػػػػكيلة تتخػػػػػبط املػػػػػرأة يف زكاؿ أشػػػػػد كأ

املقػػػاييه اإلسػػػالمية  قػػػد خلقػػػت مخػػػوالن عميقػػػان لػػػديها  كىزلػػػت مػػػع كالعشػػػائرية املتداخلػػػة 
اإلنػػػاث" مسػػػتمران ىنػػػا كعػػػادة ختػػػاف مهمػػػة. كال يػػػزاؿ " واهػػػا كتطلعاهتػػػا إذل احليػػػاة بنسػػػبة 

املهػػػػتم بالشػػػػكليالت رجعيػػػػة لل ايػػػػة. ىػػػػ ا إذل جانػػػػ  تطػػػػور الػػػػنمط البورجػػػػوازم الصػػػػ ري 
الشػرائا القاطنػة بػالقرب مػن مسػاكن كالت ريات يف املظهر اهارجي  حسػ   يف نػفوؼ 

ملدينػة  كاللػواك سػنحت املتةارة منهم. كزمػص بالػ كر ىنػا النسػاا املاكثػات يف اأك العرب  
بتكوينػػة  كريػػة منحر ػػة كتبنػػني أكثػػر أشػػكاؿ ني حظػػالفرنػػة هلػػن بػػالتعلم كلػػو قسػػيمان  إذ 

 املزيفة رجعية. 
عرنػػة يف كػػل ميػػادين احليػػاة  ػػمن ز كتعشػػعش التشػػبو بالبورجوازيػػة الصػػ رية املنحر ػػة كال
مار كاالسػػت الؿ مسػاعدة لالسػتثأجػواا تسػودىا املقػاييه اإلقطاعيػة. بل ػػت النسػاا حالػة 

ة الرجعيػػػة  كبالتػػػارل تفشػػػي املاديػػػة كسػػػيادة ظػػػركؼ احليػػػالتػػػاـ بسػػػب  انعػػػداـ اإلمكانػػػات ا
مثلمػا وش بشكل بارز كتصاعد احلػط مػن شػةف املػرأة بشػكل ال يسػتهاف بػو. فحاا كال الب

للرجػل  دل يبػبى هلػا انعدـ التطور احلر للمرأة يف أحضاف النظاـ ال م تسػوده التبعيػة التامػة 
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لمػػا تنفػػتا قم دكر يف الكيانػػات االجتماعيػػة كالسياسػػية أيضػػان  كذممػػت لػػديها تشػػكيلة أ
علػػػا اهػػػارج  تفتقػػػر إذل إمكانيػػػة التعبػػػري عػػػن ذاهتػػػا  منكمشػػػة علػػػا نفسػػػها  منعزلػػػة عػػػن 

 ال ري.
إف تطبيػػػب اإلعػػػداـ بػػػال حماكمػػػة  ػػػب املػػػرأة بعػػػد اسػػػتعمارىن اقتصػػػاديان  كاسػػػتثمارىن 

كا ػػة النسػػاا.  معضػػلة مشػػرتكة بػػنييعتػػ  الػػداخلي إذل اهػػارج؛ جنسػػيان كانعكػػاس التفسػػخ 
كمػػا اللجػػوا إذل االنتحػػار  ػػرؽ الػػ ات كتفشػػيو بكثػػرة يف جنػػويب كردسػػتاف  سػػول ماشػػر 
علا طفحاف حدكد التحمػل للتشػكيلة االجتماعيػة املوجػودة.  مػن ناحيػة تسػتخدـ املػرأة  

ر ية السائدة لعدالة القوانني العي  كمادة إلشباع النزكات كالفحوش  كمن ناحية أخرل ترتؾ
 داخل األسرة بعيدان عن املشاركة يف األعماؿ السياسية كاالجتماعية. 

رلػػػػم اجملػػػػازر اىلماعيػػػػة احلانػػػػلة مػػػػن قبيػػػػل جمػػػػزرة حلبجػػػػة  كالنػػػػزكح اىلمػػػػاعي  كىػػػػ ه 
الدرجة من االرمطاط الكبري؛ إال إف التشبث باألنل كاىلوىر يظهػر كخانػية ىامػة حػ  

ىػػ ا اىلػػزا. أمػػا املػػرأة اىلنوبيػػة الػػف تعتػػ  القػػوة األساسػػية للحفػػاظ علػػا الوطنيػػة   اليػػـو يف
 حتظا تكانة متميزة حلمايتها للثقا ة كالل ة الكردية كمحلها إذل يومنا ى ا.

 االنفصػػػػاؿ املديػػػػػد  .يعتػػػػ  شػػػػرقي كردسػػػػتاف "إيػػػػراف" أكؿ جػػػػػزا يعػػػػاشل مػػػػن التشػػػػتت
كبػػػريان بشػػػةف الوحػػػدة الوطنيػػػة. إال أف املشػػػاعر   كالسياسػػػات اهانػػػة املتبعػػػة  خلقػػػت يةسػػػان 

الوطنيػػػة حا ظػػػت علػػػا حيويتهػػػا بػػػني نػػػفوؼ الشػػػع   حيػػػث عػػػ ت العاطفيػػػة كاحلنػػػني 
ا يف اآلداب مػػالعميػػب النػػا ني عػػن االنفصػػاؿ املسػػتمر حػػ  القػػرف الثػػامن عشػػر  عػػن ذاهت

وطنيػػػػة تصػػػػوير الإف الكرديػػػػة كعلػػػػا األخػػػػص الشػػػػعر   ظهػػػػرت النسػػػػاا الشػػػػاعرات أيضػػػػان. 
دؿ إسمػا يػعشػب يف املػةاورات املتبقيػة إذل يومنػا  اتكاحلنني إذل كردستاف علػا شػكل حكايػ

ة علػػا اسػػتقالهلا الدكلػػة الكرديػػة كػػن املػػدة القصػػرية املػػارٌ ل .علػػا مػػدل كػػ  اآلالـ املعاشػػة
املهابادية  كما تبعها من جمازر  تسب  يف عدـ نشاط ى ه اآلماؿ كاألشواؽ  كاستمرارىا  

كالكػورانيني  عواطن ال لػري. كالنقسػاـ اجملتمػع يف داخلػو إذل الكرمػان  كالصػورافكمجرد 
  ك ػزؤ كػل قسػم منهػا عشػائر أك عػائالت  بقيػت ىػػ ه كاآلكراميػني كالكػاهلوريني كاللػوريني

املنطقػػػة قانػػػرة عػػػن تسػػػيري نضػػػاؿ قػػػوم  يهػػػا. كمػػػا آؿ ازمفػػػاض نسػػػبة التعلػػػيم كالعمػػػل يف 
"  كتو رىػػػػػػػا يف املنطقػػػػػػػة األخػػػػػػػرل كالكلهػػػػػػػوريني كاللػػػػػػػوريني طب املسػػػػػػػماة بػػػػػػػػ"الكرمان ااملنػػػػػػػ
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 ب من الفوارؽ الثقا ية لتتحوؿ إذل سمط لالنفصاؿ  يما بينهما. "الصوراف"  عم  
أزالت الدكلة كل أجواا الوحدة كالتعاكف يف ى ه املنطقة الف شهدت التمردات علػا 

و لػػيه تقػػدكر الكػػرد أف نػػأالتػػوارل  كقامػػت بالدعايػػة علػػا أف كػػل شػػيا سػػيبقا كمػػا ىػػو ك 
م. ك ػ ه السياسػة الػف حظيػت هرامية ب لك إذل ترسيخ التجزئة بني نػفو  ؛يتوحدكا أبدان 

كالتبعيػػػة للدكلػػػة كلػػػو علػػػا أسػػػاس املنفعػػػة بػػػني بنسػػػبة معينػػػة مػػػن النجػػػاح  تطػػػورت العمالػػػة 
ا ىػو باألخص بني الرجاؿ  أما ك ع املرأة  من البنية العائلية  يشبو مالشع . برز ى ا 

بػػل كايػ  أبعػػادان أعمػب برتسػػيخ اآلليػات االسػػتعمارية الضػػالطة   عليػو يف األجػػزاا األخػرل
لػػ اهتا بػػةكثر األشػػكاؿ رجعيػػة  كبتوطيػػد نظػػاـ الدكلػػة ك ػػب القػػوانني اإلسػػالمية. كأم حتػػدو 
للمػػرأة يعاقػػ  بةشػػد العقوبػػات  حيػػث حػػددت القػػوانني مكانػػة املػػرأة كك ػػعيتها كمواقفهػػا 

التفانػػيل  كأعػػدت األكسػػاط لتحركهػػا  ػػمن ىػػ ا النطػػاؽ متامػػان. كهػػوؼ  كسػػلوكها بػػةدؽ
  قػاـ بو ػع حػدكد ملسػتواىا والنظاـ من القوة الكامنة يف املرأة  كالف قد تشػهرىا يف كجهػ

قػد حرمػت منهػا املػرأة  السياسي كاإلدارم. أما احلقوؽ القسمية املمنوحة للمرأة الفارسػية 
مػن بلولهػا  ات االجتماعية كالطبقيػة حتػت املراقبػة كػي ضمػدٌ درجت كا ة األر يالكردية  كأي 

 إذل مستول الوعي كالقوة. 
تتواجد النساا القويات املشاركات بنشاط للفعاليات اإلنتاجية يف املناطب اىلبلية من 

خفو كعالقػػػػػاهتن مػػػػػع العػػػػػادل اهػػػػػارجي مػػػػػنشػػػػػرقي كردسػػػػػتاف  لكػػػػػن مسػػػػػتواىن التعليمػػػػػي 
يػػد مػػن الطبػػائع اإلانيػػة كالثقا يػػة الكرديػػة كجسػػداا يف  ػػعيفة. كبينمػػا حػػا ظن علػػا العد

شخصػػياهتن كمػػا ىػػػي  إال أاػػن ينسػػػحقن حتػػت اقػػػل كطػػةة املعػػػايري اإلقطاعيػػة يف الوقػػػت 
عينو. من جان  آخر   النساا الكرديات املتعامالت مع الشعوب األخرل  كاملتمكنػات 

إلسػالمية  بسػب  ان ػالؽ النظػاـ من تطوير ذاهتن نوعػان مػا  يػرمني  قػط إذل إزالػة املعػايري ا
قن كػػل قضػػاياىن علػػا ذاتػػو. أمػػا الشػػرضمة احملػػدكدة مػػن النسػػاا املثقفػػات كالعػػامالت  ػػيعلٌ 

علػػػا النظػػػاـ اإلسػػػالمي كيبحػػػثن علػػػن سػػػبل خالنػػػهن الفػػػردم. كمػػػا أف انتشػػػار التجػػػارة 
باملخػػػػدرات كاهلريكئػػػػػني كاالنشػػػػ اؿ بالتجػػػػػارة احلدكديػػػػة  جلػػػػػ  معػػػػو التفسػػػػػخ يف اجملتمػػػػػع 

رلػػم كػػل التػػةاريات  .ليػػنعكه يف العائلػػة علػػا شػػكل دمارسػػة العنػػن كاالسػػتثمار اىلنسػػي
إال أاػػا تعتػػ  القطػػاع   اإلسػػالمية اإلقطاعيػػة الثقيلػػة علػػا املػػرأة يف عمػػـو شػػرقي كردسػػتاف
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األكثػػر  عاليػػة كمشػػاركة يف املقاكمػػات احلانػػلة. كرلػػم كػػل ىػػ ه املقاكمػػات الػػف شػػاركت 
 نها من إبراز امسها كطابعها  يها. إاا دل حتوؿ أيان منها إذل قوة متكٌ   يها ع  تارطمها  إال

يف اىلنػػوب ال ػػػريب مػػن كردسػػػتاف "سػػػوريا" الػػ م يعػػػد أنػػػ ر األجػػزاا  تتبػػػني الفػػػوارؽ 
 ػػمنو مثلمػػػا ىػػي احلػػػاؿ يف األجػػػزاا األخػػرل. كبينمػػػا تسػػػود القوميػػة البدائيػػػة يف األمػػػاكن 

مػػن حػػدكد  ةاريات النظػػاـ الرتكػػي يف املنػػاطب القريبػػكه تػػةعمػػن اىلنػػوب الكبػػري  تػػن ةالقريبػػ
 اىلزا الشمارل من كردسػتاف. ىػ ا إذل جانػ  بػركز التعريػ  بسػطوع يف األمػاكن الػف حتػدٌ 

اػػػر ىػػػ ا التنػػػوع كاالخػػػتالؼ علػػػا تشػػػكيلة املػػػرأة أيضػػػان  لكػػػن كبسػػػب  ان القهػػػا أالعػػػرب. 
ة الل ػػػة. ت لػػػ  املقػػػاييه يف عالقاهتػػػا متكنػػػت مػػػن محػػػل اهصػػػائص الثقا يػػػة كمحايػػػال الػػػ  

العائليػة علػا العالقػات عامػة يف ىػ ه املنطقػة الػػف بقيػت  يهػا ماسسػة األسػرة أكثػر تػػةاريان 
كحما ظة علا ذاهتا   يث خلقت  منها التبعية العميقة بدا ع عدـ انصهار املػرأة  ػمن 

 النظاـ  كى ا ما أدل بدكره إذل االن الؽ كاالنكماش  اه التطور.
اإلنتػػاج بفاعليػػة تػػزداد أكثػػر يف املنػػاطب الزراعيػػة  كرلػػم تػػدشل يف رأة اىلنوبيػػة تشػػارؾ املػػ

ن امسػػػتول التطػػػور كالتعلػػػيم يف بعػػػو األمػػػاكن  نػػػراه متقػػػدمان يف بعضػػػها اآلخػػػر. كبتكػػػا
النزكح إذل املدف العربيػة هتيػةت األر ػية لنجػاح سياسػة الدكلػة يف الصػهر. كبتطػوير النظػاـ 

طػػػور اىلانػػػ  الشػػػكلي يف الشخصػػػيات كللػػػ  عليهػػػا تقليػػػد لرأمساليػػػة بشػػػكل حمػػػدكد  تل
ال ػػػػرب يف املظػػػػاىر. أمػػػػا التناقضػػػػات مػػػػع السياسػػػػات اهانػػػػة الػػػػف تتبعهػػػػا الدكلػػػػة  هػػػػي 
سطحية  ككػ لك الطموحػات كالتطلعػات. كيف ىػ ه البنيػة االجتماعيػة الػف تكػاد تتجمػد 

مػان. ىػ ا بػدكره  يها التناقضات يصبا كل شيا حتت العادم كيبقا يف مستول كاحػد دك 
كالبعد عن الدراسات املعقمة يف الشخصية  باإل ػا ة إذل بػركز  السطحية الزائدةما خلب 

عػػن  اخصػػائص عػػدـ القابليػػة إلحػػداث تطػػورات ج ريػػة  العػػيش بةىػػداؼ نػػ رية  الر ػػ
ة  إال أف الفػرد يبقػا حمركمػان نػالتبعية السائدة. كرلم التمتع برمكانية التعلم املسػتويات معي

صمػػػاد  رنػػػة عمػػػل يف دكائػػػر الدكلػػػة الرمسيػػػة. رلػػػم سػػػيادة الثقا ػػػة العربيػػػة يف املدرسػػػػة مػػػن إ
كأمػاكن العمػػل كلريىػا مػػن األمػاكن  كنفػػوذ الثقا ػة الكرديػػة كليػان يف املنػػزؿ  كرلػم تشػػكيل 
ذلػك تناقضػػان حػادان يف مضػػمونو؛ إال أنػو ال يػػتم التمييػز بػػني ذلػك بشػػكل ملحػوظ   ػػردكد 

ليات االستعمارية الضالطة الػف طورهتػا الدكلػة. أمػا التصػدم للدكلػة الفعل حمدكد  اه اآل
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أك انتقادىػػػػا أك حماسػػػػبتها   ػػػػةمر مسػػػػتحيل. بػػػػل علػػػػا العكػػػػه مػػػػن ذلػػػػك   الدكلػػػػة ىػػػػي 
 ماسسة ىامة تستحب التقدير  أم أف النظاـ قد  سد يف الشخصية متامان. 

قػد اعتمػد  –ملػرأة كخانػة ا –ما بيناه   ػرف الشػع  يف اىلنػوب الصػ ري لكل إ ا ة 
املشاركة الفعالة من  تعر و علا نضاؿ احلرية يف بدايات مراحػل تطػور نضػالنا  كاسػتمر يف 

كا ػة النػػواحي. كقػد أاػػر ىػػ ا علػػا مػدل التػػاريخ النضػارل مبينػػان اسػػتعداده لػ لك مػػن  ذلػك 
ادة الو ع علا األجزاا األخرل إصمابيان  إذ يعود الفضل األك  يف ذلػك إذل  عاليػات القيػ

املكثفػػػة سػػػواا تػػػدريبيان أك تنظيمػػػان. كمػػػا أف االنضػػػماـ املكثػػػن للمػػػرأة إذل نػػػفوؼ الثػػػورة 
 بشكل خاص تسب  يف ىز دعائم النظاـ كد ع الدكلة لت يري تقرباهتا أيضان. 

اكتسبت اهلجمات كالتحامالت املستهد ة للكرد أبعػادان منظمػة أكثػر بعػد التمػردات 
قوميػػة البدائيػػة  كاملفتقػػرة لاسػػه الفلسػػفية كاأليديولوجيػػة الكرديػة احلانػػلة ك ػػب مفػػاىيم ال

ة  كالعػػاجزة عػػن امػػتالؾ قػػوة براجميػػة كتنظيمػػة نػػائبة  كاملنتهيػػة بالفشػػل نتيجػػة كػػل مالسػػلي
االسػػػتعمارية كػػػل جهودىػػػا ىػػػ ه األسػػػباب. كباتبػػػاع السياسػػػات اهانػػػة بػػػ لت األنظمػػػة 

قيمػػو الوطنيػة كاملعنويػة كإ رالػػو  لتكػريه األسػالي  املسػتهد ة إلبعػػاد الشػع  الكػردم عػن
مػػػن اقا تػػػو كىويتػػػو األنػػػلية  كعملػػػت علػػػا توطيػػػدىا يف اجملتمػػػع بكا ػػػة ماسسػػػاتو. متػػػت 
االسػػػتفادة مػػػن املاسسػػػات العائليػػػة كالدينيػػػة كاحلقوقيػػػة بػػػةعلا املسػػػتويات يف  يػػػع أجػػػزاا  

زة هلػػػػػ ه كردسػػػػػتاف األربعػػػػػة باعتبارىػػػػػا الوسػػػػػيلة األساسػػػػػية للصػػػػػهر. كرلػػػػػم التػػػػػةاريات البػػػػػار 
املاسسػات يف كػل األجػػزاا يف  سػيد كترسػيخ الشخصػػية الكرديػة كتشػكيلتها اهصائصػػية 

إال أف ماسسػػة العائلػػة متيػػزت بػػدكر دميػػز أكثػػر  ػػ ا  -مػػع تواجػػد بعػػو الت ػػريات أيضػػان  –
 الشةف. 

اي  االستعمار ماسسة األسرة مفتاحان لو يف كاقع اجملتمع الكردم ال م  مرت  يو 
ية كاالجتماعية املشرتكة   طمػر ذاتػو بالتػارل يف إطػار عشػريتو كعائلتػو  حسػ  القيم الوطن

كحٌوهلػا بػػ لك إذل كيػػاف خطػػري جػػدان  يتعشػعش  يػػو التخلػػن علػػا األنػػعدة األيديولوجيػػة 
كالسياسػػػػػػػية كاألخالقيػػػػػػػة كالثقا يػػػػػػػة كاالقتصػػػػػػػادية.  املمارسػػػػػػػات كالضػػػػػػػ وطات كاآلليػػػػػػػات 

مػن ىػ ه املاسسػة بػارة للػ ؿ كاهنػوع كالتسػاـك  االستعمارية اهانة يف كردسػتاف جعلػت 
 يث ال ترتبط بالدكلة علا أسػاس مصػاحل معينػة  بػل تتبعهػا بعبوديػة تامػة  كت ػدك أسػرية 
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التقاليػػػػػػػد اإلقطاعيػػػػػػػة يف احليػػػػػػػاة بةسػػػػػػػوأ األشػػػػػػػكاؿ. ىكػػػػػػػ ا تطػػػػػػػورت العالقػػػػػػػات الوطنيػػػػػػػة 
 احلدكد. كالدظمقراطية يف العوائل الكردية علا أسه منحر ة كإنكارية ألبعد

بينمػػا رمػػا االسػػتعمار إذل اإلبقػػاا علػػا اجملتمػػع يف أكثػػر املسػػتويات يلفػػان  قػػاـ بنشػػر 
الفقػػػػػػر كالبػػػػػػاس االقتصػػػػػػادم بػػػػػػني النػػػػػػاس مػػػػػػن جهػػػػػػة  كنسػػػػػػن كػػػػػػل املاسسػػػػػػات الوطنيػػػػػػة 
كاالجتماعيػػػػة املوجػػػػودة مػػػػن جهػػػػة اانيػػػػة. ىػػػػ ا مػػػػا آؿ إذل حصػػػػوؿ تنشػػػػئة عائليػػػػة مزيفػػػػػة 

بيقهػا يف كردسػتاف   اإلنسػاف الكػردم احملػرـك مػن كمصطنعة لدت سياسة خانػة يػتم تط
الوطنية كاحلرية كاملقدسات املثيلة هلا  تيرًؾ ليهدر كل طاقاتو كيرٌكزىا علا ماسسة األسػرة. 
لقػػد ظػػن أنػػو سيسػػػتطيع العػػيش بتةسػػيه عائلػػػة ل اتػػو كاإلكثػػار مػػػن ال ريػػة  يهػػا. كب ضػػػو 

الف يعيشها كيعانيها  دل يتمكن من  النظر عن الظركؼ االقتصادية كاالجتماعية كالثقا ية
تةمني أر ية مالئمة ملستقبل آمن لاجياؿ الصاعدة. كبالتارل يرتعرع األطفاؿ بال أنػوؿ 

 أك تعليم كظمسوف ذكم تكوينة جاىلة كمائعة زعرانة يف كسط عائلة كه ه.
تتخػػبط العائلػػة يف درامػػا  عليػػة يف كردسػػتاف حيػػث حتولػػت إذل كسػػط تعمػػو الفو ػػػا 

مة كيطمػر  يػو الفكػر كتتحػوؿ اإلرادة إذل لػوح ييكتػ  عليػو مػا يػراد مث ظمحػا مػ  يػراد  التا
 ػمن كػل كيتشتت  يو اإلنساف إذل أشالا مبعثرة؛ متامان كما ىو مثلث برموذا الشيطاشل. 

ال م تعػرض لشػ  املمارسػات االسػتعمارية اهارجيػة  -ى ه الوقائع جنا الرجل الكردم 
  ككػػػػػٌرس كػػػػل املسػػػػاكئ البػػػػارزة يف سمػػػػط السػػػػلطة كالنفػػػػػوذ يف ورديػػػػالػػػػف حتػػػػط مػػػػن شػػػػةنو كتي 

داخل العائلػػة بالتمػػاـ. ىػػ ا مػػا أدل إذل إحساسػػو تشػػاعر لػػإذل تسػػري  ذلػػك  -شخصػػية
ك العائلػة كرئيسػها نتيجػة الضػ وطات الػف ظمارسػها عليهػا  السلطة املزيفة  كالظػن بةنػو مىلًػ

كدمسػوخ مفلػه   يهػا؛ مػع أنػو يف احلقيقػةلقػة املطكخداع ذاتو بالتصور بةنو القوة املسػيطرة 
 يطبب عليها ف اه الدكلة كالوطنية كالقيم املعنوية كالعالقات االجتماعية. أما العالقات ال

ى ا النفوذ كالتسلط بكثا ػة   هػي عالقتػو مػع املػرأة  حيػث ال شػ ل لػو سػول حتويلهػا إذل 
 ة لو. ععبدة خان
إذل إبػراز قوتػو علػا املػرأة مػن خػالؿ  ني ـ املهيمنػالرجل الكردم العبد  اه احلكػا نزع

اهليمنة اىلنسية  كجهد لتاليف  شلو كىزظمتو  اه النظاـ االسػتعمارم كإ السػو االجتمػاعي 
من خػالؿ املمارسػة اىلنسػية ليشػكل ل اتػو سػيطرة مزيفػة يقػـو  ػا. كمػثال يفتقػر إذل إقامػة 
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زجػت بػو يف أيضػان ضػائقات االقتصػادية العالقات السياسية كاالجتماعيػة السػليمة   ػرف ال
لديػػػػو كلمػػػػا تعمقػػػػت  هػػػػا إذل أسػػػػري لنزكاتػػػػو الشػػػػهوانية كلرائػػػػزه يحتػػػػوؿ  ةانسػػػػدادات خانقػػػػ

سػاحتو  –ك  رت. كحصيلة كل ى ه املواقػن الرجعيػة كالريػاا   ػرض الرجػل علػا عائلتػو 
كالضػػػ ط إبػػػداا الطاعػػة لػػػو  كدل يتػػػورع عػػن تنفيػػػ  شػػػ  أنػػواع العنػػػن  –الكػػ ل كالوحيػػػدة 

 يف سبيل ذلك. عليها 
 ػػمن   الناشػػا كسػػط عائلػػة تسػػودىا ىػػ ه األجػػواا –كخانػػة املػػرأة  –دخػػل الفػػرد 

لت حا ػػة منحػػدر حػػاد  نػػمنػػاخ اجتمػػاعي سػػيا لل ايػػة. أمػػا املػػرأة  تعػػيش  ػػمن عائلػػة ك 
 -ناىيػػك عػػن أف تكػػوف نػػاحبة كػػالـ أك  كػػر حػػر -أخطػػر األك ػػاع  حيػػث أاػػا  كهػػ ا
. كدعػػك مػػن أف تكػػوف نػػاحبة قػػرار  للكػػالـ ن حريػػة  ػػتا  مهػػاكػػل البعػػد حػػ  عػػ  ةبعيػػد

درجػات الضػ ط أشػد  هي عػاجزة حػ  عػن أف تكػوف ظػالن داخػل األسػرة. أم أاػا تعػاشل 
ػػكالػػبطش كاالسػػتعمار بشػػ  األسػػالي    الرجػػل الػػ م يي  ت يف اهػػارج  ر كييكبىػػضػػرىب كيينهى

 يػة يػو املػرأة الكرد ال م زجػتيفرغ جاـ لضبو كإ السو علا رأس املرأة. من ىنا  الو ع 
جػرتار املخا ػات املريػرة  ال يعػود إذل أنواتهػا  حسػ   بػل امن انعداـ الشخصية الكبري ك 

إاا تعد احملطػة األخػرية الػف تتجمػع  يهػا سػائر احملصػالت السػلبية النا ػة عػن االسػتعمار 
عتو شػػراا املػػرأة سػػتطااكالعمالػػة يف نفػػه الوقػػت.  مػػن ظمتلػػك القليػػل مػػن املػػاؿ أك القػػوة  ب

الف يشاؤىا متامان كما يشرتم بضاعة ما. كال ظمكننا االستهانة بعدد النساا اللواك تػزكجن 
كنرف علا ذمة رجل كىن دل يتجاكزف سن الرابعػة عشػرة أك اهامسػة عشػرة مػن عمػرىن  
كدل يػػػػدركن ماىيػػػػة األمػػػػور بعػػػػد   يضػػػػطررف رلمػػػػان عػػػػن إرادهتػػػػن إذل الػػػػدخوؿ يف لياىػػػػػ  

ف تكػػوف الزكجػػة الفا ػػلة أك بنػػت العائلػػة احلسػػناا ألة العميقػػة حتػػت اسػػم السػػعي العبوديػػ
 كاملطيعة. 

للخدمػػػػة  دكف  ةألطفػػػػاؿ أك أدااتفػػػػريخ لكمػػػػا يػػػػتم التقػػػػرب مػػػػن املػػػػرأة ككةاػػػػا ماكينػػػػة 
مراعػػػػاة طموحاهتػػػػا  كآماهلػػػػا أك إيالئهػػػػا احلػػػػ  كالػػػػود   يػػػػتم اسػػػػتحقارىا كزجهػػػػا يف العقػػػػم 

ملكية أك سلعة يف كل حلظة. أم أف انعداـ قوة املػرأة كتعقػد لسػااا كالبيكم كالنظر إليها ك
لػػيه بظػػاىرة عفويػػة  بػػل ىػػو مرحلػػة بيل ػػت بتطػػوير تلػػك الظػػاىرة  ػػمن نظػػاـ العالقػػات 
القائمة. كإذا زدنا علا ذلك عنايتها باألطفاؿ  كالفقر االقتصادم  كالض ط االجتمػاعي 
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ابتعػدت كثػريان عػن موانػفات كواػا إنسػاف.  كالسياسي ال م ال يطاؽ؛ نلما أف املرأة قد
رلػػم كػػل ىػػ ه السػػلبيات كاملسػػخ كالتفسػػخ  إال أف املػػرأة الكرديػػة ىػػي الػػف حا ظػػت علػػا 
الل ػػة كالثقا يػػة كالقػػيم االجتماعيػػة الكرديػػة كأحيتهػػا يف ذاهتػػا  ػػمن بنيػػة اجملتمػػع الكػػػردم 

يف اناياىػػا اىلػػوىر الػػوطا التقليديػػة كاإلقطاعيػػة كاملتقوقعػػة علػػا ذاهتػػا. كىػػي الػػف احتػػوت 
 كالوطنية كالتشبث باألرض علا األلل . 

املتينػػػػة العائػػػػدة للعهػػػػد النيػػػػوليف تعػػػػاش يف املنػػػػاطب الكرديػػػػة األـ ال تػػػزاؿ اقا ػػػػة اإلهلػػػػة 
بػػػةقول أشػػػكاهلا.  النسػػػاا الكرديػػػات  لسػػػن مرتبطػػػات كثػػػريان بالػػػدين كالثقا ػػػة كسمػػػط احليػػػاة 

ذلػػػك تحاكػػػاة نسػػػبة حما ظتهػػػا علػػػا ا كثػػػريان. كيتماشػػػا راذات اهليمنػػة ال كوريػػػة  كال يقػػػدٌ 
آماهلػػا كطموحاهتػػا. كظمكػػن اإلدراؾ متامػػان أاػػن قػػبلن  ػػ ا الو ػػع رلمػػان عػػنهن كبػػدا ع مػػن 
الضػػػ وطات املاديػػػة كاملعنويػػػة كالتقاليػػػد املفرك ػػػة علػػػيهن؛ مػػػن خػػػالؿ متػػػردىن عليهػػػا كلمػػػا 

 سنحت الفرنة ذلك. 
إذل ار اجػػػات  PKKصػػػاعد يف كردسػػػتاف بقيػػػادة تأدل النضػػػاؿ التحػػػررم الػػػوطا امل

حػػادة يف املػػرأة الكرديػػة  كذلػػػك بشػػركعو يف كشػػن النقػػاب عػػػن قػػدرهتا الكامنػػة يف ت يػػػري 
ذاهتا كاجملتمع من خالؿ احتالؿ مكااا يف السياسة كاحلػرب كالتنظػيم كاألعمػاؿ اإلداريػة. 

العائلػػػة الكرديػػػة كالرجػػػل كبقطػػػع املػػػرأة أشػػػواطها يف ذلػػػك  طػػػرأت الت ػػػريات اىل ريػػػة علػػػا 
الكػػػػردم  كأنػػػػاب االرمػػػػالؿي تشػػػػكيلةى الطبػػػػائع الكرديػػػػة حيػػػػث يلصػػػػت مػػػػن الرجعيػػػػات 

ملػػا عػػاش ألجػػل طاالػػ م  –ة تلػػو األخػػرل. بالتػػارل تبػػص اإلنسػػاف الكػػردم و املوجػػودة خطػػ
كجػػل أك تػردد كػػل حمػػاكالت الضػػ ط كالػػبطش كاإلمخػػاد  ىويتػػو كاقا تػػو  كحتػػدل بػػال –ال ػري

ها االسػػتعمار   لػػم يرتاجػػع قػػط عػػن كفاحػػو أك نضػػالو ذاؾ. مػػن ىػػ ا املنطلػػب  الػػف ظمارسػػ
كمثلمػػا ظهػػرت الثػػورة الكردسػػتانية كثػػورة البحػػث عػػن الػػوطن كالشػػعً  كخلقهمػػا   هػػي يف 

 الوقت عينو تتحلا تزية البحث عن املرأة كخلقها جمددان. 
كػػػػةكثر شػػػػعوب   الكػػػػردم  بػػػػ ؿ احملػػػػاكالت اليػػػػـو لدبقػػػػاا علػػػػا الشػػػػعيف احملصػػػػلة  تي 

الشرؽ األكسط انسحاقان. كأنبا التجزؤ احلاد يف نػفو و  كالنظػاـ اإلقطػاعي كالعشػائرم 
السػػػػػائد  يػػػػػو  السػػػػػب  كالنتيجػػػػػة يف بقائػػػػػو متخلفػػػػػان إذل اآلف.  ػػػػػالكرد دل يفلحػػػػػوا قػػػػػط يف 
اهػػػالص مػػػن الضػػػائقات كاحملانػػػرات كاالعتػػػدااات الداخليػػػة كاهارجيػػػة علػػػا السػػػواا. كدل 
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ولوجية الدينية أك القومية دكران إصمابيان لديهم من حيث تطورىم السياسي كما تلع  األيدي
ىي احلاؿ يف األكطاف اجملاكرة. إذ  كبينمػا زكدت الديانػةي كالقوميػةن العػربى كالفػرس كاألتػراؾ 
بالقوة كوطن كقومية  كساعدت علا تدٌكهلم  نراىا قػد لعبػت دكران بػارزان يف عمليػة الصػهر 

كػػػرد.  ػػالكرد دل يقبلػػوا بالػػػدين اإلسػػالمي اإلقطػػاعي  كال باأليديولوجيػػػة كالسػػحب لػػدل ال
القوية الرأمسالية كدليل قومي هلم  كدل ينجوا من السػقوط يف املياعػة كاالىػرتاا يف التجػارب 
الف قاموا  ا   ا الشةف. ذلك أام من أكثر الشعوب الف خانتهػا احلضػارات كحكمػت 

 فقر. عليها بالتخبط يف الباس كال
برلقاا نظرة تارطمية كحالية  نرل أف احلل الوحيد للكرد يكمن يف الدمقرطة.  تخطػي 

القومية عامة  كاالايار السريع للعشائرية كاإلقطاعية تعتػ  ظػواىر أساسػية ك تةاريات الدين 
تزيػػد مػػن  ػػرص التحػػرر الػػدظمقراطي للكػػرد. كمػػا أف تصػػاعد املػػوازين احلضػػارية الدظمقراطيػػة 

عيد العػػػاملي يػػػاار أكثػػػر علػػػا ىػػػ ه املرحلػػػة.  املسػػػتجدات الدكليػػػة الػػػف تفػػػرض  علػػػا الصػػػ
الدمقرطػػة علػػا العػػراؽ  كاإلسػػالمية الدظمقراطيػػة علػػا إيػػراف  كالتحػػوؿ الػػدظمقراطي املعانػػر 
علا تركيػا؛ صمعػل ىػ ا الػدكؿ تشػكل نطاقػان ضمػبط  ػا كظمػنا اإلمكانيػات للعػ  دكر مفيػد 

دل تعػػد األجػػزاا مناىضػػان هلػػا. كبػػنفه املنػػواؿ  ػػرف ىػػ ه لصػػاحلها ىػػي أكثػػر مػػن أف يكػػوف 
تقسيم بالنسبة للدكؿ اجملاكرة  بقدر ما ىي  ماف للوحػدة الوطيػدة  كأتشكل عامل مترد 

املرحلػػػػة الدياليكتيكيػػػػة رمػػػػو الدمقرطػػػػة ألجػػػػل  تعلػػػػا أسػػػػاس الدمقرطػػػػة.  كلمػػػػا تسػػػػارع
ل بال مفر. كىػ ا الطريػب ال الطر ني معان  كلما حتتم دخوؿ القضية الكردية علا طريب احل

 .الػػدظمقراطي ؽيتضػػمن التمػػرد كالتجزئػػة  بػػل علػػا العكػػه متامػػان  ىػػو درب السػػالـ كالو ػػا
تتهية  رنة كه ه علا أساس التكاتن املشػرتؾ كالسػري مػع    ألكؿ مرة يف التاريخك   حيث

 كا ة الشعوب الف يشاطرىا العيش رمو النصر املازر  طوات الدمقرطة.
لم ا   الوطنى الػ م يعػيش يف كنفػو كالشػع ى تولشع  الكردم ال م ضمقب دمقرطسريي

ر للحركػػػػػة الكرديػػػػػة علػػػػػا أاػػػػػا أداة نظىػػػػػاجملػػػػػاكر لػػػػػو علػػػػػا احلػػػػػل الػػػػػدظمقراطي. قػػػػػدظمان كػػػػػاف يي 
لالنقسػػػػامات كاألالعيػػػػ  اهارجيػػػػة  أمػػػػا اليػػػػـو  ػػػػالعكه ىػػػػو الصػػػػحيا. أم أاػػػػا لػػػػدت 

وحػػدة األقػػول للػػوطن  أساسػػان لوحػػدة احلريػػة كالسػػالـ كالتػػآخي. كلػػدت عوامػػل ال ػػماف 
بتطػػػور  نار كِّ الدكلػػة الدائميػػػة. كسيصػػػبا كػػل مكػػػاف "أك دكلػػػة" يقطنػػػو الشػػع  الكػػػردم يػػػ  
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س  يو القوانني الدظمقراطية. لن يكوف اىلهػل ارى مشرِّؼ أكثر  يعتمد علا مسار احلرية  كمتي 
بػل سػيكوف الػوعي  كالتمرد كاالنسحاؽ كالتعرض للمجازر قدران مكتوبان علا جبني الكرد 

 الدظمقراطي كاجملتمع املدشل التقدمي كالوحدة احلرة. 
سػيتبص الكػرد تكػانتهم التارطميػػة ىػ ه  أمػل خطػػوات الدمقرطػة يف كنػن "اىلمهوريػػة 
اإلسػػالمية الدظمقراطيػػة" يف إيػػراف  أك "الفيدراليػػة اإليرانيػػة الدظمقراطيػػة" األكثػػر عصػػرية. يف 

حتاديػػػػة الدظمقراطيػػػػة  سػػػػيكونوف الضػػػػماف األساسػػػػي ألجػػػػل العػػػػراؽ  كنظػػػػران ألك ػػػػاعهم اال
يلع  الكػرد أحػد  سػأما يف تركيػا  ."العراؽ الدظمقراطي" أك "الفيدرالية العراقية الدظمقراطية"

أىػػػػػػم األدكار يف انتصػػػػػػار اىلمهوريػػػػػػة الدظمقراطيػػػػػػة كالعلمانيػػػػػػة باعبتػػػػػػارىم أنػػػػػػحاب أكثػػػػػػر 
لدظمقراطيػػػة التامػػة. كمػػػا ال ظمكػػػن استصػػػ ار اهطػػوات عزمػػػان كإنػػػراران علػػا طريػػػب املبدئيػػػة كا

 دكرىم يف خلب "سورية الدظمقراطية" علا اإلطالؽ.
مػػػػن الوا ػػػػا متامػػػػان أف ذمػػػػاح الكػػػػرد يف أدكارىػػػػم ىػػػػ ه سػػػػيكوف الضػػػػماف علػػػػا طريػػػػب 
"الفيدراليػػػػػة الكرديػػػػػة الشػػػػػرؽ أكسػػػػػطية الدظمقراطيػػػػػة". كسيصػػػػػبحوف بػػػػػ لك القػػػػػوة الشػػػػػعبية 

دكرىػػػم  بػػػو إذل السػػػالـ كاالسػػػتقرار. سػػػيتكلل جكسػػػط ك األساسػػػية يف دمقرطػػػة الشػػػرؽ األ
تقػػػر م بػػػوعي كتنظػػػيم مػػػن ىػػػ ا  الػػػ م ألقػػػاه التػػػاريخ علػػػا عػػػاتقهم  بالنصػػػر مػػػن خػػػالؿ 

 كظائفهم يف الدمقرطة  كحتركهم تا يليب بالقيادة االسرتاتيجية احلقة. 
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 الفصل الرابع
 

ػػػػ شػػػػرؽ األكسػػػػط يف عصػػػػر احلضػػػػارة ل التػػػػاريخي الكػػػػردى مػػػػرة أخػػػػرل دكران ىامػػػػان يف الضممِّ
 جػر احلضػارة الركيػزة  غالدظمقراطية. إذ  كمثلما شكلت أمهات الكػرد كأسػال هم أانػاا بػزك 

اليػـو عليهم األساسية كلعبوا دكر احلا نة لوالدهتا دمثلة يف احلضارة السومرية؛  رنو يتحتم 
علػػػػػا اىل را يػػػػػا أيضػػػػػان أف يلعبػػػػػوا دكرىػػػػػم كشػػػػػع  أساسػػػػػي يف كالدة احلضػػػػػارة الدظمقراطيػػػػػة 

نفسػػػها. عنػػػدما يقػػػـو الشػػػع  الكػػػردم بدمقرطػػػة نفسػػػو  رنػػػو ضمػػػث احلضػػػارة املنبثقػػػة مػػػن 
ميزكبوتاميػػػا علػػػا الدمقرطػػػة يف الشػػػرؽ األكسػػػط. كال ريػػػ  يف أف القطػػػاع الػػػ م سػػػيلع  

املػػرأة. إذ ال ظمكػػن  ػػاكز الػػدكلمائيات الػػدكؿ األكثػػر تػػةاريان كأشميػػة  ػػ ا الشػػةف ىػػو قطػػاع 
كاهليمنة ال كورية السائدة يف الشرؽ األكسط إال من خالؿ اضة املرأة  لكبريةكالرجعيات ا

لن القػػػوة حقب  يػػو. كإذل جانػػ  كػػوف النسػػاا الكرديػػات الرائػػدات لػػ لك  يشػػكٌ تالػػف سػػت
 جزاا األربعة من كردستاف   ران سػيكين   ػماف السػالـ كالدظمقراطيػة الػفاألساسية يف األ

 -ؿ العالقػػات الػػف سػػتعقداا مػػع احلركػػات النسػػائية التقدميػػةسػػتتطور يف املنطقػػة مػػن خػػال
الدظمقراطيػػػػة كاملاسسػػػػات اهليئػػػػات املوجػػػػودة يف الشػػػػرؽ األكسػػػػط  كإقامػػػػة التعػػػػاكف القػػػػوم 

 كالتنظيمات املشرتكة معها. 
 

 في كرد تان PKKرتور 

يعتمد الدياليكتيك التارطمي للشع  الكػردم علػا اهػالص مػن احلصػار املطػوِّؽ لػو. 
أف الظػػاىرة الكرديػػة منػػ  أيػػاـ احلضػػارة السػػومرية كحػػ  النظػػاـ الػػدكرل يف راىننػػا ظلػػت  إذ
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معر ة ملساعي  رض االستسالـ كالصهر عليها  من طوؽ  يب  كآلة تستخدـ لتوطيد 
النظػػاـ املػػراد توطيػػده يف الػػوطن احملػػد د كشػػرط  ػػركرم. كعنػػدما يظهػػر أم متػػرد مهمػػا كػػاف 

بتش يل الرتسانة كيبدؤكف بالضػرب كاللكػم كالتػدمري  كمػن  بسيطان  يشرع أنحاب النظاـ
مث يعتقلوف املتبقني كيقوموف برتبية قسم منهم عن طريػب التجويػع لييعيػدكىم بعػد ذلػك إذل 
املو ػػع الػػ م يشػػاؤكف كيشػػدكا احلصػػار علػػيهم اانيػػة. ضمتػػاج تو ػػيا طػػوؽ األسػػر احملػػيط 

ة  كزمػػػػص بالػػػػ كر ىنػػػػا القػػػػرنني بػػػػالكرد علػػػػا مػػػػر التػػػػاريخ احلضػػػػارم إذل تقييمػػػػات شػػػػامل
األخريين الل ين يعت اف أسػوأ كأشػنع تػاريخ تػآمرم.  التػآمر أنػبا امسػان للمهػارة السياسػية 
كاه ة الدبلوماسية  كالشع  الكردم أ حا  حية لتاريخ املاامرات املػدبرة كاملتصػاعدة 

ان يف تقػر م مػػن مػع ظهػور كاقػع اجملتمػع الطبقػي. أمػا مػا ظمكػن أف يقػاؿ بػةام أنػدقاا حقػ
ىػػ ا الشػػع   قليلػػوف لدرجػػة االنعػػداـ. كاملػػٌدعوف بػػةام ظمثلونػػو   األ ػػرار الػػف أحلقوىػػا بػػو 
ليست أقل كال أبسط دما أحلقها بو املتآمركف عن قصػد.  النظػاـ قػد حػٌوؿ التػآمر إذل سمػط 

 للحياة بركائزه الداخلية كاهارجية  كجعلو يتفشا يف األرجاا كمرض ميعدو عيضاؿ.
دل تكػػػن مواقػػػن الكػػػرد قويػػػة  ػػػاه ذلػػػك  ذلػػػك أف مػػػن حتػػػددت كظيفتػػػو باحلراسػػػة ال 
يستطيع اإلبداع  بل يقـو باملراقبة باسػم ال ػري كنيابػة عػنهم علػا الػدكاـ. مػن ىػ ا املنطلػب 
 العمالة الكردية التقليدية تتميز بطبائع طبقية تتضمن أشد درجات االستهالؾ كاىلدب  

ة كال ؿ الف شػهدىا التػاريخ. ال شػك يف أف احلصػار مػن اىلهػات كمناقضة اىلوىر كاهيان
األربعة لو تةاري بال  يف ذلك  لكن التبعية املتعشعشة يف اهاليا ح  النخاع كجني كرااي 
 يػػػو منعتػػػو مػػػن التوجػػػو إذل القيػػػاـ بػػػةم تطػػػور خمطػػػط كمبػػػدع برظمػػػاف قػػػوم حػػػ  يف أنسػػػ  

مردات الف قادكىا نبعت من املصاحل العائلية األك اع  كاستمر الفراغ مرة أخرل. ح  الت
الضػػيقة كأداة تسػػت لها القػػول اهارجيػػة األخػػرل لصػػػاحلها. كقػػد أاػػرت ىػػ ه امليػػزة بشػػػكل 

 بال  سلبيان من  بدايات التاريخ كح  راىننا.
حػػط النظػػػاـ العبػػػودم السػػػومرم البػػػدائي مػػػن شػػػةف املػػػرأة جنسػػػيان كجعلهػػػا عميلػػػة لػػػو. 

ار. كبفضلهن يتم إنزاؿ مماارات متامان يف ى ا املض دان يف املعبد كن   الفتيات املدربات جي
مػػػن اىلبػػػاؿ يف مػػػدة قصػػػػرية  –احلػػػر يف اجملتمػػػع املشػػػػاعي البػػػدائي مأم الكػػػرد –أنكيػػػدك 

 مفتػػاح  .ن الػػبالا كالكػػوارث البتػػةمػػتعويػػده علػػا املدينػػة   يػػث دل يعػػد برمكانػػو النجػػاة ك 
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كاحلجػػػل املصػػػطاد يف اىلبػػػل حمجػػػوز يف القفػػػص  كطػػػن ال ابػػػات قػػػد أنػػػبا يف قبضػػػة اليػػػد 
 النطياد طيور احلجل األخرل. 

عندما توجو كلكامش يف أسفاره املشهورة رمو جباؿ زالركس األقرب إليو من اىلبػاؿ 
كهتجينػػػو. كمػػػن  تػػػواألخػػرل  صملػػػ  معػػػو أنكيػػدك مػػػن ىنػػػاؾ بعػػد نػػػهره ك صػػػلو عػػن حقيق

ك يرمػػػػػز إذل أكؿ سمػػػػػوذج للكػػػػػردم نكيػػػػػدأسػػػػػياؽ امللحمػػػػػة ظمكػػػػػن اإلدراؾ بكػػػػػل جػػػػػالا أف 
 هػػػػػو يػػػػػ ى  بكلكػػػػػامش إذل ال ابػػػػػة ليهػػػػػا وا أنػػػػػحاب "مػػػػػوطن اىلبػػػػػل"  أم   للعميػػػػػل

ليصػطادكا قومػو سػوية. أمػا شمبابػا  الػػ م يركنػو أكالن يف اىلبػل كاملعػركؼ بةنػو حػارس ال ابػػة 
يمػان كاألكثػر تنظ دمػا لػديهم ا بةسػلحة أ تػكالوحشي   هو يف األنل رئيه العشرية املسل  

. ىك ا يقػع أكؿ حمػارب كػردم يف سػبيل احلريػة يف األسػر كمػا يػ كر التػاريخ. ضمػاكؿ  ممنه
 قػػػداف مػػػن  نكلكػػػامش الضػػػ ط علػػػا شمبابػػػا أيضػػػان ىلعلػػػو عمػػػيالن  إال أف أنكيػػػدك اهػػػائ

بقتػػل  . ك كػل منػا ه لػومكانتػو كىيمنتػو ضمػث كلكػامش علػا قتلػو كيقنعػو بػ لك كػي يزيػل  
 ة  ارية. كلكامش لو تبدأ مرحلة دموي

الكػائن كالتنػاقو  ات العالقػيف تتطرؽ امللحمة يف الواقع إذل ديالكتيك طاملػا اسػتمر 
املدينػػػة   –السػػػهل  العشػػػرية –اىلبػػػل" عػػػن كيفيػػػة حتويػػػل نػػػيالات  ػػػ ا املضػػػمار  كتعػػػ ِّ 

لًػػ
ى
إذل حكايػػات ملحميػػة تتناقلهػػا األجيػػاؿ. األمػػر اهلػػاـ  "العميػػل –الػػوطا  املتمػػرد –كامل

يف أكؿ ملحمة مدكنة للبشرية  كىػ ا يعػا  ع كمتوارو كر مةساة الكرد بشكل مقن  ىنا ىو مر 
تػػردل بعػػد اف    لػػوال كجػػود العميػػل الػػ ليل املوشػػي  ػػم. ابتػػداا التػػاريخ الكػػردم بػػاملاامرة

حاؿ االسػتيالا علػا تشةنو يف سبيل امرأة لانية  من اجملتمع املتمدف علا األرجا  السػ
 الشػػجرة   ئػ  تكػػاان ىػ ا التػاريخ كانتشػر حػػ  يومنػا ىػ ا نمكطػنهم أك كطا أرا ػيهم. 

ىكػػ ا ظهػػرت ىػػ ه األسمػػاط كػػل تػػارة كأخػػرل يف   .ال تقػػع إال بديػػدااا الػػف تنخػػر جػػ عها
كػػػػل مرحلػػػػة حرجػػػػة مػػػػن التػػػػاريخ الكػػػػردم لتػػػػرتؾ بصػػػػمتها امللعونػػػػة علػػػػا اهسػػػػائر النكػػػػراا 

   الكردم. عكالرتاجيديا للش
املنحطػة بػني اىلنسػني  يػث لػدت دكامػة تبلػع الفػرد يف  مةككاقػع احليػا)أارت العالقػة 

حػ  خاليػا النخػاع للمجتمػع. ككلمػا خطػا البحر االجتماعي كالثقايف الكردم  ككنلت 
العليا املعنية بشاكف الدكلة كالسياسػة  يػرل نفسػو دكمػان الفرد الكردم خطوتو رمو الساحة 
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رت عجلػة املػاامرات كاملكائػد التارطميػة امن طػراز أنكيػدك. ىكػ ا د قوىدو كاقعان يف حصار كمً 
كػل مػن املػرأة كالرجػل علػا السػواا بكقع  يو ى ه آلالؼ السنني ك ب الواقع ال ليل ال م أي 

رتدم  يػػػػث تضػػػػاىي أمهػػػػر عميػػػػل كاعو يف ذلػػػػك دكف لػػػػكحتولػػػػت املػػػػرأة إذل آلػػػػة للسػػػػفالة كا
يف تةىيل الرجل للتبعية ة ذاتية. لقد أنبحت كيانان أساسيان لاحلاجة ألف تكوف ب اهتا عمي

للنظػػاـ كالسياسػػة كالدكلػػة منػػ  أيػػاـ نظػػاـ دكلػػة الكهنػػة السػػومريني.  عمليػػة تةىيػػل أنكيػػدك 
  بكل جالا عن جوىر النظاـ. كاستئناسو تعٌ  
القوة التنظيمية لالنطالقة الثوريػة كالتحرريػة الشػاملة الناشػئة كنتيجػة  PKKىنا يعت  

 ػػػػد أكؿ اػػػػورة مضػػػػادة كأكؿ مػػػػاامرة حماكػػػػة  ػػػػد الشػػػػرؽ  طبيعيػػػػة للديالكتيكيػػػػة التارطميػػػػة
األكسػػػػط كجنسػػػػي املػػػػرأة كالرجػػػػل مكانػػػػة البشػػػػرية  كدمثلػػػػو يف الشػػػػع  الكػػػػردم؛ كمػػػػا أاػػػػا 
ظهػػػػرت مػػػػن الواقػػػػع الكػػػػردم لكنهػػػػا تعمػػػػل باسػػػػم كػػػػل الشػػػػعوب الشػػػػرؽ أكسػػػػطية كسػػػػائر 

و بكػل اقػة  كل تنظيم ذم دعامة اجتماعية  إذا شرع برتسيخ ذاتو علا أنػول .اإلنسانية
كإظمػػاف ككعػػي  حينهػػا ينبعػػث تػػاريخ ذاؾ اجملتمػػع مػػن جديػػد ليشػػب طريقػػو يف احليػػاة  ػػمن 
أجواا جديدة بكل ما حتتويو من عالقػات كتناقضػات.  ػ ا املعػص  كػل تنظػيم ىػو عبػارة 

كحماكمػػة كا ػػة الصػػيالات القائمػػة يف  ةعػػن كفػػاح اجتمػػاعي يقػػـو بػػادئ ذم بػػدا تحاسػػب
يػػػث يتحػػػد مػػػع الصػػػيالات الػػػف دل تفقػػػد مفعوهلػػػا ك اعليتهػػػا هلػػػب احليػػػاة لػػػدل ظهػػػوره  ح

نيالات جديدة منها من جهة  كيكا ا بكل ىػوادة تلػك الػف  قػدت حقهػا يف احليػاة  
كيصػػػارعها مػػػن  يػػػع النػػػواحي. قػػػد ينزلػػػب الكفػػػاح مػػػن الصػػػعيد األيػػػديولوجي إذل نػػػعيد 

ساسػيتها الفائقػة ككواػا مسػةلة الشدة ليشمل العديد من امليادين. كلكوف املرحلة تتميز  
 كوف البدايات دموية كأليمة. أف تحياة أك موت  ال جداؿ البتة يف 

لػو قابليػة للحيػاة كمػا  قػدىا. إذا  بعد خوض نراع خالؽ تتجلػا األمػور كيتضػا مػا
األزمنػػػة املعرك ػػػة باسػػػم "املراحػػػل ىػػػ ه كاألسمػػػاط الصػػػائبة يف  مػػػا مت الكفػػػاح بػػػالعمب الكػػػايف

. كمػػن مث تبػػدأ  ػػ  الثوريػة" رف اىلوانػػ  الواجػػ  حتطيمهػػا كنسػػفها يػػتم  اكزىػػا علػػا العمػػـو
مػػع تف الوقػػائع الػف مػر  ػا اجملةمرحلػة  ديػد اجملتمػع. تتضػمن كػػل ىػ ه املراحػل معػاشل  ككػ

لوىلػة مػن  عنفػوافعلا مر التاريخ قد انتفضػت مػن القبػور اانيػة كاكتسػبت حيويتهػا بكػل 
  نوا ا كارمرا اهتا التآمرية   الياهتا كقبحها. يتطل  ى ا الزمن  بكل بطوالهتا كسفالتها
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 يػػث   نضػػاؿ أشػػد نػػعوبة كأكثػػر خصونػػية يف أرا ػػي الشػػرؽ األكسػػط كضػػركرة حتميػػة
يسػػتلـز التحلػػػي باملهػػارة قػػػدر اإلمكػػاف للحفػػػاظ علػػا النضػػػاؿ دكف أف طمتػػل التػػػوازف. أمػػػا 

ضارة  كالقوؿ بػةف "ىػ ه األرا ػي حتدم كل الق ارات كالدنااات الطبقية كاىلنسية يف احل
الػػػ ين أك  تياهتػػػا نػػػو "ال ظمكػػػن تركهػػػا بػػػدكف  تيااػػػا أىػػػي مهػػػد البشػػػرية"  كاإلنػػػرار علػػػا 

يشػػػكلوف اإلنسػػػػاف احلػػػػب"؛ كبػػػػدكف التنػػػػازؿ عػػػن أم مزيػػػػة أساسػػػػية لكػػػػائن املعرك ػػػػة باسػػػػم 
 . "اإلنساف"؛  هو يستلـز مهارة كقدرة علا التحمل  يث تتعدل معايري العصر بكثري

كيف زكاياه  يث تتجلػا  PKKيكمن ى ا اإلنرار كالعـز اإلنساشل يف خفايا ظاىرة 
الرلبة يف احلفاظ عليو سػليمان علػا الػدكاـ يف جوىرىػا  كإف دل يكػن بشػكل مقصػود كداعو 

قػػػد جعػػػل مػػػن الظػػػاىرة الكرديػػػة أساسػػػان هلػػػ ا  PKKياتػػػو. كمػػػن الصػػػائ  القػػػوؿ أف ايف بد
نت ىناؾ رلبة برحياا احلقيقة الكردية   لن يكوف ذلك دمكنان العـز كاإلنرار. أم  إف كا

إال بتجديػػػػػد الػػػػػ ات كرنسػػػػػاف جديػػػػػد شػػػػػامل بالتةكيػػػػػد.  اإلنسػػػػػاف يف الظػػػػػاىرة املسػػػػػماة 
بالكرديػػة  إسمػػا يقبػػع يف قػػاع االرمطػػاط علػػا أسػػاس الطبقػػات احلاكمػػة كاالسػػتعمارية. إنػػو 

 يبب لديو ما طمسػره. كلكػن إف ك ع منحط ما بعده ارمطاط  أم يف أسفل السا لني  كدل
نػو دل يػدنه متامػان بالدناسػة أك النجاسػة أظ مت االنش اؿ كاالعتناا   ا اإلنساف   سػيالحى 

 .الطبقيػػػػػة أك اىلنسػػػػػية  كإف تػػػػػدنه  ػػػػػا  ػػػػػيمكن تطهػػػػػريه منهػػػػػا دكف أف يعانػػػػػد يف ك ػػػػػعو
 كاحتماؿ ذلك كبري لل اية. 

ة السػػػائدة آنػػػ اؾ  يئب العصػػػر بظهػػػوره لػػػوالدة احلضػػػارة مػػػن خػػػالؿ احلقػػػا PKKمٌهػػػد 
د يف ذاتػػػو احلػػػوادث الػػػف عاشػػػها الشػػػع  يف كاقعػػػو علػػػا مػػػر لكنػػػو يف نفػػػه الوقػػػت جٌسػػػ

التاريخ يف ذاتػو احلػوادث الػف عاشػها الشػع  يف كاقعػة علػا مػر التػاريخ كدل يػتخلص منهػا 
من األعماؽ  كعـز علا حلها بكل ما حتتويو مػن عالقػات كتناقضػات. كيف خضػم قصػة 

ظهػػػر كػػػل مػػػا ىػػػو  ػػػارب للنظػػػر كنػػػارخ   ذلػػػك أنػػػو حتػػػتم علػػػا التػػػاريخ  PKKلػػػػ  احليػػػاة
كالعصر أف يعيشا مرة أخرل كل خصائصهما كمزاياشما يف الظاىرة الكردية تا حتتويو ىػ ه 
السمات من أىػداؼ كدمارسػات  حيسػن كقػبا  نوايػا حسػنة كنوايػا سػيئة  نػواب كخطػة  

ا أنػػػو مػػػن الواجػػػ  الػػػدخوؿ يف درب .  رمػػػ PKKمر؛ ك سػػػد ذلػػػك يف كاقػػػع آنػػػدؽ كتػػػ
كمن احملاؿ تطهري ى ه احليػاة  .احلياة كرنساف حر كشع  حر  كإما سيكوف املوت حمتومان 
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كمهرتئة  ب ري ى ا املوقػن جيفة مهمىلة امللعونة كاملدنسة   يث أنبحت أسوأ بكثري من 
. مػػػػن ىنػػػػا  ػػػػرف تػػػػاريخ  يف عمػػػػـو    الػػػػ م يعتػػػػ  مرحلػػػػة تارطميػػػػة جديػػػػدة PKKأك املفهػػػػـو

كردستاف كألجػل الشػع  الكػردم عامػة  ىػو يف الوقػت نفسػو تػاريخ البطػوالت كاالرتقػاا 
كالتجدد من ناحية  كمرحلة االنبعاث جمددان بالنسبة للشعوب كاملرأة علػا أسػاس حػر مػن 

 حمدكدة من ناحية االثة.  ناحية أخرل  كيتميز بقوة تعليمية ال
 

PKK والمرأة 

باسم الشع  الكردم ك ب مبدأ "إما احلياة كرنساف حر كفاحان عنيفان   PKKخاص 
كشػػع  حػػر  كإمػػا املػػوت" كنػػارع بػػال ىػػوادة لبنػػاا نظريػػة كخلػػب دمارسػػة "كيفيػػة" إحيػػاا 
الواقػػػع الكػػػردم علػػػا أسػػػاس اإلنسػػػاف احلػػػر كضػػػركرة مطلقػػػة. ذلػػػك أف خلػػػب احليػػػاة احلػػػرة 

سػػػليم كطػػػرح األسػػػئلة كاإلنسػػػاف اىلديػػػد يف كاقػػػع الشػػػع  الكػػػردم ال يكػػػوف إال بػػػالفهم ال
الصائبة  كذلك بسب   قداف املصطلحات كالقيم األساسية ملعانيهػا  يػو  كتفشػي اهيانػة 
كاالرمطػػػاط كاإلنكػػػار كالفسػػػاد  ػػػب احليػػػاة ليصػػػبا كاقعػػػان اجتماعيػػػان عامػػػان  يػػػو. ىكػػػ ا قػػػاـ 

PKK  تحاسػػػبة كاقػػػع احليػػػاة املفرك ػػػة كاحملتومػػػة يف كردسػػػتاف  مػػػن خػػػالؿ إدراكػػػو حلقيقػػػة
لشػػػػع  الكػػػػردم كةحػػػػد أقػػػػدـ الشػػػػعوب يف التػػػػاريخ  كجهػػػػوده احلثيثػػػػة لتحليلػػػػو؛ كخطػػػػا ا

 خطواتو األكذل علا ى ا األساس.
كما أنو حقب توجهاتو األكذل يف املمارسة العملية للنضػاؿ علػا أسػاس ىػ ه األسػئلة 
كاألجوبة  ذلك أنو يتم خلب قوة املعػص. بػال ريػ   مػن خػالؿ التحديػد لتناقضػات احليػاة 

ساسػػية  كتعيػػني مواقػػن نػػائبة بصػػدد حلهػػا. كلقػػوة املعػػص املرتقيػػة كاملتسػػامية تصػػاعديان األ
يف كاقع الشعبا الكردم  كما ذمم عنها من مت ريات كمستجدات  عالقػة كايقػة بػ لك يف 

. أم أنػػو قػػاـ بتحديػػد نػػائ  للتناقضػػات األساسػػية املعرقلػػة PKKلضػػوف ظهػػور كتطػػور 
رة. ما ىو دكر ى ا التناقو يف دياليكتيك التطور االجتماعي لتطور احلياة ذات اهلوية احل

الكػػردم؟ ملػػاذا ككيػػن  يػػرض عليػػو العقػػم كالالحػػل؟ كيػػن ظمكػػن حلػػو ك ػػاكزه باألسػػالي  
ىػػ ه األسػػػئلة كالػػرد عليهػػا خػػػاض أعظػػم نػػػراع يف  PKKالدياليكتيكيػػة التارطميػػة؟ بطػػػرح 
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 تاريخ الشع  الكردم يف سبيل احلرية.
األساسػية كمػربو قوتػو  تتمثػل يف تعريفػو القػوم هانػيات  PKK من ىنا  ػرف ميػزة

التناقو  كقدرتو علا اإلقرار بقوة يف كيفيػة حػل ىػ ا التنػاقو توجػ  ذلػك علػا أسػاس 
دل ييسػػػػػػًند التطػػػػػػور  PKK ػػػػػػاكز العوامػػػػػػل املعيقػػػػػػة للتطػػػػػػور االجتمػػػػػػاعي. بنػػػػػػاان عليػػػػػػو  إف 
يتنػػػاكؿ التناقضػػػات بشػػػكل االجتمػػػاعي أك التحػػػرر إذل حػػػل تنػػػاقو كاحػػػد  حسػػػ   كدل 

حمدكد  بػل درسػها بشػكل متػداخل كمػرتابط منػ  كالدتػو كحػ  تةسيسػو إذل يومنػا الػراىن  
كجهػػد إذل حتقيػػب احللػػوؿ تقتضػػا ذلػػك. كمػػا أنػػو قػػاـ بتحلػػيالت كمقػػررات نػػائبة بشػػةف 
تثبيػػػػت التنػػػػاقو ال الػػػػ  يف كػػػػػل مرحلػػػػة  أك اىلانػػػػ  ال الػػػػػ  منهػػػػا  أك حتديػػػػد الناحيػػػػػة 

–الطبقيػػػػة –الواجػػػػ  تكثيفهػػػػا أكثػػػػر.  ػػػػ ا املعػػػػص تػػػػداكؿ التناقضػػػػات الوطنيػػػػة النضػػػػالية 
اىلنسية سوية  كبدالن من تقربات املنطب اليسارم الكالسيكي املتمثلة يف "ستحل القضية 
الوطنيػة بعػد الثػػورة" ك"سػتحل قضػية املػػرأة بعػد االشػرتاكية"؛ ايػػ  لنفسػو مبػدأ "إذا دل يػػتم 

رتابط مػػػػع التناقضػػػػات الوطنيػػػػة كالطبقيػػػػة يف كػػػػل حلظػػػػة كيػػػػـو  حتليػػػػل القضػػػػية اىلنسػػػػية بػػػػال
يسػػتحيل أف تقػػـو اػػورة اشػػرتاكية أك أف تاسػػه أكطػػاف أك أف يتحػػرر أم جػػنه" كمفهػػـو 

 أساسي  كسعا إلحياا ى ا املفهـو أساسان.
حني عمل علا إااض الشع  إذل مسرية احلرية دل يقػم بقطػع الػركابط املوجػودة بػني 

 الصػػراع الطبقػي كاىلنسػػي يف اإلطػػار العػػاـ  بػل تػػداكؿ أكانػػر الصػػراع الصػراع الػػوطا كبػػني
للصػراع األكؿ. بػػدأ شػب الػػدرب بقػػوؿ  تػػوالطبقػي كالصػػراع اىلنسػي بكػػل عمػب لػػدل معاىل

لكػػن كمػػع مػػركر الػػزمن تعمقػػت التحلػػيالت األيديولوجيػػة املتواليػػة  ."كردسػػتاف مسػػتعمىرة"
. كانعكػػػه ذلػػػك علػػػا مفهػػػـو "لػػػككيػػػن  كمػػػ   كبةيػػػة أسػػػالي  كطػػػرؽ حتقػػػب ذ"بشػػػةف 
PKK  احلرب كدمارستو العمليػة مػع مػركر كػل يػـو بقػوة متصػاعدة. أمػا أسػئلة  –يف احلياة

رت كردسػػتاف؟ مػػاذا يعػػا الو ػػع احلػػارل؟ كيػػن ظمكػػن يطيػػو؟"  قػػد "كيػػن كمػػ  اسػػتيعمً 
أسػػػفرت عػػػن معاىلػػػة البنيػػػة االجتماعيػػػة الكرديػػػة بشػػػمولية أكػػػ  كحتليليهػػػا بشػػػكل أكسػػػع. 

قػع الما تةنل ذلك  كلما ظهرت احللقات األساسية يف اهلزظمة كاهسارة املسػتمرة يف الو كك
إذل معاىلػػة القضػػية اىلنسػػية  PKK. كىػػ ا مػػا أدل بػػػ ةر الكػػردم ككاقػػع كردسػػتاف املسػػتعمى 

علػػػػػا رمػػػػػو أ ػػػػػل باسػػػػػتمرار  ذلػػػػػك أف خسػػػػػارة الشػػػػػع  الكػػػػػردم الفكريػػػػػة كاالجتماعيػػػػػة 
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نػػػل إذل اهسػػػارة يف ىػػػ ه النقطػػػة  متامػػػان مػػػثال ىػػػي حػػػاؿ كالسياسػػػية كالعسػػػكرية تعػػػود باأل
 سائر شعوب الشرؽ األكسط. 

تعػػص آخػػر  ػػرف عػػدـ تنظػػيم العالقػػات بػػني اىلنسػػني تتانػػة  يشػػكل احللقػػة األساسػػية 
  ذلػػك أاػػا تعػػد جانبػػان أساسػػيان لسػػااؿ "كيػػن نعػػيش؟". أم أنػػو دل يتحقػػب بنػػاا ارةللخسػػ

احليػػاة   الرجػػل الكػػردم كاملػػرأة الكرديػػة يفنيػػاف  الشخصػػيات كشػػرط حيػػوم إلعػػادة تنظػػيم
شخصػػية احلػػرة  كشمػػا يف بدايػػة احليػػاة  مػػن لبعضػػهما الػػبعو كيقضػػياف علػػا احليػػاة احلػػرة كا

انعكاسػػػػان للصػػػػراع  PKKلقػػػػد أنػػػػبا  .خػػػػالؿ أر ػػػػية العالقػػػػات بػػػػني اىلنسػػػػني املوجػػػػودة
نػػػو قتػػػل سمػػػط املػػػرأة القدظمػػػة التػػػارطمي كالنضػػػاؿ اهلػػػاـ الػػػ م  إف دل يقتػػػل املػػػرأة كالرجػػػل  إال أ

كالرجل القدصل من خالؿ تقربػو اىلسػور حقػان مػن قضػية املػرأة  كقيامػو بتحليػل ىػ ا الوسػط 
الػػػ م ارتكػػػػ  اىلميػػػػع  قػػػػو األخطػػػػاا الفادحػػػػة بػػػػل كأ ػػػػاع نفسػػػػو يف سػػػػراديبو يف الواقػػػػع 
االجتمػاعي الكردسػػتاشل علػا كجػػو اهصػوص   يػػث تفقػد  يػػو املػرأة كالرجػػل علػا السػػواا  
كػػػل شػػػيا كشمػػػا ال يػػػزاالف يف بدايػػػة حياهتػػػا. إذ  كبػػػدكف حتليػػػل ىػػػ ا التنػػػاقو الكبػػػػري يف  
كردستاف يستحيل تطوير احلياة أك احلرب. أم أف عدـ بقػاا أم أاػر مػن العظمػة كالعراقػة 
الف كانت موجود ة يف كردستاف  موطن كل البدايات كمنبػع احليػاة األكثػر حريػة ك ػاالن  

يومنػػػا الػػػراىن؛ إسمػػا يشػػػكل تناقضػػػان كبػػػريان  كبػػدكف  ػػػك ىػػػ ا التنػػػاقو  كزكاؿ ذلػػك متامػػػان يف
 يستحيل حتقيب أم تطور كاف. 

بالتارل عوىلت القضايا املدرسة علا رمو يشمل كا ة ميادين احلياة  كدل تقتصر علػا  
كواػػػا جمػػػرد قضػػػية جنسػػػية  حسػػػ . ذلػػػك أف التحليػػػل الصػػػائ  للحقػػػائب املعاشػػػة حػػػوؿ 

السػػليم ليهػا؛ إسمػا يعػا تشػتيت العقػػدة الكػةدة الػف طمسػر  يهػػا  حلػلاالقضػية  كإصمػاد ىػ ه 
لديػو  كيفػرض علػا املػرأة كالرجػل  يهػا حيػاة ملاىػا احلماقػة؛ كمػا  الشع  الكردم كػل مػا

يعػا تسػػليط الضػوا علػػا احليػاة الدامسػػة القابعػة يف قػػاع احلضػيو. كبػػدكف معاىلػة الواقػػع 
مارم احملاؾ حوؿ املرأة  أك تعميػب احلػل تقتضػا ال ىا كاأليديولوجي كالتنظيمي كاالستع

بشػػكل منفصػػل عػػن املػػرأة؛ مػػن احملػػاؿ أف تكػػوف  –بالتػػارل احلػػرب –ؿ الثػػورة ك ذلػػك؛ كبتنػػا
بكػل معػػص  احلػرب حربػان للحريػة  كمػػن احملػاؿ أف يكػوف السػػالـ الالحػب هلػا سػػالمان حقيقيػان 

 الكلمة. 
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لػػوحظ  ػػالا أكػػ  أف احلػػرب    PKKكلمػػا تشػػكلت الػػردكد بشػػةف قضػػية املػػرأة يف 
كالسالـ ىي قضية متعلقة باملرأة. إذ من املستحيل أف تقـو احللوؿ املعتمدة علا املفػاىيم 
ال كوريػػػػػة التسػػػػػػلطية بػػػػػػرحالؿ احلػػػػػػرب أك السػػػػػػالـ لوحػػػػػدىا  ألاػػػػػػا يلػػػػػػو مػػػػػػن إرادة املػػػػػػرأة 
ة. كشخصػػيتها. مػػن ىنػػا يتمتػػع حػػل شػػبكة العالقػػات املنسػػوجة حػػوؿ املػػرأة بةشميػػة مصػػري

لننظػػر إذل العائلػػة  األخػػالؽ  كحػػ  الفلسػػفة كاحليػػاة الدينيػػة  مػػاذا يقػػوؿ كػػل منهػػا بشػػةف 
 علػػوه ألجلهػػا؟ مػػا الػػ م يفكػػركف عملػػو؟ مػػا ىػػو كثػػر مػػن ذلػػك  مػػا الػػ م األاملػػرأة. بػػل ك 
 أسسوه؟ من األشمية تكاف حتليل كل ى ه النقاط. النظاـ ال م 

 ا الشػػػػةف. كطػػػػورت اػػػػورة احلريػػػػة بتحلػػػػيالت حيويػػػػة كاسػػػػعة  ػػػػ PKKقامػػػػت قيػػػػادة 
تصػػػػػاعديان يف سػػػػػبل ت يػػػػػري سمػػػػػط احليػػػػػاة القائمػػػػػة بةنواتهػػػػػا كذكورهتػػػػػا املوجػػػػػودة. أمػػػػػا ىػػػػػ ه 
التحلػػػيالت املتعلقػػػة بػػػاملرأة  لػػػم تػػػتم علػػػا أسػػػاس تلبيػػػة متطلبػػػات الثػػػورة التحرريػػػة الوطنيػػػة 

ف امػػرأة"  حسػ   كدل تنطلػب مػػن مفهػـو  ػػيب باعتبػار "املػرأة نصػػن اجملتمػع  ال اػػورة بػدك 
ألجل إنقاذ املرحلة احلالية  حس ؛ بل كاف التقػرب أعمػب  يػث تناكهلػا كنشػاط  لسػفي 

  .PKKىامػة ال لػص عنهػا كضػركرة مػن  ػركرات املفهػـو االشػرتاكي لػػ كركيػزة كمعنوياك  
بالبحػػػث الػػػدائم عػػػن احليػػػاة احلػػػرة  دمػػػا د عػػػو ذلػػػك إذل  –كرجػػػل  –كمػػػا قػػػاـ القائػػػد آبػػػو 
كتعميب احلزب أيضان علا ى ا  "سااؿ "كين تكوف احلياة مع املرأة؟ التعمب الشامل علا

األساس كالنقاش معو   ا الشةف باستمرار. لقد ساد االعتقاد التاـ ألبعػد احلػدكد بوجػود 
املشاكل بداان من التقربات ذات األبعػاد اىلنسػية  كحػ  مشػاطرة احليػاة مػع املػرأة يف كا ػة 

؛ كنوقشػت كػل نػراحة كجػرأة دكف العسكرية علػا السػوااة امليادين  يف السياسة كاألنشط
اللجػوا إذل أيػة أحكػػاـ أخالقيػة أك كجهػػات نظػر تقليديػػة   ةيكليػت بػػ لك األشميػة الزائػػدة. 
لكػػػن األمػػػر دل يقتصػػػر علػػػا جمػػػرد النقػػػاش  بػػػل نػػػي ت احللػػػوؿ الثوريػػػة أخػػػرل يف العػػػادل  

ػػٍت علػػا أاػػا إحػػدل أىػػم املهػػاـ الواجػػ  النجػػاح   يهػػا يف راىننػػا بالنسػػبة لالشػػرتاكية كقػييِّمى
بصػيالة  PKKاملعانرة  كأاا الرد األمثل الحتياجات البشرية األساسية. هلػ ه العلػة قػاـ 

حلوؿ كا ة التناقضات علا أساس طرحو لسااؿ "كيػن نعػيش؟" كالػرد عليػو.  ػ ا املعػص 
ب سػااؿ ا لسػااؿ "كيػن نعػيش؟  أم تػاريخ خلػطػىو الرد الشامل املع PKK رف تاريخ 

الطليعيػػػػة لػػػػيه علػػػػا الكػػػػرد كالشػػػػرؽ  PKKكيعػػػػود الفضػػػػل يف ريػػػػادة  ."كيػػػػن نعػػػػيش؟"
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األكسػػػط  حسػػػ   بػػػل علػػػا نػػػعيد العػػػادل عمومػػػان  سػػػواا أانػػػاا ظهػػػوره أك خػػػالؿ مراحػػػل 
تطػػوره؛ يعػػود إذل عظمػػة اىلػػواب املعطػػا لػػ اؾ السػػااؿ  كإذل الصػػراع املريػػر كالشػػاؽ لل ايػػة 

ك  تصػػاعدت البحػػوث كالتطلعػػات كتعػػاظم النضػػاؿ الػ م خا ػػو توجبػػو. إذل جانػػ  ذلػػ
بػػردكد شػػاملة كحسػػ  أيديولوجيػػة احلريػػة كاملسػػاكاة علػػا أسػػئلة مصػػريية مػػن قبيػػل؛ مػػا ىػػي 

يف سائر منطقة الشرؽ األكسط جمس دة يف  خانيات كردسػتاف؟ السائدة حقيقة "احلياة" 
املػرأة يف ىػ ه "احليػاة"؟ عىػم   عىم  تع ِّ ك   كين  ؟"احلياة" ه قدانو    كما ال م يتم كسبو أ

 الرجل  يها؟ ىل ى ه "احلياة" املعاشػة بكػل عادهتػا كتقاليػدىا منػ  قػركف عديػدة ىػي يعٌ  
ىػػ ه اىل را يػػا الػػف شػػهدت  عػػيش؟ ىػػل "احليػػاة" املعاشػػة اليػػـو يفالحقػػان "حيػػاة" تسػػتحب 

األنسػنة كاجملتمعيػة  ميالد البشرية  كاكيشفًت  يها كل القيم املقدسة األكذل  كخيلقت  ليها
ألكؿ مرة؛ تليب بتلك العظمة كالعراقة التارطمية الف طاملا عاشتها كشهدهتا علا مػر مخسػة 

 عشر ألن عامان؟ 
ترمػػز إذل كيفيػػػة تنػػاكؿ كا ػػة ىػػ ه األسػػئلة يف حمػػػور قيػػادة  PKKىكػػ ا لػػدت قيػػادة 

الشػع   جحرة  كز   وااهتا كدراساهتا  كالولوج عن طريقها يف النضاؿ مرير يف سبيل حياة
لة يف حزب نػاطب باسػم الشػع . مػن ىػ ا املنطلػب  ػرف أيضان  يها ليتطلع إليها كضمييها دمث  

PKK إذل البحث عن العشب كاحل  احلقيقي املفقود يف ميزكبوتاميا. ىػ ا  افرمز ي توكقياد
  ذلػك األمر ىو يف الوقت نفسو  ركرة حتمية للعودة إذل اىل كر التارطمية كالقوة كاىلػوىر

أف أكؿ عشػب حقيقػػي كأكؿ حػ  حقيقػػي قػػد شػهدتو ىػػ ه األرا ػػي. انطالقػان مػػن ذلػػك  
بةنو حركة ت عم احليػاة احلػرة كازدىارىػا جمػددان يف الشػرؽ  PKKلن نكن خمطئني إف عٌر نا 

األكسط كيف ميزكبوتاميا املعرك ة بةاا مهد البشرية كالف أ ػحت اليػـو مقػ ة البشػرية. أمػا 
ي كػائن حػالقػاة  ملاألمل دكمان التحلي بالقبور اانية ك نبش  كاف  PKKقيادة ما قامت بو 
أيضػػان بةاػػا حركػػة إحػػداث الشػػرخ يف ىػػ ه  PKKبعػػد. ظمكننػػا تعريػػن حركػػة  دل ظمػػت  يهػػا

ن  يهػػا اانيػػة. أم ظمكننػػا تقييمهػػا كحركػػة انبعػػاث تػػالقبػػوؿ اإلمسنتيػػة ال ليظػػة  كبػػث الػػركح 
تلك من بد من البدا بنضاؿ حركة االنبعاث ى ه  ارل كاف الالبشرية يف ميزكبوتاميا  كبالت

القبور إلحياا أمثاؿ عشتار كزنوبيا كح  كليوباترا كمسرياميه؛ كضػركرة حتميػة لبنػاا حيػاة 
 جديدة. 



 158 

ةمثاؿ مػرصل   اطمػة  زينػ  كعائشػة مػن النسػاا العظيمػات الالئػي شػهدىن بالبدا مت 
مػػػن النسػػػاا النظػػػريات هلػػػن يف تػػػاريخ كردسػػػتاف؛  العديػػػد بالتػػػاريخ العػػػاملي  ككػػػ لك البػػػدا 

شػػػرط أكرل ال لػػػص عنػػػو إلحيػػػاا عراقػػػة تػػػاريخ الشػػػرؽ األكسػػػط اانيػػػة. ىنػػػا بالػػػ ات يعػػػد ك
قبػػػور ىػػػ ه النسػػػاا العظيمػػػات نػػػبش نضػػػاالن معنيػػػان ب PKKالنضػػػاؿ الػػػ م خا ػػػتو قيػػػادة 

نضػػ   ػػ ا ىػػل سػػينبعثن منهػػا اانيػػة؟"  مػػع التحلػػي بةمػػل ال يتيػػرل  كاالنشػػ اؿ تسػػةلة "
من املراحل التارطمية السالفة. إنػو اىتمػاـ يهػدؼ املتبقية الشةف رلم كل األنقاض املنتشرة 

إذل خلػػػب إمكانيػػػات عظيمػػػة للشػػػرؽ األكسػػػط برمتػػػو ككا ػػػة النسػػػاا  يػػػو باسػػػم احليػػػاة احلػػػرة 
ػاض انطالقػان مػن اىلسػارة  املعززة تجرد عثوره علا ماشرات احلياة كعالماهتا. إنو نضاؿ خمي

 لنا ة عن املرياث التارطمي العريب للشرؽ األكسط. ا
ة معطػػااة  كاليػػزاؿ الػػرتاب  املػػاا كالشػػمه أرا ػػي الشػػرؽ األكسػػط كميزكبوتاميػػا خػػريِّ 

عن اإلخصاب كال كة الو رية من أجود كألػ  املنتجػات  ينم   حدين يف تكامل مبارؾ ىنامت  
كع حيػػػػػاة  ألف األر ػػػػػية املاديػػػػػة يعيشػػػػػوف أر كػػػػػانوا كاحملانػػػػػيل. أمػػػػػا أنػػػػػاس ىػػػػػ ه املنطقػػػػػة  

مسػػػاعدة علػػػا ذلػػػك. إال أف الو ػػػع القػػػائم حاليػػػان م ػػػاير متامػػػان  إذ دل يتبػػػب سػػػول الزيػػػن 
كالرياا باسم اآلهلة  أما املامنوف  تملصوا من جوىرىم  كحتولت النسػاا إذل بػالا اقيػل يف 

هلػة الػ كور "علػا آللدهلة اإلناث أم أار يػدؿ عليهػا   قػد تقمػص ا احلياة. كمثلما دل يببى 
 ية كالرياا الكبريين. باأللل " بالضبا

إذل التحليػػػػػل العلمػػػػػي لكا ػػػػة ىػػػػػ ه الوقػػػػػائع   PKKيف ىػػػػ ه النقطػػػػػة بالػػػػػ ات جػػػػنا 
كىػو عمػل  .كالنضاؿ إلصماد البػديل هلػا يف الػركح كالعواطػن كاألحاسػيه كالفكػر كالتنظػيم

الػػػف ات التارطميػػػة ملحػػػوظ كىػػػاـ ىػػػو باألنػػػل حمصػػػلة للنشػػػاطتػػػارطمي أسػػػفر عػػػن انبعػػػاث 
ملكػػػاف ا تزكيددكف كلػػػل أك ملػػػل علػػػا أسػػػاس  لسػػػفتها  القائلػػػة بػػػػ" PKKمارسػػػتها قيػػػادة 

ملكػاف الػالـز بػالقوة او  تزكيػد يلاملفتقر إملكاف الالـز باألمل ا  إمداد ياملنبع األنلب الالـز
يػة بكمػاؿ ". كقػد مت بلػوغ ىػ ا املسػتول مػن خػالؿ هتيئػة الػ ات ألجػل احلر الالزمةكاملعنية 

أعظمػػي هلػػدـ كا ػػة احملرمػػات كالػػدكلمائيات الػػف تركػػت بصػػماهتا علػػا احليػػاة االجتماعيػػة 
كالسياسية من جهة  كبناا املقدسات الواج  اكتسا ا كالتمتع  ا من جهة أخرل. كما 
مت تطػػػوير مسػػػتول مػػػن احليػػػاة احلػػػرة دكف انقطػػػاع  كخػػػوض نػػػراع مريػػػر هلػػػب املػػػرأة احلػػػرة 
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يف احليػاة كأسػريين  نتقاـ من حقيقة سموذج املرأة كالرجل الل ين انبحا بلوةكالرجل احلر لال
 هلا بدالن من أف يتحكما  يها كظمتلكاىا.

حػػػػل االسػػػػتعمار اىلنسػػػػي يف قتػػػػل الػػػػنمط السػػػػائد للمػػػػرأة  PKKيف احلقيقػػػػة  ارتػػػػةل 
كالرجػػػػل  ػػػػمن نطػػػػاؽ النظػػػػاـ القػػػػائم منػػػػ  مئػػػػات السػػػػنني. كظمكننػػػػا تسػػػػمية ذلػػػػك  ركػػػػة 

مػن ىػػ ه  PKKاؿ العػاـ عػن األنواػة كالػ كورة الكالسػػيكيتني. كقػد ايػ ت قيػادة االنفصػ
الفلسػػػفة املتطلبػػػة خػػػوض نػػػراع مريػػػر  أساسػػػان لػػػ اهتا قبػػػل كػػػل شػػػيا كبة ػػػل األشػػػكاؿ  
لتتمكن ب لك مػن خلػب مسػتول احليػاة احلػرة يف ذاهتػا أكالن كمتثيلػو بالنسػبة للشػع  بكا ػة 

التػاريخ ككاقػع شػع  مػا يف  ػرد كاحػد  ػ ا النحػو   نسائو كرجالػو. كمثلمػا نػدر أف تكثػن
و لوحػده هػالتػاريخ كيػدير الشػع  كيوجيػتحكم بد ػة مػن النػادر أيضػان أف يتواجػد  ػرد  رنو 

 ػػػمن مسػػػرية الوحػػػدة الػػػف يتبناىػػػا. انطالقػػػان مػػػن ذلػػػك. دل ضمصػػػر القائػػػد آبػػػو أم نضػػػاؿ 
نضػاالن أكليػان كأساسػيان خا و يف ذاتو  حس   بل جعلو ملكان لدنسػانية كالشػع  كجعلػو 

يف بناا املرأة احلرة كالرجل احلر كاحلياة احلرة. ككلما انتصػر ىػ ا النضػاؿ يف شػخص القائػد 
انعكػػه علػػا الشػػع  الكػػردم  PKK  ككلمػػا انتصػػر يف PKKآبػػو انعكػػه ذلػػك علػػا 

 صر ىو أيضان. تلين
بيلها كخػػػاض النضػػػاؿ يف سػػػ PKKتشػػػكلت أيديولوجيػػػة احلريػػػة كاملسػػػاكاة الػػػف تبنػػػاه 

عػػن احليػػاة احلػػرة منػػ  نعومػػة أظػػا ره.  PKKكتطػػورت  علػػا أسػػاس البحػػث الػػدائم لقيػػادة 
  نصػػيبها األك ػػر يف كالدة ىػػ ا البحػػث PKKكللج را يػػا الػػف كلػػدت كنشػػةت  يهػػا قيػػادة 

ىػا ملا متيزت بو من حياة ال زالت متةارة بالثقا ة النيوليتية بكثا ػة  كهلوٌ   كتناميو باستمرار
حػػ   .سػػيادة اقا ػة العائلػػة القركيػة احلػػرة  يهػا علػػا األرجػابػل قا ػػة طبقيػة قويػػة  اأيػة مػن 

الثقا ة العشائرية أيضػان ليسػت مرتسػخة  يهػا  كالثقا ػة الرأمساليػة قػد تسػربت إليهػا حػديثان. 
عود الفضل يف سيادة عواطػن التسػاكم ي ا.  ةخان ةمتميز تكانة املنطقة  طمص ى ا ما 

لثقا ػػػػة الزراعيػػػػة اأة لػػػػري مسػػػػحوقة علػػػػا التمػػػػاـ  يهػػػػا  إذل كجػػػػود آاػػػػار كالعػػػدؿ  ككػػػػوف املػػػػر 
 . قوية النيوليتية بدرجة

كما أار ك ع الوالدين داخل الواقػع العػائلي بشػكل ملحػوظ علػا تشػكيل شخصػية 
عائػػدة  كػػوفتالقيػػادة إذل السػػعي لبد ػػع  و كتبنيػػ طفلهػػا ك.  ميػػوؿ األـ لتملٌػػPKKقيػػادة 
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ات حادة. ى ا باإل ا ة إذل أف بيعػد األسػرة عػن تكػريه النظػاـ   كزج  ا يف تناقضل اهتا
 PKKنػت قيػادة مكٌ أجواان عن توازف خلب معو قد أسفر األبوم  يها  ك وخ األـ كإبائها 
أمػػػػا اقتصػػػػار سػػػػلطة األـ كاألب علػػػػا األسػػػػرة  حسػػػػ    مػػػػن الرتعػػػػرع يف أحضػػػػااا  ريػػػػة.
 رنة للبدا تسرية احلرية. كما  أف تست لو كةكؿ PKKشكل معو  رالان استطاعت قيادة 
 PKKة السػػػػلطة يف القريػػػػة قػػػػد أاػػػػرت علػػػػا قيػػػػادة زعػػػػأف قػػػػوة األخػػػػواؿ كقػػػػدرهتم علػػػػا زع

النظػر إذل ىػ ه النقطػة كظمكػن  .للوقوؼ يف كجو الظركؼ السائدة يف القرية يف سن مبكػرة
يف األمػاكن دميزة يف كاقع اجملتمع األمومي باعتبارىا من حثيات ظاىرة متيز األخوؿ تكانة 

. ىػػ ا إذل جانػػ  االنسػػداد كالعقػػم الػػ م عاشػػو األب  PKKت  يهػػا قيػػادة عػػالػػف ترعر 
كالتمػػػػرد كاملشاكسػػػػة الػػػػف ال تعػػػػرؼ احلػػػػدكد لػػػػاـ  حيػػػػث أاػػػػر ذلػػػػك علػػػػا تطػػػػور مفهػػػػـو 

 . PKKالتحدم لدل قيادة 
أر ػػػػػػية للحيػػػػػػاة  كمتتعػػػػػػت  PKKكحصػػػػػػيلة لكػػػػػػل ىػػػػػػ ه احلقػػػػػػائب اكتسػػػػػػبت قيػػػػػػادة 

تطلعاهتػػػػا كطموحاهتػػػػا ىػػػػي  ال حسػػػػ  التشػػػػكيلة الكالسػػػػيكية  بشخصػػػػيتها علػػػػا أسػػػػاس
كالوالػػػػدين. أمػػػػا املػػػػرأة يف ىػػػػ ه احليػػػػاة   علػػػػا النقػػػػيو مػػػػن املقػػػػاييه االجتماعيػػػػة  لاسػػػػرة

  حتتػػل مكااػػا  يهػػا تىلىكاهتػػا كذكائهػػا علػػا أسػػه حػػرة. ىػػ ه النظػػرة للحيػػاة الكالسػػيكية
كالواقعػات  يمػا بعػد   املشػاركات يف اللعػ  تكاملرأة  كالف ال تتػواسل عػن اقتفػاا أاػر الفتيػا

ت يف مصػػيدة العػػادل الػػ كورم التسػػلطي علػػا رمػػو جمهػػوؿ  حػػ  كلػػو بعػػد زكاجهػػن؛ أعػػد  
لالنضػػػػػماـ  PKKالركيػػػػػزة األساسػػػػػية للمفهػػػػػـو املعتمػػػػػد علػػػػػا إتاحػػػػػة الفرنػػػػػة للمػػػػػرأة يف 
بػ اهتن. ىػ ا  حػريتهنباآلالؼ إذل احلرب كاحلياة كالسياسػة بػررادهتن احلػرة  كالسػعي لبنػاا 

معػو  أرسػا املػرأة يف مركػز اللعػ  الطفل امليزكبوتامي الػ م دل يػنهى قػط  ػم الفتيػات إذل 
 مشػػركع احليػػاة احلػػرة الػػ م سػػػعا لتطػػويره حينمػػا ظهػػر علػػػا مسػػرح التػػاريخ كقائػػد شػػػع 

اف اقا ػػة اإلهلػػة خػػو الفشػػل ال حمػػاؿ إف ىػػو جركيػػدان ركيػػدان. ذلػػك أنػػو آمػػن دكمػػان بةنػػو سػػيوا
قدسػػػياهتا يف ىػػػ ه األرا ػػػي  كأف اقا ػػػة اإلهلػػػة األـ لػػػن تتحقػػػب إال بريالئهػػػا التقػػػدير األـ ك 

 ال م تستحقو كاسرتداد قيمتها.
  كآمػػن بػػةف احلػػ  "رة  كإال  ػػالاحلػػيػػاة احللقػػد عػػاش دكمػػان مرتبطػػان باملبػػدأ القائػػل "إمػػا 

رأة يف مركزىػا. كالتقدير لن يكونػا دمكنػني إال باىلماليػات كاألخػالؽ احلػرة الػف تتمو ػع املػ
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كباعتقػػاده الراسػػخ بػػةف املػػرأة احلػػرة املنبثقػػة مػػن عمليتهػػا احلػػرة  كاحليػػاة املتطػػورة حػػوؿ املػػرأة 
أكثػػػر دكف الوقػػػوع يف أيػػػة عقػػػدة نقػػػص  هػػػااحلػػػرة ىػػػي أركع كأنػػػدؽ مػػػا يكػػػوف؛ تقػػػرب من

كمسػػا تفهػػـو الػػدين كاجملتمػػع ذم طػػابع اإلهلػػات   املتسػػلط –يعيشػػها الرجػػل الكالسػػيكي 
ل؛ كاعتػػػ ه بػػػديالن قػػػنػػاث باألللػػػ   كالػػػ م يسػػػهر علػػػا تكػػػريه مسػػػاكاة املػػػرأة علػػػا األاإل

للدين كاجملتمع ذم اهليمنة ال كورية. كما أنو كدح بال ىوادة يف سبيل العشب كحرية املػرأة 
لػػك  كدل يتقػػرب منهػػا علػػا ب ػػرض توطيػػد ىػػ ا املفهػػـو  دل ينظػػر إذل أم امػػرأة علػػا أاػػا مي 

رلػػم تعر ػو للعديػػد مػػن ىجمػات اهليمنػػة ال كوريػة كعراقيلهػػا يف احليػػاة ىػ ا النحػػو البتػة. ك 
إل ػػراغ جهػػوده تلػػك مػػن مضػػمواا النضػػارل  إال أنػػو بلػػ  مسػػتول ر يعػػان لل ايػػة يف تكػػريه 
مبدئيتو يف احلياة  كالتطػور كتطػوير ال ػري باسػتمرار دكف إبػداا أم تنػازؿ يف ىػ ا املضػمار. 

تماشػػية مػػع الفلسػػفة ال كوريػػة التسػػلطية الكالسػػيكية  مثلمػػا دل تكػػن كجهػػة نظػػرة للمػػرأة م
أكثػر دمػا ىػي عليػو احلػاؿ يف التقربػات الضػيقة حتليلػي معمػب  رنو تدكاؿ املعضلة علا رمو 

 اليساريني الكالسيكيني. الزعماا لدل السائدة 
دل ضمصػل االستسػػالـ أك الو ػػاؽ كالتسػػاـك البسػػيط كالسػهل مػػع املػػرأة  كمػػا دل ضمتػػ ل 

ت الفرديػػػة للرجػػػل املتخلػػػن  كاملاديػػػة إذل القضػػػاا عليػػػو كعلػػػا املػػػرأة معػػػان. كعلػػػا بالتقربػػػا
النقػػػػيو دمػػػػا ىػػػػو شػػػػائع يف عمػػػػـو اجملتمػػػػع  دارت نػػػػراعات مريػػػػرة كعظيمػػػػة كػػػػي ال ييبػػػػاا 
بالفشل كاهلزظمة  كال يصاب باالرمالؿ أك التشتت الركحي  اه املرأة. كمثلما أسػفر النصػر 

لنجاحات كمنجػزات عظمػا  قػد أتػاح اجملػاؿ  PKKيادة يف ى ه الصراعات عن إحراز ق
 لظهور احلياة احلرة كالعشب احلقيقي. 

أمػػػا مػػػا يػػػربو يف نػػػواة ىػػػ ا املفهػػػـو ىػػػو  عػػػدـ سػػػحب املػػػرأة  عػػػدـ اسػػػت الؿ نقػػػاط 
ة و  ػػػعفها  اىهػػػا كعػػػدـ قبػػػوؿ ىػػػ ه النقػػػاط أيضػػػان  كتطػػػوير سمػػػط املػػػرأة احلػػػرة خطػػػوة خطػػػ

  حتفيػز املػرأة علػا PKKاسػع. يالحػظ يف طػراز قيػادة باعتناا كبري ككفاح دؤكب كنػ  ك 
ب أك يبعػػث علػػا اهجػػل ييسػػب  هلػػا الضػػ الولػػوج يف مسػػرية احلريػػة العظمػػا  كإزالػػة كػػل مػػا

لديها  كانفتاح اللساف كالفااد أيضان.  املرأة تنتفو كتشمخ متجهة رمو العظمة كاملنعة يف 
باعتبارىػػا منبػػع    الرتاجػػع عػػن الرجولػػةل تهػػا كإرادهتػػا كأ كارىػػا يف ىػػ ا الطػػراز. كمػػا يعتػػ 

  معظػػػم السػػػيئات  أحػػػد أىػػػم الشػػػركط اهلامػػػة لالحتػػػاد مػػػع املػػػرأة علػػػا رمػػػو متسػػػاكو كحػػػػرو 
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كبالتػػػارل بةنػػػدؽ كأركع أشػػػكاؿ التفػػػاىم. إنػػػو طػػػراز يعتػػػ  املػػػرأة الضػػػعيفة مصػػػدران ىلمػػػود 
القائمػة مػع املػرأة يف احلياة كاالستهتار  ػا  كيكػا ا  اىهػا بػال ىػوادة. مػن ىنػا   العالقػة 

خضػػػم النضػػػاؿ قػػػد أذىلػػػت النظػػػاـ الػػػ كورم املتسػػػلط ككػػػل املناىضػػػني للنضػػػاؿ التحػػػررم 
تقػر م مػن املػرأة كسمػط الوطا الكردسػتاشل  كالػ ين بػاؤكا بالفشػل الػ ريع هلطهػم بػني سمػط 

كمػػا يظػػػن  -ال يتضػػمن منهػػا. ذلػػك أف ىػػ ا الطػػػراز مػػن العالقػػات  PKKتقػػرب قيػػادة 
بان رخيصػان مػن املػرأة  كإسمػا يعػا سػ  ألوارىػا كركحهػا كحتقيػب االنفتػاح العظػيم تقر  –أكلئك

كلػيه مػن امػرأة كاحػػدة  –يف الػػزكاج مػن مسػو حريػة املػػرأة  PKK يهػا. كقػد ذمحػت قيػادة 
اد القػوة مػن الػ ين اسػتولوا د و ها أع  أشكاؿ النضاؿ بػال توقػن  ػدؼ اسػرت  – قط 

حا ا احلقيقيػػػػني  للقيػػػػاـ بعػػػػدىا بتشػػػػاطرىا بكػػػػل عػػػػدؿ عليهػػػػا بػػػػاطالن  كإعادهتػػػػا إال أنػػػػ
كالكػدح بالعػدؿ إال نيػل  االشػرتاكية ذاهتػا. أم أف القضػاا  ةكقسطاس. كما اقتساـ القػو 

علػػا حرمػػاف جػػنه املػػرأة مػػن القػػوة عمومػػان  كاسػػتعادة القػػوة مػػن النظػػاـ الػػ كورم املهػػيمن 
اكية كالتحػوؿ االشػرتاكي. كبالتػارل إلعادهتا للمرأة اانية؛ اعبرت  ركرة مػن  ػركرات االشػرت 

لتطػػػػوير االشػػػرتاكية العلميػػػػة كإحيائهػػػػا  باعتيػػػ ت نشػػػػاطات املػػػرأة معيػػػػاران أساسػػػػيان يف احلػػػز 
 كتكريسها  يو   تصاعد النضاؿ توج  ذلك علا الدكاـ. 

  "النصػػر كالعشػػب"تقتضػػا أسػػه انائيػػة  PKKكمػػا عوىلػػت  عاليػػات حتػػرر املػػرأة يف 
األساسػػي املعتمػد ىػػو "إذا ذمحنػا يف ىػ ا النشػػاط كحػل التناقضػػات  كليػان. أم أف املفهػـو

 يػػػػو  سػػػػيكوف مآلنػػػػا النصػػػػر  كسػػػػيحب لنػػػػا أف رمػػػػ ؛ كإال  الفشػػػػل الػػػػ ريع ال مػػػػالذ منػػػػو" 
كبالتارل مت ربطو ترحلة ك لسفة دياليكتيكية شاقة لل اية  تتضمن يف جنباهتػا البحػث عػن 

سػائدة يف كردسػتاف كالػف ال خػالؼ بينهػا كبػني احليػاة احلقػة  ػمن كاقػع "احليػاة املزيفػة" ال
البحث عن احليػاة كعػن الػردكد  PKKقيادة تعا   املوت  بل كأسوأ منو. انطالقان من ىنا

للتسػػػػاؤالت "ىػػػػػل احليػػػػػاة موجػػػػودة أـ ال؟ إف كػػػػػاف ال بػػػػػد منهػػػػا  يكػػػػػن صمػػػػػ  أف تكػػػػػوف 
طػراز خػارؽ مػن  احلياة؟"  مع التحلي بالطموح الزائد للحرية أاناا ذلك  يػث يسػفر عػن

 العمل كالوترية كالعطاا كاإلبداع. 
يعػػػا احلريػػػة  كال ظمكػػػن  عيشػػػو بكػػػل بسػػػاطة  ألنػػػو  PKKالعشػػػب يف  لسػػػفة قيػػػادة 

مصطلا مقدس كنبيل  كال ظمكن القبوؿ بقتلو يف الفكر كاملشاعر.  ػ ا التقػرب الفلسػفي 
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متطلبػػات القػػرف إذل تكػػوين  اادىػػا كعقلهػػا كتسػػيري نضػػاهلا حسػػ   PKKدل تعمػػد قيػػادة 
كال الشػػع  الكػػردم  PKKتشػػكل احلػػزب يالعشػػرين الػػ م ينكػػر العشػػب كيفنيػػو. كمػػا دل 

دل حتلػػػل  .أيضػػػان توجػػػ  ذلػػػك  كدل تنزلػػػب ىػػػي يف متاىػػػات الفرديػػػة مثلمػػػا يفعػػػل اآلخػػػركف
نفسها  ك ب مواقن الرجل الكالسيكي  كاعت هتا سػفالة أخالقيػة يف جمتمػع  PKKقيادة 

لاخػػػالؽ. كزمػػػص بالػػػ كر ىنػػػا الصػػػراع املريػػػر كالعتيػػػد الػػػ م خا ػػػتو  ينظػػػر إليهػػػا كمعيػػػار
القيػادة مػػع ذاهتػا أكالن  كحماربتهػػا للمواقػن اهطػػرية املفتقػرة إذل الطواعيػػة كاحلريػة  كاملعتمػػدة 

 علا القوة كالنفوذ يف التقرب من املرأة. 
جػػل علػػا ىػػو قػػانوف بنػػاا الػػ ات كخلقهػػا بالنسػػبة للمػػرأة كالر  PKK ػػ ا املعػػص  ػػرف 

سيػػن  يف خضػػم النضػػاؿ الػػدؤكب  ػػاه الثقا ػػة كاحليػػاة كالشخصػػية  حػػد سػػواا. كىػػو قػػانوفه 
ال كوريػػػة املهيمنػػػة علػػػا كا ػػػة األنػػػعدة  كالػػػ م ال يػػػزاؿ قائمػػػان اآلف أيضػػػان. يتضػػػمن ىػػػ ا 
القػػانوف حػػب تشػػبث الفػػرد باحليػػاة  كحػػب متتػػع الفػػرد بررادتػػو  حػػب تفجػػري الطاقػػات ال اتيػػة 

  حػػػب احليػػػاة  حػػػب احليػػػاة  حػػػب تنظػػػيم الػػػ ات كحػػػب التمتػػػع بالرلبػػػات بػػػة ا األشػػػكاؿ
كالطموحات السامية. بالطبع  كل ى ه احلقوؽ قد اكتسبت نتيجة نػراع حػاد آؿ بػدكره 

 إذل ظهور نتائ  تارطمية ىامة. 
بالسػػري  PKKظمكػن تشػػبيو الصػػراع الػػوطا كالطبقػػي كاىلنسػػي املخػػاض خػػالؿ تػػاريخ 

 لوحوش الكاسػػرة. رلػػم ىػػ ه احلقيقػػة السػػاطعة  إال أنػػو دل يتػػوافى يف لابػػة موحشػػة مليئػػة بػػا
عػػػن البػػػدا تسػػػرية كلكػػػامش يف ال ابػػػة املوحشػػػة  كضػػػركرة مػػػن  ػػػركرات احػػػرتاـ الشػػػع  

امش مػػن ت لػػ  يف ال ابػػة علػػا قيػػادة الشػػع   ك ػػتا الطريػػب لسػػيادة كػػكتقػػديره. لكػػن كل
لكيػة  أمػا قيػػادة  الطريػب لظهػػور  تابػػات كشػتت ت لبػت علػا حلػوؿ ال  PKKالقيػادة ادلى ى

قيػادة شػعبية تسػتهدؼ اسػرتداد احلػب اإلدارم املسػػلوب مػن الشػع  بػةلن حيلػة كمكيػػدة 
ك ػػ ط  كإعادهتػػا إذل الشػػع   الصػػاح  احلػػب لػػو. كبينمػػا عمػػل كلكػػامش علػػا تةىيػػل 

 PKKمػػن مرتبػػة اإلهلػػة إذل جمػػرد عػػاىرة  اسػػتهد ت قيػػادة املتهاكيػػة بوسػػاطة املػػرأة  وحليفػػ
رة  كبالتػػارل العمػػػل بكػػل شمػػػة ىامػػػان. أم تةليػػو املػػػرأة الػػف أ ػػػحت أدسل مػػن العػػػاالعكػػه مت

. أم أاػػػػا تػػػػداكلت ماسسػػػػة األلوىيػػػػة  لتحويػػػل الرجػػػػل  أم أنكيػػػػدك  إذل زعػػػػيم شػػػع  كاعو
األنثا كقوة مربية للرجل  وىرىا العادؿ احلر  باعتبارىا أمػل ماسسػة يف القيػادة الشػعبية 
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رت بالصػػػراع احلػػػاد  ػػػاه الواقػػػع القيػػػادة ال كوريػػػة املتسػػػلطة الػػػف املاسسػػػاتية. كبالتػػػارل باشػػػ
علػػػا الشػػػعوب كاملػػػرأة يف الواقػػػع العملػػػي  كالػػػف ال تػػػزاؿ حتػػػا ظ علػػػا املريػػػرة  ر ػػػت اآلالـ 

 قيمتها كمكانتها املاسساتية. 
  الف بدأت بالصراع ألجل املػرأة منػ  كالدهتػا  السػااؿ التػارطمي PKKطرحت قيادة 

أحػػرج األكقػػات يف النضػػاؿ التحػػررم  أال كىػػي  ػػرتة يف اهتػػا حػػ  لػػدل مركرىػػا اهلػاـ علػػا ذ
متواطئػػػػػة يف كردسػػػػػتاف  كاملنضػػػػػمة إذل  –ة لػػػػػعالقاهتػػػػا مػػػػػع " اطمػػػػػة" املنتميػػػػػة إذل  ئػػػػة عمي

النضاؿ  يف مرحلة كالدة احلركة كتةسيسها. إاا مرحلة تارطمية  ألاػا معنيػة  قيقػة العالقػة 
لكػػردم مػن حريتػػو كىويتػو. ىػػل كػاف أنكيػػدك سيسػود يف ىػػ ه الػف طاملػا جػػردت الشػع  ا

تخلص بالتػػارل كػػل أنكيػػدك مػػن يػػاملرحلػػة  أـ أف اإلهلػػات اإلنػػاث سػػيعتلني عرشػػهن اانيػػة ل
العػػاىرات اهانػػة كالعامػػة؟ القضػػية حقػػان تارطميػػة  كحلهػػا مسػػتعصو لل ايػػة. العػػراؾ يتجػػ ر 

بػال جػداؿ.  فػي  الطػرؼ األكؿ م ذلك كيطوؿ دكف انقطاع   مجا ة القول لبعضها حتٌ 
مثػة نظػػاـ ذم مػرياث كأسػػلحة  تاكػػة كماسسػاتية مرتسػػخة منػػ  مخسػة آالؼ سػػنة  كالػػ م 
حبك أ ظع املكائػد كاحليػل  ػب الشػرؽ األكسػط كاإلنسػانية سػائرة  دمثلػة يف مكائػده  ػاه 
ف الشع  الكردم؛ كما ذمم عنو من سمط نسائي. كيف الطرؼ اآلخر مثة حقيقة القيػادة الػ

ظهػػػرت علػػػػا مسػػػرح التػػػػاريخ باسػػػم شػػػػع  طاملػػػا اخػػػػرتع كاكتشػػػن كراد عمليػػػػة اجملتمعيػػػػة 
الػرتدم كقادىا علػا مػر مخسػة عشػر ألػن عامػان باسػم الشػعوب كاإلنسػانية  كمػن مث عػاسل 

يف ىكػػػػ ا أك ػػػػاع سػػػػيكوف حػػػػل العالقػػػػات كالتػػػػدشل بػػػػة ظع األشػػػػكاؿ. بالتػػػػارل  اهلػػػػدؼ 
ت مثينة تارطمية. ىكػ ا كانػت مرحلػة نضػالية السائدة علا آالؼ السنني  كخلب مستجدا

نتيجػػػة املػػػاامرات كاألالعيػػػ  سػػػواا  ـشػػػاقة  حتتضػػػن يف اناياىػػػا حلظػػػات الوجػػػود أك العػػػد
 املو وعية أك ال اتية إف كجدت. 

ذاؾ خطػر أنػواع املػوت أما نتطرؽ إليو ىنا ليه املوت املػادم أك اىلسػدم  ذلػك أف 
ا بػػدكره مػػوت املػػرأة كالرجػػل كالشػػع  كالػػركح كػػوف علػػا طػػراز انكيػػدك  كالػػ م يعػػالػػ م ي

العشػػػػب كالػػػػود ككػػػػل  نسػػػػنكاىلماليػػػػات كالبهػػػػاا. إنػػػػو طػػػػراز مػػػػوت طمنػػػػب احليػػػػاة كيرديهػػػػا كي
–اىلماليػػات كظميتهػػا. كػػاف مػػن احملتمػػل أف تػػزكؿ حيػػاة شػػع  بةكملػػو يف طػػوؽ "العائلػػة 

عى اجملتمػع الكػردم لىػتػى بٍ املرأة" بالقضاا علا حيػاة املػرأة كالرجػل  يهػا. ككػاف مػن احملتمػل أف يػي 
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"! ذلػػػػػك أف املصػػػػػري احملتػػػػػـو للشػػػػػع  منػػػػػ  آالؼ السػػػػػػنني  امػػػػػن قبػػػػػل "الثقػػػػػوب السػػػػػودا
كاملخططات التآمرية لنظاـ اجملتمع الطبقي ال م رسم ى ه املصري كخطٌو  كاف ضمتٌم ذلك 

 ال حماؿ. 
الشػػػػع  الكػػػػردم مثنػػػػان  PKKلقػػػػد كلفػػػػت  ربػػػػة العشػػػػب املعاشػػػػة يف شػػػػخص قيػػػػادة 

  إال أف النضػػػاالت االجتماعيػػػة كالوطنيػػػة ال ظمكػػػن تسػػػيريىا دكف مركرىػػػا بعالقػػػات باىظػػػان 
الػػدياليكتيك السػػائدة كحتويلهػػا إياىػػا.  اهلػػدـ الرتاجيػػدم لػػبعو العالقػػات  ػػركرة حتميػػة 

نو يستحيل تفهم إهلة العشب أك معر ة املػرأة مػا دل تتمػزؽ العقػدة ألبناا اىلديدة منها. أم 
ا ينحل يف العالقة املعاشة ما ىو إال تاريخ لابر كطبقػات مرتسػخة. الكةداا كتتشتت. كم

أمػػػػا العالقػػػػة  هػػػػي أقػػػػدـ عالقػػػػة عبوديػػػػة  كتتعػػػػدل نطػػػػاؽ احلقيقػػػػة التارطميػػػػة كاالجتماعيػػػػة 
رلػػػم كػػػل املخا ػػػات كاأل ػػػرار النا ػػػة عػػػن  –للشػػػع . كأدل ارمالهلػػػا علػػػا ىػػػ ا النحػػػو 

هػػا جػػ ريان. إنػػو انتقػػاـ مػػن ذاؾ التالعػػ  إذل التولػػل يف أعمػػاؽ حقيقػػة املػػرأة كحتليل –ذلػػك
ل األنواة املنحطة تالشنيع بكرامة اإلنساف الكردم كشر و علا مر آالؼ السنني. كحتتم ق

يف قتػػػػل الرجولػػػػة يف عالقاهتػػػػا مػػػػع املػػػػرأة بكػػػػل عػػػػـز  PKKيف املػػػػرأة  كمػػػػا ذمحػػػػت قيػػػػادة 
اإلنسػػػانية كجسػػػارة. ك ػػػ ا الشػػػكل  قػػػط كػػػاف باإلمكػػػاف إعطػػػاا اىلػػػواب املناسػػػ  باسػػػم 

 كالوطنية كاملساكاة كاحلرية. 
كل أنواع احلركب الدائرة باسػم الشػعوب شػاقة ال حمػاؿ.  ػرذا عػـز الػبعو علػا مػنا 
القيػػػػادة الناطقػػػػة باسػػػػم الشػػػػع  امػػػػرأة كهػػػػ ه  كحػػػػاكلوا اإليقػػػػاع  ػػػػا مػػػػن خػػػػالؿ أالعيػػػػ  

م. إنػػو رد "اىلػػنه" احملاكػػة علػػا مػػر آالؼ السػػنني؛ علػػيهم آنئػػ  القبػػوؿ بػػردو كهػػ ا يليػػب  ػػ
علا أكثر السبل كالوسػائل التآمريػة  تكػان يف التػاريخ  كذلػك باسػم اإلنسػاف كمسػوه كباسػم 

قػػـز تالعشػػب  للكشػػن بػػو عػػن العظمػػة املتواريػػة كاملكبوتػػة يف جػػوىر املػػرأة  كعػػن العقػػم كال
ت العالقات الشػنيعة للمػرأة مػع الرجػل الػ م كيف شخصية الرجل. ىك ا تفك يناملوجود

اكو ك ػػػمور كىػػػزؿ منػػػ  آالؼ هتػػػمػػػن التفػػػوؽ عليػػػو دمػػػا كانػػػت تعانيػػػو ىػػػي مػػػن دل تػػػتمكن 
السػػػنني. كػػػ لك كشػػػن النقػػػػاب عػػػن الوجػػػو الػػػداخلي الكامػػػػل للحيػػػاة اهانػػػة كالعامػػػػة  
ليتجلػػػا بكػػػل سػػػطوع كيفيػػػة خلػػػب حيػػػاة مشػػػر ة كبطػػػوالت باسػػػلة كعالقػػػات سػػػليمة بػػػني 

 اىلنسني بالتطلع إذل العشب احلقيقي النبيل كالتحلي بو. 
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الرجعيػة املتمثلػػة  –كىػ ا الصػراع دائػر  ػاه املػرأة العميلػة كالتقليديػة  PKKة ةمنػ  نشػ
أشميػػػة قصػػػول. الصػػػراع يف شخصػػػية  اطمػػػة  ك ػػػاه اىلوانػػػ  الرجعيػػػة للرجػػػل؛ حيػػػث أكرل 

من األمػر سػول مسػو املػرأة كالرجػل كنبلهمػا. بالتػارل برىنػت  كب لك انتصر العشب كدل يتبب  
 اقػػة هلػػ ه األرا ػػي الػػف مسػػحلىػػي ال ريػػة الصػػاحلة كا اهلػػة األنثػػعلػػا أف اإل PKKقيػػادة 

العشػػػب كارتقػػػت كا ػػػة القػػػيم احلضػػػارية يف أحضػػػااا. ذلػػػك أف نظريػػػة العشػػػب قػػػد نػػػي ت 
كمورسػت علػػا رمػػو نػػائ  كسػػليم. إذ ال ظمكػػن أف يقػرتب مػػن إهلػػة العشػػب إال مػػن ضممػػل 

مػػن ىػػو الئػػب  ػػ ه األرا ػػي  يف يػػده مشػػعل انتصػػار احلريػػة  كال ضمػػب أف يعػػيش العشػػب إال
الػػػف  ػيتىحػػػٍت للزراعػػػة كالتةىيػػػل بكػػػدح اإلهلػػػة األـ. إاػػػا شػػػرائع العشػػػب يف ىػػػ ه األرا ػػػي  

خػػاض يف 
ي
ىػػػو نضػػػاؿ  PKKكعلػػا الكػػػل االمتثػػاؿ هلػػػا.  ػػ ا املعػػػص  نضػػػاؿ حتػػرر املػػػرأة امل

إعػػػادة خلػػػب اإلهلػػػة األـ كنػػػيالة قػػػوانني العشػػػب حسػػػ  قدسػػػية املػػػرأة مػػػن خػػػالؿ العقػػػد 
االجتمػػػاعي للمػػػرأة. لقػػػد مت خػػػوض ىػػػ ا النضػػػاؿ بكػػػل عظمػػػة يف ىػػػ ه األرا ػػػي  كخيلػػػًب 
مستول ملحوظ ال يستهاف بو يف سبيل كالدة العشب احلر اانية علا أرا ي ميزكبوتياميا  
كدل يبب من اآلف  صػاعدان سػول إبػداا الكػدح السػامي كالنصػر املػازر مػن قبػل ذكم القػوؿ 

يػػػا العشػػػػب ال حمػػػػاؿ يف ىػػػ ه األرا ػػػػي  كأف تػػػػدكر احلػػػػركب كالقػػػرار احلاسػػػػم. "صمػػػػ  أف ضم
 PKKالالزمػػة ألجػػل ذلػػك بالتةكيػػد". إف ىػػ ا املفهػػـو قػػد حػػث املػػرأة كالرجػػل يف كسػػط 

النهػػػوض حلػػػرب احلريػػػة العظمػػػا  كخلػػػب بالتػػػارل معػػػو تطػػػورات كمسػػػتجدات تارطميػػػة  اعلػػػ
 عريقة سواا بالنسبة للمرأة أك الرجل أك اجملتمع كلو. 

ىػػػػ ا الواقػػػػع االجتمػػػػاعي الػػػػ م عاشػػػػو اجملتمػػػػع أك الشػػػػع  املضػػػػطهد  لقػػػػد ا ػػػػمحل
كاملمػػػػزؽ كاملنحػػػػل كالػػػػ م خػػػػرج مػػػػن منىحػػػػاه. كمػػػػا تبػػػػدل مسػػػػتول ىػػػػاـ يف إحػػػػراز تقػػػػدـ 
اجتمػػػاعي ظمكػػػن العػػػيش يف كنفػػػو. كمػػػا مت  ػػػاكز كاقػػػع الشػػػع  الكػػػردم الػػػ م أنػػػبا يف 

كيػػاف العائلػػة كالقبيلػػة   ك ػػع ال يطػػاؽ  كيعػػاشل مػػن التشػػتت بشػػ  أنواعػػو كالتبعثػػر حػػ  يف
إ ا ة إذل التخلن احلاد علا الصعيد الوطا  كمواجهتو لالرمالؿ كالتفسخ يف  .كالعشرية

عالقاتو اإلنتاجية كمستواه الثقايف ك نو كمعنوياتو  كاالىرتاا احلاد جدان بشكل أبعػد بكثػري 
معاناتػو خطػر من أف يكوف جمرد   ط طبقي أك اجتماعي  إ ا ة إذل الرتابو عن ذاتو  ك 

تقليد عدكه كالتشبو بو بةعلا املستويات. بالتارل جيػً بى الكػردم القػائم منػ  أربعػة آالؼ 
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علػػػػا حمػػػػاكالت التحػػػػوؿ  PKKسػػػػنة إذل أحضػػػػاف اجملتمػػػػع األكثػػػػر حريػػػػة.  ػػػػ ا املعػػػػص رد 
كشػ  املمارسػات الالإنسػانية لكا ػة القػول اإلم ياليػة الرجعيػة  بتحػوؿ  ياحليواشل كالوحشػ

ركة تستهدؼ محاية اإلنساف ل اتو كحتريره كالد اع عنو  ك لقو للمنا ل احلر كاملرأة إذل ح
احلػػرة كنػػػيالتو أليديولوجيػػػة احليػػػاة احلػػػرة. ك ػػاه خمططػػػات أعػػػداا الشػػػع  كنظػػػاـ اجملتمػػػع 

االلتحػػاـ  ػػوىر املػػرأة كالشػػعوب  بالطبقػػي يف إخػػراج شػػعبنا مػػن السػػياؽ االجتمػػاعي  حقػػ
من ىػ ا املنطلػب  كبػاالرمالؿ الكػردم القػابع يف قػاع احلضػيو كالػ م  لقو للهوية احلرة. 

 الشػع  الكػردم عػن ارتباطػو الوايػب ىو "إما ميت أك جمنوف  ليه  ٌي كال يف الق " عػٌ  
 باإلنسانية ك اكبو معها متامان مثلما كاف يف  جر التاريخ. 

لقضػػية  PKKداكؿ قيػادة دل تظهػر ىػ ه النتػػائ  ذات األشميػة التارطميػة بة عهػػا إال بتػ
بكػػػل جػػػرأة كجسػػػػارة  –الػػػف دل يسػػػتطع العػػػادل بةسػػػره طرحهػػػا يف جػػػدكؿ أعمالػػػو –املػػػرأة 

 يػث  يرً ػت عليػػو  -كإصمػاد احلػل الراسػخ القػوم هلػا. إف البحػث يف كاقػع "كىويػة" كهػ ا 
قػػوانني عػػادات كتقاليػػد كمػػوازين أخالقيػػة كحػػ  حقوقيػػة كسياسػػية يشػػارؼ عمرىػػا مئػػات 

د يف الواقع االجتمػاعي السػائد يف اكس  ألواره أدل إذل حصوؿ زلزاؿ ح –ننيآالؼ الس
 يو الشع  بتعوده علػا احليػاة تبعػان لػدرادات  ةبداية األمر. ذلك أف ى ا الواقع ال م نش

منػػ  بدايػػة ظهػػور  ةاحلاكمػػة كإذعانػػو للقواعػػد املرسػػومة لػػو منػػ  أمػػد مديػػد  قػػد ري ًػػوى  ػػدٌ 
ى ا النوع من احلياة  ك يككػت كػل حلقػات العبوديػة عػن بعضػها   دالثورة. تعص آخر  يِّ 

حينمػا كػاف يػيػػرىد د حػ  حيػث دل يعػد يف اليػد أم شػيا يبعػػث علػا األقػل يف ىكػ ا حيػػاة 
. بالتػػػارل كػػػاف التمػػػرد الراديكػػػارل "علػػػا األ ػػػواه "بقيػػػت العائلػػػة كاملػػػرأة كالشػػػرؼ يف قبضػػػتنا

رض  ػتا طريػب احليػاة الػف التصػبها  ػملسػتمر بلل اية  د ذلك كحتديو  كبوشػر بالكفػاح ا
الدكلة كالسياسة" ذم اهليمنة ال كورية من الشرؽ األكسط بكا ػة نسػائو ك اجملتمع الطبقي "

 كرجالو  كإعادة بنائها جمددان بشكل أ ا كأر ع تقدمان. 
ىكػ ا كي ػػع احلػد الفانػػل الفلسػفة "االنقػػراض" الػػف عاشػها الكػػرد علػا مػػدل قػػركف 

الػػف ال كدل ييقبىػػل االستسػػالـ لعالقػػات النظػػاـ القػػائم سػػم "احلفػػاظ علػػا النسػػل" عديػػدة با
ػػا تتضػػمن يف أحشػػائها سػػول عبوديػػة اىلنسػػني كالقضػػاا علػػا الفػػرد  كبػػدالن مػػن ذلػػك ري  جِّ

خوض نضاؿ بنػاا املػرأة احلػرة  كالػ م أسػفر بػدكره عػن ظهػور أجػواا يسػودىا الفكػر احلػر 
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رات الػػػف قػػػد يتسػػػرب منهػػػا مفهػػػـو العالقػػػات أك ث ػػػكػػػل الكالعالقػػػات احلػػػرة. بينمػػػا سيػػػد ت  
 يتحػػػػػت األبػػػػػواب علػػػػػا مصػػػػػراعيها ك   PKKاحليػػػػػاة العائػػػػػدة للنظػػػػػاـ القػػػػػائم إذل نػػػػػفوؼ 

للحرية. إف مسةلة "اىلنه" لدت عقدة كةداا بالنسػبة للكػردم الػ م اختنػب  يهػا كسػاد 
طاقػػات كمواىػػ   اهػداع كالزيػػن بػػني كػػال اىلنسػني بشػػةاا  كبالتػػارل  الكشػػن عػن شػػ  

الفػػرد كاجملتمػػع كإبػػراز القػػوة الكامنػػة  يهػػا ظمػػر مػػن متزيػػب ىػػ ه العقػػدة الكػػةداا كتفتيتهػػا أكالن 
 باعتباره شرط ال لص عنو لتطوير احلياة احلرة كتكريسها علا أساس النضاؿ التحررم. 

ا باعبتارىػػ – PKK ػػ ا النحػػو أن رلػػت املصػػيدة التارطميػػة املنصػػوبة أمػػاـ طريػػب قيػػادة 
الطريػػب النبثػػاؽ احلػػ  السػػليم. بالتػػارل  تتحػػك ي  –دمثلػػة الشػػع  الكػػردم برجالػػو كنسػػائو 

ل الفػػرد مرحلػػة خلػػب الػػ ات علػػا أسػػاس اإلرادة احلػػرة بعػػد أف ابتعػػد عػػن كونػػو كحػػدة دخػػ
اجتماعيػػػػة أساسػػػػية  كدخػػػػل اجملتمػػػػع بةسػػػػره يف املسػػػػار الػػػػ م سػػػػياكؿ بػػػػو إذل حتريػػػػر  ػػػػااده 

ت مرحلة االستنارة أتقاللية  كره كعقلو. يف احلقيقة  لقد بدكعواطفو كمشاعره كحتقيب اس
كالنهضػة يف عمػػـو اجملتمػع الكػػردم  كدخػل احلػػ  درب اإلبػداع كالبنػػاا اانيػة بعػػد أف قيتًػػل 

تػػػردل يف اجملتمػػػع الكردسػػػتاشل  ك يًتحػػػت  ػػػرص احليػػػاة يف ىػػػ ه األرا ػػػي باسػػػم الشػػػعوب ك 
استيحًوذ علا كل اىلماليات كاملقدسات الف  كباسم املرأة احلرة كالرجل احلر. من ىنا  قد 

مػػػن ركح املػػػرأة  كابتػػػدأت ك كػػػاف قػػػد التصػػػبها االسػػػتعمار كالنظػػػاـ املتسػػػلط مػػػن الشػػػعوب 
 ػػمن البنيػػة  PKKاحملاسػػبة مػػع الواقػػع االجتمػػاعي السػػائدة  دمثلػػة يف احملاسػػبة مػػع كػػادر 

 لت اىلهود لتةمني كػل مػا  ا التناقو التارطمي املوجود  كما بي هلاحلزبية  كأكجد ا  احلل 
ىػػو  ػػركرم للشػػع  الكػػردم كاإلنسػػانية جمس ػػدان يف شخصػػية الكػػادر. كبضػػبط العالقػػات 

خطوات تارطمية ىامة يف بناا اجملتمع اىلديد أيحرزت بني املرأة كالرجل يف نفوؼ احلزب  
 إذل اىلماؿ كالصواب كاحليسن كاىلود.  –دمثالن بة راده  –كج ب اجملتمع بةسره 

بالرتابط مع مبدأ الكفػاح  ػد كػل ظػاىرة  PKKاعد النضاؿ التحررم للمرأة يف تص
التنػػػازؿ عػػػن احلريػػػة كاىلمػػػاؿ أيػػػان كػػػاف السػػػب .  ـ علهػػػا قبيحػػػة  كعػػػد كتسػػػتهر باحليػػػاة أ

كباعتبػػػار نضػػػػاؿ التحػػػػرر الػػػوطا الكردسػػػػتاشل ىػػػػو نضػػػػاؿ إصمػػػاد اىلػػػػواب املناسػػػػ  لسػػػػااؿ 
املػػػرأة يف نػػػواة ىػػػ ا السػػػااؿ. ذلػػػك أف  "كيػػػن نعػػػيش؟" قبػػػل أم شػػػيا آخػػػر   قػػػد ك ػػػع

السائد يف كا ة أرماا يف كردستاف من جهة  كالنظاـ ال كورم اـ االستعمارم املهيمن ظالن
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احلػػط مػػن احليػػاة  مػػالػػدل حماكلته مااملػػرأة يف مركػػز سياسػػاهت العػػادل مػػن جهػػة اانيػػة  جعػػال
ـو متامػان سػب  سػعي قيػادة ك ريدىا من معناىا كتقبيحها.  اه كاقع احلياة ى ا  من املفهػ

PKK  نػو ال ظمكػن دؾ أإذل إحياا مبدئها يف "ترجيا احلياة احلرة" عػن طريػب املػرأة. ذلػك
دعػػائم النظػػاـ الػػػ كورم املهػػيمن إال بػػػاملرأة الػػف طاملػػا جعػػػل منهػػا أر ػػػية خصػػبة إلنعاشػػػو 

ة استهدؼ ذلك متامان كسعا إلعادة خلب املرأ PKKكتكريسو. إف النضاؿ ال م خا و 
شػػػػػد درجػػػػػات االرمطػػػػػاط أعػػػػػاشل مػػػػػن تبعػػػػػد أف أنػػػػػبحت   علػػػػػا أسػػػػػاس احلريػػػػػة كاىلمػػػػػاؿ

كتشػػػبو يف حاهلػػػا الورقػػػة اليابسػػػة املصػػػفرة. كألجػػػل ذلػػػك   كالتهمػػػيش كالتهشػػػيش يف احليػػػاة
يػو احلػاؿ يف لأساسػيان للحريػة  متامػان مثلمػا كانػت ع ان اعت  التحاـ "املػرأة" مػع "احليػاة" مبػدأ

-Jinف ىػاتني الكلمتػػني حتمػػالف نفػه املعػػص يف الل ػػة الكرديػػة "بػدايات البشػػرية  حيػػث أ

Jiyan".  ى ا بدكره لري دمكن إال بتجاكز سمط الرجل املهيمن كاملرأة العبدة املتخلفة  كمػا
 . ما عن بعضهماعنو من الرتاب كل من "املرأة" ك"احلياة" كانفصاهل زلٌ 

قػػػػة اهاكيػػػػة مػػػػن أم قبػػػػل كػػػػل شػػػػيا علػػػػا العال PKKقيػػػػادة  تالعلػػػػة اعتمػػػػد ههلػػػػ 
اسػػػتعمار أك اسػػػت الؿ أك  ػػػ ط  كاملفعمػػػة بكػػػل الػػػود كالتقػػػدير للمػػػرأة  كانتحػػػت الر اقيػػػة 
السػػػليمة يف احليػػػاة معهػػػا. كمػػػا جهػػػدت للتحلػػػي  ػػػوىر البػػػدايات األكذل الػػػف دل يدنسػػػها 

احلضػػػارة  مثلمػػا ىػػػي حػػاؿ اإلنسػػػاف األكؿ كالتحامػػو مػػػع أبنػػاا جنسػػػو  كاجملتمػػع الطبقػػي أ
اىلديػد الطبيعػي اهػاكم بنػاا علا بعضهم البعو. كما ى ا سول طراز الشػركع ب كتعر هم

من االستعمار  كال م حتقب تواجهة عادل استعمارم ال يستهاف بو  كحتديو كحماربتو بداان 
مػػن حماربػػة سمػػوذج املػػرأة الػػف أبػػدعها. انطالقػػان مػػن الفلسػػفة القائلػػة بػػػ"كلما  حتػػررت املػػرأة   

ياة. احلياة املاسسة علا ركيزة املػرأة العبػدة  ال قيمػة هلػا البتػة. إف كنػت كلما برز معص احل
املرأة العبدة كالقضاا حتطيم تود حتسني احلياة كإ فاا البهاا كاملعاشل النبيلة عليها   عليك 

  املبتػػورة مػػن كطنهػػا كجمتمعهػػا  كالتابعػػة للرجػػل بػػةحط اىلو ػػااعليهػػا"؛ مت  ػػاكز سمػػط املػػرأة 
بالتارل أعيد حتقيب التحاـ حتقيب "املرأة" مع "احلياة" بةقول األشكاؿ كأكثرىا األشكاؿ؛ ك 

 . ةحرية كإرادة كمنع
ني أساسػػيني حتجػرا يف املػرأة علػػا مػر التػػاريخ  لعلػػا نسػن عػام PKKعملػت قيػادة 

لتكشػن بػ لك عػن خصائصػها املكبوتػة. كمػا سػعت إذل الكشػن عػن حقيقػة "اىلػػنه" 



 170 

كجػػػنه معػػػػرض ألقػػػدـ كأعػػػ  الفػػػػركزات   –أذعنػػػػت هلػػػا املػػػرأة  ك"املمارسػػػة اىلنسػػػية" الػػػف
كقدر حمتػـو دكف كعػي أك إدراؾ هلػا  دكف أف تةبػو بػةم سػتار أخالقػي أك ديػا    –الطبقية

بالتػػارل اعتػػ ت عػػدـ الػػرتدد يف اكتسػػاب خانػػيات كحريػػات جػػنه  .أك تعػػريه أم اىتمػػاـ
أنو أخالؽ احلريػة. تعػص آخػر  علا  عدـ استخداـ أنواتها كجنسها كسلعة زىيدةك املرأة  

 قػػػد أرادت يطػػػي سمػػػط املػػػرأة املتشػػػكلة حسػػػ  إرادة الرجػػػل علػػػا مػػػر التػػػاريخ احلضػػػارم  
كاستهد ت حتقيب ذلك بةبعاده الفلسفية كالعملية هلب سمط املػرأة احلػرة. كحػددت الشػرط 

ة ك يصػػػلت بعػػػدت املػػػرأاألكؿ لػػػ لك باحليػػػازة علػػػا العوامػػػل الثالاػػػة األساسػػػية الػػػف طاملػػػا أي 
. لقػػػػد عاىلػػػػت ىػػػػ ه هاعنهػػػػاخ العقػػػػل أم قػػػػوة الفكػػػػر  األيػػػػديولوجيا  الػػػػركح كحػػػػ  جنسػػػػ

لة حيويػػػة كمصػػػريية ألجػػػل تطويرىػػػا لػػػدل املػػػرأة كحتقيػػػب انسػػػجامها ةالظػػػواىر الثالاػػػة كمسػػػ
كتكايفهػػا معهػػا. مػػن ىنػػا اعتػػ ت اإلطاحػػة باهلويػػة القائمػػة للمػػرأة قبػػل كػػل شػػيا  كخلػػب 

 لثورة املرأة.  بدأ أكرلاهلوية اىلديدة هلا  كم
معػػػػص خػػػػوض نضػػػػاؿ عظػػػػيم  ػػػػاه  PKKبنػػػػاان عليػػػػو يتضػػػػمن نضػػػػاؿ حتػػػػرر املػػػػرأة يف 

النواحي القبيحة كالسيئة للمرأة قبل أم شيا آخر  كيستهدؼ حماربة الرجعيات املوجودة 
يف أر ػػية املػػرأة كإ ػػراغ مسػػاعي النظػػاـ القػػائم يف تػػدمري اللعػػ  مػػع املػػرأة كمػػع احلريػػة  مػػن 

اىػػػػػا. ألجػػػػػل ذلػػػػػك مت خػػػػػوض نػػػػػراع شػػػػػامل  ػػػػػاه ارمطػػػػػاط املػػػػػرأة كبسػػػػػاطة مسػػػػػتواىا حمتو 
كسطحيتها.  نظاـ القهر كالقمع كاالسػت الؿ االسػتعمارم القػائم منػ  آالؼ السػنني  قػد 

قػػوانني جمحفػػة ككحشػػية لل ايػػة كقتػػل العشػػب. مػػن ىػػ ا املنطلػػب تعتػػ   عاليػػات خلػػب  سػػنٌ 
 هػػػاؿ الػػػوطا  انتقامػػػان مػػػن اجملػػػازر املطبقػػػة  قيف خضػػػم النضػػػا PKKالػػػف ظمارسػػػها   املػػػرأة

حصػػػيلة ىػػػ ه القػػػوانني الوحشػػػية علػػػا مػػػر التػػػاريخ. ذلػػػك أف ىػػػ ه الفعاليػػػات اسػػػتهد ت 
نيالة قوانني احل  احلقيقي علا أساس بناا املرأة احلرة بػدالن مػن تلػك القػوانني الوحشػية 

ه احلريػة كاىلمػاؿ. هلػ ا الف دل تػرتؾ أم أاػر مػن العالقػات بػني كػال اىلنسػني تقتضػا أسػ
رض بوشػػػػر بالصػػػػراع  ػػػػد اىلوانػػػػ  العبوديػػػػة اهطػػػػرية الػػػػف هتػػػػدد حيػػػػاة املػػػػرأة بػػػػ اهتا   ػػػػال
لػػػػت األالعيػػػػ  كاملصػػػػائد كاملشػػػػاعر الضػػػػعيفة كالنػػػػزكات البسػػػػيطة يف ظػػػػاىرة املػػػػرأة  لِّ ى كحي 

و ال يػتم كبري. بالطبع ى ا ال يعا الرتاجػع عػن  ػاؿ املػرأة  إال أنػ كعيرِّ ت علا أاا خطر
 اىػػل أف النظػػاـ القػػائم عمػػد دكمػػان إذل اسػػ الؿ نقػػاط الضػػعن املتواريػػة كراا  ػػاؿ املػػرأة  
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 كاستخدمها بةسوأ األشكاؿ  اه املقاتلني يف سبيل احلرية كاملتطلعني إليها. 
إذل حاجة املرأة املاسة إذل الرتبية كالتعليم ملا  يًرض عليها مػن حرمػاف  PKKل ا انتبو 

ى ا املضار يف كل جماالت احليػاة علػا مػر آالؼ السػنني برتكهػا تتخػبط يف حيػاة مريع يف 
كبالتػػارل خػػاض نضػػالو توجػػ  ذلػػك  كأعػػاد النظػػر يف احليػػاة كحماسػػبتها  .تلقائيػػة عشػػوائية
. ىكػ ا بػرىن علػا إمكانيػة املسػري "حتريػر احليػاة لتحقيػب االلتحػاـ مػع املػرأة"حس  مبػدأ 

حػ  يف أحػػرج الظػركؼ حصػيلة ىػ ا الصػراع كاحملاسػبة اجملػػراة    مػع املػرأة سياسػيان كعسػكريان 
أنػبا  PKKة عظيمة سامية دمثلػة يف املػرأة  ذلػك أف التقػرب مػن املػرأة يف اي منو بوشر 

معيػػار التقػػرب مػػن احليػػاة  ػػد ذاهتػػا. مػػن ىنػػا لػػدت املػػرأة القػػوة املكرسػػة للحيػػاة كالعاملػػة 
  ػػا.  ػػاملرأة احلػػرة تعػػا احليػػاة احلػػرة رتمػػا يسػػتهكيطػػي كػػل ك ػػبطها  علػػا تعبئتهػػا كتربيتهػػا

كاجملتمع احلر. بالتارل بناا املرأة يعا الصراع ألنسنة اإلنساف كأنسنة الرجػل كخلػب الػوطن. 
آمػن علػا الػدكاـ بػةف املػرأة  PKKىك ا نيًظػر إليهػا كىكػ ا حيػدِّد التقػرب منهػا  ذلػك أف 

الرجػل  رلػم كػل الػدنه كالقباحػة الػف تتحلا  وىر قابػل لالسػتخداـ كالصػقل أكثػر مػن 
 تعشعشت  يها. 

كما آمن دكمان بةف املرأة ىي ظاىرة يتحتم حتريرىا لتصبا منبعان أنػليان للقػيم املعنويػة 
تػاريخ الشػع  الكػردم  ر تتػوارل يف ألػوا زكالعواطن النبيلة. أمػا جػ كر ىػ ا اإلظمػاف البػار 

د النيػػػػػوليف ال تػػػػػزاؿ تتجلػػػػػا يف األمهػػػػػات العريقػػػػػة يف العهػػػػػاألـ بػػػػػال ريػػػػػ    ثقا ػػػػػة اإلهلػػػػػة 
بآمػػاهلن كطموحػػاهتن  نالكرديػػات بكػػل سػػطوع. ذلػػك أف النسػػاا الكرديػػات  ككلمػػا تشػػبث

كىزؿ  اهليمنة ال كورية اتلدين كالثقا ة كسمط احلياة ذبا   مرت أكانرىن اكحا ظن عليه
التقاليػد املاديػة . ظمكن إدراؾ مدل قبوهلن هل ا الو ع بدا ع من الض وطات ك هلا تقديرىن

كاملعنوية اإلرلامية  من خالؿ متػردىن عليهػا كلمػا سػنحت الفرنػة. إاػن يسػتمد ف  قػوهتن 
مػػن اإلهلػػات اإلنػػاث خالقػػات أكؿ جمتمػػع اسػػتيطاشل مسػػتقر  أم مػػن العظمػػة الػػف رمػػزت 

ي يف مرحلػة التةسػيه األكذل. يرجػع مإليها كجسدهتا يف بدايات احلياة  كمن اجملتمع األمو 
أكؿ حركػػة يف العػػادل طػػورت نضػػاؿ حتػػرر املػػرأة كنػػٌعدتو علػػا  PKKلفضػػل يف أف يكػػوف ا

العظمػة كإظمانػو  ػا  كرؤيتػو هلػا  هالدكاـ  كبل ت مستول ر يعان يف حرية املرأة؛ إذل تنبهو هل 
قػػػػط علػػػػا ال ىنيػػػػة القمعيػػػػة  PKKبةاػػػػا مصػػػػدر حتريػػػػر البشػػػػرية.  ػػػػ ا املعػػػػص دل  يعتمػػػػد 
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"يستحيل احلياة دكف نفوذ الرجل"  كاعت  التحدم هل ه ال ىنية  وة بةنكاالستعمارية القائل
مػػػن  ػػػركرات االشػػػرتاكية  كأبػػػدل إنػػػراره علػػػا االشػػػرتاكية بػػػةقول األشػػػكاؿ مػػػن خػػػالؿ 

 موقفو ى ا. 
الف أرجعت أسباب اايار االشرتاكية املشيدة كا ػمحالؿ املػرأة إذل  PKKإف قيادة 

"سػػػتيخلىب املػػػرأة لػػػدنيا"  املبػػػدأ ن عزمهػػػا كطموحهػػػا يف مػػػت مػػػبقائهػػػا لػػػري مكتملػػػة  قػػػد عظ  
 ةكضػػركرة حيويػػػة إلحيػػػاا االشػػػرتاكية باسػػػتمرار. أم أاػػا دل تقبػػػل البتػػػة با تقػػػار املػػػرأة للقػػػو 

مػػت األنواػػة املتطػػورة بػػالرتابط مػػع بػػل قي   .علػػا مػػر التػػاريخ احلضػػارم علػػا أنػػو أمػػر طبيعػػي
ظػػاىرة سياسػػػية كاجتماعيػػة. مػػػن املاكػػػد التطػػور االجتمػػػاعي كالطبقػػي احلانػػػل  علػػا أاػػػا 

متامػػان أنػػو بتعيػػني سياسػػة عامػػة معنيػػة بػػاملرأة كالتقػػرب منهػػا توجبهػػا  سػػياكؿ إذل ظهػػور قػػوة 
ن ه كثػػػريان  كىػػػي قابلػػػة للتطهػػػر مػػػن كػػػل  عظيمػػػة ك ػػػاا أخػػػاذ. ذلػػػك أف جػػػوىر املػػػرأة دل ييػػػدى

مػػن شػػةف ال ػػائر يف احلػػط  متثػػل نقطػػة القعػػرالػػف اىلوانػػ  املدنسػػة لػػديها رلػػم كػػوف األنواػػة 
عػػن حػػل كا ػػة القضػػايا  –علػػا نػػحة ذلػػكالػػ م بػػرىن – PKKاإلنسػػانية. ىكػػ ا  ػػث 

االجتماعيػػػة يف حقيقػػػة حريػػػة املػػػرأة كتشػػػبثها التػػػاـ بالنصػػػر املػػػازر. كايػػػ  مػػػن تطبيػػػب مبػػػدأ 
رة نػو آمػن بضػرك أ"املرأة احلرة تعػا احليػاة احلػرة كاجملتمػع احلػر" أساسػان لتجػ ير الثػورة  ذلػك 

. يعػود عن احلد كأنواة املرأة الزائدةعن احلد إزالة التفاكت كاهلل بني ذكورة الرجل الزائدة 
 ذلك إذل استحالة خلب املرأة احلرة يف ظركؼ كردستاف بةم طريقة أخرل. 

ال م طاملا انكمػش علػا ذاتػو  ياىلنسالتناقو مورس نضاؿ حتوؿ عظيم علا ىوية 
زكاا كاالنش اؿ باألمور التا هة  كبيػ لت جهػود مضػنية كمثينػة  اه احلقائب ك هرض عليو االن

م ال ي شخصػػػية املػػػرأة علػػػا أسػػػاس احلريػػػة. كمػػػا خيًلقػػػت النسػػػاا اليتػػػاما لشػػػع  يتػػػريلت يػػػ
ن أ ػػب املنطػػب احملػػدكد بالرجػػل كصػػاح  للمػػرأة ككرل أمرىػػا.  صػػاح  نػػاح  لػػو  كنيًسػػ

كػل أنػواع القػبا كالسػيئات الػف حتيػي ليه إال احلرية كاهلود. ل ا اعتيػ ت   PKKاملرأة يف 
األنػػػػحاب القػػػػداما يف شخصػػػػية املػػػػرأة  كسػػػػائر اهانػػػػيات الػػػػف تشػػػػكل أر ػػػػية خصػػػػبة 

كبتجاكزىػػا  ؛للمػػوت  كالعػػادات املتماشػػية مػػع ذلػػك؛ أمػػوران مػػن احلتمػػي حتطيمهػػا كىػػدمها
سػػتول متقػػدـ لل ايػػة. كلمػػا بقيػػت املػػرأة بػػال نػػاح    تقيطعػػت أشػػواط ملحوظػػة كحيظػػي 

ا عٌظمت من عزمها كعنادىا يف تبا اهلوية احلرة كاهلوية الوطنيػة.  ػ ا املنػوؿ خرجػت كلم
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مػػن كواػػا املػػرأة الػػف يسػػت لها ال ػػري كيشػػكلها حسػػ  ىػػواه  كحػػازت علػػا مكانتهػػا الراقيػػة 
بػةف تكػػوف امػرأة هتػػ  ذاهتػػا لوطنهػا كشػػعبها.  كمػػا خرجػت مػػن كواػػا امػرأة خانػػة لتسػػري 

أة منا ػػلة اجتماعيػػة عامػػة. مػػن ىنػػا متزقػػت  لسػػفة "صمػػ  أف علػػا درب تصػػبا  يهػػا امػػر 
حد ما بالتةكيػد"  كنيسػًفت أىػدا ها الصػ رية ألجػل أف تكػوف مهيػةة لتلبيػة ألتكوف زكجة 

 أىداؼ حرية الشع . 
لػػب ىنػػا ىػػو مسػػتول حتػػررم ر يػػع كامػػرأة حػػرة ليسػػت تابعػػة ألم رجػػل  تعػػ  عػػن مػػا طمي 

رىا كأ كارىػػا معػػاشل نبيلػػة ارتباطػػان مػػع السػػالح؛ ىويتهػػا كشخصػػيتها  ريػػة  تيكًسػػ  مشػػاع
تاريػػػػة علػػػػا خلقػػػػو يتقػػػػدر الثػػػػورات البورجوازيػػػػة كال ال كل ريخ كبشػػػػكل دلاألكؿ مػػػػرة يف التػػػػ

لب  ألاا ظاىرة مستمرة. تتواجد املرأة يف كا ػة أنػقاع كإصماده. ال نقوؿ بةنو خيلً  ب  بل طمي
علػػػػا األرجػػػػا. أمػػػػا املػػػػرأة ذات اإلرادة املعمػػػػورة  لكنهػػػػا ظلػػػػت امػػػػرأة هلػػػػ ا الرجػػػػل أك ذاؾ 

لػب مثػل ىػ ه املػرأة يف نػفوؼ يال اتية كاهلوية األن لة العائدة هلا   ال كجود هلػا. رتػا دل يي
PKK  أيضان بكل معص الكلمة  إال أنو مثة تقدـ  ػارب للنظػر كتػارطمي  ػ ا الشػةف. أم

كف أف يضػػع لتبعيػػة أم مثػػة عمليػػة خلػػب عظػػيم  ذلػػك أف خلػػب املػػرأة لػػ اهتا بكػػل حريػػة د
 ارجػػل  كحتديػػدىا ملعػػايري اىلمػػاؿ كاحلػػ  كاحليػػاة بررادهتػػا ال اتيػػة؛ ال ظمكػػن مالحظتػػو  ػػ 

 املستول خالؿ تاريخ املرأة بةكملو. 
كيػة أك لىػي  عػدـ كواػا مي  PKKاملزية النبيلة األخرل البارزة لدل املػرأة يف نػفوؼ 

مػػن   –خانػػة املػػرأة –إخػػراج اإلنسػػاف  مو ػػوع متلػػك كعػػدـ زج ذاهتػػا يف ك ػػع كهػػ ا. إنػػو
كونو ذريعة لنشوا كل اجملتمعػات الطبقيػة كاملمارسػات القمعيػة  كشػ  اجملػازر  كمػن كواػا 

يعت  اورة كبرية  د ذاهتػا ألجػل البشػرية. مػن ىنػا دل ييفسػا اجملػاؿ يف  . كىومو وع ميلك
أك صمعلهػػػا ملكػػػػان تهػػػا بإلحيػػػاا أم مفهػػػـو يسػػػحب املػػػرأة أك يقهرىػػػا أك يك PKKأكسػػػاط 

يفػػػرض عليهػػػا االزدكاجيػػػة أك الزيػػػن. أمػػػا احلريػػػة الػػػف ىػػػي ذريعػػػة  ككسػػػلعة أك يتػػػاجر  ػػػا أ
أما احلرية الالحمدكدة يف شخصية املرأة   ينًظر   تطورىا ال متناىية صالتحرر كالسالـ   فر 

 بالتػػارل اسػػتهيًدؼ خلػػب .إليهػػا كانعكػػاس للتحػػرر كأجػػواا األمػػن كالسػػالـ علػػا حػػد سػػواا
املػػػرأة تقتضػػػا ذلػػػك. ىكػػػ ا كشػػػفت مرحلػػػة االنبعػػػاث اىلديػػػد ىػػػ ه عػػػن الطاقػػػة الكامنػػػة 

 رهتا. كاملكبوتة لدل املرأة  ك جٌ 
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الفػػػخ حطػػػم عػػػ  نضػػػاؿ خلػػػب املػػػرأة احلػػػرة قػػػد احلانػػػل مػػػن جانػػػ  آخػػػر   املسػػػتول 
د اهطري املنصوب أماـ املرأة الوطنية الكردستانية. كمن اآلف  صاعدان لػن يعػود تقػدكر أحػ

أف ضمػػط مػػػن شػػةف اآلخػػػر  أك أف يقػػوؿ "ال داعػػػي لوجػػود املػػػرأة  إاػػا منحطػػػة كتا هػػػة" أك 
بت املػػرأة يف "الرجػػل الكػػردم  ػػعين  مت شػػراؤه". لقػػد  اكزنػػا ىػػ ا الو ػػع  حيػػث اكتيًسػػ

خضػػػم ىػػػ ا النضػػػاؿ  كاكتيسػػػ  قلبهػػػا ك اهلػػػا  بػػػل كحػػػ  خيلػػػب مػػػن جديػػػد  كزاد اإلظمػػػاف 
حمػػػػػاؿ. إف ىػػػػػ ا اهلػػػػػب ال يػػػػػزاؿ يتسػػػػػاما  اكتسػػػػػاب احليػػػػػاة البػػػػػاملرأة احلػػػػػرة كقػػػػػدرهتا علػػػػػا 

القػػدرة لتحظػػا بكيكتسػػ  أبعػػادان أكثػػر  وليػػة ك ػػ ران  لتظهػػر املػػرأة علػػا كجػػو البسػػيطة ك 
رمت منها سابقان. كما بدأت تسػرية اهلػود بعػد أف كانػت علا الفهم كاإلدراؾ بعد أف حي 
إف املػرأة الػػف    اىلبػاؿ الشػاىقة  ػدعك مػن نػػعودىا ذرل .حمظػورة مػن يطػي عتبػػة اليبػت

 . PKKكانت خمنوقة البارحة  تنتعش اليـو كتزدىر يف نفوؼ 
عن نتائ  م ىلة ذات أشمية تارطمية بالنسبة  PKK يف أسفر نضاؿ حرية املرأة املسري  

اعتػػ  القضػػية معنيػػة بالرجػػل  PKKللرجػل الكػػردم خانػػة ككا ػػة الرجػػاؿ عامػػة  ذلػػك أف 
.  تحػرر املػرأة  رنػة مثينػة ألجػل الرجػل  ذلػك أف وعمل علا حتليل ك عأكثر من املرأة   

مػػػػع املفعػػػػوؿ سػػػػارم أنػػػػبا  علػػػػا كليهمػػػػاالواقػػػػع التػػػػارطمي الػػػػ م  ػػػػرض الضػػػػعن كاهلػػػػزؿ 
يػاد قػوة الرجػل عمػد مباشػرة إذل بسػط داكتساب الرجػل القػوة علػا أسػاس لػري عػادؿ. باز 

ارسػػػػاتو تلػػػػك. مػػػػا ىػػػػو ذاؾ أكذل لتطبيػػػػب دم حةنفػػػػوذه كتكػػػػريه ك ػػػػعو علػػػػا النػػػػاس كسػػػػا
ذلػػك مػػن خػػالؿ دعايتػػو الو ػػع؟ إمػػا إف ييػػ ز ذاتػػو كشخصػػية معنويػػة دميػػزة  كيعمػػم قبػػوؿ 

رائو؛ أك عن طريػب اللجػوا إذل اسػتعمار النػاس جى أي ك اهارقة   ا الشةف عن طريب مساعديو 
صائد القمع كالقهر   دؼ إ عا هم كإخضاعهم. ىك ا يكػوف سػياؽ مكاست الهلم ع  

يػػد القػػوة لػػدل الرجػػل  كيتشػػكل ىػػ ا علػػا رمػػو أكثػػر خطػػران لػػدل املػػرأة. بينمػػا تتكػػاتن تزا
متػػػوازف  بػػػل لػػػري قػػػوة القمػػػع كاالسػػػتعمار لػػػدل الرجػػػل  يكػػػوف تقربػػػو مػػػن املػػػرأة علػػػا رمػػػو 

ىػ ا الو ػع عػن ظهػور أبعػاد  نمٌ يػكخطري لل اية  بتكثين امتالكهػا كجعلهػا سػلعة بيػده. ك 
ائرة القػػول كمكسػورة اإلرادة  بػل كحػػ  خػ حػدكد هلػػا لتقػع ماسػفة حلصػر املػػرأة يف عزلػة ال

ألعوبػػة بيػػده  ليػػتمكن بالتػػارل مػػن إشػػباع أنانيتػػو. كت ػػدك املػػرأة كنبػػات الزينػػة لػػدل سػػيدىا 
الػػ م يفتخػػر  اهلػػػا ىػػ ه ألاػػا تشػػػبع نزكاتػػو. إف ىػػػ ا السػػياؽ سػػارم املفعػػػوؿ علػػا كا ػػػة 
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يف الرجػػػػل مػػػػع تطػػػػور اجملتمػػػػع الطبقػػػػي اجملتمعػػػػات الطبقيػػػػة تقريبػػػػان  حيػػػػث تتكػػػػاان القػػػػوة 
مع ذلك. ىكػ ا تتطػور الثقا ػة ال كوريػة بالتوازم تصاعديان  بينما يور قول املرأة كتضمر 

 رة للمرأة خالؿ ى ه املراحل التارطمية. املدمِّ 
للقضػية علػا ىػ ا األسػاس ارتػةت  ػركرة حتليػل حقيقػة الرجػل   PKKتعاىلة قيػادة 

حسػػػػ  مفهػػػػـو سػػػػليم كنػػػػائ . هلػػػػ ا ال ػػػػرض  هػػػػافيعػػػػادة تعر كالتشػػػػهري كاإلطاحػػػػة  ػػػػا إل
نارعت القيادة تشكيلة الرجل الكالسيكي الرجعػي كاملتسػلط بقػدر نػراعها  ػاه رجعيػة 
املػػػػرأة. مػػػػن السػػػػاطع متامػػػػان أف الرجػػػػل املهػػػػيمن علػػػػا امػػػػرأة يف كنفػػػػو  ال ظمكػػػػن أف يكػػػػػوف 

سػػػيكي املتسػػػلط علػػػا طاكلػػػة الرجػػػل الكال دظمقراطيػػػان أك اشػػػرتاكيان. هلػػػ ه العلػػػة يسػػػتلـز مػػػدٌ 
العمليػػات  كحتليػػل عواطفػػو كمشػػاعره كتعظيمهػػا  أم يسػػتلـز تػػدري  الرجػػل. كقػػد طبقػػت 

ذلػػػك يف ذاهتػػػا مػػػن خػػػالؿ تربيتهػػػا لكا ػػػة نسػػػاا اجملتمػػػع  كتفسػػػريىا ملسػػػةلة  PKKقيػػػادة 
الرجػػػػل كمو ػػػػعو  كقتلهػػػػا إيػػػػاه  أم قتػػػػل أ كػػػػار كركح كمشػػػػاعر الرجػػػػل املهػػػػيمن؛ حيػػػػث 

أساسػػيان لالشػػرتاكية.  قتػػل الرجػػل يعػػا قتػػل السػػلطة كاالقتػػداا  كقتػػل  ان بػػدأاعتػػ ت ذلػػك م
اهليمنة األحادية  كالتفاكت كالالمساكاة. إنو يعا قتػل سػوا التفػاىم أك سػوا التعامػل  بػل 

الف ىػي مػن إصمػاد  -كح  قتل الفاشية كالديكتاتورية كاالستبدادية. كما أف حتليل الدكلة 
ا إيصػػػاهلا إذل حػػػاؿ متثػػػل  يػػػو إرادة الشػػػع  كتتحػػػوؿ إذل كسػػػيلة كدمقرطتهػػػا يعػػػ -الرجػػػل

 منسقة. 
اجملتمػػػع احلػػػارل ىػػػو حقػػػان جمتمػػػع اهليمنػػػة ال كوريػػػة  كىػػػ ا مػػػا يكبِّػػػد اإلنسػػػانية خسػػػائر 

. كعنػػػدما دكف لػػػريه  ادحػػػة يف احليػػػاة.  الرجػػػل حقػػػان متسػػػلط علػػػا املػػػرأة كضمػػػب لػػػو الكػػػالـ
قػوؿ "إاػا مشػاعرم  نظػرات عيػوشل  شػريف  % ت 88 – 8يتحدث عػن املػرأة  ػرف نسػبة 

ناموسي  صم  أف تكوف رل كحدم". ى ه الفلسفة خطرية جدان  ألف املرأة التابعة للرجل 
% مػػاذا تقػػدكرىا أف تفعػػل يف اجملتمػػع أك بشػػةف الوطنيػػة كحػػ  الػػوطن؟ ىػػل  88بنسػػبة 

السػالـ كاألمػن أك عملو ألجػل الوطنيػة أك احلريػة أك التنظػيم أك  ايتبقا  يها شيا تقدكرى
هػ ه أف تفيػد اجملتمػع أك كح  ألجل حيػاة اقتصػادية كاجتماعيػة ر يهػة؟ ال تسػتطيع امػرأة  

ال شػيا لديػو يعطيػو. مثلمػا تسػفر   الوطن بػةم شػيا كػاف. كػ لك األمػر بالنسػبة للرجػل
ة مسػػبقان عػػن عبوديػػة سػػحيقة   الرجػػل املعػػٌد سػػابقان ىػػو أيضػػاى ظمهػػد لػػ كز نفػػو  ذ املػػرأة املعػػد 
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  ارب للنظر. 
و بػو  قػاملشػاكل بعػد التحا هأيضػان  ػ  PKKى ا الرجل املنحط  ػ ا الشػكل يشػ ل 

ا انتهلو من أسالي  من األنظمة القمعية ت رع جاـ لضبو علا املرأة أحيث لوحظ كين 
 هو يػرل املػرأة مصػدران حلبػو العميػب أيضػان منفصمة احلاكمة. كباعتباره شخصية متناقضة ك 

 PKKم ذاهتا. أم يود أف ضمبها كلكنو يقتلها   حبػو يتضػمن القتػل أيضػان. قػيٌ يف اللحظة 
بنفه  تومثل ى ا الرجل بةنو عقيم كعدصل احلل  كألجل ذلك ارتةل  ركرة حتليل شخصي

هيمنػػة تسػػلطية   هػػي ال املاألشميػػة الػػف أكالىػػا لتحيػػل املػػرأة. تػػا أف أللػػ  األيػػديولوجيات 
ده  ذلػػػػػك أف الرجػػػػػل ال صمػػػػػنا إذل إتاحػػػػػة الفرنػػػػػة لظهػػػػػور تقػػػػػـو بتحليػػػػػل الرجػػػػػل أك انتقػػػػػا

بشخصية اشرتاكية عميقة جدان. بالتػارل  أ كارأكنظريات هتدد نفوذه كسلطتو  ما دل يتحل  
شعش  يو. ىنػا تكمػن يو كتع ال صمعل من ذاتو مو وعان للنقد  كقد ترسخ ى ا الو ع لد

 ػػػ ا  PKKمػػػا قامػػػت بػػػو قيػػػادة  ػػػركرة  ت يػػػري الرجػػػل كتظهػػػر أشميتهػػػا يف مواجهتنػػػا. إف 
مػػػن خػػػالؿ حتلػػػيالت كأنشػػػطة أيديولوجيػػػة قويػػػة  تواهصػػػوص ىػػػو معاىلػػػة كدراسػػػة شخصػػػي

كرنػينة علػػا رمػو دل يػػتم تطػويره قػػط خػالؿ السػػياؽ التػارطمي  كتطػػوير التقييمػات العميقػػة 
خػػالؿ  توكالصػػرضمة لل ايػػة. رلػػم حقيقػػة قيػػاـ النظػػاـ املتسػػلط بتجريػػد الرجػػل مػػن شخصػػي

برمكانيػػػػة خلػػػػب شخصػػػػية  PKKلسػػػػنني بػػػػةعلا املسػػػػتويات  إال أف إظمػػػػاف قيػػػػادة آالؼ ا
حسنة من الرجاؿ  زل  عن نتائ  م ىلة ذات أشمية تارطمية من خػالؿ التحلػيالت الشػاملة 
البػارزة بصػدد حقيقػػة الرجػل احلاليػة  ككػػ لك تطػوير االنتقػادات  قػػو علػا أسػاس أنشػػطة 

قيمػػو األخالقيػػة بػػل كحػػ  مػػن عدميػػة التفكػػري لديػػو  احلريػػة. إف حتريػػر الرجػػل مػػن أكىامػػو ك 
عد اىلنسي كالتفوؽ يف ذلك علا كجو كالف تنبثب من اعتقاده بةف الرجولة منحصرة يف البي 

اهصوص؛ يتميز بةشمية أكلية للتحرر احلقيقي يف شخصية الرجل الكردم بداان من الرجػل 
لرجولػػة الكالسػػيكية املوجػػودة  نػػو مػػن املهػػم تكػػاف قتػػل اأ. أم PKKاملوجػػود يف أكسػػاط 

يف ذاهتػا سمطػان مػن الرجػل  PKK. لقد خلقت قيػادة ةكشرط أكرل للشركع يف حياة جديد
ر املرأة كال يض ط عليها كال ي ز رجولتػو املزيفػة عليهػا؛ لتكػوف مرشػدان ىلميػع قهى ال م ال يى 

تعػد  PKKادة الرجاؿ الكرد   ا املنواؿ. تػا أف مقػاييه الرجػل املرتسػخة يف شخصػية قيػ
ائػػػو بالنسػػػبة للمجتمػػػع   قػػػد ك ػػػعت بػػػ لك العراقيػػػل أمػػػاـ حموجهػػان للمسػػػار الواجػػػ  انت
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 ػػػ وطات الرجػػػل الػػػػف ال تطػػػاؽ سػػػػواا يف اجملتمػػػع الكردسػػػتاشل خانػػػػة أك علػػػا الصػػػػعيد 
 العاـ. 

زكجػػة  هػػاينتهػػي الرجػػل الكػػردم أمػػاـ املػػرأة مهمػػا كػػاف كااقػػان مػػن ذاتػػو   هػػو قػػد جعل
إذل  PKKالدنيا  أم أف إرادتو مكسورة. انتبهت قيادة  لكج مطيع لكمطيعة لو  لكنو ز 

الػػػدكر البػػػارز للرجػػػل املػػػ كور يف توطيػػػد االسػػػتعمار كاإلنكػػػار الػػػوطا يف اجملتمػػػع الكػػػردم 
مػػن تناقضػػات  ػػمنو كزمػػص بالػػ كر ىنػػا سمػػط الرجػػل الكػػردم الػػ م مهمػػا تضػػمن ذلػػك 

مػن الرجػاؿ علػا السػواا كظمػتص قػػواىم  كأبنػاا جنسػو مسػو اىلنػوف   يقػـو باسػتثمار املػرأة 
باسػم احلػ  أك العشػب؛ حيػث مت تعريػن  لسػفتو الػف يتبناىػا  ػمن نػفوؼ كيقتل املػرأة 

PKK كانتقادىػػػا كنػػػيالة البػػػديل األيػػػديولوجي كالفلسػػػفي هلػػػا  كالػػػ م يتضػػػمن معػػػايري  
ػػػدِّدت مػػػاحػػػ  املػػػرأة كالعػػػيش معهػػػا عو ػػػان عػػػن احلػػػ  األعمػػػا الػػػ م يقتله  معػػػان. كمػػػا حي

معايري طراز العالقات السامية بني اىلنسني علا أساس التقرب السليم املرتقي باحلياة رمو 
 األ ضل  كطيبقت يف الواقع العملي أيضان. 

يكمن م زل ذماح ى ا الكم اهلائل املقدر باآلالؼ من الفتيات كالفتياف اليػا عني يف 
كالسػيكية  كخو ػهم نضػاؿ العيش سوية علا ذرل اىلباؿ دكف االنزالؽ يف العالقات ال

إذل حتطػػيم  –ينظػػر العػػادل إذل ذلػػك ككةنػػو معجػػزة خارقػػة –احلريػػة الشػػاؽ جنبػػان إذل جنػػ  
PKK ان  قبػػل أم ا تزيػػدىا قبحػػان كسػػو فللهيمنػػة ال كوريػػة كاعتػػداااهتا املهػػددة للحيػػاة كالػػ

ك ػع خمطػط احليػاة املشػرتكة مػع الرجػل مػن شيا آخر. كمع نيالة مشركع حتويل الرجل 
 يف كجو ارمطاطو املتعاق  طيلة التاريخ. جديد  كاستيهدؼ الوقوؼ 

املزيفػة  بػرز  ةبالقضاا علا  لسػفة األنواػة الرجعيػة الػف تشػكل الركيػزة املنعشػة للػ كور 
مبػػػدأ "املػػػرأة الكرديػػػة النبيلػػػة تعػػػا كجػػػود رجػػػل كػػػردم عظػػػيم". أسػػػفر ىػػػ ا عػػػن احلػػػد مػػػن 

  ك فين أر يتها  كحثو علػا خلػب PKKاط إمكانية إبراز الرجولة الكالسيكية يف أكس
 عػل   ةذاتو جمددان ك ب مقاييه احلياة اىلديدة. لقد كاجو الرجل ى ا األمػر يف البدايػة بػرد

كحػػ  أبػػدل املقاكمػػة  اىػػو  كدل يػػتمكن مػػن إدراؾ معػػص ىػػ ه املقػػاييه اىلديػػدة مػػن بػػل 
اؿ ال يسػػتهاف بػػو يف   إال بعػػد نضػػPKKحػػ  املػػرأة كالعػػيش معهػػا  كالػػف  ر ػػتها قيػػادة 

ى ا املضمار  كذلك ملا تعود عليو سػابقان مػن سمػط للرجػل احلػاكم الرجعػي الػ م يستصػ ر 
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يتسم بو من تعجػرؼ كلػركر. كمػا  ااملرأة كيهششها ركحيان  كال يقبل النظر إذل  الياهتا مل
ا أدل إذل أنو تعود علا رؤيتها عدظمة اإلرادة  كاهلوية كالتنظيم من  آالؼ السنني  كىػ ا مػ

لرجػل ال يقبػل أمػران كهػ ا بكػل امالقاتو نعوبة كبرية يف اعتبارىا نػاحبة شخصػية أمامػو  
حصػػل بعػػد نػػراع مريػػر كمسػػتمر  PKKسػػهولة  إال أف النجػػاح يف ذلػػك  ػػمن نػػفوؼ 

  د رجعية املرأة كالرجل علا السواا. 
كػػػل   قبػػػل –ىكػػػ ا خيلػػػب سمػػػط الرجػػػل الػػػ م يعػػػرؼ كيػػػن ينظػػػر إذل املػػػرأة علػػػا أاػػػا 

عزظمػػػػة  كأف هلػػػػا ركح كمشػػػػاعر كأحاسػػػػيه  كتعطػػػػي ك نػػػػاحبة ىويػػػػة كإرادة كقػػػػوة   -شػػػػيا
احلياة معناىا  كأاا إنساف  كبالتارل تقديرىا كاحرتامها. أما كيفية  اكز الرجل لردكد  علو 

   يحػػػدِّدت تػػػدل PKKاملهيمنػػػة علػػػا املػػػرأة  ػػػمن أكسػػػاط  تػػػوك ػػػيقو مػػػن  قدانػػػو ملكان
رأة الف كاف قد أ قدىا حريتها سابقان. كب ىانػو علػا أنػو ر يػب أمػني يف املشاركة يف حترر امل

 نضاؿ احلرية  كنل إذل نقطة يبدم  يها اىتمامو باملرأة علا رمو نائ . 
يكػػوف سػػيدىا  فكتوجػػ  املبػػدأ القائػػل "علػػا الرجػػل أف يكػػوف ر يػػب حريػػة املػػرأة  ال أ

ع الشػع  الكػردم ىػو عػدـ خضػوع أك ملجةىا أك زكجها"؛  رف احلل املرتةل حسػ  كاقػ
املػػػػرأة لقػػػػوة الرجػػػػل اىلسػػػػدية أك املعنويػػػػة. تعػػػػص آخػػػػر ىػػػػو عػػػػدـ السػػػػماح بػػػػالوقوع يف  ػػػػخ 

 النواحي القبيحة كاملنحطة كالعقيمة للمرأة  كاملنصوبة أماـ الرجل. 
كػػػل إمكانيػػػات ظهػػػور املواقػػػن الرخيصػػػة املعتمػػػدة   PKKفت يف بنػػاا عليػػػو  قػػػد نيًسػػػ
ا  أك نػػػػزكع الرجػػػػل إذل سػػػػحب املػػػػرأة كسػػػػل  إرادهتػػػػا منهػػػػا ملبعضػػػػهعلػػػػا خػػػػداع اىلنسػػػػني 

اعتمادان علا قوتو أك نالحياتو أك نفوذه. بالطبع ال يعا ى ا أنو مت يطي كا ػة األ كػار 
كاآلراا كالعػػادات الرجوليػػة املهيمنػػة علػػا التمػػاـ  إال أف النجػػاح يف جػػ ب الرجػػل إذل اػػ  

بنيػة اجملتمػع الكردسػتاشل الػ م تتفشػا  يػو الرجولػة املتكونػة يف  توكشخصػي توحماسبة حقيق
املزيفػػة ملػػا يعانيػػو الرجػػل مػػن ىزظمػػة ك شػػل ذريػػع يف كا ػػة ميػػادين احليػػاة يف أحضػػاف النظػػاـ 

كبلػػػوغ مسػػػتول ر يػػػع يف ىػػػ ا املضػػػمار؛ لػػػيه بػػػاألمر  ةالػػػ كورم؛ كقطػػػع أشػػػواط ملحوظػػػ
ؽ  كالشخصػػية كاحليػػاة البسػػيط. إف شػػركع الرجػػل الكػػردم يف التطلػػع إذل مػػوازيني األخػػال

 املا ػػي  كإبػػداا االحػػرتاـ يفاىلديػػدة  كعػػدـ تقربػػو مػػن املػػرأة بقسػػاكة كجػػ كت مثلمػػا كػػاف 
كالتقػدير هلػػا  بػل كحػػ  القبػػوؿ بةاػا رائػػدة احليػػاة بعػد أف كانػػت اىلػػنه املهمػش مػػن كا ػػة 
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ميػػػادين احليػػػاة؛ كػػػل ذلػػػك يتصػػػاعد  ػػػمن مسػػػار سػػػليم. يعػػػد ىػػػ ا أحػػػد أىػػػم اإلذمػػػازات 
  كبالتػػارل  هػػو يعػػا يف الوقػػت ذاتػػو PKKا نضػػاؿ احلريػػة يف أكسػػاط ىػػظيمػػة الػػف أحرز الع

احلقيقي من حيث ريادتو للثورة النيوليتيػة يف املا ػي ال ػابر.  هحتلي الشع  الكردم  وىر 
الرجػػػل  ة بةنػػػو نػػػراع اسػػػتعاد ىػػػ ا املفهػػػـو احملقػػػب لػػػ اؾ النجػػػاح نضػػػاؿى احلريػػػة املسػػػرٌي عتىػػػً  يى 

د بقػػدر مػػا ىػػو نػػراع اسػػتعادة املػػرأة لػػ اهتا كجوىرىػػا. مػػن ىنػػا يتسػػم التحػػاـ ىلػػوىره املفقػػو 
الرجػػػل بػػػاملرأة احلػػػرة مػػػن جديػػػد تعػػػاشل سػػػامية كقيمػػػة نبيلػػػة. مػػػا مت إحػػػرازه ىنػػػا ىػػػو معػػػايري 
األخالؽ اىلديدة كاحل  اىلديد كاحليػاة اىلديػدة. كبكيػل االنتقػادات احلػادة علػا اجملتمػع 

بػػػدأت مرحلػػػػة اهلػػػب اىلديػػػػد اانيػػػة. بالتػػػػارل  ػػػاملرأة كالرجػػػػل  ينهيهػػػػا ك الػػػ م يقػػػػرض املػػػرأة 
 املخلوقاف علا ى ا األساس  يكٌوناف قوة عظما لتكريه احلياة احلرة. 
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انضمام المرأة إلى الثـورة الوننيـة ومراحـل يطـور حركـة المـرأة الحـرة 

و الػف يسػتلـز تبناىا  كقيادتيالف  توضمد د مستول التقدـ يف حزب ما من خالؿ أيديولوجي
أف تبػػػدم التزامهػػػا  ػػػا ك سػػػيدىا إياىػػػا بػػػةر ع املسػػػتويات يف حياهتػػػا العمليػػػة علػػػا  يػػػع 

مػػن  PKKاألنػعدة السياسػية كاالجتماعيػػة كالثقا يػة كمػػا شػا ها. مػػن ىنػا  تقػػرب حركػة 
الػػػف  PKK"حريػػػة املػػػرأة" يتجسػػػد يف العالقػػػة القائمػػػة بػػػني قيادهتػػػا احلزبيػػػة كاملػػػرأة. قيػػػادة 

ساا املتطلعػات كالطاحمػات إذل التحػرر. ناملرأة إذل مسرية احلرية  ىي قيادة سائر ال ج بت
الػػػػػف تشػػػػكل علػػػػػا  -مػػػػة  الناشػػػػئة ظهػػػػر املفهػػػػـو كالتجػػػػػارب كاهػػػػ ات كاملكتسػػػػػبات القيٌ 

  ػػاه حقيقػػة املػػرأة العبػػدة دمثلػػة يف  اطمػػة  حصػػيلة النضػػاؿ املسػػرٌي  –أساسػػها حػػزب املػػرأة
لرجولة الكالسػيكية ابتػدااان مػن ذاهتػا. كقػد تكلػل ىػ ا النضػاؿ  اه ا PKKكنضاؿ قيادة 

ص طاقاهتمػػا كيهزهلمػا  كانتصػػار شخصػػية تظمػ زظمػة مػػا ييبعػد املػػرأة كالرجػل عػػن جوىرشمػػا أك 
عدان حزبيان بادئ ذم بدا كاجتماعيػان  يمػا املرأة احلرة كالرجل احلر. اكتسبت ى ه النتيجة بي 

كاملنا ػالت األحػػرار   PJAلنضػاؿ األساسػي الػػ م أنشػة بعػد. هلػ ه العلػة ظمكػػن اعتبػاره ا
  ملػػػػا بػػػػرزت PKKلػػػػة  يػػػػو علػػػػا قيػػػػادة يذلػػػػك أنػػػػو لػػػػو حصػػػػل كت لبػػػػت املػػػػرأة العبػػػػدة العم

إذل حػػػػػزب. املتصػػػػػاعد ظهػػػػػر ىػػػػػ ا املسػػػػػتول مػػػػػن التنظػػػػػيم النسػػػػػائي  كمنا ػػػػػالت احلريػػػػػة أ
ملتسػػلط القػػائم  شخصػػية  اطمػػة تعػػ  عػػ  ك ػػعية األنواػػة السػػائدة كاملتشػػكلة يف النظػػاـ ا

 بشخصيتها الرجعية. 
تكبػػدت األجنػػاس كالشػػعوب خسػػائر  ادحػػة علػػا مػػر آالؼ السػػنني مػػن جػػراا ىػػ ه 
األنواػػػة. مػػػن ىنػػػا أسػػػفر حتليػػػل الشخصػػػية الكالسػػػيكية للمػػػرأة كالرجػػػل علػػػا السػػػواا مػػػن 
خالؿ الصراع املرير  اه  اطمة  كعرقلة التخريبات الف قد تنجم عنها؛ عن  تا األبػواب 

 ا مصراعيها حلرية املرأة كبالتارل احلرية االجتماعية. عل
علػا شخصػية  اطمػة املنتميػة إذل عائلػة عميلػة متواطئػة يف  PKKيعتػ  ت لػ  قيػادة 

رة لكا ػػػة ميزاهتػػػا كقػػػدراهتا املتةتيػػػة مػػػن ىػػػ ه الطبقػػػة يف سػػػبيل الواقػػػع الكردسػػػتاشل  كاملسػػػخِّ 
ملقدسػػات املػػراد خلقهػػا باسػػم الشػػع  تشػػتيت كبعثػػرة ماسسػػة القيػػادة كالسياسػػة كاحليػػاة كا

الكردستاشل؛ يعت  ت لبان علػا العمالػة املتوطػدة كاملسػتهد ة هنػب اىلماليػات كالقضػاا علػا 
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اإلنسػػػانية كالشػػػعوب دمثلػػػة يف شخصػػػية املػػػرأة. كػػػل أنػػػواع احلػػػركب الناشػػػبة بػػػني الشػػػعوب 
احلثيثػػة املب كلػػػة  شػػاقة. مػػن ىنػػػا  قػػد كػػػاف اىلػػواب حامسػػػان كقاطعػػان متماشػػػيان مػػع احملػػػاكالت

يف   –مثلمػا ىػي احلػاؿ منػ  آالؼ السػنني –السػتخداـ املػرأة مػن خػالؿ أنواتهػا اىلنسػية 
 PJAسػػػبيل اإليقػػػاع بقيػػػادة شػػػع  يعػػػاشل أشػػػد درجػػػات املآسػػػي كاحلرمػػػاف. ىكػػػ ا انبثػػػب 

 PJAنظػػر إذل املسػةلة مػػن ىػػ ه الزاكيػػة يظهػػر أف تػػاريخ نة النسػػائية احلػػرة. عنػػدما يكاملنا ػل
 – ػػػاكز العمالػػػة كالضػػػعن كالضػػػمور الػػػ م كرسػػػتو اجملتمعػػػات الطبقيػػػة برمتهػػػا ريخ ىػػػو تػػػا

كذلػػك مػػن خػػالؿ خلػػب املسػػتول  يف املػػرأة؛ –كخانػػة النظػػاـ الرأمسػػارل الػػ م يعتػػ  ذركهتػػا
إنػو رد باسػم اإلنسػاف كمسػوه كعشػقو   ػاه السػالح الفتػاؾ الػ م  الر يع من احلريػة لػديها.

لتارطميػػػة  ػػػد الشػػػعوب يف ىػػػ ه املرحلػػػة. علػػػا ىػػػ ا األسػػػاس طاملػػػا اسػػػتخدمتو املػػػاامرات ا
حتولػػت املػػرأة إذل سػػالح حريػػة ك ػػاؿ كحيػػاة الشػػعوب  كحصػػل االنبعػػاث يف النقػػاط الػػف 
أماهتا النظػاـ الرجػورل التسػلطي يف املػرأة كبالتػارل يف اجملتمػع  كالسػمو يف النقػاط الػف حػط 

  رض  يها السفالة كال ؿ. من شةاا  كخلب األخالؽ احلرة يف النقاط الف 
من ىنػا نضػاؿ حريػة املػرأة الػ م ابتػدأ بالتحاقهػا إذل نػفوؼ النضػاؿ دكف أف متتلػك 
أم كعي جنسي  كمن مث شٌكل مدخران ال يستهاف بو مػن اهػ ات  ليبلػ  تنظيمػو اهػاص 

"  كتبعو  يش املرأة YJWK يما بعد حتت اسم "احتاد النساا الوطنيات الكردستانيات 
"  كأخػريان بلػ  مسػتول YAJKحوؿ  يما بعد إذل تنظيم "احتاد املرأة احلرة الكردستانية ليت

تةسيه احلزب كالتحوؿ احلزيب؛ يعد تاريخ نضاؿ تطوير القوة التنظيمية كتصعيدىا خطوة 
سمػط املػرأة حمػو تاريخ أنو خطوة بناا علا مبدأ "صم  تكريه احلياة كاحلرية يف املرأة". كما 

الفكػر كالػركح كالعائلػة كمػن اقا ػة اجملتمػع املعتػاد عليهػا  كالونػوؿ إذل مسػتول القدظمة من 
إنػػػو تػػػاريخ ال ىػػػاف علػػػا إمكانيػػة حتػػػوؿ املػػػرأة إذل مقاتلػػػة باسػػػلة إذا مػػػا آمنػػػت  .املػػرأة احلػػػرة

بضػػركرة الصػػراع يف سػػبيل احلريػػة كتشػػبثت  ػػا  كذلػػك مػػن خػػالؿ املئػػات مػػن الشػػهيدات 
الػ م ال يػػزاؿ  –املقطػػوع. كػ لك ىػو مرحلػة الصػػراع املضػا األشػاكس كاملسػتول النضػارل 

ىلعػػل املػػرأة مصػػدران للحيػػاة النبيلػػة الر يعػػة  كتػػاريخ خلػػب املػػرأة لشخصػػيتها عػػ   –مسػػتمران 
جهودىا ككدحها بال ات  كحتوهلا إذل طرؼ حر كناح  قرار يف احلياة  كحتديد مػوازين 

مة كالتحدم  اه ظركؼ احلاكمية املطلقة الر و كالقبوؿ يف العالقات  كتكوين قوة املقاك 
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 كالض ط كالتفاكت. 
إنو مرحلة االنتقاؿ من املرأة الف ما انفكت باقية علػا ىػامش احليػاة كمنظمػة حلياهتػا 
ألجػل اىلميػع عػداىا ىػي  كاملضػحية دكمػان يف سػبيل ال ػري علػا مػدل آالؼ السػػنني؛ إذل 

كل شيا  كتباشر يف التوجػو رمػو مركػز احليػاة   املرأة الف تيقرر حياهتا  رية ألجلها ىي قبل
لتحتػػل موقعهػػا  يػػو بااللتحػػاـ مػػع حيػػاة الشػػع  كاجملتمػػع. تعػػص آخػػر  أدركػػت املػػرأة ذاهتػػا 
نوعان ما كلدت تقرر ما تريده أك تر ضو ألجل ذاهتػا  ريػة  كامتلكػت آليػات تطبيػب ذلػك 

يطػي العقبػات الػف تعػرتض  كبل ت مستواىا التنظيمي. من ىنا تعت  تلك املرحلة مرحلػة
طريػػػب االنضػػػماـ االجتمػػػاعي للمػػػرأة  كتػػػاريخ دؾ دعػػػائم  لسػػػفة النظػػػاـ الرجػػػورل الطبقػػػي 
احلػػػاكم القائلػػػة بػػػػ"ضمل الػػػبالا يف املكػػػاف الػػػ م تتواجػػػد  يػػػو املػػػرأة"  كتكػػػوين  لسػػػفة "كػػػل 

م أاا مكاف حتل  يو املرأة ىو مصدر للحياة" عو ان عنها  كتطبيقها علا أرض الواقع. أ
مرحلػة سػػيادة املبػدأ القائػػل بةنػو "يف كػػل مكػاف تتواجػػد  يػو املػػرأة مثػة تطػػورات أعظػم كلػػص 
أك ػػر يف احليػػاة  بينمػػا تفقػػد احليػػاة حيويتهػػا كعطااىػػا كلناىػػا يف املكػػاف املفتقػػر للمػػػرأة".  
كػػ لك تػػاريخ انبعػػاث املػػرأة  الػػف تالػػن الكفػػة األكثػػر  عاليػػة كنشػػاطان يف مسػػةلة "كيػػن 

ذلػػػك أف مػػػا يلػػػـز للمػػػرأة ىػػػو كػػل "  كإيصػػػاؿ نػػػوهتا إذل األمسػػػاع. نسػػػتخلص مػػػن  نعػػيش؟
النضػػاؿ يف سػػػبيل احلريػػػة كمػػػا يتطلبػػو مػػػن كفػػػاح كنػػػراع كمعػػاشل مقدسػػػة  ذلػػػك أف للمػػػرأة 
حياة متخلفة  ظيعة يتحتم االنتقاـ منها. بالتػارل تلػك املرحلػة ىػي مرحلػة تطػوير مسػتول 

ن ظمكننػا أف رمػ  مػا دل ننػتقم لػ اتنا  ككيػن ننػتقم أنو "كيعلا ر يع من العـز كاإلنرار 
 ما دل رمارب؟" ليصبا املعص األساسي يف حياة املرأة. 

ا  تاريخ نى ياض احلرب يف مسةلة املرأة يف امليداف االجتماعي بةعلا مستوياهتا. من
PJA  رأة يف ة كاإلنساف كاحل  كالعشب بيػد املػرأة. كبػزج املػىو تاريخ إعادة خلب املرأة احلر

كالػػف تبعػػدىا عػػن  منهػػا   مت تسػػليط الضػػوا علػػا حقيقػػة التقربػػات املنحر ػػةسػػاحة احلػػرب
ىنػػػا ىػػػو خلػػػب املقاتليػػػة  PKKاحلريػػة  كإبرازىػػػا إذل الوسػػػط. يف احلقيقػػػة  مػػػا طورتػػو قيػػػادة 
الرجػل للمػرأة علػا أكانػر مزيفػة  كالسليمة للمرأة  كإظهار مػدل قيػاـ حػ  املػرأة للرجػل أ

باهيانة ألنل احلياة كجوىرىا. إنو أنالن نضػاؿ يهػدؼ لشػل املػاامرة الدنيئػة كىزيلة مليئة 
املسػػتمرة منػػ  آالؼ السػػنني  ػػاه اإلنسػػانية بػػداان مػػن تػػردم ك ػػع املػػرأة إذل يومنػػا الػػراىن. 
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ىػػػي نشػػػاط عميػػػب لل ايػػػة علػػػا الصػػػعيد  PKKبالتػػػارل  ثػػػورة املػػػرأة املتحققػػػة يف أكسػػػاط 
 العاملي. 

إعػػػادة اكتسػػػاب املػػػرأة لقيمتهػػػا ك حواىػػػا كمكانتهػػػا املرموقػػػة  ىػػػو تػػػاريخ PJAتػػػاريخ 
ا ال اتية بعد أف ظلت حمركمة من القوة كاإلرادة  ك اقدة القيمػة كالتقػدير هتاعتمادان علا قو 

يف نظػػر اجملتمػػع. كمنػػو  هػػو حركػػة انتقػػاـ مػػن حقيقػػة اجملتمػػع الطبقػػي املتمثػػل يف السػػمات 
ملرأة رمو القاع كأحلقػت  ػا اهسػائر الفادحػة كجردهتػا ال كورية التسلطية الف طاملا ىوت با
ا أف نضػػػفي معػػػص كهػػػ ا علػػػا النضػػػاؿ املخػػػاض كمػػػا نػػػمػػػن قيمتهػػػا كمكانتهػػػا املرموقػػػة. علي

ه من شهداا بواسل. علا املرأة أال تستسلم بسػهولة أيػان  ناه من أمثاف باىظة كما قدمناد ع
ع كالقهر   استسالـ املػرأة يف كدرجة التفاكت كمستول القم تكانت الظركؼ كالض وطا

ظمااػػػػػل خيانػػػػػة الػػػػػوطن. يتجسػػػػػد يف نػػػػػراع املػػػػػرأة ىػػػػػ ا االسػػػػػتقالؿ كاحلريػػػػػة  PKKظػػػػػاىرة 
األكيػػدين للػػوطن كالشػػع   كرمػػز للحقيقػػة الػػف أشػػاد  ػػا سػػائر الشػػهداا الػػ رة  أال كىػػي 

ىػػػػػو نضػػػػػاؿ  PJA". !أجعػػػػػل مػػػػػن ذاك رمػػػػػادان كال أستسػػػػػلم ! "ال أقبػػػػػل االستسػػػػػالـ أبػػػػػدان 
كػػالن مػػن   PKKمػػت قيػػادة  ا قيٌ هلػػسػػاب اهلويػػة كاحليػػاة احلػػرة اعتمػػادان علػػا ىػػ ا املبػػدأ. اكت

ا األنػحاب األك يػاا للحريػة املقدسػة. أمػا بالنسػبة للرجػل مػعلا أا PJAاملرأة كتنظيمها 
"مػػن القطعػػي أف يكػػوف املسػػاس بػػاملرأة كالنػػزكع إذل مشػػاطرهتا يف  مبػػدأ  قػػد طرحػػت عليػػو

  PKK يف ص املعطػا للحريػة". بنػاا عليػو   الصػراع العنيػن املسػرٌي العيش علػا أسػاس املعػ
 سبيل إ فاا احلرية األنلية علا ىوية املرأة. ىو يف 

تتميػز  يهػػا تكانػػة راقيػة كنبيلػػة  مػػن كواػػا  الػػف خرجػت املػػرأة كعاملهػػا يف أجػواا احلريػػة
مثلمػا ىػو سػائد يف  بسوا أك التصا ا أك االعتداا عليها بسهولة ا ظاىرة ظمكن املساس 

ىػػو مرحلػػة الوقػػوؼ يف كجػػو كػػل أنػػواع االعتػػداا  PJA ػػ ا املعػػص تػػاريخ  النظػػاـ املتسػػلط.
كاالسػػتيالا ال اشػػم املتعجػػرؼ  ػػب عػػادل املػػرأة منػػ  آالؼ السػػنني  كاحلػػد منػػو كإزالػػة كا ػػة 

ىر  يو  اهلا تةارياتو املنعكسة علا عادل املرأة كىويتها  كبالتارل بناا عادل خاص باملرأة يزد
كجوىرىػػا كتتبلػػور قوهتػػا كيػػ ز لناىػػا كعطاؤىػػا. إنػػو مرحلػػة تطػػور ىويػػة كتنظػػيم كمنا ػػػلية 
املرأة الف حتاس  كا ة أشكاؿ االلتصاب كاالعتداا املطبقة  قها كتةخ  بثةرىا التػارطمي 
مػػن مػػرتك  ذلػػك  كبػػديل للمػػرأة الػػف تر ػػخ كتر ػػا بالػػ ؿ. كمػػا أنػػو تػػاريخ حيػػازة املػػرأة 
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لػػػػا سػػػػالح طلػػػػ  احلسػػػػاب كاألخػػػػ  بالثػػػػةر لػػػػ اهتا مػػػػن أنػػػػحاب الرتاجيػػػػديا املةسػػػػاكية ع
الالمتناىيػػة املطبقػػة  قهػػا منػػ  مرحلػػة العبػػور مػػن العهػػد األمػػومي إذل النظػػاـ األبػػوم الػػ م 
قتلهػا بكػل شمجيػة  ككأدىػا حيػة يف قبػػور امللػوؾ كاألزكاج باملئػات  كاسػتثمرىا بكػل شػػناعة 

ركب األخػػرل  كأحػػرؽ مئػػات اآلالؼ منهػػا ب ريعػػة أاػػا "سػػاحرة يف احلػػركب الصػػليبية كاحلػػ
مشػػػعوذة" طيلػػػة قػػػركف عديػػػدة  كحوهلػػػا إذل عػػػاىرة  كباعهػػػا كاشػػػرتاىا  كقتلهػػػا حتػػػت اسػػػم 

 اخل. …العشب اانيان  ك –الدين أكالن كالشرؼ 
العملػي  ػػ ا  PJAألكؿ مػرة يف التػػاريخ تتحقػب ىػػ ه احلسػرة كالرلبػػة الد ينػة يف كاقػػع 

مسػػػتول التقييمػػػات النظريػػة كاألحاديػػػث اجملػػردة. بالتػػػارل تةلفػػػت بػػ لك خطيػػػة تل ماملسػػتو 
اإلرشادات النضالية املعتمدة أساسان علا اكتسػاب القػوة كالرنػانة يف النقػاط الػف  قػدت 
 يهػػا املػػرأة قوهتػػا كحطمػػت إرادهتػػا ككبتػػت آماهلػػا كامتصػػت قػػدرهتا علػػا احليػػاة  كمت خػػوض 

ذلػػك. رتػػا تضػػمنت ىػػ ه املرحلػػة التارطميػػة  ػػرتات مت ػػايرة  نػػراع كتشػػكيل تنظػػيم ضماكيػػاف
بةمسػػاا خمتلفػػة لكػػل كاحػػدة ميزاهتػػا كخانػػياهتا  إال أاػػا  يعهػػا ذات ىػػدؼ كاحػػد كجػػوىر 
كاحػػد كاملػػ كور أعػػاله. يتحػػتم النظػػر مػػن ىػػ ه الزاكيػػة حػػني دراسػػة الفػػرتات املختلفػػة مػػن 

 . PJAتاريخ 
ر يعان اليػـو  تخا ػات أليمػة كأحكػاـ مسػبقة  مرت املرأة  الف بل ت مستول حزبيان 

ككاجهػػػػت عراقيػػػػل  ػػػػة أانػػػػاا شػػػػركعها باالنضػػػػماـ إذل الثػػػػورة الوطنيػػػػة يف البدايػػػػة. متيػػػػزت 
االلتحاقػػػات األكذل بعاطفيتهػػػا ك ػػػعفها ال تقارىػػػا للػػػوعي اىلنسػػػي كالتنظيمػػػي كالتػػػارطمي. 

ا أاػا جػزا ال يتجػرأ مػن علػ PKKوؼ فنيًظر إذل اجملموعات النسائية األكذل امللتحقة بصػ
امها ذاؾ  كمػا دك ػع عػن حريػة املػرأة مالثورة  كأكليت اىتمامػان ملحوظػان كسػوندت يف انضػ

كمساكاهتا علا أساس الثورة الدظمقراطية الوطنية. حصلت االلتحاقات النسائية األكذل مػن 
الطبقيػػة  ئػػات املثقفػػني كالطلبػػة الشػػبيبة علػػا األللػػ   دمػػا أدل إذل انعكػػاس خصونػػياهتا 

علػػا احليػػاة بكثا ػػة. ىػػ ا كدل يػػتم يطػػي املواقػػن الكالسػػيكية العامػػة يف العالقػػات بشػػكل  
اـ يتم ك ػب املعػايري الثوريػة العامػة. كلكواػا مرحلػة تنظيميػة حديثػة  مكلي  كوف أف االنض

دل يكػػن الصػػراع الطبقػػي الػػداخلي قػػد بػػدأ بعػػد  بالتػػارل دل تتعػػد  العالقػػات داخػػل اجملموعػػة 
ل العالقات األخوية  بل ظهرت إذل الوسػط التقربػات املندرجػة  ػمن إطػار املعػايري مستو 
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العائليػػة الضػػيقة  يهػػا. كمػػا دل يتكػػوف بعػػد الػػوعي كاملعر ػػة بشػػةف مسػػات املػػرأة كالرجػػل الػػف 
خلقهػػػػػػا النظػػػػػػاـ ذم الطػػػػػػابع الػػػػػػ كورم  كمػػػػػػدل حطػػػػػػو لكػػػػػػال اىلنسػػػػػػني ك ريػػػػػػدشما مػػػػػػن 

مع ال م خلقو. هل ه العلػة دل تتجػاكز اجملموعػة املواقػن شخصيتيهما يف كاقع العائلة كاجملت
اليسػارية الكالسػػيكية كثػػريان رلػػم انتقادىػػا إياىػػا. لػػ ا نيًظػػر إذل املػػرأة كجػػزا مػػن انعكاسػػات 

بسػػػػطوع. مورسػػػػت  نهاالسػػػػتعمار االجتمػػػػاعي  دمػػػػا أدل إذل عػػػػدـ بػػػػركز خانػػػػياهتا كجػػػػ
تشػػكيل الػػوعي الػػوطا كتػػةمني الفعاليػػات الدعائيػػة يف ىػػ ه املرحلػػة علػػا األرجػػا  ػػدؼ 

 تاالنضػػػػػػماـ إذل النضػػػػػػاؿ علػػػػػػا أساسػػػػػػو  إذل جانػػػػػػ  التعريػػػػػػن بالنضػػػػػػاؿ. كقػػػػػػد عجػػػػػػز 
املنا ػػػالت النسػػػائية عػػػن املشػػػاركة يف ىػػػ ه الفعاليػػػات تػػػا  يػػػو الكفايػػػة  ذلػػػك أف الواقػػػع 
االجتماعي الكردم املنكمش علا ذاتػو حصػيلة التخلػن االقطػاعي العميػب  دل يكػن قػد 

كفاح احلريػة. لػ ا  كرلػم يف  وؿ ملحوظ صمعلو يقبل بررادة املرأة ح  لو كانت طرأ عليو حت
تواجػػػد املػػػرأة داخػػػل ىػػػ ا الكيػػػاف كاحتالهلػػػا مكااػػػا  يػػػو  إال إاػػػا دل تػػػدخل بػػػني نػػػفوؼ 

 املشاركة الفعالة كاملاارة يف االجتماعات كالتدريبات احلانلة.  نالشع  كدل تتمكن م
بػػدأت املػػرأة ىنػػاؾ تتعػػرؼ عليهػػا   0866ف يف عػػاـ مػػع انفتػػاح احلركػػة علػػا كردسػػتا

كاحتلػػت مكااػػا يف الوحػػدات املوجػػودة كإف كػػػاف بعػػدد زىيػػد يف مرحلػػة اجملموعػػػة األكذل. 
املتبنيػػة للجػػوىر الػػوطا كالسػػاعية إلحػػداث انطالقػػة اوريػػة؛  PKK مػػن ناحيػػة مثػػة حركػػة 

علػا أسػاس  –دكلػو بشػكل حمػدك  –كمن ناحية أخرل مثة حقيقة حا ظػت علػا كجودىػا 
ىوية املرأة   استمرت يف محاية جوىرىا كل تها كاقا تها  ا. ال مفر مػن ظهػور تطػور ىػاـ 

ىػػػػو حركػػػػة ظهػػػػرت  PKKاـ ىػػػػاتني احلقيقتػػػػني يف كاقػػػػع كردسػػػػتاف. حػػػػلل ايػػػػة حصػػػػيلة الت
نػػادت بالوطنيػػة كسػػعت لتحقيػػب انطالقتهػػا الثوريػػة  كيتميػػز بتةمينػػو ظػػركؼ انضػػماـ املػػرأة ك 

نػػػفو و حينمػػػا تتعػػػرؼ عليػػػو كتلتقػػػي بػػػو بعػػػد أف كانػػػت منعكفػػػة علػػػا ذاهتػػػا الكرديػػػة إذل 
اإلسالمي. لقد ساعدت ى ه احلقيقة علػا االنضػماـ باسػتمرار إذل الدين كعائلتها بتةاري 

نػػػفوؼ الثػػػورة رلػػػم مواجهتهػػػا لػػػبعو الضػػػ وطات االجتماعيػػػة كاإلقطاعيػػػة منػػػ  مرحلػػػة 
قػػػػػد حطػػػػػم كػػػػػل  PKKف ةف االدعػػػػػاا بػػػػػاجملموعػػػػػة األيديولوجيػػػػػة كحػػػػػ  كيومنػػػػػا الػػػػػراىن. إ

كاحػػدة تجػػرد دخولػػو كردسػػتاف  ىػػو أمػػر بعيػػد عػػن  ةاهانػػيات اإلقطاعيػػة كالرجعيػػة د عػػ
   مواجهػة كمسػتعصو  املنطب دكف شك. حتقػب انضػماـ املػرأة إذل الثػورة نتيجػة نػراع مػوو 
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 العائلة كالسمات االجتماعية التقليدية  كحتديها دل يكن باألمر اهلنٌي. 
ؿ اجملموعػػة إذل حػػزب  كانػػت  اطمػػة أكؿ امػػرأة انضػػمت إليهػػا. كىػػي تنتمػػي قبػػل حتػػو 
املػػرأة مكااػػا يف كا ػػة  تة  أرسػػتقراطية ككماليػػة. بعػػد تةسػػيه احلػػزب احتلػػلػػإذل عائلػة عمي

مراحػػل النضػػاؿ  إال أف سمػػػط املػػرأة العميلػػة  الػػػ م يتسػػم بػػبعو اىلوانػػػ  املتطبعػػة بطػػػابع 
اطمػػػػة علػػػا كجػػػػو اهصػػػوص  حيػػػػث بسػػػػطت لوسػػػػط بسػػػب  مواقػػػػن  لالرجػػػل  قػػػػد بػػػرز 

نفوذىا بشكل ال تقبل  يو أم بديل قد يظهر يف ىويػة املػرأة.  مػثالن  سػدت مواقفهػا يف 
احلػػط مػػن قػػوة املػػرأة املنفتحػػة  إذل النضػػاؿ كالقابلػػة للتطػػور  أك إتباعهػػا بػػ اهتا  أك  صػػلها 

ا. ى ه التقربات الف تةاريى لٌ عن جوىرىا  أك إزالتها من الوجود بةم كسيلة كانت  أك ش
اتبعتها  اطمة جلبت معها  ركرة حل قضية املرأة ك ب أسه احلريػة. كبتطػور حركػة حريػة 
املػػرأة كتصػػاعدىا  ػػاؽ احلصػػار علػػا  اطمػػة كنػػ رت مسػػاحة حركتهػػا  إال أف حماكالهتػػػا 

 ب اهنػػاؽ عليهػػا أنػػبا عػػامالن ىامػػان أاػػر سػػلبيان يالػػف دل هتػػدأ يف خنػػب املػػرأة املنا ػػلة كتضػػي
لدرجػػة مػػا علػػا تطػػور حركػػة املػػرأة. لكػػن مقاكمػػات السػػجوف املعاشػػة آنػػ اؾ  كالشػػهادات 
احلانػػػػلة بػػػػني نػػػػفوؼ اجملموعػػػػات املسػػػػلحة الدعائيػػػػة األكذل قػػػػد أاػػػػر علػػػػا املػػػػرأة عاطفيػػػػان 

. أمػا مػا يلفػت النظػر يف االلتحاقػات اىلاريػة ة ج  ا إذل نفوؼ النضاؿ بدرجة ملحوظػ
ن التعبئػة الوطنيػة مػع الوقػت.  االعاطفيػة. ىػ ا إذل جانػ  تكػاالػركح الوطنيػة ك   هػوآن اؾ 

الوعي التنظيمي كالصراع الطبقي داخل التنظػيم بسػرعة لتػتمكن  نكما نع دت القيادة م
بػػ لك مػػن  فيػػن أر ػػية العالقػػات التقليديػػة بػػني املػػرأة كالرجػػل  ػػمن احليػػاة التنظيميػػة  

 ل. أعدان كبالتارل إكساب االنضمامات النسائية بي 
اىلنسػي تارطميػان منػ  نشػةتو كحػ   حقيقة تعرض جنه املرأة لالسػتعمار PKKحلل 

راىننا  كخلب األجواا املساعدة علا حترير املرأة. من ىنا اعت  التحرر اىلنسي مبدأان أكليػان 
طيلػػػػة تارطمػػػػو  كمػػػنا املػػػػرأة مكانػػػػان كاسػػػػعان يف  للتحػػػرر االجتمػػػػاعي كتدكالػػػػو بشػػػكل خػػػػاص

 علا ذلك.  نفوؼ النضاؿ بناان 
مػػػن عبوديػػػة سػػػحيقة  اك ػػػعيتها الػػػف تعػػػاشل  يهػػػبصػػػدد يتطلػػػ  تعبئػػػة املػػػرأة الكرديػػػة 
اإلقرار بةمر ما  كبالتارل ج  ا إذل نضاؿ بناا املرأة  ككخنوع كذؿ كعدـ احلب يف التكلم أ

احلػػػرة كإخراجهػػػا إذل ذرل اىلبػػػاؿ لقلػػػ  كا ػػػة مواقػػػن كمعػػػايري النظػػػاـ املهػػػيمن رأسػػػان علػػػا 
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طلػػػ  خػػػوض نضػػػاؿ اػػػورم مريػػػػر  حيػػػث يتحػػػتم علػػػا ىػػػ ه املػػػرأة الكرديػػػػة أف عقػػػ ؛ يت
ع الرجعيػة كالتخلػن  الػف  ير ػت عليهػا طيلػػة ا تصػارع لتػتخلص مػن املعػايري التقليديػة كأنػػو 

التػػاريخ بكثا ػػة علػػا الصػػعيد الػػوطا كالطبقػػي كاىلنسػػي. أمػػا بلولهػػا القػػوة الػػف سػػتمكنها 
  إظمانػػان منهػػا اىلديػػد ة كاجملتمػػع اىلديػػد كاإلنسػػافمػػن النضػػاؿ يف سػػبيل خلػػب احليػػاة اىلديػػد

بتحػػػػرر كبنػػػػاا املػػػػرأة جمػػػػددان مػػػػن خػػػػالؿ اإلطاحػػػػة بالتػػػػاريخ امللعػػػػوف املقػػػػد ر عليهػػػػا كتسػػػػويتو 
عػػػا إحػػػراز تطػػػور مػػػا ىػػػو إال  ػػػماف أعظمػػػي لعػػػودة البشػػػرية إذل أنػػػوهلا يبػػػاألرض؛  هػػػو 

جات متتالية لتتمتع  ػ ه علا مو  PKKاألنلية. ىك ا التحقت املرأة الكردية بصفوؼ 
حػػ  املا ػػي القريػػ  ال تعتػػ  كرنسػػاف  كتعػػاشل أف كانػػت احليػػاة املشػػر ة املمنوحػػة هلػػا بعػػد 

من التخلن كالضعن كالتبعية  حمركمة من التفوه كلو بكلمة أك تقرير أم أمر مػا  كخػائرة 
ف كجػل يف كػل كبردراكها أنو دل يعد ىناؾ ما يسره  بادرت بػالتعبري عػن ذاهتػا دك  ل.القو 

سػاحة  كلعبػػت أدكاران مصػػريية يف خػوض النضػػاؿ الػػوطا كىػي كلهػػا أمػػل بػالتحرر مػػن نػػري 
العبوديػة كألالهلػػا الػػف طاملػػا كٌبلتهػػا آلالؼ السػػنني. بينمػػا احتلػػت املػػرأة الكرديػػة  املتوجهػػة 
قيػػػديمان رمػػػو التحػػػوؿ اىلمػػػاىريم كالتعبئػػػة الوطنيػػػة يف أ كارىػػػا كمشػػػاعرىا كمفهومهػػػا للحػػػ  
كالػػػػود  مرتبػػػػػة الصػػػػػدارة يف حماربػػػػػة النظػػػػػاـ االسػػػػػتعمارم؛ نلمػػػػػا أاػػػػػا لعبػػػػػت دكران أكليػػػػػان يف 
اإلطاحة بآليات النظاـ االجتماعي السائد. كزمص بال كر ىنػا االنطالقػات الثوريػة اهلامػة 
الف حققتها املرأة يف نسػن شػ  املعػايري كالعالقػات اإلقطاعيػة الرجعيػة  كاإلطاحػة بػالقيم 

لػػػة الػػػف تعتػػػ  ئىػػػ ا كقػػػد شػػػرعت بتحقيػػػب الت يػػػريات يف العا .تعشعشػػػة يف اجملتمػػػعالراػػػة امل
األر ية اهصبة للرجل الػ م طاملػا مػارس  قهػا سياسػات التهمػيش كالتهشػيش  كنزعػت 

سػػاكاة. ببلػػوغ املػػرأة الكرديػػة املدظمقراطيػػة ك الودىا تسػػلتهيئػػة األجػػواا املناسػػبة لتكػػريه بنيػػة 
زة  تسػػػلط الضػػػوا  ػػػالا أكثػػػر علػػػا األدكار الػػػف سػػػتلعبها كجيػػػ ةىػػػ ا املسػػػتول خػػػالؿ مػػػد

ػػد دت  كاملهػػاـ الػػف ستحتضػػنها إلعػػادة بنػػاا اجملتمػػع الكػػردم كالرجػػل الكػػردم  كبالتػػارل حى
 املكانة البارزة  كاملرموقة الالئقة  ا كبشعبها. 

قػػػػدمان بػػػالرلم مػػػن انضػػػماـ املػػػػرأة إذل الثػػػورة يف أعػػػواـ الثمانينيػػػػات  إال أاػػػا دل حتػػػرز ت
 –تا  يو الكفايػة –ر يعان  كدل تتعرؼ متامان علا ذاهتا علا أساس ىويتها ال اتية أك تبدم 

مساشمة حتاكي مساعي القيادة يف تطوير حركة حرية املرأة. كلكػن مثػة مػن انضػم لصػفوؼ 



 188 

بسػػالة مػػن الر يقػػات. كمػػا شػػهادة الر يقػػات بالنضػػاؿ يف تلػػك الفػػرتة لينػػاؿ مرتبػػة الشػػهادة 
" قديفػػػػػػة نػػػػػػاكك" ك"خػػػػػػازل  0870  "بسػػػػػػة آنػػػػػػوش" يف 0871داريػػػػػػن" يف  "توركػػػػػػاف

سػػػػتول الشػػػػجاعة كاالرتبػػػاط الوايػػػػب الػػػ م بل تػػػػو املػػػػرأة ملسػػػػول رمػػػز  0874ياكرقايػػػا" يف 
علػا كػل مػن يعتػدم  ةالكردية امللتحمة بنه  احلرية  كتعبري نارخ عػن نقمػة املػرأة الكرديػ

اع األكثػػػػػػر يلفػػػػػػان يف البشػػػػػػرية. ىػػػػػػ ه علػػػػػػا حريتهػػػػػػا كطموحاهتػػػػػػا للحريػػػػػػة باعتبارىػػػػػػا القطػػػػػػ
الشهادات ىي خطوة البداية النبعاث كخلب عشب أمثػاؿ "زيػن" الػف دل ضمالفهػا احلػظ يف 
التمتػع  ياهتػا كبعشػػقها كإرسػائو يف معيشػتها ملػػا عانتػو مػن عقػػم ك ػمور يف خضػم تػػاريخ 

كرديػات الشع  الكردم. يف الوقت نفسػو أنػبحت رمػز إمتػاـ كحتقيػب تطلعػات النسػاا ال
إذل احلريػػة مػػن أمثػػاؿ بسػػو كظريفػػة كلريىػػا دمػػن دخػػل امسهػػن نػػفحات التػػاريخ ببسػػالتهن 
النادرة يف التمردات الكردية  الف دل تػن ي مػن الفشػل الػ ريع لتبنيهػا اسػرتاتيجية خاطئػة يف 

. ىػػ ه الشػػهادات الػػف ظمكننػػا تعريفهػػا دكف أف تكتمػػل عصػػيااا   بقيػػت آمػػاهلن منتصػػفة
يػػة التارطميػػة  قٌربػػت املػػرأة الكرديػػة أكثػػر مػػن احلريػػة كاهلويػػة احلػػرة حوؿ مػػن الناعلػػا ىػػ ا املنػػ

 كالعـز علا احلياة الكرظمة كىي علا مشارؼ القرف احلادم كالعشرين. 
عػػػػد املػػػػرأة يف نػػػػػفوؼ النضػػػػاؿ عػػػػن حقيقػػػػة الػػػػوعي النضػػػػػارل متيػػػػزت ىػػػػ ه املرحلػػػػة ببي 

 حسػػػػػ  ال لػػػػػري  كمػػػػػا دل يػػػػػتم  كالتنظيمػػػػػي كاأليػػػػػديولوجي  كمسػػػػػاشمتها  وىرىػػػػػا الػػػػػوطا
 ػػػػ ه العلػػػػة احتلػػػػت مكااػػػػا كفػػػػرد يف  .االلتحػػػػاؽ علػػػػا أسػػػػاس الػػػػوعي اىلنسػػػػي  آنػػػػ اؾ

ساحات احلرية  لكن ى ه االلتحاقات كما زٌل عنهػا مػن بطػوالت باسػلة ك ػارب كخػ ات 
مػػدخرة سػػػتكٌوف البنيػػػة التحتيػػػة املتينػػػة كال نيػػػة للتوعيػػػة اىلنسػػػية كتةسػػػيه التنظػػػيم النسػػػائي 

ات اىلاريػػة يف ىػػ ه الفػػرتة قػػهػػاص يف املراحػػل الالحقػػة. تعػػص آخػػر  الشػػهادات كااللتحاا
تعد انضماـ ركاد املسرية الشػاقة رمػو احلريػة كالنػور كاحليػاة الكرظمػة ذات اهلويػة احلػرة  باسػم 
نسػػاا شػػع  طاملػػا عػػاسل مػػن كطػػةة اإلقطاعيػػة كالتخلػػن عػػن موكػػ  العصػػر كالتهمػػيش يف 

ىػػػػ ه الشخصػػػػيات الباسػػػػلة  طػػػػو ىػػػػ ه اهطػػػػوات بكػػػػل جسػػػػارة  احليػػػػاة. ىكػػػػ ا قامػػػػت
ألبعػػػد  م كسػػػاـو كتضػػػحية كارتبػػػاط محػػػيم  رلػػػم عػػػدـ حتلػػػيهن بػػػالوعي املتقػػػدـ. إنػػػو ألمػػػر قػػػيٌ 

تول املكانػػػة الػػػف متيػػػزت  ػػػا النسػػػاا الكرديػػػات يف  جػػػر التػػػاريخ. مػػػن سػػػاحلػػػدكد  يليػػػب ت
ن األحكػػػاـ املسػػػبقة كاملواقػػػن دكران بػػػارزان يف اإلطاحػػػة بالعديػػػد مػػػ تجانػػػ  آخػػػر  قػػػد لعبػػػ
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دة يف املػػرأة ذاهتػػا أك يف الرجػػل أك يف اجػػو تالرجعيػػة كعدميػػة الثقػػة  ػػاه املػػرأة سػػواا كانػػت م
عمـو اجملتمع. كما تتميز بةشمية تارطمية ملا أحلقتو من  ربات قا ية بالعائلػة الكرديػة الػف 

األنظمػػػة االسػػػتعمارية يف طاملػػػا حبسػػػت املػػػرأة بػػػني جػػػدراف املنػػػزؿ األربعػػػة  ككر سػػػت كا ػػػة 
كػت دعػائم النظػاـ االسػتعمارم املهػيمن مرمػوزان إليػو بتلػك د أجوائها علا الػدكاـ  كبالتػارل 

نػتهن يف اجملموعػات املسػلحة كالعائلة. كال يزاؿ مثة الكثػري مػن الر يقػات اللػواك احػتللن أم
كأبػػػدين مػػػدل  استشػػػهدف ببسػػػالة يف االشػػػتباكات احلانػػػلة ك األكذل املتنوعػػػة يف الػػػوطن   

نػػرىن كعمػػب تضػػحياهتن ألجػػل الثػػورة بػػةر ع املسػػتويات. بػػالرلم مػػن عػػدـ بػػركز اتواػػب أك 
مسػػػةلة االنضػػػماـ إذل احلػػػزب علػػػا أسػػػاس إدراؾ القضػػػية اىلنسػػػية  أك التطلػػػع إذل احلريػػػة  

أف إال ات النسائية احلانلة آن اؾ؛ كبالرلم من عدـ  ليها بو وح  قكجنه يف االلتحا
علا مدل عزمها كإنرارىا كمستول قرارىػا يف اػورة احلريػة  كخلقػت األر ػية املرأة برىنت 

احلصػػينة لتةسػػيه التنظػػيم النسػػائي اهػػاص الػػ م يشػػكل اىلانػػ  املميػػز كاهػػاص بػػالثورة 
التحريرية الكردستانية. كمن خالؿ مسػتول مشػاركتها كمسػاشماهتا الفعالػة ردت املػرأة علػا 

 ا يف ى ه الثورة؟".سااؿ "أين ككين ستحتل املرأة مكاا
  نقػػل اهصػػػائص االجتماعيػػػة  الػػػف ببسػػػ 0875بػػرزت مشػػػاكل جديػػػة حػػ  عػػػاـ 

ترتؾ بصماهتا علا احليػاة كالعالقػات  إذل داخػل احلػزب  كتةاريىػا علػا كيفيػة التقػرب مػن 
 اطمػة دكران مقصػودان يف ىػ ا املضػمار مػن خػالؿ  تاملرأة كمن مشػكلة العائلػة  حيػث لعبػ

ىػػػػوادة  ػػػػاه ىػػػػ ه املشػػػػاكل دمثلػػػػة يف شخصػػػػية   حػػػػت قيػػػػادة احلػػػػزب بػػػػالمواقفهػػػػا. لػػػػ ا كا
. أسػػػفرحتليل ىػػػ ه املسػػػائل علػػػا رمػػػو 0875 اطمػػػة  كحاربتهػػػا دكف كلػػػل أك ملػػػل حػػػ  

علمي نائ  يف شخص  رد يقػود حزبػان كشػعبان  عػن تعزيػز نػفوؼ احلركػة ألبعػد احلػدكد 
ب كالشػػػع  مػػػع مػػػركر كمتتينهػػػا  كبلػػػوغ مسػػػتول ر يػػػع مػػػن احلػػػل  يػػػث سيشػػػمل كػػػل احلػػػز 

ساسػػة لل ايػػة يف أحػرج املراحػػل النضػػالية. احلني مػػن مواقػػن دميػزة مػػن القضػية بػاأليػاـ  ملػػا ت
بفضػػل ىػػ ا الصػػراع املخػػاض  لػػا بو ػػوح مصػػري الشػػع  كمػػا إذا كػػاف سينتصػػر أـ ال أك 
إذا كانػػػت العالقػػػػات بػػػػني اىلنسػػػػني سػػػػتتطور علػػػا أسػػػػه حػػػػرة أـ ال. كباتنصػػػػاره يف عػػػػاـ 

قفػػػػزة حزبيػػػػة ىامػػػػة أسػػػػفرت بػػػػدكرىا عػػػػن ظهػػػػور حػػػػل اجتمػػػػاعي سػػػػليم  حتققػػػػت 0875
  كالتحلػيالت PKKلػػتصاعديان. من خالؿ التقييمات العميقة احلانػلة يف املػامتر الثالػث 
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الشاملة بصدد مسةلة املػرأة كالعائلػة  أنػبحت مثػار نػراع عشػر سػنني دار بػال ىػوادة بػني 
ناحية أخرل  ه ه التقييمػات كالتحلػيالت  قيادة احلزب ك اطمة ميلكان للتنظيم بةسره. من

تعت  مداخلة شاملة ملقاييه احلياة التقليدية كسمط العالقات املوجودة بني اىلنسػني داخػل 
دل يػػػتم حتليلهػػػا كيطيهػػػا حيػػػث مػػػا ملػػػدل اهطػػػر الػػػ م قػػػد يػػػنجم عنهػػػا  التنظػػػيم  كتنبيهػػػان 

حلقيقػػة علػػا جػػدكؿ أعمػػػاؿ بالتػػػارل طػػرح ىػػ ه ا .برمكااػػا إيصػػاؿ الثػػورة إذل حا ػػة اهلزظمػػة
و قيػػادة تالتنظػػيم عامػػة. إاػػا انعكػػاس أيػػديولوجي عػػن مسػػاعي تعمػػيم الصػػراع الػػ م خا ػػ

PKK   بػػ اهتا ككللتػػو بالنجػػاح لصػػاحل العالقػػة احلػػرة كاملػػرأة احلػػرة كالرجػػل احلػػر. تعػػص آخػػر
ل رائػز لوحظت حٌدة اهطر الػ م يهػدد الثػورة نتيجػة سمػط املػرأة العبػدة كالرجػل املتخلػن  ا

املتعقػػدة كاملنحطػػة  العواطػػن البسػػيطة الرجعيػػة  كشػػكل احليػػاة املكبلػػة بػػةلالؿ األىػػداؼ 
البسيطة كالتا هة؛ ل ا مت النزكع يف البداية إذل تسيري النضاؿ األيديولوجي باأللل . تعت  

كاملتطورة با طراد  يمػا بعػد بصػدد املػرأة كالعائلػة   0876التحليالت املباشر  ا يف عاـ 
نقطػػػة انعطػػػاؼ ىامػػػة يف النضػػػاؿ التحػػػررم الػػػوطا كتػػػاريخ تطػػػور حركػػػة حريػػػة املػػػرأة  مػػػن 
حيػػػث التعبئػػػة األيديولوجيػػػة كاحلػػػث علػػػا تػػػةمني متطلبػػػات احلريػػػة  كحتليػػػل الرجولػػػة املزيفػػػة 

 فيز اىلنسني للتطلع إذل احلرية  كلري ذلك من جوان  أخرل عديدة. كاملرأة العبدة كحت
علػا أسػػاس ىػػ ه التحلػيالت الشػػاملة  كأطلػػب  0876يف  تشػكل أكؿ تنظػػيم للمػػرأة

" الػػػػ م اعتػػػػ  أكؿ تنظػػػػيم YJWK عليػػػػو اسػػػػم "احتػػػػاد النسػػػػاا الوطنيػػػػات الكردسػػػػتانيات
الكرديػػػة للمػػػرأة   كمثٌػػػل أكؿ تنظػػػيم PKK عػػػن القػػػوة املنظمػػػة للمػػػرأة داخػػػل نسػػػائي عػػػٌ  
التحريػػػػر بػػػػاألكثر يف سػػػػاحة أكركبػػػػا حتػػػػت كنػػػػن "جبهػػػػة  ونشػػػػاطات YJWK عامػػػػة. سػػػػرٌي 

". كلعدـ  اكز املرأة  يو هصائصها االجتماعية الرجعية  دل ERNK الوطنية الكردستانية
تػػػتمكن مػػػن املسػػػاشمة عمليػػػان تػػػا يػػػوازم ىػػػ ا التنظػػػيم كمتطلباتػػػو. كرلػػػم اسػػػتهداؼ تنظػػػيم 

YJWK  ل اتػػػو يف كا ػػػة سػػػاحات كردسػػػتاف  إال أنػػػو ظػػػل حمصػػػوران عمليػػػان بسػػػاحة أكركبػػػا
ظػػػركؼ يف قػػػن املخادعػػػة للػػػ ات كامل الطػػػات الػػػف كقعػػػت  يهػػػا املػػػرأة  قػػػط. كبسػػػب  املوا

أكركبػػا الػػف ال يبتػػدل  يهػػا أم تنػػاقو  دل تتولػػد حاجػػة ماسػػة للنضػػاؿ  كبالتػػارل دل هتيػػا 
املػػرأة أر ػػية التنظػػيم اهػػاص  ػػا  ػػمن الفعاليػػات العامػػة  كدل تػػتمكن مػػن تطويرىػػا. ذلػػك 

ت كاالرمالؿ الػ م خلقػو النظػاـ االسػتعمارم سػواا ايأاا دل تدرؾ متامان التخريبات كالرجع
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يف شخصػػػية املػػػرأة أك الرجػػػل علػػػا السػػػواا  كدل تنتبػػػو إذل خانػػػيات القضػػػية اىلنسػػػية  كدل 
تكشن النقاب عن إرادهتا ال اتية. ى ا إذل جان  العقبات النا ة من املواقن املتسلطة 

كم التقليدم دل يكن قػد اقتنػع متامػان الرجولية لعرقلة النشاطات اهانة باملرأة   الرجل احلا 
. مقابػل YJWKبضركرة كأىداؼ طرح قضية املرأة بني نػفوؼ الشػع  مػن قبػل تنظػيم 

املواقػن النضػالية الواعيػة.  ػ ا الشػةف  كلكواػا دل  ذلك بقيت املرأة ناقصة كىزيلة يف تبا
مػن  الرجػل  أك يهػا بوجهػة نظػرإلتتخلص بعد من النظر إذل احلياة كالنضػاؿ أك االنضػماـ 

تربيػػة عواطفهػػا كمشػػاعرىا كأ كارىػػا كدمارسػػتها العمليػػة كتنظيمهػػا توجػػ  ذلػػك؛ دل تكػػن 
شػاملة هلػ ه املشػاكل  ةقادرة علا إظهار قواىا الديناميكية ال اتية. بالرلم مػن إصمػاد أجوبػ

د مػن خػالؿ التحلػػيالت املعنيػة بػػاملرأة يف ىػ ه الفػرتة  إال أف التخلػػن األيػديولوجي املوجػػو 
يف القاعػػدة الكادريػػة النسػػائية أبقػػا علػػا قػػوة الفهػػم كاإلدراؾ كتلبيػػة احلاجػػات املطلوبػػة يف 

 .  مستول متدفو
لكػػن  رلػػم كػػل ىػػ ه النػػواقص كاألخطػػاا  خلقػػت حتلػػيالت القيػػادة  ػػ ا الصػػدد ىػػزة 
عنيفػػة كتػػةاريان ملحوظػػان يف نػػفوؼ املػػرأة سػػواا داخػػل اجملتمػػع أك التنظػػيم  كبالتػػارل حثتهػػا 

التطلع إذل احلرية كالبحث عنها بشكل أقول. بتحقيب املرأة الكردية لليقظػة كالتوعيػة  علا
  ا املستول  مزقت حدكد اإلقطاعية الرجعية كساشمت بالتارل  مٌو أك  كطواعية أعمػب 

باملستول املطلػوب مػن احلاكميػة كالتػةاري  YJWKلانشطة النضالية  كلعدـ حتلي تنظيم 
يف ت يػػري كتنظػػيم كتطػػوير االلتحاقػػات املتزايػػدة مػػن املػػرأة إذل  ةملحوظػػبقػػي ناقصػػان لدرجػػة 

نػػفوؼ النضػػاؿ  علػػا أسػػاس التػػدري  األيػػديولوجي العميػػب. تعػػود أسػػباب العديػػد مػػن 
النواقص املعاشة يف ى ه الفرتة إذل  عن التجربة  كااللرتاب عن الػ ات كاالنضػماـ لػري 

ؾ املرأة خارج اإلطار التنظيمي علا مػر آالؼ احملرتؼ "اهلاكم"  كال م ينبع بدكره من تر 
عػػت أشػػواط ىامػػة بفضػػل توجيهػػات كحتلػػيالت القيػػادة يف تلػػك الفػػرتة  قيطً ك السػػنني. لكػػن 

مػػن حيػػث جػػ ب املػػرأة إذل نػػفوؼ الثػػورة  تعريفهػػا علػػا الػػوعي الػػوطا  توايػػب أكانػػرىا 
ئػة األجػواا ملطالبتهػػا هػػا إذل العبوديػة الػف تعػاشل منهػػا كهتيهتقدسػات الػوطن كالشػع   تنبي

ملتطلبػػػات مركػػػزة أنشػػػطة املػػػرأة ك عالياهتػػػا  YJWKباحلريػػة.  ػػػ ا املعػػػص  كرلػػػم عػػػدـ تلبيػػة 
زيزىػػا علػػا أسػػاس القػػوة ال اتيػػة كاإلرادة ال اتيػػة  كتوطيػػد تنظػػيم القاعػػدة النسػػائية علػػا عكت
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؛ إال أ  ـىػا تطػور مستول اليقظػة كالتعبئػة الوطنيػة املوجػودة أسػفر عػن ظهػور فكجو العمـو
يف العديػػػد مػػػن املوا ػػػيع اهلامػػػة مػػػن قبيػػػل احلفػػػاظ علػػػا االرتبػػػاط بػػػالوطن كالقػػػيم الوطنيػػػة  
كتطويرىػػػا  كاإلحسػػػاس باحلاجػػػة حلػػػ  املػػػرأة ىلنسػػػها كتنظػػػيم ذاهتػػػا. كمػػػا عػػػ  عػػػن ظهػػػور 

 مرحلة ىامة يف حتفيز املرأة علا الطموح إذل احلرية. 
لثمانينيػػػات  كتعريػػػن الشػػػع  علػػػا بعػػػد توسػػػيع احلػػػزب للكفػػػاح املسػػػلا يف أكاخػػػر ا

احلػػزب كحتقيػػب التحامػػو بػػو مػػن خػػالؿ اجملموعػػات الدعائيػػة املسػػلحة  حصػػل االرمػػالؿ يف 
البنيػػػػة اإلقطاعيػػػػة االجتماعيػػػػة بنسػػػػبة ىامػػػػة. ك تحػػػػت نػػػػفحة جديػػػػدة يف االنضػػػػماـ إذل 

احلانػػػلة يف االشػػػتباكات كالعمليػػػات. بالتػػػارل بل ػػػت الثػػػورة  اتالنضػػػاؿ  حصػػػيلة الشػػػهاد
تحرريػػة الكردسػػتانية مسػػتول نوعيػػان ر يعػػان حيػػث ينضػػم إليهػػا اإلنسػػاف مػػن كػػل قوميػػة أك ال

ككاعو كإرادم  كيشػػػارؾ  يهػػػا الرجػػػل كاملػػػرأة علػػػا حػػػد سػػػواا علػػػا رمػػػو حػػػر كمتسػػػاكو  طبقػػػة
كبشىخصػػػػػية نا ػػػػػجة. منػػػػػو ظمكػػػػػن التعبػػػػػري عػػػػػن الثػػػػػورة الكردسػػػػػتانية بةاػػػػػا الثػػػػػورة التحرريػػػػػة 

الكلمػة. ألكؿ مػػرة تصػػبا املػػرأة مرشػحة لريػػادة الثػػورة علػػا  كاالجتماعيػة للمػػرأة بكػػل معػػص
الكهػػا إلمكانيػػات ذلػػك. مػػع اكتسػػاب املػػرأة ىويتهػػا الوطنيػػة يف تالصػػعيد الػػدكرل  بعػػد ام

النضػاؿ التحػررم الػوطا الكردسػتاشل  باشػرت  طػػو خطواهتػا رمػو التحػرر اىلنسػي أيضػػان. 
الفعاليػات التنظيميػة  نللػواك مارسػكن كر علا كجو اهصوص ىنا الر يقات األنصاريات ا

بػػني نػػفوؼ الشػػع  كاستشػػهدف  دمػػا حػػث ذلػػك الشػػع  علػػا االنتفػػاض كالنهػػوض يف 
السػػرىلدانات رلػػم كػػل دمارسػػات الدكلػػة القمعيػػة ك ػػ وطاهتا الدمويػػة. كمػػن املالحػػظ أف 

 ػػ ا الو ػػع داخػػل السػػرىلدانات كانػػت املػػرأة الػػف شػػاركت  يهػػا  ةأكثػػر القطاعػػات املتػػةار 
دمػا أسػفر عػن حتػامالت الدكلػة كاعتػداااهتا   ل  عاليػة كاحتلػت الصػفوؼ األماميػة منهػابكػ

املكثفة كاملتعاقبة عليها. نتيجة االعتقاالت كعمليات التع ي   كما سيجِّل من مقاكمػات 
باسلة  اىها؛ ت ريت كجهة نظر اجملتمع إذل املػرأة مػن ناحيػة  كأحػرزت املػرأة بػ اهتا تطػوران 

ث توجيههػػا حلياهتػػا بررادهتػػا ال اتيػػة مػػن ناحيػػة أخػػرل. إف ىػػ ا األمػػر تعبػػري ىامػػان مػػن حيػػ
نػػػارخ عػػػن متػػػرد املػػػرأة كانتفا ػػػها لتحطػػػيم كا ػػػة التػػػةاريات التقليديػػػة كاملفػػػاىيم اإلقطاعيػػػة 

 املفرك ة عليها  لتلع  دكرىا املرتق  يف اليقظة الوطنية كالنضاؿ الوطا. 
 0876صػػػدد املػػػرأة كالعائلػػػة  يمػػػا بعػػػد عػػػاـ انعكسػػػت تػػػةاريات التحلػػػيالت البػػػارزة ب
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علػػػػا اىلمػػػػػاىري الشػػػػػعبية بسػػػػػرعة الػػػػػ ؽ. كباستشػػػػهاد الر يقػػػػػة بريفػػػػػاف "بػػػػػنفش أكػػػػػاؿ" يف 
 ؛  كالػػػف التحقػػػت بػػػالثورة لتشػػػبثها العظػػػيم باحلريػػػة علػػػا أسػػػاس ىػػػ ه التحلػػػيالت0878

مػػاىري و اىلتفحثػػت اىلمػػاىري علػػا البػػدا ترحلػػة السػػرىلداف "االنتفا ػػة". ألكؿ مػػرة تنػػ
الشػػعبية  ػػ ه الشػػمولية بنسػػػائها كرجاهلػػا مشػػرية بػػػ لك إذل التحامهػػا بػػاحلزب كاحتضػػػااا 

مػػن ىيمنػػة الرجػػل  سػػواا كػػاف أبػػان أـ  ةتحػػرر املإيػػاه. إف الر يقػػة بريفػػاف أنػػبحت رمػػز املػػرأة 
كرمزان للػرد علػا كػل     لتصبا ملكان للشع  كالوطن كالتاريخ كلبنات جنسهاأـ زكجان  أخان 

ت سل  اإلرادة كامتصاص القوة كاستص ار الشخصية الف كانت تتعػرض هلػا املػرأة حماكال
كذلك من خالؿ خلب مستول حتررم ر يع. إاا رمز إزالة االلرتاب احلانل بني  ؛الكردية
أاػػػا انائيػػػات مقدسػػػة كمبجلػػػة  رلػػػم اجملتمػػػع منػػػ   جػػػر التػػػاريخ  –احليػػػاة  املػػػرأة  –املػػػرأة 

لشػػػػعوب علػػػػا أسػػػػاس احلريػػػػة الحتػػػػاد مصػػػػريشما معػػػػان منػػػػ  بػػػػدايات كحتقيػػػػب التحػػػػاـ املػػػػرأة كا
 التاريخ. 

مػػػع حلػػػوؿ أعػػػواـ التسػػػعينات اكتسػػػبت املػػػرأة مسػػػتول ملحوظػػػان مػػػن الػػػوعي التحػػػررم 
كاهػ ة النضػػالية كالتنظيميػػة كخنػػادؽ احلريػػة احلصػػينة. إف األنشػػطة التنظيميػػة الػػف مارسػػتها 

مػػن خػػالؿ  0881حوظػػة  يمػػا بعػػد عػػاـ حققػػت انفتاحػػات مل املػػرأة حػػ  التسػػعينيات 
االنتفا ػات اىلماىرييػة كالتصػاعد امللحػوظ يف االلتحاقػػات كمػان كنوعػان. نلمػا ىنػا ازديػػاد 

ف الواقػػع االجتمػػاعي أااللتحػػاؽ بػػني نػػفوؼ املػػرأة بالػػ ات مػػع بػػدا السػػرىلدانات  ذلػػك 
قػػد أسػػفر عػػن الػػ م نشػػةت  يػػو املػػرأة  كدمارسػػات النظػػاـ االسػػتعمارم االعتدائيػػة عليهػػا؛ 

تناقضػػػات  ػػػة لػػػديها حثتهػػػا علػػػا البحػػػث عػػػن خمػػػرج هلػػػا. كإلظمااػػػا األكيػػػد بةاػػػا سػػػتجد 
  نراىػػا تنضػػم بنسػػبة كبػػرية دل تكػػن يف PKKاـ إذل نػػفوؼ مجػواب  واهػػا ىػػ ه باالنضػػ

و كتنظيمػو  زٌل بػلتحػاؽ املضػطرد  كتدرياالالعجز عن تلبية متطلبات ىػ ا  فاحلسباف. إال أ
وعيتها علا أجواا احلزب  بػل ك بػركز العديػد مػن املعضػالت األخػرل عن عدـ انعكاس ن

للعديػػد مػػن املشػػاكل يف أكسػػاط احلػػرب  صػػدر أيضػان. ىػػ ا مػػا أسػػفر بػػدكره عػػن رؤيتهػا كم
كطردىػػا مػػن اىلػػيش ب ريعػػة إرسػػاهلا إذل الفعاليػػات اىلماىرييػػة؛ كثمػػرة للمفػػاىيم التقليديػػة 

د علػا الصػالحيات كالقػوة يف احلػرب  كالػ م مػعتز  ا الرجػل احلػاكم امليمتاإلقطاعية الف 
ف "املػرأة يػرب ةسعا إلبعػاد املػرأة عػن سػاحات النضػاؿ نتيجػة يلفػو كرجعيتػو باالدعػاا بػ
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احليػػاة  حجػػرة عثػػرة أمػػاـ احلػػرب  محػػل اقيػػل"  مػػع أف املػػرأة بػػ اهتا باملقابػػل دل تكػػن تثػػب 
 مد علا القوة اهارجية. تبنفسها أك تراىا كقوة  بل تع

  كمػػا تبعهػػا مػػن 0881إف التطػػورات احلانػػلة يف نضػػالنا التحػػررم الػػوطا بعػػد عػػاـ 
ة؛ أدت إذل حػدكث االنتفا ػات الشػعبية بيػ يعىجمػات الدكلػة ك ػ وطاهتا كدمارسػتها الت

؛  كانػػػت PKKاملنتشػػػرة با ػػػطراد ردان علػػػا ذلػػػك  كانضػػػماـ املػػػرأة املتزايػػػدة إذل نػػػفوؼ 
ة مػع قػا رت الوطا باأللل . ى ه االلتحاقػات النسػائية املانفجاران كميان يعتمد علا التحرر 

هػػا داخػل التنظػيم عػػن ظهػور قاعػدة قويػػة ككاسػعة أاػرت علػػا اليقظػة الوطنيػة  عػٌ ت مواقفي 
م علا رمػو نػائ  ظمكنهػا أف تػاار سػلبان علػا تطور احلزب. لكن ى ه القاعدة إذا دل تنظٌ 

تكتسػػ  بعػػد كعيػػان جنسػػيان جػػديان  بػػل  ذلػػك أاػػا دل .االنضػػباط كاحليػػاة التنظيميػػة آنػػ اؾ
محلػػت معهػػا كػػل خصائصػػها الرجعيػػة املتةتيػػة مػػن النظػػاـ إذل داخػػل احلػػزب  كأاػػرت علػػا 

. ىػػ ا باإل ػػا ة إذل أف قػػوة املػػرأة قػػد  لػػت بو ػػوح نتيجػػة انضػػمامها   حيػػاة اىلػػيش أيضػػان 
ة  أك نيلهػػا الفعػػاؿ إذل احلػػرب مػػن جهػػة  كإبػػدائها أركع آيػػات البطولػػة كاملقاكمػػة كالتضػػحي

الشهادة بشجاعة نادرة يف نفوؼ اىليش من جهة أخػرل. كمػا عمليػة "زكيػة آلكػاف" يف 
  سػػػػول 0881يف آمػػػػد  كعمليػػػػة "رىشػػػػاف دظمرييػػػػل" يف نػػػػوركز إزمػػػػري يف  0881نػػػػوركز 

كمػػػا أبػػػرزت بكػػػل جػػػالا أف ال   .تعبػػػري ملمػػػوس عػػػن قمػػػة الػػػوعي كاملشػػػاعر الوطنيػػػة للمػػػرأة
دامػػت ترلػػ  يف االحتػػاد بنضػػاؿ احلريػػة. إذل  جػػو املػػرأة مػػاشػػيا ظمكػػن أف يقػػن عقبػػة يف ك 

ت ىػػػ ه العمليػػػات علػػػا رمػػػو ملفػػػت للنظػػػر عػػػن تعػػػاظم تطلػػػع املػػػرأة يف جانػػػ  ذلػػػك عػػػ ٌ 
أبرزت القوة املوجودة لدل املػرأة يف مػدل تطلعهػا إذل احلريػة كارتباطهػا ك   اجملتمع إذل احلرية

ىػػا العميػػب مػػن العبوديػػة الػػف طاملػػا ر و الوايػػب الالحمػػدكد  ػػا مػػن جانػػ   كمػػدل نقمتهػػا كنف
 ر ػػػت عليهػػػا آلالؼ السػػػنني. ىػػػ ا مػػػن جانػػػ   كمػػػن اىلانػػػ  اآلخػػػر نراىػػػا تتضػػػمن يف 

التطلػع  ؾعد الرتاجيدم الناجم عن العجز عن القياـ تمارسة عملية توازم ذاأحشائها البي 
 إذل احلرية كأيديولوجيتها تا  يو الكفاية.
طبقتهػػػػا الدكلػػػػة الرتكيػػػػة كالقػػػػول القوميػػػػة الػػػػف سػػػػة زمػػػػص بالػػػػ كر ىنػػػػا اهلجمػػػػات الشر 

 ػػػػد الثػػػػورة التحرريػػػػة يف حػػػػرب  0881القػػػػول الدكليػػػػة يف عػػػػاـ مػػػػع البدائيػػػػة بالتحػػػػالن 
ة إذل احلػػرب  كبرىنػػت علػػا عظمػػة تعلقهػػا يػػاىلنػػوب؛ حيػػث انضػػمت القػػوة النسػػائية بفعال
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"كلنػاز قػره تػاش"  ةقػباحلرية ح  يف أحرج األكقات كالظػركؼ. كبينمػا كانػت مقاكمػة الر ي
علا اهلجمػات احلانػلة؛  قػد برىنػت  ان تثابة الضربة القا ية للخيانة كالعمالة  كردان حامس

باملقابػػل علػػا عػػـز املػػرأة يف التحػػرر كتشػػبثها بػػ لك  إذل جانػػ  حتػػديها الالمتنػػاىي لكػػل 
ر يقة "كلناز العقبات كالعراقيل الف تعرتض طريب حتررىا. إف املقاكمة الباسلة الف أبدهتا ال

ماشر علا مػدل التزايػد الكمػي اىلػارم يف اىلػيش مػن جهػة  كعلػا بلػوغ املػرأة  "قره تاش
م تػػػػػتمكن  يػػػػػو مػػػػػن إبػػػػػراز قػػػػػدرهتا القياديػػػػػة ك يشػػػػػها. بالتػػػػػارل  املقاكمػػػػػات  املسػػػػػتول الػػػػػ

كالعمليات البطولية البارزة علا ى ا األساس قد ىزت اجملتمع املرأة من الصػميم  دمػا أدل 
يػػػػد انضػػػػماـ املػػػػرأة كميػػػػان لصػػػػفوؼ النضػػػػاؿ  كظهػػػػور املقاكمػػػػات الشػػػػجاعة هلػػػػا بػػػػني إذل تزا

 نفوؼ األنصار يف الوقت عينو.
  اكتس  اقالن 0882املتزايد طرديان ح  عاـ ك ى ا املقدار الضخم من االلتحاقات 

أكػػػ  داخػػػل احلػػػزب مػػػع مػػػركر الػػػزمن  حيػػػث شػػػكلت ىػػػ ه الكميػػػة أر ػػػية ىامػػػة بالنسػػػبة 
أك تنظيمهػػػا ذاهتػػػا دل يكػػػن يف مسػػػتول متقػػػدـ  املػػػرأة إلرادهتػػػا ال اتيػػػة تبػػػاللجػػػيش  إال إف 

ة ر اد  بل إف احلقيقة السائدة آن اؾ كانػت التمػزؽ كالسػري حتػت ظػل اإل0882ح  عاـ 
علػػا األرجػا. كرلػم  ػػث املػرأة عػػن  ي  كاال تقػار للػػوعي اىلنسػلػو كالتبعيػػة العمليػة للرجػل

نػػل كػػن قػػد تكػػوف علػػا أسػػاس الػػوعي اىلنسػػي  كدل يىويتهػػا كحريتهػػا  إال أف ذلػػك دل ي
بعد إذل مستول عاؿو حين اؾ. مثلمػا أنػبا انضػماـ املػرأة منبعػا للمعنويػات العاليػة   قػد 
أدل إذل ظهػور نتػػائ  حسػػنة أيضػان بانعكػػاس امليػػزات اإلصمابيػة للمػػرأة علػػا احلػػزب. إال أف 

تنظيميػة  كيلفهػا يف مسػةلة عدـ يلصها من اهصػائص الكالسػيكية  كبػركز مواقفهػا الال
هتيئة األكساط اهانة  ا؛ زج التنظيم كأكساط التجيش يف نعوبات معنية. لكن ك لوؿ 

رلػم   - يػو برىنت املرأة علا مقاتليتها كمحاربة يف اىليش كاحتالؿ مكااا  0882عاـ 
 ػػػػمن شػػػػركط نػػػػعبة كمتفاكتػػػػة نسػػػػبة للرجػػػػل  كرلػػػػم كػػػػل  -كػػػػل اىلوانػػػػ  الناقصػػػػة  يهػػػػا

 آن اؾ. الساحة بات التهميشية الف أبداىا الرجل يف ى ه التقر 
وهتػػا التنظيميػػة اهانػػة  ػػا. قلقػػد حػػاف كقػػت تنظػػيم ىػػ ه املقاتليػػة كتوايػػب أكانػػرىا ب

النصػر سػيكوف حليػػن أف  ػاملرأة  كمػن خػالؿ مشػاركتها النشػطة كمواقفهػػا البػارزة  أابتػت 
  كتسػويقها علػا رمػو تهػاأة الشػ و ة  رياحلرب ال حماؿ إذا ما مت تنظيم القوة الكامنة للمػر 
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نػػائ  رمػػو حػػرب احلريػػة للشػػع . بالتػػارل أكمػػةت للشػػع  كاحلػػزب بةاػػا بل ػػت مسػػتول 
نهػػا مػػن املباشػػرة بتجيشػػها. أمػػا  حػػول اإلظمػػااة الػػف أعطتهػػا  هػػو "رلػػم عبوديػػة ر يعػػان ظمكٌ 

ا نػملتلواػة  إال أنآالؼ السنني إال أف جوىرنا دل يدنه كثريان. كإف تواجدت بعو نواحينا ا
يان أحػراران ال نحسنطهرىا بالنار كالدـ  ذلك أننا شػ و ات باحلريػة كالعػودة إذل األنػل. كسػ

حماؿ". ى ه ال قية مفادىا أف املرأة ذمحػت يف كشػن النقػاب عػن جوىرىػا  رلػم الػدنه 
اٌنة ن عبودية آالؼ السنني كألالهلا ال ليظة  كرلم كل العوامل املمكالصدأ ال م أنا ا 

كمػػػا تبقػػػا مػػػن األمػػػر لػػػيه سػػػول تشػػػ يل ىػػػ ا اىلػػػوىر كبلورتػػػو  تنظيمػػػو  .لقوهتػػػا كطاقتهػػػا
دة للتحػرر كاهػالص. ىػ ه ىػي احلقيقػة الػف الحظتهػا كتوجيهو رمػو احلقيقػة النضػالية املولٌػ

 كأكلتها قيمة عظما كردت عليها بتكريه  عاليات  يش املرأة. PKKقيادة 
العػػادل علػػا  ػػم املػػرأة إذل اىلػػيش باملسػػتول املوجػػود ال يتجػػرأ أحػػد يف أم مكػػاف مػػن 

.  ػػػػاملرأة احتلػػػػت مكااػػػػا يف بعػػػػو الثػػػػورات أك اىليػػػػوش يف النظػػػػاـ البورجػػػػوازم PKKيف 
عػد ست بعو الوحدات منها كانضمت إذل احلػرب؛ إال أف بي ة  كأيسِّ ن من مستويات معي

العادل أبدان. إنػو املثػاؿ  ال كجود لو يف PKK" يش املرأة" الشامل ال م باشرت بو قيادة 
األكؿ ال م حتقب يف أكساط الشع  الكردم الػ م طاملػا بقػي عػدصل التنظػيم طيلػة تارطمػو 

يف كاقع الشع  الكردم علا أسػاس  لسػفة خدمػة  تاريةر كاملديد. كما يبدك مفهـو العس
اىلميػػػع عػػػدا ذاتػػػو ىػػػو  كحقيقػػػة تتجلػػػا أمامنػػػا ىنػػػا كيف كاقػػػع  كا ػػػة الشػػػعوب املضػػػطهدة 

عػػد عػػن اإلنتػػاج ألجػػل الػػ ات  قػػد انعكػػه بكػػل املسػػحوقة.  ػػااللرتاب عػػن الػػ ات  كالبي ك 
ا. بينما يشكل بناا جيش من شع  بعيػد كػل نخما اتو األليمة علا حقيقة التجيش لدي

البعػػػد عػػػن كاقػػػع احليػػػاة التنظيميػػػة معضػػػلة  ػػػد ذاهتػػػا   ػػػرف  ػػػم املػػػرأة أيضػػػاى إليػػػو يزيػػػد مػػػن 
داـ كاقػػع الشػػع   ػػ ا الشػػكل  مػػا  أخطػػاران جسػػيمة. مػػانػػعوبة املسػػةلة أكثػػر كيتضػػمن 

خطػػوة كهػػ ه؟ علػػا مػػاذا اعتمػػدت يف خطػػو ؤ علػػا ر إذل التجػػ PKKالػػ م أدل بقيػػادة 
منػػػ  البدايػػػة  PKKخطوهتػػػا التارطميػػػة ىػػػ ه؟ يتعلػػػب ىػػػ ا تفهػػػـو احليػػػاة الػػػ م تبنتػػػو قيػػػادة 

كػل اجملتمػع  كعنادىػا يف ك ثت عنو.  عزمها علا تنظيم آماهلػا كتطلعاهتػا كجعلهػا ميلكػان ل
ذلػػػك  سػػػاعد علػػػا احتضػػػااا كػػػل األخطػػػار  أيػػػان كانػػػت ًحػػػد هتا  يف سػػػبيل تكػػػريه ىػػػ ا 
النشػػاط؛ كحػػ  تطػػوير أنشػػطة  ػػيش املػػرأة علػػا رمػػو كاعو كخمطػػط أكثػػر. ذلػػك أف اهلػػدؼ 
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زيػز احليػاة علػا أسػه حػرة كمتسػاكية  كالشػرط اهلػاـ لتحقيػب عاألكؿ من  يش املػرأة ىػو ت
 جعل املرأة طر ان قويان كعازمان إراديان يف احلياة.  ذلك ىو

إذف  مػػػا معػػػص  ػػػيش املػػػرأة الػػػ م يعتػػػ  إجػػػرااان ىامػػػان لتكػػػريه حريػػػة املػػػرأة  كاهطػػػوة 
ت دعػػاألكذل مػػن نوعهػػا يف التػػاريخ العػػاملي مػػن حيػػث تنظيمهػػا علػػا ىػػ ا املسػػتول؟ ملػػاذا 

ةسسػػة  ػػيش املػػرأة علػػا كا ػػة احلاجػػة إليػػو؟ إنػػو أمػػر  ػػركرم حيػػث ال لػػص عػػن تنظػػيم كم
األنػػػػعدة ألجػػػػل تكػػػػريه احلريػػػػة كاملسػػػػاكاة. إذا كانػػػػت املػػػػرأة ترلػػػػ  اكتسػػػػاب ذاهتػػػػا مػػػػرة 

حػ   –جنسػها   عليهػا اإلدراؾ متامػان بةاػا حمتاجػة  تبنػا نأخرل  كتػود مسػو شػقيقاهتا مػ
هػا لتنظيم ذاهتا  كأف عليها النجاح يف التنظيم كالتجػيش  ػمن حاكميت –أكثر من الرجل

الرلبػػة اىلاحمػػة لػػ لك  بػػل كحػػ  الشػػ ن الكبػػري كالػػركح العليػػا مػػن ىػػي مػػن خػػالؿ إبػػداا 
املساكلية أيضان. املرأة ب اهتا ىي الف ستفوز يف ذلك كحتققػو  ألف الرجػل طمػاؼ دكمػان مػن 

م أف يكػػوف   خو ػػان منػػو علػػا  قػػداف حاكميتػػو أك تزعزعهػػا.   هػػو تعلٌػػةن أف تصػػبا املػػرأة قػػو 
آلاىا أك سيدىا أك رب املنزؿ يف األسرة. أم أنو املوٌلد للض ط كاال ػطهاد  كرٌل أمرىا أك

دكمػان. مػن ىنػا  يتسػم تقبػل املػرأة للسػػمو كمبػدأ هلػا بةشميػة حياتيػة  كبالتػارل  تجػيش املػػرأة 
كثمػػػػرة هلػػػػ ا التقػػػػرب   0882أمػػػػر مبػػػػدئي. كقػػػػد تطػػػػورت  عاليػػػػات  ػػػػيش املػػػػرأة يف عػػػػاـ 

لل ايػػة بالنسػػبة لتػػاريخ سػػفرت عػػن  ػػارب كخػػ ات ىامػػة املبػػدئي  ككػػةكؿ  ربػػة متحققػػة أ
يف أحضاف النظػاـ الػ كورم املهػيمن بشػكل املرأة. من املهم تكاف تقييم اىليش املتشكل 

عاـ قبل الدخوؿ يف تفانيل  عاليات  يش املرأة كمستول التقدـ الناجم عنها. ذلك أنو 
مػػػا دل   لشػػػعوب كاإلنسػػػانية  عػػػاالك  ابالنسػػػبة هلػػػ تػػػومػػػن املسػػػتحيل  هػػػم  ػػػيش املػػػرأة كأشمي

 ؾ ى ا األمر كما متخو عنو من تةاريات كمستجدات تارطمية يف حياة الشعوب. ر ييد
  امػػػػتالؾ القػػػػوة  إحػػػػدل أىػػػػم األسػػػػه الالزمػػػػة حػػػػ تعػػػػد ظػػػػاىرة امػػػػتالؾ القػػػػوة  أك

شػػك يف أف ظػػاىرة القػػوة تتحقػػب علػػا  لدنسػػاف علػػا مػػر التػػاريخ املديػػد كحػػ  راىننػػا. ال
أاػا عامػل حيػوم ال مفػر منػو  ثاالقتصادم  الثقػايف  السياسػي كالعسػكرم  حيػ الصعيد

و مػن جلوجود كتكريه النظاـ املعا  ا. إذا كنتى متتلك القوة  ةنتى موجود  كإال  لن تن
الفنػػاا. ألجػػل ىػػ ا عمػػدت كػػل اجملتمعػػات كالشػػعوب احلاكمػػة اىلارمػػة المػػتالؾ القػػوة يف 

 اسػػتخداـ العديػػد مػػن األدكات كالوسػػائل كاتبػػاع الكثػػري خضػػم كا ػػة احلقػػ  التارطميػػة  إذل
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مػػن السػػبل كالطػػرؽ حسػػ  ظرك هػػا املوجػػودة آنػػ اؾ  كىػػد ت إذل مةسسػػة ذاهتػػا. مػػن ىنػػا 
نالحػػظ أف اىلػػيش ظهػػر يف العديػػد مػػن املراحػػل التارطميػػة كػػةداا عنػػن أساسػػية يف امػػتالؾ 

ة  قامت بتةسيه اىليوش نمعيالقوة. من املعركؼ أف البلداف كالدكؿ  كبعد حقبة تارطمية 
.  الهلػا حلمايػة كجودىػا  كعملػت علػا متويلهػا بػكتطوير أنشطتها لتتمتع بالقوة الف يوٌ  الـز

يػالفهم  نكما أنو من املعركؼ أف اىليش أداة عنػن  كىػو جممػوع األنػاس املسػلحني الػ ي
يف العهػد احلكاـ املهيمنوف لضػماف محايػة  مصػاحلهم الطبقيػة. ال نعثػر علػا كجػود  ػيش 

بدائية. بالرلم من كجود األدكات "األسلحة"  ىااألمومي  كلو ح  بةبسط أشكالو كأكثر 
املسػػتخدمة حينػػ اؾ حلمايػػة الػػ ات  ػػاه كحشػػية الطبيعػػة كالوحػػوش الكاسػػرة  إال أاػػا ال 
تنػػػدرج يف نطػػػاؽ اسػػػتخداـ اإلنسػػػاف العنػػػن  ػػػاه أخيػػػو اإلنسػػػاف هلػػػدؼ أك مصػػػلحة مػػػا. 

هم الػبعو حينهػا ألسػباب خمتلفػة  إال أف ذلػك دل ينبػع مػن مفهػـو كرلم قتل البشر بعضػ
التسلط كالنفػوذ كاال ػطهاد قػط. مػن ىنػا ال ظمكننػا العثػور علػا بػ كر التجػيش إطالقػان يف 

 العهد األمومي. 
نالحػػظ إنشػػاا أكؿ جمموعػػات بشػػرية مسػػلحة كمنظمػػة مػػع ظهػػور القيمػػة الزائػػدة الػػف 

نيػػػػة املسػػػػتولية علػػػػا  شػػػػرية  حيػػػػث طػػػػورت الفئػػػػات الشػػػػكلت منعطفػػػػان ىامػػػػان يف تػػػػاريخ الب
ب ػػػػرض محايػػػػة القيمػػػػة الزائػػػػدة  –كلػػػػو بشػػػػكلها البػػػػدائي –اهػػػػريات ىػػػػ ه القػػػػول املسػػػػلحة 

 النهػ  كاال ػػطهاد  لتكسػ   يمػا بعػػد أبعػادان أكسػع مػػع تطػور االسػػتعمار يفكاالسػتمرار 
ب الطبقػػػػات يف حػػػػرك ىامػػػػان كالنهػػػػ . أمػػػػا تنظػػػػيم اىلػػػػيش  تطػػػػور كمتةسػػػػه ليحتضػػػػن دكران 

جػػػػل الونػػػػوؿ إذل السػػػػلطة.  ػػػػاىليش الػػػػ م يشػػػػكل أداة عنػػػػن بيػػػػد احلكػػػػاـ كالشػػػعوب أل
اىلماىري. بقدر ما كاف العنن بني   ساعد علا تكريه احلاكمية كبسط النفوذ نياملهيمن

أداة للظلػػػم كاال ػػػطهاد كالقمػػػع كالسػػػطوة بيػػػد احلكػػػاـ املتسػػػلطني   هػػػو لػػػدل املسػػػحوقني  
 ح السرتداد حرياهتم املفقودة. كاف أداة للتمرد كالكفا 
طبائعػػو مػػن طبػػائع النظػػاـ  –الػػ م يرجػػع ظهػػوره إذل القيمػػة الزائػػدة –اسػػتمد اىلػػيش 

ال كورم املتسلط  حيث انعكست خصائص الشػدة كالضػ ط  كاحلاكميػة املوجػودة لػدل 
الرجػػل  علػػا شػػكل اىلػػيش بكػػل معػػص الكلمػػة كختمتػػو بطابعهػػا. أنسِّسػػت اىليػػوش كلهػػا 

آخر  هي أنبحت الوسيلة الداٌلة علا تعص  .ة التاريخ املديدليطعلا يد الرجل كطيوِّرت 
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لػ ا  هػي تعػود إذل الرجػل بالتمػاـ  كال كجػود للػوف املػرأة ذركة متثيل طبائع الرجل املتسلط. 
 يهػػا البتػػة. بالتػػارل أسػػفر اىلػػيش ذك املفهػػـو الػػ كورم عػػن  لػػي طبػػائع النظػػاـ الػػ م سػػاد 

ها. كبػػػػاللجوا إذل الشػػػػدة بػػػػال حػػػػدكد أك  ػػػػوابط  ظهػػػػرت الفاشػػػػية  يػػػػو الرجػػػػل  كتكريسػػػػ
كتطػػػورت أكثػػػر. مػػػن ىنػػػا نزعػػػت الفئػػػات املالكػػػة للجػػػيش كاملهيمنػػػة علػػػا األكسػػػاط  إذل 

كاحلريػػة كاإلرادة كالقػوة علػػا الػػدكاـ. كمنػػو لػػدا اىلػػيش  ةسػحب الفئػػات احملركمػػة مػػن املسػػاكا
 عليو خالؿ التاريخ الطويل األمد.  أداة يستخدمها الساحب  اه املسحوؽ إلبراز قوتو

دل تنضم املرأة إذل أداة التحكم كالبطش ى ه إال بنسبة تكاد تكوف معدكمة علا مر 
األمثلة االستثنائية  ال ت ري من ىػ ه القاعػدة شػيئان.  عػدا احػتالؿ الػبعو مػنهن ك التاريخ. 

حػػـر الباشػػا أك أمكنػػتهن يف اىلػػيش أانػػاا احلػػركب الصػػليبية أك حػػركب العهػػود الوسػػطا ك
ىلػًك  ال نشػاىد للمػرأة كجػودان  يهػ

  كىػ ا الشػػكل  ػد ذاتػو لػيه إال ماشػران علػا مػػدل اامل
التبعية كاالنتفاع املفركض علا املرأة من قبل الرجل. نرل يف العصور احلديثة احتالؿ املرأة 
ة مكااػػػا يف الثػػػورات املعانػػػرة كيف جيػػػوش العديػػػد مػػػن الػػػدكؿ  لكػػػن يف اىلبهػػػات اهلفيػػػ

ط املػرأة يكليه يف الصفوؼ األمامية أك باملسػتويات العليػا.  ػاملنطب الػ كورم املتسػلط  ينػ
بػػػةدكار يف اىلبهػػػػة اهلفيػػػػة حينمػػػػا يػػػػزج  ػػػػا يف اىلػػػػيش. يف يومنػػػػا احلػػػػارل أيضػػػػان  كحػػػػ  لػػػػو 
تواجػػدت املػػرأة يف مسػػتويات قياديػػة يف العديػػد مػػن البلػػداف االم ياليػػة  إال أاػػا بعيػػدة كػػل 

ت الرجػل امص مسػقن التحلػي بوجهػة نظػر املػرأة أك تبػا ىويتهػا  بػل كحػ  أاػا تػتالبعد ع
كتبػػػػدم مشػػػػاركتها علػػػػا ىػػػػ ا النحػػػػو. أم  ال مكػػػػاف يف اىليػػػػوش الػػػػف ىػػػػي مثػػػػرة املنطػػػػب 
ال كورم املهيمن  إال للمرأة املسرتجلة. كمنو ال ظمكن احلديث عػن كجػود أيػة مسػاكاة بػني 

 ية إذل جنه كاحد ال لري. اىليوش املنتم طاىلنسني يف أكسا
من الوا ا بكػل جػالا أف تػوازف القػول سػينقل   ػد املػرأة يف اجملتمػع الػ م ضمتكػر 

لػػػا الصػػػعيد الػػػدكرل أيضػػػان تشػػػكل ع يػػػو الرجػػػل كػػػل األسػػػلحة حػػػ  كلػػػو تعناىػػػا الفػػػظ. ك 
 اىليوش مصدر القوة السياسية الرئيسية الف تتةلن متامان من الرجاؿ. 

رجػػػاؿ  قػػػط دليػػػل علػػػا مسػػػتول تبعيػػػة املػػػرأة كخضػػػوعها عامػػػة  تػػػةل ن اىليػػػوش مػػػن ال
نػػو ال عالقػػة ةالػػزعم بك كتعبػػري عػػن حاكميػػة الرجػػل يف اىلػػيش. كال ضمػػب ألحػػد إنكػػار ذلػػك 

لامر ب لك.  تقـز شخصية املرأة هل ه الدرجة متعلب عن كثػ  تفهػـو اىلػيش الػ كورم.  
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طلا "جػيش املسػاكاة"  حيػث ك لك األمر بالنسبة للشعوب املسحوقة  إذ ال كجػود ملصػ
كن التفاكت كانعداـ ا كن الف تسودىا املساكاة  كتظهر يف أما ت ي  اىليوش متامان عن األم

سػػػاحقان  كاآلخػػػر جيشػػػان للمسػػػحوقني. كيف مكػػػاف  ان حػػػد الطػػػر ني جيشػػػأاملسػػػاكاة. كيعتػػػ  
ة بػ اهتا تواجد جيش الرجل تتواجد املرأة املسحوقة كاملضطهىدة بكػل معػص الكلمػة. كاحليػا

ف يتحػػتم النظػػػر إذل  ػػيش املػػػرأة ذبرىػػاف قػػاطع علػػػا نػػحة ذلػػػك. مػػاداـ األمػػر كػػػ لك  إ
مػة كأساسػية لسػيادة املسػاكاة. ىػ ه ىػي احلقيقػة العامػة الػف ارتكػز إليهػا علا أنػو  ػركة قيٌ 
ال م ارتةل احلل الػواقعي الصػائ  يف إسػناد احليػاة  PKKيف أكساط  ا يش املرأة الناش

آمػن  إذ قبلية إذل دعػائم  ػيش املػرأة. كىكػ ا عػٌرؼ احلػل املرتقػ  لقضػية املػرأة؛ احلرة املست
كػػػل اإلظمػػػاف بػػػةف بلػػػوغ املػػػرأة حريتهػػػا سػػػيكوف عػػػ  مسػػػاشمتها الفعالػػػة يف النضػػػاؿ  كإبػػػداا 
مواقفها املعتمدة علا قوهتا ال اتية  كالسمو بػ اهتا إذل مسػتول التجػيش كوسػيلة مػاارة يف 

علا ىػ ا األسػاس.  وملة تقتضا ذلك؛ كمنحها مكااا  يف نفو احلرب كحتقيب اورة شا
ىكػػ ا خطػػت املػػرأة خطػػوة ىامػػة يف مسػػرية التحػػرر بانتقاهلػػا مػػن جمػػرد حركػػة نسػػائية عامػػة 

  من النضاؿ إذل جيش نسائي  أم إذل تنظيم خاص باملرأة. 
سػػػية ملػػػاذا  ػػػيش املػػػرأة؟ اىلػػػواب السػػػاطع كالشػػػفاؼ هلػػػ ا السػػػااؿ ىػػػو "ألنػػػو أداة أسا

للمسػػاكاة". لكػػن دل يقصػػد بػػ لك  يشػػان بػػاملعص العسػػكرم  حسػػ  منػػ  البدايػػة  حيػػث 
بةنػػػو ال ظمكػػػن إصمػػػاد احلػػػل السػػػليم ملعضػػػلة  باسػػػتمرار علػػػا احلقيقػػػة القائلػػػة PKKاعتمػػػد 

ما دل يتواجد  يش املرأة  أم تنظيمهػا اهػاص  ػا   يف   احلرية كاملساكاة املعقدة كالعالقة 
دم  كيف العديػػػػد مػػػن املاسسػػػػات االجتماعيػػػة كالسياسػػػػية كحػػػ  الثقا يػػػػة. اجملػػػاؿ االقتصػػػا

 تحػػرر جػػنه املػػرأة لػػن يتحقػػب إال برتسػػيخ تنظيمهػػا األيػػديولوجي كالسياسػػي كالعسػػكرم  
أم حتقيػػب  يشػػها  علػػا أسػػاس حقيقتهػػا اىلنسػػية كميزاهتػػا األنػػلية. مػػن ىنػػا تعػػد ظػػاىرة 

. تتسػم ىػ ه كذل لفتا السبيل أماـ حرية املػرأةتنظيمية أكخطوة   ةن نائبحقيقة  يش املرأة 
اهطوة بةشمية خانة من حيث حتطيم القساكة كالظلػم يف النظػاـ الػ كورم املهػيمن  ػمن 

حيػػػث  نلتسػػػيري احلػػػرب الػػػف ىػػػي تعبػػػري مكثػػػن عػػػن السياسػػػة؛ كمػػػ ةحقيقػػػة اىلػػػيش كػػػةدا
أة عػن موقػن خمتلػن   يش املػر الكشن عن القوة ال اتية للمرأة كإبرازىا إذل الوجود. يعٌ  

  كمقاييه الرجل كاملػرأة كدميز حقان إذا ما نظرنا إليو من زاكية املعايري الدكلية القائمة حاليان 
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من ذلك  ػرف معاىلػة الكالسيكية الراة كاألعراؼ كاألحكاـ االجتماعية السائدة. كاألىم 
ذلػك  يعتػ   علػا أرض الواقػع تػا يػوازمحقيقة كه ه كمو ػوع للنقػاش كبالتػارل تطبيقهػا 

يـو الراىن. ذلك أف  ػيش املػرأة يعػ  عػن كجػود الظاىرة تتطل  بالفعل جسارة ك ل يف 
ت أكانػػر التبعيػػػة العميػػػاا عػػػاملػػرأة الػػػف قضػػت علػػػا االسػػتعمار كاال ػػػطهاد اىلنسػػي  كقط

للرجل  كاستهد ت احلرية لػ اهتا بػدالن مػن طػراز احليػاة التقليديػة.  ػالتحرر االجتمػاعي لػن 
بتةسيه املنظمات السياسية  حسػ   بػل يسػتلـز التنظيمػات العسػكرية أيضػان يف تحقب ي

؛ إذ من الضركرم  بل كاحلتمي  تةسػيه املنظمػات املصػبولة بلػوف يمسةلة التحرر اىلنس
كطػػػابع املػػػرأة  ػػػد احلقيقػػػة ال كوريػػػة الػػػف تػػػرتؾ بصػػػماهتا علػػػا السياسػػػة كالعسػػػكرية مائػػػة 

 باملائة. 
األنػػػػػػلي "جػػػػػػيش التحريػػػػػػر الشػػػػػػع  الكردسػػػػػػتاشل أسػػػػػػه الشػػػػػػع  الكػػػػػػردم جيشػػػػػػو 

ARGK" دل يكػػػػن القضػػػػاا علػػػػا ةن  ػػػػد اال ػػػػطهاد كالظلػػػػم الػػػػ م عانػػػػاه قركنػػػػان عديػػػػد .
مواقػػن الرجػػل احلػػاكم كاملػػرأة العبػػدة بػػاألمر السػػهل يف كاقػػع ىػػ ا اىلػػيش. مػػن ىنػػا تتميػػز 

. بةشميػػػػة تارطميػػػػة –رلػػػػم ىػػػػ ه احلقيقػػػػة املوجػػػػودة -بتةسػػػػيه  ػػػػيش املػػػػرأة  PKKخطػػػػوة 
دعك من  –حصلت العديد من الثورات البورجوازية أك ال كليتارية يف العادل  إال أف املرأة 

الرجػػل  يهػػا بالريػػادة.  كلهػػا حتققػػت   ةشػػاطر علػػا مدل تقػػدر حػػ   –ف سػػلطة  يهػػاو أف تكػػ
جيػػوش رجاليػػة ك يمنػػة ذكوريػػة. دل تقبػػل الثػػورة الكردسػػتانية  ػػ ا اىلانػػ  مػػن التػػػاريخ  ك

قػػادات حػػػادة  كاسػػتهد ت بالتػػػارل االرتقػػاا بػػػاملرأة إذل مكانػػة يلػػػب  يهػػػا ككجهػػت إليػػػو انت
اجملتمػػػع. إذان  مػػػن املهػػػم تكػػػاف منتصػػػن التػػػاريخ كتشػػػارؾ يف السػػػلطة  باعتبارىػػػا تشػػػكل 

 هػػػ ه الظػػػاىرة يف  .يش املػػػرأة بوجهػػػة نظػػػر علميػػػة كالتعبػػػري عنػػػو  قػػػائب تارطميػػػة ػػػتػػػداكؿ 
PKKايػ ت أبعػادان شػاملة ال ظمكػن قياسػها بػةم اػورة     كمكانة املرأة كدكرىا يف احلػرب

أخرل  حيػث أاػا تعػ  عػن مسػتول تنظيمػي ر يػع ال نصػاد و يف أيػة حركػة حترريػة نسػائية 
 ظهرت يف التاريخ. أخرل أك كفاحات اورية 

ة ػػػعاؼ تفػػػوؽ آالؼ املػػػرات بمػػػن جانػػػ  آخػػػر   جػػػ ب املػػػرأة الكرديػػػة املضػػػطهدة 
الشػػػػػع  املضػػػػػطهد  إذل نػػػػػفوؼ احلػػػػػرب  كتةسػػػػػيه  شػػػػػقيقاهتا األخريػػػػػات  ػػػػػمن الواقػػػػػع

 يشها؛ إسما يدؿ علػا انطالقػة اوريػة ىامػة  ػاه كػل املواقػن كالتقربػات السػائدة منػ  أمػد 
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ف اىلػػػوىر األنػػػػلي لتجيشػػػها ىػػػو اجتمػػػػاعي  كحػػػ  اقػػػايف  كال ظمكػػػػن أف أطويػػػل. ذلػػػك 
سكرم كالسياسػي. ينعكه علا ى ه امليادين ما دل تلع  املرأة دكرىا علا الصعيدين الع

كإال  ػػػال ظمكػػػػن حصػػػػر معػػػػص  ػػػػيش املػػػرأة تواقػػػػن عسػػػػكرية  ػػػػيقة أك تجػػػػرد التواجػػػػد يف 
نػػػػػػفوؼ احلػػػػػػرب السػػػػػػاخنة  بػػػػػػل يسػػػػػػتلـز اإلدراؾ أف التطػػػػػػور يف النػػػػػػواحي األيديولوجيػػػػػػة 
كالسياسػػية كاالجتماعيػػػة كالثقا يػػػة ىػػػو األرجػػػا  يػػو  ككػػػ لك مشػػػاركتها يف ىػػػ ه امليػػػادين  

نقػيو  ىػػو انتقػػاد المصػطلحان  ظػػان  بػل علػػا لػػيه ة. إذف   ػػيش املػرأة  ألنػو تنظػػيم احلريػ
رنا نطب التجيش البارز من  نشػوئو كحػ  حا ػرنا   ػاىليش ذك الطػابع الرجػورل يػ كٌ ملحاد 

علا الفور تصطلحات هلا عالقػة كايقػة باالسػتعمار كالنهػ   مػن قبيػل الضػ ط  الشػدة  
 لػو دكر بػارز كحيػوم يف إ ػفاا  PKKملتحقػب يف التحكم  االسػتيالا. أمػا  ػيش املػرأة ا

لػػػػوف املػػػػرأة كطابعهػػػػا كجوىرىػػػػا علػػػػا اىلػػػػيش الشػػػػع   كبالتػػػػارل إعاقػػػػة سػػػػيادة اهصػػػػائص 
اإلقطاعيػػػة املتةتيػػػػة مػػػػن التكوينػػػػة االجتماعيػػػػة الكرديػػػػة  ػػػػمن نػػػػفوؼ التجػػػػيش الشػػػػع   

  .كإكسابو جوىران اوريان تقدميان 
يه كتوسػػػيع  ػػػيش املػػػرأة انطالقػػػة تارطميػػػة أ ػػػحت اهطػػػوات األكذل املخطػػػوة يف تةسػػػ

متيػزه عػن    النػاطب باسػم إرادة الشػع   ARGKدميزة من حيػث إكسػا ا مسػات م ػايرة لػػ
كا ػة جيػوش الثػورات الكالسػيكية مػن ناحيػة القػوة الػف أبرزىػا عمليػان مػن جهػة؛ كت يريىػػا 

لتقػػدـ بشػػكل اا احػػلتصػػوير اىلػػيش السػػائد علػػا مػػر مسػػرية التػػاريخ مػػن جهػػة أخػػرل.  انت
 .أحػػادم اىلانػػ  سػػيكوف مصػػريه اهسػػارة بالتةكيػػد مثلمػػا حصػػل يف االشػػرتاكية املشػػيدة

بايػػاذ مسػار أحػػادم يف التقػػدـ الثػػورم إطالقػػان  كدل تتبػػع  PKKهلػ ه العلػػة دل تقبػػل قيػػادة 
كاحػدة أك االعتمػاد  يهػا علػا القػول احلاكمػة  بػل بدعامػة مواقػن مػن قبيػل تسػيري الثػورة 

ويرىػػا اعتمػػادان علػػا قواىػػا ال اتيػػة. يسػػتحيل لثػػورة مػػا أف تنهػػار إذا مػػا أنشػػئت اىتمػػت بتط
جػل  يهػا الشػع  تقتضػا ذلػك. أل ليسػري  ا ػطهادان علا أساس املرأة كةكثر القطاعات 

املاىيػػػة  يف  الػػػ م لػػػو النظػػػر عػػػن ىػػػ ه احلقيقػػػة  لػػػم يضػػػنً يىػػػ ا ااػػػار االحتػػػاد السػػػو 
عػد االحتػاد يجل  ح  قبل أف يتم مائة عاـ مػن عمػره. الدظمقراطية علا عالقات املرأة كالر 

يف مثػػاالن نػػارخان كجليػػان علػػا اسػػتحالة تطػػور االشػػرتاكية يف طػػراز إدارم ال يعػػرتؼ يالسػػو 
بػػػػػررادة املػػػػػرأة كال تشػػػػػرتؾ  يػػػػػو  أك يف كيػػػػػاف اجتمػػػػػاعي يقبػػػػػع  يػػػػػو نصػػػػػن البشػػػػػرية حتػػػػػت 
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مػػػػن ىػػػػ ه التجربػػػػة  الػػػػ م اسػػػػتنبط دركسػػػػان عظمػػػػا PKKاال ػػػػطهاد كالظلػػػػم. منػػػػو طػػػػور 
التارطميػػػة   ػػػيش املػػػرأة كنشػػػاط أساسػػػي للحفػػػاظ علػػػا اىلػػػوىر االشػػػرتاكي أليديولوجيتػػػػو 
كتعظيمهػػا كإلنائهػػا. ذلػػك أف الضػػ ط كالقمػػع كاإلجحػػاؼ يسػػود يف املكػػاف الػػ م ت يػػ  

أيضػان  PKK يو املساكاة  كنظاـ كهػ ا ال ظمكػن أف يكػوف اشػرتاكيان. تواجػدت يف أكسػاط 
بالنسبة للمرأة من حيث اه ات احلياتية كالتنظيمية كالعسكرية ال متساكية  جواا متفاكتةأ

كالسياسية كاحلاكمية علا الطبيعة كلريىػا مػن العديػد مػن املوا ػيع. لػ ا كلكػي يػزكؿ ىػ ا 
بػالقوة  -أم املػرأة - الضػعين التفاكت كاهلل من الوسػط  كػاف ال بػد مػن إمػداد الطػرؼ

شػػرتاكية احلقػػة  كبالتػػارل نيظػػًر إذل  ػػيش املػػرأة علػػا أنػػو الالزمػػة. مػػا ىػػ ا سػػول نيػػل  اال
  ركرات االشرتاكية.  ركرة من 

إذل اإلطاحة بالواقع التػارطمي  PKK يف أكساط ى ا النضاؿ املسرٌي  يشرييف احلقيقة  
الػػػ م طاملػػػا سػػػاد آلالؼ السػػػنني. كبينمػػػا لػػػدا  ػػػيش املػػػرأة انتقػػػادان كبػػػديالن عمليػػػان حلقيقػػػة 

بػو ألنػو الوسػيلة الػف أكجػد  ان لػو كخانػ ان ه عائػدام ما برح الرجل يػر  سيكي الاىليش الكال
 ػػػا ذاتػػػو علػػػا األكثػػػر؛  ػػػاملعرض لالنػػػداار كالػػػزكاؿ ىنػػػا ىػػػو الطػػػابع الػػػ كورم املتسػػػلط يف 
الوقػػت ذاتػػو. اىلػػػيش ىػػو الواقعػػػة الػػف أبػػػرز  يهػػا الرجػػػل مساتػػو إذل الوجػػػود  نظمهػػا بػػػةكثر 

شػػدة املػػدمرة للحيػػاة  ككثػػن  يهػػا قوتػػو بػػةع  األشػػكاؿ األشػػكاؿ نػػرامة  أسػػه  يهػػا ال
داـ  كأكثرىا  راكة. إنو البارة املولِّدة للقوة ال كورية املتسلطة الف تطبع احلياة بطابعها. ما

أيػػػان كػػػاف  –املطلػػػوب يف احليػػػاة أك النظػػػاـ األمػػػر كػػػ لك  مػػػن املهػػػم تكػػػاف البػػػدا بػػػالت يري 
امػػان أف  ػػتا اجملػػاؿ الحػػتالؿ املػػرأة مكااػػا يف ىػػ ا مػػن ىػػ ه النقطػػة. مػػن الوا ػػا مت –نوعػػو

بػػػ اهتا ألبعػػػد  مكنظػػػاـ اجملتمػػػع الطبقػػػي) يػػػو اهليمنػػػة ال كوريػػػة  تامليػػػداف الػػػ م طاملػػػا كاقػػػ
احلػػػدكد  كسػػػخرهتا لسػػػحب الشػػػعوب كاملػػػرأة يف أللػػػ  األحيػػػاف  كىلػػػةت إليهػػػا باألللػػػ  

ه جوىر املرأة كطابعهػا كلواػا لحد من احلريات كهتديدىا ككبتها كقمعها؛ إسما يعا تةسيل
و من مكإرادهتا  يو بال جداؿ  كزعزعة التفاكت كاال طهاد كاإلجحاؼ كالظلم كدؾ دعائ

كإذا كػاف ال مفػر مػن احلػرب  لػتكن حسػػ   .اىلػ كر  كإ سػاح اجملػاؿ للسػالـ  ال للحػرب
كيػػة إذل إنػػو اسػػرتداد كػػل سيػػلً  مػػن املػػرأة كالشػػعوب إليهػػا. لػػو نظرنػػا مػػن ىػػ ه الزا .أنػػوهلا

املسػػةلة  سػػنرل أف  ػػيش املػػرأة ىػػو متامػػان نشػػاط أيػػديولوجي يتضػػمن يف جنباتػػو إكسػػاب 
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تكوينػػة أيديولوجيػػة كتنظيميػػة جديػػدة للماسسػػة الػػف رسػػخ  يهػػا نظػػاـ اجملتمػػع الطبقػػي ذك 
 ا  كإحلاؽ الضربة  صنحادية اىلان  ذاتو كحتعلا احلاكمية األ ةاملعتمد ةاهليمنة ال كوري

 و كنزع أسلحتو منو يف النقطة الف متثل ذركة قوتو كمنعتو.القا ية ب
  اهلػػػػػدؼ اآلخػػػػػر املرتقػػػػػ  مػػػػػن  ػػػػػيش املػػػػػرأة ىػػػػػو تطػػػػػوير اػػػػػ  احلػػػػػرب املػػػػػوازم للػػػػػنه

  الػػف نظػرت إذل منا ػػلية املػػرأة املتحققػػة PKKاأليػديولوجي املتبػػص.  قػػد خا ػت قيػػادة 
نظػيم كسػالحو  نػراعان مريػران كمضػنيان علا أاا القيمة الثوريػة األمسػا كاألرقػا  كأاػا قػوة الت

 ػػػػد انعكاسػػػػات اجملتمػػػػع الطبقػػػػي مػػػػن النػػػػواحي األيديولوجيػػػػة كاحلياتيػػػػة كالتنظيميػػػػة علػػػػا 
احلػػرب.   نػػفوؼ النضػػاؿ التحػػررم الػػوطا؛ كنا ػػلت بػػال ىػػوادة لعرقلػػة تسػػربلها إذل اػػ

يش املتػػػػػػواطئني بصػػػػػػدد اىلػػػػػػ ةبالتػػػػػػارل دل تقبػػػػػػل البتػػػػػػة بػػػػػػاملنطب الػػػػػػ م  ر ػػػػػػو اػػػػػػ  العصػػػػػػا
  كال تفهػومهم حػوؿ العنػن كالشػػدة  كعمػدت دكمػان إذل انتقػادىم  ػػٌدة يف تاريةكالعسػكر 

مػػػػػن ىنػػػػػا يعػػػػػد  ػػػػػيش املػػػػػرأة تػػػػػدبريان تنظيميػػػػػان  .التحلػػػػػيالت األيديولوىليػػػػػة الػػػػػف قامػػػػػت  ػػػػػا
العصػاة املتػواطئني كميػوهلم كمسػاعيهم االرمرا يػة الػف    ػد اػ كأيديولوجيان كعمليان متخ ان 

 .علا النه  الصائ  للحربيفر واا 
 0882لػػو دققنػػا قلػػيالن يف األمػػر لرأينػػا أف املباشػػرة يف نشػػاطات  ػػيش املػػرأة يف عػػاـ 

لكػن  .أكؿ كقػن إطػالؽ للنػارعػن   PKKقد تطابقت مع العاـ كالوقت ال م أعلن  يو 
علا السواا قد أ رلتو  PKKالعصاة املتواطئوف املتواجدكف  من الدكلة ك من نفوؼ 

ة بالػػػدعائم التارطميػػػة حػػػواه. يف احلقيقػػػة يعتػػػ   ػػػيش املػػػرأة نشػػػاطان يسػػػتهدؼ اإلطامػػػن حمتػػػ
لسمات الدكلة الرتكية كطابعها ال م دل يباًؿ برعالف كقن إطالؽ النار  كللنه  الساعي 

لشل ى ه اهطوة التارطمية الف برمكااػا ك ػع حػد   PKKبكل كعي كقصد يف نفوؼ 
؛ بالتػػارل ت يػػري هة احلػػل السياسػػي كإحػػالؿ السػػالـ كتوطيػػداػػائي للحػػرب كالعبػػور إذل مرحلػػ

  PKKداخػل  كتلك الوقائع علا رمػو اػورم. يرمػز مضػموف العصػاتية  سػواا يف الدكلػة أ
و كجبلػػػػو بػػػػدماا قػػػػإذل الػػػػنه  الػػػػ م رمسػػػػو اجملتمػػػػع الطبقػػػػي كالنظػػػػاـ الػػػػ كورم املهػػػػيمن كخل

 بػػػو رينه  كانتقػػػاده كالتشػػػهر النسػػػاا إلطالػػػة عمػػػره. كبػػػدكف حتليػػػل ىػػػ ا الػػػز الشػػػعوب كجمػػػا
يسػتحيل إحػالؿ السػالـ كاألخػوة كاملسػاكاة كاحلريػة بالتةكيػد. إذف  يتحػتم   القضاا عليػوك 
تنظػػػػػيم القطػػػػػاع الػػػػػ م يسػػػػػتهدؼ تطػػػػػوير ىػػػػػ ه الظػػػػػاىرات كاملصػػػػػطلحات   -ال حمػػػػػاؿ –
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املػػ كورة أخػػريان كترسػػيخها يف احليػػاة  كالػػ م يهػػ  كػػل مػػا لديػػو حػػ  حياتػػو ألجػػل ذلػػك  
ار أكثػػػر مػػػن اىلميػػػع بوحشػػػية كظلػػػم كقسػػػاكة النظػػػاـ الػػػ كورم املهػػػيمن  كصمػػػرت آالـ كاملتػػػة

احلرب بػةعمب درجاهتػا؛ كبالتػارل حثػو علػا االزمػراط إذل النضػاؿ بكػل شمػة كنشػاط. كىػ ا 
 ش املرأة. يما حتقب مع  

مػػػن ىنػػػا يعػػػد  ػػػيش املػػػرأة اسػػػتمراران لفحػػػول نػػػداا كقػػػن إطػػػالؽ النػػػار املعلػػػن عنػػػو يف 
كيوازيها. مثػة عمليػات  PKKب تا ضماكي أيديولوجية ر احل   مانان لتطوير ا  ك 0882

كللتشكيلة الف اكتسبها الرجػل  .PKKأيديولوجية   يش تا يناىو ااىلحتققت داخل 
 ػػمن املراحػػل التارطميػػة مػػن ناحيػػة العنػػن كالشػػدة نصػػيبها األك ػػر يف ذلػػك. لػػو دل يػػتم زج 

كتوجيههػػػا كحتقيػػػب الت ػػػري كالتحػػػوؿ لػػػديها ك ػػػب أسػػػه املػػػرأة  وىرىػػػا إذل نػػػفوؼ النضػػػاؿ 
  لتطػػػورت احلػػػرب حسػػػ  أىػػػواا أنػػػحاب ىػػػ ه التشػػػكيلة PKKالػػػنه  األيػػػديولوجي لػػػػ

علػػا الػػدكاـ  PKKة. لقػػد كاقػػت قيػػادة نػػيعاملنحر ػػة عػػن الػػنه  بعػػد مرحلػػة م هػػاكمفاىيم
الرمرا يػة كاملفػاىيم هلا ىل ب الرجػل كامليػوؿ اباتساـ املرأة باىلوىر كالقوة كاألنل ال م طموٌ 

كبالتػػػػػارل أكلتهػػػػػا مكانػػػػة تتسػػػػػع كتتجػػػػػ ر باسػػػػػتمرار يف  .اهاطئػػػػة إذل اػػػػػ  احلػػػػػرب السػػػػليم
نشػاطات اىلػيش مػن خػالؿ تنظيمهػا كحتليهػػا بػالركح املسػاكلية العليػا. ألجػل ذلػك شػػٌكل 

ا نػال م يتميػز بكونػو تطػور تػارطمي ىػاـ سػواا بالنسػبة للمػرأة أك حزب –نشاط  يش املرأة 
خطران كبػريان يزعػزع كيػاف النظػاـ االم يػارل كالػنه  العصػاك التواطػام كيهػزه مػن  –شعبناأك 

ان للحركػة ثان قويػان كحػديثػالصميم بكل قوة  ككػاف ردان حامسػان عليهمػا مػن جهػة  كأنػبا منف
 التحررية كالشع  من خالؿ محالتو الثورية. 

نػػاا تطويرىػػا لتجػػيش املػػػرأة أا PKKالنقطػػة اهلامػػة األخػػرل الػػف انتبهػػت إليهػػػا قيػػادة 
كنهػػا املسػػاشمة يف بعػػو ظمكبالتػػارل  .ىػػي؛ ت يػػري املنطػػب القائػػل بػػةف املػػرأة  ػػعيفة جسػػديان 

األنشطة بشكل حمدكد. قد يكوف  يش املرأة معجزة بالنسبة ملن ير و أشمية كجػود إرادة 
بعػد احلػدكد  اإلنساف يف أرا ي كردستاف الف تتميػز بظرك هػا الطبيعيػة القاسػية كالشػاقة أل

تػػداكؿ املػػرأة مػػن  PKKة إلرادة الشػػع . إال أف مػػبسػػيادة نفػػوذ العديػػد مػػن الػػدكؿ احملط
خػػػالؿ إرادهتػػػا ال اتيػػػة كقوهتػػػا الفكريػػػة  كلػػػيه  سػػػدىا  حسػػػ   كآمػػػن كػػػل اإلظمػػػاف أنػػػو 

كبػػ لك أخػػرج ىػػ ه املسػػةلة مػػن كواػػا  .بتطػػوير ىػػ ه النػػواحي  يهػػا سػػتقول جسػػديان أيضػػان 
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القػػػػوة  كتكبيػػػػػل مػػػػن إذل حقيقػػػػة مكرسػػػػة يف احليػػػػػاة. أدل حرمػػػػاف املػػػػرأة هلػػػػا وٌ حمعجػػػػزة لي
جسدىا كأىسرًًه  إذل   ير العبوديػة  يهػا طيلػة آالؼ مػن السػنني. كقػد لػدا ىػ ا الضػعن 

ها للعديد من املواقن املستهرتة كاملستهزئة  ا. مع العبػور إذل اجملتمػع الطبقػي  ذريعة لتعر 
  يصػإلنتػاج ليػتحكم بػو  بينمػا راح مػن الطػرؼ اآلخػر ي الرجل علػا كا ػة كسػائل اذلاستو 

كػػػاف   .اىلانػػػ  األيػػػديولوجي املرتكػػػز إذل اهليمنػػػة ال كوريػػػة األحاديػػػة اىلانػػػ   كمةسسػػػتها
عػػػو يف ذلػػػك ىػػػو اسػػػتحقار جسػػػد املػػػرأة الػػػف طاملػػػا خلقػػػت باألسػػػلوب األساسػػػي الػػػ م ات

و  ػػػعين ىزيػػػل كقبػػػيا نػػػأالكثػػػري مػػػن القػػػيم املقدسػػػة يف التػػػاريخ البشػػػرم  كإظهػػػاره علػػػا 
تنشػة عليهػا املػرأة منػ  نعومػة لباهجػل  ركيدعو للخجل منو. بالتػارل ترتكػز مشػاعر الشػعو 

 أ ا رىا  إذل  كرة كواا ناقصة جسديان. 
لتسػرت كارتػداا الوشػاح باعتبارىػا لو أيديولوجية العائلػة كاجملتمػع الكالسػيكية املػرأة توجِّ 

ػ"امرأة ناقصة  م نبة  عورة  حراـ" مػ رىـ مػن حقهػا يف ن الناحيػة اىلسػدية  أم أف املػرأة حتي
تعر ت علا العبوديػة كذاقػت طعمهػا أاا التمتع  سدىا باستقاللية من  ن ر سنها. أم 

  كألجػل ذلػك يتوجػ  أف حتطػم ألالهلػا  مػن حيػث بادئ ذم بػدا مػن الناحيػة اىلسػدية
ال ظمكػػػن  .العبوديػػػة كاهلػػػزؿ كالضػػػعن اىلسػػػدم  كػػػةكؿ حلقػػػة يف سلسػػػلة التبعيػػػة اىلسػػػدية

ة مػع الرجػل يف ىػ ا املضػمار. ز تداكؿ املشكلة ككةاا جمرد اكتسػاب للقػوة الفظػة  أك املبػار 
كخاص  ػا  كإذا حتلػت بػالفكر احلػر كاإلرادة  الصواب يكمن يف أف جسد املرأة عائد هلا 

سػػيتحوؿ جسػػدىا ذاؾ مػػن منبػػع  ػػعن إذل مصػػدر قػػوة المتناىيػػة. يعػػد ىػػ ا أحػػد احلػػرة 
  أم البػدا مػن  ػعن املػرأة PKKحقػب يف ت ػيش املػرأة املإليها املفاىيم الف يرتكز  أىم

حتقيب االنطالقػة منهػا. كقػد طيبِّػب ذلػك بنجػاح مني ةكت تهاكتبعيتها جسديان لتحطيم عبودي
تطػػورت لػػديها علػػا األقػػل  كػػرة "إذان  أنػػا أيضػػان ظمكػػن أف أكػػوف عػػ   يػػيش املػػرأة حيػػث 
اا علػػا ذرل اىلبػػاؿ الػػف دل أ ػػرأ علػػا نػػعودىا سػػابقان  أمتتػػع  يهػػا مسػػلحة  أسػػتطيع البقػػ

الكثػػري  تبقػػوك ال اتيػػة للصػػمود كاملسػػري  أسػػتطيع الػػتكلم  كظمكنػػا التحلػػي بػػالقوة". نبعػػ
ن التكوينػػػة عػػػمػػػن الشػػػهادات األكذل احلانػػػلة يف نػػػفوؼ األنصػػػار مػػػن األخطػػػاا النا ػػػة 

ها املػرأة. كمػا عانػت مشػقات  ػة جسػديان  الشخصية كاالجتماعية البسػيطة الػف اكتسػبت
 علػػا سػػبيل املثػػاؿ كانػػت ردة  علهػػا للحفػػاظ علػػا ذاهتػػا كمحايتهػػا  ػػاه أخطػػار الطبيعػػة أك 
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ىجمػات العػدك  ػعيفة كىزيلػة. ذمػم ىػ ا الو ػع مػن الرتا ػا عػن احليػاة كالطبيعػة  حيػػث 
اجملتمػع الطبقػي كحػ   أف بقااىا منعكفة علا ذاهتا بني اىلدراف األربعة للمنزؿ من  نشوا

ب يعػػد  ػيش املػػرأة نشػػاطان لػمػػن ىػػ ا املنط ه.راىننػا  أدل إذل ظهػػور تكوينػة شخصػػية كهػ 
مهػػػا كيػػػن تتعػػػرؼ علػػػا أيػػػديولوجيان كتنظيميػػػان كسياسػػػيان كاقا يػػػان  ككػػػ لك عسػػػكريان إذ يعلِّ 

 الطبيعػػػػة كتبػػػػدع التكتيكػػػػات الالزمػػػػة كحتمػػػػي ذاهتػػػػا كتػػػػرد علػػػػا اهلجمػػػػات االعتدائيػػػػة الػػػػف
 تواجهها  مالت شاملة. 
عػػدان قائمػػان   ػػد ذاتػػو كال كاكتسػػاب اهػػ ة كاملهػػارة لػػيه بي  تاريةال ريػػ  يف أف العسػػكر 

ل مرتبػػة الصػػدارة  إال أنػػو يعػػد سػػاحة تكتسػػ  أشميتهػػا أكثػػر لتتسػػم املػػرأة جمػػددان بػػالقوة تػػضم
 كدك كرىػا كرد –ال م يعود هلػا كلكنهػا م رتبػة عنػو  -الف تاىلها السرتداد كتطوير بداا 
قول يف عادل اهليمنة ال كورية املتعشعشػة يف احليػاة  لل علها. أسفر اهلل كالتفاكت الكبري 

عن ادخار القول كالطاقات لصاحل املػرأة  كمتتعهػا بالقػدرة علػا حتليػل ظػاىرة الشػدة  الػف 
 طاملا تعر ت هلا طيلة حياهتا  كاختبار ذاهتا يف كيفية الت ل  عليها. 

مػن كواػا قػوة ظمكػن سػحقها بسػهولة كمػا   –حػ  يف أكسػاط احلػرب –ملرأة خرجت ا
كػػػاف يف املا ػػػي  كنػػػارت قػػػوة تنظيميػػػة يها ػػػا اىلميػػػع كضمسػػػ  هلػػػا احلسػػػاب أكثػػػر مػػػن 

 لريىا. 
يف  عاليػػػات اىلػػػيش تقتضػػػا  االنضػػػباط العسػػػكرم  ةكمػػػا أف تػػػدري  القػػػوة النسػػػائي

و أقػػػػول كأكثػػػػر تنظيمػػػػان  كاكتسػػػػا ا تهػػػػا عليػػػػو  كسػػػػعيها للمشػػػػاركة جسػػػػديان علػػػػا رمػػػػبيكتر 
 
ى
ات القػػػػدرة علػػػػا محايػػػػة الػػػػ ات  ػػػػاه قػػػػول الطبيعػػػػة كالعػػػػدك؛ سػػػػاعد علػػػػا تكػػػػريه لىكػػػػمل

 يف اىليش.  داالنضباط كقواعد احلياة العسكرية بشكل أكط
د عػن طريػب ىػ ا بعًػيتحتم النظػر إذل أشميػة  ػيش املػرأة بالنسػبة للرجػل أيضػان  حيػث أي 

 هاملوجودة يف املرأة من قبيل تةاريات العبودية كخماطر التبعية لضػعفالنشاط عن السلبيات ا
نسدادىا كيةسها.  املراة الضعيفة خائرة القول يف اجملتمع تظل طيلة حياهتا تابعة للرجل اك 

ؿ احليػاة إذل عػ اب ألػيم لهػا كضمميهػا  كىػ ا مػا ضمػوٌ يتنتظر منو كػل شػيا يف كػل حلظػة ليع
املػػػرأة علػػػا السػػػواا. رلػػػم كجػػػود الضػػػعن املتبػػػادؿ يف  كأل  ػػػد ذاتػػػو سػػػواا بالنسػػػبة للرجػػػ

الرجػػل املزيفػػة كقوتػػو ىيمنػػة ال أف البنيػػة االجتماعيػػة تعتقػػد دكمػػان بضػػركرة سػػيادة إالطػػر ني 
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ألجل ذلك يظل طيلة حياتو كرٌل أمر املرأة كالقائم علا محايتها  كتظل ىػي طيلػة  .الوشمية
الو ػػع علػػا نػػفو نا يف املراحػػل األكذل مػػن  انعكػػه ىػػ ا .ل عليػػوكػػحياهتػػا حتتمػػي بػػو كتتو 

الثػػػورة  بػػػل كحػػػ  الفػػػرتات األكذل مػػػن نشػػػاطات  ػػػيش املػػػرأة  دمػػػا مهػػػٌد السػػػبيل لتكبػػػدنا 
شػػػػكاليات الثقيلػػػػة  يهػػػػا  خسػػػػائر ال يسػػػػتهاف  ػػػػا سػػػػواا يف احلػػػػرب أك احليػػػػاة  كظهػػػػور اإل

 ػػيش املػػرأة  راد مػػنيػػ  جػػدان. انطالقػػان مػػن ذلػػك ةرخيصػػك كتسػػب  يف خسػػائر لػػري مناسػػبة 
ال ػػػري  االسػػػتنجاد اسػػػتجداا إحلػػػاؽ الضػػػربة القا ػػػية باىلوانػػػ  السػػػلبية للمػػػرأة مػػػن قبيػػػل 

ا إذل اجملاكرين. كما يعتػ  انتقػادان حػادان موجهػان إذل سمػط تبنيػو للمػرأة  كرؤيتػو إياىػا اجتلكاال
 يتوجػػػ  محلهػػػا  كحتٌمػػػل مشػػػقاهتا  كرميهػػػا يفكحمػػػل كعػػػ ا كالنظػػػر إليهػػػا كةاػػػا "سػػػلعة 

ل مفهػـو الشاقة". إنػو بدايػة مرحلػة نضػالية شػاملة. إف مػا لػ ٌ احلاالت الصعبة كالظركؼ 
السلطة املزيفة لدل الرجل كأنعشو ىو تبعية املػرأة لػو كرؤيتهػا إيػاه كمصػدر قػوة كىيبػة. إذا 
 هادل تقػػٌوم املػػرأة  ذاهتػػا ال ظمكػػن أف يتطػػور املفهػػـو السػػليم للقػػوة لػػدل الرجػػل  كمػػا  يشػػ

بػػػ اهتا لدرجػػػة كبػػػرية. إنػػػو حتطػػػػيم  تهػػػالػػػة علػػػا ىػػػ ا الواقػػػع  كعلػػػا انعػػػػداـ اقسػػػول مداخ
مػػػػن قبػػػل احلكػػػاـ املهيمنػػػػني آلالؼ السػػػنني  كاملتعشػػػعش حػػػػ   يهػػػاللمفهػػػـو املفػػػركض عل

ع منها"؛ كباملقابل تطوير مفهـو "ظمكننا عمل  فال ن النخاع  يها  كالقائل بةف "املرأة عدـ.
 إذا أردنا" لدل املرأة.  التجيش أيضان كل شيا بالتةكيد  كح  ظمكننا 

لكػي يتكػرس ىػ ا املفهػػـو انفصػلت املػرأة عػػن الرجػل جسػديان بػػادئ األمػر  دمػا أسػػفر 
عػػن رؤيتهػػا ىلوانبهػػا السػػلبية كاإلصمابيػػة  القويػػة كالضػػعيفة  باملقابػػل  ضػػحت نػػزكع الرجػػل 

األمر إذل متتع كال  ج   ا. أدل ى احالدائم إذل مواراة أخطائو كأسباب  شلو باملرأة كالت
اىلنسني بػالقوة كالولػوج يف درب اكتسػاب شخصػية مسػتقلة. ذلػك أف التحلػي بػالقوة ظمػر 

عت  اه ات كالتجارب األكذل يف االنفصػاؿ علػا أسػاس احلريػة بالنسػبة تمن االستقاللية. 
 القيػػػادة مرتبػػػة الصػػػدارة مػػػن النػػػواحيأكلتهػػػا للمػػػرأة  خطػػػوة عمليػػػة ملموسػػػة للحقيقػػػة الػػػف 

الثقا ية كاالجتماعية لتجيش املػرأة.  انفصػاؿ املػرأة جسػديان  كحتقيػب عودهتػا إذل جوىرىػا  
  يشها. كشركعها بالتعرؼ علا قوهتا الكامنة كىويتها قد حصل مع

ات اىلديدة  من القوة النسائية املتواجدة يف نػفوؼ اىلػيش علػا تصنيفحصلت ال
يمها بشكل خاص بعد أف التحقت بنسبة التحليالت املتعلقة بتجيشها. كبدأ تنظ سأسا
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ة يف ظػػركؼ احلػػرب  مػػن الطبيعػػي أف تصػػوغ ئنػػادرة ال مثيػػل هلػػا يف التػػاريخ.  احلركػػة الناشػػ
ان يوا ػػػب تلػػػك الظػػػركؼ. مػػػن ىنػػػا تطػػػورت أكذل التنظيمػػػات النسػػػائية علػػػا يػػػمػػػوديالن تنظيم

ت  عاشػػػت املػػػرأة العديػػػد مػػػن البػػػدايا 0882شػػػكل كحػػػدات نسػػػائية مسػػػتقلة. يف عػػػاـ 
شػػػكل كحػػػدات مسػػػتقلة  كعاشػػػت مسػػػتقلة يف  احيػػػث انتظمػػػت علػػػا ذرل اىلبػػػاؿ علػػػ

مػػا نوعػان نشػاطاهتا التدريبيػة  التمركػز  تنظػيم احليػاة  عقػػد االجتماعػات  كحػ  االنفصػاؿ 
 ضػػل. أيف العمليػػات العسػػكرية يف السػػاحات كاألمػػاكن املناسػػبة  كاحرتا هػػا  يهػػا بشػػكل 

لػا ىويتهػا كجنسػها بكػل قػوة كالتقػت  مػا كدنػت منهمػا   يهػا ع  ػتإاا املرحلة الػف تعر 
االجتمػػاعي كالركحػػي مػػن جديػػد كػػامرأة. لقػػد متلصػػت حينهػػا مػػػن كبالتػػارل كٌونػػت كيااػػا 

النظػػر ال كوريػػة املهيمنػػة بشػػةف ذاهتػػا كجنسػػها كقوهتػػا ك اهلػػا  كتقربػػت دكف أحكػػاـ كجهػػة 
هػت لعػدـ كجودىػا يف بكمػا أاػا انتظماف كبري كاقة ال متناىية بػ اهتا.  رمسبقة  بل مفعمة ب

بالتػػػارل بػػػدأت  .احليػػػاة بقوهتػػػا كإرادهتػػػا كرلبتهػػػا ىػػػي  كعػػػدـ املشػػػاركة  يهػػػا توجػػػ  ذلػػػك
 تحاسبة ذاهتا كتعبئتها كالتعمب يف أمرىا  كب لت جهودان حثيثة يف ى ا املضمار. 
مكااػا  تةسست "ىيئات املساكاة كاحلرية" يف مرحلة  يش املرأة ب رض احتالؿ املػرأة

كاف انضمامها متكا ئػان   .علا أساس متساكية  يف اإلدارات  أم يف آليات القرار كاإلرادة
لكػػػػن  دل ييفهػػػػم  .مػػػن حيػػػػث العػػػػدد أيضػػػػان  كشػػػػاركت يف ايػػػػاذ القػػػػرارات الالزمػػػػة بررادهتػػػػا

ػارىس عمليػان بشػكل سػليم.  ن تةسػيه ىػ ه الوحػدات تػا  يػو الكفايػة  كمنػو دلمػال ػرض  متي
تةىػػ  املػػرأة تػػا  يػػو الكفايػػة لتقيػػيم الفػػرص املتاحػػة هلػػا لتكػػوف تنظيمػػان كتبػػدم إال أف عػػدـ 
إحساسها من الصميم  قيقة العبودية املتعشعشة  يهػا  كحماسػبتها أدل إذل إرادهتا احلرة  

بشكل جدم كزعزعة كيااا. إاا التجربػة األكذل مػن نوعهػا يف االنضػماـ إذل ظػاىرة إياىا 
ا ا  حيػػث أدركػػت املػػرأة بكػػل ك ػػوح مػػا يتوجػػ  عليهػػا خلقػػو يف اإلدارة علػػا رمػػو متكػػ

ذاهتػػا أك  ػػاكزه أك تقويتػػو. أدل  ػػيش املػػرأة كتواجػػد دمثليتهػػا يف "ىيئػػات املسػػاكاة كاحلريػػة" 
اإلداريػػػة إذل إنعػػػاش احتياجاهتػػػا كتطلعهػػػا إذل احلريػػػة كحتفيزىػػػا عليهػػػا. كبػػػرزت إذل الوسػػػط 

كل  بشكل مستقل حس  كاقعها املوجود عمليان. قبللقواهتا  هانتائ  ىامة كثمرة لتنظيم
شػػيا  تعر ػػت املػػرأة علػػا مػػدل  ػػعفها بشػػكل ملمػػوس كبكػػل سػػطوع.  ػػالقوة النسػػائية 
الػػػف دل تكػػػن قػػػادرة علػػػا حماسػػػبة ىػػػ ه احلقيقػػػة عنػػػدما كانػػػت تعػػػيش مػػػع الرجػػػل يف نفػػػه 
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كحماسػػبة  األر ػػية  بػػدأت يف ىػػ ه املرحلػػة تجا ػػة  ػػعفها كالبحػػث عػػن أسػػبابو األنػػلية 
عمقها كىزهلا كعدـ قدرهتا علا الوقوؼ علا رجليها  ػاه احليػاة؛ كذلػك باعتمادىػا علػا 
التجارب كاه ات الف حظيت  ا يف ى ه الفرتة. ى ا ىو بال ات ال ػرض املػراد الونػوؿ 

انػػػة  ػػػا يف إليػػػو مػػػن متوقػػػع املػػػرأة بشػػػكل منفصػػػل علػػػن الرجػػػل كتةسيسػػػها لتنظيماهتػػػا اه
فهػػا   لوحػػدىا كتعرٌ  ئهػػااهلػػدؼ ىػػو هتيئػػة األر ػػية املاديػػة املسػػاعدة علػػا بقا اىلػػيش. أم أف

أسػػباب  ػػعفها ىػػي كالرجػػل علػػا حػػد ك علػػا ذاهتػػا  كتعمقهػػا بشػػكل سػػليم بصػػدد مػػدل 
تعػػػص آخػػػر تػػػةمني ظػػػركؼ مواجهػػػة املػػػرأة للطبيعػػػة كالواقػػػع املعػػػاش يف احليػػػاة بكػػػل  .سػػػواا

ا بني جدراف البيػت األربعػة  ػمن نطػاؽ علا ذاهت يةنزك كانت محقائقو لوحدىا  بعد أف  
كػل علػا  األسرة الضيقة رلمان عنها علا مدل آالؼ السنني. بالتارل متكنت من التعػرؼ 

الث ػػرات املوجػػودة بقوهتػػا  املػػلالفرنػػة مػػا الرتبػػت عنػػو بعيواػػا ك اادىػػا كعقلهػػا  ككجػػدت 
 . نيككدحها ال اتي

د عػػن حقيقتهػػا بةنػػو إجحػػاؼ قػػد يػػرل الػػبعو جػػ ب املػػرأة إذل نضػػاؿ بعيػػد كػػل البعػػ
ل   شػػػػديد للوىلػػػػة األكذل. لكػػػػن  كبالتولػػػػل يف ألػػػػوار املسػػػػةلة كالػػػػتمحص يف مثارىػػػػا سػػػػريي

ػػػظ أف ىػػػ ا النشػػػاط اسػػػتهدؼ اإلطاحػػػة بضػػػعن املػػػرأة الػػػ م طاملػػػا تػػػ رع بػػػو ال ػػػري  كييالحى
ىػ ا لالعتداا عليهػا أك تطبيػب اجملػازر الوحشػية  قهػا علػا مػر التػاريخ املديػد؛ كإف جلػ  

الػثمن باىظػان. باقتضػاب  إنػو نشػاط احلػد مػن  النشاط معو بعو املشقات كجعلهػا تػد ع
علػا املػرأة  حيػث حتقػب علػا أسػاس كشػن النقػاب  نياإلجحاؼ كالظلم التػارطمي املطبقػ

 بشكل خاص  كإسنادىا إذل الكدح ال اك لديها. هلا عن القوة ال اتية 
 لنشػػاط تػػارطمي ىػػاـ كنشػػاط  ػػيش مػػن املعػػركؼ أف مراحػػل املمارسػػة العمليػػة األكذل

لػػػك أف املػػػرأة املرتعرعػػػة ذ املػػػرأة  دل متػػػر بسػػػهولة  كدل تكػػػن خاليػػػة مػػػن العقبػػػات كالعراقيػػػل.
حس  اإلطار املرسـو هلا مسبقان كخارج نطاؽ الواقػع املعاشػي  ػمن احلقيقػة االجتماعيػة 

ة. لكػن ىػػ ه ا تواجػو حيػاة خمتلفػمعنػد ةالسػائدة؛ ال ريػ  كأاػا سػتلقا نػعوبات ملحوظػ
املشقات أنبحت أر ية لتطػوير النضػاؿ أكثػر. قوبػل ىػ ا النشػاط بػادئ ذم بػدا بػردكد 

ا إ رالػػو مػػن حمتػػواه مو ػػوعيان. تطػػور رد الفعػػل مػػاملػػرأة كالرجػػل الػػرجعيني كحماكالهتمػػن  عػػل 
أكؿ األمػػر  ػػاه ىػػ ه اهطػػوة املخطػػوة أكثػػر مػػن أف يكػػوف  ػػاه  –مو ػػوعيان  –لػػدل املػػرأة 
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سػػػػلطة أك  ػػػػعن املػػػػرأة. كمػػػػا تقربػػػػت  ػػػػوؼ كتػػػػردد حينػػػػ اؾ  ػػػػاه ترجوليػػػػة املاملواقػػػػن ال
بل ح  أاا أبدت املواقن الرا ضة ل لك يف بعو    طرادافة با عاليات التجيش املتكا

األحياف ألاا دل تكن قادرة علا إدراؾ معص االنفصاؿ عن الرجل   تقربت بالتارل  بعدـ 
دكف إبػػػػداا إرادهتػػػػا ال اتيػػػػة. لقػػػػد القػػػػت  هنػػػػن نفػػػػوذالثقػػػػة بػػػػ اهتا  كرجحػػػػت البقػػػػاا يف ك

نػػعوبات  ػػة يف  ػػاكز تبعيتهػػا للرجػػل  كالػػف تعشػػعش يف شػػعورىا البػػاطا بقػػوة. إف مػػا 
يتجلػػا يف ىػػػ ه املواقػػػن اهطػػرية ىػػػو إنػػػرار املػػرأة علػػػا الفو ػػػوية كانعػػداـ التنظػػػيم الػػػ م 

يف  مثػػلتكراا ىػػ ا التقػػرب  يطاملػػا قيػػدِّر هلػػا آلالؼ السػػنني. أمػػا السػػب  األنػػلي الكػػامن 
مػػن حقيقػػة األيػػديولوجي ـ علػػا الصػػعيد انػػو انتقػػبةالعجػػز عػػن إدراؾ ماىيػػة ىػػ ا النشػػاط 

 عدمية التنظيم التارطمية تلك لدل املرأة. 
ف عديػدة  مػن ك أما مواقن الرجل  كانت علا أساس متثيل التقربات املهيمنة من  قر 

النظػػر إليهػػا كقػػوة أساسػػية يف احلػػرب  ـ ػػا  عػػد الثقػػة بقػػوة املػػرأة  عػػدـ اإلظمػػافعػػدـ قبيػػل 
السماح هلا للتحرؾ تا  يو الكفاية.  اه  دـل اإلبقاا عليها يف املرتبة الثانية  عب  كاىليش

طمػػػػة منػػػػ  آالؼ احملإرادهتػػػػا بسػػػػب  ىػػػػ ه املواقػػػػن تعمػػػػب انعػػػػداـ الثقػػػػة لػػػػدل املػػػػرأة أكثػػػػر 
علهػػػا تػػرل الرجػػػل نػػػاح  القػػػوة السػػنني  كظلػػػت بعيػػػدة عػػن معر ػػػة قوهتػػػا الكامنػػة  دمػػػا ج

. كلتةارىا مباشرة بالرجل ال م ضمصر احلرب يف القوة اىلسدية الفظة  كػاف تقر ػا ةديلوحا
مػػػن ذلػػػك مشػػػا ان لتقػػػرب الرجػػػل. بقػػػي تقػػػرب املػػػرأة مػػػن الطػػػراز اإلدارم كالػػػنمط القيػػػادم 

 املراحل األكذل  كالواقع املعاش يف احلرب كاىليش  بعيدان عن اتسامو تزاياىا اهانة  ا يف
  .دما آؿ  ا إذل ترجيا األسهل كتقليد ما تراه كتتعلمو من الرجل بفظاظة

. تهايعتػػػ  توجيػػػو املػػػرأة إلبػػػراز قوهتػػػا ال اتيػػػة مػػػن كا ػػػة النػػػواحي شػػػرطان أكليػػػان السػػػتقاللي
بالتػػػارل مت االسػػػتمرار يف  ػػػيش املػػػرأة كتوسػػػيعو ك ػػػ يره كنشػػػاط ىػػػاـ يتضػػػمن تطبيػػػب ىػػػ ا 

 ا  يع األنعدة. ط علر الش
مػن  0884 – 0882ل ادخار ال يسػتهاف بػو مػن التجػارب  يمػا بػني عػامي تشك  

دت مػػن نػػعٌ  PKKحيػػث تعػػٌرؼ املػػرأة علػػا نقػػاط  ػػعفها كموقػػن الرجػػل منهػػا.  قيػػادة 
كعٌمقػػػػػت بػػػػػ لك النشػػػػػاطات  0884مسػػػػػتول حتليالهتػػػػػا بشػػػػػةف قضػػػػػية املػػػػػرأة حػػػػػ  عػػػػػاـ 

ؼ املػرأة علػا ذاهتػا  كحبهػا لبنػات جنسػها  كاكتسػا ا األيديولوجية املعنية  ا. إال أف تعػر  
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لوبػػػػة حػػػػ  ذاؾ احلػػػػني. كبفضػػػػل طىويتهػػػػا اىلنسػػػػية دل يكػػػػن قػػػػد تطػػػػور بػػػػالقوة كالسػػػػرعة امل
االنتقػػادات املسػػتمرة كالتحلػػيالت املتتاليػػة توسػػع نطػػاؽ ىػػ ا النشػػاط  كأيدرًكػػت األىػػداؼ 

 املتوخاة من  يش املرأة بعمب أك . 
لرتسػػيخ الفهػػم كاإلدراؾ لػػدل البنيػػة النسػػائية بةاػػا ىػػي  PKKدة عنػػدما جهػػدت قيػػا

لالنفصػػاؿ اىلػػارم   الػػف تػػنظم حياهتػػا كتيػػ ز قوهتػػا اإلراديػػة؛ ظهػػر لػػدل املػػرأة عامػػة ر ػػوه 
كإبػػداا رد  عػػل  اىػػو مو ػػوعيان  كبالتػػارل تكػػريه التبعيػػة للرجػػل بةشػػكاؿ م ػػايرة  كعػػدـ 

. لكػػن  كبتحفيػػز املػػرأة علػػا التطلػػع إذل احلريػػة الػػتمكن مػػن معر ػػة جنسػػها تػػا  يػػو الكفايػػة
. إف  ػػػيش املػػػرأة املبتػػػدئ يف 0884بػػػد منهػػػا يف عػػػاـ  بػػػدأت تػػػرل االنفصػػػاؿ  ػػػركرة ال

باحلريػػػة. رلػػػم الصػػػراعات كالتنػػػاحرات كاملشػػػقات  هاعلػػػا تزايػػػد شػػػ ف تطػػػور كػػػردٍّ  0882
اإلرادم كالتنظيمي  إال أنو جل  معو تعاظمان ملحوظان يف املستول  النا ة عن ى ا األمر

كالوعي لػدل املػرأة  كىيػة معػو أر ػية لبنػاا تةسػيه خػاص  ػا أكثػر  وليػة كأكسػع نطاقػان  
كبػػػػرىن أنػػػػو قػػػػد حػػػػاف الوقػػػػت للعبػػػػور إذل مرحلػػػػة جديػػػػدة يف نضػػػػاؿ احلريػػػػة علػػػػا الصػػػػعيد 

 التنظيمي. 
بانعقػػػػػػاد املػػػػػػػامتر األكؿ الػػػػػػػوطا  0884مت تقيػػػػػػيم ىػػػػػػػ ه األر ػػػػػػية املوجػػػػػػػودة يف آذار 

 YAJKف إ. "YAJKاالحتػػػاد احلػػػر النسػػػائي الكردسػػػتاشل "كردسػػػتاشل للمػػػرأة كتةسػػػيه ال
احتاد النساا الوطنيات "ىو انعكاس لتوسيع نطاؽ تنظيم املرأة الكردية املسما من قبل بػ 

مػػن كواػػا  YAJK. بالتػػارل خرجػت حركػػة املػرأة املنظمػػة يف ظػل YJWKالكردسػتانيات 
لتبػػػدأ بنشػػػاطها باالرتبػػػاط  "ERNKنيػػػة الكردسػػػتانية جبهػػػة التحريػػػر الوط"جنػػػاح تػػػابع لػػػػ
 . PKKمباشرة بقيادة 

تمركػػز  يػػو يف كػػل سػػاحة مػػن سػػاحات تبنػػاا عليػػو انتظمػػت  عاليػػات املػػرأة علػػا رمػػو 
ألكؿ مرة تصل قوة املرأة إذل مستول تاسه  يو تنظيمها املركزم اهاص ك بالتارل  .النضاؿ

اإلداريػػة املركزيػػػة أيضػػان. أم أاػػػا كٌونػػت مبادرهتػػػا يف   ػػا كتوجػػػد آلياهتػػا املركزيػػػة كحػػ  قوهتػػػا
الفعاليات النضالية التحررية يف املقػرات املركزيػة  كأسسػت متثيلياهتػا املركزيػة يف كػل سػاحة  

ظهػػر االحػػرتاؼ كاملهػػارة تبينمػػا نظمػػت قوهتػػا داخػػل اىلػػيش علػػا شػػكل سػػٌريات ك صػػائل ل
 كاحلاكمية لديها علا مستول أرقا. 
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يديولوجيػػػة حتػػػرر مػػػن ىػػػ ه الزاكيػػػة لرأينػػػاه ظمثػػػل القػػػوة التنظيميػػػة أل YAJK لػػػو تػػػداكلنا
يديولوجيػة حتػػرر كحريػة املػػرأة ارتقػػت إذل أاملػرأة. بونػػوؿ املػرأة إذل نػػفاا ملمػوس جمسػػد يف 

مصاؼ متثيل ا  سياسػي كقػوة تنظيميػة أرقػا  كايػ ت يف الواقػع أشػكاالن متطابقػة معهػا 
نصػػارية مػػع متطلبػػات اىلػػيش  بينمػػا التحمػػت يف ت يف نػػفوؼ القػػوات األمػػحيػػث تالا

السػػاحات األخػػرل مػػع مبػػادئ احليػػاة احلػػرة عػػ  مواقػػن معمقػػة كر يعػػة. بالتػػارل عنػػت مػػن 
إذل مرتبػػة أر ػػع يف تنظيمهػػا اهػػاص  ػػا علػػا أسػػاس كحػػدة كتكامػػل  اناحيػػة أخػػرل كنػػوهل

ظػػػػيم آلالؼ ف حيرمػػػػت مػػػػن التنأالقػػػػيم املقدسػػػػة الػػػػف خلقتهػػػػا يف أكسػػػػاط النضػػػػاؿ  بعػػػػد 
كشػػػن النقػػػاب عػػػن القػػػوة التنظيميػػػة   -لكػػػي يتحػػػرر اجملتمػػعك -السػػنني. مػػػن املهػػػم تكػػػاف 

التنظػػيم  تربيػػة املػػرأة كتعليمهػػا بػػدنيان كركحيػػان  ا ػػل كا ػػة النسػػاا حتػػت ظػػل ىػػ  للمػػرأة  كدلٌ 
ك كريان  حماربة كل اهصائص الرجعية كالسعي لت يري اجملتمع كحتويلو من خالؿ الشخصػية 

 ورة. املتط
مثلمػا يسػتحيل التحػرر االجتمػػاعي دكف كجػود تنظػيم   ػػرف اإلٌدعػاا أك احلػديث عػػن 
حتػػرر املػػرأة بػػال تنظػػيم  لػػيه إال كشمػػان ال أسػػاس لػػو. كقػػد برىنػػت  ػػارب احلركػػات النسػػائية 
املفتقػػرة إذل مسػػتول تنظيمػػي جػػدم كمتقػػدـ يف التػػاريخ علػػا ىػػ ه احلقيقػػة بكػػل سػػطوع. 

م أيسِّه كثمرة الستنباط العػ  مػن تلػك التجػارب كاهػ ات  ال  YAJKمنو  رف تنظيم 
يتسم بةشمية تارطمية قصػول السػتهدا و القيػاـ بتحػوالت كت يػريات اجتماعيػة دل  ػرؤ علػا 
القيػػػػاـ  ػػػػا أيػػػػة اػػػػورة أك منظومػػػػة نسػػػػائية يف التػػػػاريخ  كذلػػػػك علػػػػا األنػػػػعدة االجتماعيػػػػة 

لتطبيب خطواتو ى ه علػا أرض الواقػع   يديولوجية  كسعيوكالسياسية كالعسكرية كح  األ
يديولوجيػة متينػة. إنػو أالرنينة الف ال تتزعزع  كارتكازه إذل دعػائم مع حتليو باإلظماف كالثقة 

إذل  اتنظيم يرمي إلخراج املرأة من ك عها املنحط يف اجملتمع من خالؿ تلبية لواـز تطلعاهت
لىػػب احليػػاة أبػػدان مػػ ن امػػرأة أىمىػػة عبػػدة كرجعيػػة" البػػارزة يف اجملتمػػع احلريػػة  كت يػػري مقولػػة "ال يي

الكػػػػػردم بشػػػػػكل ملفػػػػػت لانظػػػػػار. أمػػػػػا املهػػػػػاـ كالوظػػػػػائن األساسػػػػػية الػػػػػف يسػػػػػتلـز علػػػػػا 
YAJK تكػػوين القػػوة اإلداريػػة يف السياسػػة كاجملتمػػع كالعائلػػة كيف العالقػػات  ؛تةديتهػػا  هػػي

  ذلػػك  تطػػوير تطلعاهتػػػا بػػني اىلنسػػني  كحتديػػد مقػػػاييه املػػرأة احلػػرة كاجملتمػػع احلػػػر توجػػ
ادات احلادة للرجل أيضاى  من إطار ى ه املقاييه حلثو قك واها عن احلياة  كتوجيو االنت
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 ا الرجعية  ٌدة. معلا التحوؿ كالت ري  حث اىلنسني علا ر و خصائصه
YAJK  يعػػا مالحظػػة الػػركابط الوايقػػة بػػني احلػػرب كاحلريػػة. كالعلػػة األساسػػية لتطػػوير

YAJK   بالتػػارل   احلػػزبداخػػل خػػاص داخػػل احلػػزب ىػػي؛ الرقػػي تسػػتول احلريػػة كتنظػػيم
شة يف الشخصية بقصد خلب الفرد ععشتالتدخل يف اهصائص الرجعية املك  من اجملتمع  

نشػاطان يقػػـو علػػا  YAJKاىلديػد كضػػركرة ال مػػالذ منهػا. مػػن ىػػ ا املنطلػب ظمكػػن اعتبػػار 
احلػػرب  كخلػػب مسػػتول ر يػػع يكػػوف   ػػبط كترتيػػ  احليػػاة االجتماعيػػة للمنا ػػل يف أجػػواا

ف البقػػػاا أقػػػدكة ضمتػػػ ل  ػػػا يف اجملتمػػػع مػػػن حيػػػث سمػػػط احليػػػاة كالعالقػػػات كالثقا ػػػة. ذلػػػك 
ل الظركؼ املناخية الشاقة كالقاسػية كالعػيش  يهػا لسنني طويلة خارج نطاؽ اجملتمع  كحتمٌ 

يكػػوف مػػا دل دكف اال تقػار للمسػػتول االجتمػػاعي  أك االنػػزالؽ رمػو التػػوحش؛ ال ظمكػػن أف 
. أيػػتم التحلػػي تفهػػـو كإرشػػادات  يديولوجيػػة شػػاملة كتطبيقهػػا علػػا أرض الواقػػع يومػػان بيػػـو

إنػػػو نشػػػاط رسػػػم سمػػػوذج اجملتمػػػع املسػػػتقبلي كاحليػػػاة املرتػػػآة  يػػػو  بالتػػػارل توايػػػب   تعػػػص آخػػػر
أكانر منا ل احلرية بالنضاؿ علا رمػو أمػل. كسػبيل ذلػك ظمػر مػن خلػب مسػتول التحػرر 

أة أكالن. أمػػػا ىػػػ ا  يعػػػا حتليػػػل املسػػػتول االجتمػػػاعي كخلػػػب الشخصػػػيات اىلديػػػدة. يف املػػػر 
ل ػل املػرأة تػزداد الػدنيا  ػااان   لب املرأة ظمكن احلديث عن خلب حياة جديدة. إذ  عنػدما حتي

 كركعة بشكل  ريد. أما املرأة العبدة   ال يتطور معها سول العمالة.
عديػػػدة كتعريفػػػو كالتولػػل  يػػػو  باعتبػػػاره  مػػػن جوانػػ  YAJKمػػن املهػػػم جػػدان دراسػػػة 

 التنظيم األكؿ من نوعو للحياة العسكرية كالسياسية كاالجتماعية املتوخاة. 
YAJK   قبػػػل كػػػل شػػػيا ىػػػو تعبػػػري عػػػن مرحلػػػة جديػػػدة خانػػػة ألجػػػل حريػػػة املػػػرأة

حيػػث تطػػور كتنظػػيم نسػػائي يسػػتهدؼ التصػػعيد مػػن نػػراع املػػرأة ككفاحهػػا  ػػد كػػل أنػػواع 
نقاشػات  توودية  كنسفها من الوجود لبناا حياة حرة. لقد تطػورت يف أر ػيالتفاكت كالعب

كجػػػػداالت كتعمقػػػػات كمقػػػػررات جديػػػػدة أسػػػػفرت عػػػػن كجهػػػػة نظػػػػر للحيػػػػاة تراىػػػػا سػػػػاحة 
يديولوجيػػػة احلريػػػة.  ػػػ ا املعػػػص  ػػػرف أعملياتيػػػة يتوجػػػ  كسػػػبها يف كػػػل حلظػػػة مػػػن خػػػالؿ 

YAJK ة املتفشػية  سػواا يف ظػركؼ العائلػة يعا التقاا املرأة مػع ذاهتػا   األحكػاـ املسػبق
أك أحضاف النظاـ القائم  كلها انقلبت  د مسار احلياة كاملرأة علا السواا  ل ا ال ظمكػن 

ىػػو تكػوين امػػرأة كهػ ه  ػػد  YAJKللمػرأة أف تصػبا امػػرأة إال يف أجػواا حػػرب احلريػة. ك
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نػػ  الػػ م تنػػاقش  يػػو ذاهتػػا  كيعػػ  عػػن حقيقػػة املػػرأة احلػػرة الػػف ظمكػػن العػػيش معهػػا. إنػػو امل
 النساا تا يعنيهن  كيتكلمن عن ذاهتن  كيعززف  يو كجهات نظرىن كإرادهتن.

باعتبارىػػػا شػػػركطان ال لػػػص عنهػػػا  YAJKبنػػػاا علػػػا ذلػػػك مثػػػة أربعػػػة مبػػػادئ يتبناىػػػا 
 بالنسبة للمرأة كالرجل علا حد سواا  ملا تتميز بو من قيمة حيوية كمصريية.

الالحمدكد تبدأ الوطنيػة. ىػ ه ىػي حقيقػة ىػ ا املبػدأخ  يعا االرتباط YAJKاألكؿخ 
ال يرتاجػػع قػػط. كإذا أردنػػا  YAJKقػػد يرتاجػػع الكػػل عػػن الػػوطن كاحلػػرب الوطنيػػة  كلكػػن 

تشبيو ذلك بواقعة الزكاج املعهودة   هو يعا الزكاج بالوطنية قبل كل شػيا  حيػث يرتقػي 
 برتابو كأر و ككطنو كيعت ه  وؽ كل شيا.

عنصػػر ال لػػص عنػػػو يف حقيقػػة احلػػرب. إذ مثػػػة حػػرب حترريػػة كطنيػػػة  YAJKالثػػاشلخ  
ىػػو "أريػػد اف  PKKىنػػا. لػػو دققنػػا يف األمػػر قلػػيالن لرأينػػا أف أكؿ مػػا قالتػػو املػػرأة يف ظػػاىرة 

ىو باألنل حقيقة حربية  كإف كانػت علػا مسػتول  YAJKف أأتواجد يف احلرب". أم 
 .و ال يتضػػمن معػػص آخػػر سػػول ىػػ ه احلػػربالعواطػػن كاملشػػاعر  ذلػػك أنػػو يػػدرؾ متامػػان أنػػ

سػواا يف املشػاعر أك الفكػر.  YAJKأىم مبػادئ  لحدإعد ت  أم احلرب  تارية العسكر 
كىنػػا ال ييقصػػد بػػ لك املعػػص الفػػظ للكلمػػة  بػػل املقصػػود ىػػو الصػػراع الػػداخلي يف احلػػزب 

احليػػاة مسػػتلزمات كجػػو اهصػػوص  إ ػػا ة إذل احلػػرب التنظيميػػة كالكفػػاح لتبػػا كا ػػة علػػا 
  YAJKاملػػ كورة. يتحػػتم خلػػب  باحلػػرة. حيػػث تنػػدرج ىػػ ه التعػػارين  ػػمن ظػػاىرة احلػػر 

ف يكػوف القػوة األكثػر أ YAJKكساحة نضالية كحربية شاملة اعتمادان علا مقولة "علا 
 زان يف احلياة كاحلرب".يقيمة كتبجيالن كاألكثر حتف

بػةعلا املسػتويات   ىو قوة احلرب. أم صم  تقييمػو كقػوة تنظيميػة YAJKالثالثخ 
إذ يسػػػتلـز تشػػػبثها تبػػػادئ احلػػػزب أكثػػػر مػػػن اىلميػػػع  ألف املػػػرأة ال تتواجػػػد إال بػػػالتنظيم. 

ىو دا ػع علػا  YAJKأم امرأة حرة. من ىنا  رف تواجد بدكف كجود التنظيم  يستحيل 
علػػا  YAJKاالرتبػاط باملبػادئ التنظيميػة للحػزب كتبنيهػا بػةعلا املسػتويات. لقػد عاىػد 

ف خندقان نضاليان شػامالن  ػد اهصػائص الرجعيػة املوجػودة داخػل احلػزب  كسػالحان ف يكو أ
تنظيميػػػػان  تاكػػػػان  ػػػػد سػػػػائر املفػػػػاىيم اهاطئػػػػة الػػػػف قػػػػد تظهػػػػر يف ميػػػػادين احليػػػػاة كاحلػػػػرب 

  كالشػػهيدات PKK ةكالعالقػات داخػل التنظػيم؛ كذلػك باعتبػاره احلريػة الػف خلقتهػا قيػاد
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كتكريسػػػػو  YAJKشػػػػجعاف. ألجػػػػل ذلػػػػك لػػػػدا تعزيػػػػز الباسػػػػالت  كجهػػػػود املنا ػػػػلني ال
 كتوسيع نطاقو مهمة ىامة لل اية سواا بالنسبة حلركة حرية املرأة أك بالنسبة حلزبنا.

ىػػػو سػػػالح انتقػػػاـ مػػػن كػػػل اهصػػػائص الرجعيػػػة  ككا ػػػة أنػػػواع  YAJKبتعبػػػري آخػػػر  
ل أم شػيا االرمطاط كالسفالة  كانتقاـ من كل اهصائص اهطػرية املتواجػدة يف الرجػل قبػ

 آخر.
YAJK  ىػػػػو أداة اىلمػػػػاؿ الػػػػف تكتسػػػػ  معناىػػػػا اىلمػػػػارل البػػػػاىي تحاربتهػػػػا لكا ػػػػة

ىػػو أداة كقػػوة احلػػرب ألجػػل الوطنيػػة  YAJKخصػػائص املػػرأة املنحطػػة كال ليلػػة كالسػػيئة. 
 كاحلرية كاملكوث علا األرض األـ كعدـ االنفصاؿ عن الشع  بسهولة. 

YAJK   ىد ػػو املبػػدئي لػػدينا  كركيػػزة اجملتمعيػػة  مػػن ىػػو أداة احلػػ  كالػػود الػػ م يبلػػ
ر ع املشاعر كأكثرىا إبداعان يف اإلنسػاف.  ػ ا املعػص ىػو جػواب معطػا رمز ألخالؿ كونو 

لتطلعات اآلالؼ من الفتيػات اليا عػات الباحثػات عػن العشػب احلقيقػي الػ م ييقتىػل ألػن 
فتيات اليا عات بصفوؼ مرة يف اليـو يف أحضاف النظاـ املهيمن. التحقت اآلالؼ من ال

PKK كنػػػعدف ذرل اىلبػػػاؿ ىربػػػان مػػػن كاقػػػع النظػػػاـ القاتػػػل للعشػػػب  ك ثػػػان عػػػن العشػػػب  
احلقيقػػػػي  لكػػػػنهن ال يػػػػدرين كيػػػػن يبل نػػػػو لعػػػػدـ إدراكهػػػػن الكػػػػايف حلقيقػػػػة الرجػػػػل الظاملػػػػة 
كاجملحفة   ا الشةف. ى ا ما أدل إذل ظهور بعو اإلشكاليات يف أجواا التنظيم  إذ أف 

الفائقػػػة  ىااهانػػػة كتػػػدابري  PKKاألقػػػرب إلػػػيهن  لػػػوال إجػػرااات قيػػػادة املسػػػاكلني  الرجػػاؿ
تتعدل نطػاؽ إيالمهػن كإحلػاؽ األذل  ػن كالنظػر إلػيهن بعواطػن مزيفػة ال ألبدكا مواقن 

 عىمىد الرجل الكالسيكي إذل سحب املرأة بقوتو الفظة.لى رخيصة؛ ك 
ػػ ت اإل جػػرااات الالزمػػة لعرقلػػة املشػػػاكل اعتيػػً ت ىػػ ه املعضػػلة مسػػةلة أساسػػية  كايي

املختلفة الف ستتمخو عن التحاؽ املرأة بالنضػاؿ كنػعودىا ذرل اىلبػاؿ أمواجػان متتاليػة 
سػول تنظػيم تةسػه كتطػور كتػدبري شػامل  YAJK ثان عن احلرية كالعشب احلقيقي. كمػا 

 .كت يف القػولالنطاؽ  اه تقربات كه ه قد هتدد املرأة يف كػل ميػادين احليػاة نتيجػة التفػا
إلعاقػػة الرجػػل مػػن اللجػػوا إذل قوتػػو الفظػػة كالعنػػن كالػػبطش لتحطػػيم عػػـز  YAJKتواجػد 
حػػػرة  سةنػػػعد اىلبػػػاؿ  سػػػةحارب  ا"سػػػةذى  إذل الػػػوطن  سػػػةحيقوهلػػػا يف املتبػػػدم املػػػرأة 

يف متاىػات من مسان يف البداية  من سػاحات النضػاؿ  رية". ذلك أف الرجل أيضان كاف 
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املشػػػػاعر كاال تقػػػػار للفهػػػػم  دمػػػػا أدل إذل عجػػػػزه عػػػػن تفهػػػػم تلػػػػك ب دانعػػػػداـ الػػػػوعي كجػػػػ
ة أك العػػػـز الػػػ م ال يلػػػني للمػػػرأة أك تطلعاهتػػػا كآماهلػػػا كحسػػػراهتا منػػػ  آالؼ عػػػاملشػػػاعر الر ي

للمػػوت. كنظػػر إرسػػاهلا إذل درجػػة بػػو بالتػػارل أبػػدل مواقػػن  ظػػة  اىهػػا كنػػلت  .السػػنني
التنظػػػيم املكػػػا ا بػػػال  YAJKيعتػػػ  إليهػػػا كػػػبالا كمحػػػل اقيػػػل علػػػا كاىلػػػو. ىنػػػا بالػػػ ات 

 ىوادة  د ى ه احلقيقة املرة كالفجة للرجل لبناا الرجل احلر.
املوجود يف اجملتمع  م؟ اىلواب ىو "ألجل السمو بالرجل التقليدYAJKملاذا تنظيم 

   كذلك دمثالن يف شخصية الرجل املوجود داخل احلزب".YAJKإذل حماذاة 
اذاة ذاهتا"  املقصود منػو ت يػري الرجػل كحتقيػب حتولػو. يف كعندما نقوؿ "إيصالو إذل احمل

ىػػ ه النقطػػة بالػػ ات  ال ييعػػٌد الكفػػاح الػػ م يو ػػو املػػرأة  ػػاه الرجػػل حربػػان بػػاملعص الفػػظ 
للكلمػػة. يتحػػتم تفهػػػم ىػػ ا األسػػر علػػػا رمػػو نػػػائ  بػػال جػػداؿ.  الرجػػػل ال يػػود تعػػػديل 

ذلػك البتػة مقابػل املػرأة الػف تفتقػر إذل القػوة أك ت يريىا كلو تثقػاؿ ذرة كال ينػزع إذل  وموا ق
شػػيئان مػػن العشػػب كاملشػػاعر  كال يعػػرؼ كيػػن يكػػوف حمرتمػػان  ػػاه  يعػػرؼ الو كالتنظػػيم.  هػػ

لػػػ م سػػػتفعلو املػػػرأة برجػػػل كهػػػ ا؟ ىػػػل سػػػرتاه الئقػػػان بػػػاملرأة املتسػػػمة ااملػػػرأة احلػػػرة. إذف  مػػػا 
 ػػ ا الرجػػل الػػ م ال يضػػفي عليهػػا بالبطولػػة كالػػوعي املتقػػدـ كاملنظمػػة لػػ اهتا؟ ىػػل سػػتقبل 

قػيم يأم معص سول ما يقتصر علا اىلنسية الفظة  كال يوليها أية قيمة  كال يعرؼ كين 
العالقة معها  بل ىو متةى  دكمان لالنفجار يف كجهها؟ ى ا الرجل العاجز عن الػتحكم 

كاإلنسػػانية  بػػال رمحػػة علػػا كػػل القػػيم الوطنيػػة ميف احليػػاة كعػػن التصػػدم أمػػاـ العػػدك املعتػػد
كاحلياتيػػػة األساسػػػية  كالػػػ م يفتقػػػر إذل املفهػػػـو التنظيمػػػي أك املخطػػػط العمليػػػاك امللمػػػوس 
كاىلػػٌدم  القانػػر عػػن حتليػػل احليػػاة  بػػل كاملتػػ رع يف ذلػػك بػػالقوؿ "أنػػًت الػػف تعيقيػػا مػػن 
احلػػرب" ليتحامػػػل دكمػػػان علػػا املػػػرأة القريبػػػة منػػو  كاملعتمػػػد علػػػا نػػالحياتو يف نػػػ  جػػػاـ 

علا املرأة؛ ى ا الرجل ىل ستقبل بو املرأة؟ إاا أسػئلة مصػريية كذات أشميػة قصػول لضبو 
يسػػتلـز طرحهػػا كاإلجابػػة عليهػػا بشػػكل سػػليم كػػي يػػتم بنػػاا املػػرأة احلػػرة كاحليػػاة احلػػرة. إاػػا 

 مصدر العديد من املعضالت املستعصية يف احلياة. 
نفسػها كحتاسػ  نفسػها ىو تنظيم تطرح  يػو املػرأة ىػ ه األسػئلة علػا  YAJKإذف  

ف تكػػػوف امػػػرأة بسػػػيطة ىامشػػػية  كال تعجػػػ  بالرجػػػل أعليػػػو ال تقبػػػل  مػػػن الصػػػميم  بنػػػاان 
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السػػهل كالبسػػيط  بػػل حتػػدد مقاييسػػها حسػػ  مبػػادئ احلريػػة. تعػػص آخػػر   حقيقػػة رجػػل  
جمسػدة يف  تػوبد من ت يػري كحتويػل حقيق كه ا لري الئب باملرأة املتطورة كاملنا لة. إذف  ال

الرجل داخل التنظيم  كمن مث تعميمها علا كا ة اجملتمع. أما سػبيل ذلػك  هػو  شخصية 
. بل ت املرأة   ا التنظيم درجة تتمتع  يها برمكانية تنظيم ذاهتا علا رمو YAJKتنظيم 

أ ضػػل  ػػاه الرجػػل. لقػػد أمكػػن إجػػراا ت يػػريات كحتػػوالت ملحوظػػة يف الرجػػل كإيصػػالو إذل 
املرأة بشػكل حػر كمتسػاكو مػع قليػل مػن الػود؛ كذلػك مػن  ك عية يستطيع  يها التقرب من

صائص الرجعية اه.  املفهـو القائل "إف كنتى تود الوقوؼ يف كجو YAJKخالؿ تنظيم 
للرجػػػػل كاحلػػػػٌد مػػػػن يلفػػػػو  مػػػػا عليػػػػك سػػػػول بنػػػػاا املػػػػرأة. مػػػػن املهػػػػم تكػػػػاف التعلػػػػب بػػػػاملرأة 

الػ م كلمػػا تطػػٌور  YAJKة كتطويرىػا كجعلهػػا تتميػز تكانػػة مرموقػػة"؛ قػد أسػػفر عػػن كالد
"ظمكنا التقرب من ى ه بػكلما حتطم منطب الرجل املعتمد علا القوة كالصالحية كالقائل 

الفتاة علا ى ا النحو ك  ه القوة"  بالتارل شٌلت مواقفػو اجملحفػة  ػب املػرأة. يشػٌكل ىػ ا 
 لعشب األنيل.التطور امللحوظ أر ية خصبة كقوية ألبعد احلدكد لوالدة احل  احلقيقي كا

رض إبػػػراز قػػػوة املػػػرأة  ػػػ ه  ػػػ ػػػاه ىػػػ ه اىلهػػػود احلثيثػػػة املب كلػػػة ألكؿ مػػػرة يف التػػػاريخ ب
ة  كدخلت يف م الطػات ملحوظػة ز ايمبنواقص مت تالدرجة  عانت املرأة من أخطاا  كمر 

يف ى ه الفرتة حصػيلة التخلػن كالتعقػد ك ػيب األ ػب الػ م تعػاشل منػو منػ  آالؼ السػنني 
كدخوهلػا  PKKعجز عن الفهم الكايف إلرشادات احلرية الػف طرحتهػا قيػادة من جهة  كال

يف  ائقات جدية أاناا تطبيقها العملي مػن جهػة اانيػة. زمػص بالػ كر ىنػا أجػواا احلػرب 
أانااىػا مفهومػاف ارمرا يػاف أساسػياف. أحػدشما ظهػر  YAJKا لػض ع يرً  ثالساخنة  حي

نكػار كجػػود قضػػية املػرأة  ضمػػاكؿ نقػػل املواقػػن اىلنسػػني كػنمط  يسػػتند كليػػان إذل إكػػال لػدل  
  بقػػػدر مػػػا ي ػػػور يف العبوديػػػة  هػػػو يقلػػػ  االنضػػػباط بالتقليديػػػة بةكملهػػػا إذل داخػػػل احلػػػز 

التنظيمي رأسان علا عق   ال يعرتؼ باملوقن احلر. كىو سمط يرجػع يف األنػل إذل احليػاة 
. حػ  يف YAJKه تنظػيم التقليدية كالنظاـ السائد ككاف متفشيان بكثا ة أك  قبل تةسي

تواجػػػػدت بعػػػػػو مػػػػن النسػػػػػاا اللػػػػواك اعتػػػػػ ف التحػػػػرر تقمصػػػػػان  YAJKمراحػػػػل تةسػػػػػيه 
 دين مواقن منحطة متشابكة يف مضمواا. ةبلشخصية الرجل كاسرتجاالن  ظان   

أمػػػا الرجػػػل  قػػػد كاجػػػو ىػػػ ه اهطػػػوة التحرريػػػة بدايػػػة األمػػػر بظنػػػوف كشػػػكوؾ كخمػػػاكؼ 
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نػو تعػو د علػا أف تكػوف املػرأة عائػدة كتابعػة أن يده  ذلك كمالو يضيع م وكلعدة  ككةف مي 
لو ألبعد احلدكد منػ  آالؼ السػنني. كقػد نػزع أنػحاب الػنه  العصػاك التواطػام بشػكل 
خػػاص إذل تطػػػوير ىػػ ه املفػػػاىيم كاملواقػػن عػػػن قصػػد كنشػػػرىا داخػػل الصػػػفوؼ يف مرحلػػػة 

وير مسػتول القػوة إذل تطػ PKK. بينمػا سػعت قيػادة PKKالكفاح املسلا الػف خا ػها 
النسػػائية املوجػػودة تقتضػػا املبػػادئ األربعػػة األساسػػية املػػ كورة آنفػػان  كإيصػػاهلا إذل ك ػػعية 
تصبا  ها الضػماف األساسػي للتنظػيم كاحلريػة كالعالقػات التنظيميػة كلػنه  احلػرب السػليم 
أيضػان علػا حػػد سػواا؛ نالحػظ أف الػػنه  العصػاك عمػد إذل طردىػػا مػن اىلػيش كزجهػػا يف 

عالقػػات الكالسػػيكية ليصػػي  جوىرىػػا الثػػورم باال ػػمحالؿ كالضػػمور. كجهػػد لفػػرض ال
بػػة  كال "ال تستطيع املرأة احملارى  وعلا البنية احلزبية كاملرأة علا السواا يف أن توكقناع ومفهوم

 ػػػا ة إذل اسػػػت الؿ خمتلػػػن نقػػػاط تسػػػتطيع التجػػػيش. ال مكػػػاف هلػػػا يف اىلػػػيش". ىػػػ ا باإل
إذل املرتسخة من  تطور اجملتمع الطبقي كإشػهارىا يف كجػو املػرأة  ية الضعن كالعادات البال

جان  اسػتخدامها كسػالح  ػدىا حينمػا قامػت باالنضػماـ إذل احلػزب  يمػا بعػد. ككػاف 
البعو يسعا بكل ما يف كسعو لل ىاف علا أنو ال طائل مػن املػرأة سػول إرخػاا انضػباط 

إال خيػػاالن  هب  كأف  ػػيش املػػرأة لػػياىلػػيش كهتشػػيش كحدتػػو كزيػػادة مشػػقات كأعبػػاا احلػػر 
كثػر كلمػا أ وتو ا معاملتطوباكيان يناقو كاقع احلياة كاملرحلة املعاشة. سييدرىؾ ى ا األمر ك 

ككشػػن النقػػاب  PKKيخ ر ص يف التخريبػػات النا ػػة عػػن الػػنه  العصػػاك يف تػػاحمت الػػتم
ىو للحػػػزب ال ن مػػػا ىػػػو جلػػػي اآلف كال لبػػػار عليػػػو ىػػػو أف ىػػػ ا املفهػػػـو املنػػػاكػػػعنهػػػا. ل

عليهػا بالفشػل الػ ريع كػي ال ا كاحلكػم هػيستهدؼ سول شػل ىػ ه اهطػوة التارطميػة كمتييع
طاقػػػات املػػػرأة الكامنػػػة لتسػػػخريىا يف خدمػػػة الشػػػع  تصػػػل إذل مآهلػػػا يف توجيػػػو كتسػػػويب 

 كالنضاؿ التحررم كالتنظيمي بةر ع املستويات. 
 YAJKزب عػػػػن إيػػػػالا هلػػػػ ه العلػػػػة عجػػػػز الكثػػػػري مػػػػن الر ػػػػاؽ كالر يقػػػػات داخػػػػل احلػػػػ

أشميتهػػا الػػف تسػػتحقها أك إ ػػفاا املعػػص السػػليم عليهػػا ال تقػػارىم إذل التعبئػػة األيديولوجيػػة 
 ة رلوىػػػا مػػػن حمتواىػػػا كأبػػػدكا الصػػػعوبات  اىهػػػا  –رلػػػم نػػػدقهم كإخالنػػػهم –العميقػػة 

أم  –اهػػػاص  ػػػا كىػػػو  املػػػرأة  ػػػاه تنظيمهػػػامو ػػػوعيان. كمػػػا عمػػػل الػػػبعو علػػػا اسػػػتفزاز 
دل يػػزؿ حػػديث العهػػد  كذلػػك باالسػػتفادة مػػن عواطفهػػا البسػػيطة كتػػةجي  ردكد  –يمالتنظػػ
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الفعل لديها  اىو. أمػا املػرأة الػف دخلػت ىػ ه املواقػن ال تقارىػا للػوعي يف بػادئ األمػر  
كلما تعمقت يف معناه كأدركت قوتو  ةكثر  أكثر  YAJK قد تشبث  يما بعد بتنظيمها 

 الكامنة. 
 هػػػػو   صػػػػل  YAJKؼ الثػػػػاشل الػػػػ م ظهػػػػر يف بػػػػدايات تنظػػػػيم أمػػػػا املفهػػػػـو املنحػػػػر 

كنضػالو التحػػررم عػن القضػايا احلزبيػػة العامػة األخػرل  كعػػدـ النظػر إليػػو   YAJKخانػية 
كضػػػركرة حتميػػػة ال بػػػد منهػػػا  بػػػل حصػػػره يف املوا ػػػيع الثقا يػػػة كالتحلػػػيالت االجتماعيػػػة 

ها الدائم عن ملجة يةكيهػا  حس . كينعكه ى ا املفهـو يف تقربات املرأة التقليدية ببحث
الػػ م يسػػتهدؼ باألنػػل خلػػب  YAJKأك خلػػب ذاؾ امللجػػة ك ػػرض ذلػػك علػػا تنظيمهػػا 
ني ىلػػػوا املػػػرأة القدظمػػػة ألبيهػػػا كزكجهػػػا أك بػػػ املػػػرأة احلػػػرة القويػػػة. أم ال  ػػػرؽ يف ىػػػ ا األمػػػر

 PKKأخيها كاالحتماا  م  كبني ىلوئها ىنا إذل تنظيم املرأة القويػة. كقػد اعتػ ت قيػادة 
املواقن اإلنكاريػة كال املواقػن كاملفػاىيم بػقطعيػان تقبػل ى ين األمرين خطران كبريان  حيث دل 

االلتجائية الف تت ا ا عن املهاـ كالوظائن السياسية كالعسكرية األساسية املرتقبة منها؛ 
 بل ر ضتها  ٌدة ككا حت  دىا. 

إذ  كبسػػػػب   .ة اإلداريػػػػة لػػػػت ىػػػػ ه املواقػػػػن كاملفػػػػاىيم بةشػػػػكاؿ م ػػػػايرة يف احلقيقػػػػ
اال تقار إذل الػوعي التػارطمي كالتجربػة اإلداريػة كاهػ ة التنظيميػة كالوحػدة اىلنسػية يػتم  هػم 

ددارة املركزيػة لػ PKKها قيػادة ترشادات الشاملة تا  يو الكا ية  كالف قٌدمالتوجهات كاإل
بػػػتهن القيػػػادة بالػػػ ات بشػػػةف املنتخبػػػة يف املػػػامتر الػػػوطا األكؿ للمػػػرأة  كالكػػػوادر اللػػػواك در 

 .YAJKنشاطات 
بسب  تةجي  الطموح للحريػة لػدل املػرأة مػن جانػ  كا تقارىػا إذل القػوة مػن جانػ  

كذل يف كفػػاح احلريػػة مػػن عػػاـ ىػػ ا األمػػر عػػن اسػػتمرار ىػػ ا التنػػاقو بالدرجػػة األ آخػػر  زلٌ 
طػػػػور . لكػػػػن  ظمكننػػػػا تقيػػػػيم ىػػػػ ه الفػػػػرتة أيضػػػػان علػػػػا أاػػػػا سػػػػياؽ الت0888إذل  0884

مراحػػل املمارسػػة العمليػػة للمػػرأة الػػف بػػدأت تشػػكل حيػػث أاػػا  .الطبيعػي حلركػػة حريػػة املػػرأة
أيػان كانػت  -ف ما نب  كل مرحلػة  يهػا أللحرية لكنها دل تنتظم أك تت ري بعد  إال  اتطم

اهلويػة كالكرامػػة كحتررىػػا بىػو اكتسػػاب املػػرأة للقػوة كانتظامهػػا كحتليهػػا  -النػواقص كاألخطػػاا
لرجػل كيلصػها لى ا من جهة  كمن اىلهة األخرل بػرز انفصػاؿ املػرأة عػن تبعيتهػا  .رديان ط
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خطػػػوة. كمػػػا  مػػػن خصائصػػػها الرجعيػػػة  كبالتػػػارل قتػػػل الرجػػػل كاملػػػرأة الكالسػػػيكيني خطػػػوة
ة ىػػ ه احلقيقػػة. إاػػا مرحلػػة تارطميػػة عظيمػػة خرجػػت الر يقتػػاف زيػػالف كمسػػا سػػول رمػػز لقٌمػػ

عين الضػػامر كتطلعػػت بسػػرعة الػػ ؽ إذل السػػمو كالقػػوة هػػا املػػرأة مػػن كواػػا الطػػرؼ الضػػ ي
كالر عة   مزقت بالتارل األر ية الف أنعش  يها الرجل مفاىيمو املزيفة يف االقتدار كالنفوذ 

الػػػف  هػػايتبػػان مػػع مقاتلك كىػػي مرحلػػة نضػػالية اتسػػعت  يهػػا خطػػوة  ػػيش املػػرأة  ا .كاحلػػ 
تحمت  يها بتنظيمها اهاص  ا كالتحاـ أبدت أمسا آيات البطولة كالتضحية كالفداا كال

يف ىػػ ه الفػػرتة  ربػػة إداريػػة  YAJKالظفػػر بػػاللحم ك ػػ رت. لقػػد اكتسػػبت املػػرأة  ػػمن 
ف  يًصػػلت عنهػػا أكتنظيميػػة ال يسػػتهاف  ػػا  كخلقػػت إرادهتػػا اإلداريػػة  هودىػػا ال اتيػػة بعػػد 
إذل كجػػو البسػػيطة  كالرتبػػت كأبقيػػت خارجهػػا آلالؼ السػػنني. إاػػا مرحلػػة بػػركز قػػوة املػػرأة

ككشػػن النقػػاب عنهػػا كتوحيػػدىا بػػ اهتا  بقػػدر مػػا ىػػي  ػػرتة اكتسػػاب قػػوة تقريػػر مصػػريىا 
 ب اهتا كجعلها يف قبضة يدىا. 

كػػػل سػػػنة احتػػػوت يف جنباهتػػػا م الطػػػات خمتلفػػػة  لكنهػػػا يف نفػػػه الوقػػػت تضػػػمنت 
 مكتسػػبات ىامػػة جػػدان. حيػػث عوىلػػت كػػل امل الطػػات كاملواقػػن اهاطئػػة يف كػػل سػػنة مػػن
خػػػالؿ االجتماعػػػات املومسيػػػة امل مػػػة كمت يطيهػػػا تواقػػػن أخػػػرل تنتحػػػي احلػػػل أساسػػػان. كدل 
تفلػػػػا أيػػػػة معضػػػػلة أك حجػػػػرة عثػػػػرة أك مشػػػػقة أك خسػػػػارة يف كػػػػبا ىلػػػػاـ طموحػػػػات املػػػػرأة 

بػػل علػػا العكػػه متامػػان حثتهػػا دكمػػان علػػا الرقػػي تسػػتواىا التحػػررم با ػػطراد. مثػػة   للحريػػة
ا علػػا املمارسػػػة العمليػػة حلركػػة حريػػػة املػػرأة. تطػػػور األكؿ مػػهمفهومػػاف أساسػػياف تركػػػا طابع

علػػػا شػػػكل سمػػػط إدارم متشػػػبو بالرجػػػل كككاريكػػػاتور لػػػو ال تقػػػار املػػػرأة أليػػػة  ربػػػة إداريػػػة 
لػ ا  جػزت بالتػارل عػن تسػيري سمػط أك مفهػـو إدارم يتماشػا مػع خانػياهتا.عخانة  ا   

م اىلان   كال م تبنتػو حػ  ذاؾ احلػني تطور لديها املفهـو اإلدارم الف  الرجورل األحاد
أك تعر ػػػت عليػػػو أك مارسػػػتو قسػػػميان لسػػػنوات عديػػػدة  بػػػدالن مػػػن أف تقػػػـو بتطػػػوير طرازىػػػا 

نو دل تب ؿ اىلهود الالزمة لنيل احلرية  أاإلدارم اهاص  ا كالبحث عنو كالتعمب  يو. أم 
 كدل يتم النضاؿ الكايف يف سبيلها. 

الوااقػػة منهػػا يف بدايػػة األمػػر  لػػري  املواقػػن الرجوليػػة ىػػ ا إذل جانػػ  عػػدـ تفهػػم معػػص
بالتارل برزت نواقص جدية يف الػرد عليهػا أيػديولوجيان كسياسػيان كتنظيميػان كعمليػان كيف ايػاذ 
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تنظػػيم بد أدل ىػػ ا األمػػر بالر ػػاؽ كالر يقػػات إذل زرع الالاقػػة قػػالتػػدابري الالزمػػة  اىهػػا. ك 
YAJK عػدميتها  ػمن شػركط احلػرب. لكػن كبفضػل  كح  النقاش يف مدل  ركرتو أك

التحلػػػػػيالت الصػػػػػادرة سػػػػػواا يف سػػػػػاحة الػػػػػوطن كيف أكادظميػػػػػة معصػػػػػـو قورقمػػػػػاز  ككػػػػػ لك 
التقييمػػػػات األيديولوجيػػػػة كاالنتقػػػػػادات احلػػػػادة املوجهػػػػة؛ مت التػػػػػدخل يف األمػػػػر كتصػػػػػحيا 

  .األ كار كاملفاىيم ك بطها
دت تقربػػات إدارة للمػػرأة حيػػث انتيًقػػأمػػا املفهػػـو الثػػاشل البػػارز  كػػاف الػػنه  التواطػػام 

YAJK  البعيػػػػدة عػػػػن معػػػػايري احلريػػػػة كالعمػػػػب األيػػػػديولوجي كاحلقيقػػػػة اىلنسػػػػية كتارطمهػػػػا؛
كأطيحت تواقفها يف إرجاا املصاحل التنظيمية كاىلنسية إذل املخطػط الثػاشل  كىػدرىا إياىػا 

لػت حمركمػة بسب  مصاحلها الفردية كطموحها الشخصي للمنص  كالسػلطة الػف طاملػا ظ
  YAJKمنها آلالؼ السنني. كبدالن من تدري  البنية النسائية املشكلة للقوة التنظيمية لػ

كتنظيمها كيليصها من الضعن كتزكيدىا بػالقوة؛ دل تعت ىػا كقيمػة ملموسػة للتحػرر  بػل 
ظلػػت عالقػػة يف دكامػػة نقػػاط الضػػعن كاهلػػزؿ سػػواا املوجػػودة  يهػػا أـ يف القاعػػدة النسػػائية 

ىػ ا مػا أدل  .رية  كذلك بسػب  كجهػة النظػر املكتسػبة مػن الرجػل يف ىػ ا املضػمارالكاد
 ػػػػا إذل الػػػػدخوؿ يف ائػػػػتالؼ مػػػػع الرجػػػػل لتػػػػدخل يف اإلدارة كتكتسػػػػ  القػػػػوة  بػػػػدالن مػػػػن 

طابعها علا اإلدارة احلزبية من خػالؿ حتليهػا بررادهتػا ال اتيػة كقوهتػا ال اتيػة لواا ك إ فائها 
ابات علا القوة النسائية الف لػدت تتمتػع سه األاناا ازدادت احلكتنظيمها ال اك. يف ى 

تستول تنظيمي كاعو ملحوظ كتكتس  قوة أيديولوجية تنظيمية كسياسية بارزة؛ حيػث دل 
تنظر إذل القاعدة الكادرية علا أاا إرادة يتوج  حتريرىا كبالتارل حترير اجملتمع دمثالن  يها  

هػػا طموحهػػا يف السػػلطة كاملنصػ  الفػػردم. ىػػ ا الػػنه  بػل جعلػػت منهػػا أر ػػية تصػٌعد علي
عيػػػرِّؼ بػػػالنه   -الػػػ م خيلًػػػب كأينشػػػا كقيمػػػة حترريػػػة اجتماعيػػػة- YAJKاملفػػػركض علػػػا 

التواطػػػام للمػػػرأة كحيًكػػػم عليػػػو بػػػالزكاؿ. ىػػػ ا الػػػنه  الػػػ م يتواطػػػة مػػػع املواقػػػن املتسػػػلطة 
د منهػػا؛ ينػػاقو كػػل الرجوليػػة  ػػمن شػػركط معينػػة كيتحػػالن معهػػا بػػدالن مػػن حماربتهػػا كاحلػػ

يف قضػػػية  PKKاملقػػػاييه الفلسػػػفية كاأليديولوجيػػػة كالتنظيميػػػة كاألخالقيػػػة الػػػف ينتحيهػػػا 
املرأة  كيشكل خطران يهددىا. كبدالن من إبراز إرادة املرأة كقوهتا ال اتية  ينزع إذل السػري يف 

ا ينػاقو متامػان كىػ ا مػ .ظل الرجل كقوة احتياطيػة لديػو  كطملػب سمطػان مػن املػرأة يوا ػب ذلػك
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عدظمػة الثقػة تكػوف . املرأة املعرك ة بةاا متواطئػة مػع الرجػل  PKKمفهـو احلرية املتعزز يف 
كاإلظمػػػاف  نسػػػها كشػػػقيقاهتا  لػػػ ا  هػػػي عػػػاجزة عػػػن حتقيػػػب االنفصػػػاؿ الكلػػػي عػػػن اهليمنػػػة 

نا يف دمارسػػتها لاللتحػػاـ مػػع الرجػػل الرجعػػي لرؤيتهػػا إيػػاه كمصػػدر كحيػػد  ػػبػػل   ال كوريػػة
 للقوة علا مر التاريخ. 

لقػػػػد حيلِّػػػػػل ىػػػػػ ا الػػػػنمط كجيعلػػػػػت حمصػػػػػلة التحلػػػػػيالت ملكػػػػان لكا ػػػػػة البنيػػػػػة النسػػػػػائية 
التنظيميػػة. كمػػع تطػػوير االنتقػػادات كالتقييمػػات احلانػػلة مت إ هػػاـ الكػػوادر ر اقػػان كر يقػػات 

يػة  بةف أىم نقطة يستلـز إدراكهػا كتػداكهلا ىػي؛ عػدـ إتاحػة الفػرص للمػرأة العبػدة التواطا 
. ك لػا YAJKكاملواقن الرجولية املتسلطة كالوقوؼ يف كجو خماطرىا كي ال تتسػرب إذل 

  كأنػو YAJKبكل ك وح أنو ليه تقدكر املرأة أك الرجل عقد حساباهتما الضيقة علػا 
. كظهػػر ىػػ ا كمبػػدأ أساسػػي ال جػػداؿ YAJKقػػد يصػػبا أم أمػػر مو ػػوعان للتجػػارة إال 

قػػػػيم ناريػػػػة سػػػػامية. علػػػػا أسػػػػاس ىػػػػ ه التقييمػػػػات  YAJKعليػػػػو  ألنػػػػو يكمػػػػن يف أنػػػػل 
أيكًملت التجهيزات لعقد الكونفرانه الوطا األكؿ للمرأة  حيث تبدل اجاف أساسياف 
طبعػػا املفهػػـو اإلدارم للمػػرأة بطابعهمػػا يف ىػػ ه األانػػاا. عوىلػػت امل الطػػات كنػػوقش علػػا 

حلػػػػػػػػػػة يف   كمت حماسػػػػػػػػػبة تلػػػػػػػػػك املر 0885إذل  0884املكتسػػػػػػػػػبات البػػػػػػػػػارزة مػػػػػػػػػن عػػػػػػػػػاـ 
ػػ  لػػػ يف املػػامتر األكؿ  YAJKالكػػونفرانه  إذل جانػػ  ذلػػك أعيػػد النظػػر يف املركػػز املنتىخى

 للمرأة.

عقػػػػد الكػػػػػونفرانه الػػػػػوطا األكؿ للمػػػػرأة يف أجػػػػػواا كانػػػػػت التحضػػػػػريات  
تسري  يها علا قدـ كساؽ  ككنلت املخططات  PKKالتآمرية  اه قيادة 

ركهتػػػا  يػػػث شػػػكلت مصػػػدر أمػػػل التصػػػفوية للمفػػػاىيم العصػػػاتية التواطايػػػة ذ
للقػػػول املتػػػآمرة  كعٌمػػػت احلمػػػالت التمشػػػيطية الشػػػاملة األرجػػػاا؛ لكنػػػو بلػػػ  
مسػػتول ر يعػػان مػػن املقػػررات اهلامػػة رلػػم حتػػامالت العصػػاة كأر ػػيتها املسػػتندة 
إذل املرأة املتخلفة. أما النه  العصاك لػ"زكي" ال م تزعم  كرة طرد املرأة من 

 تظػػاىر ىػػ ه املػػرة بػػدنوه مػػن مسػػةلة حتػػرر املػػرأة   0882نػػفوؼ اىلػػيش يف 
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ليفرض التصفية كاإلبادة علا حركة حرية املرأة ع  سياسات مضادة متامان ملا  
كػاف ينتهجػو سػابقان.  ػاه ىػ ا الػػنه  الػ م يصػرِّح  يػو عػن رلبتػو يف العػػيش 
مع املرأة الضعيفة من خالؿ تكراره للقوؿ "املرأة القوية تبعث علا اهوؼ"؛ 

كشػػػػنت حربػػػػان أيديولوجيػػػػة مضػػػػنية  ػػػػدىا  لتقضػػػػي  PKKا ػػػػلت قيػػػػادة ن
بالتارل علا تواطا املرأة معو يف ى ا الكفرانه  كتطرقت إذل العالقة املعتمدة 
علا ح  املنص  األعمػا كاملعقػودة مػع الرجػل األكثػر يلفػان كقبحػان كسػواان 

العالقػة علا أساس املتاجرة باىلنه كالقيم املقدسة للشع ؛ كأك حت أاا 
 كتسحقها حتت كطةهتا. YAJKاألكثر خطران ألاا تطة مبادئ 

أعطػػت الر يقػػة زيػػالف مػػن خػػالؿ عمليتهػػا الػػف  0885حزيػػراف  21يف 
قامت  ا يف ديرسػم  جوابػان شػامالن كقاطعػان للمػرأة الػف ال هتػ  ذاهتػا لنضػاؿ 

  كللرجػل احلرية  بل تن مه يف م الطاهتا كمواقفها املزيفة كمعضالهتا الفردية
الػػ م يقػػاـك التحػػرر كالتحػػوؿ النضػػارل. لقػػد أ صػػحت عمليػػة الر يقػػة زيػػالف 
الفدائية عػن قػوة املػرأة احلقيقيػة يف احلػرب كاىلػيش كالتنظػيم كاحليػاة. كبرىنػت 
علا أاا  ماف النصر كالنجاح األكيد  ال مسب  الع ا الثقيػل يف نضػاؿ 

مػن خػػالؿ  PKKاا نضػاؿ احلريػة  كذلػك بتحػديها لدم ياليػة السػػاعية إلاػ
قيادتو  كلػنه  العصػاة املتػوطئني املتصػاعد يف الػداخل. لقػد ردت بكػل حػـز 
علػا اػ  العصػػاة املتػواطئني الػػ م يعمػل علػػا إ ػعاؼ املػػرأة كتشػ ليها  ػػد 
الثورة  كعلا مساندة حماكلة االلتياؿ اىلارية يف السادس من أيػار  ػاه قيػادة  

PKK هتا مػػن ذاؾ الػػنه . كمػػا شػػلت سياسػػة   كالػػف انتهلػػت قوهتػػا كجسػػار
اإلبػػػادة الػػػف سػػػلكها أعػػػداا نضػػػاؿ حتػػػرر الشػػػع  الكػػػردم دمػػػثالن يف شػػػخص 
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. ىكػػػ ا أ ػػػع علػػػا أف الر يقػػػة زيػػػالف تشػػػكل بعمليتهػػػا تلػػػػك PKKقيػػػادة 
 مانيفستو احلرية بالنسبة للنضاؿ برمتو  كأنبحت قسمان كعهدان.

ا التحػػػػررم الػػػػوطا عمليػػػػة الر يقػػػػة زيػػػػالف ىػػػػي أقػػػػدس عمليػػػػة يف نضػػػػالن 
كأكثرىػػػػػا نتاجػػػػػان. أمػػػػػا شخصػػػػػيتها  هػػػػػي شخصػػػػػية احلػػػػػرب كالتنظػػػػػيم كاحلريػػػػػة 
كالطمػػػوح للحيػػػاة السػػػامية كالعشػػػب النبيػػػل. إاػػػا قائػػػدة حقيقيػػػة كاػػػ  حيػػػاك 
بالنسػػبة للمػػػرأة عػػػ  مفهومهػػػا للحيػػػاة كاحلػػػ  كشخصػػػيتها احملاربػػػة كجسػػػارهتا 

ىػػ ه العمليػػة تكاافػػان كمسػػوان العظيمػػة. إاػػا طػػراز إحػػراز النصػػر املػػازر. خلقػػت 
عظيمان يف العواطن كاألحاسيه كاأل كار  كطورت احملاسبة الوجدانيػة لػدل  

أكليػت  PKKكل البنية احلزبية. كبتحليلها علا نطاؽ كاسع من قبػل قيػادة 
ىػػ ه الشخصػػية املكانػػة املرموقػػة كالتبجيػػل الػػ م يليػػب  ػػا ألاػػا متثػػل منػػ ان يف 

 عظما يف التحوؿ كالتجدد. تاريخ نضاؿ احلرية كقٌمة
برىنت ى ه العملية علا أنو ما من قػوة يف العػادل تسػتطيع عرقلػة التطلػع 
إذل احلريػػػة كالشػػػ ن  ػػػا  كأشػػػادت بةسػػػالي  تصػػػعيد إمكانيػػػات احلريػػػة بػػػال 
حػػػػدكد بشػػػػكل  ػػػػارب للنظػػػػر. كمػػػػا ىػػػػزت كػػػػل الكيػػػػاف احلػػػػزيب كالنسػػػػائي 

 لقبوؿ بكل جالا.بنتائجها الف أمثرهتا  كأك حت مقاييه الر و كا
أمػا املواقػػن عدظمػة الثقػػة يف أساسػػها مػن  ػػيش املػػرأة   رتكػت حملهػػا بعػػد 
ى ه العملية للثقة كاإلظماف األكيد  ذلك أف القوة النسائية قػد ازدادت حػدة 
كحزمػػان كعزمػػان يف نضػػاهلا  كتوطػػد  ثهػػا عػػن احلريػػة كتةنػػل بشػػكل ال ظمكػػن 

علػػا املراحػػل الالحقػػة مػػن خػػالؿ زعزعتػػو. لقػػد تركػػت ىػػ ه العمليػػة بصػػماهتا 
الشػػ ن الكبػػري باحلريػػة كاحليػػاة كإبػػداع اإلمكانيػػات للرقػػي كالسػػمو حػػ  مػػن 
أقػػل اإلمكانيػػػات  املوجػػػودة؛ بالتػػػارل أنػػبحت أمسػػػا كأركع عمليػػػة يف تػػػاريخ 
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النضػاؿ التحػػررم الػوطا الكردسػػتاشل كأكثرىػا تػػةاريان كقيمػة. إاػػا ليسػت جمػػرد 
سػػ   بػػل ىػػي مانيفسػػتو احلريػػة كقػػانوف احلػػ   عمليػػة ببيعػػدىا العسػػكرم  ح

كقػػد أسػػفرت عػػن نتيجػػة مفادىػػا "إف كنػػت شػػ و ان باحلريػػة  يجػػ  أف تكػػوف 
". يف ىػػػ ه النقطػػػة  عمليتػػػك علػػػا ىػػػ ا املنػػػواؿ مػػػن العظمػػػة كاملبدئيػػػة كالعػػػـز
بال ات تعد ى ه العملية يف األنل انتقامان دمن يعػـز علػا أف يكػوف منا ػل 

ؿ التحػػػررم مػػػن جهػػة  كيصػػػر علػػا جوانبػػػو الرجعيػػػة احلريػػة يف أكسػػػاط النضػػا
كعػػدـ التحػػوؿ احلػػزيب أك االشػػرتاكي مػػن جهػػة اانيػػة؛ كطلػػ  احلسػػاب منػػو. 
كىػػػػػي رد قػػػػػاطع علػػػػػا املمارسػػػػػة العمليػػػػػة الػػػػػف ال تنخػػػػػرط يف مسػػػػػار احلػػػػػرب 
الصحيحة رلم الوجهة األيديولوجية الوا حة  كإعالف عن إ الس مثل ى ا 

باإل ا ة إذل أاا تفتا الطريب أماـ احلياة كاحلرب  الطراز العملي ك نائو. ى ا
معػػان لتحليهػػا بػػنه  كسمػػط احليػػاة اىلديػػدة  ك ػػربة قا ػػية كقاتلػػة علػػا الواقػػع 

 ال م يسد سبل احلياة كيعيب التحوؿ املنا لي كالتحرر  يها.
لقػػد نػػرحت ىػػ ه العمليػػة أنػػو تقػػدكر الفػػرد أف يعظٌػػم مػػن نضػػاؿ حريػػة 

مهػػػا عليهػػػا إذل مػػػا ال اايػػػة إذا مػػػا نظػػػم قوتػػػو ال اتيػػػة املػػػرأة كشػػػ فها  ػػػا كعز 
بشػكل نػائ  ككجههػا يف احليػاة كالنضػاؿ علػا رمػو خمطػط كمضػبوط.  ػػ ا 
املعػػص  الر يقػػة زيػػالف ىػػي رمػػز اإلحيػػاا لثقا ػػة اإلهلػػة األـ الػػف  ترسػػخت يف  
أرا ي ميزكبوتاميا يف العهد النيولف. ذلك أف تلك اإلهلات أيضان قد أبدعن 

يػػاة احلػػرة ككػػا حن علػػا مػػدل ألفػػي عامػػان  ػػد اعتػػدااات الرجػػل املتسػػلط احل
الصػػػاعدة  كنػػػارعنها بقػػػوة لػػػيخلقن مقاكمػػػات باسػػػلة. كمػػػا أف العديػػػد مػػػن 
النساا يف تلك املرحلة قاكمن بكل بطولة كي ال يستسلمن للهيمنة ال كورية 
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نػان علػا املتنامية  كرجحن املوت املشرؼ علا ذلك   دكف رمزان للحريػة كبرىا
 ش ن املرأة  ا.

علينػػا أف نفهػػم عمليػػة الر يقػػة زيػػالف علػػا ىػػ ا النحػػو  حيػػث أ صػػحت 
عن مدل متانة أكانرىا بةنوهلا التارطمية املنتمية إذل موطن اإلهلػات اإلنػاث 
يف ميزكبوتاميػػا  كعػػدـ انقطاعهػػا عػػن أنػػالة املػػرأة يف ىػػ ه األرا ػػي  كدلػػت 

ناياىا. ى ا االنفجار ال م قامػت بػو  ػد علا قوة تلك الثقا ة املتوارية يف ا
االم ياليػػػػة كػػػػةعلا ماسسػػػػة للنظػػػػاـ الػػػػ كورم التسػػػػلطي الػػػػ م طمنػػػػب احليػػػػاة 
كيشػػكل خطػػران يهػػددىا كيزيػػدىا سػػواان  كظمػػتص طاقػػات املػػرأة؛ لػػيه خمتصػػران 
علا البعد العسكرم  حس  بل ىو انفجار احلرية  كىو عملية الػد اع عػن 

عا ذلك حرؽ ال ات ح  أن ر خلية  كحتويلهػا احلياة احلرة ح  كلو استد
إذل رمػػػاد. ىػػػ ه العمليػػػة ىػػػي أركع مثػػػاؿ يشػػػري إذل أنػػػو مػػػن املسػػػتحيل إلبػػػاس 
اػػوب العبوديػػة باإلرلػػاـ علػػا عقػػل اإلنسػػاف ك ػػااده كمشػػاعره  كإنػػو يف حػػاؿ 

الػػػػف يظػػػن اىلميػػػػع أاػػػػا أ ػػػػعن  –اىلنػػػوح إذل ذلػػػػك  سػػػػتتحوؿ حػػػ  املػػػػرأة 
يػػػة عظيمػػػة. أمػػػا الر يقػػػة زيػػػالف  شػػػ فها باحلريػػػة كبػػػري إذل قنبلػػػة حترر  –اهلػػػب

لدرجة إاا تستطيع متزيب ذاهتا إذل أشالا ح  خصالت شػعرىا يف سػبيلها. 
ال ظمكػػػن أف يتػػػ رع بةيػػػة حجػػػة يف عػػػدـ  –كخانػػػة املػػػرأة –أم أف اإلنسػػػاف 

حترره أك اكتسابو للقوة  ذلك أف ا  زيالف قد مزؽ كل ال رائع كاحلج  مع 
شػػػػهر بكػػػػل أنػػػػواع احليػػػػاة البسػػػػيطة التا هػػػػة كالشخصػػػػيات الصػػػػ رية بػػػػداا  كأ

 القزمة  كأحرقها.
سػػاد االعتقػػاد باسػػتحالة الوقػػوؼ يف كجػػو امليػػوؿ العصػػاتية التواطايػػة الػػف 
تسػػػعا لرتسػػػيخ ذاهتػػػا كنظػػػاـ. إف مػػػػا صمعػػػل الوقػػػوؼ يف كجههػػػا ىػػػو شػػػػ فنا 
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البحػػث  باحلريػة  كإذا مػػا سػػاد الصػػمت  اىهػػا  لػػ لك عالقػػة كايقػػة بضػػعن
عػػن احلريػػة. أمػػػا الر يقػػة زيػػػالف  قيامهػػا بعمليتهػػا تلػػػك يف كسػػط دل يكػػػن يف 
خاطرة أحد  باعتبارىا مقاتلػة حديثػة العهػد دل ظمػًو عليهػا سػنة؛ ىػو ماشػر 
كا ػػػا علػػػا مػػػدل تفهمهػػػا حلقيقػػػة القيػػػادة كإدراكهػػػا للمسػػػتول الػػػ م بل ػػػو 

ات املعاديػػة الشػػع  مػػن احلريػػة كالنضػػاؿ. دل يكػػن مػػن املمكػػن إدراؾ اهلجمػػ
مػػػػن األعمػػػػاؽ كالػػػػرد عليهػػػػا بشػػػػكل حاسػػػػم حسػػػػ  املنطػػػػب املتػػػػوارم خلػػػػن 
الػػػ رائع علػػػا الػػػدكاـ  لكػػػن ذلػػػك كػػػاف دمكنػػػان بالنسػػػبة إلنسػػػاف يعػػػيش أعلػػػا 
الػػػدرجات الشػػػ ن كاهلػػػول باحلريػػػة. كىنػػػا تبػػػدل أف كلمػػػة الفصػػػل تعػػػود إذل 

 مستول العـز علا احلرية كاإلنرار  يها لدل اإلنساف.
حزيراف بالنسػبة للنضػاؿ عامػة ىػو  إعطػاا اىلػواب القػاطع  21 أىم جان  يف

ملفهػػػـو احليػػػاة الػػػ م  ر ػػػو الػػػنه  العصػػػاك كالتواطػػػام  كالػػػرد  ػػػـز علػػػا دمارسػػػات 
التمييػػع كالتفسػػخ املفرك ػػة. زيػػالف ىػػي الرعػػد. برقػػت كالرعػػد كأ ػػاات احملػػيط. كدل 

دِّر للر يقة زيالف أف تعػيش يتبب  من األمر سول املسري بالنسبة ملنا لي احلرية. لو قي 
أكثػػػر النفجػػػػرت علػػػػا نفػػػػه النحػػػػو بػػػػال ريػػػػ  يف نشػػػػاط آخػػػػر  ذلػػػػك أف قوهتػػػػا ال 
تكمػػن  قػػط يف انفجارىػػا يف كجػػو العػػدك كعمليػػة عسػػكرية  حسػػ . بػػل كػػاف مػػػن 
املمكػػن أف تبػػدك علػػا شػػكل انفجػػار يف الػػوعي كاملعر ػػة  أك تتحػػوؿ إذل انفجػػار يف 

ا ىو الالااية يف الش ن باحلرية  من ا  زيالف. السياؽ التنظيمي. ما يتجلا ىن
 هػػػػ ه العمليػػػػة حتققػػػػت بةقػػػػل اإلمكانيػػػػات يف أنػػػػع  الظػػػػركؼ   كانػػػػت الضػػػػربة 
القا ػػػية الػػػف ااالػػػت علػػػا مواقػػػن الكػػػادر الػػػ م ال يوجػػػو طاقاتػػػو كلهػػػا يف خدمػػػة 

حػ   الثورة مائة باملائة  كال يتعمب عليها مائة باملائة  بل يسخر طاقاتػو يف خػدمتها
 درجة معينة ليهدرىا  يما بعد يف اهصائص التقليدية الراة.

كأدركػت  YAJKالر يقة زيالف الف أ ا ت معاشل سامية كمنيعة علا تةسيه 
من الصميم أشميتو بالنسبة لنضاؿ حرية املرأة؛ تقربػت منػو كػامرأة شػ و ة بالتجػاكب 
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الػػ م ستتصػػاعد عليػػو معػػو كخلػػب اىلػػواب الالئػػب بػػو  كأبػػدعت بالتػػارل اػػ  احلريػػة 
حركػػة حريػػة املػػرأة مػػن خػػالؿ مسػػتول تعمقهػػا الر يػػع  كمثلػػت يف موقفهػػا كعمليتهػػا 

 جممع البطوالت كاملقاكمات اىلريئة الباسلة املتحققة علا مر التاريخ النضارل.
بػػالتحليالت ك ػػب أبعػػاد جديػػدة  PKKبعػػد عمليػػة الر يقػػة زيػػالف قامػػت قيػػادة 

ككوادرىػػا باإلرشػػادات النضػػالية الشػػاملة  YAJKدارة أكسػػع بشػػةف املػػرأة  كأمػػد ت إ
  كإبػػػػػػػراـ 0885ألبعػػػػػػػد احلػػػػػػػدكد. ىكػػػػػػػ ا  كحصػػػػػػػيلة التجػػػػػػػارب املعاشػػػػػػػة يف عػػػػػػػاـ 

الكونفرانه الوطا األكؿ للمرأة  كبتقويػة احلركػة بالعشػرات مػن الكػوادر الػف تلقػت 
تبػػػػػػادرة أقػػػػػػول. ىػػػػػػ ا  0886عػػػػػاـ  YAJKالتػػػػػدري  يف سػػػػػػاحة القيػػػػػػادة؛ دخػػػػػػل 

إذل التحلػػػػيالت األيديولوجيػػػػة الواسػػػػعة لكػػػػل التجػػػػارب البػػػػارزة حػػػػ  ذاؾ  باإل ػػػػا ة
الوقت  كالف أسفرت عن قفزة نوعية ىامة يف الوعي كاهػ ة النظريػة كاأليديولوجيػة  
 تطػػور بػػ لك التمركػػز يف نشػػاطات حريػػة املػػرأة كتشػػييد مقرٌاهتػػا كحتديػػد آلياهتػػا  كسمػػا 

جنسػها كةسػاس متػني. إال أنػو دل يػديرىؾ ح  اىلنه لػدل املػرأة كالوحػدة مػع بنػات 
حينها أف الصراع اىلنسي أنع  كأع  مػن الصػراع الػوطا أك الطبقػي  كأف املهػارة 
مطلوبػػػػة بدرجػػػػة كبػػػػرية يف املمارسػػػػة العمليػػػػة بقػػػػدر لزكمهػػػػا يف املعاىلػػػػة األيديولوجيػػػػة 

قػػن للمسػػةلة. عٌمػػت السػػطحية كالػػر و الفػػظ يف املنطػػب كاملمارسػػة العمليػػة يف املوا
  ككػ لك  صػوص كيفيػة إبػداا القػوة 0886بدخولو عػاـ  YAJKاملفرك ة علا 

الوطنيػػػػة كجػػػػ ب الرجػػػػل إذل احلػػػػرب بقػػػػوة كإجػػػػراا الت ػػػػريات امللحوظػػػػة  يػػػػو توجػػػػ  
مقػػػاييه احلريػػػة  كحتديػػػد سػػػبل كأسػػػالي  ذلػػػك  كتعيػػػني املواقػػػن كالتقربػػػات الالزمػػػة 

تقػػػرب مػػػن النضػػػاؿ عامػػػة  لػػػ لك. بنػػػاان عليػػػو ظهػػػرت نػػػواقص ال يسػػػتهاف  ػػػا يف ال
كتبػدل اػ  الػر و الفػػظ بقصػد  ػاكز اػػ  التواطػا كتقليػد الرجػػل الفػ  كالتشػبو بػػو  

مػن  0885 –84. إال أف مػا بػرز يف عػامي 0886ككاريكوتور مع دخوؿ عػاـ 
رلػػػػم كػػػػل العوائػػػػب كالضػػػػوائب كالبػػػػدائل  YAJKمواقػػػػن  قػػػػد قابلػػػػو تنظػػػػيم أرقػػػػا لػػػػػ
 اتيػػة كالقػػوة ال اتيػػة يف أعػػ  أجػػواا احلػػرب  كمحايػػة املقدمػػة  كاعتمػػاده علػػا اإلرادة ال

. انطالقان من 0886للتمركز كدليل علا إمكانية قياـ القوة النسائية ب لك يف عاـ 
ىػػػػو عػػػػاـ انطالقػػػػة قويػػػػة مػػػن حيػػػػث انفصػػػػاؿ املػػػػرأة عػػػػن الرجػػػػل  0886ذلػػػك عػػػػاـ 
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رب كتعر هػػػػا علػػػػػا قوهتػػػػػا املسػػػػػتقلة كاختبارىػػػػػا إياىػػػػػا. كىػػػػػو ملػػػػػيا بػػػػػاه ات كالتجػػػػػا
 كالدركس اهلامة.

 مػن جهػة ذمػػد  يػو الػػدركس الدالٌػة علػا كيفيػػة التنظػيم املنضػػبط كاالنتصػار  يػػو 
من قبل القوة النسائية  كمن جهة اانية ذمد الًع ى كالعظات الف تو ػا كيفيػة  ػاكز 
األخطاا كالنواقص النا ة عػن  ػعن التجربػة يف موا ػيع التنظػيم كالتقريػر بػةمر مػا 

كاملخططات برؤية مسػتقبلية مسػبقة  كأمػور اإلدارة كالتسػويب كتوزيػع  كحتديد اهلدؼ
املهػاـ؛ كمػػا يػػنجم عنهػػا مػن نتػػائ  كاىيػػة. كمػػن جهػة االثػػة نػػرل الػػدركس املشػػرية إذل  
كيفيػة بػػركز ردكد الفعػػل لػػدل الرجػػل  ػػاه حقيقػػة املػػرأة املنظمػػة كاملسػػتقلة كاملتحػػررة  

بالػػػدركس الػػػف تو ػػػا حقيقػػػة الرجػػػل  بالتػػػارل املنفصػػػلة عػػػن الرجػػػل. كمػػػا أنػػػو ملػػػيا
ال م ال ينحاز إذل ا  احلرية  كال ظميل إذل التحلي تعايريىا  دما يسفر عنو أخطار 
كأ ػػػرار تلحػػػب بنضػػػاؿ حريػػػة املػػػرأة. تعػػػص آخػػػر  يتحػػػتم بالتةكيػػػد حتليػػػل ردكد  عػػػل 
 الرجل  اه تصاعد نضاؿ حرية املرأة  كجهلو كرجعيتو  كيطيها. كقد تبدت  ركرة
ذلػػػك مػػػن خػػػالؿ األمثلػػػة احليػػػة الضػػػاربة للنظػػػر كاملعاشػػػة يف املمارسػػػة العمليػػػة لعػػػاـ 

. من ىنا  النتيجػة األخػرل اهلامػة املمكػن اسػتنباطها ىػي أف املػرأة املتحفػزة 0886
–للتػػٌو يف البحػػث عػػن احلريػػة  كاملتيقظػػة حػػديثان كلكنهػػا ال متتلػػك كعيػػان أيػػديولوجيان 

 حتقػػػب التجػػػدد يف ىػػػ ه اجملػػػاالت تػػػا  يػػػو الكفايػػػة  دل عمليػػػان كدل –سياسػػػيان كتنظيميػػػان 
تػػػتحكم متامػػػان يف مسػػػريهتا كدل حترت هػػػا كليػػػان؛ حػػػ  لػػػو شػػػرعت بنضػػػاؿ احلريػػػة إال أف 
مسػػػريهتا تكػػػوف حساسػػػة لل ايػػػة كحمفو ػػػة باألخطػػػار كاملهالػػػك  كسػػػتادم إذل أ ػػػرار 

فظػػة إلدارة جديػػة. كمػػا آلػػت التقربػػات السػػطحية كالضػػيقة الدكلمائيػػة كالشػػكلية ال
املرأة من مسائل "املػرأة املتواطئػة" ك"تقليػد الرجػل" ك"االنفصػاؿ" الػف طرحتهػا قيػادة 

PKK  كمصػػػػػطلحات ىػػػػػي مثػػػػػرة املمارسػػػػػات العمليػػػػػة املعاشػػػػػة  كقامػػػػػت بتحليلهػػػػػا
كمعاىلتهػػػػا؛ آلػػػػت إذل إعاقػػػػة االسػػػػتفادة مػػػػن مواقػػػػع احلريػػػػة اهلامػػػػة املكتسػػػػبة  القيػػػػة 

 .0886كإبداع بالنسبة لعاـ 
 ا باال ػػػػػا ة إذل أف اسػػػػػتثمار الرجػػػػػل لػػػػػبعو النػػػػػواقص البػػػػػارزة يف املمارسػػػػػة ىػػػػػ

كالرتبع عليها كإبداا ردكد  علو  اىػو  أاػر علػا النضػاؿ احلػزيب  YAJKالعملية يف 
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ال م دل ظمتلك بعد مسػتول الل ػة كالقػوة التنظيميػة  YAJKعامة بنسبة معنية. أما 
إذل تػةخري حتقيػب مسػتول الت ػري التحػوؿ الالزمة  اه ى ه التقربات  أدل مو وعيان 

خلقػػو عمليػػان. عوىلػػت ىػػ ه التجػػارب البػػارزة لػػ اؾ العػػاـ   PKKالػػف أرادت قيػػادة 
كاألك اع املنبثقة عن املمارسػة العمليػة  كاملواقػن الظػاىرة علػا متسػول إدارة املػرأة  

قد يف ربيع عاـ كأسماطها املتشكلة؛ كديرًسىت يف الكونفرانه الوطا الثاشل للمرأة املنع
يف سػػاحة الشػػرؽ األكسػػط  كمتخضػػت عنػػو إرشػػادات  PKKبريػػادة قيػػادة  0887

قويػػػة بالنسػػػبة لنضػػػاؿ حريػػػة املػػػرأة. كبتحليػػػل أسمػػػاط املػػػرأة الرجعيػػػة املوجػػػودة حتولػػػت 
الر يقتاف مسا كزيالف إذل ا  يف مسرية املرأة احلرة  كمثٌلتا مقياس الظفر املػازر. كػاف 

لػػه األكؿ الػػ م طيرحػػت  يػػو أيديولوجيػػة حتػػرر املػػرأة كحتوهلػػا إذل ىنػػا الكػػونفرانه اجمل
حػزب للنقػاش. يف العػاـ ذاتػو عقػدت القػوة النسػائية كونفرانسػاهتا يف كا ػة سػػاحات 
احلرب علا ىدل ى ا الكونفرانه   يػث شػكلت يف جمموعهػا أر ػية حتتيػة نػلبة 

أة. مػػػن ىنػػػا أبػػػرز ىػػػ ا لدعػػػالف عػػػن حتوهلػػػا إذل حػػػزب يف املػػػامتر الػػػوطا الثػػػاشل للمػػػر 
الكػػونفرانه بكػػل سػػطوع مقػػاييه عالقػػة املػػرأة مػػع املػػرأة  كاملػػرأة مػػع الرجػػل  ككيفيػػة 

 تطوير بعضهما البعو با طراد.
مػػػػػػػػن حيػػػػػػػػث  0888 – 0884طابعػػػػػػػػو علػػػػػػػػا الفػػػػػػػػرتة بػػػػػػػػني  YAJKطبػػػػػػػػع 

املسػػػتجدات كالت ػػػريات العظيمػػػة املنبثقػػػة عنػػػو بالنسػػػبة للمػػػرأة. كرلػػػم كػػػل النػػػواقص 
اف القوة املسرٌية لنضاؿ حريػة املػرأة يف ىػ ه املػدة.  ػاملرأة الػف بل ػت قػوة كاألخطاا ك

كيػػن تثػػب بػػ اهتا   YAJKالتجػػيش ألكؿ مػػرة يف التػػاريخ  تعلمػػت  ػػمن تنظيمهػػا 
كحت  جنسها كت ز قوهتػا للوجػود. متخػو ذلػك عػن تطػورات أنػبا معهػا الرتاجػع 

 .رمو الوراا مرة أخرل أمران مستحيالن يف تاريخ املرأة
مػػػػن جهػػػػة أخػػػػرل  حتولػػػػت املػػػػرأة مػػػػن عػػػػ ا اقيػػػػل إذل قػػػػوة مػػػػاارة يف أحضػػػػاف 

YAJK   ال م نظم طاقتها الكامنة كمان كنوعػان ك ػبطها كجعلهػا مثمػرة معطػااة يف
كا ة جماالت احلياة كاحلػرب. بالتػارل بػدأت بػالتطور مػن حيػث الػوعي اىلنسػي بعػد 

وج  حتديد "مػا الػ م ت YAJKحتليلها ل اهتا علا أساس تعر ها علا نفسها يف 
متثلػػػو ىػػػي؟" ك"مػػػن ىػػػي؟" مػػػن خػػػالؿ تنظيمهػػػا كحماربتهػػػا. كلمػػػا تعمقػػػت املػػػرأة يف 
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كعيهػػا اىلنسػػي كلمػػا ذمحػػت يف الػػدنٌو مػػن ذاهتػػا كحتديػػد جوانبهػػا الضػػعيفة كالقويػػة 
كإدراكهػػا  كمتكنػػت مػػن إبػػراز قوهتػػا الفكريػػة كالركحيػػة كاىلسػػدية كبالتػػارل التنظيميػػة  

ك.   ا املعص ازمفضت إمكانية استثمار الرجل لنواقص كنقاط كعر ت السبيل ل ل
 عن جنه املرأة إذل احلد األدسل  ذلك أف املرأة العائػدة لػ اهتا تعػا تلػك العائػدة 

ػػوى  املػػرأة إذل  YAJKللوطنيػة  كاملتجػػاكزة هطػػر كواػا آلػػة بيػػد الرجػػل.  ػ ا املعػػص كج 
نشػاطات  PKKرية املػرأة يف  واات كأىداؼ جديدة. من ىنا لدت نشاطات ح

يف  PKKاسػػػػرتاتيجية ككونيػػػػػة باعتبارىػػػػا انعكػػػػػاس ملسػػػػػتول التعمػػػػب الكبػػػػػري لقيػػػػػادة 
كتطبيقهػا  YAJKاأليديولوجية االشرتاكية  كالسمو  ا إذل مستول تةسيه تنظيم 

كمنا ػػػػالهتا أكادظميػػػػان  كحللػػػػت  YAJKكػػػػوادر   PKKعمليػػػػان. لقػػػػد دربػػػػت قيػػػػادة 
مسػتول كػوادر كقيػادات قويػة يف نضػاؿ حريػة املػرأة. أمػا أك اعهن كارتقػت  ػن إذل 

للكػػػوادر تكػػراران كمػػػراران  ػػاه امل الطػػات كالنػػػواقص الػػف انزلقػػػت  PKKتعميػػب قيػػادة 
 يهػػػػا املػػػػرأة  ػػػػاه إرشػػػػادات احلريػػػػة  ككػػػػ لك إنػػػػرارىا العنيػػػػد يف  ػػػػاكز اىلهالػػػػة الػػػػف 

لتػدري  دكف كلػل أك ت وص  يها املػرأة آلالؼ السػنني  كالقضػاا عليهػا مػن خػالؿ ا
ملػػل؛  قػػد أسػػفر عػػن تطػػورات خارقػػة يف شخصػػية املػػرأة كتنظيمهػػا. ىكػػ ا يطػػػت 

كػػػل املصػػػاع  كاملشػػػقات الػػػف عشػػػنها ككاجهنهػػػا  مػػػن خػػػالؿ   YAJKمنا ػػػالت 
إدراكهػػػن التػػػاـ ملعػػػص تواجػػػدىن علػػػا جبػػػاؿ احلريػػػة  كانتظػػػامهن ألجػػػل احلريػػػة  ػػػ ا 

رة كة ضػػل كأمسػػا شػػػيا بالنسػػبة هلػػػن. املسػػتول الر يػػع  كنقاشػػػهن علػػا دينػػاىن احلػػػ
علػػا تػػدري  املػػرأة  القيػػة  PKKيعػود الفضػػل يف النجػػاح يف ذلػػك إذل قػػدرة قيػادة 
بػػنفه األشميػػة املخصصػػة  PKKملفتػػة للنظػػر. بالتػػارل حظيػػت ىويػػة حتػػرر املػػرأة يف 

للحرية الوطنيػة كحريػة الشػع  ككحدتػو التنظيميػة. كبقػدر ارتبػاط ذلػك بػاحلرب  ػرف 
رأة أيضػػان مػػرتبط تقػػدار خلػػب اهلويػػة الكرديػػة احلػػرة. ألجػػل ذلػػك كػػاف نػػراع نػػراع املػػ

 املرأة  من املوا يع الف احتلت مرتبة الصدارة يف التقييمات.
 األيديولوجية التحررية المتمحورة حول المرأة

احتلػػػت بعػػػو التناقضػػػات مركػػػز الصػػػدارة يف كػػػل مرحلػػػة مػػػن مراحػػػل السػػػياؽ 
ت االجتماعية املتحققة تدل حػل تلػك التناقضػات. االجتماعي  كارتبطت التطورا
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مػػن ىنػػا كػػاف القػػرف العشػػركف قرنػػان حيلػػت  يػػو القضػػايا البػػارزة علػػا أسػػاس التنػػاقش 
الػػوطا بشػػكل أك بػػآخر  كظهػػر  يػػو النضػػاؿ علػػا أسػػاس تناقضػػات طبقيػػة جديػػدة 
متخضػػت عػػػن نتػػائ  إصمابيػػػة كسػػلبية معػػػان كطبعػػت التطػػػورات بطابعهػػا. أمػػػا بالنسػػػبة 

بةنػػو سػػيكوف  0885منػػ  عػػاـ  PKKلقػػرف احلػػادم كالعشػػرين  قػػد ذكػػرت قيػػادة ل
القػرف الػػ م يػػ ز  يػػو التنػاقو اىلنسػػي للصػػدارة  ػػٌدة أكػ  كيطبػػع طابعػػو عليػػو  دمػػا 
يتحتم ربطو بةسه أيديولوجية متينػة كضػركرة ال مػالذ منهػا  إذل جانػ  إبػراز القػوة 

املػػػرأة. لػػػ ا يعتػػػ  التحلػػػي بتقػػػرب  التنظيميػػػة بالتةكيػػػد. أمػػػا ىػػػ ه القػػػوة  هػػػي حػػػزب
أيػػديولوجي يػػػوازم ىػػػ ا التنػػػاقو األساسػػػي للقػػػرف اىلديػػػد  كظهػػػور القػػػوة التنظيميػػػة 

جػػنا دكمػػان إذل حتليػػل  PKKالرئيسػػية.  ػػػ PKKعلػػا أساسػػو  تطػػوران ضمػػاكي مسػػات 
سػػػائر العقبػػػات الػػػف تعػػػرتض طريػػػب التطػػػور السػػػليم كاحليػػػاة احلػػػرة للمجتمػػػع يف كػػػل 

التنػػػػػاقو األساسػػػػػي  يهػػػػػا  كنػػػػػٌعد مػػػػػن نضػػػػػالو علػػػػػا أسػػػػػاس ذاؾ  مرحلػػػػػة  كحػػػػػٌدد
 التناقو.

علا سبيل املثاؿ  كانت القضية الوطنية يف الصدارة يف كردسػتاف خػالؿ أعػواـ 
السػػػبعينات. بالتػػػارل  التنػػػاقو األساسػػػي الػػػ م أنػػػاب كػػػل اهصػػػائص باالنسػػػداد 

نػراعان  PKKض كالعقم يف حياة اجملتمع آن اؾ  كاف التناقو الوطا. من ىنا خا
العميلػػػة كاهلجمػػػات اهارجيػػػة املتحاملػػػة عليػػػو يف  –مريػػػران  ػػػاه املفػػػاىيم اإلنػػػالحية 

نػػراعان طبقيػػػان حػػادان يف داخلػػػو   PKKتلػػك األانػػاا. بعػػػد مضػػي مػػدة معينػػػة عػػاش 
 السػػمة األساسػػية للقػػرف  إذا مػػػا أخػػ نا بعػػني االعتبػػار سػػػياؽ التطػػور الػػ م خلقػػػو 

PKK جتماعيػػػػػػة  كػػػػػػاف ضمػػػػػػٌتم إحيػػػػػػاا الوجهػػػػػػة الوطنيػػػػػػةيف أر ػػػػػػيتو الوطنيػػػػػػة كاال– 
الدظمقراطية ك سيدىا يف الواقع كتةمني اجملتمعية  يهػا كالنضػاؿ ألجػل ذلػك كضػركرة 
ال لص عنها.  التنػاقو قػد ارمػل بنسػبة معينػة كمػن الواجػ  أف يكتسػ  راديكاليػة 

ة أك .  كحد 
احليػػػاة اىلديػػػدة  بعػػػد ىػػػ ه املػػػدة سػػػيتم التعريػػػن بالتنػػػاقو احملتػػػدـ بشػػػةف خلػػػب

كاملػرأة احلػرة كالرجػل احلػر  كالنقػػاش بصػدده. كمػن املهػم تكػػاف  يمػا بعػد إصمػاد احلػػل 
الالـز علا أساس أيديولوجيػة حتػرر املػرأة  كتطػوير القػوة النضػالية كالتنظيميػة الالزمػة 
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  بػػػػل يعػػػػد البيعػػػػد PKKلػػػػ لك. ال ينػػػػاقو ىػػػػ ا سػػػػياؽ التطػػػػور الػػػػدياليكتيكي يف 
منػ  نشػوئو كحػ   PKKصلو سياؽ التطور ال حماؿ. لقػد تػداكؿ الطبيعي ال م سي

راىننػػػا  التناقضػػػات الثالاػػػة معػػػان  كأكجػػػد حلوهلػػػا بشػػػكل متػػػداخل  إال أف التنػػػاقو 
الػػ م يفػػرض عاجليتػػو كيتبػػني تػػةاريه بشػػكل أكػػ  يف تػػد ب احليػػاة كتطػػور اجملتمػػع يف  

ك ػػػػاكزه. يف  كػػػػل مرحلػػػػة  ىػػػػو الػػػػ م ضمػػػػدد شػػػػكل النضػػػػاؿ كأسػػػػاليبو ال البػػػػة حللػػػػو
احلقيقػػػػة  لػػػػو نظرنػػػػا إذل األمػػػػر بوجهػػػػة نظػػػػر أيديولوجيػػػػة عميقػػػػة لرأينػػػػا أف التنػػػػاقو 
األساسػػي الػػ م ىػػول بػػاجملتمع الكردسػػتاشل إذل القػػاع كأىزلػػو  كحػػوؿ حيػػاة اجملتمػػع 
الكػػردم إذل حالػػة أسػػوأ مػػن املػػوت؛ ىػػو التنػػاقو اىلنسػػي العميػػب. كلكونػػو ااػػـز يف 

ك ػػعو كسػػاات حالػػو   قػػد استسػػلم يف كا ػػة املوا ػػيع ىػػ ا املو ػػوع كارمػػط كتػػردل 
 األخرل.

لكػػن مػػن الطبيعػػي أنػػو ال ظمكػػن للمجتمػػع رؤيػػة ذلػػك كإدراكػػو كمػػركره بت ػػريات 
ج ريػػة يف ىػػ ا الشػػةف مػػن خػػالؿ نضػػاؿ قػػائم علػػا أسػػاس ىػػ ا التنػػاقو. لػػ ا كػػاف 

تضػن  من األنا البدا بنضاؿ يعتمد علا التناقو املنطلب من البيعد العاـ الػ م ضم
كػػػػل  ئػػػػات كشػػػػرائا اجملتمػػػػع  بػػػػل كيػػػػاار علػػػػا النظػػػػاـ الػػػػدكرل أيضػػػػان  كاسػػػػتهداؼ 
األالعي  كالسياسات الساعية للحط من شػةف الشػع  كليػان. ك ػل ىػ ا التنػاقو  
أم التنػػاقو الػػوطا  كنػػل النضػػاؿ مسػػتول ملحوظػػان كدخػػل مسػػاران سػػليمان جلػػ  

. بالتػػػػػػارل للبػػػػػػت PKKمعػػػػػػو التعمػػػػػػب يف الصػػػػػػراعني الطبقػػػػػػي كاىلنسػػػػػػي أيضػػػػػػان يف 
التحليالت املتعلقة   ه التناقضػات األساسػية الػف حكمػت علػا الشػع  الكػردم 
باهلزظمػػػة النكػػػراا علػػػا الػػػدكاـ  كتعمقػػػت حلوهلػػػا تصػػػاعديان. تعػػػص آخػػػر  مت خػػػػوض 
الكفاحػػػػات املريػػػػرة الالزمػػػػة للونػػػػوؿ إذل النضػػػػاؿ علػػػػا أسػػػػاس التنػػػػاقو القػػػػابع يف 

   كإصماد احللوؿ الالزمة لو.األسفل كاملتوارم عن األنظار
 ػػػرض التقػػػرب مػػػن النضػػػاؿ بشػػػمولية أكػػػ  عاجليتػػػو  0887مػػػع حلػػػوؿ عػػػاـ 

ك ػػػركرتو متاشػػػيان مػػػع املسػػػتجدات احلانػػػلة  كحتػػػتم خلػػػب البيعػػػد التنظيمػػػي لػػػو علػػػا 
أسػػػاس حػػػل التنػػػاقو اىلنسػػػي  كاملتسػػػهدؼ إلنشػػػاا اجملتمػػػع اىلديػػػد. كمػػػا إعػػػػالف 

علػػا شػػكل مخسػػة مبػػادئ أساسػػية  مػػن قبػػل قيػػادة  أيديولوجيػػة حتػػرر املػػرأة املختزلػػة
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PKK  ؛ سػػػػػول جػػػػػواب معطػػػػػا هلػػػػػ ه الضػػػػػركرة العاجلػػػػػة. تعػػػػػـز 0887آذار  7يف
أيديولوجية حترر املػرأة  الػف أ صػحت عنهػا قيػادة احلػزب  ػمن إطػار مخسػة مبػادئ 
رئيسػػػية  علػػػا إصمػػػاد احللػػػوؿ املرتقبػػػة للقضػػػايا اإلنسػػػانية العالقػػػة بةسػػػرىا مػػػع حلػػػوؿ 

قػػػرف احلػػػادم كالعشػػػرين. مػػػن ىنػػػا  أ ضػػػل جػػػواب تبديػػػو املػػػرأة علػػػا أسػػػاس مطلػػػع ال
االرتبػػػاط  ػػػ ه املبػػػادئ ىػػػو؛ االرتقػػػاا بػػػ اهتا إذل مسػػػتول تيظهػػػر  يػػػو عمليػػػان إمكانيػػػة 
إحياا ى ا العـز ك سيده يف كا ة ميادين احلياة. كى ا بدكره لري دمكن سػول  لػب 

ريع متعددة اىلوان  كلنية كمثمرة القوة كالقدرة علا نيالة برام  كخمططات كمشا
 لل اية.

مهدت ظاىرة االلػرتاب عػن الػ ات  كالػف ابتػدأت مػع نشػوا اجملتمػع الطبقػي  
لظهػػور العديػػد مػػن املشػػاكل معهػػا.  ثمػػة مشػػاكل بيئيػػة نا ػػة عػػن الػػرتاب اإلنسػػاف 
عن الطبيعة  كأخرل اجتماعية منبثقة عن الرتاب اإلنسػاف عػن أخيػو اإلنسػاف. إذل 

كػل ذلػك مثػػة متةسسػات سػلطوية نا ػ ة ظهػػرت علػا أسػاس األيػػديولوجيات جانػ   
املتمحػػورة حػػػوؿ الرجػػػل. كػػػاف مػػػن الواجػػ  توجيػػػو االنتقػػػادات لكػػػل ذلػػػك لتحقيػػػب 
العػػودة إذل جػػوىر اإلنسػػاف عامػػة كاملػػرأة خانػػة. يتػػوارل يف العػػودة إذل جػػوىر املػػرأة  

يديولوجيػة نظػاـ  كػرم إعادة تشكيل اإلنسانية من جديد علػا أساسػو. كتػا أف األ
مصوغ توج  ما طمدـ املصاحل االجتماعية العامة؛ من الضركرم إذان حتديد املصاحل 
اإلنسػػػػانية كإبػػػػداا مواقػػػػن معينػػػػػة تقتضػػػػاىا لكػػػػي نسػػػػػتطيع نػػػػيالة تلػػػػك املصػػػػػاحل 
اإلنسػػانية علػػا الصػػعيد الفكػػرم. كػػاف سمػػوذج اجملتمػػع املشػػاعي البػػدائي سمطػػان تشػػكل 

كز إذل املسػاكاة كاحلريػة كالعدالػة يف سػبيل املصػاحل اإلنسػانية توج  نظاـ  كرم مرت
ً  ى ا املوديل أساسان سنرل أف أيديولوجية حترر املرأة ليست مقتصرة  العامة. كلو ايي
علػػػػا كواػػػػا أيديولوجيػػػػة جنسػػػػية  قػػػػط  بػػػػل ىػػػػي أيديولوجيػػػػة التحػػػػرر االجتمػػػػاعي  

من طرؼ آخػر  كتػا أف املػرأة ىػي كأيديولوجية حترر اإلنسانية كبالتارل الرجل أيضان. 
القطاع األكثر تعر ان للسػحب كاال ػطهاد   ػالتحرر كاهػالص صمػ  أف يبػدأ منهػا  
كيتحػػتم القبػػوؿ يف اايػػة املطػػاؼ بةنػػو ال ظمكػػن تةسػػيه نظػػاـ دظمقراطػػي مرتكػػز إذل 

 احلرية كاملساكاة  دكف تبا أيديولوجية شاملة كه ه. 
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تواجػد مػع الفكػر. كأىػم املزايػا الػف متيػزه عػن خرج اإلنساف من عػادل احليػواف  ك 
احليواف ىي كونو ناح  إرادة  كمتتعو تىلىكة اإلدالا بالقرار  كاألىم من ىػ ا كذاؾ 
ىػػػو امتالكػػػو القػػػوة الفكريػػػة. بالتػػػارل  األيػػػديولوجيات املتطػػػورة كوحػػػدة مػػػن جممػػػوع 

تطػػػور  األ كػػػار البػػػارزة علػػػا ىػػػدل أىػػػداؼ كمقانػػػد معينػػػة  تتطػػػور يف كػػػل مرحلػػػة
طبيعيػػػػة ككػػػػل ديناميكيػػػػة اجتماعيػػػػة اعتمػػػػادان علػػػػا أسػػػػه خمتلفػػػػة. حػػػػ  لػػػػو ت ػػػػريت 
األ كار  أشكاؿ اإلنتاج  الكيانات االجتماعيػة؛ إال أف احلقيقػة الػف تظػل اابتػة ال 
تت ري  ىي أف األ راد أك اىلماعات ال ظمكػن أف تبقػا بػدكف أيديولوجيػة. حػ  البػص 

ة األيديولوجيػػػة  هلػػػا أيػػػديولوجيات تتبناىػػػا كتػػػدا ع الػػػف تػػػزعم أاػػػا تػػػدا ع عػػػن عدميػػػ
 عنها. 

شهدت منطقة الشرؽ األكسط ميالد األيديولوجيات العظما علا الدكاـ من  
.  ح  األدياف الثالاة الك ل الف تركت بصماهتا  بدايات تطور البشرية كح  اليـو

ة لتلػػػك األديػػػاف علػػا العػػػادل اليػػػـو  ككػػػ لك الزرادشػػػتية الػػػف تشػػػكل األر ػػػية اهصػػػب
الثالاػػػة؛ قػػػد كلػػػدت كنشػػػةت يف ىػػػ ه األرا ػػػي. إذل جانػػػ  ذلػػػك  كباالرتبػػػاط مػػػع 
البحػػػػث الػػػػدائم عػػػػن احليػػػػاة العظمػػػػا كالتطلػػػػع إليهػػػػا  كنػػػػل اإلنتػػػػاج األيػػػػديولوجي 
كالتطػػػورات األيديولوجيػػػة ذركهتػػػا يف ىػػػ ه السػػػاحة. طبيعػػػي أف نػػػتفهم عالقػػػة ذلػػػك 

ي  كمػػرتبط بػػو بكػػػل كااقػػة. كعػػػدـ القػػدرة علػػػا  ا ػػرنا باعتبػػاره ظمثػػػل البيعػػد التػػػارطم
تفسػػري التػػػاريخ أك تقييمػػػو  يعػػػا العجػػػز عػػػن تفسػػػري احلا ػػػر أيضػػػان. لػػػ ا  مػػػن املهػػػم 
تكاف إدراؾ دكا ع كالدة ى ا القدر من األيديولوجيات الك ل يف الشػرؽ األكسػط 

ال ريع    كأسباب كنوؿ شعوبو اليـو إذل حاؿ تفتقر  يها إذل القوة  كتعاشل الفشل
كالنكسات باستمرار. يتوج  الفهم ملاذا بدأ التػاريخ البشػرم باإلهلػات اإلنػاث  ال 

 باألسالؼ كاآلهلة ال كور؛ كعقد الركابط بني ى ا األمر كالواقع املعاش حاليان.  
إذل دراسػػػػة التػػػػاريخ بػػػػداان مػػػػن العهػػػػد النيػػػػوليف كاإلهلػػػػات  PKKنزعػػػػت قيػػػػادة 

السيكي للتاريخم  كحتليػل املرحلػة النيوليتيػة برنػرار اإلناث )علا نقيو املفهـو الك
كبري. كطرحت ذلك علا جدكؿ نقاشات املرأة كمنها علا اإلنسانية  عاا. ذلػك 
أف الشػػركع باحليػػاة جمػػددان  كعػػدـ  قػػدااا  بػػل اكتسػػا ا علػػا رمػػو أقػػول كأمػػل؛ إسمػػا 
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علػػػػػػا كجػػػػػػو  يبػػػػػػدأ بالنيوليتيػػػػػػة ال حمػػػػػػاؿ بالنسػػػػػػبة لشػػػػػػعوب الشػػػػػػرؽ األكسػػػػػػط كاملػػػػػػرأة
 اهصوص. 

مرحلة العهد األمومي ىي نظاـ تواجد مع األيديولوجية املتمحورة حػوؿ املػرأة. 
كدل يػػدم ر ىػػ ا النظػػاـ إال بتطػػور نظػػاـ أيػػديولوجي خمػػالن لػػو. متيػػزت املػػرأة يف العهػػد 
األمػػومي بقػػوة ملحوظػػة علػػا نػػعيد املشػػاعر كالعواطػػن كاأل كػػار   شػػكلت اقا ػػة 

تركػػت بصػػماهتا علػػا احليػػاة بةسػػرىا. متخػػو جػػوىر املػػرأة املتسػػم اإلهلػػة األنثػػا الػػف 
 لوه من املصاحل كاحلسابات املختلفة يف العطاا عن إنتػاج مشػرتؾ كاقتسػاـ مشػرتؾ 
يف عامػػػػة اجملتمػػػػع. كلعػػػػدـ علػػػػو أم مػػػػن املصػػػػلحة كاحلسػػػػابات علػػػػا بعضػػػػهما  بػػػػل 

 كخلب قانواا. متاشيهما سوية  أدل ذلك إذل سيادة املساكاة يف عمـو اجملتمع  
مػػػع ت ػػػري شػػػكل اإلنتػػػاج كشػػػركع الرجػػػل باكتسػػػاب مزايػػػا خمتلفػػػة يف السػػػاحات 
اإلنتاجيػػة  ظهػػرت تشػػكيالت كتكوينػػات جديػػدة. أمػػا االختال ػػات يف التكوينػػات 
الركحية  كامليزات الفكرية املكتسبة  تطورت ارتباطان باألر ية املادية القائمة آنػ اؾ. 

ر كاحلالػة الركحيػػة املختلفػػة عمػػا ىػي لػػدل املػػرأة الػػف ىكػ ا تطػػورت املشػػاعر كاأل كػػا
أبػػدعت اجملتمػػع النيػػوليف  كبػػرزت كبػػديل هلػػا علػػا أسػػاس اهليمنػػة ال كوريػػة. ىػػ ا مػػا 
أدل بػػػػدكره مػػػػػع مضػػػػػي الوقػػػػت إذل تشػػػػػكيل كيػػػػػاف جديػػػػد بػػػػػديل للنظػػػػػاـ األمػػػػػومي 
كخمتلػػػػن عنػػػػو  كتطػػػػور نظامػػػػو  ػػػػمن نطػػػػاؽ أيديولوجيػػػػة ذكوريػػػػة تسػػػػلطية بعػػػػد أف 

سػػه يف كا ػػة ميػػادين احليػػاة. أم أف الرجػػل أكجػػد البػػديل للنظػػاـ املتمحػػور حػػوؿ متة
املػرأة  يف ميػادين العاطفػة كالػػركح كالفكػر أكالن  كمػن مث متةسػػه كتوطػد ليجلػ  معػػو 

نراعان بني األنظمة. كالرتب اإلنساف عػن ذاتػو بانفصػالو عنهػا  كػدليل  –طبيعيان  –
اإلنسػػاف. ظمكننػػا القػػوؿ أف نظػػاـ اجملتمػػع علػػا مػػدل ابتعػػاد الرجػػل ب اتػػو عػػن جػػوىر 

الطبقػػػػي األكؿ ذا اهليمنػػػػة ال كوريػػػػة قػػػػد نشػػػػة كتشػػػػكل علػػػػا أسػػػػاس مضػػػػاد ىلػػػػوىر 
 اإلنساف علا الصعيد األيديولوجي. 

دل يتحقب احتكار كسائل اإلنتاج كطبػع اإلنتػاج بطػابع الرجػل لػدل العبػور مػن 
األلفػػي عامػػان علػػا كجػػو العهػػد األمػػومي خػػالؿ  ػػرتة كجيػػزة  بػػل  ػػل مرحلػػة تنػػاىز 

التقريػػػ . لكػػػن ىػػػ ا العبػػػور اتسػػػم بطػػػابع التطػػػور الطبيعػػػي يف تطػػػوره يف اجملتمعػػػات 
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الزراعيػة  بينمػػا كػاف اوريػػان يف اجملتمعػػات األخػرل. يف حػػني دل يتطلػ  ت ػػري الظػػركؼ 
املادية للحياة  ػرتة طويلػة يف مرحلػة العبػور  ذمػد أف الكيػاف األيػديولوجي  أم اقا ػة 

اإلنػػػاث  قػػػد احتضػػػن زمنػػػان قػػػارب األلفػػػي عامػػػان لت يػػػريه. أم  بينمػػػا ك ػػػع اإلهلػػػات 
النظاـ ال كورم التسلطي بدائلو علا أنعدة خمتلفة بسرعة كبرية  إال أنو دل يستطع 
حتقيب ذلك بسهولة علا الصعيد األيديولوجي. ذلك أف األيديولوجيػة الػف خلقتهػا 

 ايب  وىر اإلنساف كاألرض. املرأة عميقة لل اية  كمتج رة الرتباطها الو 
ـي الػػ كورم املهػػيمن اآلهلػػةى الػػ كور حمػػل اإلهلػػات اإلنػػاث مػػن  حينمػػا ك ػػع النظػػا
خػالؿ أالعيبػػو امليثيولوجيػػة كالدينيػػة  بػدأ نظػػاـ اإلهلػػة األـ باالنػػدحار كاالنػػداار. أم 
أف  قػػػػداف املػػػػرأة حلقيقتهػػػػا األلوىيػػػػة كػػػػاف النقطػػػػة األٌس اهلامػػػػة يف خسػػػػارهتا. عنػػػػدما 

 سرت املرأة أيديولوجيتها بدأت تفقد كل ما متلكو ركيدان ركيدان. خ
أمػػا اهليمنػػة ال كوريػػة  لػػم تاسػػه نظامهػػا أك ترسػػخو إال بعػػد خلقهػػا مصػػطلا 

الػػػرب"  أم األيديولوجيػػػة البديلػػػة. كيف العهػػػد اإلقطػػػاعي تةنػػػلت البنيػػػة  –"امللػػػك 
. زمػص بالػ كر ىنػا زكاؿ األيديولوجية املتطورة مع نشوا اجملتمع الطبقي أكثر  ػةكثر

اقا ة اإلهلة األـ مع ظهور اليهودية  كاعتالا اإللو ال كر العرش مكااا باعتباره رمػز 
النظاـ ال كورم املهيمن  كإ ػفاا القدسػية كاحلصػانة علػا مصػطلا "اإللػو"؛ حيػث 
أ حا قناعان مقدسان للنظاـ األبػوم يتسػرت بػو ليحقػب "اهلػود كاألبديػة" ل اتػو علػا 

 لو. حد قو 
كلمػػػػا ترسػػػػخت أيديولوجيػػػػة األديػػػػاف التوحيديػػػػة  كلمػػػػا انػػػػدارت األيديولوجيػػػػة 
املتمحػػػورة حػػػوؿ املػػػرأة كانطمػػػرت  كظهػػػر نظػػػاـ يظػػػل قائمػػػان آلالؼ السػػػنني  كإف دل 
يكن أبديان. كال يزاؿ ى ا النظاـ مستمران يف يومنا الراىن أيضان. ظمكننا اعتبار املرحلة 

أيضان من التطور الطبيعي  علا أاا مرحلة عبور ماقتة.  االنتقالية الف عشناىا اليـو
لكن االنتقاؿ إذل نظاـ يرتكز إذل كياف أيديولوجي خمالن للنظاـ القػائم كبػديل لػو  
ليه باألمر السهل. ذلك أنو يتسم بكياف كمةسسة  كاألىم من ذلك ب ىنية تعود 

بػػػػور انتقاليػػػػة. إذل آالؼ السػػػػنني. أمػػػػا خلػػػػب نظػػػػاـ آخػػػػر خمتلػػػػن  يسػػػػتلـز مرحلػػػػة ع
 سػػػػػياؽ تطػػػػػور اإلنسػػػػػانية حينهػػػػػا يكػػػػػوف م ػػػػػايران  ككػػػػػ لك تطػػػػػور كسػػػػػائل اإلنتػػػػػاج  
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كانعكاسػػػها علػػػا احليػػػاة. ىػػػ ا إذل جانػػػ  الفػػػرص الػػػف يتمتػػػع  ػػػا النظػػػاـ املهػػػيمن 
 تكػػوف خمتلفػػة أيضػػان. بالتػػارل سػػينجم عػػػن ذلػػك مرحلػػة نضػػالية شػػاقة كمستعصػػػية  

ثػػر مػػن لريىػػا  كأف تػػدرؾ حتميػػة انتصػػار كعلػػا املػػرأة أف حتػػه بلػػك مػػن الصػػميم أك
 املرحلة االنتقالية ك وزىا لكي يتم خلب النظاـ البديل. 

انبثقت  ربة االشرتاكية املشيدة املعاشة يف االحتاد السػو ييف كىػي عازمػة علػا 
أف تكوف البديل لنظاـ اجملتمع الرأمسػارل  لكنهػا ااػارت. كيعػود السػب  الرئيسػي يف 

خلػػػػب البػػػػديل علػػػػا الصػػػػعيد األيػػػػديولوجي. كانػػػػت تعػػػػـز ىػػػػ ه  ذؾ إذل عجزىػػػػا عػػػػن
التجربػػػػة إذل تشػػػػكيل ذىنيػػػػة بديلػػػػة للنظػػػػاـ االم يػػػػارل  لكػػػػن مػػػػا جػػػػرل ىػػػػو ىزظمتهػػػػا 
النكػػػراا  ػػػاه ال ىنيػػػة الرأمساليػػػة. أم أاػػػا تشػػػبهت بنقيضػػػها كمػػػن مث استسػػػلمت لػػػو 

االشػػرتاكية  لعجزىػػا عػػن تكػػوين البػػديل يف الفكػػر كاأليديولوجيػػة. لػػدل اايػػار نظػػاـ
املشػػػيدة كانػػػت الػػػدعايات الػػػف طورىػػػا النظػػػاـ الرأمسػػػارل علػػػا األللػػػ  تنحصػػػر يف 
اإلدعاا بةف األيديولوجية االشرتاكية ذاهتا قد ااػارت  كأف األيديولوجيػة البورجوازيػة 
ىػي احلاكمػة الوحيػدة األزليػة دكف أم منػا ه هلػا يف العػادل. لقػد قػاـ بدعاياتػو ىػ ه 

و كمسػػركر كمرتػػاح ألبعػػد احلػػدكد. ال ريػػ  أف امل لػػوب عليػػو يف كىػػو كلػػو اقػػة بنفسػػ
الفكػػر كاأليديولوجيػػة  حمكػػـو عليػػو بالفشػػل الػػ ريع يف كػػل املوا ػػيع األخػػرل. كىػػو 
يدرؾ ى ه احلقيقة جيدان  ل ا جهد بكػل مػا يف كسػعو كبػدأ بالقصػن األيػديولوجي 

نطػػاؽ احليػػاة املاديػػة  ال زيػػر علػػا عقػػوؿ البشػػرية  عػػاا ليقنعهػػا بةنػػو ال حيػػاة خػػارج 
كأف كل احملاكالت املب كلة يف البحث عن حياة أخرل ستبوا بالفشل كتػ ى  ىبػاا 
بالتةكيػػػد. مػػػن ىنػػػا ظمكننػػػا إدراؾ االرتيػػػاح الشػػػديد الػػػ م أدل  بالنظػػػاـ نتيجػػػة اايػػػار 
 –االحتاد السو ييف ال م يعت  التجربة األكذل لبناا نيالة ككياف اجتماعي خمتلن 

يف كجػػػػداف اإلنسػػػػاف ك ػػػػااده كعقلػػػػو.  عقػػػػوؿ النػػػػاس  –ظػػػػاـ اجملتمػػػػع الطبقػػػػيعػػػػدا الن
بػػدأت تػػامن متامػػان كتػػا ال يقبػػل اىلػػداؿ  بػػةف النظػػاـ البػػديل لواقػػع النظػػاـ املوجػػود  
البد لو من الرتاجػع عػن خيالػو كطوباكيتػو الوىيمػة  ػ ا الصػدد. كالنظػاـ صمهػد علػا 

بػػةلن كسػػيلة كحيلػػة كػػي ال تتكػػرر قػػدـ كسػػاؽ ألسػػر كجػػداف اإلنسػػاف كقلبػػو كعقلػػو 
مثػػػل ىػػػ ه التجربػػػة مػػػرة اانيػػػة علػػػا اإلطػػػالؽ. كىػػػ ا مػػػا ينسػػػجم مػػػع مسػػػات النظػػػاـ 
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الرأمسػػارل  ألنػػو ال يثبػػت كجػػوده كال يرتسػػخ إال بربعػػاد اإلنسػػاف عػػن إنسػػانيتو كدنػػوه 
أكثػػر مػػن مرتبػػة احليوانػػات. إذف   الوسػػط الػػ م ظمكنػػو إطالػػة عمػػره  يػػو ىػػو الوسػػط 

 يػػػو البشػػػرية مػػػن املرتبػػػة احليوانيػػػة. أمػػػا اإلنسػػػاف الفػػػاحل يف  ديػػػد ذاتػػػو الػػػ م تػػػدنو 
بػػالفكر كاأليديولوجيػػة ك سػػيدىا يف نفسػػو   ي ػػي اايػػة النظػػاـ الرأمسػػارل الػػ م ىػػو 

 أعلا مراحل اجملتمع الطبقي  كبالتارل اندحار النظاـ اهليمنة ال كورية أيضان. 

ة بكػػػل قػػػػوة انطالقػػػان مػػػن  ربػػػػة ىلػػػة النظػػػاـ املهػػػػيمن  الػػػ م حلػػػل ىػػػػ ه احلقيقػػػ
االشػػػرتاكية املشػػػيدة  ػػػ ا الشػػػةف إذل تطػػػوير اػػػ  عدميػػػة األيديولوجيػػػة كاليوتوبيػػػا يف 
اإلنساف حتت اسم "النظاـ العاملي اىلديػد"  كسػعا لتكػريه خمططاتػو للونػوؿ إذل 
مآربػػػو. ألجػػػل ذلػػػك ااػػػاؿ بكػػػل ج كتػػػو علػػػا سػػػاحة الشػػػرؽ األكسػػػط الػػػف تتميػػػز 

رطمي العريػػػب يف إبػػػداع األيػػػديولوجيات كإيصػػػاؿ البشػػػر إذل أنظمػػػة متينػػػة تريااهػػػا التػػػا
رنينة عن طريقها. كبدأ تخططػو ىػ ا بعػد اايػار االحتػاد السػو ييف علػا الفػور  إذ 
هل ا األمر عالقة كايقة ظمكن مالمستها مع املكانة التارطمية املميزة للشرؽ األكسػط. 

ل البديل يف السلطة كالنفوذ أيضان. كإذا  صيالة البديل يف الفكر ستسفر عن تشكي
كددتى اإلطاحة بةم بديل  كرم حمتمل   ما عليك سول البػدا بالصػراع كالنضػاؿ 
ألجػػػػػل ذلػػػػػك مػػػػػن ىػػػػػ ه األرا ػػػػػي الػػػػػف شػػػػػهدت مػػػػػيالد األيػػػػػديولوجيات كاآلمػػػػػاؿ 

 كاألحالـ  لكي تستطيع االدعاا بةنك نظاـ خالد ال ييقهىر. 
دل يػػػػػتمكن مػػػػن تكػػػػػريه ذاتػػػػو كليػػػػػان يف لضػػػػػوف إال أف النظػػػػاـ العػػػػػاملي اىلديػػػػد 

السػػنوات العشػػرة األخػػرية. رتػػا خلػػب بعػػو الت يػػريات القسػػمية يف عػػدة أمػػاكن  أك 
علػػا األقػػػل أدرجهػػا يف الوجهػػػة الػػف يريػػػدىا نوعػػػان مػػا  أك أخرجهػػػا مػػن كواػػػا خطػػػر 

مػة يهدده بعد أف أ رلها من حمتواىا متامان. إال أنو ال يفلا يف ذلك بكػل معػص الكل
يف ساحة الشرؽ األكسط  ذلك أنو مثة قوة خفيػة خمتلفػة  ػوؿ يف الشػرؽ األكسػط  
تتػػوارل يف ج را يتػػو كترابػػو كتنبػػع مػػن تارطمػػو. بػػالطبع ال نقصػػد بػػاألرض ىنػػا معناىػػا 
الفظ املادم احملصور بالرتاب  بل ارتباطػان بالتػاريخ. مػا ىػي ىػ ه القػوة؟ إاػا األنػل 

يالد البشػػرية يف الشػػػرؽ األكسػػػط ليكػػػوف شػػػاىدان األيػػديولوجي الػػػ م متخػػػو عػػػن مػػػ
علا بداية اجملتمعيػة كإبػداع العديػد مػن "أكؿ" االصمػادات كاالكتشػا ات للعديػد مػن 



 241 

العلػػػـو كالتقنيػػػات املوجػػػودة اليػػػـو  كيصػػػبا بالتػػػارل يف مرتبػػػة الصػػػدارة لريادتػػػو سػػػياؽ 
هػػػد النيػػػوليف التطػػػورات للبشػػػرية. كمػػػا ىػػػ ا سػػػول احلقيقػػػة عينهػػػا الػػػف ترتكػػػز إذل الع

كتتميػػػز  ػػػ كر تارطميػػػة عريقػػػة كمتينػػػة.  الشػػػرؽ األكسػػػط قػػػد أكجػػػد الثػػػورة النيوليتيػػػة 
كأحػػػداها  كحقػػػب كجػػػوده مػػػن خػػػالؿ الفكػػػر كالنظػػػاـ املتمحػػػورين حػػػوؿ املػػػرأة علػػػا 
مػػدل آالؼ السػػنني. رلػػم كػػل حمػػاكالت االرمطػػاط كالتهػػاكم إذل احلضػػيو  إال أف 

جػػػوىر الشػػػرؽ األكسػػػط. كىػػػي نفسػػػها اىلػػػوىر ىػػػ ه احلقيقػػػة مػػػا انفكػػػت تتػػػوارل يف 
كحركػػػػة حريػػػػة املػػػػرأة املرتسػػػػخة  ػػػػمن  PKKاهفػػػػي كالقػػػػوم الػػػػ م أكجػػػػد كػػػػالن مػػػػن 

 نفو و.
ىػػػػػ ا اىلػػػػػوىر التػػػػػارطمي  كطػػػػػورت احلركػػػػػة الدظمقراطيػػػػػة  PKKاكتشػػػػػفت قيػػػػػادة 

الوطنية للشع  الكردم علا أساسو. كىنا يكمن املربو األساسي كالػدا ع القػوم 
لية احملاكة  اه منطقة الشرؽ األكسط عامة كالشع  الكػردم خانػة  للماامرة الدك 

. إذ مػن البػديهي أال يقبػل النظػاـ االم يػارل مسػػةلة  PKKدمػثالن يف شخصػية قيػادة 
البقػاا علػا ىػػ ه األرا ػي كالعػـز بشػػكل ال يلػني علػا خلػػب احلريػة ألجػل اإلنسػػانية 

اإلم يػػػارل ذاتػػػو مػػػن خػػػالؿ  مثلمػػػا كانػػػت عليػػػو يف  جػػػر التػػػاريخ  أك هتديػػػد النظػػػاـ
القػػدرة علػػػا بنػػاا إنسػػػاف بػػديل كجمتمػػػع بػػديل كحيػػػاة بديلػػة مضػػػادة للنظػػاـ القػػػائم  
كتبػػػػا احلركػػػػة ىػػػػ ه األىػػػػداؼ كخو ػػػػها نػػػػراعان مشػػػػر ان كمضػػػػنيان يف سػػػػبيلها. زمػػػػص 

  0885بػػػداان مػػػن عػػػاـ  PKKبالػػػ كر ىنػػػا اهلجمػػػات املكثفػػػة املسػػػتهًد ة لقيػػػادة 
مركػػز أيػػػديولوجي ال ينضػػ   كمبدعػػة األيديولوجيػػة الػػػف  –أم القيػػادة –باعتبارىػػا 

تكنتهػػا خلػػب البػػدائل اىلديػػدة املضػػادة للنظػػاـ القػػائم علػػا الػػدكاـ.  القيػػادة تتميػػز 
دكمان بتضمنها طاقات كامنة تاىال لتكوف علا الػدكاـ بػديالن مناىضػان للنظػاـ  متامػان 

 األيديولوجيػة أكالن. كإذا مثلما ىي حػاؿ الشػرؽ األكسػط.  البػديل ال يتحقػب إال يف
أكجدتى البديل يف الفكر كاأليديولوجية  رتا تظل ىزيالن  من النظػاـ القػائم سػنني 
طويلػػة  لكنػػك سػػتظل حتتػػوم يف أحشػػائك علػػا الػػدكاـ اىلػػوىر الػػ م تقػػػدكره دؾ 
دعائمػو كتػةمني اايػػاره كاإلطاحػة بػػو. أمػا االرمػالؿ أك التشػػٌبو أك التطػابب يف الفكػػر  
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وؿ كل شيا مثلما ىو يف حركة ما إسما يعا ااية تلك احلركة. كإذا كاف املعا أك قب
 ب لك نظاـ ما  رنو طمرج من كونو خطر يهدد الطرؼ املقابل. 

بػػػػػػدأ القػػػػػػرف العشػػػػػػرين بقيػػػػػػاـ اػػػػػػورات عظيمػػػػػػة  يػػػػػػو طبعتػػػػػػو بطابعهػػػػػػا كحػػػػػػددت 
ليػػػػة املسػػػػتجدات الثوريػػػػة  يػػػػو. كمػػػػع كلػػػػوج القػػػػرف احلػػػػادم كالعشػػػػرين سػػػػعت اإلم يا

للقضػػاا علػػا آخػػر اػػورة يف العػػادل  أال كىػػي الثػػورة الكردسػػتانية  كإ نػػاا آخػػر اػػورم 
؛ كذلػػػػك كػػػػي تسػػػػتطيع إعػػػػالف ذماحهػػػػا السػػػػاحب يف PKKأيضػػػػان  أال كىػػػػو قيػػػػادة 

العػػادل. كبينمػػا كانػػت املػػاامرة الدكليػػة تتةىػػ  لدطاحػػة بػػآخر اػػورم ك فيػػن منبعػػو  
هتػػػػا أنػػػػو يسػػػػتلـز أال تصػػػػاب الثػػػػورة نػػػػرحت القيػػػػادة يف تلػػػػك األانػػػػاا  ػػػػمن تقييما

الكردسػػتانية بالفشػػل مػػع مطلػػػع القػػرف احلػػادم كالعشػػػرين  كأال ييسػػتػىقىبل ىػػ ا القػػػرف 
بال ياب الثورم  يو. بناا علا ذلك تشكِّل أيديولوجية حترر املرأة الػف أعلنػت عنهػا 

ال بيعػػػدان ىامػػػان كحيويػػػان هلػػ ا اإلنػػػرار كالعػػػـز الػػػ م  0887آذار  7يف  PKKقيػػادة 
أ ػػا ت أبعػػادان جديػػدة لالشػػرتاكية مػػع طػػرح إرشػػاداهتا بصػػدد  PKKيلػػني.  قيػػادة 

أيديولوجية حترر املرأة  كحاكمت كل األيديولوجيات املنتمية للنظاـ الطبقي األبػوم 
الرأمسػػػارل جمسػػػدة يف شخصػػػية الرجػػػل  ككقفػػػت يف كجػػػو كػػػل أشػػػكاؿ  –كاإلم يػػػارل 

تفػػاكت كاالسػػت الؿ  كحتػػدهتا  يعهػػا السػػطوة كالتسػػلط كاال ػػطهاد كاإلجحػػاؼ كال
علا رمو ال نظري لو يف أم قائد اشرتاكي آخر  ملػا حتلػت بػو مػن جػوىر أيػديولوجي 
 –عميب. كقد أدرؾ النظاـ اإلم يارل أعلا دمثل مستويات متةسه اهليمنة ال كوريػة 

كتنبو قبل اىلميع هطر ىػ ه التصػرضمات بالنسػبة لػو كنظػاـ. حيػث عػرؼ حينهػا أف 
PKK   ليه جمرد حركة حتررية كطنية  بل ىو أ ضل مبدع لايديولوجية االشرتاكية

 .  كأع  قوة تكنتها إحياؤىا ك سيدىا بكل عـز
قضػػػية حتػػػرر املػػػرأة بةاػػػا قضػػػية حتػػػرر اإلنسػػػانية يف الوقػػػت  PKKاعتىػػػ ت قيػػػادة 

ذاتػػػػػو   ة رلػػػػػت توقفهػػػػػا ىػػػػػ ا كػػػػػل االدعػػػػػااات اهلشػػػػػة الػػػػػف كػػػػػاف ياججهػػػػػا النظػػػػػاـ 
 يارل استنادان إذل اايار  ربة االشػرتاكية املشػيدة زاعمػان بػةف اليوتوبيػا االشػرتاكية االم

قػػد أ لسػػت كتشػػتتت  كأف النػػاس دل يعػػد لػػديهم مػػثلهم ىػػ ا الطمػػوح ألف تطلعهػػم 
إذل حياة بديلة قد مخد كزاؿ. تتحدد الوجهة الرئيسية يف دياليكتيػك تطػور الثػورات 
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اتػػػػػو  أم قػػػػػوة التنػػػػاقو كحٌدتػػػػػو.  التنػػػػػاقو كتصػػػػاعدىا  حسػػػػػ   ػػػػػد التنػػػػاقو ب 
 PKKحمتػػػػػػدـ بشػػػػػػدة لدرجػػػػػػة لػػػػػػن يبقػػػػػػا حمصػػػػػػوران يف نطػػػػػػاؽ  PKKاىلنسػػػػػػي يف  

 حس   بل سيتعداه ليصٌعد مػن النضػاؿ االجتمػاعي كضمتضػن اىلانػ  الػدظمقراطي 
أيضػػػان مػػػن الثػػػورة  كسػػػياار بقػػػوة علػػػا العػػػادل بةسػػػره دكف أف يبقػػػا يف إطػػػار تركيػػػا أك 

ط. ى ه ىي احلقيقة ذاهتػا الػف أنػابت النظػاـ االم يػارل بػاهللع  الشرؽ األكسط  ق
كاسػػػػتفزتو ليػػػػدبر خمططػػػػات حبػػػػك املػػػػاامرة الدكليػػػػة نتيجػػػػة ذلػػػػك  باعتبارىػػػػا إحػػػػدل 

 الظواىر األساسية الف يها ا كطما ها.
عػن أيديولوجيػة حتػرر املػرأة جمػرد  PKKانطالقان من ذلك  ال يعػد إعػالف قيػادة 

بنشػػاط املػػرأة  بػػل تتضػػمن تصػػديان للمػػاامرة الدكليػػة كإ رالػػان  محلػػة تسػػتهدؼ السػػمو
لتحضرياهتا من حمتواىا بالقياـ  ملة مضادة هلا باسم الشعوب املضػطهىدة  كبػنفه 
السػػػالح الػػػ م اسػػػتيعًمل للحػػػٌط مػػػن شػػػةف ىػػػ ه الشػػػعوب. ذلػػػك أف ىػػػ ه املػػػاامرة 

سػػط برمتػػو  الدكليػػة  كانػػت تسػػتهدؼ نضػػاؿ احلريػػة كالشػػع  الكػػردم كالشػػرؽ األك 
الػػػف أك ػػػحت بكػػػل سػػػطوع مػػػدل إنػػػرارىا  PKKمتمػػثالن يف حتاملهػػػا علػػػا قيػػػادة 

علػػا اإلطاحػػػة بػػػالنه  العصػػػاك التواطػػػام العميػػل داخػػػل نػػػفوؼ احلػػػزب  كعزمهػػػا 
علػػا الكفػػاح يف سػػبيل بنػػاا حيػػاة حػػرة مشػػر ة كبديلػػة يف أحضػػاف الشػػرؽ األكسػػط. 

باسم الشرؽ  PKK حققتها قيادة تعص آخر إنو إطار أيديولوجي حلملة احلرية الف
األكسط كالشعوب كاملرأة  كبادرت  ا قبل أف يباشر النظاـ اهليمنػة ال كوريػة  ملتػو 
االعتدائية  د النضاؿ التحررم. كىػو بالتػارل لػيه معنيػان بػاملرأة  حسػ   بػل يعػا 

شػرتاكية حتقيب االنفتاح كالتج ر ألكؿ مرة يف التاريخ العاملي داخل األيديولوجيػة اال
 ػػ ا املسػػتول الر يػػع. إف اإلعػػالف عػػن أيديولوجيػػة حتػػرر املػػرأة يعػػا ك ػػع اليػػد علػػا 
أعمػػب كأقػػدـ تنػػاقو خفػػي عاشػػتو البشػػرية  كالسػػعي إلصمػػاد احلػػل لػػو لتحقيػػب محلػػة 
مضادة للنظاـ السائد. أم أاا ليست أيديولوجية جنسية معنية  نه كاحد  قػط  

 بل إاا أيديولوجية اجتماعية. 
إف كانػػػت ىنػػػاؾ حركػػػة اشػػػرتاكية مػػػا تسػػػعا حلػػػل القضػػػايا إلنسػػػانية العالقػػػة يف 
القرف احلادم كالعشرين  عليها االرتكاز إذل أيديولوجية متمحورة حوؿ املرأة كشرط 
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ال لص عنو. ذلك أف درب احلل املرتقػ  لكا ػة القضػايا  بػداان مػن تكػريه السػالـ 
الرئيسػػية الػػف تعػػاشل منهػػا البشػػرية؛ ظمػػر  كالدظمقراطيػػة كحػػ  حػػل القضػػايا االجتماعيػػة

من ى ه األيديولوجية. يف احلقيقة  كانطالقان مػن ذلػك   ةيديولوجيػة حتػرر املػرأة  ػد 
ذاهتػػػػػا ىػػػػػي أيديولوجيػػػػػة حتػػػػػرر اإلنسػػػػػاف. كلمػػػػػا تعمقػػػػػت األيديولوجيػػػػػة يف  وليتهػػػػػا 
كأبعادىػػػػا  كلمػػػػا انعكػػػػه ذلػػػػك علػػػػا مسػػػػتواىا التنظيمػػػػي. تعػػػػص آخػػػػر  كػػػػل قفػػػػزة 

ديولوجيػػػػػة يػػػػػتمخو عنهػػػػػا تعػػػػػاظم تنظيمػػػػػي  كىػػػػػ ا بػػػػػدكره يػػػػػادم إذل التصػػػػػاعد أي
العمليػػػاك كبالتػػػارل النضػػػاؿ. إذا نظرنػػػا إذل أيديولوجيػػػة حتػػػرر املػػػرأة علػػػا أاػػػا انفتػػػاح 

  سػػيتجلا أمامنػػا أاػػا تعػػا التعػػاظم يف التنظػػيم PKKك ػػ ر يف نطػػاؽ أيديولوجيػػة 
الػػ ات يعػػد حصػػر أيديولوجيػػة حتػػرر كالعملياتيػػة علػػا حػػد سػػواا. كيف ىػػ ه النقطػػة ب

املرأة يف جنه  قط تضييقان لنطاقها ال لػري  كموقفػان يعتمػد يف أساسػو علػا املفهػـو 
اهاطا القائل بةنو "تتواجد أيديولوجيات طبقية  حس   أما األيديولوجية اىلنسية 

  يستحيل تواجدىا".
ملرأة  كتعػزز ليتحػوؿ لكن  لو أخ نا بعني االعتبار أف أكؿ استعمار طيبِّب  ب ا

 يمػػا بعػػد إذل اسػػػتعمار طبقػػي؛ سػػنرل أنػػػو مػػن البػػديهي كالضػػػركرم أف تكػػوف املػػػرأة 
نػػػػػػاحبة أيديولوجيػػػػػػة  باعتبارىػػػػػػا أكؿ كطػػػػػػن  كأكؿ طبقػػػػػػة  كأكؿ جػػػػػػنه مسػػػػػػحوؽ 
كمضطهىد. ح  أنو لو أتينا للحقيقػة   ػةكؿ أيديولوجيػة بػدأت مػع املػرأة كأف كانػت 

أيديولوجيػػػػة خاليػػػػة يف أ كارىػػػػا كليػػػػان مػػػػن التفػػػػاكت بشػػػػكلها البػػػػدائي  كريػػػػان  كىػػػػي 
كاال ػػػػطهاد كاالسػػػػتعمار. كإذا مت عصػػػػرنة ىػػػػ ه األيديولوجيػػػػة كتكييفهػػػػا مػػػػع يومنػػػػا 
احلا ػػر  سػػتتمخو حينهػػا عػػن حػػل الكثػػري مػػن القضػػايا األساسػػية العالقػػة. كإذ مت 
قبػػوؿ أيديولوجيػػػة كهػػػ ه   يتحػػتم بالجػػػداؿ ر ػػػو األيػػديولوجيات املتمحػػػورة حػػػوؿ 

لرجػػل  كالبػػارزة مػػع اجملتمػػع الطبقػػي منػػ  انػػداار احليػػاة املتمحػػورة حػػوؿ املػػرأة كحػػ  ا
راىننػػػا  ككػػػ لك ر ػػػو كػػػل املاسسػػػات املتكونػػػة توجػػػ  األيػػػديولوجيات املتمحػػػورة 
حػػػوؿ الرجػػػل  كعلػػػا رأسػػػها ماسسػػػة العائلػػػة كاىلػػػيش كالدكلػػػة. تتضػػػمن أيديولوجيػػػة 

أساسػو  كتعتمػد علػا انتقػاد كػل الظػواىر  حترر املرأة انتقاد كاقع اجملتمػع الطبقػي مػن
املاديػػػة إذل خسػػػارة اإلنسػػػانية  يعػػػود الػػػرتاب اإلنسػػػاف عػػػن ذاتػػػو إذل نشػػػوا اجملتمػػػع 
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الطبقي  كهل ه احلقيقة عالقة كايقة بعجز النظاـ القائم عن إصماد قوة احلل للقضػايا 
 الف تعاشل منها البشرية يف القرف احلادم كالعشرين. 

لػػػركح اجملتمػػػع املشػػػػاعي  PKK  يتسػػػػم عػػػدـ نسػػػياف قيػػػػادة انطالقػػػان مػػػن ذلػػػك
البػػدائي  أم العهػػد النيػػوليف  يف أم كقػػت مػػن األكقػػات  بػػل إحياؤىػػا ك سػػيدىا؛ 
تعاشل سامية لل اية. كذلك أف ى ا تعبري عن عدـ استسالمها التاـ للحضارة البتة  

شل يف إحشػػػاا حيػػػث كجػػػدت دكمػػػان معػػػاشل نبيلػػػة كأمػػػوران متػػػت  بصػػػلة للجػػػوىر اإلنسػػػا
املشاعية. هل ه العلة نزعت دكمان إذل ملا اهلوة بني اإلنسانية كاجملتمع  كبػني اىلػوىر 
املتػػػوارم يف بػػػدايات اجملتمعيػػػة. مػػػن ىنػػػا   ػػػةكؿ مػػػا يلزمنػػػا ىػػػو التحلػػػي بفكػػػر العهػػػد 
النيوليف كنتيجة طبيعية لػ لك  تعػص آخػر  اكتسػاب األيديولوجيػة املتمحػورة حػوؿ 

حيػػػة أخػػػرل  ةيديولوجيػػػة حتػػػرر املػػػرأة ىػػػي أيديولوجيػػػة تكييػػػن الثقا ػػػة املػػػرأة. مػػػن نا
النيوليتية  الف اكتشفت  يهػا العديػد مػن األمػور كأكجػدت الكثػري مػن االكتشػا ات 
الػػف تطػػور عليهػػا سػػياؽ الشػػرؽ األكسػػط  مػػع عصػػرنا الػػراىن. أم  تكييػػن الفكػػر 

سػػتويات كأكثرىػػا بدائيػػة  املتمحػور حػػوؿ املػػرأة يف تلػػك احلقبػػة  كاملتواجػػد بةبسػػط امل
كالػػػ م أكجػػػد اإلنسػػػانية كطػػػور اجملتمعيػػػة  كاهػػػارل متامػػػان يف أحشػػػائو مػػػن كػػػل أنػػػواع 
االستعمار كالتفاكت كاملصاحل األنانية كاحلركب كالنزكعػات؛ مػع عصػرنا احلػارل لكػي 
 توجد احللوؿ املرتقبة للقضايا الثقيلة الف تعيشها اإلنسانية  طبقان ملا كانػت عليػو يف

  جر التاريخ من ر اه كاطمئناف.
إاػػػا أيديولوجيػػػة تسػػػتهدؼ تػػػةمني األجػػػواا لتوجيػػػو اإلنسػػػانية رمػػػو ذاؾ النظػػػاـ 

اهاكم من التفاكت كاالسػتعمار  أم  –كإف كاف نظامان بدائيان  –االجتماعي األكؿ 
إذل العهد النيوليف  كحتقيب كالدهتا كانتعاشها اانية كػ"إنساف حقيقػي" اعتمػادان علػا 
جػػػ كرىا األنػػػػلية؛ كذلػػػك يف سػػػػبيل تكػػػػريه حتػػػرر اإلنسػػػػانية كخالنػػػها. مػػػػن ىنػػػػا 
 ةيديولوجيػػة املػػرأة ىػػي احملطػػة األخػػرية الػػف ستونػػلنا إليهػػا األيديولوجيػػة االشػػرتاكية 
املتمحػػورة حػػوؿ املػػرأة كاملسػػار العلمػػي كلتػػاريخ اجملتمعػػات. كقػػد أ صػػحت اهػػػ ات 

ملو ػػػػػػػوعية احلاليػػػػػػػة يف القػػػػػػػرف احلػػػػػػػادم النضػػػػػػػالية االجتماعيػػػػػػػة املا ػػػػػػػية كالظػػػػػػػركؼ ا
 كالعشرين  عن األشمية العظما هل ه األيديولوجية بالنسبة لتحرر اإلنسانية. 
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 PKKاأليديولوجيػػػػػة التحرريػػػػػة املتمحػػػػػورة حػػػػػوؿ املػػػػػرأة  كالػػػػػف نػػػػػالتها قيػػػػػادة 
توجػػػػػ  انتقادىػػػػػا لالشػػػػػرتاكية املشػػػػػيدة يف ظرك نػػػػػا الراىنػػػػػة الػػػػػف تسػػػػػودىا الرأمساليػػػػػة 

ة؛ ليست أيديولوجية  امينيػة. أم ال تسػتهدؼ حتػرر جػنه لوحػده  بػل إاػا اللي الي
تتبػػص مواقػػن تطػػرح إرشػػادات احللػػوؿ الالزمػػة للقضػػايا الرئيسػػية الػػف تشػػ ل جػػدكؿ 
أعمػاؿ اإلنسػػانية  بػػداان مػػن حػػل مشػػاكل احلػػرب  كحػػ  تكػػريه عػػادل سػػلمي حػػر  

–كتنػػػاقو الطبيعػػػة  اإلنسػػػاف –كمػػػن التناقضػػػات الطبقيػػػة  إذل تناقضػػػات الطبيعػػػة 
 اإلنتاج  كح  التناقو بني اىلنسني أيضان. 

بػػال شػػك  كػػل األيػػديولوجيات املتحكمػػة تسػػار اإلنسػػانية حػػ  يومنػػا  تتسػػم 
بطػػابع ذكػػػورم مهػػػيمن كلالػػػ   كتشػػػمل أبعػػادان طبقيػػػة كاسػػػتعمارية إم ياليػػػة. لكػػػن 

قػػػد عمػػػل املوقػػػن البيعػػػد النا ػػػ   يهػػػا كالضػػػارب للنظػػػر ىػػػو بيعػػػد اهليمنػػػة ال كوريػػػة. ك 
الػػ كورم املهػػيمن كالشػػائع يف اجملتمػػع علػػا مػػواراة ىػػ ه احلقيقػػة عػػن األنظػػار لقػػركف 
مديػػدة. ألجػػل ذلػػك تػػ ز أشميػػة نػػيالة أيديولوجيػػة متمحػػورة حػػوؿ املػػرأة يف الفكػػر  
كبػػديل ملػػا ىػػو قػػائم  كتتجلػػا بو ػػوح أشميػػة تنظيمهػػا للشػػركع يف الكفػػاح يف سػػبيل 

 اإلنسانية. 
رر املرأة ال تعتمد علا العنن أك الض ط.  األيديولوجية املتكونة أيديولوجية حت

يف أكؿ تنظيم اجتماعي يف التاريخ  كانػت باألنػل متمحػورة حػوؿ املػرأة. كأكؿ إلػو 
ظهػػػر يف ىػػػ ه املرحلػػػة كػػػاف أنثػػػا  ك يمػػػا بعػػػد ظهػػػرت اآلهلػػػة الػػػ كور  أك بػػػاألحرل 

تػػارل كػػل املواقػػن  ككػػل تبػػدت اآلهلػػة علػػا شػػكل أربػػاب ذكػػور  يمػػا بعػػد لت ػػدك بال
األيػػػػػػديولوجيات  كمنػػػػػػو كػػػػػػل التنظيمػػػػػػات "االقتصػػػػػػادية  االجتماعيػػػػػػة  السياسػػػػػػية  

اخل" املعتمػػدة عليهػػا ذات ىيمنػػة ذكوريػػة حاكمػػة  لتحتػػوم …الثقا يػػة  العسػػكرية 
يف أحشػػائها الشػػدة كالضػػػ ط كالقمػػع كالقهػػػر كاال ػػطهاد كالفػػػرز الطبقػػي كاحلػػػركب 

ما جل  معو تردم جنه املػرأة كهتاكيػو رمػو القػاع. أمػا املتمركزة حوؿ الرجل. كى ا 
تردم جنه املرأة  ال يعػا سػول ارمطػاط احليػاة بػ اهتا. كىػ ا بػدكره أدل إذل كقػوع 
اجملتمع بةسػره يف األسػر كإ السػو كخسػارتو. ىكػ ا  تحػت األبػواب علػا مصػراعيها 

تقػػػػػػـو  حلػػػػػػركب ال هتػػػػػػدأ كال يمػػػػػػد حػػػػػػ  يومنػػػػػػا الػػػػػػراىن. هلػػػػػػ ه األسػػػػػػباب بالػػػػػػ ات
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األيديولوجيػػػػػة التحرريػػػػػة املتمحػػػػػورة حػػػػػوؿ املػػػػػرأة بتوجيػػػػػو االنتقػػػػػادات الالذعػػػػػة لكػػػػػل 
التنظيمات ذات اهليمنة ال كورية. كال تكتفي ب لك  بػل تكػا ا لتحويلهػا كت يريىػا 
إل فاا طابع املرأة عليها  ذلك أاا تاكد علا أنو مػن املسػتحيل احلػد مػن احلػركب 

 املي بةم شكل آخر.املندلعة أك توطيد السلم الع
مثلمػػػػا تيعتػػػػ  املاسسػػػػات العسػػػػكرية أكثػػػػر األمػػػػاكن الػػػػف تطػػػػورت  يهػػػػا اهليمنػػػػة 
ال كورية كتةسست يف نظاـ اجملتمع الطبقي األبوم؛ ظمكن النظر إذل ماسسة العائلة 
أيضان  ػ ا املنظػار. أم أف األسػرة أيضػان ماسسػة ذات ىيمنػة ذكوريػة  كىػي بئػر بػال 

املػرأة كالرجػل بػةخطر األشػكاؿ كأ ظعهػا. لكنهمػا اليػػـو ال  قػاع  يسػقط  يػو كػل مػن
يػػػػدركاف متامػػػػان مػػػػدل سػػػػقوطهما كهتاكيهمػػػػا رمػػػػو القعػػػػر يف ديػػػػاجني الظلمػػػػات. إاػػػػا 

االسػػػتعمارية. لػػػ ا  –األر ػػػية اهصػػػبة الػػػف تطػػػورت عليهػػػا كػػػل األنظمػػػة االم ياليػػػة 
لكيػػػػة  كتتخػػػػبط  يهػػػػ

ي
ا املػػػػرأة يف احلرمػػػػاف  العائلػػػػة القائمػػػػة تسػػػػودىا الديكتاتوريػػػػة كامل

كاآلالـ ككةنو قدرىا احملتـو  حيث هتمشت يف كل شيا كجردت منػو. ألجػل ذلػك 
للبػػػت العاطفيػػػة علػػػا املػػػرأة كحيرمػػػت مػػػن التعبػػػري عػػػن أم حػػػب هلػػػا أك املطالبػػػة بػػػو  
كأ ػػػػحت كائنػػػػان مقتصػػػػران علػػػػا العواطػػػػن كال رائػػػػز. ىكػػػػ ا مػػػػورس انتهػػػػاؾ حقػػػػوؽ 

استهتاران  كحتقب االعتداا عليهػا بػة ظع األسػالي  اإلنساف بةسوأ األشكاؿ كأكثرىا 
داخل ى ه املاسسة. هل ه العلػة تػر و األيديولوجيػة التحرريػة املتمحػورة حػوؿ املػرأة 
ماسسة العائلة القائمػة الػف ينػب املػرأة داخلهػا  كترتػةم تةسػيه سمػط عػائلي جديػد 

كتسػتهدؼ الونػوؿ دظمقراطي ياسسو الرجل احلر كاملرأة احلرة علا أسه متسػاكية  
 إليو. 

ال تتبػػػص األيديولوجيػػػة التحرريػػػة املتمحػػػورة حػػػوؿ املػػػرأة املواقػػػن املعتمػػػدة علػػػا 
حترير جنه لوحده  أم جنه املرأة  بل إاا أيديولوجية اجتماعية تسػتهدؼ حتريػر  
كػػػل القطاعػػػات الػػػف  ػػػر ا نظػػػاـ اجملتمػػػع الطبقػػػي األبػػػوم بسػػػالح "الػػػ كورة"  يف 

للتخريبػات كالػدمار الػ م خلقػو منطػب امللكيػة اهانػة ذك اهليمنػة اجملتمع. كبتنبههػا 
ال كوريػة يف شخصػػية كػل مػػن املػرأة كالرجػػل معػان علػػا مػر أربعػػة آالؼ عامػان؛ تسػػعا 
إذل التقػاا كػػل مػن جػػنه املػرأة كجػػنه الرجػػل  وىرشمػا األنػػيل الػ م كانػػا يتحليػػاف 
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قيامهػػػا بػػػرجراا ت يػػػريات بػػػو يف أكذل مراحػػػل اجملتمعيػػػة لدنسػػػانية  كذلػػػك مػػػن خػػػالؿ 
ج رية علا ى ه التةاريات السلبية املضادة للطبيعة اإلنسانية األنػيلة. بالتػارل  هػي 
تو ػػا بكػػل سػػطوع بةنػػو مػػن احملػػاؿ بنػػاا امػػرأة حػػرة  رجػػل حػػر  عالقػػة حػػرة  عائلػػة 
دظمقراطيػػة متسػػاكية  بالتػػارل مػػن احملػػاؿ بنػػاا جمتمػػع دظمقراطػػي حػػر؛ مػػا دل يػػتم الصػػراع 

إذل ذاؾ اىلػػوىر املػػ كور. تعػػص آخػػر  هػػي  كلكػػي تبػػا جمتمعػػان حػػران  تعتمػػد للعػػودة 
علػػا بنػػاا اإلنسػػاف الػػ م يفكػػر  ريػػة كيبػػني إرادتػػو  ريػػة بريػػادة املػػرأة كتػػدريبها إيػػاه 
كقيامهػػا بتحويلػػو كت يػػريه بنائػػو. لكػػن  كقبػػل ذلػػك  يسػػتلـز تعػػرؼ جػػنه املػػرأة علػػا 

نسػػاشل لالنضػػماـ  ٌمػػة كنشػػاط إذل اجملتمػػع علػػا طبيعتػػو األنػػلية كالتقائػػو  ػػوىره اإل
ىػػ ا األسػػػاس. ىكػػػ ا   ػػػاملرأة الػػف طاملػػػا خسػػػرت علػػػا مػػر التػػػاريخ  سػػػتحقب ذاهتػػػا 
كتنضػػػػػم بشػػػػػكل إرادم للحيػػػػػاة االجتماعيػػػػػة لتصػػػػػبا نػػػػػاحبة قػػػػػرار  يهػػػػػا. بالتػػػػػارل 

  ستتشكل األر ية االجتماعية الف تثب بفكر املرأة كحترـت إرادهتا. 
مخػػه مبػػادئ أساسػػية لايديولوجيػػة  PKKاس حػػددت قيػػادة علػػا ىػػ ا األسػػ

التحررية املتمحورة حوؿ املرأة كالف لػدت ميلكػان للعائلػة اإلنسػانية كثمػرة للدراسػات 
كالبحواػػػػات التارطميػػػػة كاأليديولوجيػػػػة العميقػػػػة. تتطػػػػابب ىػػػػ ه املبػػػػادئ مضػػػػمونان مػػػػع 

نظػاـ أيػديولوجي   لكنهػا تتميػز بYAJKاملبادئ األساسية املنصوص عليهػا ألجػل 
 أمل كأحصن.

بناا عليو  تقبل أيديولوجية حترر املرأة بالوطنية كةكؿ مبدأ هلػا. أم أف التشػبث 
باألرا ػػػي الػػػف نشػػػةت  يهػػػا  ىػػػو أكؿ مبػػػدأ أليديولوجيػػػة حتػػػرر املػػػرأة. ذلػػػك أف أم 
 كر أك نظاـ أيديولوجي منقطع عن ج كره ال ظمكنو محايػة كجػوده بتاتػان. كأم  كػر 

ن نولو  ليه تكنتػو الونػوؿ إذل مآربػو أيػان كػاف النظػاـ )أك الطبقػةم الػ م مبتور ع
طمدمو كيعمل لو. من املهم تكػاف أف تت ػ ل  كػرة مػا مػن أنػوهلا أكالن  كأف حتتػوم 

 علا الوطنية يف جوىرىا.
تطوير اإلرادة احلرة كالفكر احلر ىو املبدأ الثاشل يف أيديولوجية حترر املرأة  ذلك 

كػػٌل مػػن املػػرأة كالرجػػل علػػا السػػواا قػػد حتطمػػت مػػع نشػػوا اجملتمػػع الطبقػػي  أف إرادة  
كحتػػوؿ النػػاس إذل كائنػػات حمػػدكدة التفكػػري كبعيػػدة عػػن قػػوة الفكػػر يف كنػػن النظػػاـ 
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القػػائم. بالتػػارل  ػػرطراا التعػػديالت اىل ريػػة علػػا ىػػ ه الظػػاىرة التارطميػػة يف املػػرأة أكالن 
الثػػاشل أليديولوجيػػة حتػػرر املػػرأة؛ إسمػػا يعػػا بنػػاا  كاجملتمػػع اانيػػان مػػن خػػالؿ تطبيػػب املبػػدأ

جمتمػػع حػػر مسػػتقل التفكػػري )كيتمثػػل ذلػػك يف شخصػػية املػػرأةم  قػػادر علػػا العطػػاا  
 يقرر بررادتو احلرة  كظمتلك القوة كالصالحية كاحلاكمية لتعيني مصريه. 

د اف املبػدأ الثالػػث ىػػو؛ بلػػوغ املػػرأة لتنظػيم معتمػػد علػػا الفكػػر كاإلرادة احلػػرة بعػػ
حرمػت مػػن ذلػػك بةشػػد األشػػكاؿ. لقػد زج بػػاملرأة كالشػػعوب حتػػت حاكميػػة اهليمنػػة 
األيديولوجية قبل كل شيا يف املراحػل التارطميػة السػابقة. مػع تطػور السػطوة كالنفػوذ 
 قدت املرأة نظامها كتنظيمها املتحمورين حوهلا آلالؼ السنني  كقيػدِّر هلػا ال ػور يف 

ري. كػاف النظػاـ السػائد يف بنيػة النظػاـ األمػومي معتمػدان عدمية التنظيم كالتمزؽ الكبػ
علػػا املسػػػاكاة كالعدالػػة كاحلريػػػة حسػػ  القػػػوة ال اتيػػة للمػػػرأة ككػػاف يسػػػتمد قوتػػو مػػػن 
تكريه اجملتمعية  يو بريادة املرأة  أم من التنظيم الراسخ. كمع خسارة ى ا التنظػيم 

ا بالػ ات يتضػا اهلػدؼ مػن بدأ تاريخ خسارة املرأة كالشػعوب كالبشػرية  عػاا. كىنػ
املبدأ الثالػث أليديولوجيػة حتػرر املػرأة يف إيقػاؼ ىػ ه اهسػائر  كإعػادة بنػاا مسػتول 
تنظيمي قوم يف اجملتمع كمتمثل يف شخصية املرأة  متامان مثلما كانت عليو احلاؿ يف 
بػػػدايات التػػػػاريخ. هلػػػػ ه العلػػػػة ترتػػػػةم أيديولوجيػػػػة حتػػػػرر املػػػػرأة حتميػػػػة تةسػػػػيه حيػػػػاة 

طرة كتنظيم مرتكز إذل احلرية. اإلنساف لري املنظم )العشوائيم ال شيا. ذلػك كمشا
أف العبػػور عػػن احليػػواف إذل اإلنسػػاف كػػاف عػػ  التنظػػيم كالكػػدح املػػنظم. كأكؿ تنظػػيم 
ابتدأ حوؿ املرأة علا أساس تةديػة كاجبػات األمومػة كرعايػة األطفػاؿ املولػودين. مػن 

تنظيم أكثػر مػن لريىػا ىػي قػوة املػرأة. قػد يبقػا ىنا  القوة الف يستلـز أف تشبث بػال
الرجػػػػػل بػػػػػال تنظػػػػػيم  أك بػػػػػاألحرل  مثػػػػػة تنظيمػػػػػات كثػػػػػرية للرجػػػػػل تتوا ػػػػػب كمفاىيمػػػػػو 
التسلطية. باملقابل من الضركم علا املرأة أف تاسػه تنظيمهػا اهػاص  ػا كمتةسسػو 

 لتعكه طابعها كنب تها علا كا ة امليادين يف اجملتمع.  
تطػػوير النضػػاؿ علػػا أسػػاس اإلرادة احلػػرة كاملشػػاركة يف احليػػاة  املبػػدأ الرابػػع ىػػو؛

بالتساكم. يفيد ى ا املبدأ بةف إحياا املبادئ الثالاة األكذل كبناا اجملتمع احلر كاملػرأة 
احلػػرة  ظمػػر عػػ  خػػوض نضػػاؿ دؤكب كعنيػػد  كأف املشػػاركة أيضػػان ظمكػػن أف تنفػػ  يف 
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أيديولوجيػػة حتػػرر املػػرأة أف تعتػػ   حمػػور ىػػ ا النضػػاؿ. كمػػع ىػػ ا التنظػػيم يتوجػػ  علػػا
حياهتػػػا كلهػػػا كنضػػػاؿ دؤكب ال ينضػػػ   ذلػػػك أف حػػػبه ىويػػػة املػػػرأة بػػػني اىلػػػدراف 
األربعة دل ضمصل إال نتيجة انعداـ النضاؿ   ةنيطت  ا األعماؿ املنزليػة كالطهػي يف 
املطػػػػبخ كاالنشػػػػ اؿ بػػػػاألمور التا هػػػػة. أم أنػػػػو  يػػػػرض عليهػػػػا تقمػػػػص شخصػػػػية هتػػػػتم 

الفارلػػػػػة. لػػػػػ ا يتوجػػػػػ  عليهػػػػػا خػػػػػوض نضػػػػػارل كلػػػػػي شػػػػػامل بػػػػػداان مػػػػػن باألعمػػػػػاؿ 
األيديولوجية كالسياسة  كحػ  التنظػيم كالثقا ػة. باقتضػاب عليهػا أف تنا ػل يف كػل 
جمػػػاؿ لتشػػػارؾ بكػػػل محػػػاس كانػػػد اع يف كا ػػػة سػػػاحات احليػػػاة لت ػػػدك بػػػ لك أ ضػػػل 

اهتػا باألعمػاؿ منظِّمة كسياسية ك نانة كعاملة علػا سػبيل الػ كر؛ ال أف حتكػم علػا ذ
املابػدة يف تنشػػئة األطفػاؿ كاالىتمػػاـ باألعمػػاؿ املنزليػة  حسػػ . أم أف أيديولوجيػػة 
حترر املرأة تتطلع إذل حتويل احلياة إذل أر ية خصبة للنضاؿ املسػتمر يف سػبيل إنقػاذ 
املػػرأة مػػن الو ػػعية الػػف زجهػػا  يهػػا النظػػاـ احلػػاكم حػػ  اليػػـو مػػن ا تقػػار كبػػري للقػػوة 

. كاملساكاة    كالنظر إليها كجنه اافو
بينمػػػا تسػػػتهدؼ املبػػػادئ األربعػػػة املػػػ كورة أعػػػاله الصػػػراع مػػػع الظػػػواىر املركعػػػة 
املفرك ػػػػػػػة بكػػػػػػػل أخطارىػػػػػػػا علػػػػػػػا املػػػػػػػرأة كاجملتمػػػػػػػع كاإلنسػػػػػػػانية  كإطػػػػػػػراا الت يػػػػػػػريات 
كالتحويالت عليهػا توجػ  النضػاؿ املسػتمر؛ يسػتهدؼ املبػدأ اهػامه إعػادة البنػاا 

كمقػػاييه كأسمػػاط جديػػدة لتطػػوير املسػػتجدات النا ػػة للوسػػط علػػا أسػػاس مفػػاىيم 
كتصػػػعيدىا كزيػػػادة  ائهػػػا. تعػػػص آخػػػر  هػػػو يعػػػ  عػػػن إنشػػػاا اىلديػػػد علػػػا أسػػػاس 
اىلمػػاؿ يف الفػػرد كاجملتمػػع ككا ػػة ميػػادين احليػػاة  بػػدالن مػػن القػػدصل البػػارل املػػدم ر. مػػع 

عطاا كالنتاج إذل جدب هتميش املرأة يف ساحات احلياة  حتوؿ العديد من ميادين ال
حيػاة منسػوجة ب ىنيػة متخلفػػة  -امػرأة كػاف أـ رجػالن  –قاحػل  ك ير ػت علػا الفػرد 

 .  لل اية   يقة  ال طعم هلا كال لوف  ال تطاؽ  ككةاا قدره احملتـو
أدل ىػػػػػػ ا القمػػػػػػع كالضػػػػػػ ط إذل الػػػػػػرتاب اىلنسػػػػػػني علػػػػػػا بعضػػػػػػهما كذاهتمػػػػػػا  

ا. كمػػا ىػػ ا الو ػػع سػػول انعكػػاس كخيانتهمػػا  ػػاه بعضػػهما كتفرلهمػػا مػػن جوىرشمػػ
اللرتاب الفرد بني ذاتو كرنساف. أما اإلنساف امل رتب عن ذاتو كجوىره   هو قبػيا  

اجملتمػع املبتػور عػن الفكػر كالتنظػيم كالنضػاؿ   –ال ييطاؽ العػيش معػو. كػ لك املػرأة 
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ودة علػا أم املستوذل عليو كاملستسلم لقػدره  إسمػا ىػو قبػيا.  ػ ا املعػص  ػاملرأة املوجػ
ىػػامش احليػػاة  إمػػا أف متتثػػل لقػػدرىا  نػػوع أعمػػا  أك أف تشػػارؾ يف احليػػاة حسػػ  
ىواىا. كيف كال احلالتني  قػد أنػبحت قبيحػة كسػلعة زىيػدة  سػة  ألاػا تفتقػر إذل 
القوة كاملساشمة حس  جوىرىا ىي. أم أف إ فاا اىلماؿ كالبيعد األسػتتيكي علػا 

رض عليػػو القػػبا كاالرمطػػاط  إسمػػا يشػػكل مضػػموف الفػػرد )كاجملتمػػع كاحليػػاةم الػػ م  يػػ
مػػػػن أيديدلوجيػػػػة حتػػػػرر املػػػػرأة. كمػػػػع تطػػػػور  -أم مبػػػػدأ األسػػػػتتيك –املبػػػػدأ اهػػػػامه 

النضػػاؿ يسػػتلـز يلػػص املػػرأة مػػن القػػبا املفػػركض عليهػػا. ذلػػك أف أيديولوجيػػة حتػػرر 
رعتبػار املرأة تربط إمكانية العػيش املشػرتؾ للجنسػني تبػدأ األسػتتيك كاىلماليػات. كب

أف العالقػػة كطيػػدة بػػني مسػػتول القػػبا النػػاجم عػػن حيػػاة النظػػاـ السػػائد علػػا مػػدل 
أربعة آالؼ سنة  كبػني القمػع كاالسػتعمار كاال ػطهاد؛ علػا املػرأة الػف تػود العػيش 
حقػػػان أال هتمػػػل االىتمػػػاـ بػػػالفن كاألسػػػتتيك كالثقا ػػػة بتاتػػػان  بػػػل تػػػرتبط تبػػػدأ مصػػػوغ 

مػن بػداا كحػ   ػاؿ  كرىػا  كمػن خطابتهػا  بشكل جلي حس  األستتيك  بداان 
إذل تنورىا الركحي. سياكؿ تقرب املرأة من احليػاة علػا أسػاس ىػ ه املعػايري اىلماليػة 
كاألسػػػػػتتيكية بػػػػػدنيان ك كريػػػػػان كركحيػػػػػان كتعبرييػػػػػان  إذل إطػػػػػراا التحػػػػػوالت الالزمػػػػػة علػػػػػا 

كرقابة  توجػ  اىلوان  الرجولية ال الية علا الرجل من  ظاظة كقبا كشدة كمبارزة 
 ى ه املعايري اىلديدة. 

ة هلػػػ ا  باعتبػػػار أف األمػػػر لػػػن ضمصػػػل مػػػن تلقػػػاا ذاتػػػو  يسػػػتلـز علػػػا املػػػرأة املسػػػريِّ
النضػػاؿ تقتضػػا أسػػه أيديولوجيػػة حتػػرر املػػرأة  أف تعقػػد عالقاهتػػا مػػع الرجػػل علػػا 
أسػػػاس عقػػػد مرتكػػػز إذل مقػػػاييه الػػػر و كالقبػػػوؿ. ىكػػػ ا يتحػػػتم حتويػػػل كػػػل أنػػػواع 

املساكئ  الف كرستها ذىنية النظاـ األبوم السائد يف كال اىلنسػني يف  يػع القبا ك 
النػػواحي كػػػالفكر كالبػػدف كالػػػركح كالعاطفػػػة  إذل  اليػػات طػػػاىرة لفيفػػة متامػػػان كػػػالف 
احتواىػػػا اإلنسػػػاف األكؿ يف جنباتػػػو. كبػػػدكف حتقيػػػب ىػػػ ا التحػػػوؿ لػػػن يكػػػوف تقػػػدرك 

ذلػػػػك أنػػػػو ال يتبقػػػػا حينهػػػػا سػػػػول  املػػػػرأة أك الرجػػػػل العػػػػيش سػػػػوية بكػػػػل كد كحػػػػ  
االسػػتهتار كاالسػػتهزاا مػػن بعػػو  كطػػراز قػػـز بطػػيا مػػن احليػػاة  إذل جانػػ  سػػيادة 

املسػػػػػػػػحوؽ   –عالقػػػػػػػة الظلػػػػػػػم كاإلجحػػػػػػػاؼ كالشػػػػػػػػدة كالقمػػػػػػػع  كعالقػػػػػػػة السػػػػػػػاحب
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املضػػػػطهىد بػػػػني اىلنسػػػػني حتػػػػت اسػػػػم احلػػػػ  كالعشػػػػب. مػػػػن ىنػػػػا تتخػػػػ   –املضػػػػطًهد
ايري اىلماليػػػة كاألسػػػتتيكية يف الشخصػػػية مبػػػدأان أيديولوجيػػػة حتػػػرر املػػػرأة مػػػن زرع املعػػػ

أساسػػيان هلػػا يف سػػػبيل بنػػاا عالقػػة احلػػػ  املتبػػادؿ  كذلػػك عػػػ  النضػػاؿ الػػ م سػػػيتم 
خو و. كما أف أيديولوجية حترر املػرأة الػف تعمػد إذل إيصػاؿ اإلنسػانية إذل جوىرىػا 

كاحلريػػػػػػة  النيػػػػػػوليف األكؿ  حيػػػػػػث تسػػػػػػود  يػػػػػػو املسػػػػػػاكاة كالسػػػػػػالـ كاألخػػػػػػوة كالعدالػػػػػػة
كاىلماليات كاحل  العفين الطاىر؛ تتخػ  مػن محايػة الطبيعػة كالبيئػة كاألرا ػي الػف 
كلدت  يها البشرية كترعرعػت  مبػدأان أساسػيان هلػا. ذلػك أف أكؿ عبػور لدنسػاف رمػو 

 –أم خلػػػب أر ػػػية اإلنتػػػاج املشػػػرتؾ –اجملتمعيػػػة كػػػاف مػػػع نػػػرؼ الكػػػدح اىلمػػػاعي 
املالفة ب رض محاية األطفاؿ كتنشئتهم. تعد املػرأة  داخل اىلماعات األمومية األكذل

أقػػػرب إذل الطبيعػػػة كالػػػرتاب )األرضم نظػػػران لطبيعتهػػػا األنػػػلية حيػػػث تعلمػػػت كيفيػػػة 
االسػػتفادة مػػن اهػػريات كالػػنعم املوجػػودة يف الطبيعػػة  كالػػف تػػدر   ػػا األرض  حلمايػػة 

. حػ  أنػو يف النظػاـ مولودىا كرعايتو كت  يتو  كعل مت الرجل  يما بعػد ذلػك أيضػان 
االجتمػػاعي األمػػومي املصػػبوغ بلػػوف املػػرأة كطػػابع األمومػػة  متاالػػت األرض كالطبيعػػة 
مػػع ميػػزة "األمومػػة" كتطابقتػػا معهػػا  كنظػػران ملالحظػػة قوهتمػػا علػػا  ػػدد احليػػاة  يهمػػا 

  قد أطلب عليهما اسم "األرض األـ" ك"الطبيعة األـ".                   
مللكية اهانة  اختل التوازف الطبيعي لعاملنا ال م نعيش عليو مع تطور منطب ا

اليـو لدرجة لدا يف ك عية خطرية ال يطاؽ العػيش  يهػا خػالؿ قػركف عديػدة. كمػع 
تفشػػػي االسػػػتهالؾ كاالنتػػػاج الالحمػػػدكدين إلشػػػباع جشػػػع الػػػربا األكػػػ  ألنػػػحاب 

وانيػػة كالنباتيػػػة  منطػػب امللكيػػة اهانػػة يف حا ػػرنا انقر ػػت العديػػد مػػن األنػػواع احلي
كبػػػدأ ال ػػػالؼ اىلػػػوم الػػػ م ضمصػػػن كوكبنػػػا مػػػن األشػػػعة  ػػػوؽ احلمػػػراا كالبنفسػػػجية 
بػػػالتمزؽ كاهلػػػل.  ػػػ ا املعػػػص  ػػػرف أيديولوجيػػػة حتػػػرر املػػػرأة املسػػػتهًد ة لتحريػػػر العائلػػػة 
اإلنسػانية بطليعػػة املػػرأة  تعمػد إذل محايػػة التػػوازف البيئػػي الطبيعػي لعاملنػػا الػػ م نعػػيش 

مني استمرارية الكائنات احليػة الػف ىػي علػا كشػك االنقػراض  ك هػد إذل عليو  كتة
 إصماد احللوؿ الالزمة ل لك. 
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تنػػػاىو األيديولوجيػػػة التحرريػػػة املتمحػػػورة حػػػوؿ املػػػرأة كػػػل حػػػرب أك تسػػػلا أك 
قتل يلجة إذل الشدة خارج نطاؽ الد اع املشػركع  كتنتحػي باألسػاس مبػدأ اسػتمرار 

 احلياة. اإلنساف ككل كائن حي يف 
اىلانػػػ  اآلخػػػر اهلػػػاـ يف أيديولوجيػػػة حتػػػرر املػػػرأة ىػػػو؛ نظريػػػة االنفصػػػاؿ. نظريػػػة 
النفصاؿ ىي حماسبة كاقع إبعاد اىلنسني عػن جػوىر اإلنسػاف كعػن القػيم اإلنسػانية 
النبيلػة عػػن طريػب منطػػب امللكيػػة اهانػة للنظػػاـ الػػ كورم كاألبػوم املهػػيمن؛ كحماسػػبة 

نػو طليػة أربػع آالؼ سػنة. إاػا الػدرب املاديػة إذل ما يػنجم مػن تػةاريات متمخضػة ع
العبػػد القائمػػة بػػني اىلنسػػني   -بنػػاا العالقػػة احلػػرة مػػن خػػالؿ حماكمػػة عالقػػة السػػيد

كالقضػػػاا عليهػػػا. كػػػ لك ىػػػي أسػػػلوب التوجػػػو قػػػدمان رمػػػو احليػػػاة احلػػػرة بالتنبػػػو لواقػػػع 
اسػػرتجاع ؽ.ـ. كحػػ  راىننػػا  ك  1111العبوديػػة الػػف يتخػػبط يف كػػال اىلنسػػني منػػ  

 جوىر اإلنساف ال م استهلكو النظاـ املهيمن ك و ال بار عنو ك سيد يف احلياة. 
تستهدؼ "نظرية االنفصاؿ" املطركحة بريػادة قيػادة حزبنػا إذل بنػاا أر ػية املػرأة 
احلػػػػػرة كالرجػػػػػل احلػػػػػر  أم احليػػػػػاة الػػػػػف سػػػػػيعيش عليهػػػػػا اإلنسػػػػػاف احلػػػػػر. كىػػػػػو لػػػػػيه 

ارل يسػعا لفصػل كػال اىلنسػني عػن كاقػع النظػاـ انفصػاالن ن  امينيػان  بػل أسػلوب نضػ
 كاملتسلط لتحقيب استقالليتهما. 

  أدل PKKانفصاؿ املرأة كالرجل عن بعضهما جسديان يف بداية األمر داخل 
قبل كل شيا إذل تعرؼ املرأة علا حقيقتها العبودية املتمخضة عن سػيادة تػةاريات 

عامػان  كحثهػا علػا حماسػبة ذاهتػا  النظاـ االستعمار املتسػلط علػا مػدل أربعػة آالؼ
ب اهتا. أما عيش املرأة مػع بنػات جنسػها كبقاؤىػا لوحػدىا  أسػفر عػن نقاشػها  يمػا 
بنيها بشكل مستقل ككعيها للمشاكل الف عاشتها ك ثها عن احللوؿ الالزمة. كقد 

من خالؿ األر ية الف  PKKتونلت القوة النسائية إذل املستول احلزيب احلارل يف 
 دت عليها نظرية االنفصاؿ.ساع

يعػػود سػػب  عػػدـ قػػدرة املػػرأة علػػا حتقيػػب اسػػتقالليتها يف الكيانػػات االشػػرتاكية 
املا ػػػية  إذل عجزىػػػا عػػػن تػػػةمني ىػػػ ا االنفصػػػاؿ. كمثلمػػػا كانػػػت حػػػاؿ كػػػل تنظػػػيم 

أيضػػػان عػػػاسل سػػػنني طويلػػػة مػػػن تػػػةاريات  PKKيسػػػعا إذل تكػػػريه االشػػػرتاكية   ػػػرف 
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املتةتيػػػة مػػػن النظػػػاـ املهػػػيمن  كالػػػف جلبهػػػا كػػػل مػػػن  اهصػػػائص االجتماعيػػػة الرجعيػػػة
ىػػ ه التػػةاريات خػػاض  PKKاىلنسػػني يف عالقتهمػػا مػػع بعضػػهما. كلكػػي يتجػػاكز 

نراعان مريران خالؿ تارطمو النضارل كحارب حقيقة الشخصية املوجودة  كذلػك حتػت 
هػػػا . إال أف يطػػػي التػػػةاريات الركحيػػػة كالنفسػػػية الػػػف خلقPKKقيػػػادة كريػػػادة قيػػػادة 

النظػػػػاـ احلػػػػاكم علػػػػا مػػػػر أربعػػػػة آالؼ عامػػػػان  دل يكػػػػن بػػػػاألمر السػػػػهل  بػػػػل  ػػػػرض 
املصاع  اىلمة علا حرب احلرية. أما نظريػة االنفصػاؿ  قػد تطػورت كةسػلوب مػن 
أسػػالي  نػػراع الشخصػػية ذاؾ   يػػث تسػػعا لتجفيػػن أر ػػية اهليمنػػة لػػدل الرجػػل 

 –ور قوة اإلدراؾ الكا يػة كالعبودية لدل املرأة من الوسط املوجود. كبسب  عدـ تط
لػػػتفهم نظريػػػة االنفصػػػاؿ يف مراحلهػػػا األكذل  ظهػػػرت  –سػػػواا لػػػدل املػػػرأة أك الرجػػػل

املواقػػن اهاطئػػة كاملستعصػػية  كاعتػػ  األمػػر حمصػػوران يف االنفصػػاؿ اىلسػػدم كاملكػػاشل 
 حس  بني اىلنسني. بالتارل نظرت املرأة إذل الرجل تعناه اىلسدم الفظ كجنه  

و بفظاظػػػة؛ بينمػػػا سػػػعا الرجػػػل بكػػػل مػػػا يف كسػػػعو إذل إبػػػراز نواحيػػػو كقامػػػت بر ضػػػ
 PKKاملتسلطة  كاحتدمت ردكد الفعل الفظة بػني اىلنسػني  إذل اف قامػت القيػادة 

بتحقيب االنفتاحات األيديولوجية مػع مػركر الػزمن  كبلػ  اىلنسػاف مسػتول ملحوظػان 
 من التعمب كاإلدراؾ السليم لصل  املو وع. 

ىو يف األنل انفصاؿ عن كل ما يدؿ علػا اهػركج عػن نطػاؽ  ى ا االنفصاؿ
احليػاة. انفصػاؿ عػػن التفػاكت كمػا يػػتمخو عنػو مػن مسػػاكئ كآ ػات. انفصػاؿ عػػن 
اختنػػاؽ احليػػاة. ذلػػك أنػػو مثػػة كػػل مػػا ينتمػػي إذل اهليمنػػة داخػػل احليػػاة املتفاكتػػة كلػػري 

ا  عبوديػػػػػة  املتكا ئػػػػػة الػػػػػف يقػػػػػدمها النظػػػػػاـ احلػػػػػاكم. مثػػػػػة شػػػػػدة  احػػػػػتالؿ  اسػػػػػتيال
ا طهاد  ككل ما يشبو ذلك دما يناقو جوىر اإلنساف. لكػن ال ظمكننػا العثػور ىنػا 
علػػا أم شػػيا ظمػػت  لدنسػػاف أك طبيعتػػو األنػػيلة بصػػلة. مػػن ىنػػا   هػػ ا االنفصػػاؿ 
ىو انفصاؿ عن كاقع كه ا  تا ضمتويو من  شل كنكسات كإ الس ك ناا. بػال ريػ  

ل بنمطػو احلػػارل احلػاكم  متهػػد السػبيل لظهػػور أف أبسػط أشػكاؿ العالقػػات مػع الرجػػ
القمػػػع السػػػاحب. ذلػػػك أاػػػا تنفػػػي كػػػل نظػػػاـ  كػػػرم خػػػاص بػػػاملرأة  كتشػػػل إرادهتػػػا. 
يشػػكل ىػػ ا الو ػػع خطػػران كبػػريان يهػػدد املػػرأة يف بلولهػػا إذل القػػوة. لكػػي تتسػػم املػػرأة 
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بشخصػػػية حػػػرة ذات إرادة حػػػرة عليهػػػا التعػػػرؼ علػػػا ذاهتػػػا كالتعريػػػن  ػػػا  ككشػػػن 
قػػاب عػػن إرادهتػػا ال اتيػػة  كإعػػداد األر ػػية املسػػاعدة لونػػوهلا إذل الثقػػة بالػػ ات. الن

إلعداد ىػ ه األر ػية عػن طريػب "نظريػة االنفصػاؿ"  بالتػارل تةسسػت  PKKسعا 
كأسػػفرت عػػن إحسػػاس املػػرأة  اجتهػػا للحريػػة  كإبػػدائها قوهتػػا يف التحػػدم  ػػد كػػل 

ط جديػػد تقػػاـ مػػع املػػرأة املتيقظػػة أنػػواع التسػػلط كاهليمنػػة. بالتػػارل بػػدأت عالقػػة بػػنم
كاملتجهػػة قػػػدمان رمػػػو احلريػػػة كاملسػػػاكاة. ذلػػػك أف نظريػػػة االنفصػػػاؿ قػػػد أتاحػػػت اجملػػػاؿ 
السػػػرتداد الرجػػػل ذاتػػػو أيضػػػان. أمػػػا املػػػرأة  كمثلمػػػا تعلمػػػت كيػػػن تكتسػػػ  الصػػػفات 
احلسػػػنة يف ذاهتػػػا مػػػع ىػػػ ا االنفصػػػاؿ  شػػػعرت بةاػػػا حػػػرة ألبعػػػد احلػػػدكد سػػػواا علػػػا 

أك املوقػػػن أك املشػػػاعر أك الفكػػػر أك حػػػ  البػػػدف لتػػػتمكن مػػػن إعطػػػاا  نػػػعيد املبػػػدأ
 قرارىا يف احلياة. 

أك  –كمػػػا كػػػاف يف املا ػػػي   –دل يعػػػد ىنػػػاؾ أر ػػػية يبقػػػا  يهػػػا الرجػػػل لوحػػػده 
يتقرب من املرأة ك ب املزايا الف ظمنحو اجملتمع إياىػا  أك يعتمػد علػا السػلطة كالنفػوذ 

بػراز قوتػو الرجوليػة ليقػيم العالقػة معهػا علػا أسػاس يف خداع املرأة كالض ط عليهػا كإ
إرادة أحاديػػػػة اىلانػػػػ . ىػػػػ ا الو ػػػػع إسمػػػػا يعػػػػاكه مبػػػػدأ احلريػػػػة كاملسػػػػاكاة  كطمػػػػالن 

 األخالؽ اىلديدة لايديولوجية التحررية املتمحورة حوؿ املرأة. 
مػػػػػع حػػػػػدكث عمليػػػػػػات الر ػػػػػاؽ زيػػػػػػالف كمسػػػػػا ك كػػػػػرم بػػػػػػام كلػػػػػدم  سػػػػػػدت 

املتمحػػػػورة حػػػػوؿ املػػػػرأة بشػػػػكل ملمػػػػوس يف احليػػػػاة  بعػػػػد أف األيديولوجيػػػػة التحرريػػػػة 
 بي لت اىلهود الالزمة ل لك ع  نظرية االنفصاؿ. 

  قامػت قيػادة احلػزب 0887بينما كانت حتاؾ املػاامرة كراا الكػواليه يف عػاـ 
يف نفه العاـ باإلعالف عن األيديولوجية التحرريػة املتمحػورة حػوؿ املػرأة  كجهػدت 

لتنظيمية  ا كإ هامها إياىا. أما عملية الر يقة مسا الف التسلت بالنار إلقناع البنية ا
؛  0887آذار  10كأحرقػػت مػػع بػػداا كػػل اهصػػائص الرجعيػػة للمػػرأة التقليديػػة يف 

كانػػت ماشػػران علػػا مسػػتول العػػـز كالقػػرار احلاسػػم لػػدل املػػرأة إلحيػػاا مشػػركع احليػػاة 
 رنة. ىػ ه العمليػة الػف كانػت ردان  املتمحورة حوؿ املرأة علا أرض الواقع يف أقرب

قاطعػػان علػػا العصػػاتية الػػف مثلهػػا " ػػدين" كقػػدـ داخليػػة للمػػاامرة احملاكػػة؛ تعػػد يف 
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الوقػػت نفسػػو  ػػربة قا ػػية أحلقتهػػا املػػرأة الكرديػػة باهليمنػػة اإلم ياليػػة ذات السػػمات 
يػة  تحاكمػة ذاتػو ك ػب مقػاييه احلر  YAJKالرجولية. بعد تنفي  ىػ ه العمليػة بػدأ 

. ىػػ ا املسػػتول الػػ م PKKباعتبػػاره يشػػكل ىويػػة كػػل البنيػػة النسػػائية املوجػػودة يف 
 بل و حزبنا  أشاد  دكث انطالقة قوية يف االشرتاكية.

تكمن عظمة عملية الر يقة مسا يف تفسريىا القوم جدان لنظرية االنفصاؿ ككا ة 
الر يقػػة مسػػا بصػػدد مبػػادئ أيديولوجيػػة حتػػرر املػػرأة.  التفسػػريات الػػف أ صػػحت عنهػػا 

أيديولوجيػػػة حتػػػرر املػػػرأة تبػػػني بكػػػل جػػػالا ىػػػ ه احلقيقػػػة. مػػػن ىنػػػا  الر يقػػػة مسػػػا ىػػػي 
حقيقة حماكمة ال ات بةر ع املستويات. أما كجهتهػا األساسػية  هػي بلػوغ القمػة يف 
مو ػػػػوع التحػػػػوؿ احلػػػػزيب  كالتحلػػػػي تسػػػػتول نػػػػاـر كمتقػػػػدـ لل ايػػػػة يف العػػػػـز علػػػػا 

كحصػػيلة ىػػ ه احملاكمػػة تونػػلت إذل نتيجػػة مفادىػػا أنػػو ال االلتحػػاـ باأليديولوجيػػة. 
ظمكن أف يكػوف للمػرأة أيػديولوجيتاف  طبقػان كمػا ىػي السػماا الػف ال حتتػوم  سػني 
يف كبػدىا. انطالقػان مػن ىػ ه النقطػة يعتػ  حػرؽ الر يقػة مسػا لػ اهتا انفصػاالن عػن كػل 

عػػود إذل عيشػػها نػػراعان اهصػػائص الرجعيػػة  يهػػا. أمػػا إبػػراز ىػػ ه القػػوة العملياتيػػة  ي
حمتػػدمان لل ايػػة يف ذاهتػػا. كقػػػد نوىػػت الر يقػػة مسػػا إذل أاػػػا عاشػػت يف جنباهتػػا نػػػراع 
آالؼ السػػنني بكػػل حٌدتػػو  كأاػػا بػػ لك أحسػػت بتطهرىػػا مػػن كػػل نقػػاط الضػػعن 
البشرم. كلوال كل ى ه النقػاط  ملػا كػاف باملسػتطاع ظهػور مثػل ىػ ه اىلسػارة كالعػـز 

. ظمكننا مالحظ ة حماسبة الر يقة مسا كانتقادىا ل اهتا بػةعمب كأعػ  األشػكاؿ الصاـر
 اه أيديولوجيػة احلريػة. تظهػر لػدل كػل الشػعوب شخصػيات خارقػة تػرتؾ بصػماهتا 
علػػػػػا مرحلػػػػػة معينػػػػػة لتحػػػػػدد مسػػػػػارىا ككجهتهػػػػػا  كىػػػػػي شخصػػػػػيات تت ػػػػػ ل علػػػػػا 
ذل األيديولوجيػػة كتعيشػػها بعمػػب. كمػػا الر يقػػة مسػػا سػػول شخصػػية كبػػرية قويػػة ترمػػز إ

 ى ه احلقيقة بكل جالا.
الر يقػػػػة مسػػػػا املنتميػػػػة إذل عائلػػػػة أرسػػػػتقراطية  عاشػػػػت التنػػػػاقو اىلنسػػػػي بةحػػػػدِّ 
أشكالو كبةبعاد كخمتلفة  اه حقيقة الرجل الف انتصبت أمامها كجهان لوجػو. لكنهػا 
يف النهايػػة  كتقتضػػا مسػػتول القػػرار الر يػػع الػػ م بل تػػو  أ لحػػت يف االنفصػػاؿ عػػن 

بدرجة ك ل  كاإلعالف عن قبوهلا ا  القيادة  أم ا  احلريػة  كمركػز  ى ه احلقيقة
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أيديولوجيػػة ال اػػاشل لػػو  كالتفػػت حولػػو كتشػػبثت بػػو. يف حػػني للػػ  اىلانػػ  النظػػرم 
كاأليػػػديولوجي يف شخصػػػية الر يقػػػػة زيػػػالف  نػػػرل أف املتسػػػػول العملػػػي املتعػػػارؾ مػػػػع 

ا. كمثلمػػا نفػػ ت الر يقػػة املشػػاكل بكػػل حػػدة يػػ ز باألللػػ  يف شخصػػية الر يقػػة مسػػ
 ػػد االعتػػداا املسػػتهدؼ للقيػػادة   قػػد نفػػ ت الر يقػػة  0885زيػػالف عمليتهػػا يف 

مسػػػا عمليتهػػػا كجػػػواب قػػػاطع  ػػػد املوقػػػن الػػػدكرل املتبػػػع  ػػػاه احلػػػزب  ك ػػػد الػػػنه  
التواطػػام. أمػػا الر يػػب  كػػرم بػػام كلػػدم  قػػد عػػٌ  عػػن تعلقػػو بالقيػػادة  –العصػػاك 

كنظػػر إذل ذاتػػو كجنػدم يف إمػػره املػػرأة الكرديػػة القائػػدة بةنػفا األشػػكاؿ كأسػػطعها  
املتحػػػػررة. ىكػػػػ ا نفػػػػ  عمليتػػػػو علػػػػا أسػػػػاس انفصػػػػالو عػػػػن رجولتػػػػو كمساتػػػػو احلاكمػػػػة 
كالرجعيػػػػػة   ةشػػػػػار بػػػػػ لك إذل كجػػػػػوب تطػػػػػوير االنفصػػػػػاؿ عػػػػػن السػػػػػمات الرجوليػػػػػة 
املهيمنػػػة  كحاجػػػة الرجػػػل إذل التحػػػرر ككجػػػوب شػػػ فو  ػػػا كحتقيػػػب عمليتهػػػا. بالتػػػارل 

نبا رمز الصداقة مػع املػرأة علػا أسػه حػرة كاحلػ  السػليم هلػا. لقػد ظهػر أبطػاؿ أ
مثػػػل ىػػػ ه املقاكمػػػة مػػػن نػػػل  قػػػوة احليػػػاة احلػػػرة. أمػػػا قػػػوة املػػػرأة  ةنشػػػات عػػػ  ىػػػ ا 

 االنفصاؿ البارز أر ية بناا نظامها ىي كبديل للنظاـ ال كورم املهيمن.
ا النظػػاـ اىلديػػد  جعلػػت بتو ػػيا املػػرأة ملعايريىػػا يف الػػر و كالقبػػوؿ  ػػمن ىػػ 

من حتويل الرجل كاملرأة  ركرة ال بد منها لالحتػاد علػا أسػاس احلريػة كاملسػاكاة. يػتم 
االعتماد يف ى ا النظاـ اىلديد علا االنفصاؿ عن املساكئ كالسػيئات ككػل مػا ىػو 
خػػػارج نطػػػاؽ احليػػػاة يف أحضػػػاف النظػػػاـ الرجػػػورل املهػػػيمن مػػػن تفػػػاكت كظلػػػم كشػػػدة 

قيقة اإلنساف املهزـك املفله  كالكشػن عػن كػل مػا ظمػت لدنسػاف كقمع  ك اكز ح
بصػػلة  كجعلػػو ملكػػان للبشػػرية. ىػػ ا باإل ػػا ة إذل اإلطاحػػة بكػػل العػػادات كالتقاليػػد 
القابعػػة حتػػت كطػػةة نظػػاـ اجملتمعػػات الطبقيػػة  كتةارياهتػػا املنعكسػػة يف شخصػػية املػػرأة 

ات ذات املقػاييه االجتماعيػة كالرجل الكالسيكيني كاملفػاىيم املعتمػدة علػا العالقػ
الرجعيػػػة. ىكػػػ ا يصػػػبا جػػػنه املػػػرأة نػػػػاح  مواقػػػن راديكاليػػػة  ػػػاه احليػػػاة الراػػػػة 
املتفسػػخة املضػػادة للمػػرأة بكػػل مػػا  يهػػا  كمػػا حتتويػػو مػػن سمػػط املػػرأة الضػػعيفة  عدظمػػة 
اإلرادة  ال ليلػػػػة  كاملتحولػػػػة إذل سػػػػلعة  سػػػػة كآلػػػػة لتػػػػةمني اسػػػػتمرار النسػػػػل ال لػػػػري؛ 
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قيقػػػػػة الرجػػػػػل املتخلػػػػػن كالتمسػػػػػلط  كاملعػػػػػايري املتضػػػػػمنة للشػػػػػدة كالقمػػػػػع ككػػػػػ لك ح
 األحادم كاألخالؽ كشكل السلطة األحادية املوا ب لو. 

 ػػمن إطػػار األيديولوجيػػة  PKKأم أف نظريػػة االنفصػػاؿ الػػف طرحتهػػا قيػػادة 
 التحررية املتمحورة حوؿ املرأة  ىي الوسػيلة املػاارة احلامسػة  كاحملققػة ذماحهػا بشػكل
ملموس ال يقبل اىلداؿ من خالؿ حتطيم كجهة النظر ال كوريػة املهيمنػة املتعشعشػة 
لدل املرأة يف سبيل كنوهلا إذل ىويتها ال اتية  كإدراكهػا أف اىلوانػ  املهيمنػة لػدل 
الرجػػػل ليسػػػت إال تعبػػػريان عػػػن مػػػدل عبوديتهػػػا ىػػػي  كالتحفػػػز بالتػػػارل لت يػػػري ذاهتػػػا  

أسػاس احلريػة كاملسػػاكاة. إاػا نظريػة ذات خػػ ات  كتكػريه مشػركع احليػاة احلػػرة علػا
مػدخرة يف انفصػاؿ املػػرأة كالرجػل الػرجعيني عػػن النظػاـ املهػيمن علػػا  يػع األنػػعدة 

 الركحية كالفكرية كالعاطفية كالنفسية كما شا ها  كتوجهها رمو احلرية قدمان. 
ة جعػل  رض إعالف أيديولوجية حتػرر املػرأة علػا أسػاس املبػادئ اهمسػة   ػركر 

أر ػػية النطالقػػة قويػػة للمػػرأة كقيامهػػا بقفػػزة انعطا يػػة تارطميػػة. كمػػا أف  0887عػػاـ 
التصػريا عنهػػا كلٌػد محاسػػان كعنفوانػػان كبػريين بػػني نػػفوؼ املػرأة يف تلػػك املرحلػػة  كزاد 
مػػػن اىتمامهػػػا ك ثهػػػا يف ىػػػ ا الشػػػةف. إال أف عػػػدـ إظهػػػار املسػػػتول الكػػػايف للقيػػػاـ 

يديولوجيػػػػة  كعػػػػدـ التعمػػػػب كالبحػػػػث كالتػػػػدقيب تػػػػا  يػػػػو تحاكمػػػػة تػػػػوازم  وليػػػػة األ
الكفايػػة؛ أدل إذل ظهػػور نػػواقص جديػػة كمواقػػن خاطئػػة كم الطػػات ال يسػػتهاف  ػػا 
يف إحيائهػػػا ك سػػػيدىا. تلػػػك املواقػػػن اهاطئػػػة كالتقربػػػات الناقصػػػة كالسػػػطحية الػػػف 

يولوجيػة حتػرر أبدهتا املرأة يف تفسري ى ه األيديولوجيػة  سم ػت عػن نظػر الرجػل إذل أيد
املػػرأة علػػا أاػػا مقتصػػرة علػػا جػػنه كاحػػد  حسػػ ؛ بػػل كحػػ  أاػػا شػػكلت أر ػػية 
مهيػػػةة لعنػػػاد الرجػػػل يف عػػػدـ اإلقتنػػػاع بشػػػمولية ىػػػ ه األيديولوجيػػػة حلػػػل قضػػػية حتػػػرر 
الرجػػػػل أيضػػػػان  كإبدائػػػػو مواقػػػػن ال مباليػػػػة بالصػػػػراع اىلنسػػػػي أك مليئػػػػة بػػػػردكد الفعػػػػل 

جوىره. يف احلقيقة  كلبقػاا تبػا املػرأة أليديولوجيػة السلبية  اىو أك ح  إ رالو من 
حتػػػػػرر املػػػػػػرأة  ػػػػػػمن نطػػػػػػاؽ  ػػػػػػيب قانػػػػػػر  نظػػػػػػر كػػػػػػل مػػػػػػن املػػػػػػرأة كالرجػػػػػػل إذل ىػػػػػػ ه 

  أك أامػػػا أيػػػديولوجيتاف PKKاأليديولوجيػػػة ككةاػػػا يتلػػػن كثػػػريان عػػػن أيديولوجيػػػة 
يػػة حتػػرر متنا رتػػاف. تعػػص آخػػر  دل يػػتم اإلدراؾ بشػػكل تػػاـ يف البدايػػة بػػةف أيديولوج
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  كأاػػا ليسػػت خمالفػػة أك مناقضػػة أليديولوجيػػة PKKاملػػرأة ىػػي انفتػػاح أليديولوجيػػة 
PKK كال ظمكن االدعاا بقبػوؿ أيديولوجيػة  PKK   كر ػو أيديولوجيػة حتػرر املػرأة

. يكمن كراا كػل PKKكال االدعاا بقبوؿ أيديولوجية حترر املرأة كر و أيديولوجية 
كتطلعاهتػا يف احليػاة  PKKفهم الكايف حلقيقة قيػادة ى ه امل الطات حقيقة عدـ الت

كأىدا ها  بالتارل عػدـ إدراؾ آ ػاؽ األيديولوجيػة كالنضػاؿ تػا  يػو الكفايػة. ىػ ا إذل 
 كما ىو مطلوب.  PKKجان  عدـ تفهم جوىر 

أكثػػػػر املوا ػػػػيع الػػػػف ظهػػػػرت  يهػػػػا امل الطػػػػات ىػػػػي نظريػػػػة االنفصػػػػاؿ  حيػػػػث 
عدىا اهلاـ كالبػارز يف أيديولوجيػة حتػرر املػرأة  أك حيًصرت يف جماؿ  يب دكف إدراؾ بي 

التنبو ألشميتها القصول يف خلب الشخصيات اىلديدة كبناا احلياة اىلديدة كلما زاد 
التعمػػػػب كالتوسػػػػع  يهػػػػا.  االنفصػػػػاؿ عػػػػن كػػػػل الوقػػػػائع املاديػػػػة إذل العبوديػػػػة كالتبعيػػػػة 

يعػا االنفصػاؿ عػن كاإلذعاف  علا أساس التحلي بررادة حػرة كشخصػية حػرة  إسمػا 
اهليمنػػة ال كوريػػة كاملػػرأة الرجعيػػة املتكونػػة علػػا مػػر آال ؼ السػػنني.  احليػػاة يف اايػػػة 

 املآؿ  ليست سول لنيل احلرية كتكريسها علا أساس العيش املشرتؾ. 
حػػػػددت أيديولوجيػػػػة  حتػػػػرر املػػػػرأة بكػػػػل جػػػػالا مػػػػا يلػػػػـز ألجػػػػل حيػػػػاة مشػػػػرتكة 

ـ لػػػ لك  ككيػػػن سػػػتكوف عالقػػػة املػػػرأة كالرجػػػل متكا ئػػػة  ككيفيػػػة بنػػػاا التنظػػػيم الػػػالز 
خػػػػالؿ سػػػػياؽ بنػػػػاا التنظػػػػيم  كمػػػػاىي املعػػػػايري يف تلػػػػك العالقػػػػة. إال أف التفسػػػػريات 
اهاطئػػة لنظريػػػة االنفصػػػاؿ قػػػد أدت  ركػػػة حريػػة املػػػرأة إذل االرمػػػراؼ لدرجػػػة مػػػا عػػػن 

سػػتها مسػارىا  كمهػدت لتػداكؿ املرحلػة املكثفػػة تسػتجداهتا املتسػارعة كالشػاملة كدرا
بشكل خاطا كخمادع. كإذا أ فنا إذل كل ذلك عدـ تفهم كاقػع املػاامرة الدكليػة تػا 
 يو الكفاية  كالتحامو مع تلك امل الطػات  سػندرؾ حينهػا أف االرمػراؼ يف املواقػن 
األيديولوجية قد جل  معػو تطػوران خاطئػان للمفهػـو التنظيمػي أيضػان. تكمػن امل الطػة 

االنفصػػػاؿ بفظاظػػػة كحصػػػرىا يف االنفصػػػاؿ عػػػن الرجػػػل  أساسػػػان يف النظػػػر إذل نظريػػػة
تعنػػػاه الفػػػظ  حسػػػ .  االنفصػػػاؿ اىلسػػػدم عػػػن الرجػػػل ىػػػو نضػػػاؿ بػػػدأ منػػػ  عػػػاـ 

كقطػػع أشػػواطان ملحوظػػة. لكػػن النظػػر إذل نظريػػة االنفصػػاؿ علػػا أاػػا قطػػع  0882
 لاكانر التنظيمية كانفصاهلا  أدل إذل ظهور مواقن عملية م الطة لل اية. 
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اهلامة األخرل البارزة ىي تقييم النظاـ ال كورم املهيمن علا أنو نظاـ امل الطة 
مػػػارس القمػػػع  ػػػػب املػػػرأة  حسػػػػ   مػػػع أنػػػػو يف احلقيقػػػة ظمػػػػارس القمػػػع كاال ػػػػطهاد 
كاالسػػػت الؿ علػػػا مػػػدل آالؼ السػػػنني  ػػػب الشػػػعوب كالفػػػرد رجػػػالن كػػػاف أـ امػػػرأة. 

كالفكػر مػن قبػل النظػاـ  مضطهدكف كمسلوبو اإلرادة –نساان كرجاالن  – كل األ راد 
احلػػاكم. كتػػا أف الثقا ػػة األبويػػة قػػد خلقػػت تكوينػػة معينػػة يف األ ػػراد   الرجػػل أيضػػان 
يعيش نفه النمط من التفكري كالتحرؾ ك قها.   ا املعص  الرجل أيضان لو مشػكلة 
تسػػما باالنفصػػاؿ عػػن النظػػاـ احلػػاكم كمػػػا يػػنجم عنػػو مػػن اقا ػػة كمنطػػب كعػػػادات 

هتية األر ية املسػاعدة علػا انفصػاؿ الرجػل عػن الواقػع الػ م يسػلبو كتقاليد. كلكي 
إرادتو يتطل  أكالن حتقيب انفصاؿ املرأة عن الرجػل كيلصػها مػن كػل أشػكاؿ التبعيػة 
كاالنصياع لو لتحقيب اسػتقالليتها.  ػرذا بقيػت املػرأة كةر ػية منعشػة ملشػاعر اهليمنػة 

ك أنػػػػرت علػػػػا  سػػػػيد اهصػػػػائص املزيفػػػة كظػػػػاىرة القػػػػوة املصػػػػطنعة لػػػػدل الرجػػػل  أ
الرجعية؛ يكوف من املستحيل حينها شركع الرجل تحاسبة ذاتو يف ى ا املضػمار أك 
يلصػػو مػػػن سمػػط حيػػػاة الثقا ػػة األبويػػػة كعاداهتػػا كتقاليػػػدىا كمواقفهػػا. بقػػػدر مػػا يعػػػد 
االنفصاؿ ظاىرة تستلـز من املرأة دراستها كالنضاؿ يف سبيلها بالدرجة األكذل   هػو 

ة تعػػػا الرجػػػل كهتػػػتم بػػػو أيضػػػان. كبقػػػدر انفصػػػاؿ اىلنسػػػني عػػػن بعضػػػهما   ػػػرف ظػػػاىر 
حتقيقهمػػا لالنفصػػاؿ بشػػكل سػػليم يف داخلهمػػا سػػيادم إذل إمكانيػػة عيشػػهما معػػان 
بشػػػكل مشػػػرتؾ علػػػا املػػػدل الطويػػػل. بعػػػد املػػػركر بػػػبعو املراحػػػل املخادعػػػة كحتليػػػل 

ا مػػػػن معاىلػػػػة نظريػػػػة كقائعهػػػػا كأحػػػػدااها  متٌكػػػػن كػػػػل مػػػػن املػػػػرأة كالرجػػػػل علػػػػا السػػػػوا
االنفصاؿ تواقن أكثػر نػوابان كنػحة كعلميػة  كبلػوغ مسػتول ر يػع لػن ينحصػر يف 
أكسػػاط التنظػػيم بػػني منا ػػلي احلريػػة  بػػل سيصػػبا ملكػػان لكػػل الشػػع  كاجملتمػػع مػػع 

 مركر الوقت. أما نطاؽ ذلك  هو  تعاقد املرأة احلرة مع اجملتمع.
 

 التحول الحزبي للمرأة
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  إال أنػو 0888امة املقطوعة يف نضاؿ حرية املرأة حػ  عػاـ رلم املسا ات اهل
مثة خصونيات بقيت ناقصة. من املهم تكاف تقييم مػا مت اكتسػابو حػ  اليػـو مػن 
عواطن عميقة كقوة  كرية كاسعة ك ربة تنظيمية كحياتية مهمة  كال م حػٌوؿ املػرأة 

قوة اإلرادة كاهلوية ال اتية. من جمرد مادة شكلية إذل ذات جوىرية  كأمد ىا بالوعي ك 
كما التحوؿ احلزيب سول خطوة مثلا لػ لك  تنػادم مػن خػالؿ ترسػيخ التنظػيم إذل 
تعبئػػة املػػرأة بػػالوعي احلػػػر كاإلرادة احلػػرة العائػػدة هلػػا  كالعػػػيش سػػوية يف جمتمػػع سػػػليم 
نػحي  كتعيػػني املػػرأة مكااػػا كمكانتهػػا يف إعػادة تشػػكيل البنيتػػني الفوقيػػة كالتحتيػػة؛ 

بديل لعادل اجملتمع ال كورم املهيمن من  آالؼ السنني. إنو حتقيب املرأة ل اهتا من ك
جديػػػد مػػػن خػػػالؿ نػػػيالة برناجمهػػػػا كتنظيمهػػػا كحياهتػػػا  كإ ػػػفاا املبدئيػػػة العظمػػػػا 
السػػامية علػػػا مسػػريهتا. التحػػػوؿ احلػػزيب ىػػػو دعػػوة للمػػػرأة كػػي تكػػػوف امػػرأة للشػػػع  

رجػػػل كاحػػػد حػػػ  قبػػػل أف تػػػرل عيناىػػػا كاحلػػػ  كاىلمػػػاؿ بػػػدالن مػػػن أف تكػػػوف ملكػػػان ل
النػػور. تعػػص آخػػر  ىػػو نشػػاط يهػػدؼ إذل تطػػوير املقدسػػات السػػامية العائػػدة للمػػرأة 

بكػػل  –ال العبوديػػة كاهنػوع  –كالرقػي  ػا لتمتلػػك القػوة يف التوجػػو قػدمان رمػػو احلريػة 
 الياهتػػػػػػػا تػػػػػػػا يػػػػػػػوازم ميػػػػػػػزة القػػػػػػػرف احلػػػػػػػادم كالعشػػػػػػػرين يف رجحػػػػػػػاف كفػػػػػػػة السػػػػػػػالـ 

قراطيػػة. التحػػوؿ احلػػػزيب للمػػرأة يعػػػا تنظػػيم جػػػوىر املػػرأة الػػػف أبػػدهتا يف أجػػػواا كالدظم
احلػػػرب السػػػاخنة بكػػػل تضػػػحية كجسػػػارة كشػػػجاعة  كعكسػػػها علػػػا كا ػػػة جمػػػاالت 
احليػػػػاة يف القػػػػرف اىلديػػػػد. أمػػػػا حػػػػزب املػػػػرأة املػػػػنظم توجػػػػ  ىػػػػ ه األسػػػػه   ينتهػػػػل 

. لقد عٌر ت قيػادة PKKقيادة إرشاداتو األيديولوجية كالتنظيمة من القوة الطليعية ل
PKK   "مصػػػطلا االشػػػرتاكية علػػػا أاػػػا "أيديولوجيػػػة حترريػػػة متمحػػػورة حػػػوؿ املػػػرأة

تقتضػػػا ىػػػ ا املبػػػدأ األساسػػػي  بالتػػػارل محلػػػت علػػػا   PKKكتقربػػػت مػػػن قيادهتػػػا لػػػػ
كاىلها مسػاكلية قيػادة حركػة املػرأة أيضػان علػا الصػعيد األيديدلوجيػة بػركح مسػاكلية 

ت قيػػادات الثػػورات التارطميػػة األخػػرل علػػا سػػد الطريػػب أمػػاـ تطػػور عليػػا. بينمػػا عملػػ
املرأة كزرع القالقل للحط من عزمهػا علػا تسػيري نضػاؿ احلريػة كاالسػتهتار  ػا؛ نػرل 

  كعلػػا النقػػيو مػػن ذلػػك  جهػػدت بكػػل يف كسػػعها لػػزج املػػرأة يف PKKأف قيػػادة 
لقيػادم يف رجػوع مسرية احلرية كحتفيزىا علا ذلك. كمن جان  آخر لعبػت دكرىػا ا
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املػػرأة إذل جوىرىػػا كطبيعتهػػا الػػف  قػػدهتا كةقػػدـ طبقػػة مسػػحوقة يف التػػاريخ  ليكػػوف 
ذلك حالن لقضية جنه املرأة أيضان يف الوقػت نفسػو؛ كأبػدعت األسػالي  كنػالت 
 اإلرشادات الالزمة للكفاح  د اهليمنة السائدة  كتةسيه التنظيم الالـز ل لك. 

إذل مسػتول اجملتمػع  كجعػل املسػتول  YAJKا بلػوغ التحوؿ احلزيب للمرأة يع
التحررم البارز  يو ملكان لو. كما أنو مشركع يستهدؼ توسيع نطاؽ مشركع احليػاة 

إلخػػراج الرجػل أيضػػان مػػن الو ػػعية الػف ىػػو  يهػػا كتػػةمني  YAJKاحلػرة الػػ م يتبنػػاه 
طبقان ملا كانت مشاركتو يف بناا اجملتمع احلر. إنو نشاط شاؽ يستلـز جهودان حثيثة  

عليػػو احلػػاؿ يف  جػػر التػػاريخ  حينمػػا جنحػػت األمهػػات أكالن إذل زرع بػػ كر اجملتمعيػػة 
كالتحوؿ األجتماعي  يما بينهن كأكالدىن. كمن مث أم بعد خػوض نضػاؿ ملحػوظ 
علػػا خطػػوات متعاقبػػة  أحلقػػن الرجػػل باملسػػتول االجتمػػاعي الػػ م خلقنػػو كأدخلنػػو 

ىػػػامش التػػػاريخ  كىػػو اآلف يسػػػعا حػػػديثان   يػػو. الشػػػع  الكػػردم شػػػع  بقػػػي علػػا
للػػدخوؿ يف مسػػرحو. ألجػػل ذلػػك يتحػػتم الػػدخوؿ  يػػو عػػن طريػػب املػػرأة كبديهيػػة ال 
جػػداؿ  يهػػػا كال لػػص عنهػػػا يف الوقػػت نفسػػػو. تعػػص آخػػػر  علػػا املػػػرأة الػػف حػػػددت 

  أف تقػـو بت يػري YAJKمعايري اجملتمع احلر كاملرأة احلرة كالرجل احلر  ػمن حقيقػة 
ل كاجملتمع بةسره حس  مستلزمات ى ه املعايري. لقد حاف الوقت لتتفتا املرأة الرج

علا اجملتمع كتباشر ببنائو توج  املعايري اىلديدة بعد أف ظلت ملػدة طويلػة تنا ػل 
 ػػػمن نػػػفو ها ىػػػي كتصػػػارع ذاهتػػػا  اكتسػػػبت حصػػػيلة ذلػػػك مسػػػتول أيػػػديولوجيان 

ك ػػػػع اليػػػػد علػػػػا التنػػػػاقو  كمعيشػػػػيان ال يسػػػػتهاف بػػػػو. كمػػػػا ىػػػػ ا يف مضػػػػمونو سػػػػول
اىلنسي املرتاكم مػن آالؼ السػنني  كمعاىلتػو تسػتويات أر ػع كأ ػل  كالشػركع  لػو  
كةقدـ كأعمػب تنػاقو شػهدتو البشػرية. بالتػارل  هػو ضمتػوم يف أحشػائو نضػاالن مريػران 
لل ايػة. سػػيلع  التحػػوؿ احلػػزيب للمػػرأة دكران مصػرييان ىامػػان يف تكػػريه السػػالـ كمحايػػة 

  كجػ ب اجملتمػع املرتكػز إذل الرجػػل كالػ م يعمػو القػبا كالفاشػية  إذل التحلػػي البئيػة
 صائص السلم كاالستقرار  كالونوؿ إذل ح  الطبيعة كالتالـؤ معهػا كتوطيػد بنيػة 
اجتماعيػػػػػة يعمهػػػػػا األمػػػػػن كالسػػػػػالـ. كػػػػػل ذلػػػػػك يتواجػػػػػد يف طبيعػػػػػة املػػػػػرأة باألنػػػػػل. 

ظيم  كألجل ذلك يعتػ  التحػوؿ التناقو الكبري ال ظمكن حلو إال بتةسيه حزب ع
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احلزيب للمػرأة  ػركرة حتميػة. بوسػاطة ىػ ا احلػزب سػيخرج اجملتمػع مػن حػوزة الرجػل 
املسػػػػػتورل بػػػػػدكره علػػػػػا املػػػػػرأة كالشػػػػػع  ليصػػػػػبا جمتمعػػػػػان للمػػػػػرأة كاجملتمػػػػػع بةسػػػػػره. يف 
احلقيقة  ال يوجد جمتمع سليم يف حوزة الرجل بني نػفوؼ الشػع  الكػردم  حػ  

ي أيضان ليه سػليمان  بػل ىػو أقػرب مػا يكػوف إذل العميػل التػابع للعػدك اجملتمع العائل
املػػتحكم  يػػو. لػػ ا  كإلعاقػػة ىػػ ا الو ػػع مػػن االسػػتمرار  البػػد مػػن إيصػػاؿ املػػرأة إذل 

  أم بناا جمتمػع املػرأة ككطنهػا YAJKمستول اجملتمع. ى ا ىو اهلدؼ األساسي لػ
الػػ كورم املتسػلط كنظػاـ اجملتمػػع كحياهتػا احلضػارية  كإنقػاذ الرجػػل مػن قبضػة النظػاـ 

 الطبقي.
ىو حزب يامن باالشرتاكية علا أساس التحوؿ احلػزيب  PKKقبل كل شيا  

للمرأة. ذلك أف جوىر االشرتاكية ىػو جػوىر نيوليتيػة املػرأة. ال ظمكػن لالشػرتاكية أف 
تػػػػنعم بفرنػػػػة احليػػػػػاة إال ببنػػػػاا اإلنسػػػػاف االشػػػػػرتاكي  أم املػػػػرأة االشػػػػرتاكية كالرجػػػػػل 

شرتاكي. ى ا التوجيو ليه  ريديان ىو سمط اإلنساف ال م خلقتػو املػرأة يف النظػاـ اال
األمػػػومي االجتمػػػاعي كلػػػػو بشػػػكلو البػػػدائي. لكننػػػػا نػػػرل يف االشػػػرتاكية املشػػػػيدة يف 
االحتاد السػو ييف أف املػرأة الزالػت عبػدة قدظمػة  كالرجػل حاكمػان قػدظمان. كقػد تسػببت 

القػػػػػػبا املوجػػػػػػود يف الػػػػػػ كورة احلاكمػػػػػػة  يف اايػػػػػػار الديكتاتوريػػػػػػة كالشػػػػػػدة كالػػػػػػبطش ك 
اشرتاكية السو ييت يف النتيجة. تا أف االشرتاكية تعا اإلطاحة بالشدة كإزالتها من 
الوجػػػػػود   بالنسػػػػػبة للمػػػػػرأة يعػػػػػا ذلػػػػػك زكاؿ الشػػػػػدة املتجسػػػػػدة يف شػػػػػخص الرجػػػػػل 

كػز حػوؿ بشكلها امللموس. عندما يتػػةسه النظػاـ االشػرتاكي سػيندحر النظػاـ املتمر 
الرجل يف نفه الوقت  كسيحصل الونوؿ إذل سمط الفرد احلر أيضان. أما العبور إذل 
الفػػرد احلػػر  يعػػػا  ػػد ذاتػػػو حتريػػر املػػػرأة لػػ اهتا. ىػػػ ه املعػػادالت الػػػف نػػالتها قيػػػادة 

PKK  استهد ت باألنل إعادة نيالة االشرتاكية رلبةن يف  اكز األسػباب املاديػة
املشػػيدة  كمػا سػػعت بػػ لك إذل توسػيع آ ػػاؽ اإلنسػػاف اجملػػرد إذل انسػداد االشػػرتاكية 

من كل اليوتوبيات كاآل اؽ  كحتقيب  ولية اشرتاكية القرف العشرين كإكسا ا أبعػادان 
جديدة. ىػ ا بػدكره سػيتحقب مػن خػالؿ القيػاـ بػةك  كآخػر اػورة يف العالقػات بػني 
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ة علا الصعيد اىلنسػي منػ  اىلنسني  كردٍّ حاسم علا الثورة املضادة األكذل املتحقق
 القدـ. ال ظمكن النجاح يف حترير اجملتمع إال بتحرير املرأة.

مػن ىنػػا  سػػيكوف حػػزب املػرأة احلػػرة املػػنظم توجػػ  ىػ ا املبػػدأ األساسػػي  أحػػد 
التنظيمػػػػات األساسػػػػية الػػػػف ستسػػػػرٌي نضػػػػاؿ الدظمقراطيػػػػة كالسػػػػالـ كاحلريػػػػة يف القػػػػرف 

ة املػػػػرأة.  ر ػػػػفاا أبعػػػػاد جديػػػػدة علػػػػا احلػػػػادم كالعشػػػػرين  ػػػػمن إطػػػػار نضػػػػاؿ حريػػػػ
االشػػػػػػػػرتاكية علػػػػػػػػا ىػػػػػػػػدل إرشػػػػػػػػادات أيديولوجيػػػػػػػػة  حتػػػػػػػػرر املػػػػػػػػرأة  كالقضػػػػػػػػاا علػػػػػػػػا 

االم يػارل دمثلػة يف شػخص  –أيديولوجيات النظاـ الطبقي األبوم كالنظاـ الرأمسػارل 
الرجػػػل  كالتحػػػدم بكػػػل جػػػرأة لكػػػل أشػػػكاؿ اهليمنػػػة كالسػػػطو كاالسػػػتعمار كالظلػػػم 

هاد؛ كػػل ذلػػك مػػرتبط عػػن كثػػ  بػػاىلوىر األيػػديولوجي الػػ م دل كالتفػػاكت كاال ػػط
يستطع أم اشرتاكي آخػر بلولػو حػ  يومنػا الػراىن. إنػو اىلػوىر األيػديولوجي الػ م 

يف األنػػل حزبػػان للمػػرأة  كىػػو  PKKكنظمتػػو.  ػػ ا املعػػص يعتػػ   PKKبل تػػو قيػػادة 
داخػػػػػل  –أة املوجػػػػػود لػػػػدل املػػػػػر  –يسػػػػعا إلبػػػػػراز اىلػػػػوىر األنػػػػػيل بصػػػػػدد األنسػػػػنة 

لكشػػػن النقػػػاب عػػػن اىلػػػوىر األنػػػيل األكؿ  PKKنػػػفو و. بتعبػػػري آخػػػر  يسػػػعا 
للمرأة  أم العفين  اىلماعي  املتساكم  العادؿ  السلمي  االجتماعي؛ مػن خػال 
ؿ خػػػػػوض نػػػػػػراع مضػػػػػػنو مػػػػػع الشخصػػػػػػية احلاليػػػػػػة  كذلػػػػػك ب ػػػػػػرض توطيػػػػػػد النظػػػػػػاـ 

كر اقػػان. كمػػا ىػػ ا سػػػول  االجتمػػاعي الػػ م يتطلػػع إليػػػو داخػػل بنيتػػو احلزبيػػة ر يقػػػاتو 
بػػديل جػػ رم للنظػػاـ الطبقػػي األبػػوم الػػ م بسػػط نفػػوذه كسػػلطانو علػػا البشػػرية يف 
العػػػػادل بةسػػػػػره علػػػػػا مػػػػدل أربعػػػػػة آالؼ عامػػػػػان  كالعمػػػػػل علػػػػا زعزعػػػػػة سػػػػػلطنتو مػػػػػن 
دعائمها. كىػ ا ال يكػوف إال بػالتحوؿ احلػزيب للمػرأة  ذلػك أنػو ال ظمثػل حتريػر جػنه 

تمػػػع بكػػػل معػػص الكلمػػػة. ألجػػػل ذلػػك يعتػػػ  الصػػػراع لوحػػده  بػػػل يتضػػػمن حتريػػر اجمل
كالكفػػاح كالتحلػػي خاللػػو باالنضػػباط كالتنظػػيم كالتكتيػػك العميػػب  مػػن أىػػم العوامػػل 
الواجػػػ  التحلػػػي  ػػػا ك سػػػيدىا أكثػػػر مػػػن الرجػػػل كػػػةمر ال مفػػػر منػػػو ألجػػػل املػػػرأة. 

ـ القائم عن  بدكف التنظيم كبدكف االنضباط التنظيمي ينٌم سمط احلياة كالثقا ة للنظا
قتػػػػػل املػػػػػرأة بكػػػػػل كحشػػػػػية ك ػػػػػراكة. مػػػػػن جانػػػػػ  آخػػػػػر  كػػػػػل اهيػػػػػاالت كاألحػػػػػالـ 
كاىلماليات املتعلقة باملرأة ال ظمكن تنفي ىا علا أرض الواقع إال بالتنظيم. "إف كػاف 
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ىناؾ حترير  سػيكوف بػاملرأة. املػرأة احلػرة تعػا اجملتمػع احلػر كال ػد احلػر كالعػادل احلػر". 
كمتيػزت  ػا عػن القيػادات االشػرتاكية األخػرل  PKKتبنتها قيادة  ى ه الفلسفة الف

كتعػػدهتا؛ متخضػػػت عػػػن ظهػػور مشػػػركع شػػػامل للحيػػػاة كتحػػوؿ املػػػرأة إذل حػػػزب مػػػع 
 بداية كلوج القرف احلادم كالعشرين. 

إاػا تعبػري جلػي عػن املوقػن الفلسػفي املتبػع  كاملسػتول السياسػي الناشػا لػدل 
املرأة من  البداية. إنو نشاط مرتسخ توج  املبدأ  يف تقر ا من مسةلة PKKقيادة 

ة بة عهػا إذل  PKK"ال حياة يف  إال للمرأة الثورية األخاذة". كما النشاطات املسػري 
أف بل ت مستول حزبيػان ر يعػان للمػرأة سػول جهػود دؤكبػة كتطلعػات سػامية لتكػريه 

إذل املشػاعر السػامية؟  املعايري بشةف "كين تكوف املرأة الفا لة النبيلة؟ كين نصل 
كين تتكوف املرأة اىلميلة األخاذة كالبهية؟ كين تكوف املػرأة املػاارة كالرياديػة؟". دل 
تػػػتا الفػػػرص بتاتػػػان للمػػػرأة املنحطػػػة كالعبػػػدة كمػػػا تػػػتمخو عنػػػو مػػػن عػػػادات كتقاليػػػد 

حركػػة راديكاليػػة لل ايػػة يف ىػػ ا املضػػمار   PKK.  ػػػPKKمرتديػػة يف احليػػاة داخػػل 
و إال هلػب الػ ات مػن جديػػد. املػرأة مرلمػة علػا أف تكػوف إنسػانان تعػػص كال جمػاؿ  يػ

الكلمػػة  بالتػػارل  هػػي مضػػطرة ال حمػػاؿ الكتسػػاب ذاهتػػا كخلقهػػا جمػػددان. كقػػد ريمًسػػت 
.  املرأة دل تندرج يف نفوؼ  PKKحدكد ذلك كمقاييسو بشكل حاـز كجاـز يف 

اد كر ضػػػها القػػػاطع للواقػػػع احلركػػػة مػػػن تلقػػػاا ذاهتػػػا  بػػػل اذمػػػ بت إليهػػػا بتمردىػػػا احلػػػ
االجتمػػػاعي املفػػػركض عليهػػػا تػػػا يتضػػػمنو مػػػن هتػػػاكو كاستسػػػالـ كذؿ كخنػػػوع شػػػديد  
ت حػػػرب عنيفػػػة ال ىػػػوادة  يهػػػا لبلولهػػػا املعػػػايري املمكػػػن قبوهلػػػا. الطػػػراز الػػػ م  كسيػػػريِّ

يف تػػػدكاهلا ملسػػػةلة املػػػرأة ك ػػػب ىػػػ ا املفهػػػـو  يعتمػػػد دكمػػػان علػػػا  PKKاتبعتػػػو قيػػػادة 
 ة املرأة كحاكميتها علا املسائل كتعظيمها. توطيد مهار 

علػا  PKKتنبع  ولية الصراع املخاض ىنػا مػن التعريػن الر يػع الػ م أ ػفاه 
  ناىيك عن تةاريىػا علػا PKKاملرأة احلرة.  شخصية املرأة احلرة الف يهدؼ إليها 

حػزب مػػا أك كحػدة ناشػػطة مػػا  ىػي احليػػاة املػاارة علػػا كطػػن بةكملػو عنػػدما يسػػتلـز 
األمػػر ذلػػك. حيػػاة كهػػ ه لػػري دمكنػػة إال بوجػػود تنظػػيم شػػامل لل ايػػة. كىػػ ا التنظػػيم 
ىو حػزب املػرأة الػ م طملػب اهلويػة الالزمػة لكا ػة النسػاا ليػامِّن هلػن إمكانيػات بلػوغ 
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أر ػػع مسػػتويات احلريػػة مػػن جهػػة  كيهػػدد األنظمػػة القائمػػة كاملٌدعيػػة حلريػػة الشػػعوب 
هػػػا كيسػػػح  البسػػػاط مػػػن حتتهػػػا. أمػػػا أنشػػػطتو ألنػػػو صمفػػػن األر ػػػية الػػػف ترتكػػػز إلي

التحريريػة  ػ ا الشػػةف  تتسػم بالكونيػػة   ةيديولوجيػة حتػرر املػػرأة ذات بيعػد كػػوشل  كال 
تقتصػػػػر علػػػػا املػػػػرأة كحػػػػدىا. كإذا ترسػػػػخت ىػػػػ ه باأليديولوجيػػػػة يف الواقػػػػع العملػػػػي 
  ستتسػػارع حلػػوؿ الكثػػري مػػن القضػػايا. كىػػ ا بػػدركه لػػري دمكػػن سػػول بتعزيػػز تنظػػيم
ضمػػاكي  وليػػة كسػػعة نطػػاؽ ىػػ ه األيديولوجيػػة  كىػػو حػػزب املػػرأة. ألجػػل ذلػػك ىػػو 
تنظػيم معػا بتػةمني كونيػة أيديولوجيػة حتػرر املػرأة. ظمكػن النظػر إذل حتػوؿ املػرأة حلػػزب 
علػا أنػػو رجحػاف كفػػة املػرأة يف السياسػػة كالثقا ػة كالفػػن ككا ػة جمػػاالت احليػاة لتػػةمني 

العلػػػػة  تحػػػػوؿ املػػػػرأة إذل حػػػػزب يعػػػػا القضػػػػاا علػػػػا  محايػػػػة العػػػػادل كاسػػػػتقراره. هلػػػػ ه
 التفاكت كعدـ التكا ا املتمثل يف ارمطاط جنه كتعارل جنه آخر. 

تةسػػه حػػزب املػػرأة املعػػا  حسػػ  ىػػ ا اإلطػػار األيػػديولوجي يف املػػامتر الػػوطا 
  كأطلػػب عليػػو اسػػم "حػػزب املػػرأة 0888الثػػاشل للمػػرأة  املنعقػػد يف شػػهر آذار عػػاـ 

أىدا و كأسسو التنظيميػة مػن خػالؿ  PJKK". حدد PJKKردستانية  العاملة الك
برناجمػػو كنظامػػو الػػداخلي  كباشػػر  ياتػػو النضػػالية اىلديػػدة ارتكػػازان إذل املػػرياث ال ػػا 
املػتمخو عػن املسػرية النضػالية الطويلػة السػابقة لػو. ىكػ ا انتقػل نضػاؿ حريػة املػرأة 

أكؿ حػػػػزب للمػػػػرأة امتلػػػػك  ىػػػػو PJKKإذل مرحلػػػػة جديػػػػدة كىػػػػي التحػػػػوؿ احلػػػػزيب. 
امكانيػػػة التطبيػػػب يف الواقػػػع العملػػػي طيلػػػة تارطمهػػػا املديػػػد. انطالقػػػان مػػػن ذلػػػك   هػػػو 

 PKKيتضمن ردان قاطعان علا أشنع ماامرة دنيئة شػهدهتا البشػرية اسػتهد ت قيػادة 
رمز الشع  الكردم كالشعوب الشرؽ أكسطية  كالف دبرىا النظاـ ال كورم احلاكم 

ر. إنػػو رد حاسػػم موجػػو إذل النظػػاـ الػػ كورم املهػػيمن الػػ م بػػدأ بتػػدكين املتػػآمر املػػاك
تارطمو مع حبك املاامرات الدنيئة  ػد املػرأة  كدبػر أكؿ مكيػدة لػو يف تػاريخ البشػرية 
 د اإلهلات اإلناث ليبدأ بػ لك التػاريخ اللعػني للبشػرية. كىػو رد نػاطب باسػم كا ػة 

بتهمػػة السػػحر كالشػػعوذة  أك حػػٌط مػػن النسػػاا اللػػواك قػػتلهن ذاؾ النظػػاـ كأحػػرقهن 
شػػةان بتحػػويلهن إذل عػػاىرات  أك استشػػهدف يف نػػراعهن يف سػػبيل احلريػػة. علينػػا 
 همػػػو  ػػػ ا الشػػػكل.  هػػػو ال ينػػػادم باسػػػم نسػػػاا منتميػػػات لشػػػع  كاحػػػد. كرلػػػم 
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األنل الكردم هل ا احلزب إال أف الكثػري مػن النسػاا املنتميػات للعديػد مػن شػعوب 
لن أمكنتهن  يو  كنالت البعو منهن مرتبة الشهادة  كال تزاؿ الشرؽ األكسط احتل

البعو منهن ينا ػلن يف نػفو و. هلػ ا السػب   كرلػم للبػة الطػابع الشػرؽ أكسػطي 
يف البدايػػػة  إال أنػػػو اسػػػتهدؼ احتضػػػاف النسػػػاا مػػػن كا ػػػة أرجػػػاا العػػػادل  يمػػػا بعػػػد. 

ية ال كوريػة السػاعية أ ضل جواب ظمكن إعطاؤه  اه النظاـ كالثقا ة كالطبائع كال ىن
لزج الشرؽ األكسط "كمنو البشرية بةسرىا" يف حركب  ارية كىدر الدماا كالتخبط 
يف ديػػاجني الظػػالـ مػػرة أخػػرل مػػن خػػالؿ أالعيبهػػا كمكائػػدىا التآمريػػة؛ ىػػو تنظػػيم 
اىلػػوىر السػػلمي الكػػامن يف املػػرأة إذل جانػػ  قوهتػػا يف احليػػاة كمسػػتول التنػػوير البػػارز 

لػ ات معػص حتػوؿ املػرأة إذل حػزب. ذاؾ احلػزب الػ م لػيه إال القػوة لديها. كىػ ا با
 املنظمة القادرة علا حتقيب تنوير املرأة كاضتها  كتكريسها يف حياة اجملتمع. 

بةشميػػػة كمعػػػص  PJKK ػػػ ا املعػػػص يتسػػػم املػػػامتر الثػػػاشل الػػػوطا للمػػػرأة كإعػػػالف 
شػػهدىا التػػاريخ. إال أنػػو  تػػارطميني كػػردٍّ حاسػػم كنػػفعة قويػػة موجهػػة أل ظػػع مػػاامرة 

 ككونو التجربة احلزبية األكذل   األمر ال طملو من الكثري من النواقص كاألخطاا. 
امل الطة األساسية الف انزلب  يهػا يف البدايػة متثلػت يف املواقػن الػف تفصػلو عػن 

PKKالبنيػػة الكادريػػة لػػػ  .PJKK كلعػػدـ تفهمهػػا للتحػػوؿ احلػػزيب لػػدل املػػرأة كال  
وجيػػة حتػػرر املػػرأة الػػف طرحتهػػا قيادتنػػا تػػا  يػػو الكفايػػة  نظػػرت لػػ اهتا كحػػزب أليديول

يشػػػمل جنسػػػان كاحػػػدان  قػػػط  كاعتػػػ ت حػػػزب املػػػرأة ككانػػػو معػػػا  قػػػط بتحػػػرر املػػػرأة  
 ػػدخلت بػػ لك يف نفػػه األخطػػاا الػػف كقعػػت  يهػػا احلركػػات النسػػائية السػػابقة. لػػو 

سػػػنجد أف العديػػػد مػػػن احلركػػػات  ألقينػػػا نظػػػرة خاطفػػػة علػػػا تػػػاريخ الثػػػورات العامليػػػة
النسػػائية قػػد احتلػػت مكااػػا يف الثػػورة يف أحػػرج األكقػػات كأنػػع  املراحػػل  كبػػ لت 
جهػػػودان دؤكبػػػة كملحوظػػػة  يهػػػا لكنهػػػا دل تػػػن ي مػػػن الفشػػػل يف املنعطفػػػات احلساسػػػة 
للثورة. ذلك أف مفرتؽ الطرؽ ال م كانت تواجهو يف مثل ى ه املنعطفات ىػو بػني 

العامػػة كاملصػػاحل اهانػػة للمػػرأة. يػػرتبط ىػػ ا الو ػػع عػػن كثػػ  باحلػػل  املصػػاحل الثوريػػة
األيػػػديولوجي كالعملػػػي الػػػ م طرحتػػػو تلػػػك الثػػػورات كالتنظيمػػػات القائمػػػة  ػػػا بشػػػةف 
قضػػػية املػػػرأة. أم أف التقػػػرب ال الػػػ  يف األمػػػر ىػػػو رؤيػػػة املػػػرأة الػػػف حتتػػػل مكااػػػا يف 
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ة. أمػا حينمػا متػر الثػورة ترحلػة نفوؼ الثورة علػا أاػا عائػدة للرجػل كاملصػاحل العامػ
حساسػػة كحرجػػة  يػػػتم الت ا ػػي عػػػن خانػػية مسػػةلة املػػػرأة كإشماهلػػا. تعػػػص آخػػر مثػػػة 

  صل اانوم من قبيل "إما مصاحل احلزب العامة أك حل قضية املرأة".
يف احلقيقػػػػػػػة  ال ظمكػػػػػػػن لثػػػػػػػورة تتػػػػػػػدارس قضػػػػػػػية املػػػػػػػرأة بشػػػػػػػكل سػػػػػػػليم  لسػػػػػػػفيان 

وً ػػعها توجػػ  ذلػػك  أف تنزلػػب يف مفػػرتؽ كهػػ ا.  كأيػػديولوجيان كتنظيميػػان كعمليػػان  كمتي
إذف  مثػػػة معضػػػلة جديػػػة يف تػػػداكؿ قضػػػية املػػػػرأة عانػػػت منهػػػا الكثػػػري مػػػن الثػػػػورات  
 كانػػػػت نتيجتهػػػػا تتمثػػػػل يف شػػػػكلني. إمػػػػا أف النسػػػػاا كالتنظيمػػػػات النسػػػػائية قالػػػػت 
"املصػػاحل العامػػة  ػػوؽ كػػل شػػيا"  رتاجعػػت عػػن تطػػوير نضػػاؿ حريػػة املػػرأة  ك قػػدت 
خانػػػػػػػياهتا مػػػػػػػػع الػػػػػػػػزمن يف متاىػػػػػػػػات النشػػػػػػػاطات كاملشػػػػػػػػاكل العامػػػػػػػػة  أم ارملػػػػػػػػت 
كا محلت؛ كإما أاا قالت "حرية املرأة قبل كل شيا"  بػرتت نفسػها مػن القضػايا 
العامػػة للثػػػورة كانقطعػػػت عػػن املشػػػاكل االجتماعيػػػة  ػػاىرتأت يف داخلهػػػا كتفسػػػخت 

 خدمػة الثػورة كاجملتمػع. بسب  عدـ تش يل الطاقػة الكامنػة يف املػرأة أك تسػخريىا يف
كقد أدل ى ا التقرب أيضان إذل ارمالؿ كا محالؿ خانيات املرأة كلكن مػن زاكيػة 
أخػػرل.  بػػدالن مػػن حتديػػد كجهػػة أيديولوجيػػة كتنظيميػػة نػػائبة يف النضػػاؿ  كالصػػراع 
بشكل راديكارل  اه املواقن التسلطية للرجل يف سػبيل بنػاا شخصػية الرجػل الػ م 

نظػػػرت إذل مسػػػةلة اهليمنػػة كالتسػػػلط بشػػػكل  ػػػيب كحصػػػرهتا يف  ظمكػػن العػػػيش معػػػو؛
جنه الرجل  حس  دما أدل إذل اتباعها مواقن  ظة متمردة. ظمكننػا القػوؿ أف مػا 

انسػػػداد  –نوعػػػان مػػػا -ىػػػو 1111 -0888 يمػػػا بػػػني عػػػامي  PJAعاشػػػو حػػػزب 
نػػػاجم عػػػن عػػػدـ  ػػػاكز مفػػػرتؽ كهػػػ ا. كيعػػػد ذلػػػك تناقضػػػان كمشػػػقة عامػػػة تواجههػػػا 

النسػػػائية التحرريػػػة يف مثػػػل ىػػػ ه املرحلػػة  ػػػمن الثػػػورات الػػػف حتتػػػل مكااػػػا  احلركػػات
 يها. هلػ ه العلػة كػاف  ػاكزه  بعػد تػوخي احلساسػية يف إبػداا املوقػن الصػائ  أانػاا 
ذلػػػك  ماملػػػان جػػػدان. أمػػػا السػػػب  األساسػػػي املتػػػوارم كراا كػػػل ىػػػ ه املخا ػػػات  هػػػو 

أيديولوجيػة حتػرر املػرأة كحتوهلػا  مرتبط عن كث  بعدـ التحلػي بػالوعي العميػب بصػدد
مػػػن قضػػػية حريػػػة كحتػػػرر املػػػرأة  اسػػػرتاتيجي البيعػػػد منػػػ   PKKإذل حػػػزب. إف تقػػػر ب 

نشػػةتو  حيػػث دل يتػػورع عػػن تطويرىػػا حػػ  يف أنػػع  أكقػػات احلػػرب السػػاخنة. أمػػا 
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املخا ػات النا ػػة عػػن شخصػػية املػػرأة كالرجػل لػػري املتجػػاكبني مػػع متطلبػػات  وليػػة 
   قد زادت من مشقة املرحلة كحرجها. حيث دل تعقد الػركابط السػليمة حزبية املرأة

بني الوسيلة كال اية  متامان مثلما كانت يف مرحلة التجيش. ككقعت يف دمارسة عملية 
 جػػػة دكلمائيػػػة  كابتعػػػدت عػػػن دكرىػػػا املنػػػوط  ػػػا يف التنظػػػيم كالنضػػػاؿ حتػػػت ذريعػػػة 

 ر و اهليمنة ال كورية. 
الكالسػػػػيكية للرجػػػػل مػػػػن قضػػػػية احلريػػػػة  اقتصػػػػرت  –يػػػػةكبتػػػػةاري املواقػػػػن الرجع

املسػػػػػةلة علػػػػػا جػػػػػنه كاحػػػػػد  حسػػػػػ   كسػػػػػاد االنسػػػػػداد يف تلػػػػػك املرحلػػػػػة. نظريػػػػػة 
ىػػي تػػدبري متخػػ   ػػاه املواقػػن الرجوليػػة  PKKاالنفصػػاؿ املطركحػػة مػػن قبػػل قيػػادة 

سػػػػعيان منهػػػػا إلبػػػػراز القػػػوة ال اتيػػػػة للمػػػػرأة  كاتسػػػػامها بالثقػػػػة  PKKاملتسػػػلطة داخػػػػل 
ات  كاسػػػػرتدادىا طبيعتهػػػا األنػػػػلية الػػػف  قػػػػدهتا. تعػػػص آخػػػػر  هػػػي هتػػػػدؼ إذل  بالػػػ 

داخػػل أر ػػػية املػػرأة إل ػػفاا لواػػا علػػا عمػػػـو   PKKكشػػن النقػػاب عػػن جػػوىر 
احلػػزب. أمػػا يف املمارسػػة العمليػػة  ثمػػة خػػداع للػػ ات يف ىػػ ا املضػػمار  حيػػث بػػرز 

تعمػب كاملكتسػبات طراز منكمش علا ذاتػو كحمػدكد  ػا  كال يسػتفيد مػن مسػتول ال
املدخرة يف احلد من تةاريات اهصائص الرجعية للمرأة كالرجل داخل أكساط احلرية  
كبالتػػارل  ػػرد مػػػن املشػػاكل االجتماعيػػػة القائمػػة. ىػػ ا باإل ػػػا ة إذل أف حركػػة املػػػرأة 

هلػػػا علػػػا الػػػدكاـ  نزعػػػت إلبػػػراز نقػػػاط  ػػػعفها حينمػػػا  PKKاملتطػػػورة بريػػػادة قيػػػادة 
مػػن أف تكشػػن عػػن جوانبهػػا القويػػة الػػف خلقتهػػا بقوهتػػا ال اتيػػة  بقيػػت كحيػػدة بػػدالن 

كاملتمخضة عن  ػارب كخػ ات مػدخرة تراكمػت  يف لضػوف مراحػل تارطميػة ىامػة. 
ىػػػ ا مػػػا زرع  ػػػػعن الثقػػػة بالػػػػ ات لػػػديها كزجهػػػػا يف ك ػػػعية الػػػػد اع السػػػل  علػػػػا 

نػػة. إف مػػػا األللػػ   كالػػف أدت  ػػػا إذل االبتعػػاد عػػن سػػػياؽ النضػػاؿ العػػاـ ملػػػدة معي
ظهػػػر ىنػػػا ىػػػو خصػػػائص املػػػرأة الكالسػػػيكية مػػػن خػػػالؿ شػػػكوكها الػػػف مػػػا انفكػػػت 
تعيشها طيلة عمرىا قائلة "ما ال م سيحل بنا". أما الكػادر اإلدارم  ظهػرت لديػو 
مواقػػن  ػػيقة دكلمائيػػة كمت ب بػػة كتوازنيػػة بشػػكل بػػارز  كاملتةتيػػة مػػن ميػػزات طبقػػة 

ة املواقػػػػػن كاملعػػػػػايري املتةتيػػػػػة مػػػػػن املنطػػػػػب البورجوازيػػػػػة الصػػػػػ رية يف األنػػػػػل. كحصػػػػػيل
البورجوازم الص ري أاناا تداكؿ املرحلػة السياسػية أك دراسػة التحلػيالت كاإلرشػادات 
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؛ ارمرؼ حزب املرأة عن ىد و األساسي ليظػل دكره ىػزيالن PKKالف قدمتها قيادة 
ت كل ى ه ك امران  اه املاامرة الدكلية  باعتباره يشكل حلقة األماف  دىا. نوقش

امل الطػػات كاملواقػػن اهاطئػػة بشػػمولية كاسػػعة األ ػػب يف املػػامتر الػػوطا الثالػػث للمػػرأة 
  كايػ ت توجػ  ذلػك مقػررات ىامػة لتجاكزىػا 1111آب  -املنعقد يف  رتة متوز

 كتعديها كالبدا ترحلة تكريه احلل السليم الصائ . 

ة بطابع الطبقة البورجوازية ناقش مامتر املرأة الثالث املواقن التنظيمية املطبوع
الص رية كما متخو عنها من دمارسة عملية  كر ضها بشدة  لي ز نتيجة ذلك 

مستول ر يعان من املقررات الصائبة  يما طمص املفاىيم التنظيمية  كيشكل خطوة 
تارطمية تتسم بةشميتها القصول يف تطوير املرحلة  من مسارىا السليم. كرلم أاا 

كنها أتاحت اجملاؿ للدخوؿ يف القرف  علا رمو سليم كبدرجة أتت متةخرة  ل
ملحوظة  كعززت احملاسبة الصارمة إلظهار اىلوىر األنيل   كانت ب لك بداية 
متينة للخطوات الالحقة هلا يف خطوىا علا أساس حماسبة ال ات كتقدصل النقد 

ىلة املوا يع  ال اك  كبالتارل التحلي بالفكر العلمي كالنقاش املو وعي يف معا
كبلوغ مستول قرار ر يع. نتيجة املرحلة السابقة للمامتر الثالث استنبطت املرأة يف 
بداية القرف احلادم كالعشرين دركسان ملفتة للنظر من قبيل معر ة مدل نعوبة 

نضاؿ احلرية  كتطلٌبو للمواقن اهبرية كاملاىرة كالدقيقة  كاستخلصت من حقيقة 
بػىٌا املكانة املرموقة الف تتميز  ا يتطل  جدية بال ة كمساكلية احلياة العملية أف ت

عليا ككدحان ال متناىيان. كما أدركت من الصميم مدل خطورة املشاكل الف قد 
تنجم إف دل يتم التحلي   ه السمات أك توخي احلساسية يف املواقن  كمدل 

مان  تمية تشبثها باحلرية الضمور البارز يف مستول احلرية لديها  بالتارل أحست متا
كبنضاؿ احلرية كضركرة ال مالذ منها. يف احلقيقة ى ه املرحلة الف كانت اختباران 
شاقان لل اية بالنسبة للمرأة كىي علا أبواب القرف احلادم كالعشرين؛ قد كشفت 
النقاب عن الطاقة الكامنة املدخرة لديها كمدل تعلقها باحلرية  كنفضت ال بار 

يها القوية الف دل تكن قد تنبهت هلا بعد  بقدر ما أبرزت لديها جوانبها عن نواح
السطحية كالضعيفة كمدل خداعها ل اهتا. بالتارل اكتسبت نفااان ساطعان   ا 
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اهصوص. من املهم خطو اهطوة الوطيدة  رمو القرف احلادم كالعشرين بعد كل 
 تدمة. ى ا التخبط يف املشقات كالتناقضات كالصراعات احمل

  كما PKKناقش املامتر الثالث حقيقة الثورة الوطنية الدظمقراطية الف قاـ  ا 
أسفرت عنو من مكتسبات كقيم مقدسة كعلا األخص نضاؿ حرية املرأة. ى ا إذل 

جان  نقاشو حوؿ مستول التقدـ البارز لدل املرأة  كاملاىل لتحويل اجملتمع 
علا التةاري؛ كاي  قراراتو علا  وا ذلك. بعد كت يريه ملا يتميز بو من قدرة عليا 

ملسةلة الت ري كالتحوؿ االسرتاتيجي إذل الوسط  لدا مو وع  PKKطرح قيادة 
ىو  هرة مستول احلل املتمخو عن نضاؿ  PJAالتعمب األساسي بالنسبة لػ

عامان  كإحياا االسرتاتيجية اىلديدة كتعزيزىا علا أرض الواقع. بالتارل  21طاؿ 
كلت حل املشاكل التنظيمية املعاشة علا رأس جدكؿ أعمالو. إف اىلواب تدا

علا التطلعات كاحليوية كالبحوث البارزة يف حركة املرأة مع بداية  PJAاألعظم لػ
ىو؛ إبراـ املامتر الثالث للمرأة حيث عٌظم من اآلماؿ كالعـز كاإلظماف  1111أعواـ 

دصل نقد ذاك شامل كتعبري عن مدل كالثقة يف كا ة النساا برسناد ذلك إذل تق
عزمو علا تسيري نضاؿ احلرية كالدظمقراطية كالسالـ. كقد توازل ى ا املامتر مع 

مكانة املرأة كدكرىا يف مرحلة التحوؿ كالت ري الدظمقراطي   ةطاح باملفهـو النضارل 
اهاطا ال م ينظر إذل تنظيم املرأة اهاص حمصوران داخل حدكد احلزب كيعت  
نضاؿ احلرية مقتصران علا املرأة كالرجل داخل نفوؼ احلزب  حس   يضيب 
ب لك من نطاقو كآ اقو. إف اقتصار نضاؿ املرأة علا نراعها مع شخصيتها 

  أمر 0887باأللل  كتسيريىا الصراع اىلنسي داخل التنظيم  حس  ح  عاـ 
خل التنظيم ظمكن تفهمو. ذلك أنو كاف من الضركرم أكالن أف ضمصل التعمب دا

لبلوغ مستول معني من النقاش كاملعاىلة إل فاا الصفاا علا األمور كنيالتها 
علا شكل معايري كا حة. إذ من لري املمكن نقل األ كار من اجملتمع دكف 
اكتساب مستول معني من التعمب عليها داخل احلزب. من ىنا يشكل ذلك 

و وع حتوؿ املرأة إذل م PKKسياؽ تطور طبيعي ال بد منو. لكن طرح قيادة 
  كتقدظمها انفتاحات خمتلفة أكثر  ولية بصدد 0887حزب للنقاش يف عاـ 
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ت يري الرجل كحتويلو؛ إسما يرتبط عن كث  بةىدا ها يف تعميم املكتسبات املستحوذ 
عليها يف ى ا املضمار. ىك ا تسارع مستول النقاش كالتعمب بصدد حل املشكلة 

د إبراـ املامتر الثالث للمرأة  ليتحوؿ  يما بعد إذل علا الصعيد االجتماعي بع
مشاريع حياتية كخمططات ملموسة. بالتارل عوىلت مشكلة االقتصار علا البيعد 
األيديولوجي  قط كالبقاا جمردان عن الواقع كسيلىط الضوا علا النواقص البارزة يف 

نوقش ى ه املسائل مو وع اهركج من إطار حركة كادرية إليصاهلا إذل اىلماىري   ك 
موا يعو  PJAيف االجتماعات كاألنشطة التدريبية احلانلة آن اؾ. كمنو حدد 

علا النحو السليم ضماكي مكانتو كك عيتو  كيتماشا مع مزايا القرف احلادم 
ملساكليتو العليا يف تعرين املرأة بةشمية دكرىا  PJAكالعشرين. بالتارل تنبو 

ظرىا باعتبارىا الضماف للمرحلة الدظمقراطية كالسالـ  كالواجبات التارطمية الف تنت
كمحل علا كاىلو مهمة تعظيم إظماف املرأة بةاا ىي الف ستجل  النصر 

كالدظمقراطية كبالتارل  ركرة  تشبثها بنضاهلا كتعظيمو أكثر من أم كقت مضا. 
 لقد توطدت ب لك أسه حتقيب التحوؿ الدظمقراطي من جمتمع كثمرة للنضاؿ داـ

عامان. كقد كانت ل ة التحوؿ ال البة ح  يومنا ى ا ىي ل ة الثورة  لكن من  21
بدا الت يري االسرتاتيجي اكتس  نضاؿ التحوؿ كالت ري ل ة التطور الطبيعي 

 بال ري .  PJAباألساس. كالدكر األىم يف مرحلة كه ه يقع علا عاتب 
نسداد كاالىرتاا بقدر ما يكوف القرف احلادم كالعشرين شاىدان علا اال

كالتمزؽ بةعلا مستوياتو يف كاقع النظاـ ال كورم املهيمن ال م طاملا أحلب اآلالـ 
املريرة كالويالت الكبرية بالشعوب؛  سيكوف من جهة أخرل عصران يشهد 

مستجدات م ىلة للشعوب يف مطالبتها بالدظمقراطية كاحلرية كالسالـ  كيقظة املرأة 
ا كميالدىا احلقيقي من جديد. مع تفسخ العصر علا األكثر لتحقيب حتررى

احلضارم كالكالسيكي السائد علا مدل مخسة آالؼ عامان كااياره  ستزداد  رص 
تطور العصر احلضارم الدظمقراطي ال م ستختمو حرية املرأة  امتها. كسيكوف ى ا 

ا أساس إعادة البهاا كالركنب لكل األلواف كاىلماليات الباىتة كاهامدة  كذلك عل
اسرتداد كلما  قدتو الشعوب كاملرأة اانية. كبتحقيب احلملة الدظمقراطية املتطورة علا 
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أساس ذماح نضاؿ حرية املرأة  سيتم إ راغ أكؿ اورة مضادة قامت  ا حضارات 
اجملتمع الطبقي الناشئة علا أساس عبودية جنه املرأة  د املرأة  من حمتواىا كشل 

احلضارة الدظمقراطية  قط ناغ إرشادات نضاؿ الدظمقراطية تةاريىا. أما مانيفستو 
كاحلرية للشعوب كاملرأة علا السواا  كال م سيتصاعد يف القرف احلادم كالعشرين  

كحدد آ اقو كنطاقو من خالؿ حتليو بوجهة نظر عميقة لل اية كمتمحورة حوؿ 
ةبعادىا التارطمية املرأة  كنيالتو مشاريع احلل امللموسة هل ه احلقيقة امل كورة ب

 كاحلالية كاملستقبلية. 
تعر ت املرأة ح  يومنا ألشد أنواع القمع كاال طهاد املتعاق  باعتبارىا 

الطبقة األقدـ القابعة يف احلضيو. تتعدل ى ه القضية الف تشب طريقها للنصر 
ف معياران يف عمقها أبعاد اجملتمع الرأمسارل. دل تزؿ حرية املرأة يف بداية خطواهتا لتكو 

عامان لكل احلريات األخرل. متخضت مرحلة العبور من عصر املرأة إذل عصر 
الرجل عن خسائر  ادحة تكبدهتا املرأة كاستمرت طيلة مخه آالؼ سنة من تاريخ 
اجملتمع الطبقي  ملا عانتو من قمع كقهر كاستحقار كمتييز جنسي كتفاكت كظلم. 

دة حمركقة  يتم تطهريىا حديثان كإخراجها ى ه املرأة الف نارت أشبو ما تكوف ما
من حتت أكواـ الرماد. يتعلب النظر يف مسةلة متتع املرأة  قوقها الشخصية ككةاا 
مسةلة اانوية  كمنحها إياىا بشكل حمدكد لل اية بدالن من أف تعت  مسةلة صم  

رطمية االعرتاؼ  ا للمرأة بالدرجة األكذل كدكف أم قيد أك شرط باألبعاد التا
السحيقة للظلم كاىلور املطبقني  قها.  املو وع ىاـ لل اية لدرجة صم  أف يكوف 
 رعان من  ركع علم االجتماع ملا يتميز بو من  ولية كما يتطلبو من برجمة كيطيط 
كتنظيم حانل من خالؿ النضاؿ احلقوقي كالسياسي الدظمقراطي الواج  سلوكو 

عن النضالني الوطا كالطبقي مضمونان كشكالن  بشةنو. كىو يتميز  انية متيزه 
 كيصو بةشمية حيوية قصول. 
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 عصر الحضارة الديمارانية  يكون عصر المرأة

تتميز السمات األساسية لعصرنا بتداخل كل من األزمة اهانقة العامة 
 للحضارة املرتكزة إذل اجملتمع الطبقي كاايارىا املتسارع من جهة  كاهلوية احلضارية
االجتماعية الف تتشكل معاملها حديثان من جهة أخرل  لتكوف مرحلة انتقالية 
متشابكة. كمقابل انطداـ مسات ى ين العاملني املختلفني ببعضهما البعو 

كاحتدامها  إال أاا ليست بالقوة الف يوؿ أيان منهما لتجاكز اآلخر أك القضاا 
تفي باألبيو كاألسود إسما يناقو عليو كليان. كباألنل  ه ا املنطب الضيب املك

قوانني الطبيعة األساسية.  الطبيعة كالواقع االجتماعي "باعتباره أحد أشكاؿ 
الطبيعة" ظمراف من ت يريات مستمرة بني النهاية كالالااية. ل ا  النظر إذل األشكاؿ 

االجتماعية كامتداداهتا احلضارية  من منظار األبيو كاألسود الضيب  ظمهد 
يل الرمر ات أيديولوجية تتضمن املخاطر كامل الطات اىلدية يف أحشائها. السب

 منطب األبيو كاألسود يعا تقسيم عادل األلواف إذل أقصا قطبني باىتني يت رياف 
كيتبدالف بسرعة  بينما يكمن القسم األعظمي من احلقيقة كتتعدد األلواف بني 

رية كاالجتماعية داخل ى ا ال ص ى ين القطبني. ضمظا النظر إذل الت ريات احلضا
كالتنوع  بةشمية مصريية لوالدة أيديولوجية سليمة. أما القوؿ "سةكلىدي إما أبيضان أك 
أسود"  ال يعا سول "سةكوف إما  اشيان أك اشرتاكية مشيدة". كما ال م سنفعلو 

 عندئ  باأللواف املتضمنة لص عظيمان ك اا أخاذان؟ 
كه ه باسم االشرتاكية املشيدة  أساس كل   يالن السقوط يف  ائقة 

األخطاا البارزة يف املمارسة العملية  كالنتيجة ىي الدمار. مع ذلك يتوج  النظر 
إذل مسةلة كجود أقصا القطبني كأخ ىا بعني االعتبار دكمان أاناا حتديد النماذج 

 ار. املناسبة لسلوكها؛ إحدل أىم مهاـ القول امليالة إلنشاا اىلديد باستمر 
شهد التاريخ القرف العشرين  رض ىاتني النقطتني املتطر تني بكل اقلهما علا 

البشرية  يث أيرًلمت علا االنطفاؼ حس  آلية التعليمات كاألكامر حتت 
القول النارية للتكنيك كالف ال نظري هلا  كحتت ظل راية "األبيو أك األسود"  
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أف التد ب الديالكتيكي للحياة   اجرتت اآلالـ الفظيعة كىدرت الدماا. إال 
كال م ال ينحصر قط يف اللوف الرناني كحده  أ رغ ى ه املصاع  من حمتواىا. 
سواا كاف النظاـ األسود ال م يةمر بو اإللو احلاكم املطلب حلضارة اجملتمع الطبقي  

كرلم تبديو ككةنو مضاد لاكؿ  –أك كاف النظاـ "املشاعية البيضاا" ال م 
ال طمتلن عن األكؿ مضمونان كيتميز بلونو األحادم؛ ال ظمكن أف يكونا  –ظاىريان 

النظاـ املفرتض ال م ظمكن أف تعيش يف ظلو البشرية باستمرار مثلما يتصور 
البعو  رلم توحدشما من الناحية الفكرية النظرية أك علا نعيد املمارسة العملية 

 يف بعو األحياف. 
ة اللونية علا اجملتمع طبقان ملا ىو موجود يف ستعيش اإلنسانية بر فاا التعددي

الطبيعة. تعد املثيولوجيا السومرية من ى ا املنطلب أكثر مركنة كإنسانية نسبة 
لادياف التوحيدية  كبالطبع   هي متثل ببعو جوانبها النظاـ األسود لاهلة  أم 

يثيولوجيات للملوؾ. لكن  ال يوجد نظاـ أسود مطلب ح  يف تاريخ األدياف أك امل
 يعها  إذ أاا  كرلم كل جوانبها الدكلمائية  ال تنجو من قبوؿ تعددية األلواف 

 رلمان عنها. 
برىنت ى ه احلقيقة علا نوا ا مع دخوؿ مطلع القرف العشرين  حيث 

الطاقة  كنظريات التطور  حتوؿ الطاقة   يزياا كوانتوف  –أابتت حتوالت املادة 
اف املكاف  كبكل جالا علا أف األبيو كاألسود ليسا لونني "الكمية"  كنسبية الزم

 أك نظامني اابتني ال يت رياف. 
لو ألقينا نظرة إذل الواقع االجتماعي حس  ى ا اإلطار العلمي كالفلسفي  
سندرؾ علا رمو أ ضل تعايش األ داد ملدة طويلة  باالرتباط املتبادؿ حلاجتها 

اب انتصار الدظمقراطية املعانرة يف أكاخر القرف املتبادلة لبعضها البعو. تكمن أسب
العشرين  يف مزاياىا األقرب إذل الواقعية كاحلقيقة  كيف رؤيتها املستقبلية لكوف 

التحوالت الطبيعية ىي األساس يف الواقع العملي  كانتهاجها  لسفة تعتمد أساسان 
لعلم كالفلسفة. بدأت علا التكوين ال ا للطبيعة كاجملتمع. أما قوهتا  تنهلها من ا

احلضارة الدظمقراطية املعانرة تصبا ملكان للبشرية بةسرىا مع ازدياد تفهم قوانني 
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التطور بعمب  كاتساع نطاؽ تةاريىا علا الت ريات االجتماعية. دل يظهر ى ا 
الو ع تحو الصد ة  بل ىو مثرة من أىم مثار قوة العلم.  العلم دظمقراطي  لكن 

بص املرتكزة إذل الدكلمائيات السائدة يف اجملتمع القدصل علا كمثلما حا ظت ال
كجودىا  ستتشكل بعو البص اليوتوبية يف اجملتمع اىلديد كستحا ظ علا 

 كجودىا. 
انطالقان من ذلك   النظر إذل الدظمقراطية املعانرة علا أاا جمرد حتقيب ك اؽ 

الواج  معر تو ىنا ىو أنو بني القطبني  سيادم إذل م الطات جدية. األمر اهلاـ 
رلم كجود كال القطبني  يها   إال أنو ضمب لكالشما العيش ما داما ملتزمني باملعايري 

الدظمقراطية األساسية  لكن من املاكد كاحلتمي أساسان كجود التنوع االجتماعي  
كتعبري عن تعدد األلواف ألكسع جيل. تعتمد الدظمقراطية املعانرة باأللل  علا 

لتكوينات االجتماعية. إاا تتعدل مسةلة الو اؽ بني قطبني لتكوف نظامان لص ا
ضمرـت أشكاؿ التنوع كال ص ال م طاملا عاشو اجملتمع علا مر التاريخ كسيظل 

يعيشو  كيعت  التعبري عن ال ات  رية ك سيدىا كإحيائها مبدأان أساسيان لو. إاا 
رالتطبيقي كالتشكل  كليسه جمرد نظرية تعبري عن القاعدة النظرية ال نية كالتطو 

تستهدؼ حتديد سلطة سياسية بسيطة. كما ال ظمكن حصرىا يف شكل سلطة 
سياسية  ألاا عبارة عن شكل حضارم طويل األمد كشامل األبعاد. إاا نظاـ 

ضمتوم علا العنانر الطبقية كالالطبقية يف آف كاحد  كلكنو يعتمد يف الوقت نفسو 
حياا ى ه االختال ات املتشابكة كإبرازىا بال حدكد ك رية. كىي كباأللل  علا إ

نظرية التطور احلر للحياة كدمارستها العملية  كنظاـ  صيا يف تعاريفو احلقوقية 
عندما يطبب كل ما سبب ذكره عمليان  كال ظميل إذل اللجوا للعنن عدا حالة الد اع 

هتا  رية  كخانة األطفاؿ كاملرأة املشركع. إاا نظاـ تع   يو كل القطاعات عن ذا
باعتبارىا أقدـ جنه كطبقة معر ة للسحب كاال طهاد. كك لك نظاـ يعتمد علا 

حتليل كحل التناقضات توازيان مع التقدـ التقا احلانل  ليه  قط التناقضات 
داخل اجملتمع بل كح  األكسع نطاقان من ذلك داخل البيئة كاحمليط؛ كيلجة أساسان 

 يب التحوؿ كالت ري  من أجواا سليمة.إذل حتق
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يعود سب  تعريفنا للدظمقراطية املعانرة تكراران كمراران إذل كواا تالن اإلطار 
األىم للهوية األيديولوجية اىلديدة. علا راية اهلوية األيديولوجية الف ستسود القرف 

الراية  احلادم العشركف مكتوب "احلضارة الدظمقراطية املعانرة"  كحتت ظل ى ه
يستفيد اجملتمع ح  من أقدـ بيناه كي ز قدرتو علا تسخريىا يف خدمة التجدد. 
كظمكن عيش التاريخ بقدر املراد  كك لك املستقبل بقدر املراد يف ظل ى ه الراية  

بل كح  ظمكن التوسع يف املعلومات بقدر املراد. لكن مع كل ى ه األمور 
ملعايري األساسية  كالتنبو لقوة التمةسسات سيتواجد اإلدراؾ العميب للسمات كا

كإبداا االحرتاـ كالتقدير الالـز هلا  كح  االرتباط  ا لدرجة العبادة. كإال  احلياة 
الدظمقراطية ى ه ليست حياة  وؿ  يها األنانية اىلنونية لشبا الربا الرأمسارل كما 

 
ى
رى ية" حتت الت رع بالقوؿ تشاا  كليست حياة تفرض  يها الطرائقية البااولوجية "امل

"إاا حياة حس  متطلبات يوتوبيا املستقبل اجمليدة". سيكوف الفرد  يها حران بقدر 
ما يشاا  كلكنو سيحقب ذاتو باالرتباط بالتاريخ كاملستقبل كاإلبداع العلمي. أم 

لن يكوف أسري الدكلمائيات  يها كال حبيه اليوتوبيات. ال ظمكن العيش  رية مع 
ريخ كاملستقبل إال بالعلمية. ال داعي للرتاجع عن الفرد احلر من أجل التا

الدكلمائيات كاليوتوبيات  كال إلتاحة الفرنة لتكوين  رد مستنكر إياىا "إنكارم" 
بكيل املسبات عليها. يتحتم املعر ة بةف الفرد احلر يدرؾ قوة الدكلمائية 

ة العلمية كالفلسفية ألبعد كاليوتوبيات  كلكنو ال ي عن هلا  بل يتحلا بالقو 
 احللوؿ. 

ستدٌكف ى ه األحكاـ يف ىوياتنا األيديولوجية الف سنتبناىا. إاا ليست 
 أحكامان اعتباطية أك متآتية من القدر  بل ىي أحكاـ العلمية كاحلرية. 

اجملاؿ اهلاـ الثاشل للهوية األيديولوجية بعد الفردانية "تكوف الفرد" ىو تطور 
تمع املدشل  أم كالدتو من جديد. ظمكن تسمية اجملتمع املدشل باجملاؿ العصرم للمج

الثالث أيضان ليساعدنا ذلك يف تعرين املصطلا. كظمكن القوؿ أف احلضارة 
الدظمقراطية املعانرة تتصاعد مرتكزة إذل االاة دعائم أال كىي  اجملتمع الدظمقراطي 

رحلة عصيبة كبطيئة. أما دمقرطة كالسياسة كالدكلة. لكن دمقرطة اجملتمع القدصل م
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الدكلة  هي األنع  نظران لبنيتها الكالسيكية. بل إف  رض اليقظة الدظمقراطية 
علا الدظمقراطية املعانرة يتطل  كفاحات مريرة. اوض اجملتمع عامة يف املراحل 

األكذل كاف يادم إذل ذلك  لكن الدكلة املتصاعدة يف تفوقها األيديولوجي 
 لت علا إمخاد ردكد  عل اجملتمع املستهد ة للدمقرطة. كالعملي  عم

إف قمع األسالي  الكالسيكية كحتريفها عن جمراىا ليه باألمر الصع . 
كيلع  يلن ظركؼ الثورة الكالسيكية كالثورة املضادة عن ركاب العصر دكران 

ية  ىامان يف ذلك. كىنا ت ز الدظمقراطية السياسية ككسائلها كأشكاهلا العمليات
 باعتبارىا تنشط يف اجملاؿ الكامن بالضركرة بني الدكلة كاجملتمع. 

جماالت اجملتمع كالدكلة يف التاريخ معلومة علم اليقني. بينما كانت قدرة 
الشعوب علا التمرد كالعصياف متثل نوت اجملتمع كتلع  دكرىا يف اإل صاح عن 

كةقدـ سلطة ال ظمكن متطلباتو  كانت الدكلة تفرض كجودىا ككةاا قدر أزرل  
 ن  تةاريهتا. كزمص بال كر ىنا اجملتمعات كالدكؿ الكالسيكية املتبقية خارج 
مراكز احلضارة الرأمسالية  حيث أدل انكماشها علا سلبياهتا كانعكاسها علا 
اهارج إذل   ير التعص  أكثر  كبناا توازف تعص  جديد. كساد االعتقاد بةف 

ره إال بالثورة. كبانتصار بعو األمثلة ترسخت القناعة ى ا التوازف ال ظمكن كس
 –برمكانية توسيع نطاؽ ذلك. لكن اإلجرااات الف اي هتا األنظمة الرأمسالية 

االم يالية الثابتة  قد حدت من تةاري ى ه اإلداراة بنسبة ملحوظة. كتا أف دكلة 
نتقاؿ إذل ساحة أخرل العهد املتزمت لن تصبا دظمقراطية طواعيةن  ت دك مسةلة اال

جديدة  ركرة ال مفر منها. علمان بةف مفهـو الدكلة املتزمت كاملدمر للبيئة بشكل 
خاص يف مراكز الرأمسالية املتةزمة  صمعل من حركة اجملاؿ الثالث أمران ال لص عنو كال 

 جداؿ  يو. 
ها اجملاؿ الثالث ىو ساحة السياسة الدظمقراطية.  كل االحتياجات الف  ر ت
شركط احلضارة املعقدة كاملتشابكة  كانت حتث علا كجود كسيلة مدنية ليست 
بوسيلة اورية نارمة كال  زاـ اتصاؿ مدتو الدكلة إذل اجملتمع لتحيطو بو. ى ه 
الوسائل ىي تنظيمات مستقلة تقع بني الدكلة كاجملتمع  كتبعد عنهما مسا ة 
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جة. كىي ليست مناىضة ملحوظة  هلا ىويتها اهانة  كتتشكل حس  احلا
للدكلة كال متواطئة معها  بل ىي يف إمرة االحتياجات. كىي ليست تنظيمات 
اجتماعية رئيسية  كال ماسسات أخالقية أك دينية. كتتشكل من أعضاا يقوموف 
بوظائن حمدكدة  كبانتهاا كظيفتها ينتهي أمرىا ىي أيضان  أك علا األقل تتحوؿ 

اىلديدة. كقد أار ى ا النمط كأابت كجوده  يث  إذل منظمات تتالاـ كالوظائن
لدا دربان  ركريان ليسلكو اىلميع للتخلص من اهلوة الشاسعة كاالنسداد العقيم 

ال م كرستو الثورة كالثورة املضادة. كتا أف ى ه االحتياجات تفرض عاجليتها بداان 
ذل حقوؽ اإلنساف  من االقتصاد كح  الثقا ة  من الريا ة إذل البيئة  من السالـ إ

  ةشمية ى ا اجملاؿ أيضان تتصاعد طرديان مع مركر األياـ. 
ال يكفي تعرين اجملاؿ الثالث حس  ى ا اإلطار.  هو  اجة إل فاا اىلالا 

 كالصفاا علا ك عو النظرم كالعملي. 
تزداد احلاجة النظرية اجملاؿ الثالث كتطبيقو العملي تصاعديان مع مركر كل يـو 

ظرياتو كبرناجمو كاسرتاتيجيتو كتكتيكو. كى ا  د ذاتو تطبيب عملي جمدد  لتحديد ن
يرلم علا االنتقاؿ من مفهـو حزب معتمد علا مساسرة الدكلة أك اجملتمع باملعص 
التقليدم إذل حزب مشكل حس  االحتياجات كالوظائن.  املنظمات املنتهجة 

تقن كجهان لوجو أماـ  للمفهـو السمسرم  كعلا رأسها األحزاب الكالسيكية 
  ركرة إعادة البناا توج  نظرية اجملتمع املدشل. 

يتعلب ذماح احلضارة الدظمقراطية املعانرة كانتصارىا باأللل  بتعرين دكرىا 
جمددان كحتديد شكلها التنظيمي كالعملياك توجبو. أما اجملتمعات كالدكؿ الف ال 

عرجاا معوىة يف الدظمقراطية املعانرة. تطور اجملاؿ الثالث  لن تنجو من أف تكوف 
كبالنسبة لعصر الشدة كالنزعة االنفصالية  لن طمرجا من كواما مشكلة إال 

باكتسباب ى ا اجملاؿ حريتو كلع  دكره املرتق  علا أكمل كجو. لو نظرنا املسةلة 
يف ى ه الزاكية   سنرل أف ى ه الظاىرة الف ظمكن تسميتها تجاؿ السياسة 

راطية  تفتا الباب للعبور من السياسة املتةزمة اهانقة إذل السياسة املبدعة الدظمق
للحلوؿ. جماؿ السياسة الدظمقراطية ى ا  كاألكثر د ئان كخالقية كحيوية  كلما 
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تعدت  يو منظمات اجملتمع املدشل كتنوعت ككانت ناشطة ك عالة كمتناسقة  يما 
لالزمة. السبيل الوحيدة ليست بالثورة كال بينها  كلما كانت تقدكره إبداع احللوؿ ا

بالثورة املضادة  بل ىي طريب حل السياسة الدظمقراطية املتضمنة لعدد جم ال 
ضمصا من احللوؿ البديلة. حتث احلياة مع املا ي الوقت علا تطوير اجملتمع املدشل 

كتكريسو من خالؿ نيالة املشاريع كاملخططات الالزمة كتطبيقها علا أرض 
اقع كأم ماسسة أك حزب ظمتلك مشاريع اجملتمع املدشل كمنظماتو كنشاطاتو  الو 

سيكوف برمكانو املساشمة بة ضل األشكاؿ يف دمقرطة اجملتمع كالدكلة. ى ا بدكره 
لن ضمققو إال األحزب أك املاسسات البعيدة عن مفهـو السياسة السمسارية  

اجملتمع الدظمقراطي كالدكلة كاهالقة للقيم املقدسة لتنقلها إذل مستول بناا 
الدظمقراطية. كالتاريخ ينوط مثل ى ه املاسسات كالشخصيات املتملكة ملثل ى ه 
النظرية كال نام  كاالسرتاتيجية كالتكتيك  بلع  دكر حتقيب التحوؿ. لن يفلا يف 

لع  ى ا الدكر التارطمي بنجاح سول من ال صمعل من ذاتو آلة بيد الدكلة 
بيد مطال  اجملتمع لري املو وعية  كمن يامن كل اإلظماف بةف أ ضل كإرلاماهتا أك 

كأحسن خدمة تقدـ للمجتمع كالدكلة ال تكوف إال بتكريه املعايري الدظمقراطية 
 املعانرة. 

يعا ى ا الدكر امتالؾ نظرية اجملاؿ الثالث  رنة إصماد احللوؿ كإبداعها يف 
د العقيم  كتعمل الدكلة تفاىيمها الوقت ال م كنل  يو اجملتمع حالة االنسدا

القائمة علا   ير العقم أكثر ليشكال ب لك عائقان أماـ ى ه املرحلة املتةزمة. كما 
أنو يعا الطريب النظرم كالعملي ال م سيحرز النجاحات العظما كلما مت 

 االىتماـ بو كتةدية متطلباتو كبسط نفوذه علا رمو سليم أكثر. 
ا بكل جالا أف احلضارة الدظمقراطية املعانة بعيدة  كل ى ه التعارين تو 

كل البعد عن أف تكوف مرحلة اابتة  كخمتلفة متامان عن ىندسة اجملتمع الطوباكم 
امل امر املادم يف ااية املطاؼ إذل تكريه قوال  جديدة أك بناا دكلة جديدة. ال 

بل يتم حتويلها إذل يوجد نسن أك تشتيت للدكلة يف احلضارة الدظمقراطية املعانرة  
معدات بالية راة ركيدان ركيدان لريما  ا يف مزبلة التاريخ  يما بعد. ى ا ىو الصواب 
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املمكن تطبيقو  كىو ال يعا تةسيه دكلة كةداة قمع كقهر جديدة بدالن من أداة 
أقدـ حضارة موجودة. بل علا النقيو من ذلك   احلضارة الدظمقراطية املعانرة 

ب عامة تعتمد علا الكدح املبدع كاهالؽ ىلميع األ راد كاملاسسات ىي أداة تنسي
كاجملتمع كمتثل معايري العدالة كاحلرية بةعلا املستويات كتراقبها كتشرؼ عليها. 

كستكوف خاكية من عصي الضرب  كأسلحة القتل  كاملعتقالت العاٌجة 
وىبتو باملسجونني. كلما دنت من مبدأ املشاطرة علا أساس "كل  حس  م

كطاقتو. كلكلو حس  حاجتو" ستتحوؿ إذل جمتمع يق ؼ ببقايا الدكلة كحيثياهتا 
يف متحن اآلاار القدظمة للتاريخ. كقد ساعدت الثورات التقنية العلمية علا دنو 
البشرية من خياهلا الواقعي كاملنطقي ى ا أكثر من أم كقت مضا   يث دل يعد 

طية املعانرة. كتا أف التاريخ جعلها ىي ينقص شيا سول را عة احلضارة الديقرا
أيضان سارية املفعوؿ   النصر سيكوف حيلن حقوؽ الكادحني كالشعوب 

 املضطهدة أكثر من أم كقت مضا.
يتطور يف أحشاا االايار كاالرمالؿ  عصر جديد خطوة خطوة كلو ببطا 

حتميتو  أكثرمن شديد. إاا بداية عصر لعبت التقنية دكران بارزان يف تشكيلو كإبراز 
أف يكوف من عمل التنظيمات الثورية الص رية املنظمة برحكاـ كما يتصور البعو. 

 احلرب الشاملة قد سٌمت ع  التقنية احلالية  عن ظهور ك ع ال لال   يو كال 
م لوب.  احلضارات ال تنهار باحلركب كال يلب  لكنها تفص كتزكؿ سوية  ا. من 

مستول من التقدـ ظمكن من إصماد احللوؿ لكل تناقو  جان  آخر  بل ت التقنية
اجتماعي دكف النزكع إذل الشدة أك العنن. يعت مستول التقدـ التقا  البيعد 

املادم امللموس ال م يرتكز إليو كل عصر جديد يف تطبيب مشاريعو يف التحوؿ 
لمادة ىو االجتماعي  تا  يها أسماط اجملتمع الالطبقي أيضان.  التحوؿ الثورم ل

الدا ع الصريا لت ري مسات الزمن كطابعو كأم حتوؿ مادم كه ا سيحوؿ ى ا 
 العصر بزمانو إذل عصر آخر. 

سيكوف إطالؽ اسم "عصر احلضارة الدظمقراطية" علا ى ا العصر ال م ريسمى 
 إطاره   ه الشمولية  تقربان مو وعيان ككاقعيان. 



 282 

ك عت  يو الشعوب كل العصر ال م  –قبل كل شيا –ى ا العصر ىو 
قراطية" تعا حكم  –اقلها يف السياسة ألكؿ مرة يف التاريخ. الدظمقراطية "دظمو 

الشع  كيتحقب ى ا يف الكثري من أكجهو. كل األزمنة ال ابرة قد عر ت باسم 
الطبقات احلاكمة  يها  كالعصور العبودية  اإلقطاعية الرأمسالية. ككةف الشعوب ال 

التاريخ يدكف باسم امللوؾ كالسالالت احلاكمة  أما املبدعوف كجود هلا  يها.  
كالبانوف احلقيقيوف   ال خ  عنهم. ح  األيديولوجية ىي حقيقة انعكاس احلكاـ 
عليها. كعندما دل تكن السلطة املادية كا ية هلم  كانوا يتشبثوف بالسلطة املعنوية 

الرأمسالية تعكرت القومية كالقوة اإلهلية ييشًهركف  ا يف كل حلظة. ح  يف 
أك  بالا علا رأس الوطنية   –ككياف مادم   –بالشو ينية بسرعة ال ؽ لت دك 

حيث توارت املصاحل الطبقية الدنيئة من خالؿ التعص  القومي  بدالن من 
 املصلحة الوطنية احلقة. 

مع أف أبسط تنفي  للنظاـ الدظمقراطي يثبت تا يقبل اىلدؿ أف العامل 
سي ىو الشع    قد مضا الزمن علا احلاكمية الالحمدكدة لاشخاص األسا

كالسالالت كالطبقات  كدخلت الشعوب إذل املسرح بكل لناىا الثقايف. ح  
أكثر الديكتاتوريني تعجر ان كاقة بنفسو  ال ظمكنو أف يصبا ناح  قوة إال 

عصر تساندة الشع  لو. كانت الشعوب تعيش حالة الرشيم "اىلنني" يف ال
النيوليف. كمع العبور إذل اجملتمع الطبقي  كةاا تسمرت يف األرض كالوتد املدقوؽ  
كاست لها أسياد كل جمتمع طبقي جديد ح  الرمب األخري  كسخركىا هدمتهم 

 كزجوىا يف معمعاف احلركب. 
كانت الشعوب باألنل البانية احلقيقة للتاريخ  لكن أمسااىا تكاد ال ت كر. 

شيا كناحبو ىم األسياد كنظامو األلوىي. بينما كانت مثل ى ه  خالب كل 
األكاذي  تلفب حتت اسم التاريخ  كانت الشعوب تلتـز الصمت العميب  كتتعلم 
 من معلومات الزمن بكل أدل كمرارة كمشقة  منتظرة بكل حسرة حلوؿ عهودىا. 

لية؛ إال أف ميالد مقابل كل مسو القومية املتزمتة كالفاشية  كالف تنفثها الرأمسا
الشعوب كانبعااها لدا امران ال مفر منو كال ظمكن التماطل  يو أك عرقلتو. من ى ا 
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املنطلب  ظمكن اعتبار مرحلة ما بعد احلرب العاملية الثانية ميالدان النبعاث الشعوب. 
أما أكاخر القرف العشرين  كانت جاىدة علا االنتصار الساحب للدظمقراطية  ذلك 

ر ب اتو ىو عصر احلضارة الدظمقراطية املعتمد أساسان علا البنية التحتية أف العص
 التقنية كاملاسسات السياسة الالزمة لتكريه حكم الشع . 

لقد كلن الدخوؿ يف عصر الشعوب مثنان باىظان.  الشعوب قد اجرتت آالـ 
كخما ات احلضارات املرتكزة إذل الفرز الطبقي علا مر التاريخ  كظلت عر ة 

لش  أنواع القمع كالقهر كاجملازر كاال طهاد كاالستعمار كالنه  كالتهجري كالصهر 
كما شا ها من أسالي . دل ينتًو األمر عند ذلك  بل جيربت الض وطات املعنوية 

كاأليديولوجية عليها ألبعد احلدكد. كمت استفزازىا كتةليبها علا بعضها البعو. ى ا 
ريعة. كزمص بال كر ىنا احلربني العامليتني كاسعف إذل جان  اإلبادات العرقية امل

النطاؽ يف القرف العشرين  كك لك العديد من احلركب اإلقليمية كاحمللية  حيث حلب 
الدمار بالشعوب مرة أخرل.  احلركب الف كانت تندلع باسم الدين يف العصور 

ت أ ل كأشد الوسطا  نارت تشن باسم النزعة القومية يف العصر الرأمسارل  ككان
  راكة. 

الشعوب أيضان دل تقن مكتو ة األيدم يف كل ى ه العصور كدل هتدأ 
االنتفا ات كالتمردات الف أبدهتا العشائر كالقبائل  د النظاـ العبودم  كما دل 

يمد املقاكمة بش  أنواعها من أدياف توحيدية كطرائب شبو دينية ك اعات  لسفية 
نتيكية القدظمة كالوسطا. من ىنا استمر التاريخ من لدل الشعوب يف العصور اآل

بداياتو إذل العصر الراىن كتاريخ ملقاكمات الشعوب  كإف كانت متوارية كراا أقنعة 
عشائرية أك دينية أك م ىبية. ى ا التاريخ لري املدكف  احملر ؼ عن مساره  املستورل 

 عليو  ىو يف األنل تاريخ حرية الشعوب. 
اكمات الشعوب املعانرة بطابعها علا العصر يف القرف طبعت حركات مق

العشرين. رلم كل النواقص كاألخطاا البارزة يف  ربة االشرتاكية املشيدة  إال أف 
احلركب املندلعة باسم االشرتاكية كحركب التحرر الوطا؛ كلها تتضمن يف جوىرىا 

 حركب املقاكمة كاحلرية للشعوب. 
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تتصدل كل احملاكالت املستهد ة لقمعها بقيت اقا ات الشعوب قائمة 
كالقضاا عليها يف ى ه املقاكمات. أم أف مقاكمة الشعوب  كإف دل حترز  وزان 
سياسيان  إال إاا برىنت علا عدـ خضوع الثقا ات أك انصياعها  بل ذماحها 

كدظمومتها. كما أف متثيل الشعوب ل اهتا يف املاسسات السياسية بعد احلرب العاملية 
ثانية قد جل  معو مستجدات م ىلة.  املنتصر يف أكاخر القرف العشرين علا ال

الصعيد العاملي  دل يكن الرأمسالية  بل الدظمقراطية.  الدظمقراطية املعانرة ىي أكؿ 
كأىم خطوة لتحقيب تطلعات الشعوب كآماهلا الف طاملا تاقت هلا آلالؼ السنني. 

ة ليه إال تطر ان. أما اإلطاحة باالستعمار  كمثاؿ األبيو كاألسود للطبقات احلاكم
كليان يف عادل حقيقي   طريقو املالئمة متر يف األنل من  سيد معايري الدظمقراطية 
املعانرة كتفعيلها. من الواج  النظر إذل الدظمقراطية املعانرة علا أاا نظاـ إدارة 

ل من حيوية العوادل الشع  احلقيقي ال م يصحا القوال  الطبقية املتطر ة  كيػيفىعِّ 
ال نية للشعوب  كيورل التقاليد السلمية كاألخوية مرتبة خانة  ا.  الشعوب تطور 
شخصيتها األنيلة احلقة يف كل نظاـ دظمقراطي مبدئي مستقر كقابل للتنفي  بكل 
معص الكلمة. كما أف النزعات كالعراكات كالتناحرات الدينية كاألانية كالقومية الف  

ر قدظمان عن النزكع  وران إذل اإلنفصاؿ كاإلنقساـ كتلجة توج  ذلك إذل كانت تسف
الشدة كالعنن؛ تصل إذل حلوهلا املرتقبة يف أجواا سلمية  من أحضاف النظاـ 

الدظمقراطي املعانر. كلو كاف األمر بيد الشعوب حلققت آماهلا يف العيش " يدرالية 
طموحات الشعوب  بل ىي عاملية"  حيث إف الدكيالت الص رية ليست من 

طموحات اإلمارات الطامعة يف االقتدار  كأمل ش  الفئات الطبقية كاإلانية القومية 
الضيقة ذات النزعة الشو ينية. حتا ظ الفيدراليات اإلقليمية الواسعة علا كجودىا 
كتصٌعد من تطورىا كةسماط دظمقراطية معانرة تو ا بكل سطوع مدل تفاىة 

ك الديا أك العرقي  كمدل أشمية كركعة التنوع الثقايف بش  التمييز الل وم أ
أشكالو. أكثر الدكؿ تقدمان تتجمع اليـو حتت ظل احتادات من قبيل "الواليات 

املتحدة األمريكية" ك"االحتاد األكركيب" ك "االحتاد السو ييف"  كما ضمثها علا ذلك 
 ياسية  منها. ىو الكياف الثقايف للشعوب كقدرهتا يف املشاركة الس
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ترتؾ اليقظة الثقا ية بصماهتا علا جمريات األحداث اليومية يف كل أنقاع 
العادل  لتتخ  أشكاؿ عصرية كتصبا عامالن رئيسيان ال لص عنو يف احلياة؛ بينما 
تنجو الشعوب كألكؿ مرة من كطةة األيديولوجيات الدكلمائية املخدرة ك  ط 

لتحتضن كجودىا ككيااا ال م ما برح عالقان يف اليوتوبيات السفسطائية اىلو اا  
مكانو كمسم ران يف األرض من  أياـ اجملتمع النيوليف  كتنفو عنو ال بار كحتييو 

 كتشرع بولوج مرحلة العصرنة العظيمة. 
يتجلا مع مركر كل يـو حقيقة حتوؿ احلضارة الدظمقراطية املعانرة إذل اضة 

علا ى ا املنواؿ. إما اندحار الديكتاتوريات  الشعوب كسياؽ ال بد منو للتطور
الف ىي  –الطبقية املتصلبة كتدىور األنظمة االستبدادية كاملركزية املطلقة املختلفة 

يعد مكسبان كبريان لصاحل الشعوب.  –تعبري ملموس عن تلك الديكتاتوريات 
ديالكتيكية   وجود الشعوب ككياناهتا ىي ند  للدظمقراطية كنظري ملتحم  ا بةكانر

 كايقة ال ظمكن  ٌكها البتة. 
يعد اجملتمع الدظمقراطي كالسياسي كالدكلة الدظمقراطيتني مثرة لتصاعد تةاري 

الشعوب. إذا كانت الدمقرطة تفرض عاجليتها يف اجملتمع كالسياسة كالدكلة بنسبة 
ر ال ظمكن قياسها بةم كقت آخر يف التاريخ  كإذا كانت ى ه احلاجة املاسة ت  

كتعاش يف كا ة أرجاا املعمورة؛  ه ه احلقيقة ال تعا عندئ  سول اعرتاؼ العصر 
ال م نعيش  يو بيقظة الشعوب كتنورىا كحتليها بقدرة سياسية ال يستهاف  ا. 

 الفاشية كانت الديكتاتورية املتطر ة للرأمسالية  بينما عٌ ت االشرتاكية املشيدة عن 
وقة. أما الدظمقراطية املعانرة  هي النظاـ املعا للحياة قالبية كتعصبية الطبقة املسح

كاإلدارة  النا   للشعوب  ناح  أر ية مادية متينة كحقيقية  بالتارل  نجاحو 
 كدظمومتو مستمراف علا الدكاـ. 

تدؿ ى ه التعارين تا ال يقبل اىلدؿ  علا أف عصرنا ىو عصر احلضارة 
حل ماارة مضادة لطابع األزمة اهانقة الدظمقراطية للشعوب  كاملتطورة كقوة 

للرأمسالية املتفسخة كاملنهارة. ظمكننا ترتي  السمات األساسية لعصر احلضارة 
 الدظمقراطية  من إطار تطورىا كتعريفو علا النحو التارلخ
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أدت التقنيات إنه يريكز إلى أ اس ياني وعلمي وأيديولوجي ملموس. 
إذل جان  امليكانيكية كالفيزيائية منها  –كالنوكية املعتمدة علا الطاقة اإللكرتكنية 

إذل إجراا ت يريات ج رية علا األساس املادم للمجتمع. كإذا استخدمت ى ه  –
التقنيات يف مكااا املناس    راا كفيلة بتحطيم كل سالسل الفقر كاحلرماف الف 

عي  كالف تنبع ترتكز إليها كا ة أشكاؿ الفرز الطبقي كالتمايز كالتفاكت االجتما
بدكرىا من أسباب تقنية بالدرجة األكذل كيلن كسائل االنتاج بالدرجة الثانية. 

كى ه حقيقة علمية أكيدة. متخضت الثورات التقنية احلانلة يف النصن الثاشل يف 
القرف العشرين عن إنقاذ اجملتمع من ى ا الواقع املفركض عليو  كمزقت األر ية 

تندة إذل التفاكت كالتمايز احلاد. لو أمكن الونوؿ يف   ا املادية للماسسات املس
األساس التقا إذل إصماد عالقات إدارية سياسية كاقتصادية مسخرة يف خدمة 

اجملتمع برمتو  ظمكن حينئ  تطور اإلنسانية كاحلرية كاملساكاة معان يف كنفو. قدظمان كاف 
طية ظمتلك الوسائل املساعدة ى ا جمرد خياؿ  لكنو لدا يف عصر احلضارة الدظمقرا

علا حتقيقو. من ىنا  التقنية ىي العامل احملرر األساسي  لكنها تصبا كحشان  
كاسران ككاسحان يقضي علا كل شيا عندما تكوف يف قبضة القوة الرجعية األنانية. 

أم أف التقنية قد مت حتويلها هدمة عصر احلضارة الدظمقراطية. أما املعضلة 
كز كلها يف تكريه سمط إدارة دظمقراطية للمجتمع كالسياسة كالدكلة األساسية  رتت

الف تقدكرىا تسخري التكنولوجيا يف خدمة اجملتمع بة ضل األشكاؿ كأكثرىا 
 عطااان ك ائدة. 

.  العلم الخاوية التامة للعصر هي، الثورات العلمية ومجتمع المعلومايية
 املا ي  أنبا برمكانو الونوؿ ال م كاف مقتصران علا اىتماـ شرضمة  يقة يف

إذل اجملتمع بسرعة ال ؽ بفضل كسائل االتصاؿ كاملعلوماتية التكنولوجية. كىنا تلد 
حقيقة جمتمع املعلوماتية  كتكتس  قوة الدظمقراطية كاإلدارة ال اتية.  اجملتمع 

راقبة كالدكلة كالسياسة املفعمة باملعلوماتية  مرلمة علا أف تكوف شفا ة كتتحلا بامل
كاإلشراؼ الدظمقراطي يف املتبادؿ.  كقد تسارعت املستجدات املواِّقة ألكانر العلم 

كالتقنية كاملادية إذل ت  ية بعضهما البعو. ى ه الظاىرة املتحققة للمرة األكذل 
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متهد السبيل حلدكث انفجارات إنتاجية م ىلة  كتطور كل العلـو الفيزيائية 
جتماعية كالسيل اىلارؼ لتشكل ب لك قوة عظما يف كالكيماكية كالبيولوجية كاال

اجملتمع. تتلخص املشكلة يف إدارة التقنية كاستخداـ العلم كحتقيب اإلدارة 
 الدظمقراطية كتكريسها. 

الدكر الرئيسي لايديولوجية ىو حتطيم  دكلمائية التقاليد  كتشييد يوتوبيا 
يات تسيطر علا ال ىنية يف األمل كاحلفاظ علا حيويتها. بينما كانت الدكلمائ

املا ي  تطورت الرؤية املتنكرة للما ي كاملتطلعة ملستقبل مليا بالبطش كالشدة 
كالطوباكيات املتعددة يف عصر الرأمسالية. كقد زٌل كال الشكلني األيديولوجيني عن 
خما ات أليمة ىامة يف ال ىنية كاملاسسات تختلن أنواعها.  األيديولوجيات 

الدكلمائي تشكل عائقان بارزان  بينما تكوف الطوباكية أقل خما ان   ذات الطابع
كتادم إذل حدكث إبداع حمدكد  لكنها تولِّد شخصية جمردة عن الوقائع كاحلقائب 

كمفصولة عنها  جو اا  خياالهتا جدباا  ترتق  العوف من ال ري  أما النقطة 
 هي  بعدشما عن عادل  املشرتكة الرئيسية لكال ى ين الشكلني األيديولوجيني

الظواىر كالواقائع احلقيقية الكائنة  كعن عادل اهياؿ كاإلبداع. ككالشما عاجزاف عن 
 أف يكونا أر ية أيديولوجية لعصر احلضارة الدظمقراطية. 

يتحتم علا العصر انتهاج العلمية األيديولوجية كاإلبداع الل ين يلتحماف 
شخصيات كلما تنورت بالعلم  كلما كانت ببعضهما بركابط كطيدة.  الوقائع كال

ماىلة لدبداع أكثر. كالفرد املعبة بالوعي التارطمي كاالجتماعي كاملدرؾ بتعقل آللية 
السري الدياليكتيكي للطبيعة  ىو  رد بل  أيديولوجية العصر بال جداؿ  حيث 
ائدة يعرؼ قوة الدكلمائية  لكنو ال يستسلم أك ينصاع هلا. بل ظمتلك يوتوبيات ع

لو  إذل جان  استناده إذل العلم. ىك ا يتطل  من عصرنا املستند إذل أيديولوجية 
سرتتقي علا أساس كه ا  الونوؿ إذل امتالؾ القوة األخالقية كالفنية الكا ية 
للحسن كاىلود كاىلماؿ  ألنو سينطلب يف حتركو من معلوماتو الصائبة  ب كل 

 الظواىر كالعالقات. 
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يتحتم علا لديمارانية هو عصر دمارنة المجتمع نظام الحضارة ا
الشعوب أف تبدأ باحلركة كالفاعلية برراداهتا احلرة ككعيها كىويتها ال اتية  حيث 
ستتبص اهلويات الف طاملا كبتت كأدخلت يف سبات عميب آلالؼ السنني  
ة. أما كستعت  الكيانات الثقا ية كةمثن مرياث هلا لتعتمد عليها يف حياهتا اىلديد

اىلهود املب كلة يف خدمة مصاحل األشخاص كالسالالت احلاكمة كالكيانات الدينية 
كالزمر الضيقة ح  اليـو   ستب ؿ من اآلف  صاعدان هدمة الكياف االجتماعي ذاتو 

كالتعرين بو كإحيائو كتكريسو. دمقرطة اجملتمع تعا التنبو ملصاحلو كمجتمع 
إدراجها يف جدكؿ أعماؿ املاسسات السياسية. كى ا املعلوماتية  كاملطالبة  ا ك 

بدكره يعا متلصو من اإلرادة املكبوتة كحتليو بديناميكية  عالة حيوية طموحة 
كمشر ة. ألكؿ مرة يف التاريخ يتعرؼ اجملتمع علا ذاتو بشكل علمي  كيدرؾ بةنو 

الكفاية ناح  حب  كيقدر علا تعيني مصريه  رية. ت ىن ى ه احلقيقة تا  يو 
 دكا ع كوف احلضارة الدظمقراطية ىي عصر لدمقرطة اجملتمعات.

أحد أهم العوامل األخرى المحددة لعصر الحضارة الديمارانية هي 
 رنقاذ السياسة من ألبستها كأقنعتها الضيقة كاهفية  بعد أف  دمارنة السيا ة 

دارة  يعد كانت طيلة التاريخ  ن تكثين كاستخداـ القوة يف أعلا مستويات اإل
تطوران رائعان لعصرنا  قد كانت السياسة ككةاا إنزاؿ من السماا "اهلل" إذل كجو 

األرض. أما النقاشات كاىلداالت الف ال تعرؼ الكلل كامللل بشةف مصدرىا   قد 
دنت من اايتها لتعرتؼ بةف املصدر يكمن أساسان يف اجملتمع. السياسة املطورة 

ة لثوب القداسة املزيفة علا مر قركف عديدة  دؼ بش  األسالي   كاملتقمص
حتويل األناس إذل قطيع مشيع كخداعهم كما تشاا؛ أنبحت أداة بسيطة لل اية 
بالنسبة للمجتمع. لكن اليـو تشكل الوعي الكايف بشةف كواا أداة مثينة قيمة 
د أف  هدمة مصاحل املصريية علا املدل الطويل  كبونوهلا إذل معناىا احلقيقي بع

كانت أداة سحرية إهلية جبارة  كقبوؿ اجملتمع إياىا كوسيلة يدـ مصاحلو؛ تكوف 
 قد أنبحت حينئ  ميزة بارزة كىامة يف عصر احلضارة الدظمقراطية. 
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أنبحت السياسة الدظمقراطية املرتاكحة بني الدكلة كاجملتمع كمجاؿ االث  
ديث عن دمقرطة اجملتمع بشكل املاسسة املتجددة كاملولدة كاملعطااة. ال ظمكن احل

سليم كال عن تطوير حساسية الدكلة كدقتها الالزمة من دكف تو ر أدكات السياسة 
يف   –كعلا رأسها األحزاب السياسية  –الدظمقراطية للماسسات املعانرة الالزمة 

كل اجملاالت بداان من االقتصاد كح  السياسة  كمن احلقوؽ اإلنساف إذل البيئة  
ا ة ح  الصحة  كمن التعليم ح  السالـ  باعتبارىا احللقة األساسية كمن الثق

احملددة للمعايري العادلة الالزمة للقيم الدظمقراطية الف صم  تةمني تد قها املستمر 
من اجملتمع إذل الدكلة كمن الدكلة إذل اجملتمع. لقد أنبحت منظمات اجملتمع 

اؿ الثالث  أموران ال ظمكن االست ناا عنها املدشل ى ه املتنامية كمجتمع االث يف اجمل
يف عصرنا  كقد برىن تا ال يقبل الشك أف عصر احلضارة الدظمقراطية أنبا عصر 

 خمتلن انواع ماسسات اجملتمع املدشل للسياسة الدظمقراطية. 
الخاوية التامة األخرى لعصر الحضارة الديمارانية هي، يطوير 

كالف حتٌوؿ  -ويل ى ه األداة األقدـ يف التاريخ حتالحسا ية الديمارانية للدولة 
إذل ماسسة دظمقراطية  يعد من أىم تطورات الثورية.  –مستخدمها إذل تنني ىائ  

من أحكاـ عصرنا البارزة ىي عدـ إ فاا أم معص علا ى ه األداة سول أاا 
كياف أعلا أداة تنسيب للمجتمع  بعد أف كانت متجد سابقان باستمرار كممثلة ال

السماكم علا كجو األرض. كقد سيلِّط الضوا تا  يو الكفاية علا كوف الدكلة 
املوجودة ألجل اإلنساف كالفرد  كأف ال عالقة هلا باأللوىية  كأف نزكعها للطيش 
كالعنن اىلنوشل علا مر التاريخ إسما ينبع من الفردية كالسالالت احلاكمة كتعصبية 

ذل أنو تو ا  الا أف السمو كاالرتقاا احلب ىو الزمر الضيقة. ى ا باإل ا ة إ
نظرة اجملتمع إذل الدكلة علا أاا أداة تنسيقية عامة كعليا للمجتمع  كأف االدعاا 
بالسمو  ا  كتبجيلها علا أاا كياف جمرد إسما ىو السفالة بعينها. انطالقان من ى ا 

قبة من أىم مكتسبات التعرين يعت  حتويل الدكلة كت يريىا  كك عها حتت املرا
كحقائب عصر حضارة الدظمقراطية. كما إف حتويل الدكلة إذل أداة خدمة   ا 

املنواؿ  كالسمو  ا لتصبا املاسسة األساسية للسياسة الدظمقراطية  إسما ىو تقييم 
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يليب احلضارة الدظمقراطية بةر ع املستويات   التحوؿ إذل الدكلة الدظمقراطية ىو أىم 
 رنا.مستجدات عص

حتتل مشكلة أشكاؿ الدكلة الدظمقراطية أشمية من الدرجة الثانية. لكن حتليها 
تيزة القابلية لالنفتاح  من مساحة كاسعة شاسعة من األشكاؿ الكونفيدرالية إذل 
املركزية  نتيجة بنيتها املرنة  يتسم بةشمية قصول بالنسبة لط ياف طابع إصماد احللوؿ 

بة ضل شكل مالئم حس  الظركؼ امللموسة للبلداف  عليها. حيث ظمكن اإلقرار
كاجملتمعات. ى ا باإل ا ة إذل أف املاىية املعقدة كاملتشابكة للمشاكل  ككثرة 

ماسسات ككسائل احلل الدظمقراطي  شما من العوامل الرئيسية املولدة للدظمقراطية 
بالتارل بال جداؿ. كالرتكاز الدكلة إذل ى ه التمآسسات كضركرة أكيدة   هي 

تتجاكز معناىا الكالسيكي لتلع  دكر األداة التنسيقية العليا بني املاسسات. 
السمة األساسية ال البة علا دكلة   ه البنية ىي دظمقراطيتها. أما أف تكوف 
الدظمقراطية نظاـ املاسسات   ه ا يرلم الدكلة طبيعيان لتتبع التعددية كنظاـ 

ية املتزايدة لاجهزة احمللية  حيث  عل من االحتادات. كزمص بال كر ىنا األشم
املركزية محالن اقيالن. تفرض القوة أف يكوف تد قها من املركز إذل احمللي كمن البارة 
األساسية إذل البار احمللية  كىي نفه كجهة التد ب العاـ للعصر حيث تتطور بنية 

كالقوة علا  يع  تعددية معتمدة علا احلرية كالتوزيع العادؿ للفرص كاإلمكانات
األنعدة بداان من اجملتمع كح  العائلة كمن الدكلة إذل االقتصاد. يطور ى ا اإلطار 
مسار التطورالطبيعي الدظمقراطي للدكلة من جهة  كيادم  ا إذل انتهاج أشكاؿ 
خمتلفة لنية بداان من الكونفدرالية إذل البنية املركزية الدظمقراطية  كهدؼ ىاـ حلركة 

ري اىلديدة من جهة أخرل. مثلما أزالت ى ه الظاىرة املخا ات النا ة الدسات
عن مفهـو الوحدة اإلرلامية   راا تقضي علا خما ات الدكلة الص رية "ميكرك" 
االنفصالية املتسببة يف أ رار  ادحة لكل األطراؼ يف نتيجتها. "الواليات املتحدة 

السو ييف" كلريىا من الظواىر املشا ة  األمريكية" ك"االحتاد األكركيب" ك "االحتاد 
تعد تطورات تارطمية تاشر إذل جان  سياؽ التطور الطبيعي للدكلة الدظمقراطية 
 املعانرة  كتاكد  منيان علا  ركرة بناا اجملتمع اىلديد كالسياسة الدظمقراطية. 
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عصر الحضارة الديمارانية هو عصر والدة المرأة بادر ما هو عصر 
تعر ت املرأة للزكاؿ كالفناا كجهان لوجو طيلة عوب، بل وبشكل أبرز. انبعاث الش

اجملتمع الطبقي  بعد أف كانت متثل قوة اإلهلة األنثا املنجبة للمجتمع النيوليف  
  دا التاريخ تاريخ الرجل املهيمن احلائز علا القوة مع تصاعد اجملتع الطبقي. أم 

مع الطابع ال كورم املتسلط. أما القانوف  أف الطابع الطبقي التسلطي يتشكل توازيان 
السارم املفعوؿ ىنا  هو  األكاذي  امليثيولوجية كالعقوبات اإلهلية  حيث تتوارل 

خلفها حقيقة العنن الفظ كاالستعمار الكاسا.  دل يفصا الطابع ال كورم 
  املتسلط للمجتمع  اجملاؿ لدراسة ظاىرة املرأة علا رمو علمي ح  يومنا الراىن

حيث يعت ىا ساحة حمرمة حمظورة أكثر من الدين ذاتو. تتوارل كراا ذريعة 
"الشرؼ" حقيقة التصاب الرجل للمرأة كالشعوب بةخبث األشكاؿ كأ ظعها 

خيانة كإجحا ان كبطشان.  تجريد املرأة من ىويتها كشخصيتها طيلة التاريخ املديد 
متخضت عن أىواؿ أ ظع دما لتظل أسرية الرجل كذليلتو األبدية  يعت  ظاىرة 

متخو عنو الفرز الطبقي ب اتو.  ةسر املرأة كحبسها ىو معيار عاـ للعبودية 
كاالرمطاط كالسفالة  كمعيار ملدل تفشي الك ب كالرياا كالنه  كاالختالس 

 كاإلجحاؼ يف اجملتمع. كمعيار لكل أنواع الدنااة كالعمالة كالتواطا. 
ة عميقة لل اية حصيلة قل  ى ا التاريخ ال مفر من حدكث نتائ  اجتماعي

رأسان علا عق .  انبعاث املرأة اانية  رية  سيفرض معو  ركرة التحرر كالتنور 
كالعدالة يف سائر البص املاسساتية الفوقية كالتحتية للمجتمع  كسيقنع اىلميع أف 

ة السالـ أمثن بكثري من احلرب  كأنو من الضركرم السمو بو كتكريسو.  املرأ
املنتصرة تعا اجملتمع "كالفرد" املنتصر علا  يع األنعدة. ى ا اإلطار املقتض  
يدؿ بكل سطوع علا األشمية التارطمية للدمقرطة يف جماالت حقوؽ املرأة كحريتها. 
من ىنا  حلوؿ القرف احلادم كالعشرين كعصر للمرأة املتيقظة كاملتحررة كاملنيعة  

الطبقي كالوطا علا السواا. سيكوف عصر  يعد ظاىرة أىم ح  من التحرر
احلضارة الدظمقراطية عصر مسو كانتصار املرأة أكثر من أم مرحلة أخرل. مثلما بدأ 
التاريخ  ضارة اجملتمع الطبقي كتاريخ للحركب كالبطش كالتهور كاالستعمار كالرياا 
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علا أساس عبودية جنه املرأة   سيخلب من جديد كيدكف كتاريخ للحرية 
السالـ كاملساكاة كالصواب مع تطور نضاؿ حرية املرأة كانتصاره. كتشري كل ك 

الدالئل علا أف حرية املرأة ستعل  دكران مصرييان مع بزكغ  جر احلضارة اىلديدة 
 ليتوطد عصر املرأة احلرة جمددان تستول أر ع. 

يد حتتل حقوؽ اإلنساف كحريات املرأة مرتبة الصدارة بني العنانر الف تتزا
أشميتها طرديان مع تطور الدظمقراطية املعانرة. يتضمن اعتبار حقوؽ اإلنساف كحرية 

املرأة كماسسة للمجتمع الرأمسارل  نقصانان جديان يف التقييم  ذلك أاا  كعلا 
النقيو من ذلك  تطورت يف مرحلة  اكز الرأمسالية كبركز نقصاف حقيقتها 

 التقليدية يف اإلدارة كاحلياة. 
اإلنساف كحرية املرأة جزااف أساسياف ال لص عنهما يف دمقرطة اجملتمع  حقوؽ

عامةى  حيث تزداد  رص تطورشما كلما مت يطي نطاؽ احلضارة الكالسيكية  
كيشكالف ظاىرتني رئيسيتني حتدداف ميزة املرحلة يف الدرب املادية إذل تطور 

تمع الرأمسارل  بل مثرة لسياؽ احلضارة اىلديدة. إاما ليسا مثرة من مثار أكساط اجمل
التطور االجتماعي ال م سيخٌلن اجملتمع الرأمسارل كرااه كينفيو. ل ا  هما من ى ا 
اىلان  يتميزاف تاىية تتجاكب كاملعايري الدظمقراطية املعانرة.  تطور الدظمقراطية 
نما املعانرة يدؿ علا ذاتو يف جماؿ حقوؽ اإلنساف كحريات املرأة علا األرجا. بي

ترسم حقوؽ اإلنساف اإلطار الشرعي كالقانوشل للحضارة اىلديدة يف األساس   رف 
حريات املرأة ستشكل أر يتها االجتماعية األساسية. أما سياؽ التطور الطبيعي 
للدظمقراطية املعانرة  كعمب مسارىا  سيتعني توج  التطورات احلانلة يف ىاتني 

ر البارز ال م سيلعبو ى اف العامالف معان يف الساحتني  حيث يتبني من  اآلف الدك 
 حتديد ماىية االنطالقة احلضارية اىلديدة. 

املو وع اآلخر ال م هتملو الثقا ة ال كورية املهيمنة  يتجلا يف مواقفها 
الالمبالية كاىلاىلة  ب األطفاؿ كالعجائز ال ين يشبهوف املرأة يف تدشل مرتبتهم إذل 

ة. لقد  يرض علا األطفاؿ عادل ظادل كالمباؿو  حيث ال يةبو الدرجة الثانية كالثالث
النظاـ ال كورم املهيمن بنفسياهتم  كال يهمو عاملهم اهاص  يقـو بفرض عواملو 
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كشخصياتو الراة البالية املتدىورة كالبعيدة عن مقدسات احلرية كاملساكاة  الظاملة  
ذىنية الطفل كعقلو بكل كطةهتا  كاهائنة دكمان  ب األحالـ السامية ال يئة؛ علا

الساحقة لينفخو  ا ليالن ااران دكف أم كجل أك خماكؼ أك إحساس بال ن  كاألدل. 
أم أف مواقفو  ب األطفاؿ مليئة باألخطاا كاألخطار أكثر بكثري دما يتصور 
البعو  حيث يسود ى ا الواقع كيتمةسه يف كل مكاف بداان من العائلة إذل 

 الشارع إذل أماكن اللع  كاللهو. املدرسة  كمن 
بالتارل حتكمت الكوابيه املريعة بعادل الطفل كأحاطت بو. أما العجائز  قد 
حونر عاملهم أيضان تواقن عقيمة مشا ة  حيث تعالت جدراف إمسنتية لليظة 
كحصينة بينهم كبني أكالدىم. تعم الالمباالة  اه ى ا اجملاؿ أيضان يف اجملتمع 

ث قاؿ التاريخ كلمتو اىلائرة  قو ليزيد من شمـو العجائز كيكثر من الطبقي  حي
 أعبائهم ع  الالمباالة كالظلم كاىلور العاـ  قهم. 

ال مفر من إعادة تنظيم ى ين اجملالني أيضان يف اجملتمع الدظمقراطي.  احلياة 
ليست جمرد قطاع من الشبيبة الطائشة كاهاـ  حس . لاطفاؿ عادل خاص صم  
عدـ املساس بو أك خيانتو بتاتان  بل إبداا التقدير كاالحرتاـ  اىو كتةدية متطلباتو 
الالزمة   اهيانة املرتكبة  ب ى ا العادل قد كب دت اجملتمع خسائر  ادحة من القيم 

النبيلة. أما العجائز  لهم عواملهم احلكيمة املاٌرة من مصفاة اه ات احلياتية. 
يستنبط دركسو منها  ليه تقدركه التحلي بالفكر السليم أك كاجملتمع ال م ال 

احلياة الصحية قط. هل ه العلة   الطفولة كالشيخوخة ليستا عاملني مستهلكني  بل 
منتجاف لل ص كالتنوع. كيعت  إعادة اكتساب ى ين العاملني كمتةسسهما  من 

ة كاملوا قة هانية أجواا اجملتمع الدظمقراطي علا أساس احلقوؽ كاحلريات الالزم
ك عهما؛ مهمة عاجلة ال لص عنها للحضارة الدظمقراطية.   ا املعص  احلضارة 

الدظمقراطية ىي العصر ال م يوذل  يو األطفاؿ كالعجائز كل الود كالتقدير  
 ليلتحموا مع اجملتمع كيتكاملوا بو تقتضا ى ا املوقن الواعي كاألخالقي. 

 يكون المرحلة التي يتنامى فيتا حاوق عصر الحضارة الديمارانية 
اإلنسان والفردانية باألكثر لتصبح ميزات ال يتجزأ عن نمط الحياة الجديدة. 
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رلم تطل  عودة اإلنسانية "كالفرد" ل اهتا بعد أف  قدت الكثري حتت ع ا 
الدكلمائيات كاليوتوبيات  مرحلة تارطمية طويلة األمد؛ إال أاا قد خطت خطوة 

امة مع بدا النهضة  كمن مث عادت ككاجهت الفناا اانية يف أحضاف تارطمية ى
العلمية يف  –الفردية الرأمسالية. لكن  كمن الناحية الثانية  كجهت الثورات التقنية 

القرف العشرين  البشرية كالفرد رمو مثالية مبدئية ك ردانية مثلا نا جة. ال يعد 
ة الف كٌبدت البشرية كالفرد خسائر القرف العشركف شاىدان علا الدموية كاهيان

مريعة تبعث علا الدىشة  حس   بل برزت معو يف الوقت نفسو  ركرة 
اكتساب املثالية املبدئية  كالفردانية كتكريسهما كقيم سامية ال لص عنها 

باالستفادة من الوعي العلمي كالفرص التقنية املتاحة. ألكؿ مرة ستجد اإلنسانية 
هلما يف عصر تتحقب  يو بفضل األر ية املادرية الوطيدة كالعلمية  كالفردانية منفسان 

السليمة  بعد أف ظلت األمل املرتق  من  بدايات البشرية كمن  أياـ نشوا 
اجملتمعات. لقد حانت الفرنة اآلف لتتوحد البشرية يف كنن الل ة التقنية كالعلمية 

ت كالتمزؽ اإلاا كالديا كالدظمقراطية املشرتكة  بعد أف عانت من كيالت التشت
كالقومي املتزمت. كإمكانيات ذلك كاسعة كلنية لدرجة يوهلا لت  ية املثالية املبدئية 

احلقيقية. ك لك األدمية قد أ حت ماسسة ظمكن إحياؤىا علا أرض الواقع 
بشكل ال نظري لو يف أم مرحلة  سابقة  كضركرة ال لص عنها. ال تقتصر حقوؽ 

احتالؿ مرتبة الصدارة يف امليداف احلقوقي  حس   بل تتعداه  اإلنساف ىنا علا
لتتمةسه بتحليها للوعي الر يع ال م ياىلها لتكريه التوازف األمثل مع اجملتمع 

 كبواقعية مثلا ضمت ل  ا يف جماؿ الفردانية أيضان. 
ألكؿ مػرة ترتسػخ اجملتمعيػة كالفردانيػة بقػػدر مػا تػدعو احلاجػة لكػل منهمػػا 

حليػػاة املعانػػرة. تتمثػػل أمسػػا معػػاشل التطػػور التػػارطمي يف التوجػػو قػػدمان يف نػػواة ا
رمػػو حتقيػػب التػػوازف األمثػػل بػػني اجملتمعيػػة كالفردانيػػة ألكؿ مػػرة. إذف  كانطالقػػان 
من ى ه النقطة  لن نكوف خمطئني قط إف قلنا أف عصر احلضارة الدظمقراطية 

 كالفردانية.ىو عصر املثالية املبدئية احلقيقية كحقوؽ اإلنساف 
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 النتيجة

 

انتقاداتو الشاملة لتارطمو القري   كللممارسات العمليػة الػف طبقتهػا  PJAمع توجيو 
احلركػػػات النسػػػائية األخػػػرل  كلواقػػػع املػػػرأة املتشػػػكلة يف أحضػػػاف العبوديػػػة آلالؼ السػػػنني  

طيػػة كبتقدظمػػو نقػػده الػػ اك أيضػػان مػػن الصػػميم؛ يكػػوف قػػد خلػػب أر ػػية ىامػػة لعصػػر الدظمقرا
كالسػػػالـ مػػػع إبرامػػػػو مػػػامتره الثالػػػث مضػػػػيفان إليػػػو آ اقػػػان أكسػػػػع علػػػا الصػػػعيد األيػػػػديولوجي 

خالؿ  رتة ما بني املامترين الثالػث كالرابػع باألنشػطة  PJAكالتنظيمي كالنضارل. كمع قياـ 
التدريبية الشاملة  كاالستعدادات التنظيمية كالكادرية  بل كح  بلولػو املسػتول العمليػاك 

ة ىامة كإف دل تكن باملهارة كاه ة املطلوبة؛ أكػد قدرتػو علػا النجػاح األكيػد بتتوصمػو بنسب
إياىػػا بقػػرار التجمهػػر يف مػػامتره الرابػػع  كالػػ م يعػػا بػػدكره جعػػل النضػػاؿ التحػػررم للمػػرأة 
ميلكان للماليني من النساا. ألجل تةمني اهلود كالدظمومة أليديولوجية ما  يتحتم التحامها 

ىري بكػػل تةكيػػد. بالتػػارل  ػػرف نقػػل أيديولوجيػػة حتػػرر املػػرأة إذل اىلمػػاىري سػػيكوف مػػع اىلمػػا
 الضماف حلركة حرية املرأة أيضان.

يستلـز نقل األيديولوجية إذل اجملتمع عن طريب التدري  كالتعليم كطراز احليػاة  كعلػا 
لػػػػا ىػػػػدل  يػػػػع األنػػػػعدة االجتماعيػػػػة كالثقا يػػػػة كالفنيػػػػة.  اىلمػػػػاىري النسػػػػائية السػػػػائرة ع

إرشػػػادات حتررىػػػا علػػػا الصػػػعيد األيػػػديولوجي كالتنظيمػػػي كالعمليػػػاك  سػػػتكوف الرائػػػدة يف 
التحركػػػات كاألنشػػػطة االجتماعيػػػة كالثػػػورة االجتماعيػػػة  كسػػػتوجد احللػػػوؿ بررادهتػػػا ال اتيػػػة 
للعديد من القضايا االجتماعيػة مػن خػالؿ اتباعهػا السياسػة الدظمقراطيػة. كمػا أف املاليػني 

 النسػػػػػائية الواعيػػػػػػة كاملنظمػػػػػػة كاملنتفضػػػػػة مناديػػػػػػة باحلريػػػػػة كالسػػػػػػالـ كالعدالػػػػػػة مػػػػػن اىلمػػػػػػاىري
االجتماعية  ستعمل علا دمقرطة اجملتمع كالسياسة كبالتارل الدكلة أيضان. ىكػ ا سػتخرج 
املرأة من ىزهلػا كمخوهلػا ك ػمورىا لتصػبا القػوة الديناميكيػة األكثػر حيويػة كعزمػان يف احليػاة 

لعشرين. كسيصٌعد ى ا بدكره من نضػاؿ احلريػة كينٌشػط مػن الفاعليػة طيلة القرف احلادم كا
االجتماعية بنسبة ملحوظة علا أساس نضاؿ احلرية كالدظمقراطيػة كالسػالـ يف ىػ ا القػرف  
كستصبا املرأة بنضاهلا التحررم رمز الركح كاالند اع كالعنفواف كاحلماس يف القػرف احلػادم 
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ة يف متثيػػػل املسػػػتول الريػػػادم بة ضػػػل األشػػػكاؿ يف تكانػػػة مرموقػػػ PJAكالعشػػػرين. يتميػػػز 
نضػػاؿ انبعػػاث املػػرأة الػػ م سػػيتناما يف القػػرف احلػػادم كالعشػػرين  كذلػػك ملػػا ضمظػػا بػػو مػػن 
مػػػرياث كخػػػ ات مػػػدخرة يف احلريػػػة خلقتهػػػا مئػػػات اآلالؼ مػػػن النسػػػاا الكرديػػػات اللػػػواك 

الؿ النضػػػػاؿ احتلػػػت الػػػبعو مػػػػنهن مكااػػػا يف كػػػل األنشػػػػطة كعلػػػا كا ػػػة املسػػػػتويات خػػػ
التحػررم الػػوطا املمتػد علػػا مػػدل االاػني عامػػان  بينمػا نػػاؿ الػػبعو اآلخػر مرتبػػة الشػػهادة 
كحاربػػت ككػػدحت أخريػػات بكػػل تضػػحية ك ػػداا  ىػػ ا إذل جانػػ  املشػػاريع كاملخططػػات 

 PJAالف نالها كاملقررات الف اي ىا كاملستول  التحررم الر يع ال م بل ػو. سيتقاسػم 
اهلامة الف استخلصها من النضاؿ ال م طمو ػو منػ  أعػواـ  ػد الػرتاب  النتائ  كالدركس

املػػػرأة عػػػػن ذاهتػػػا كجنسػػػػها  كمتزقهػػػا كهتميشػػػػها يف كػػػل ميػػػػادين احليػػػاة كػػػػالتنظيم كالسياسػػػػة 
كالثقا ػػػػػػة كالفػػػػػػن؛ كسيتشػػػػػػاطرىا مػػػػػػع كا ػػػػػػة نسػػػػػػاا العػػػػػػادل كيف مقػػػػػػدمتهن النسػػػػػػاا الشػػػػػػرؽ 

شػػػت  يهػػػا    أكسػػػطيات. كانتقامػػػان للمػػػرأة مػػػن التػػػاريخ سػػػتدخل كػػػل ميػػػادين احليػػػاة الػػػف شمي
كستشػػػارؾ  يهػػػا  ويتهػػػا كإرادهتػػػا ال اتيػػػة كبتنظيمهػػػا كعملياهتػػػا كخمططاهتػػػا يف احليػػػاة.  ػػػ ا 

نضالو لتجاكز االلرتاب القائم بػني املػرأة كاملػرأة  املػرأة كالرجػل  املػرأة  PJAاملعص سيصٌعد 
رف احلػادم كالعشػرين الػ م يعتػ  قػرف حريػة كاحلياة  املػرأة كالتنظػيم  املػرأة كالسياسػة يف القػ

املػػرأة. بالتػػارل  النضػػاؿ املتصػػاعد علػػا ىػػ ا األسػػاس سيسػػفر عػػن بنػػاا املػػرأة احلػػرة  الرجػػل 
احلر  احلياة احلرة  التنظػيم اهػاص بػاملرأة  السياسػة الدظمقراطيػة  اجملتمػع الػدظمقراطي كالبلػد 

حلريػػة كالدظمقراطيػػة كالسػػالـ يف القػػرف الػػدظمقراطي. ستجسػػد املػػرأة أكثػػر مػػن لريىػػا نضػػاؿ ا
احلػادم كالعشػػرين. سيتسػػاما نضػاؿ حريػػة املػػرأة با ػػطراد كنضػاؿ يسػػتهدؼ اسػػرتداد كػػل 
مػػػػا سػػػػلبو كالتصػػػػبو النظػػػػاـ الػػػػ كورم املتسػػػػلط مػػػػن املػػػػرأة كالشػػػػعوب كمػػػػن جػػػػوىر احليػػػػاة 

كػل   PJAكالطبيعة  كيعمل علا اكتسابو مرة أخرل كخلقو بكػل قػوة. هلػ ا السػب  يىعتىػً  
الظػػواىر املاديػػة إذل حػػدكث شػػرخ أك إحلػػاؽ أ ػػرار تعػػاشل احليػػاة السػػامية أك  ويػػة كجػػوىر 
املػػرأة كالشػػعوب أك بالطبيعػػة كالبيئػػة؛ علػػا أاػػا ظػػواىر يتوجػػ  الكفػػاح  ػػدىا بػػال ىػػوادة 

كآ اقو التنظيميػة إسمػا ىػي شػاملة لل ايػة   PJAكدكف أم تردد. من ىنا  نطاؽ النضاؿ يف 
 ملا ظمتلكو من أيديولوجية عميقة  كبسب  طابع العصر أيضان.بل ككونية 
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العقػػػػد االجتمػػػػاعي للمػػػػرأة ظمااػػػػل يف مضػػػػمونو مانيفسػػػػتو حريػػػػة املػػػػرأة للقػػػػرف احلػػػػادم 
 كالعشرين
 

عنػػدما يقػػاؿ "حقػػوؽ اإلنسػػاف" طمطػػر علػػا البػػاؿ  ػػوران  ػػماف التمتػػع باحلريػػات الػػف 
ييػز يف الطبقػة  أك الػوطن أك الػدين أك ظمتلكها كل  ػرد كونػو إنسػاف ب ػو النظػر عػن أم مت

اىلنسػػػػية أك اجملموعػػػػة اإلانيػػػػة أك العػػػػرؽ. كتعػػػػد أساسػػػػان للتطػػػػور احلػػػػر للفػػػػرد. تنقسػػػػم ىػػػػ ه 
 احلقوؽ إذل االاة أقساـخ

حقػػوؽ اىليػػل األكؿخ كىػػي احلقػػوؽ الفرديػػة األساسػػية مػػن قبيػػل حريػػة الفكػػر كاإلظمػػاف 
 ماعات أك القياـ بالتظاىرات. كالعقيدة  كحب تةسيه التنظيم أك إبراـ االجت

 حقوؽ اىليل الثاشلخ ذات مضموف اقتصادم كاجتماعي.
حقػوؽ اىليػػل الثالػث كاألخػػريخ كتػػنص علػا تطػػوير الكيانػػات الثقا يػة للشػػعوب  ريػػة 

 كمتتعها  ياهتا احلرة  يها. 
ال ظمكن مناىضة ىػ ه احلقػوؽ املعرك ػة علػا الصػعيد الكػوشل حتػت أم ذريعػة كانػت. 

ب احليػػػاة يف مقدمػػػة كػػػل ىػػػ ه احلقػػػوؽ  حيػػػث ال ضمػػػب للدكلػػػة أف تقتػػػل أحػػػدان أيػػػان  يػػػةك حػػػ
كانػػت الظػػركؼ. مػػن ىنػػا  العقػػد االجتمػػاعي يعػػ  قبػػل كػػل شػػيا عػػن التعاقػػد بػػني الفػػرد 

 احلر كاجملتمع علا أساس حقوؽ األجياؿ الثالاة ى ه. 
األكذل  إذ  يتسػػػم ىػػػ ا املو ػػػوع بةشميتػػػو ك ػػػركرتو ألجػػػل كا ػػػة نسػػػاا العػػػادل بالدرجػػػة

يتحػػتم علػػا املػػرأة أف تبلػػ  العقػػد االجتمػػاعي احلػػر حصػػيلة نضػػاهلا الشػػامل  كونػػو يتميػػػز 
تضػموف كػػوشل كدكرل. ال يقتصػر العقػػد االجتمػاعي علػػا دراسػة املػػرأة كمعاىلتهػا كجػػنه  
بل ىو مشػركع يرسػم هلػا إطػار مسػاشمتها يف حتقيػب التحػوؿ الػدظمقراطي للمجتمػع اعتمػادان 

مػن قبػل   لػم  PJA االجتماعية العامة. أما مشركع احليػاة احلػرة الػ م طػوره علا املصاحل
صمنا إذل االىتماـ باألبعاد اهانة باملرأة  حس   بل كسعا لتحقيب حتوؿ الرجل كت ريه 
كتعزيز األكساط احلزبية كتطوير مستواه التحررم ك دده. كعلا رمػو مشػابو لػ لك  العقػد 

عػػا بكػػل مػػا يهػػم اجملتمػػع  كيهػػتم بقضػػايا املػػرأة كمشػػاكلها االجتمػػاعي احلػػر ىػػو مشػػركع م
مشػػػركعىي احليػػػاة احلػػػرة  PKKإذل جانػػػ  مشػػػاكل الرجػػػل أيضػػػان علػػػا السػػػواا. لقػػػد طػػػرح 
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كاجملتمػػع الػػدظمقراطي  كحػػدد السػػمات كاهصػػائص الػػف صمػػ  أف يتحلػػا  ػػا الرجػػل كاملػػرأة 
د االجتماعي مضمونان عػن علا السواا ألجل تكريه حياة حرة متساكية. ال طمتلن العق

مشركع احلياة احلرة. إذ  كمع ظهور مشركع احلياة احلرة حتددت مبادئ احليػاة املشػرتكة يف 
أكسػػػاط احلػػػزب  كتةلفػػػت املعػػػايري الوا ػػػحة بصػػػدد كيفيػػػة التقػػػرب املتبػػػادؿ يف العالقػػػات  
قػػان كقيًطعػت أشػواط ملحوظػة  ػ ا الشػةف. أمػػا العقػد االجتمػاعي  هػو الشػكل األكسػع نطا

لػػػ اؾ املشػػػركع  كاملسػػػقىط علػػػا ظػػػركؼ اجملتمػػػع. بػػػاختزاؿ  العقػػػد االجتمػػػاعي ىػػػو العقػػػد 
رىـ املرأة مػن  ال م حتدد  يو املرأة كيفية كشركط انضمامها إذل احلياة االجتماعية  حيث حتي
التمتع  قها ى ا يف حا رنا مثلما كانت عليو احلاؿ يف املا ي. كييطلىب اسم العقد علا 

رأة كهتاكيهػػػا يف العاطفػػػة كالفكػػػر ككا ػػػة نػػػواحي احليػػػاة االجتماعيػػػة ليػيػػػزىج   ػػػا يف ارمطػػػاط املػػػ
متاىػات حيػػاة تعتمػػد علػا املعػػايري احلقوقيػػة للنظػاـ التسػػلطي القػػائم. مقابػل ذلػػك  العقػػد 
االجتمػػػاعي الػػػ م سرتسػػػم املػػػرأة أيطيػػػره بررادهتػػػا ىػػػي  إسمػػػا ىػػػو مشػػػركع احليػػػاة احلػػػرة الػػػ م 

سػػػاطنا احلزبيػػػة  كلكػػػن بشػػػكلها املتكػػػاين كاملالئػػػم لظػػػركؼ اجملتمػػػع  زيرًعػػػت بػػػ كره يف أك 
كيتضػػمن سمػػط حيػػاة يتعػػزز  يهػػا االنضػػماـ كاملشػػاركة يف احليػػاة كإقامػػة العالقػػات بػػني املػػرأة 
كالرجل علا أساس املعايري كاملبادئ احملددة الػف ال ظمكػن للمػرأة كالرجػل أف يقػبال بػالعيش 

 حلياة.سوية ما دل ترتسخ كتتوطد يف ا
ظهػػػرت خػػػالؿ سػػػياؽ التطػػػور التػػػارطمي للبشػػػرية االاػػػة أسمػػػاط مػػػن التعاقػػػدات. األكؿ  
العقػػػد بػػػني الدكلػػػة كاجملتمػػػع. الثػػػاشل بػػػني الكػػػدح كرأس املػػػاؿ  أم بػػػني العامػػػل كالرأمسػػػارل. 

 الثالث ىو عقد الزكاج بني املرأة كالرجل. 
كاألداة املسػاكلة عػن إدارتػو.  بالنسبة للعقد بني اجملتمع كالدكلة  قد تطور بػني اجملتمػع

بنػػػػاان عليػػػػو  للدكلػػػػة بعػػػػو املسػػػػاكليات كالواجبػػػػات  ػػػػاه اجملتمػػػػع مثلمػػػػا للمجتمػػػػع بعػػػػو 
املسػػػاكليات كالواجبػػػات  ػػػاه الدكلػػػة. كيعتمػػػد ىػػػ ا العقػػػد علػػػا اإلرادة املتبادلػػػة تقتضػػػا 

ؿ اجملتمػع احلقوؽ كالقانوف السارم املفعوؿ داخل النظاـ. أم أنو عقد سارم املفعوؿ بقبو 
كالدكلة إياه علا السواا. لكننا نرل يف الواقػع العملػي أنػو ال كجػود لػدرادة  يػو  حيػث ال 
خيار أماـ اجملتمع سول سلوؾ املسار ال م يطو لو األنظمة القائمة. علػا سػبيل املثػاؿ  
زمػػص بالػػ كر ىنػػا النظػػاـ الرأمسػػارل كالدكلػػة املتكونػػة يف أحشػػائو  حيػػث يعمػػل علػػا احلػػط 
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شةف اجملتمع كإسقاطو كاست اللو بةسالي  دقيقة كماكرة كخبيثة لل اية لييتًبعو  يما بعد من 
بالدكلة كيربطو  ا  يث ال يبقا أمامو أم خيار سول االمتثاؿ للقوانني الف تنص عليها 

 الدكلة كاهضوع هلا.
اس أمػػػا العقػػػد بػػػػني الرأمسػػػاليني كالعمػػػػاؿ  كإف تبػػػدل ظاىريػػػػان كاتفػػػاؽ مػػػػـ  علػػػا أسػػػػ

الطواعية املتبادلة   هو مضمونان ك ع إرلامي بالنسبة للعامل ال تقاره إذل بديل آخر. إذ  
إمػػا أف يقبػػػل العامػػػل  ػػػ ا العقػػػد  يبيػػػع كدحػػو مقابػػػل أجػػػر معػػػني لتػػػةمني حياتػػػو  كإمػػػا أف 
يرجا املوت من اىلوع. كال خيار آخر أبػدان. إذان   االدعػاا بوجػود الرتجػيا الطػوعي علػا 

 ادة احلرة يف أجواا تفر ها الظركؼ القائمة  أمر مستحيل كبعيد عن الواقعية.أساس اإلر 

االثان  عقد الزكاج بني املػرأة كالرجػل كاحملص ػن بقداسػة ال ظمكػن املسػاس  ػا حتػت اسػم 
قدسػػية العائلػػة. كىػػو عقػػػد لػػن يتحقػػب طاملػػػا لابػػت الطواعيػػة املتبادلػػػة بػػني املػػرأة كالرجػػػل  

ة باإلرلػػاـ أك القيػػػاـ بعقػػد زكاج إجبػػارم ال يرلػػ  بػػو أحػػػد حيػػث ال ظمكػػن تةسػػيه عائلػػ
الطر ني. ى ا من الناحيػة الشػكلية  أمػا مػن الناحيػة املضػمونية   هػو يعػ  عػن سمػط احليػاة 
املفرك ة علا املرأة داخل البنية االجتماعية القائمة. حيث ال خيػار أمػاـ املػرأة سػول بيػع 

ىػػو نظػػاـ ال زاؿ قائمػػان ك عػػاالن حػػ  يف حا ػػرنا أنواتهػػا اىلنسػػية لتاسػػه عليهػػا حياهتػػا. ك 
حمتويان يف اناياه كحشػية مريعػة كإف اختلفػت نسػبتها مػن مكػاف آلخػر.  ػاملرأة إمػا أف تقبػل 
بػػػالزكاج أك تقبػػػل تواجهػػػة أشػػػكاؿ أخػػػرل مػػػن الضػػػ ط كاال ػػػطهاد. ك يمػػػا عػػػدا حػػػاالت 

للرجػػل داخػػل العائلػػة  االعتػػداا كااللتصػػاب اىلنسػػي  ػػب املػػرأة داخػػل اجملتمػػع   هػػي ميلػػك
أيضػػػان رلمػػػان عػػػن إرادهتػػػا. مثػػػة العديػػػد مػػػن النسػػػاا اللػػػواك يتعر ػػػن للضػػػرب كالشػػػتم داخػػػل 
ماسسػػة الػػزكاج يف الكثػػري مػػن مناكػػ  األرض  كحسػػ  عقػػد الػػزكاج املػػـ  ال يعتػػ  ذلػػك 
جرمػػان. كمػػا ال يوجػػد أم عقػػد علػػا الصػػعيد العػػاملي يقػػـو بردانػػة ىػػ ا اىلػػـر أك معاقبتػػو يف 

اكم أك اياذ اإلجرااات الالزمة  اىػو. ذلػك أف عاملنػا املختػـو  ػتم املنطػب األبػوم يف  احمل
ػػص  "ملكيػة خانػػة" ألاػػا تعػػد البػػارة اهالقػػة يوميػػان  كػل ماسسػػاتو  ال تػػزاؿ العائلػػة  يػػو أخى
للنظػػػاـ احلػػػاكم طبقيػػػان كأيػػػديولوجيان كماسسػػػاتيان  كإف تبػػػدت ظاىريػػػان ككةاػػػا خػػػارج نطػػػاؽ 

كالدكلػػة كاجملتمػػع عامػػة. ألجػػل ذلػػك يضػػمنها النظػػاـ السػػائد مػػن خػػالؿ دسػػاتري السياسػػة 
 خانة لل اية.
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حتتػػػل املػػػرأة مكااػػػا داخػػػل العقػػػود الثالاػػػة سػػػواا بػػػني اجملتمػػػع كالدكلػػػة  أك بػػػني العامػػػل 
كرب العمػػل  أك بػػػني املػػػرأة كالرجػػل  حيػػػث تتضػػػمن  يعهػػا الضػػػ ط كالقمػػػع  كإف كانػػػت 

ىلنسػػػي  ػػػمن عقػػػد الػػػزكاج. كرلػػػم تعػػػرض الرجػػػل أيضػػػان هلػػػ ا نسػػػبتو أاقػػػل علػػػا الصػػػعيد ا
الض ط يف  يع العقود  إال أف نصي  املرأة أاقل يف ذلك كواا تعتػ  جنسػان مػن الدرجػة 
الثانية. كما أاا ال حتتل مكااا  يها طواعيةن كبررادهتا ال اتية. من ىنا  ةم ماسسة تطبػب 

نني حقوقيػػة  ال ظمكػػن أف تكػػوف دظمقراطيػػة. ىػػ ه العقػػود كتنفػػ ىا كتضػػمنها كتربطهػػا بقػػوا
كتةك العائلة يف مقدمتها  حيث أاا نواة النظاـ احلاكم كبارتو. كاحللوؿ املطبقة يف العائلة 
ىي حلوؿ ستعم اجملتمع أيضان. هل ه العلة يعد البػدا بدمقرطػة العائلػة لتعميمهػا  يمػا بعػد 

تطػػورات تعػػرتؼ بػػررادة املػػرأة كتةخػػ ىا  علػػا اجملتمػػع كالسياسػػة كالدكلػػة كالقػػانوف  كإرسػػاا
بعػػػني االعتبػػػار يف كا ػػػة ىػػػ ه التمةسسػػػات  األسػػػاس القػػػوم لتكػػػريه العقػػػد االجتمػػػاعي 
للمرأة. إف حقيقة األسرة القائمة  كالدكلة  كاآلليات السياسية املوجودة  كالنظاـ احلقػوقي 

املػرأة. لػ ا  يتطلػ   السارم املفعوؿ؛ كلها لري ماىلة لتحقيب ت ػريات  ػ ا الصػدد لصػاحل
من املرأة أف تضع نص  عينيهػا  ػركرة تةسػيه أيطػر كأبعػاد كشػركط عقػدىا االجتمػاعي  
كطرحػو علػػا اجملتمػػع كجعلػو ميلكػػان لػػو مػن خػػالؿ خو ػػها النضػاؿ يف السياسػػة الدظمقراطيػػة 

 كاحلقوؽ الدظمقراطي.
حػػ  يومنػػا ال نصػػادؼ كجػػود إرادة املػػرأة يف أم عقػػد تةسػػه ألجلهػػا طيلػػة التػػاريخ ك 

الػػػػراىن. بينمػػػػا نػػػػرل أف املػػػػرأة يف اجملتمػػػػع النيػػػػوليف  كبعػػػػد زرع البػػػػ كر األكذل للمجتمعيػػػػة  
قامػػت بضػػم الرجػػل أيضػػان إذل اىلماعػػات الصػػ رية الػػف ألفتهػػا  كأشػػركتو  يهػػا ركيػػدان ركيػػدان. 
ظمكػػن القبػػوؿ  ػػ ا كػػةكؿ عقػػد اجتمػػاعي لػػري مػػدكف يف التػػاريخ  كإف كػػاف بشػػكلو كمعنػػاه 

دائي. تقػػـو املػػرأة  يػػو أكالن برتبيػػة ذاهتػػا  كتسػػن بعػػو احملرمػػات )تػػابوم  ػػب ذاهتػػا  ػػدؼ البػػ
تةمني قدرهتا علا مراقبة بعو لرائزىػا كالػتحكم  ػا. كبعػد بلولهػا مسػتول معينػان يف ىػ ا 
املضمار تطبب ى ه احملرمػات علػا الرجػل أيضػان  كتقػـو برشػراكو يف اىلماعػات املالفػة مػن 

ألطفػػاؿ  كذلػػك  ػػمن شػػركط معينػػة. يف احلقيقػػة  لػػو نظرنػػا إذل ىػػ ا الواقػػع جػػنه املػػرأة كا
تنظارنػػا احلػػارل لرأينػػا أف املنطػػب لػػيه خمطئػػػان  كالػػدليل علػػا ذلػػك ىػػو التطػػورات العظيمػػػة 
املبهػػرة الػػف كق عػػت عليهػػا األمهػػات النيوليتيػػات ألجػػل البشػػرية مػػن خػػالؿ تطبػػيقهن ألكؿ 
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مػػػن كػػػل ذلػػػك ىػػػو أف املػػػرأة قػػػد تركػػػت بصػػػماهتا علػػػا عقػػػد اجتمػػػاعي يف التػػػاريخ. األىػػػم 
مرحلة االنتقاؿ من عادل احليواف إذل عادل اإلنساف كباشرت باجملتمعية. لػو دل يػتم الػتحكم 
بػػال رائز كمراقبتهػػا  ملػػا حتػػوؿ اإلنسػػاف إذل كػػائن اجتمػػاعي. كاملػػرأة ىػػي الػػف قامػػت بػػ لك 

أم نيالة أكذل القواعد  كتةسيسها  -ائيكإف كانت تعناىا البد –بسنِّها ألكذل احملر مات 
 أكؿ عقد مع الرجل  من نطاقها.

اليػػػػـو أيضػػػػان يسػػػػعا النظػػػػاـ الرأمسػػػػارل إذل إبعػػػػاد البشػػػػرية عػػػػن إنسػػػػانيتها كإيصػػػػاهلا إذل 
مستول حيواشل تقتصػر  يػو علػا لرائزىػا  قػط كتنقطػع عػن املعنويػات. يشػكل ىػ ا خطػران  

جػػوىر املػػرأة ك ػػركرة طبعػػو للتطػػورات االجتماعيػػة كبػػريان علػػا البشػػرية  كىنػػا بالػػ ات يػػ ز 
كالعقود امل مة بطابعو كشرط ال لػص عنػو لوقايػة البشػرية مػن أىػواؿ كهػ ه كتػةمني انطالقػة 
قويػػة هلػػا  طبقػػان ملػػا كانػػت عليػػو احلػػاؿ يف  جػػر التػػاريخ. تعػػص آخػػر  إف عصػػرنة "احلقػػوؽ 

اجػػات البشػػرية. ىػػ ا ال يعػػا األـ" كتكييفػػو مػػع حا ػػرنا يعػػد أ ضػػل جػػواب لتػػةمني احتي
بػػالطبع االعمػػاد علػػا املػػرأة لوحػػدىا أك جعلهػػا مركػػزان أساسػػيان   كػػال اىلنسػػني ىنػػا طملقػػاف 
سػػػػوية احليػػػػاة املثلػػػػا كيبنيػػػػاف الػػػػنمط األ ضػػػػل مػػػػن العالقػػػػات. انطالقػػػػان مػػػػن ىنػػػػا   العقػػػػد 
االجتمػػػػاعي ىػػػػو نشػػػػاط ذك قيمػػػػة كونيػػػػة سػػػػامية يتسػػػػم تضػػػػموف ضمػػػػاكي عصػػػػر احلضػػػػارة 

   يهػػػدؼ إذل PJAظمقراطيػػػة. أمػػػا العقػػػد االجتمػػػاعي احلػػػر للمػػػرأة  كالػػػ م يػػػنص عليػػػو الد
 ػػػػػتا نقاشػػػػػات شػػػػػاملة كالػػػػػدخوؿ يف حمػػػػػاكرات قويػػػػػة مػػػػػع املنظمػػػػػات كاألكسػػػػػاط النسػػػػػائية 

 املوجودة.
تتةىػػػػ  حريػػػػة املػػػػرأة هطػػػػو خطواهتػػػػا األكذل باعتبارىػػػػا املعيػػػػار األساسػػػػي العػػػػاـ لكػػػػل 

رأة عن ذاهتا ال بػار كيػرج مػن بػني أكػواـ الرمػاد بعػد أف احلريات األخرل  حيث تنفو امل
تشوىت كاحرتقت كهتششػت طيلػة مخسػة آالؼ عامػان مػن تػاريخ اجملتمػع الطبقػي. املسػةلة 
شاملة ككاسعة لدرجػة ظمكػن جعلهػا  رعػان مػن  ػركع علػم االجتمػاع  كىامػة لدرجػة تتطلػ  

طػاؽ السياسػة الدظمقراطيػة  يها الشركع بنضاؿ م م  كخمطط كمنظم طويل األمد  ػمن ن
كاحلقػػػػوؽ الػػػػدظمقراطي  كتتسػػػػم بعاجليػػػػة حيويػػػػة لتمتعهػػػػا تكانػػػػة خانػػػػة أكثػػػػر حػػػػ  مػػػػن 
النضالني الوطا كالطبقي سواا شكالن أـ مضمونان. أما اليػـو  املشػكلة مطركحػة امسػان دكف 
 أف يتبني مضمواا  كظمٌت ى ا الو ع بصلة كايقػة هلشاشػة مسػتول العالقػات كاالتفاقػات
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كالتنظػػيم بػػني املنظمػػات النسػػائية املوجػػودة  كالػػف ال تػػزاؿ بعيػػدة جػػدان عػػن امػػتالؾ كجهػػة 
نظر جسورة كجريئة كراديكالية كانتقادية ملشكلة املرأة  خانة علا الصعيد األيديولوجي. 
بل تتداكهلا إما بوجهة نظر  امينية أك بنظرة اقتصادية  أك تعت ىا مو وعان اانويان كىامشيان 

 يان. أمػػػػػا التقػػػػػرب األيػػػػػديولوجي  هػػػػػو قانػػػػػر لػػػػػديها كسػػػػػطحي  كحػػػػػ  أنػػػػػو يتضػػػػػمن إ ػػػػػا
االرمرا ػات لػدل الػبعو منهػا. كتػا أف نظرهتػا األيديولوجيػة لػري سػليمة   هػي عػاجزة عػن 
طػػػرح حلػػػوؿ سػػػليمة للتنػػػاقو اىلنسػػػي املػػػرتاكم كاملتزايػػػد اقػػػالن طيلػػػة آالؼ السػػػنني. لػػػ ا  

نضارل احلارل لري قادر علا حث املرأة هوض نضػاؿ كاحلاؿ ى ه   املستول التنظيمي كال
احلرية كالدظمقراطية كالسالـ باند اع كقوة  أك طرح قضية املرأة املثقلة باملشاكل كاملعضالت 
علا جدكؿ أعماؿ البشرية سائرة بشكل بارز. أم أنو لػري قػادر علػا الونػوؿ إذل نتػائ  

م ىػػػ ا الو ػػػع علػػػا اإلنسػػػانية  عػػػاا ملموسػػػة يف إصمػػػاد حلػػػوؿ كاقعيػػػة لقضػػػية املػػػرأة. ضمكػػػ
بالسري بوترية بطيئة كخطان اقيلة يف نضاهلا يف سبيل احلرية كاهػالص  نظػران لطبيعػة جػوىر 
حتػرر املػرأة املػرتبط بػو. تػدؿ النقاشػػات كالتحركػات كالعمليػات املتصػاعدة مػع حلػوؿ أعػػواـ 

سػبة كالرلبػة يف  ػاكز علا تطور البحث كالطمػوح كاحملا -كإف كانت ىزيلة بعد –األلفني 
ىػػ ا الضػػػعن كيطيػػو. سػػػياكؿ تعميػػػب ىػػ ه الطموحػػػات كالبحػػػوث ك ػػ يرىا  ركػػػة حريػػػة 

الف دل ترسِّخ بعد برناجمها كاسرتاتيجيتها كأشكاهلا التنظيمية كالعملياتيػة باملسػتول  –املرأة 
اتيػػة إذل الونػػوؿ ل نػػام  مشػػرتؾ كاسػػرتاتيجية مشػػرتكة كأشػػكاؿ تنظيميػػة كعملي -املطلػػوب

ل اتػو يف ىػ ا  PJAمشرتكة يف املوا يع األساسية. ىػ ه ىػي املكانػة كاملهػاـ الػف ضمػددىا 
القػرف. كىػػي كظيفػػة أساسػػية يسػػتلـز علػػا كػػل املنظمػػات النسػػائية الػػف تػػٌدعي بتطلعهػػا إذل 

 احلرية كتنادم  ا يف العادل  أف ترل نفسها مساكلة عن حتقيب النجاح األكيد  يها. 
ية تواجهها البشرية يف القػرف احلػادم كالعشػرين  حيػث تعػدت نطػاؽ مثة مشاكل جد

طبقػػة أك بلػػد معػػني لتةخػػ  حػػاالن تعػػم  يػػو العػػادل بةسػػره  كتعػػص  ػػا البشػػرية  عػػاا يف كػػل 
األماكن كبنفه النسبة علا كجو التقري . علا سبيل املثاؿ   املشاكل البيئية  األخطػار 

فػات النا ػػة عػن األسػلحة الكيماكيػة  جشػع اإلنسػػاف النا ػة عػن األسػلحة النوكيػة  املخل  
يف االستهالؾ كاهلدر كما ينٌم عنو من دمار يف الطبيعة؛ كلها قضػايا أخػ ت أبعػادان جديػة 
ال يسػػتهاف  ػػا.  ػػاه ىػػ ه احلقيقػػة  املشػػاكل الػػف يعػػاشل منهػػا النػػاس الػػ ين تفصػػل بيػػنهم 
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ة.  الثقػػ  احلانػػل يف طبقػػة مسػػا ات شاسػػعة مػػن األقصػػا إذل األقصػػا  إسمػػا ىػػي مشػػرتك
األكزكف كمػػا يػػتمخو عنػػو مػػن ارتفػػاع حػػرارم  كارتفػػاع نسػػبة امليػػاه يف بعػػو األمػػاكن أك 
ازمفا ػػػػها يف أمػػػػاكن أخػػػػرل  ىػػػػي مشػػػػاكل تعػػػػص  ػػػػا البشػػػػرية بةسػػػػرىا. كمػػػػا أف الػػػػرتاب 
اإلنساف عن أخيو اإلنسػاف قػد بلػ  درجػات مهوِّلػة مثلمػا ىػي حػاؿ الػرتاب اإلنسػاف عػن 

ة. أمػػػا ىػػػدر العديػػػد مػػػن القػػػيم التارطميػػػة كاالجتماعيػػػة كاحلضػػػارية   هػػػو مػػػتفشو يف الطبيعػػػ
جمتمعات تعاشل جنوف االستهالؾ كاهلدر. أم أنو مثة أزمة خانقة عامة يف البشرية  بػدأت 
مػػع املػػركر إذل اجملتمػػع الطبقػػي كتفاقمػػت إذل أف كنػػلت يومنػػا الػػراىن. مػػن احلتمػػي القيػػاـ 

انل يف بداياتو داخل اىلماعات اإلنسػانية الصػ رية كاحملػدكدة مػع بتقييم ماىية التطور احل
العبػػػور إذل اجملتمػػػع الطبقػػػي  كتصػػػاعده كانتشػػػاره  يمػػػا بعػػػد إذل أف كنػػػل أبعػػػاده احلاليػػػة. 
 االستعمار ال م بدأ بني اىلنسني  كمن مث عٌم كل اجملتمع ك لو  ىػو املصػدر األساسػي 

رية. لػػ ا  هػػي مضػػطرة للعػػودة إذل أنػػوهلا. كىنػػا تػػ ز لازمػػة اهانقػػة الػػف تعػػاشل منهػػا البشػػ
حينمػا قالػت "الدظمقراطيػة ىػي الػف انتصػرت  PKK أشمية احلقيقة الف نػٌرحت  ػا قيػادة 

يف أكاخػػػػر القػػػػرف العشػػػػرين". لقػػػػد بل ػػػػت األزمػػػػة حػػػػدان باتػػػػت هتػػػػدد  يػػػػو الطبيعػػػػة كالبشػػػػرية 
شل ا ػػػمحالالن كاىػػػرتااان بلي ػػػان  بة عهػػا  كتبعػػػث علػػػا املخػػػاكؼ كالظنػػػوف.  املعنويػػات تعػػػا

كتيبػ ىؿ اىلهػػود احلثيثػػة لبنػػاا  ػػرد )كجمتمػػعم مقتصػػر علػػا لرائػػزه كنزكاتػػو لدرجػػة خركجػػو عػػن 
النطاؽ اإلنساشل  كتابع للماديات لدرجة ال ؿ. ىنا بال ات ظمكن إدراؾ بركز الدظمقراطيػة  

 كضركرة حتمية تفرض عاجليتها يف كاقع عادل يعيش ى ه الظركؼ. 
ز الطػػابع األبػػوم كسػػب  أساسػػي يف عػػدـ قػػدرة كػػل األنظمػػة القائمػػة علػػا تطبيػػب بػػر 

الدظمقراطيػػة تػػا يػػوازم مضػػمواا احلقيقػػي. لكػػن املشػػكلة الػػف أاػػرت علػػا كػػل البشػػرية مػػن 
الصػػػميم طيلػػػة آالؼ السػػػنني  تفػػػرض حلهػػػا حاليػػػان بشػػػكل عاجػػػل. يتضػػػمن بنػػػاا نظػػػػاـ 

دظمقراطػػي.  النظػػاـ املتمحػػور حػػوؿ املػػرأة  متمحػػور حػػوؿ املػػرأة نضػػاالن يهػػدؼ لبنػػاا نظػػاـ
يعتمد علا اإلرادة املشرتكة للجنسني  كيتخ  من اإلنتاج املشرتؾ كالعيش املشرتؾ أساسان 
لػػو. سػػتعمد املػػرأة يف ىػػ ا اجملػػاؿ إذل االسػػتفادة مػػن ك ػػعيتها املالئمػػة لتطػػوير النضػػاؿ يف 

صػػػػلحة للمػػػػرأة إطالقػػػػان يف لعػػػػ  دكرىػػػػا الريػػػػادم يف النضػػػػاؿ الػػػػدظمقراطي. ذلػػػػك أنػػػػو ال م
األنظمػة القائمػة علػػا أسػه احلػػركب الػبطش كالقمػع كالقهػػر. مثلمػا دل حتتػػل املػرأة مكااػػا 
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باعتبارىػا أقػدـ جػنه تعػرض لال ػطهاد علػا  –يف آليات تقرير كتنفيػ  احلػركب كالشػدة 
ًحب  قػد كانػت القطػاع الػ م اجػرت خما ػاهتا كسيػ -مر املراحل التارطمية كح  يومنا الراىن

حتػػت كطةهتػػا أكثػػر مػػن لػػريه. ىػػ ا الو ػػع لوحػػده قػػادر تػػا  يػػو الكفايػػة علػػا حتفيػػز املػػرأة 
 كد عها للتصعيد من نضاؿ الدظمقراطية.

تنتهل الدظمقراطية قوهتا من التحرر كطبيعة اجملتمع كإحياا اإلرادة املشرتكة ك سيدىا. 
 لكػػػػوف النظػػػػاـ الػػػػدظمقراطي إذف  سػػػػتلع  املػػػػرأة الػػػػدكر الريػػػػادم يف نضػػػػاؿ الدظمقراطيػػػػة  ال

قري  من طبيعتها  حس   بل كألاػا تتميػز تكانػة تاىلهػا للتحػرر كالتحريػر أيضػان. صمػ  
أال ييفهىم من دنو املرأة جوىريان من الدظمقراطية كنزكعها إليها  علا أف ريادهتا ستتطور مػن 

 ط يف كػػػل األنظمػػػة تلقػػػاا ذاهتػػػا. إف املػػػرأة باعتبارىػػػا القطػػػاع األكثػػػر تعر ػػػان للعنػػػن كالضػػػ
املشػػيدة  هلػػا دكا عهػػا كذرائعهػػا اىلمػػة الػػف حتفزىػػا علػػا ت يػػري النظػػاـ املتسػػلط القػػائم. لػػ ا 

احلمػػػػاس كاالنػػػػد اع بكػػػل عنفػػػػواف أانػػػػاا مشػػػػاركتها يف  -أكثػػػػر مػػػن لريىػػػػا –أبػػػدت املػػػػرأة 
 النضػاؿ مػع بػدا مرحلػة السػالـ. مػن أىػم الوظػائن الػف تنتظػر حركػة حريػة املػرأة يف القػرف
احلػػادم كالعشػػرين ىػػي تعبئػػة املػػرأة كتوعيتهػػا لتنخػػرط يف العمليػػات كتلعػػ  دكرىػػا النشػػط 
 يهػػػا بكػػػػل  عاليػػػػة باعتبارىػػػػا القػػػػوة الديناميكيػػػػة األساسػػػػية يف تطػػػػوير النضػػػػاؿ الػػػػدظمقراطي 
كتصػػعيده. يتسػػم إدراؾ احلركػػات النسػػائية املوجػػودة  يػػا لعػػادل ألدكارىػػا املرتقبػػة منهػػا بكػػل 

ملهامها التارطمية املنتظػرة منهػا؛ بكواػا مسػاكلية تارطميػة كحيويػة عاجلػة ال عمب  كتنفي ىا 
 مالذ منها كي ينتصر السالـ كالدظمقراطية.

متثل املرأة ركيزة ال لص عنها يف تةسيه اىلمهورية الدظمقراطية.  الطاقة الكامنة لديها 
تِّعها بقوة ديناميكية يوِّهلا أكثر من لريىا لتطوير كتوطيػ د مشػركع اىلمهوريػة الدظمقراطيػة متي

كالتسػػػػريع منػػػػو. الرتبػػػػت الشػػػػػعوب عػػػػن بعضػػػػها يف القػػػػػرنني األخػػػػريين يف منطقػػػػة الشػػػػػرؽ 
األكسػػػط كابتعػػػدت عػػػن بعضػػػها إذل أف ترسػػػخت األحكػػػاـ املسػػػبقة  ػػػاه بعضػػػها الػػػبعو 
نتيجػة احلػركب الناشػػبة يف ىػ ه  حصػػيلة سياسػات النظػاـ األكركيب علػػا كجػو اهصػػوص. 

نظػػػػيم النسػػػػاا  كعلػػػػا رأسػػػػهن الكرديػػػػات كالرتكيػػػػات كالعربيػػػػات كالفارسػػػػيات لػػػػ ا ضمظػػػػا ت
كاألرمنيات كاآلشوريات كالشػرؽ أكسػطيات  كتوحيػدىن ليلػتٌفن  حػوؿ مشػاكلهن املشػرتكة 
لتجاكزىػػا كيطيهػػا؛ بةشميػػة كػػ ل يف إصمػػاد احللػػوؿ املرتقبػػة. باعتبػػار أيديولوجيػػة حتػػرر املػػرأة 
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كونيػػة   هػػي ماىلػػة لالحتػػاد مػػع كػػل النسػػاا يف كا ػػة أرجػػاا   أيديولوجيػػة PJAالػػف يتبناىػػا 
املعمػػػػورة يف نقػػػػاط مشػػػػرتكة  معهػػػػن كتوحػػػػدىن. ذلػػػػك أف الكثػػػػري مػػػػن النسػػػػاا  أيػػػػان كػػػػاف 
مػػوطنهن كمسػػكنهن  يتقػػامسن نفػػه املشػػاكل كاملشػػاعر كاأل ػػراح كاألتػػراح لكػػوان نسػػاا  

ه النقػػػاط عوامػػػل قويػػػة رلػػػم كجػػػود االختال ػػػات يف اهصػػػائص الوطنيػػػة لػػػديهن. كتعػػػد ىػػػ 
علػػا –تلتػػن حوهلػػا كػػل نسػػاا العػػادل. كػػل النسػػاا القاطنػػات يف منطقػػة الشػػرؽ األكسػػط 

تلتقػػػي مصػػاحلهن اليػػـو يف تطبيػػػب الديقمراطيػػة كإرسػػائها. كبقػػػدر مػػا يعتػػػ   -سػػبيل املثػػاؿ
ذلػػػك جانبػػػان ىامػػػان يف توحيػػػد النسػػػاا الشػػػرؽ أكسػػػطيات يف احملا ػػػل كاجملػػػاله املشػػػرتكة كدلِّ 

لهػػػن يف كنػػػن تنظيمػػػات سػػػقفية؛  رنػػػو سػػػيلع  دكر اىلسػػػر الػػػ م يقػػػرِّب املسػػػا ة بػػػني  
الشػػػعوب الشػػػرؽ أكسػػػطية أيضػػػان كضمقػػػب التقااىػػػا كتعا ػػػدىا. ىػػػ ا األمػػػر سػػػارم املفعػػػوؿ 
ألجػػػػل كا ػػػػة اجملتمعػػػػات يف العػػػػادل. إف تةسػػػػيه حركػػػػة نسػػػػائية مرتكػػػػزة إذل تنظػػػػيم النقػػػػاط 

نػائبة مػع خمتلػن منظمػات اجملتمػع الػدظمقراطي كالػػف املشػرتكة كترتيبهػا  كتطػوير اتفاقيػات 
هتدؼ إذل حل القضايا اإلنسػانية كتسػعا لػ لك؛ سػينٌم عػن بنػاا جبهػة دظمقراطيػة كطيػدة 
قادرة علا حل الكثري من القضايا األساسية يف عمـو العادل. لكن الشػرط األكؿ لتحقيػب 

ت كاملبعثر ال م تتخبط  يو. ذلك ىو يطي كل احلركات النسائية املوجودة للو ع املتشت
كمػػا الكتابػػات كال قيػػات املتبادلػػة بػػني "نفػػرتيف" ملكػػة مصػػر ك"بوتوىابػػا" ملكػػة احلثيػػني  
كاملاديػػػػػة إذل توطيػػػػػد السػػػػػالـ كتعزيػػػػػزه  سػػػػػول مثػػػػػاؿ قػػػػػيِّم كرائػػػػػع يف التػػػػػاريخ  ػػػػػ ا الشػػػػػةف. 

 اآلالـ الكبػػػرية  الكتابػػػات كالرسػػػائل املتبادلػػػة بػػػني ىػػػاتني املػػػرأتني  كالػػػف لفتػػػت النظػػػر إذل
املعاشػة نتيجػة احلػػركب الػف ال مصػػلحة هلمػا  يهػػا  أسػفرت عػػن توقػن احلػػرب بػني الدكلػػة 
احلثية كامللكية املصرية. تتسااؿ "بوتوىابا" يف الرسالة الف بعثتهػا إذل "نفػرتيف" قائلػة "إننػا 

لكػػن ىػػل بعيػدات جػػدان عػػن بعضػػنا. قػد تكػػوف بلػػداننا كشػػعوبنا خمتلفػػة عػن بعضػػها كثػػريان  
 ىناؾ شك يف رلبتنا  يعان يف سيادة السالـ من الصميم؟".

ىػػ ا املثػػاؿ خػػري دليػػل علػػا أف قػػوة املػػرأة يوِّهلػػا لتوطيػػد السػػالـ إف ىػػي اسػػتخدمتها 
بشػػكل نػػائ . لػػ ا علػػا أمهػػات العصػػر النيػػوليف أف يبنػػني اليػػـو الكيانػػات الدظمقراطيػػة. 

مػػػػػاعي متامػػػػػان مثلمػػػػػا كانػػػػػت يف العهػػػػػد كعلػػػػػا األمومػػػػػة كاألنواػػػػػة أف تكتسػػػػػ  نشػػػػػاطها اىل
النيػػوليف. علػػا األنواػػة أف يػػرج مػػن إطارىػػا اىلنسػػي املرسػػـو هلػػا لتػػدخل يف خدمػػة اجملتمػػع 
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عامػػػة. آالـ األمهػػػات الكرديػػػات كالرتكيػػػات مشػػػرتكة   ػػػآالـ األمومػػػة كخما ػػػاهتا تتضػػػمن 
هػػػات اللػػػواك نفػػػه املشػػػاعر كإف اختلفػػػت ظاىريػػػان. لػػػ ا  ػػػالقوة القػػػادرة علػػػا تقريػػػ  األم

يتقامسن املشاعر نفسها  موجودة كبارزة  أما تشييد تنظيم مرتكز إليهػا  هػو أقػل نػعوبة. 
 ػػ ا املعػػص  األر ػػية املوجػػودة يف تركيػػا مسػػاعدة لل ايػػة لالسػػتفادة منهػػا.  مػػثالن لػػو بػػودر 
بعقد اتفاقيات كتسيري أنشطة مشػرتكة شػاملة مػع األجنحػة النسػائية للكثػري مػن األحػزاب 

لسياسية ىناؾ  كالتنظيمات الفامينية كمنظمات محايػة البيئػة كاملاسسػات املعنيػة تشػاكل ا
األطفػػاؿ كلريىػػا مػػن الكثػػري مػػن منظمػػات اجملتمػػع املػػدشل؛  لػػن يكػػوف نػػعبان قػػط تشػػ يل 
ديناميكياهتػػػػا الدظمقراطيػػػػة كحتريكهػػػػا. رلػػػػم كجػػػػود قاعػػػػدة مالئمػػػػة ال يسػػػػتهاف  ػػػػا كقابلػػػػة 

يف تركيػا  إال أف جانبهػا التنظيمػي قانػر يف املرحلػة احلاليػة. ىػ ا لالزمراط يف نضاؿ كه ا 
 PJA باإل ا ة إذل أف الوعي اىلنسي لدل املرأة يف تركيا ليه عميقان بعد. أمػا بالنسػبة لػػ

 يمكنو  اكز أخطائو كنواقصو بسرعة لدل نقلو كل مكتسباتو كقيمو  الف خلقها خالؿ 
 شاطرتو  ا. نضاؿ حرية املرأة  إذل اجملتمع كم

كي تدرؾ املرأة دكرىا يف تطوير السالـ كالدظمقراطيػة  يشػرتط حتليهػا بػالوعي اىلنسػي 
علػػػا كسػػػ  مواقػػػع ىامػػة يف تعزيػػػز الدظمقراطيػػػة يف تركيػػػا كالشػػػرؽ  PJAحتميػػان. سيسػػػاعد 

األكسػػػط  مػػػن خػػػالؿ نػػػيالة املسػػػتول األيػػػديولوجي الػػػ م بل ػػػو إذل مشػػػاريع اجتماعيػػػة 
ملموسػػة كنقلهػػا إذل اجملتمػػع كحتديػػد خمتلػػن املشػػاكل الػػف تعانيهػػا املػػرأة كاقا يػػة كاقتصػػادية 

 كإصماد احللوؿ الالزمة هلا.
ػػػلي املػػػرأة. تػػػرتبط ىػػػ ه احلقيقػػػة بػػػاىلوىر األنػػػلي للمػػػرأة عػػػن كثػػػ . عػػػدا  السػػػالـ عىمى
ذلك   ةجواا احلركب تتماشا مع القػوة اىلسػدية للرجػل أكثػر  بينمػا تعػد أجػواا السػالـ 

ية األر ية اهصػبة إلظهػار جػوىر املػرأة كتطويرىػا أكثػر. املػرأة الػف تسػتمد قوهتػا كالدظمقراط
من ى ه األر ية سػتعزز الدظمقراطيػة أيضػان يف نفػه الوقػت. كسػتلع  دكرىػا البػارز إذا مػا 
طورت تنظيمها علا أسه سػليمة كاتبعػت مواقػن خالقػة كحتلػت بل تهػا املناسػبة. يػرتبط 

اهتا مػػػػػن الوجػػػػػود ليعػػػػػيش اجملتمعػػػػػاف علػػػػػا أسػػػػػاس الوحػػػػػدة إزالػػػػػة تػػػػػةاريات احلػػػػػرب كخما ػػػػػ
الدظمقراطيػػػة  تسػػػتول متانػػػة التنظػػػيم الػػػ م ستاسسػػػو النسػػػاا  يمػػػا بيػػػنهن عػػػن كثػػػ . أمػػػا 



 308 

اجملتمع الػ م تصػل  يػو النسػاا إذل مسػتول تنظيمػي مشػرتؾ كر يػع كهػ ا   مػن املسػتحيل 
 كالن كاجملتمع عامة اانيان. التفكري بعدـ انعكاس تةاريات ى ا التنظيم  يو علا العائلة أ

يسػػػػتلـز يف ىػػػػػ ا اهصػػػػػوص القيػػػػػاـ بدراسػػػػػات ك واػػػػػات خمتلفػػػػػة بصػػػػػدد ك ػػػػػع املػػػػػرأة 
االجتمػػاعي كاالقتصػػادم داخػػل اجملتمػػع كحتليلػػو حسػػ  خانػػيات كػػل منطقػػة علػػا حػػدة 
بداان من الشرؽ األكسط كح  أكركبا كاملناطب األخرل. كمػا يسػتلـز التعػرؼ علػا حقيقػة 

د احتياجاهتػػا بشػكل سػػليم كالبػػدا باملبػػادرات الالزمػة لبنػػاا تنظيمػػات ملموسػػة املػرأة كحتديػػ
تتماشا مػع ىػ ه االحتياجػات كتلبيػة متطلباهتػا. ىػ ا إذل جانػ   ػاكز املاسسػات املبنيػة 
كاملنظمػػػػة علػػػػا أسػػػػاس احلػػػػرب يف املا ػػػػي  مػػػػن خػػػػالؿ إعػػػػادة بنائهػػػػا حسػػػػ  متطلبػػػػات 

يديولوجيػػػة حتػػػرر املػػػرأة. ستسػػػاىم منظمػػػات الدظمقراطيػػػة كالسػػػالـ  كضػػػركرة مػػػن  ػػػركرات أ
اجملتمػػػػع املػػػػدشل يف تطػػػػوير السياسػػػػة الدظمقراطيػػػػة بػػػػاألكثر مػػػػن قبيػػػػل الرابطػػػػات كاىلمعيػػػػات 
النسػػػػائية  املنظمػػػػات العلميػػػػة  مراكػػػػز العمػػػػل اليػػػػدكم كاملهػػػػا  اىلمعيػػػػات املعنيػػػػة بالبيئػػػػة 

د تطهرىػػػػا مػػػػن كػػػػل كلريىػػػػا. ىكػػػػ ا ستسػػػػمو املػػػػرأة بػػػػ اهتا إذل مسػػػػتول اإلهلػػػػة األنثػػػػا بعػػػػ
االرمطاط كالسفالة كالقبا كالدنه املفركض عليها يف البيت العاـ )بيت الدعارةم كالبيػت 
اهػػاص )املنػػزؿ العػػائليم علػػا مػػر آالؼ السػػنني  كذلػػك باعتمادىػػا علػػا بنػػاا تنظيمػػات  
كهػػ ه كاسػػتمداد القػػوة منهػػا. سػػتخلب ذاهتػػا كسػػتخلب اجملتمػػع معهػػا. كسػػتتو ر األر ػػيات 

علا كنوؿ املرأة إذل جوىرىا كالتحلي بو  كإبراز خالقيتها كإبداعها الالحمدكد.  املساعدة
ماسسات اجملتمع املدشل كوسائل أساسية يتمكن مػن خالهلػا مػن نقػل ذاتػو  PJAسيطور 

إذل اجملتمػػػع كحتقيػػػػب التجمهػػػػر كالتحػػػػوؿ الكػػػػوشل كالشػػػع   ك ػػػػاكز النػػػػواقص املعاشػػػػة  ػػػػ ا 
قػػػوم كر يػػػع مػػػن املمارسػػػة العمليػػػة. كسيسػػػتهدؼ بنػػػاا اهصػػػوص  بالتػػػارل بلػػػوغ مسػػػتول 

املاسسات املعنية بكا ة نساا العادل لتةمني التقائهن كاحتادىن يف نقػاط مشػرتكة  دكف أف 
ينحصر  قط باملاسسػات املعنيػة بػاملرأة الكرديػة لوحػدىا. أم أنػو سػيطبب سموذجػان تنظيميػان 

سػػػية  كسيسػػػخرىا بكػػػل مػػػا كسػػػعو يف يػػػوازم مزايػػػا القػػػرف احلػػػادم كالعشػػػرين كمساتػػػو األسا
 خدمة ترسيخ التحوؿ الدظمقراطي يف اجملتمع كخلب منا لية السالـ.

تواجػػو كا ػػة النسػػاا املتطلعػػات إذل احلريػػة مشػػاكل التنظػػيم كالنضػػاؿ الشػػامل يف القػػرف 
احلػػادم كالعشػػرين. مػػن أىػػم األنشػػطة الػػف يتوجػػ  علػػا املػػرأة معاىلتهػػا كبػػ ؿ اىلهػػود يف 
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لنشػاطات التعليميػة. لػ ا صمػ   ػتا أكادظميػات املػرأة كمعاىػدىا اهانػة  ػا  سبيلها ىػي ا
ىػػ ه احلاجػػة  ػػنظم أكادظميػػة املػػرأة احلػػرة كا تتحهػػا  PJAكنشػػرىا يف كػػل مكػػاف. كقػػد لػػ  

ليلع  ب لك دكره الريادم يف القرف احلادم كالعشرين ال م سيشهد اضة املرأة كتنورىػا. 
ني حاجػة املاليػني مػن النسػاا للتعلػيم ال ظمكػن تةديتػو عػ  لكن الو ػع احلػارل يبػني أف تػةم

أكادظميػػػػة كاحػػػػدة  قػػػػط  لػػػػ ا تػػػػةك املاسسػػػػات التعليميػػػػة يف مقدمػػػػة املاسسػػػػات الواجػػػػ  
تةسيسػػػػػها كبػػػػػديل للماسسػػػػػات التابعػػػػػة للنظػػػػػاـ الرجػػػػػورل املهػػػػػيمن  بالتػػػػػارل يتطلػػػػػ   ػػػػػتا 

دل لتامِّن حاجػة املػرأة للرتبيػة أكادظميات املرأة كمعاىدىا كح  جامعاهتا يف كل أنقاع العا
كالتعليم كالتنور  كالػف ظلػت حمركمػة منهػا آلالؼ السػنني. ذلػك أف ارمطػاط احليػاة مت عػ  
ارمطاط املرأة  كال م بدكره حصل باألساس عػ  تعتػيم كعػي املػرأة كتركهػا جاىلػة عميػاا. 

قامػػت حػػواا بسػػرقة   املعر ػػة مسػػلوبة مػػن املػػرأة  كسيػػرقت منهػػا احلكمػػة كاملعلومػػات منػػ  أف
تفاحة املعر ة من الرب كحاكلت تنوير اإلنساف  ا   عاقبها الرب علا  علتها ى ه كعمػم  
عقابو بالتارل علا كل جنه النساا. كال ىاف القاطع علا ذلػك ىػو اسػتحواذ املػرأة علػا 
 حقها يف ال ىاب إذل اىلامعات يف بدايات القرف التاسع عشر بعد نضاؿ مرير كمضنو. 
هل ه األسباب تتميز توعية املػرأة بةشميػة مصػريية. أمػا االسػتنارة املرتكػزة إذل املػرأة  هػي 
أمثن من كل االستنارات األخرل. ألجل ذلك ال تقتصر نشػاطات املػرأة يف القػرف احلػادم 
كالعشػػػرين علػػػا العمليػػػات اىلماىرييػػػة الدظمقراطيػػػة  حسػػػ   بػػػل سػػػيكوف النشػػػاط الفعػػػاؿ 

عطاا كاإلبداع موجػودان يف عقػل املػرأة كقلػ  املػرأة كركح املػرأة. كىػ ا مػا كاحليوية الك ل كال
يستلـز بدكره تشبثها بالتػدري  كالتعلػيم حلاجتهػا لػو أكثػر مػن املػاا كاهلػواا  كك ػع مسػةلة 
استنارهتا يف مركز احلياة.  تعلػيم املػرأة كتعبئتهػا لتخلػب ذاهتػا مػن جديػد  إسمػا يعػا انضػماـ 

كا ة امليادين الف بقيت علا ىامشػها  كلكػن مػع حتليهػا يف ىػ ه املػرة بقػوة املرأة اانية إذل  
أكػػػ   ك ويتهػػػا ككرامتهػػػا ىػػػي  كمشػػػاركتها بػػػةركع األشػػػكاؿ  يهػػػا. لقػػػد تيرًكػػػت املػػػرأة علػػػا 
ىػامش احليػاة يف يومنػا مػن  يػع النػواحي بػداان مػن االقتصػاد حػ  الثقا ػة كالفػن كاإلدارة  

ا  بقدر ما تىعظيم املرأة يف ى ه النقطة كتتطور سينعكه  تقزمت شخصيتها ك مرت. ل 
ذلػػك علػػا البشػػرية أيضػػان لتتعػػاظم كتسػػمو بػػالتوازم معهػػا. مػػن ىنػػا  تعبئػػة املػػرأة عػػن طريػػب 

 التعليم حتوز علا أشمية عظما يف تطوير الدظمقراطية. 
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إذل تكريه ا  عمليػاك ال يتخطػا حػدكد اػ  الػد اع املشػركع  PJAيسعا حزب 
ـ مػػن خاللػػو بتصػػعيد نضػػاؿ حريػػة املػػرأة  كتػػةمني دظمومتػػو  جػػ ب اىلمػػاىري النسػػائية ليقػػو 

للتنظػػػيم  لعػػػػ  الػػػدكر البػػػػارز يف إصمػػػاد احللػػػػوؿ الالزمػػػػة للعديػػػد مػػػػن القضػػػايا العالقػػػػة مػػػػن 
النػػػػواحي االجتماعيػػػػة كاالقتصػػػػادية كالسياسػػػػية كالثقا يػػػػة كالبيئيػػػػة كلريىػػػػا  كخدمػػػػة عمليػػػػة 

كالدكلػػػة. يشػػػرتط احلفػػػاظ علػػػا الػػػنه  العمليػػػاك خالقػػػان كلنيػػػان  دمقرطػػػة اجملتمػػػع كالسياسػػػة
كشػػػػامالن  كتعريػػػػن النسػػػػاا عامػػػػة علػػػػا إطػػػػار تعاقػػػػد املػػػػرأة مػػػػع اجملتمػػػػع. ذلػػػػك أف الػػػػنه  
العمليػػاك سػػيحدد أٌم حيػػاة تريػػدىا املػػرأة كأٌم عػػادل كأٌم أخػػالؽ. كباختصػػار  أٌم جمتمػػع 

ػػػػدِّدت النقػػػػاط كالعوامػػػػل املشػػػػ ػػػػ ت القػػػػرارات تبت يػػػػو. إذا مػػػػا حي رتكة بػػػػني كا ػػػػة النسػػػػاا كايً 
توجبهػػػا  ظمكػػػن حينهػػػا إصمػػػاد احللػػػوؿ بالتةكيػػػد لكػػػل معضػػػلة تتػػػداكهلا اىلمػػػاىري النسػػػائية 
ك عل منها ذريعة للقياـ بالعمليات. علا املرأة أف تصػوغ مشػاريعها دكمػان بصػدد دمقرطػة 

رىػػا تلػػك مػػع اجملتمػػع  ػػمن اجملتمػػع كالسياسػػة كالدكلػػة  كتتقاسػػم مشػػاريعها كآرااىػػا كأ كا
أجػػواا دظمقراطيػػػة  كحتػػٌوؿ كػػػل طاقتهػػا إذل قػػػوة عملياتيػػة لتطبيػػػع كػػل  كػػػرة تراىػػا نػػػائبة أك 

 مشركع تراه سليمان علا أرض الواقع. 
شهد القرف العشركف أ ظػع احلػركب الػف عر تهػا البشػرية  كتطػورت بطػوالت املػرأة  يػو 

تثبػػت للعػػادل مػػدل قػػدرهتا العملياتيػػة  داخػػل أكسػػاط احلػػرب علػػا كجػػو العمػػـو  لكنهػػا دل
احلقػػػة كدل ت زىػػػا تػػػا  يػػػو الكفايػػػة بسػػػب  املواقػػػن التقليديػػػة ذات اهليمنػػػة ال كوريػػػة  كعلػػػا 
األللػػ  بسػػب  بيعػػد احلػػرب عػػن طبيعػػة املػػرأة. كنػػلت مثػػل ىػػ ه البطػػوالت النسػػائية إذل 

دم كالعشػرين قرنػان كمست إذل مرتبة اإلهلات اإلناث. كسيكوف القػرف احلػا  PJAذركهتا يف 
ت ز  يو الطاقة الكامنة املكبوتػة يف املػرأة كتتبػدل قوهتػا احلقيقيػة لتػتمكن مػن ت يػري اجملتمػع 
برمتػػو معهػػا. سػػيخلب ىػػ ا القػػرف إهلػػات احلريػػة كالسػػالـ كاىلمػػاؿ كالعشػػب كال كػػة كلػػريىن  

مػػػع قوهتػػػا  متامػػػان مثلمػػػا كانػػػت يف بػػػدايات التػػػاريخ. لقػػػد كىلػػػت املػػػرأة ىػػػ ا الػػػنه  لتتطػػػور
العملياتيػػػػة الدظمقراطيػػػػة   لكنهػػػػا  اجػػػػة يف ىػػػػ ا اهصػػػػوص إذل تعظػػػػيم تنظيمهػػػػا كتوسػػػػيع 
اتفاقياهتػػػا كتعزيزىػػػا منػػػ  اآلف. كسػػػتفلا يف ذلػػػك بػػػال شػػػك. كلمػػػا ذمحػػػت املػػػرأة يف ىػػػ ا 
املو ػػػػوع سػػػػتتمكن مػػػػن بنػػػػاا ماسسػػػػات بديلػػػػة لتلػػػػك الػػػػف اسػػػػتعبدهتا كاسػػػػت لتها. بقػػػػدر 

عػػػػدىا عػػػػن الفكػػػػر عليهػػػػا تةسػػػػيه الرابطػػػػات كاىلمعيػػػػات الػػػػف سػػػػتخلب  يهػػػػا أجػػػػواا  بي ن
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النقاش  رية كطالقة كتدرب نفسػها  يهػا؛ كبقػدر الرتا ػا عػن قوهتػا ككػدحها  عليهػا  ػتا 
املشػػالل كأمػػاكن العمػػل املشػػرتكة الػػف تعٌر هػػا علػػا قوهتػػا ككػػدحها  ريػػة كتسػػاعدىا علػػا 

 توجيهها رمو اجملتمع كتسويقها هدمتو.  

قبل نشوا  –املتحاكرة مع الطبيعة الوحشية بركابط متينة إف املرأة 
دكف أف تستسلم هلا أك تضٌر  ا  بل املتعايشة معها  –اجملتمع الطبقي

 من كئاـ كانسجاـ؛ ستكوف القوة الرئيسية الف تضع احلد النهائي 
اللرتاب البشرية عن الطبيعة كبيعدىا عنها كح  إ نائها إياىا  

ع لتخلب من جديد عالقات منسجمة كمتوازية كستتجاكز ى ا الو 
مع الطبيعة يف القرف احلادم كالعشرين. علا ى ا األساس  رف زيادة 
عدد منظمات اجملتمع املدشل )مراكز الرعاية  األندية الريا ية  املراكز 
النسائية  املاسسات الثقا ية كالفنية  احملا ل الدظمقراطية  منظمات 

تنشئة األطفاؿ  بيوت الشبيبة  دار البيئة   عيات محاية ك 
كتفعيلها سيشكل القوة األساسية يف بناا احلضارة …م العجزة 

 الدظمقراطية. 

ى ا باإل ا ة إذل أف املرأة ستعل  دكرىا يف توعية أنحاب 
املواقن الف تفوح منها رائحة املفاىيم الرجعية كالتسلطية املرتسخة يف 

لفن إذل قوانني األخالؽ اىلديدة كل امليادين بداان من الثقا ة كا
كماسساهتا كح  القانوف؛ كستعمل علا دمقرطة ى ه املاسسات 
برطراا الت يريات عليها من خالؿ خو ها النضاؿ الدظمقراطي  

 كستخلب ىوية احلضارة اىلديدة. 
ارمالؿ األخالؽ يف جمتمع ما دليل علا عمب األزمة الف يعانيها. 

الؽ األعراؼ التقليدية كالشرائع الدينية. تع ِّ لكننا ىنا ال نقصد باألخ
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األخالؽ عن السلوؾ االجتماعي ال م ييعتػىقىد  سنو ك الو كنوابو  
كظمتثل لو املرا طواعية كبركابط  كجدانية عميقة  ال تضبطو قوانني  

كلكنو أقول من أقول القوانني كأكثرىا نرامة  كيطبب حس  
ؽ الرجعية كاملتزمتة  مثة أخالؽ تقدمية الضركرات. مثلما تتواجد األخال

كحتررية أيضان. كأم برجمة معنية   ه الفوانل كحتديدىا ظمكنها لع  
دكر بارز يف التعليم كالرتبية كالتحويل. ظمكن إطالؽ تسمية "املاسسة 

املعنوية للمجتمع" عليها.  األخالؽ املنحلة نتيجة األزمة املعاشة ظمكن 
القية جديدة لتلع  دكرىا يف  اكز األزمة  ديدىا بفضل مواقن أخ

كتونلها إذل القيم احلقيقية البانية للمجتمع اىلديد. يف احلقيقة  تلع  
األخالؽ دكر اىلسر بالنسبة لانظمة االجتماعية املشيدة لكل ما 

يلزمها كما ىي  اجة إليو  حيث تصل بني اهصائص احلسنة 
اـ احله كالنبل الداخلي كالصحيحة للشخصية  كبني دكرىا يف إمت

 ماؿ ك اا خارجي يكسوىا مثلما األلبسة اىلملية كما ىو الفن. 
يتحتم بالتةكيد التعرين باملعايري األخالقية اىلديدة كنيالتها 

ماسساتيان يف ال نام . ستشكل قوانني األخالؽ اىلديدة كمتةسساهتا 
يتوج   اىلان  اهاص كالضركرم النطالقة تارطمية ال بد منها.

التعرين لدكر األخالؽ مع اإلدراؾ متامان بةف أم إجراا سياسي أك 
قانوف ما ال ظمكنو أف يبل  قوة األخالؽ  كأف تبص ماسساتو توج  

 ذلك كتتعزز أكثر. 
بالتارل يستلـز التعرين تكانة الفن يف احلياة االجتماعية بقدر 

بدائي  بل كأبعد األخالؽ علا األقل. اجملتمع بال  ن  ككياف عارو ك 
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من ذلك  هو يع  عن انقطاع الركح كاىلسد عن البنية ال ىنية 
السليمة. عندما حتٌدد ال ىنية السليمة التمةسسات االقتصادية 

كاالجتماعية كالسياسية لل نام   كال تتوا ب باملقابل األىداؼ املبنية 
ىان مع الفن املوجود كأىدا و؛ عندئ  لن ينجو الفن من البقاا معو 

كعاريان كقبيحان كسيئان. ال ظمكن التفكري تجتمع بال  ن. صم  أف نتفهم  
علا عكه ما يعتقد البعو بةنو اختيارات منتخبة  –الفن علا أنو 

 ل ة  اكب الشع  مع امليثيولوجيا كالدين كالفلسفة.  –
أما األخالؽ كاأل كار املتولدة من ال ىنية كاإلدارات العليا   هي 

لقوال  الف سيتالاـ معها الشع  كظمتثل هلا  كتقـو بصيالة تع  عن ا
 برنام  كرسم إطار  ا يكمالاا كيتممااا. 

ستكوف أعواـ األلفني أعواـ حترر املرأة رلمان عن أنن العصور 
املظلمة للحضارات الف طاملا متخضت عن أدل كحرماف كباس ال 

ان دامسان  لكن أعواـ متناهو. ى ه احلضارات دل  تكن سول عصران جليدي
األلفني بدأت بازدىار املرأة. ستتحرر املرأة كتزدىر كالوردة الثلجية الف 
تفلب الصخور كتثق  الثلوج كاىلليد  رلمان عن الشتاا القارس كاىلباؿ 
اىلليدية املتعالية للهيمنة املعتمدة علا الرياا كاهداع كالبطش كالقمع 

 ضارم.  د جنه املرأة طيلة التاريخ احل
بالتارل تتوجو املرأة قدمان رمو االزدىار كالت عم لتخلب ربيعها 

الوردٌم  اه الثلوج اىلليدية املقامة  لتزدىر حركة حرية املرأة كتنتعش. 
مستول كه ا ىاـ لل اية  ذلك أف املرأة ىي الف ستجل  النصر 
 النهائي للمجتمع الدظمقراطي. إف املرأة كالشعوب تةخ  بثةرىا من
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التاريخ  كحتتل مكااا علا يسار احلضارة الدظمقراطية املتنامية  كتشكل 
ب لك األطركحة املضادة الالزمة  كتشٌيد الدعامة االجتماعية املتينة يف 

التوجو قدمان رمو اجملتمع احلر كاملتساكم؛ ذلك أاا تعت  الصاح  
جملتمع احلقيقي للحملة الدظمقراطية بعد أف تسٌمرت يف األرض  اه ا

 الطبقي الالحب للمرحلة النيوليتية. 
يعود الفصل يف تكوين دمقرطة اجملتمع لاطركحة املضادة يف 
الشرؽ األكسط  إذل املرأة أكالن كالشبيبة اانيان.  يقظة املرأة كاحتالهلا 
مكااا يف مسرح التاريخ كقوة طليعية يف اجملتمع  يقد ر باألطركحة 

ملرأة ككعيها ككجدااا كحبها كمحايتها  ياىلها املضادة احلقيقية. عادل ا
إلذماب قيم حضارية أخرل خمتلفة. أدت التطورات ذات الطابع 
ال كورم املهيمن يف احلضارات  نظران هصائصها الطبقية  إذل أف 
تشكل املرأة أطركحة مضادة قوية. بل إف  اكز التفاكت كالتمييز 

بتعارل الرجل كتفوقو األحادم  الطبقي املوجود يف اجملتمع  كاإلطاحة 
دعك من أف يكوف أطركحة مضادة؛ يشكل يف ماىيتو تركيبتو جديدة 

) يعةم. ل ا  املكانة الريادية للمرأة يف دمقرطة اجملتمع الشرؽ 
أكسطي  كلكواا شرؽ أكسيطة  تتميز  صائص تارطمية  علها 
الصعيد أطركحة مضادة كتركيبة جديدة ) يعةم يف نفه الوقت علا 

 العاملي. 
ستلع  املرأة دكران رياديان يف ت يري ذىنية كمنطب كل اجملتمعات 

الطبقية  كخانة احلضارة اإلقطاعية بالنسبة للشرؽ األكسط  كت يري 
احلضارة الرأمسالية الف ىي قمة اجملتمع الطبقي  كانعكاساهتا يف 
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ثقا ة كالفن  أم اإلنساف كاملرأة كاجملتمع كالطبيعة كاحلقوؽ كاألخالؽ كال
باختصار ت يري منطب الدكلة كالسياسة ككيااا كىويتها؛ لتكرس عو ان 
عنها القيم احلضارية الدظمقراطية علا أسه راسخة سليمة كطيدة. إف 
التكوينة املشيدة حس  املنطب ال كورم املهيمن كاألحادم اىلان  يف  

ؿ سواا كل ى ه الظواىر  قد باشرت بكتابة تاريخ التفسخ كالزكا
للمرأة أك الرجل  أم لدنسانية  عاا. كاآلف بدأ عصر انتقاـ املرأة من 

حضارة اجملتمع الطبقي املشيدة بعد أف ظلت معر ة لدجحاؼ 
كالظلم كاملكائد الف جردهتا من ىويتها كحريتها  كتشييد نظاـ مستند 

ليو أف إذل املساكاة كاحلرية كالعدالة من جديد. من الوا ا تا ال لبار ع
ى ا العصر سيتطور لصاحل املرأة  ذلك أف املرأة خالؿ الفرتة املمتدة 
ح  القرف احلادم كالعشرين  متكنت من التعرؼ علا عبوديتها 
كالتعرين  ا  كاإلحساس بالنقمة كاحلقد  اىها  كعاشت مرحلة 
نضالية للتخلص منها علا الصعيد الفكرم كالسياسي كالتنظيمي 

ا من امليادين. نا لت كإف كاف بشكل لري حمرتؼ أك كالثقايف كلريى
خبري   كاف هلا مكتسباهتا كخسائرىا علا السواا. لكنها يف النتيجة 

تعر ت علا عبوديتها كالنظاـ الرجورل املهيمن كآلياتو من  يع 
النواحي. لقد حطمت املرأة السالسل الف تكبل يديها كرجليها  بل 

 الف تكبل عقلها ك اادىا. كاألىم من ذلك تلك السالسل 
أزالت املرأة الستار ال ليظ ال م ضمج  بينها بني تاريخ املرأة 

خالقة اقا ة اإلهلة األنثا  كنسفت اىلدراف املتعالية  يما بينهما  كىا 
ىي اآلف هتركؿ مسرعة رمو احلرية متطلعة إليها كمتشبثة  ا بيديها 
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يشبو ىركلة الفرس األنيل ك اادىا كعقلها علا رمو ال نظري لو. إنو 
ال م ىول السهوؿ الشاسعة كالتقا  ا  راح صموؿ  يها بكل ما أكك 

كالعديد من حركات حرية املرأة  PJAمن سرعة.  لقد تعر ت املرأة يف 
علا احلرية  كذاقت طعمها  عشقتها كش فت  ا لدرجة اهلياـ. 

إليو البشرية كاعتصر قلبها أملان عندما أدركت ما  قدتو ىي كا تقدت 
طيلة آالؼ السنني ال ابرة  ةظهرت املرأة مع مطلع القرف احلادم 
كالعشرين  أاا ال ترل  قط أف يسر بعد اآلف أك تتسب  يف 

 اهسائر  كأاا ملتفة حوؿ النصر األكيد. 
إف اإلطاحة تاسسة الدعارة كالفحوش الناشئة يف أحضاف املعابد 

أسريان هلا  كالقضاا علا أبعادىا املتمثلة السومرية لتجعل اجملتمع بةسره 
يف الدكلة كاألسرة؛ تعد كظيفة كل من تقوؿ "أنا امرأة  أنا إنساف". 

ندرؾ كل اإلدراؾ كين نيٍبً شت احلرية يف قلوبنا  PJAكرمن كحزب 
كعقولنا  كما قدمناه من جهود كمساعو كبطوالت كشهادات سامية يف 

كال الرتاجع عن عشقنا كىيامنا بالقائد سبيلها. إذان ال ظمكننا نسيااا  
آبو مصدر كل اىلماليات كمنعش عشب احلرية  ينا. ى ا العشب ال م 

يشكل القوة األساسية لنا يف مهمتنا الريادية يف تةسيه احلضارة 
الدظمقراطية يف القرف احلادم كالعشرين. إننا ادؼ إذل تلقي التدريبات 

اـ بالعمليات الف ستسفر عن كتشييد املاسسات كالتنظيمات كالقي
دمقرطة اجملتمع  اعتمادان علا ى ا العشب. كسننتصر ال حماؿ. ك  ا 
العشب سنعمل علا دمقرطة ماسسة السياسة الف طاملا كانت أداة 
الستعمار املرأة كالشعوب كا طهادىا كتعريضها للقمع كالض ط 
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الطبقي كح  ك رض اهليمنة األحادية اىلان  عليها من  نشوا اجملتمع 
 يومنا الراىن  كالف تنظر إذل املرأة كقطيع بال إرادة. 

كبت يرينا آلليات السياسة احملددة ملصري املرأة كالشعوب بكل 
س اجة كال مباالة  كالف أدت إذل تفشي الدمار كاجملازر كاىلوع 

كاحلرماف كالباس كالفقر؛ سنقـو بدكرنا الريادم   ا الشةف يف القرف 
لتحتل املرأة مكانتها يف ى ه املاسسة  ويتها ال اتية لتضفي اىلديد 

عليها لواا كطابعها. كما سيكوف تنظيم اجملاؿ الثالث  أم العديد من 
منظمات اجملتمع املدشل  كإظهار اإلرادة كالطاقة اللتني طاملا تعر تا 
للكبت كالقمع آلالؼ السنني سواا لدل املرأة أك اجملتمع  كتوجيهها 

 السياسية كتسخريىا  يها؛ من املهاـ الريادية األساسية الف تنتظرنا. رمو 
ككنساا كرديات ككنساا  PJAسننتصر يف كل ى ه املهاـ كحزب 

يف كا ة أرماا العادل بعشقنا كش فنا كنضالنا يف سبيل احلرية كالسالـ 
 كالدظمقراطية الف متتد   كرىا إذل أنولنا املرتسخة يف بدايات التاريخ 
. إظماننا ب لك ال حدكد لو. كعلينا  كتتعاظم يف أ ئدتنا مع مركر كل يـو
تعظيم ى ا اإلظماف كتعزيزه مع األمل يف قلوب كل النساا. املرأة ىي 
القوة الرئيسية يف دمقرطة اجملتمع كالسياسة. ىا قد حاف الوقت اليـو 

لتوجيو كل الطاقات املخفية يف املرأة كتسخريىا يف خدمة نضاؿ 
لسالـ كالدظمقراطية. اليـو يـو انتقاـ املرأة من عبودية كبيٍكًم آالؼ ا

السنني. اليـو يـو االنتقاـ من عدمية التنظيم تارطميان للمرأة كالشعوب 
 عن طريب املئات من منظمات اجملتمع املدشل. 

 "علا كل النساا أف ينتظمن الكتساب احلرية كالسالـ"! 
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 يف كل مكاف.  إنو نداا العصر احلارل للمرأة
ستخلب املرأة اىلماؿ كال كاا من جديد بالنضاؿ كالصراع املتمحور 
حوؿ املرأة  كبقوة احلرية كاملساكاة الف طاملا ا تقدهتا آلالؼ السنني يف 
موطن اإلهلة األـ كإهلات العشب. يتحلا املستول احلارل للمرأة بقوة 

 رض الواقع. ذاتية يوهلا لتطبيب العقد االجتماعي احلر علا أ
ستنتصر اإلنسانية بفااد ككجداف املرأة املنظمة ناحبة القوة 

 العملياتية!.                 
    
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 319 

 

 

 

       
       
       
ال مفػػر مػػن متخػػو نتػػائ  اجتماعيػػة عميقػػة لل ايػػة حصػػيلة قلػػ   

سػيفرض معػو ى ا التاريخ رأسػان علػا عقػ    انبعػاث املػرأة مػن جديػد  ريػة 
 ػػػركرة التحػػػرر كالتنػػػور كالعدالػػػة يف سػػػائر البػػػص املاسسػػػاتية الفوقيػػػة كالتحتيػػػة 
للمجتمػػػػع كسػػػػياكد للجميػػػػع أف السػػػػالـ أمثػػػػن بكثػػػػري مػػػػن احلػػػػرب كأنػػػػو مػػػػن 
الضػػػركرم السػػػمو بػػػو كتكريسػػػو.  ػػػاملرأة املنتصػػػرة تعػػػا اجملتمػػػع كالفػػػرد املنتصػػػر 

ل سػػطوع علػػا األشميػػة علػػا  يػػع األنػػعدة  ىػػ ا اإلطػػار املقتضػػ  يػػدؿ بكػػ
التارطميػػػة للدمقرطػػػة يف جمػػػاالت حقػػػوؽ املػػػرأة كحريتهػػػا  كعليػػػو  حلػػػوؿ القػػػرف 
احلػػادم كالعشػػرين كعصػػر للمػػرأة املتيقظػػة كاملتحػػررة كاملنيعػػة يعػػد ظػػاىرة أىػػم 
حػػػ  مػػػن التحػػػرر الطبقػػػي كالػػػوطا علػػػا السػػػواا  كسػػػيكوف عصػػػر احلضػػػارة 

 من أم مرحلة أخرل. الدظمقراطية عصر مسو كانتصار املرأة أكثر
       
     

 
 
 

 
 


