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    قراءة في كتاب 302  

  األكراد واللغة والسياسة  
    دراسة في البنى اللغوية وسياسات الهوية

في إطار مواكبته العلمية واألكاديمية لتحوالت الشأن العربي خالل السنوات األخيرة، وفي سياق األهمية التي يوليها لقضايا 
 2013قطر) سنة  -سياسات (الدوحة األقليات في العالم العربي لما بعد (الربيع العربي)، أصدر المركز العربي لألبحاث ودراسة ال

كتابًا لألكاديمي السوري عقيل سعيد محفوض، يعالج مسألة اللغة والسياسات اللغوية لدى األكراد، من خالل تسليط الضوء على 
وية للشعب سياسات الهوية بوصفها مدخًال سوسيولوجيًا وأنثربولوجيا لفهم طبيعة العالقة الجدلية بين الهوية القومية والهوية اللغ

  الكردي في سياق الحوادث التي تعرفها المنطقة.

ليس من السهل تقديم دراسة علمية حول (الشؤون الكردية) في سياق وضع متحول على نحو مستمر، وفي ظل الطفرات 
المكرسة للقضايا  ، وهو ما يفسر ضعف الدراسات العلمية واألكاديمية2011)1(السياسية واالجتماعية التي تعرفها المنطقة منذ سنة 

الكردية ضمن نسق البحث في قضايا و(شؤون الشرق األوسط والخليج العربي). ال يعود األمر بشق كبير منه إلى (تعقد) الوضع 
الكردي أو (تركيبه) تاريًخا وحاضًرا فحسب، وإنما إلى ذلك الصراع السياسي واالستراتيجي بين الرغبة في تأليف الكيان السيادي 

وثقافيًا، وسياسيًا) من جهة الشعب الكردي، والرغبة في استغالل الملف أو (احتوائه أو استثماره) من جهة الدول التي تحكم (لغويًا، 
  في سياق انتقال موازين القوي وتغيرها خالل العقد األخير.  )2(وتتحكم في (المجال الكردي) ومن جهة النظامين اإلقليمي والعالمي

من الدول الغربية (بخاصة فرنسا والواليات المتحدة األميركية) قد أضحت تهتم _خالل السنوات  على الرغم من أن كثيًرا
األخيرة_ بالمدارسة العلمية للحوادث والتحوالت والطفرات السياسية واالجتماعية والثقافية التي تعرفها المنطقة العربية في السنوات 

ألكاديمية الطامحة إلى فهم الوضع الحالي للمشهد السياسي العربي، وتفسيره من األخيرة، من خالل مجموعة من البرامج العلمية وا
خالل لغة (الميدان)، واستنطاق الواقع في حركياته وسيرورياته االجتماعية: برامج (الدراسات شمال األفريقية)؛ برامج (الدراسات 

اإليرانية)؛ برامج (الدراسات العربية التركية)؛ إال أنها  -ة شرق األوسطية)؛ برامج (الدراسات الخليجية)؛ برامج (الدراسات العربي
مع ذلك لم تعمل على المواكبة العلمية لتحوالت المشهد الكردي خالل العقود األخيرة، من خالل تبني استراتيجيات علمية واضحة 

بغياب الطرح العلمي للقضية الكردية في المحافل . وإذا كان األمر مقترنًا برهانات سياسية واستراتيجية إقليمية ودولية، أو )3(المعالم
العلمية الدولية، فإنه يؤثر ال محالة في مدارسة الشأن الكردي واستنطاق مكنوناته، وال يسهم سوى في (تأجيل) المسألة أو (تضبيبها) 

أجل تجاوز التصنيفات النمطية المختلفة  في نطاقاتها اإلقليمية والعالمية؛ آن األوان لالهتمام العلمي بالشأن الكردي درًسا وبحثًا من
 واأليديولوجية للقضية في جوانبها المختلفة.

تكمن القيمة العلمية لهذا المؤلف المرجعي _فضًال عن تجاوزه للخطابات التنميطية المختلفة حول القضية الكردية محليًا، إقليميًا 
غة) في المنظومة الثقافية واالجتماعية الكردية. فعلى الرغم من أن ودوليًا_ في كونه دراسة سوسيولوجية وأنثربولوجية حول (الل

التكوين العلمي للدكتور عقيل سعيد محفوض ارتبط بحقل الدراسات االقتصادية والدولية، إال إن ذلك لم يمنعه من تقديم دراسة علمية 
االجتماعية، وتحقق شرط العلمية والتكامل والتداخل  تنهل من التقنيات المنهجية لحقل الدراسات الدولية، وتتفاعل مع مناهج العلوم

االختصاصي في اآلن نفسه. وعالوة على ذلك، نجد أن الباحث نفسه يصرح في مقدمة الكتاب بأن دراساته تندرج في إطار (اللسانيات 
منطلق استثماره للتحليل  االجتماعية) (يمكن أن نصنفها أيًضا ضمن أنثربولوجيا وسوسيولوجيا اللغة والهويات الثقافية)؛ من

  االجتماعي والثقافي والسياسي من أجل تبيان طبيعة الشروط الموضوعية المتحكمة في تزايد االهتمام الكردي باللغة وسياسات الهوية.

تجدر اإلشارة إلى أن غياب استراتيجيات علمية وبحثية متخصصة (سواء من الحكومات السياسية أم المراكز والمنظمات 
ة) حول الشأن الكردي ال ينعكس بالسلب على األكراد (أفراًدا وجماعات) فحسب، وإنما يتعدى ذلك إلى المنطقة العربية كلها: البحثي

أوًال؛ هناك غياب (شبه كلي) للقضية الكردية ضمن األجندات السياسية لكثير من الدول (بخاصة المغاربية منها). ثانيًا؛ غالبا ما 
الحالية من دون اهتمام يذكر بواقع األكراد في مسلسل إنتاج الثورة من جهة، ومعاناة ويالت القمع  تُستحضر األزمة السورية

واالضطهاد السياسي والثقافي من النظام السوري من جهة أخرى. ثالثًا؛ بالعودة إلى البرامج الدراسية (التاريخية واالجتماعية منها) 
ا (أو تغييبًا) (وأحيانًا تشويًها) لتاريخ األكراد وإسهاماتهم في صوغ ثقافة القارة اآلسيوية والعلمية لكثير من الدول العربية، نجد غيابً 

  الغربية والشرق األوسط وإنتاجها.

صفحة من القطع المتوسط، ويضم عشرة فصول رئيسة؛ إضافة إلى مجموعة من الملحقات الموثقة في  286يتألف الكتاب من 
لها لتسليط الضوء على (القضية اللغوية والهوياتية) للمجتمع الكردي بالتركيز على (البنى اللغوية آخر الكتاب، سعى الكاتب من خال

                                                   
  ع الكردي في سياق الربيع السوري، انظر:لتفاصيل أكثر حول الوض )1(

Jordi Tejel, Les paradoxes du printemps kurde en Syrie, Politique étrangère 2014/2 (Eté), p, 51-61. 
 .11)، ص2013عقيل سعيد محفوض، األكراد واللغة والسياسة، (قطر، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات،  )2(
)، إال أنه مع ذلك يظل جهًدا فرديًا أو موجًها Studies Kurdesا جهد بعض الباحثين المهتمين بالشأن الكردي في إطار ما يطلق عليه (الدراسات الكردية) (ال ننفي هن  )3(

 أيديولوجيا في أحسن األحوال. حول بعض األعمال الرائدة خالل السنوات األخيرة، انظر:وسياسيًا 
M. Shareef, The United States, Iraq and the Kurds. Shock Awe and Aftermath, (Abingdon, Routledge: 2014). 
M. M. Gunter, Historical Dictionnary of the Kurds, (Lanham, Scarecrow Press, 2011). 
H. Bozarslan, Conflit kurde : le brasier oublié du Moyen-Orient, (Paris, Autrement: 2009). 
H. Bozarslan, La Question kurde. États et minorités au Moyen-Orient, (Paris, Presses de Sciences Po, 1997). 
M. T. O’Shea, TrappedBetween the Map and the Reality. Geography and Perception of Kurdistan, (Londres, Routledge, 
2004). 
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بين األصل والتأسيس والنظرية)، و(الخريطة اللغوية بين تعدد اللغات وإشكالية اللهجات)، ثم (جدل األلفبائية الكردية بين العربية 
اللغوي) و(التجارب اللغوية لتوفيق وهبي وعرب شمو وجالدت بدرخان واالستكراد) والالتينية)، مروًرا بـ (التحدي أو التهديد 

و(السياسات اللغوية لدول المجال الكردي واحتواء اللغة الكردية) مروًرا بـ (السياسات اللغوية الكردية) و(اإلصالح اللغوي) وصوًال 
  إلى (اللغة وسياسات الهوية).

  

  الفصل األول
ظري للبحث، على غرار العرف األكاديمي للدراسات االجتماعية والثقافية المختلفة، يسوغ فيه الكاتب يأتي بمنزلة تقديم ن

اختياراته المنهجية، والمفهومية والمقارباتية. في الواقع، يعمل الباحث على تبيان فرادة دراسته وخصوصيتها األبستيمولوجية: أوًال؛ 
ج بين المقاربة السوسيولوجية للغة الكردية، والمقاربة األنثربولوجية لقضية الهوية يتعلق األمر بدراسة متعددة التخصصات (تزاو

والمقاربة التاريخية والسياسية الستراتيجيات السياسات اللغوية والهوياتية لدى الشعب الكردي). ثانيًا؛ يمكن إدراج هذه الدراسة في 
ا؛ من منطلق أن فرادتها المنهجية ودقة تحليالتها وتفسيراتها العلمية تجعلها خانة الدراسات (المؤثرة) سياسيًا واجتماعيًا وحتى دوليً 

  مادة مساعدة في التفكير السياسي واالجتماعي والثقافي في مستقبل الشعب الكردي.

)، إضافة إلى عرضه أهم مفهومات دراسته (السياسات اللغوية، وسياسات الهوية، وتنظيرات اللغة، وعالقة اللغة بالهوية...
يفترض الكاتب أنه ال يمكن فهم عالقة األكراد بلغتهم (وتجليات ذلك في المستوى السياسي) من دون تبني مقاربة جينالوجية ألصل 
اللغة وتطورها في المستوى السوسيوتاريخي والثقافي، وانتشارها وتوزعها الجغرافي (بمنزلة فرضية منطلق). ولفهم هذا الوضع 

بد من العودة إلى األبعاد الدينية، والميتولوجية والثقافية لتشكل الفعل اللغوي في تاريخيته، من أجل إدراك  المركب للغة الكردية ال
الشروط الموضوعية المؤثرة أيديولوجيًا أو سياسيًا في نظرة األكراد إلى أنفسهم ونظرتهم إلى شعوب وثقافات الجوار (ونظرة هذه 

 األخيرة إليهم).
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  الفصل الثاني
م تأصيًال نظريًا لمشكلة اللغة الكردية في المستويين األنثربولوجي والتاريخي، من خالل تركيزه على مدارسة األصل يقد

والتأسيس والتنظير للبنى اللغوية في سياقات الحوادث التاريخية واالجتماعية والسياسية التي عرفتها/ وتعرفها المنطقة. ما يمكن أن 
ل الكرد مع قضيتهم اللغوية، بعكس المجتمعات العربية التركية واإليرانية أيًضا، هو غياب التعاطي نشير إليه بخصوص تاريخ تفاع

  التاريخي مع الهوية اللغوية بوصفها شرًطا أنطولوجيًا للوعي بالذات وبموقعها داخل العالم وأمام اآلخرين. 

كردية بعدد من العوامل التاريخية والدينية وحتى ما يثير االهتمام ضمن هذا الفصل، إضافة إلى ربط شرط ظهور اللغة ال
الميثولوجية وإشارته إلى أن كثيًرا من الوقائع التاريخية (حروب وحوادث سياسية) التي عرفتها المنطقة قد مست مًسا قريبًا أو بعيًدا 

أو الكردولوجيا  )4(اسات الكرديةالشأن الكردي (سلبًا أو إيجابًا)، هو إيالء الباحث اهتماًما ضمنيًا بما يصطلح عليه بالدر
)Kurdologie بوصفها سنًدا أبستيمولوجيًا يمكنّنا من إدراك أنه على الرغم من رجوع أصل اللغة الكردية إلى عدد من الثقافات (

الجماعات؛ المجاورة (الفارسية خصوًصا)؛ فقداستطاعت اللغة الكردية اليوم أن تبصم على حضور قوي في البنيات الذهنية لألفراد و
على الرغم من التأخر الكبير في إدراك/ الوعي بأهمية اللغة (بأشكالها المختلفة وتكاملها) في صوغ (هوية كردية خالصة) ثقافية 

  واجتماعية وسياسية.

يمتها بما أن اللغة عند علماء اللسانيات وفالسفة اللغة (بالمعنى الدوسوسيوري والفيتغنشتايني) هي مواضعة واتفاق، وتكسب ق
وظائفها واستعماالتها، وبالعودة إلى الـ(أفسطا) وصوًال إلى دخول اإلسالم وتفاعلهم مع الجسم الكردي، يمكن أن نفترض أن اللغة  من

ة الكردية تملك من المقومات الداخلية (البنى اللسانية للغة الكردية) والخارجية (البنى الدينية والتاريخية والسياسية) ما يجعلها واحد
ن أهم اللغات التي ستكون لها كلمتها في المستقبل (إلى جانب اللغات اإلقليمية األخرى كالعربية والفارسية) إذا ما جرى االهتمام م

  بها بوصفها شرًطا معيشيًا وجوديًا وانتماء هوياتيًا أكثر منها محض (ظاهرة تاريخية).

  

   

                                                   
  ردية في أوروبا، انظر: حول ميالد الدراسات الك  )4(

D.N. MACKENZIE, Kurdish Dialect Studies, Oxford, (Oxford University Press, 1961). 
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  الفصل الثالث
إشكالية اللهجات)، ويسلط الباحث فيه الضوء (من الناحية اللسانية) على تعدد اللهجات معنون بـ(الخريطة اللغوية تعدد اللغات و

الكردية وتنوعها واختالفها (من الكرمانجية وصوًال إلى الغورانية)، لكي يبين لنا الديناميات الحيوية التي تعرفها سوق الرساميل 
 1500الشعب الكردي (إضافة إلى تاريخه العريق الذي يرجع إلى أكثر من  اللغوية واللهجاتية الكردية خالل العقود الماضية. ما يميز

 سنة قبل الميالد مع الميديين) هو أن تنوع اللغات والهويات اللغوية واختالفها، والدينية والثقافية أيًضا، أسهم في تالحم األكراد في
استثمروا في اختالفاتهم غنى أنطولوجيًا لتجاربهم الوجودية. المستويين الثقافي واالجتماعي قرونًا طويلة، وحافظوا على وجودهم، و

يمكن أن نفترض أن االستثمار في المحافظة على الهويات الثقافية لم يواكب  -على الرغم من هذا التاريخ الطويل-لكن مع ذلك 
  باستثمار سياسي أو اجتماعي في الهويات اللغويات. 

اريخ الطويل لألكراد، واستفادتهم من توزعهم الجغرافي في مناطق جغرافية شاسعة، يمكن أن نعزو هذا الغنى اللغوي إلى الت
لكن ال يجب أن ننسى العامل الديني أيًضا. بخالف كثير من الدول العربية (مثًال) التي جعلت الدين اإلسالمي عصب حياتها االجتماعي 

لهوية العربية اإلسالمية) أو على األقل تفاعلت معها تفاعًال كبيًرا والثقافي والسياسي، وجعلت لهجاتها ولغاتها المحلية في خدمة (ا
(األمازيغية خير مثال على ذلك)، نجد أن الثقافة الكردية _وبعكس ذلك_ قد جعلت من التنوع الديني والطائفي واللساني معياًرا 

لم ينعكس ذلك إيجابًا في الصوغ الفيلولوجي  لتفادي هيمنة لهجة على أخرى، أو ثقافة على أخرى، أو حتى دين على آخر؛ حتى وإن
والمعجمي الموحد للغة كردية عامة (على غرار التجربة العربية) إال أنه أسهم في استبطان األكراد لهويتهم ووعيهم بانتمائهم بوصفه 

  شرًطا الستمرارهم في المستقبل. 

  

  الفصل الرابع
امة، واللسانيات الكردية بخاصة؛ يتعلق األمر بجدل األلفبائية الكردية بين يتناول مسألة بالغة األهمية في نسق اللسانيات بع 

العربية والالتينية. على الرغم من كون اللغة الكردية استمرت قرونًا طويلة في إطار (نسق المشافهة)، ولم يجِر التفكير _سياسيًا 
محض كونها اختياًرا ثقافيًا وسياسيًا لجماعة بشرية هي في أمّس  وثقافيًا_ في تطوير نسقها الكتابي، إال أننا نجد أن المسألة تتجاوز

الحاجة إلى اعتراف دولي وعالمي بلغتها األم أو كونها محض مسألة تقنية ال أكثر. في الواقع، يقترن التفكير اللساني في تطوير 
  النسق األلفبائية للغة الكردية بتحديات من نوع خاص.

  اللغة الكردية بالعالمية من خالل تبني نسق األلفبائية الالتينية (اإلنكليزية باألساس). أوًال؛ هناك من يدعو إلى ربط

ثانيًا؛ هناك من يدعو إلى اعتناق المبادئ الدينية اإلسالمية، وربط اللغة الكردية بخصوصاتها اإلقليمية والتاريخية، واعتناق 
  نسق األلفبائية العربية.

ة إلى نظم ألفبائية من وحي الثقافة الكردية نفسها (بدًءا بالنسق النبطي، والنسق األلفبائي الذي ثالثا؛ هناك من يدعو إلى العود
  عرضته مجلة دراسات كردية، وصوًال إلى النسق األيزيدي). 

(حتى  في حقيقة األمر، ال يمكن بأي حال من األحوال تبني منطق المفاضلة بين هذه األنساق الخطابية األلفبائية للغة الكردية
من الناحية األنثربولسانية)؛ من منطلق أن تاريخ تطور األنساق األلفبائية للغات اإلنسانية يعلمنا أن شرط (المواضعة واالتفاق) يسري 
على نسق المشافهة كما نسق المكاتبة. إضافة إلى كون تبني نسق من دون آخر ليس شبيًها بقرارات االستقاللية السياسية أو المجالية، 

  إننا نتحدث عن استقاللية أنثربولغوية تقتضي بالضرورة تضحيات ومكاسب لها آثار مستقبلية في البنية االجتماعية للمجتمع كله. بل 

تماشيًا مع الطرح األنثربولوجي للكاتب الذي يصرح بغياب تصور ألفبائي معياري لقومية اللغة الكردية، يمكن التأكيد أن الجهد 
يل تطوير النسق األلفبائي للغة الكردية وجب أن ينبع من أصالة ثقافية خالصة أكثر من استيراد أنساق لسانية الذي ينبغي بذله في سب

خالل  أجنبية أو حتى مجاورة. دفاًعا عن هذا الطرح، نورد هنا تجربة دول الجوار: تركيا أوًال؛ سعت تركيا خالل العقود األخيرة
الحضاري بالبحث عن السبل المختلفة التي تمكنها من االنخراط في المشروع الحضاري الحرب العالمية األولى، لمواكبة الركب 

األوروبي _الرغبة في االنضمام إلى االتحاد األوروبي_ حتى وإن جرى ذلك على حساب لغتها األم، إذ عملت على ربط اللغة 
)، األمر الذي دفعت اللغة التركية ثمنه غاليًا: لم تستطع مواكبة التركية بالعالمية عن طريق تبني النسق األلفبائي الالتيني (تبنيًا كبيًرا

العالمية ومجابهة اللغات األوروبية العريقة (بخاصة الفرنسية واإلنكليزية واأللمانية)، ولم تستطع المحافظة على أصالتها الثقافية 
 والتاريخية في سياق عولمة األنساق الثقافية.

  

  الفصل الخامس
والتهديدات التي تواجه اللغة الكردية في عالم اليوم، في سياق الحوادث التي تعرفها المنطقة العربية (شرق  يعالج التحديات

األوسطية بالخصوص) خالل العقدين األخيرين من جهة، وطبيعة التحوالت العالمية التي مست بطريقة أو بأخرى جسم الشعب 
فترض أن عولمة الثقافة العالمية، وتشابكية البنيات االقتصادية وهيمنة نمط الكردي في المستويات كافة من جهة أخرى. يمكن أن ن
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االستهالك األحادي، أسهمت إسهاًما كبيًرا في زيادة حجم األخطار التي تهدد الثقافات واإلثنيات المحلية في المستوى اللغوي واللساني 
  كما الديني والعقدي.

ق التهديدات الخارجية _على كثرتها وتعددها_ التي تحد من التحقق السياسي يصرح الباحث أنه ال يجب االنجراف وراء منط
لمشروع لغة كردية موحدة، في مستوى المكاتبة والمشافهة، ونسيان التهديدات الداخلية أو التغافل عنها: المساءلة االنعكاسية للذات 

  الجريحة في سياق األزمات ضرورة ملحة. 

رة والمدرسة) أساس بناء التشبت الهوياتي باللغات المحلية، مع االنفتاح على ما هو كوني إذا كانت التربية (مؤسسة األس
وإقليمي، ومصدر للنقل اللساني والثقافي بين األجيال، نجدها عاجزة عن أداء دورها اليوم كما يجب؛ من منطلق أن التحوالت التي 

حدة االنشطار اإلثني والطائفي من جهة، واالنغالق الثقافي واللغوي  عرفها العراق وسورية خالل السنوات األخيرة ساهمت في تزايد
من جهة أخرى. وتبعًا لذلك، أضحى الفاعل التربوي غير قادر بصورة موضوعية على أداء دوره الثقافي واالجتماعي في صون 

وي واالجتماعي (النسقي) للمجال الكردي. النسق الهوياتي واإلنتمائي للناشئة الكردية في ظل هذا االنشطار الذي يعرفه الجسم الترب
وفي رؤيتنا، ما يعمق من حدة األخطار الخارجية التي تمس الثقافة والهوية الكردية _أو يحد منها_ هو غياب المصالحة مع الذات؛ 

يمكن ألي ثقافة أن  ليس في المستويين الثقافي واالجتماعي فحسب، وإنما في المستويين السياسي والتاريخي أيًضا، والوعي بأنه ال
تختفي أو تندثر إال داخليًا، ومن المعتنقين لها أنفسهم: هناك حاجة ملحة للتفكير في تدريس التاريخ واللغة والثقافة الكردية بوصفها 

  موروثًا عالميًا من حكومات المنطقة. 

  

  الفصل السادس
ي السياق المعاصر: توفيق وهبي وعرب شمو وجالدت يعرض بعض التجارب التي أسهمت في تحسين االهتمام باللغة الكردية ف

بدرخان واالستكراد (االستشراق الكردي). في الواقع، يعود بنا هذا الفصل إلى بدايات االهتمام بترقية اللغة الكردية (خالل بدايات 
  القرن العشرين مع المرحلة الكولونيالية) ويجعلنا نسجل مالحظات مهمة جًدا. 

مام الكردي بالمسألة اللغوية جاء نتيجة تاريخية للسياسات الكولونيالية التي هدفت إلى إقامة توازنات إثنية في أوًال؛ تأخر االهت
  المنطقة العربية تخدم مصالح المعمر. 

ثانيًا؛ سعى األكراد لنشر قضيتهم والدفاع عن مشروعهم السياسي من خالل المشاركة السياسية في تدبير الشأن العام، وإسماع 
  وت األكراد للعالم، وجعلوا مشروع بناء الدولة أسبق على مشروع بناء اللغة. ص

على -وقد أشرنا إلى ذلك، تكمن قيمة هذا الفصل من الكتاب في تسليطه الضوء على أهم الشخصيات التي أثرت أو أسهمت
لوسائل والفوائد والحدود التي تخص في صوغ مشروع لغوي ألفبائي كردي، وتقديم تصور مقارن بينها، يقف عند مختلف ا -األقل

  كل تجربة على حدا.

في نهاية عشرينيات القرن الماضي، تظهر الرغبة الملحة في جعل األكراد مرتبطين  )5( )ضمن تجربة توفيق وهبي (العراق
تيني والعربي ميزة بمحيطهم اإلقليمي، وفي اآلن نفسه منفتحين على العالمية، من خالل دعوته إلى جعل التكامل بين الحرف الال

خاصة باللغة الكردية. في حين نجد أن عرب شمو (أرمينيا) في منتصف القرن الماضي سلكوا مسلًكا مخالفًا من خالل نظره إلى 
الحرف األرميني بوصفه فرصة لتوحيد اللهجات واللغات الكردية، والدفع بها بوصفها لغة مؤثرة في القارة اآلسيوية؛ بخاصة في 

تحاد السوفياتي. وسعى جالدت بدرخان (سورية)، خالل ثالثينيات القرن الماضي، وبتأثير تجربة عرب شمو، لتقديم تصور اتجاه اال
للغة الكردية الهجينة (بين الحرف التركي والحرف الفرنسي). يمكن أن نعّد هذه التجارب (التوفيقية بالخصوص)، قد دفعت كثيًرا 

لتفكير في المسألة اللغوية الكردية بوصفها قضية سياسية قبل أن تكون مسألة ثقافية وتاريخية، من المستشرقين (المستكردين) إلى ا
من خالل سعيهم لبناء تصورات خاصة حول لغة كردية عامة وموحدة؛ مع األسف، ما يعاب على هذه التصورات هو إغراقها في 

  و حتى اإلثنوغرافية واألنثربولوجية.          األبعاد الكولونيالية واأليديولوجية أكثر من األبعاد اللغوية أ

حداثية في اآلن نفسه)، إال أن ما يعاب عليها بالدرجة األولى، هو غياب  -على الرغم من أهمية هذه التجارب (قد نسميها تقليدية 
كثر مما تجعله مختلفًا عنهم، قبل تلك الرؤية الذاتية والمنفتحة على الفرد الكردي إنسانًا له كرامة وهوية خاصة تميزه عن اآلخرين أ

  الرؤية الكونية والتنميطية في أحسن األحوال.

  

                                                   
  حول وضع الثقافة واللغة الكردية في العراق انظر مقالة مميزة لمغالي دو بوستيس:  )5(

Magali De Postis, Le Kurdistan irakien : une autonomie contrôlée, Revue internationale et stratégique 2003/1 (n° 49), p, 
130-137.  
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  الفصل السابع
بعنوان (السياسات اللغوية لدول المجال الكردي: احتواء اللغة الكردية) سعيًا لتبيان طبيعة الشروط السياسية التي تحكم تعامل 

اعي واللغوي والهوياتي لألكراد، وطبيعة الغبن واأللم الذي يعتري (الشخصية حكومات دول المجال الكردي مع الشأن الثقافي واالجتم
. وعلى الرغم من أن هذا الوضع ليس وليد )6( الدولالكردية) أمام استراتيجيات االحتواء ورسمانية اللغة والهوية والثقافة من هذه 

  وأ في قادم األيام.    بالخصوص) هو تفاقمه نحو األس 2011اليوم، إال أن ما نسجله (بعد سنة 

ليس ثمة تاريخ معروف للمسألة اللغوية لدى األكراد، ولكن ثمة إشارات ودراسات تسجل أن التراجع على المستويين «بما أنه 
، يمكن أن نعّد كون التفكير في (تهميش )7(»الثقافي واللغوي كان مع إدراجهما القلق أو غير المستقر في اإلمبراطورية اإلسالمية

لغويات الكردية) يجد صداه في تاريخ تعامل الدول العربية مع األكراد _حتى بعد اعتناق كثير منهم اإلسالم_ مرتبط بتهميش ال
القومية الكردية في مقابل تعظيم القومية العربية واإلسالمية: قد يقترن األمر باستراتيجيات سياسية احتوائية باألساس، لكنه يرتبط 

قافية تعمل على جعل ثقافة ولغة معينة مهيمنة في المنطقة. نتيجة لذلك، أضحت الثقافة اللغوية الكردية مزيًجا أيًضا باستراتيجيات ث
من الثقافة العربية واإلسالمية والتركية واإليرانية، إلى درجة أصبح من الصعب معها تحديد الكردي الخالص والمهمش من األجنبي 

  الخارجي والمهيمن. 

ريخ، وبصورة مقارنة بعدد من الثقافات اإلقليمية (بخاصة األمازيغية منها)، نجد أن الرغبة في احتواء اللغة بالعودة إلى التا
الكردية نبعت من تضارب المصالح السياسية للحكومات اإلقليمية والدولية في المنطقة وليس من اختالفات أو تعارضات إثنية بين 

اآلسيوية؛ من منطلق أن الباحث يورد عدًدا من الشواهد التاريخية -ختلفة في المنطقة العربية األكراد والتلوينات العرقية واإلثنية الم
التي عملت من خاللها السياسات اإلقليمية والدولية على محاولة إجهاض الحلم الكردي بامتالك لغة تعبر عن الماضي والتاريخ 

  ة أو غير مباشرة.العريق للحضارة الكردية، واتخذ هذا األمر صوًرا عدة مباشر

أوًال؛ إضفاء الطابع الالشرعي على المطالب اللغوية والهوياتية الكردية، وربط البنية الثقافية الكردية بمعارضة النظم السياسية 
  الحاكمة.

  ثانيا، الحرص على إجهاض الحلم الشعبي الكردي من الداخل، عن طريق (احتواء المد الكردي عبر الفاعل الكردي).

أمام أنماط المقاومة الكردية الجماهيرية المختلفة، ما كان للحكومات من حل سوى االستراتيجيات التنموية مدخًال لتفكيك  ثالثًا؛
  الوحدة والهوية الكردية.

رابعًا، أسهمت هذه األشكال السياسية في تعزيز فكرة االضطهاد الثقافي والسياسي للغة الكردية، ونزع الشرعية الدولية عنها، 
  الطائفي).    -عادها إلى هامش الصراع (اإلثنيوإب

  

  الفصل الثامن
يسلط الضوء على مسألة السياسات اللغوية الكردية، ردة فعل ضد سياسات االحتواء الرسمي والدولي للغة الكردية؛ من منطلق 

في تعزيز الوعي بالهوية اللغوية  -لةال محا-أن الجرح والشرخ الذي طال الهوية الكردية لغويًا وثقافيًا في مدى عقود طويلة أسهم 
والثقافية من األكراد أنفسهم، ودفع بهم إلى التفكير الجدي بضرورة التشبت بالهوية أمام هوية اآلخر، بالطريقة التي تميزهم منه، وال 

يوم بأهمية اللغات  تجعلهم محض مهمشين أو مختلفين بصورة سلبية. في سياق هذا الوضع، يمكن تفسير الوعي المتزايد يوًما بعد
والهويات الكردية (المختلفة والمتنوعة) في صون (جسم الشعب الكردي)، وتخليده بوصفه أحد أهم الشعوب التي قاومت التاريخ كي 

ياسي تحافظ على نفسها، وتضمن مكانا الئقًا بها ضمن البنيات اللغوية العالمية بالرغبة في جعل االستقالل اللغوي مدخًال لالستقالل الس
  (وليس العكس).

نُظر تاريخيا إلى الخطر الذي يهدد الهوية اللغوية _من األكراد أنفسهم_ في ارتباطها بمتغيرين اثنين: من جهة؛ كلما تنوعت 
لقومية اللغات واللهجات المحلية وتعددت، فإنها ستؤثر سلبًا في الجسم اللغوي للهوية الكردية، وما لذلك من آثار سلبية في حلم (اللغة ا

 الموحدة). ومن جهة أخرى؛ نُظر إلى التفاعل مع اللغات والهويات المحلية (العلوية، واإليزيدية، والشبكية والفيلييلية...) ومع اللغات
دة ، والعربية...) بتشديد على سلبياته أكثر من إيجابياته؛ من منطلق الخوف من تفتت الوح)8( والتركيةاإلقليمية واألجنبية (الفارسية، 

والهوية الكردية ضمن نسق التهجين واالستهجان اللساني لثقافة المجال الكردي. لذلك، جرى تبني نوع من القطيعة (ولو الرمزية) 
  مع اآلخر واألجنبي المهدد للغة والثقافة الكردية تحت ثقل القمع السياسي والماضي التاريخي المؤلم. 

                                                   
  لتفاصيل أكثر حول الوضع الحالي للمجال الكردي، انظر مقابلة حديثة مع حامي بوزرسالن: )6(

L’espace kurde entre unité et diversité, Entretien avec Hamit Bozarslan, Hérodote 2013/1 (n° 148), p, 23-32. 
 .148 -147ص ،األكراد واللغة والسياسةعقيل سعيد محفوض،  )7(
  حول وضع اللغة الكردية في المجال التركي، انظر:  )8(

Clémence Scalbert-Yücel, Les langues des Kurdes de Turquie : la nécessité de repenser l’expression langue kurde, 
Langage et société 2006/3 (n° 117), p, 117-140. 
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ل الكردي في مدى عقود من الزمن في تعزيز حدة االنشطارات اللغوية أسهمت سياسات التخطيط اللغوي لحكومات المجا
 واإلثنية الكردية، وتهجين الجسم اللغوي المحلي، وفي انغالقية هذا الجسم أمام اآلخر القريب واآلخر البعيد _ألبعاد سياسية وتاريخية_

ات السياسية المحلية واإلقليمية إلى سؤال تاريخي بامتياز: انغالقًا كبيًرا. ويمكن إرجاع هذا (الجرح) الثقافي الكردي، بفعل الرهان
لماذا لم تقم دولة كردية مستقلة؟ في الحقيقة ال يمكن تقديم إجابة سريعة عن هذا السؤال األنطولوجي والهوياتي، لكن من الممكن 

جرح الذي ينخر الجسم الكردي، وسيخفف من افتراض أن التحقق التاريخي للدولة الكردية كان سيؤثر أثًرا بالغًا في الحد من هذا ال
  حدة األزمة اللغوية والهوياية الكردية تخفيفًا كبيًرا. 

  

  الفصل التاسع
يعرض الباحث لقضية اإلصالح اللغوي من أجل رسم خريطة طريق المصالحة اللغوية لألكراد مع ذواتهم ومع تاريخهم 

عية وسياسية ومادية وثقافية. في الواقع، تطرح مسألة اإلصالح اللغوي ، على الرغم مما تطرحه من تحديات اجتما)9( وهويتهم
الكردي تحديات كبيرة أمام المهتمين: هناك غياب إرادة عامة لإلصالح من األكراد أنفسهم، وغياب دولة كردية قائمة الذات تضطلع 

ن محليين أو مهمشين). وتبعًا لذلك، يحتاج األمر إلى بمهمة التوفيق بين مطالب المتدخلين في الشأن اللغوي الكردي ورهاناتهم (فاعلي
كثير من التريث والحيطة والحذر: هل يعني التفكير في اإلصالح اللغوي اضطهاد الثقافات والهويات الفرعية لمصلحة ثقافة أو هوية 

  واحدة وموحدة؟ وما الدور الذي يمكن أن تلعبه األطراف الخارجية واإلقليمية في هذا الشأن؟.

جدر اإلشارة إلى أنه على الرغم من التاريخ الطويل من التعايش بين الثقافات واللغات واللهجات الكردية المختلفة، إال أن ذلك ت
لم يسهم في بناء وعي عام بضرورة البحث عن توحيد الشروط الموضوعية إلنتاج الفعل اللساني الكردي؛ بل على العكس من ذلك، 

أي مشروع مرتبط بتوحيد اللغة خوفًا من إعادة إنتاج االضطهاد في صورة لغوية وثقافية داخلية. وأمام  تحكم المخاوف األيديولوجية
هذا الوضع، يُنظر إلى كل محاولة لإلصالح اللغوي بوصفها تخدم بالضرورة أجندات داخلية (رغبة ثقافة أو لهجة في الهيمنة) أو 

  لكردية. خارجية (إقليمية ودولية) تسعى لضرب روح األمة ا

في الواقع، ونظًرا إلى تاريخ االضطهاد والعنف والقمع الذي عاناه األكراد من دول وشعوب الجوار، ال نظن أن التفكير في 
، إصالح لغوي ينفتح على تجارب الجوار (انفتاًحا حرفيًا أو معدًال) (التركية، العربية...) سيسهم في رد المنزلة للذات الكردية الجريحة

لغة إنسانية) وكونية خالصة، وليست بالضرورة لغة هجينة من لغات محلية بوصفها (واجب التفكير في هندسة اللغة الكردية بل من ال
  وأجنبية انطبعت صورتها التاريخية باالضطهاد في البنية الالشعورية الكردية. 

  

  الفصل العاشر
ة العالقة بين اللغة وسياسات الهوية من منظور يزاوج بين يأتي هذا الفصل األخير بمنزلة خاتمة عامة للبحث، ويقارب مشكل 

المقاربات التاريخية والسوسيولوجية واألنثربولوجية في التحليل والتفسير، نظًرا إلى األهمية الكبرى التي تلعبها اللغة في صوغ 
كردية) قائمة الذات تضمن الحق الكردي الهوية الثقافية واالجتماعية للشعوب. وجاء في الفصول السابقة، ونظًرا إلى غياب (دولة 

 في تأسيس لغة خاصة والدفاع عنها دوليًا (وأمام دول الجوار)، دفع األكراد ثمن بناء الهوية الخاصة غاليًا، إذ كان عليهم لعقود طويلة
تهجين) اللغوي اإلقليمي (إذا لم نقل لقرون عدة) أن يواجهوا األخطار التي تتربص بهويتهم من خالل مواجهة صور االستعمار (وال

والدولي المختلفة من جهة، ومواجهة هذا التشعب والتفكك واالنشطار الذي تعرفه اللهجات الكردية، وما ينتج منه من ميالد ثقافات 
فسها فرعية تنظر إلى نفسها بوصفها جزًءا من األمة الكردية (وهذا أمر جيد وحامل لغنى هوياتي كبير)، وأحيانًا أخرى تنظر إلى ن

كـ(ثقافة موعودة) بتوحيد الهويات الكردية أو السيطرة عليها (وهذا أمر يحمل مخاطر إثنية وطائفية بقدر ما يحمل فوائد هوياتية 
  ولغوية).

ضمن نسق أي لغة إنسانية، واقترانًا بمقولة قومية األمة، تبرز اللغة شرًطا أنطولوجيًا لتحقق هذا الرهان. وتظهر اللغة الكردية 
، من خالل ربط الرهان السياسي (الدولة الكردية) بالشرط اللساني )10( الكرديهر الحامل والمدافع عن الهوية الثقافية للشعب بمظ

واللغوي، وعلى الرغم من صعوبة تحديد الشرط المؤسس لهذا االرتباط بين اللغة والهوية الكردية، إال أنه من الضروري اإلشارة 
يس وحيًدا) لميالد الهوية الكردية عبر األزمنة، وضمان استمرارها في مواجهة الهيمنة الرمزية للغات إلى أن اللغة شرط واحد (ول

  األخرى.

                                                   
  حول هذه المسألة، انظر: )9(

J.BLAU, « La réforme de la langue kurde », in FODOR I. HAGÈGE C. (dirs), La réforme des langues, Hamburg, Buske 
Verlag, 1996,  t. IV : 63-85. 

  حول تاريخ اللغة والقومية الكردية، انظر:  )10(
A, HASSANPOUR, Nationalism and Language in Kurdistan 1918-1985, (San Francisco, Mellen Research University 
Press, 1992). 
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صحيح أن اللغة مقولة ثقافية، إال أنها أيضا _وفي سياق األزمات_ تصبح مقولة سياسية أيًضا، قادرة على ضمان التالحم 
لك، ما تعانيه اللغة الكردية ضمن نسق البنية الذهنية المحلية، هو سيطرة منطق السياسي حول القضية السياسية الكردية. لكن مع ذ

المقارنة باللغات المجاورة (هناك من يفترض أن اللهجات الكردية متفرعة من لغة واحدة أو منفتحة على لغات أخرى، على غرار 
امل لثقافة خاصة في إطار الوحدة الكردية). وفي األحوال اللغة العربية) ومنطق اإلنكار (إنكار أن هذه اللهجات واللغات الفرعية ح

رة)، في َدة أو المستعّمِ  جميعها، تُجعل الهوية اللغوية حبيسة الصراعات الداخلية (تعدد الهويات اللهجات) والخارجية (اللغات المَهّدِ
تعدد الثقافات)؛ أي إن الهوية اللغوية والثقافية الكردية إطار تناسي المقولة األنثربوفلسفية لـ(وحدة اللغة وتعدد اللغات، ووحدة الثقافة و

  تكسب قوتها وقيمتها من هذا الغنى والتعايش واالنفتاح على التنوع اإلثني واللساني الداخلي والخارجي. 

ي ختاما، تقترن القيمة العلمية لهذا المؤلف بطرحه مسألة اللغة وسياسات الهوية الكردية للمناقشة والفحص التاريخ
والسوسيولوجي واألنثربولوجي؛ على الرغم من حساسية الموضوع، وحرصه على لفت انتباه الرأي العام (العلمي والعامي) الدولي 
إلى خصوصيات (الهوية الثقافية واللغوية للشعب الكردي) في سياق الحوادث السياسية واالجتماعية واالقتصادية التي تعرفها المنطقة 

وال يمكننا سوى عّده مؤلفًا مرجعيًا يمكن القارئ العربي (المهتم بتحوالت موازين القوى في منطقة الشرق خالل العقد األخير. 
األوسط) من الوعي العلمي الدقيق بأهمية رد المنزلة للثقافات المحلية والمهمشة _في مدى قرون_ ضمن الجسم العربي سبيًال وحيدة 

من جهة، والصراعات الطائفية واإلثنية والدينية من جهة أخرى، والتفكير في مستقبل لتجاوز التطاحنات الفكرية واأليديولوجية 
  األوسطي في ضوء دراسات العلوم االجتماعية والسياسية.      -الوضع شرق
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