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باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.

مراجعات وعروض كتب
األكراد واللغة والسياسة:
دراسة في البنى اللغوية وسياسات الهوية

ظل االنفجار الكبري للمرشق العر ّيب ،وتفكُّك مجتمعاته ودوله،
يف ّ
وصعود الهويات الفرعية الناجم عن إخفاق أنظمة االستبداد العربيّة
يف إرساء هوية وطنية جامعة يف دولها املتع ّددة دين ًّيا وطائف ًّيا وإثن ًّيا
وعرقيًّا ،يأيت كتاب األكراد واللغة والسياسة :دراسة يف البنى اللغوية
وسياسات الهوية ليساعد عىل فهم مسألة من أبرز املسائل املعقَّدة
واملمتدة منذ عرشينيات القرن املايض؛ وهي املسألة الكرديّة بجميع
فضل عن
تشابكاتها الجيوسرتاتيجية ،والدميوغرافية ،والحقوقيةً ،
جدل الواقعي واملتخيل واألسطرة.
يشتمل الكتاب عىل  286صفح ًة تتوزعها مقدمة وعرشة فصول
وخامته ومالحق .ويعرض الفصل األول اإلطار املنهجي ،واملفردات
النظرية التي يستخدمها املؤلف؛ مثل الهوية والسياسات اللغوية
وسياسات الهوية واإلصالح اللغوي .ويخوض الفصل الثاين يف قضايا
إشكالية غري متَّفق عليها؛ من قبيل أصل اللغة ،والكالم والروايات
املتداولة ،واألساطري ،والرسديات التاريخية والدينية املتعلّقة بأصول
تاريخية لألكراد من الجوانب اللغوية (اللغة الكردية األم) ،سواء
كان ذلك يف الكتب الدينية القدمية (أفيستا) ،أو الرسديات الشفوية
والحكايات؛ مثل حديث فاطمة الزهراء وأبيها النبي محمد (ص)
الذي أخربها بوجود لغات كثرية غري العربية.
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•الفروع اللغوية الجنوبية والجنوبية الرشقية :وهي تتضمن ع ّدة
لهجات؛ مثل الغورانية ،والهورامية ،واملوركرية ،والكلهورية،
الناكيلية والكيندولية ،والسنجابية والكاكائية ..إلخ.
يعالج الفصل الرابع الجدل األلفابايئ املستعمل؛ من جهة تعلّق
األلفابائية الكردية باأللفابائية العربية (أصلي ًة كانت أو ُمعدلةً) ،أو
باأللفابائية الالتينية .وقد برز هذا الجدل بالتزامن مع إحياء اللغة
الكردية حديثًا .يف حني يتناول الفصل الخامس ما يسميه املؤلف
" التهديد اللغوي لألكراد" ،وهو يُف ِّرق بني تحديات ذاتية تخص
املجتمع الكردي نفسه ،وأخرى خارجية يُقصد بها السياسات العامة
للمجال الكردي يف ما يتعلّق بالبناء اللغوي مثل سياسة "التعريب"،
أو "الترتيك" ،أو "التفريس" (نسب ًة إىل فارس).
يفرد املؤلف صفحات الفصل السادس للحديث عن التجارب اللغوية
لألكراد ،وهي تجارب حديثة مرتبطة بزمن الحداثة السياسية
للمنطقة يف الفرتة ما بعد الكولونيالية ،بالنظر إىل أ ّن األكراد مل
يُولُوا يف املايض مسألة اللغة أهمي ًة كبري ًة بسبب انشغالهم بهواجس
أخرى عىل غرار تحقيق األمن الذايت ،ومواجهة السلطات يف مجالهم
الجغرايف والدميوغرايف ،والفقر ..إلخ .ويعرض املؤلف التجارب اللغوية
الكردية يف القرن العرشين ،وأهمها:

ويذكر املؤلف يف هذا الفصل اللغة الكردية ،والشاهامنة (كتاب
امللوك) للشاعر الفاريس أيب القاسم الفردويس ،وما نقله املسعودي
يف كتاب مــروج الذهب ومعادن الجوهر عن األصــول العربية
لألكراد ،وقصة امللك الضحاك ..إلخ ،ويتوقف عند التكوينات الدينية
يف املجال العا ّم الكردي؛ مثل اليارسانيني ،والبهائيني ،واأليزيديني،
واإلسالم .ث ّم يناقش يف الفصل الثالث اللهجات أو التكوين اللهجي
ملا يسميه "املجال الجغرايف الكردي" الذي يُ َع ُّده من أه ّم إشكاليات
الواقع الكردي الراهن .ويصنف املؤلف اللهجات الكردية يف ثالث
مجموعات ،هي:

•توفيق وهبي ( :)1984 -1981هو ضابط كردي يف الجيش
العراقي ،ق َّدم مرشو ًعا متعلّقًا بنظام اللفظ والكتابة الكردية
من خالل رؤية مقارنة بني األلفبائيتني العربية والالتينية ،مع
تفضيله الالتينية يف الكتابة .بيد أ ّن محاوالته مل تكتمل بسبب
صعوبات يف تفضيل الحرف الالتيني عىل الحرف العريب (الحرف
الذي كُتب به القرآن).

•اللهجات الشاملية :وأهمها الكرمانجية الشاملية التي تنترش
يف تركيا وسورية ،والكرمانجية الجنوبية التي تنترش يف العراق،
ومجموعة من اللهجات الفرعية املناطقية؛ مثل األديامانية
واملرعشلية والربجيندية ..إلخ.

•جالدت بدرخان ( :)1951-1897صدر له كتاب قواعد األلفباء
الكردية يف دمشق عام  ،1932وحاول أن يوائم يف مرشوعه بني
التجربتني الفرنسية والرتكية

•اللهجات الجنوبية  :وهي تنترش يف إيران والعراق ،وأبرزها
السورانية ،والفَيلية (شفوية ،ال كتابية) ،والقصري شريينية.

•عرب شمو ( :)1978 -18897قام بعمل مؤسس لكتابة الكردية
يف االتحاد السوفيتي سابقًا ،وخرج بأبجدية التينية غري تلك التي
ص َّممها اللغوي األرمني باالعتامد عىل األبجدية األرمنية.

ويدور الفصل السابع حول السياسيات التي تنتهجها دول املنطقة
تجاه أكرادها يف ما يتعلق مبوضوع الهوية يف أبعادها اللغوية
والثقافية واملامرسات العقابية املتضمنة يف الترشيعات والقوانني،
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إضاف ًة إىل أساليب االحتواء ،واالضطهاد الثقايف .وقد أ َّدت السياسات
السابقة إىل ر َّدات فعلٍ ساهمت يف تطور وعي األكراد تجاه هويتهم
الفرعية ،ولغتهم ،ولهجاتهم .ويناقش املؤلف هذه الدينامية املركّبة
يل يف الفصل الثامن.
عىل نح ٍو تفصي ٍّ
استنا ًدا إىل التجارب اللغوية التي عرضناها سابقًا يعالج املؤلف يف
الفصل التاسع مسألة اإلصالح اللغوي ،ث ّم مسألة اللغة وسياسات
ُؤسس – يف جوانب
الهوية ،يف الفصل العارش ،فريى أ ّن سياسة الهوية ت َّ
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منها  -عىل املعطى اللغوي ،وهي بذلك تنفتح عىل بُؤر من التوتر
والنزاع بني األكراد وجريانهم أو "مستعمريهم" اللغويني من جهة،
واألكراد أنفسهم وجامعاتهم اللغوية أو لهجاتهم من جهة أخرى.
هم للمكتبة العربية؛ بالنظر
ال شك يف أ ّن هذا الكتاب يُ َع ُّد راف ًدا ُم ًّ
إىل غزارة معلوماته من جهة ،وأهمية املوضوع الذي تناوله من
وخصوصا أ ّن هذا املوضوع أصبح بالنسبة إىل الباحث
جهة أخرى،
ً
واملواطن العريب أولوي ًة يف األوضاع الراهنة.

