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 الثقافة الكردیة بین اإلحیاء واإلبادة خالل سنوات
 األزمة السوریة

 
 إبراهیم حسین أحمد

 تمهیدتمهید
والجماعات األفراد یتحملها ومسؤولیة مصیریة، مجتمعیة ضرورة هو الثقافیة بالُهویة            التمّسك
فكلما منها، التخلص یجب جیفة الجسد یغدو وبدونها للجسد، الروح بمثابة وهي سواء، حدٍّ                على

 حافظت على هذه الهویة، كان لَك وجودًا یفرض نفسه على األمم األخرى.

األزمة؛ سنوات خالل سوریا؛ في الكردیة الثقافة لحالة باستعراٍض سنقوم الدراسة هذه              خالل
هبوط في أم سوریا، شرق شمال في المنطقة تعیشه الذي االستقرار نتیجة صعوٍد في هي                 وهل
مفهوم سنوضح الدراسة وخالل السوري؟ الخارج أم الداخل من سواء االستهداف، نتیجة              وإبادة
تناولنا لو الثقافة هي اللغة ألن اللغة ونتناول خاص، بشكل الكردیة والثقافة عام بشكل                الثقافة

 التعریف بشكل ضیق.

لذا الدراسة، هذا ضمن منها لالستفادة السابقة، الدراسات تتناولها لم الدراسة مشكلة أن               كما
أن رغم الجانب، هذا على الضوء بتسلیط تقوم سوریا؛ شرق شمال في األولى الدراسة                ستكون

 هناك مقاالت ووسائل إعالمیة كثیرة        تناولت – جزئیًا- ما حدث خالل الفترة المذكورة.

تعرضت التي الكردیة والرموز والمزارات، األثریة، للمعالم توضیحیة صور تحتوي            الدراسة
  للدمار خالل سنوات األزمة.

 منهجمنهج الدراسةالدراسة
ما، ظاهرة وزمان ومكان ماهیة فحص على یعمل الذي الوصفي؛ المنهج على الدراسة               اعتمدت
یعتمد كما عنها، المعلومات وجمع دقیقًا، وصفًا ووصفها الواقع، في هي كما الظاهرة               ودراسة
العالقات وتحدید الدراسة. موضوع للظاهرة التفصیلي والتوثیق الدقیقة المالحظات أخذ            على

 بین عناصرها أو بینها وبین ظواهر أخرى؛ وصوًال إلى إمكانیة التحكم بها.
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 أهمیةأهمیة الدراسةالدراسة
الشعب من كبیرة شریحة یحصرها والتي الكردیة، بالثقافة التعریف في الدراسة هذه أهمیة               تكمن
ذلك كل تتعّدى الثقافة أن حین في موسیقیة، آلة على عزف أو مسرحیة أو أغنیة ضمن                  الكردي

  لتكون بمثابة المأكل والمشرب الذي یعیش علیه االنسان.

 أهدافأهداف الدراسةالدراسة
كما السوریة, األزمة سبقت التي المرحلة في الكردیة الثقافة بحالة التعریف إلى الدراسة               تهدف
التعریف إلى أیضًا وتهدف السوریة, األزمة أعوام خالل الكردیة الثقافة مسار على الضوء               تلقي
أخرى وأسباب وعوامل جانب؛ من الكردیة الثقافة إحیاء عنها نتجت التي واألسباب              بالعوامل

 حالت بالثقافة الكردیة في بعض األماكن من سوریا الى حافة اإلبادة.

 التعریفاتالتعریفات اإلجرائیةاإلجرائیة للدراسةللدراسة

مستمر1. مسلح صراع هي السوریة الثورة أو السوریة األهلیة الحرب السوریة :             األزمة
بقیادة البعث حزب حكومة بین األولى بالدرجة یخاض سوریا في الجوانب             متعدد

 رئیسها بشار األسد وحلفاءه ومختلف القوى المعارضة للحكومة السوریة.
كومونالي،2. دیموقراطي نظام ذو خدمیة سیاسیة اقتصادیة اجتماعیة وحدة هي            الكومین :

المجتمع، عناصر بین واالنسجام المرأة وحریة المباشرة الدیمقراطیة مبدأ على            تؤسس
 وتنظم نفسها أفقیًا وهرمیًا بعیدًا عن السلطة والدولة

سوریا،3. شمال في الواقع بحكم الذاتي بالحكم تتمتع منطقة هي سوریا : شرق              شمال
 تسیطر علیها قوات سوریا الدیمقراطیة.

والجغرافیا4. االجتماع علم من فرع السكانیة هو أو الدراسات السكان علم           دیموغرافیا :
والتوزیع الحجم في المتمثلة السكان لخصائص علمیة دراسة على یقوم            البشریة،
ونسب والهجرة) والوفیات (االنجاب النمو ومكونات واالعراق؛ والتركیب          والكثافة
ومستوى والجنس، األعمار ونسب واالجتماعیة، االقتصادیة والحاالت         األمراض،

 الدخل، وغیر ذلك في إحدى المناطق.
شمال5. على العربي الطابع إلضفاء السوریة؛ البعث حكومة مشروع هو العربي :             الحزام

لصالح الكردیة المناطق في للسكان العرقي التكوین تغییر بهدف الحسكة،            محافظة
 العرب.

 أزمٌةأزمٌة .. أمأم حرٌبحرٌب أهلیةأهلیة .. أم؟أم؟
علیها نطلق أن یمكن هل ولكن السوریة، باألزمة سوریا في یحدث ما تسمیة في البعُض                 یرغب
–هنا- األزمة مصطلُح ثالثة.. عالمیة حربًا أم كونیة، أو أهلیة حرب ثورٌة، هي أم األزمة؟                 اسم
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وطأة من یخّفف لكي أزمة البعُض سّماها یكون قد الدقة؛ عن والبعَد التضلیل من الكثیر                 یحمل
 الحدث، ولكي یغّطي بذلك على هول الحرب الدائرة في الداخل السوري.

ولید السوري الخارجیة وزیر تجّرأ لألزمة، آخر - األحداث أي – اسٌم وهو األحداث؛ بدایة                 في
الصحفّي: محرجًا فأجاب أزمة؛ كلمة ذاكرًا األحداث عن الصحفّیین أحد سأله حین وقتها               المعلم

 أيُّ أزمة؟ مع ابتسامة ساخرة. هو لم یكن یرى األزمة من أساسها.

الساسة مهمة من فهو ذلك؛ في نسهب لن أخرى؛ مراحل إلى األزمة ذلك بعد انتقلت                 ثم
واحدة كانت النتیجة ولكن السوریة، المأساة على أطلقت كثیرة أسماء السیاسیین.             والمحللین

 دائمًا؛ وهي شتات السوریین.

نوعیة؛ بتحوالت خاللها السوریة الدولة مّرت فقد غیرها، أو أزمة هي الفترة هذه أكانت                وسواًء
المستویات كافة وعلى حدث، ذلك كل بناءة، أو كارثیة إیجابیة؛ أو سلبیة أكانت               سواًء

 السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة.

الكثیرون؛ رفضه الذي ؛ الثالث الخط انتهاج لكن السوریة، الحقیقة هذه من جزءًا الكرد 1              وكان

أنه الحرب؛ من السنوات هذه كل بعد أّكد الكرد؛ والسیاسیین المثقفین من كبیرة شریحة فیهم                 بما
من سوریا شرقي شمال على حافظت وفلسفة فكر نتیجة وهو والشهادات، الوقائع حسب               األصح

! 2 الدمار الذي حّل بباقي المناطق، هو نتیجة فلسفة خلقت ثقافة األمة الدیمقراطیة

 تعریفتعریف ومفهومومفهوم الثقافةالثقافة

 تعریفتعریف الثقافةالثقافة لغًةلغًة

(ثُقف) القاف بضم ویقرأ (ثقف) الثالثي الفعل من یأتي الثقافة كلمة أصل العربیة اللغة                في
 وكسرها (ثِقف). وتأتي بمعنى: العلوُم والمعارُف والفنون التي ُیطلب الحذق فیها.

حمایة1 على عملت بحیث سوریا؛ شمال في الذاتیة اإلدارة سلكته الذي الطریق هو الثالث : الخط                 
عدم واختارت المتطرفة، المسلحة المعارضة والمجموعات النظام من كل هجمات من             المنطقة

 التحّیز ألي طرف من أطراف األزمة السوریة المتصارعة على السلطة.

تنظر2 الدیمقراطیة األمة فنظریة الطوعي، والتعایش التنوع في الوحدة هي الدیمقراطیة : األمة نظریة               
هذه وجمیع مختلفة، تشكیالت من یتألف الكون وهذا كون، عن عبارة أنه على المجتمع                إلى
أن لها یمكن فال حدیقة عن عبارة الكون كان إذا مختصٍر فبشكٍل البعض، بعضها تكمل                 التشكیالت

 تكتمل إال بأزهارها ونباتاتها وأشجارها المختلفة.
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 تعریفتعریف الثقافةالثقافة اصطالحًااصطالحًا

عّرف حیث تایلور إدوارد البریطاني للعالم تعود التي هي شموًال وأكثرها الثقافة تعریفات 3              أقدم

والعادات والقانون، واألخالق والفن والعقائد المعرفة یشمل الذي الكلي المفهوم ذلك بأنها              الثقافة
 والقدرات التي یكتسبها اإلنسان بوصفه عضوًا في المجتمع.

مؤتمر في 1982م عام علیه االتفاق تم ما هو الثقافة لمفهوم علیها المتفق التعریفات                أحدث
تتیح والتي والعاطفیة والروحیة المادیة السمات كل هي الثقافة أنَّ على نّص الذي               میكسیكو
عن أو المجتمع ذات في الفئات من غیرها عن السمات بتلك تتمیز أن فیه لفئة أو ما                   لمجتمع

 غیره من المجتمعات.

كّونها التي والبنى، المعاني كینونات "مجموعة أنها على الثقافة أوجالن اهللا عبد عّرف 4              وقد

المؤسسات مجموع أنها على البنى كینونات تعّرف وبینما التاریخ، مدار على البشرّي              المجتمع
مضمون أو مستوى أنها على المعاني كینونات تعریف الممكن فمن والتطور، للتحول              المنفتحة
المؤسسات تلك ضمن وبالتكافؤ تبادلیًا البعض ببعضها والمترابطة والغنیة المتنوعة            المعاني

 المتحولة"

هو ما كل على ویشتمل للثقافة، المعنوي البعد وهو المعاني: بعدین؛ إلى الثقافة قّسم                أوجالن
والبنى: الدینیة. والمعتقدات واألمثال، والمسرح والروایة والقصة كالشعر فكري. أو            قیمي
االتصال ووسائل واأللبسة واألدوات كالمباني المجتمع یصنعها التي المادیة           األشیاء
من التاریخیة اآلثار تعتبر كما والرسم. كالنحت الفنیة الجوانب إلى باإلضافة             والمواصالت.

 الثقافة المادیة للمجتمع.

ألن والمعنوي، المادي البعد بین الفصل یمكن وال متكامل كلٌّ هي الثقافة أن یقول من                 وهناك
ذهن في خطرت فكرة نتیجة هو المنحوت فالتمثال المعنوي، للبعد نتیجة هو المادي               البعد

 االنسان، واألبنیة أیضًا هي نتیجة دراسة فكریة علمیة.

االنسان وجود یكون أن الطبیعي فمن ویصنعه، االنسان به یفكر شيء كل هي الثقافة أن                 وطالما
تضیع أن وإما میتة، أمة هي لها ثقافة ال التي األمة تكون أن أیضًا الطبیعي ومن بها،                   مرتبطًا

 وتنصهر في أمة أخرى، أو تكون عاّلة یجب التخلص منها وإبادتها.

  إدوارد برنت تایلور (1832-1917): عالم إنسان (أنثروبولوجي) بریطاني أصبح أستاذًا لعلم3
 اإلنسان في جامعة أكسفورد منذ عام 1896 وظلَّ بها حتى تقاعده في عام 1913. أسهم إسهامًا كبیرًا

 في دراسة الثقافة وكان أحد رواد االتجاه التطوري، وقال بالنظریَّة البیولوجیة، وأسهم في تطویر
 الدراسات المقارنة لألدیان.

عن4 عبارة الدیمقراطیة الحضارة ومانیفستو فلسفیة، ثوریة، نضالیة، كثیرة كتب له كردي، مفكر               
 خمسة مجلدات كتبها داخل سجن إمرالي بتركیا الذي ال زال مسجونًا فیه منذ 19 عامًا.
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خلفته الذي الخسران من أكبر ُخسرانًا یعني ثقافة كل ضیاع "إن جودي رستم كتب السیاق 5                وفي

لم لكنها مدینتین، دمرت القنابل تلك ألن أخطر، هو بل وناكازاكي؛ هیروشیما في النوویة                القنبلة
 تدّمر ثقافة الشعب".

 اللغةاللغة
التعریف تعطي ال الجملة هذه كانت لو وحتى أرسطو؛ أطلقها عبارة ناطق؛ حیوان               االنسان
الحیوان، عن االنسان میزت التي واللغة فقط، النطق تناولنا لو جدًا دقیقة لكنها لإلنسان،                الدقیق

 باتت وسیلة التمایز بین األمم والشعوب أیضًا.

یرى الكردیة. الثقافة عن هنا الحدیث أن خاصة للغة؛ أوجالن تعریف بتناول سنقوم السیاق                وفي
في الرئیسي العنصر مشكًال متینة، بأواصر الثقافة بمصطلح یرتبط اللغة "مصطلح أن              أوجالن
نیاندرتال انسان عن النظر بغض ثقافة، هناك كانت لما اللغة فلوال الضیق"، بمعناه الثقافة                حقل
االنسان هذا وحتى الموتى، ودفن الجماعي، كالصید البدائیة، الثقافات بعض عنه عرف              والذي

  یقول الباحثون أنه كان یتكلم؛ لكن لم تكن لدیه تلك التركیبات اللغویة العمیقة.

والجمالیات واألخالق للذهنیة المجتمعي اإلرث "تعني – أوجالن یقول كما – بذاتها              اللغة
عنه وُیعبُّر ُیدَرُك الذي واللحظة الهویة وجود وهي ما. مجتمع اكتسبها التي واألفكار               والعواطف
للحیاة. القویة الحجة امتالكه على یدّل ذاته عن ُیعبُر الذي والمجتمع والعاطفة. للمعنى               بالنسبة
األم، بلغته ما مجتمع یرقى ما بقدر أنه أي الحیاة. تقدم مستوى هو اللغة رقّي مستوى أن                   ذلك
لغات حاكمیة تحت ویدخل لغته ما مجتمع یخسُر ما وبقدر بالمثل. الحیاة بمستوى ارتفع قد                 یكون
وقد كثیرة، ذكره تم ما على واألمثلة بالمثل". واإلبادة للصهر ضا ومعر مستعمرًا یكون               أخرى،
فاللغة الدولة، لقوة طبیعیة نتیجة أو / آخر وجه هي اللغة قوة إن قلنا إن مخطئین نكون                   ال
كافة على تطّور بها یتحّدث الذي والشعب الدولة ألن الیوم، العالمیة اللغة هي               االنكلیزیة

 المستویات؛ منها العسكریة واالقتصادیة التي باتت تحكم العالم كله تقریبًا.

تحیا التي المجتمعات أن الواضح "من : - سبق لما تتمة – فیقول اللغة تعریف في أوجالن                   یكمل
مأساویة بحیاة علیها سُیحكم بل وجمالیًا. وُخُلقیًا ذهنیًا بالمعاني مفعمٍة بحیاٍة تتمتع لن الواقع                هذا
المؤسساتیة القیم توظیف من مهرب وال هذا مریضة. مجتمعات بوصفها تفنى أن              إلى
المستعمرین". لقیم خام كمادة واألخالق والجمالیات المعنى فقدان من تعاني التي             للمجتمعات
التجارب خالل مالحظته تم ما وهذا للمستعمرین، هدفًا ستكون الضعیفة األمة أن              مؤكٌد

  التاریخیة ألمم،

الحال هي كما ما لغٍة عیُش تم إذا القول؛ "خالصة لّلغة: تعریفه في أوجالن یقول للكرد                  بالنسبة
على النخاع حتى وبائسًا مقهورًا یغدو سوف كهذه بحالٍة یمرُّ مجتمعًا أن فجليٌّ مثًال، الكرد                 لدى
والخیانات باألخطاء مشحونًا العیش یتفادى ولن والتناثر؛ التشتت نحو وسیهوي المادي،             الصعید

  رستم جودي – مناضل كردي –فقد حیاته عام 2011 على أثر غارة جویة للطائرات التركیة.5
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فأغلب أیضًا، سابقًا وحدث بالفعل، الیوم یحدث ما وهذا وجمالیًا". وأخالقیًا معنًى              والشناعات
أحد هي والكردیة العربیة اللغة بین اآلن أجیالنا وضیاع الخیانات، نتیجة فشلت الكردیة               الثورات
الیوم، دارجة باتت التي والشخصیة الحزبیة األنانیة حالة إلى باإلضافة التشتت. أسباب              أهم

 والدول المستعمرة لكردستان تعزف على هذا الوتر حتى الیوم.

 الثقافةالثقافة الكردیةالكردیة
ُهویة له أن یعني فهذا الشعوب بقیة ثقافات عن تختلف معینة ثقافة له ما شعبًا أن نقول                   عندما

 خاصة به، ُیعرف بها أمام بقیة الشعوب.

الكردیة األرض أن وباعتبار السنین، آالف منذ الثقافیة هویته فله الكردي الشعب عن تحدثنا                إذا
أن الطبیعي فمن كردي، كیان أي إنشاء ضد الدول تلك وكل دول، أربعة بین تقسمها تم                  قد
عادة یتم لذا شعب، أي روح هي الثقافة أن قلنا أننا وبما السبل، بكل الشعب هذا                  تستهدف
العربیة األمة مع تمامًا تنصهر وبالتالي میتة!. أمة إلى األمة هذه تتحول لكي الروح،                استهداف

 أو الفارسیة أو التركیة.

ممیزات أهم ومن مظلتها، تحت شعب كل تجمع ألنها الهویة، هذه ركائز أهم من هي                 واللغة
اللغات من وباتت انقرضت األخرى اللغات بعض ألن لغته، على حافظ أنه الكردي               الشعب

 القدیمة التي عاشت فترة معینة من الزمن ثم ماتت ولم تتطور.

 إحیاء الثقافة الكردیة في شمال شرق سوریا.. كردیًا
قبل ممنوعًا كان ما حیث كبیر؛ بانتعاش آفا روج في الكردیة الثقافة مّرت األزمة سنوات                 خالل
إلى جنبًا 2012؛ عام آفا روج ثورة بعد وتحدیدًا ،2011 بعد وبسهولة متاحًا بات 2011                 عام
تلك إحیاء مسألة طبعًا طمست، أو أبیدت أو ُتباد أن كادت والتي األخرى، الثقافات مع                 جنب
بین یساوي والذي ألوجالن؛ الدیمقراطیة األمة مفهوم لتطبیق طبیعیة نتیجة كانت             الثقافات
مع توازیًا أنه یقول من وهناك الدراسیة، المراحل كافة في ُأدخلت الكردیة فالمناهج               الجمیع،
كل كّسرت التي الكردیة اللغة ثورة وهي ردیفة ثورة هناك كانت 2012 في آفا روج                 ثورة
والجامعات والمعاهد المدارس في تدرس باتت سریة منازل في تدّرس كانت أن فبعد               الحواجز،

 على كامل أرض روج آفا.

والمنافي الشمولي؛ الواحد الحزب فكرة على مبنّیة البعثي النظام لمناهج التربویة البنیة              كانت
والسریان الكرد كـ األخرى السوریة المكونات جمیع وثقافة تاریخ وتطمس الدیمقراطیة،             للتربیة
وتعتمد فقط، العربیة القومیة الروح تبرز النظام مناهج وكانت والشركس.. والتركمان             واألرمن
المناهج تلك تعزز وبذلك الواحد، والقائد الواحد واللون الواحدة واللغة الواحد الحزب              فكرة
هو السوریة األرض على یعیش من كل أن ساسة من انطالقًا والشوفینیة، العنصریة               الروح

 عربي.

ویتعلم مكون كل یدرس الذاتیة اإلدارة ظل ففي التعلم، وحق والمساواة العدالة لمبدأ تكریسًا                لكن
یفرض كان حیث السابق، في كان لما خالفًا وتراثه، ثقافته على ذلك خالل من لیتعرف                 بلغته
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الدیمقراطیة الذاتیة لإلدارة االجتماعي للعقد ووفقًا فقط. العربیة باللغة التعلم المكونات كافة              على
لإلنسان، العلیا القیم وتحترم الدولیة، اإلنسان حقوق قوانین الى تستند اإلدارة مناهج              فإن

 وتحارب بشدة أشكال العنصریة والتمییز بین المدنیین على أساس الدین أو الجنس أو العرق.

اللغة تشكل التي الجامعات إنشاء تم وقد الدراسیة، المراحل كافة في الكردیة اللغة               تدرس
المستویات أعلى على تم قد اللغة إحیاء یكون وبذلك مستقًال، خاصًا فرعًا فیها               الكردیة

 األكادیمیة.

كل في حیث الكردي، بالتراث تهتم التي النشاطات في صعودًا هناك كان سبق ما إلى                 باإلضافة
في الثقافة حركة مع بالتنسیق الثقافي، بالشأن تهتم خاصة لجنة ومقاطعة وناحیة وبلدة               كومین
شرق شمال شعوب على جدیدة ثقافة كان الذي الكومین؛ من البدایة نقطة وكانت               المنطقة،

 سوریا؛ وساهم بدوره في إحیاء الثقافة بشكل ملحوظ.

 الكومینالكومین كثقافةكثقافة جدیدةجدیدة.. وأداةوأداة إلحیاءإلحیاء الثقافةالثقافة.

أفسحت التي الكومون؛ أو الكومین هي سوریا، شرق شمال بها یعتّز التي الثقافات إحدى                من
السوري، الشمال في ناشئة الكومینات أن ورغم القرارات، بصنع للمشاركة الجمیع أمام              المجال
الوسطى العصور في الدول من الكثیر في المفهوم هذا طّبق أوروبا وفي قدیمة، فكرتها                لكن

 وكانت شكل من أشكال اإلدارة الذاتیة.

أو للحي مصّغر مجلس اعتبارها ویمكن المجتمع، في اجتماعیة وحدة أصغر هي              والكومین
تجاوز وإن شخص، ( 300 – 7) بین ما حارة أو قریة أكان سواًء الكومین أفراد عدد                   القریة.
قرار في المشاركة حق له شخص وكل كومینتین، إلى التقسیم یمكن الرقم هذا األشخاص                عدد

 الكومین، بحیث ال یتجاوز عمره 16 سنة.

فهناك القریة، أو الحي أمور تدیر التي الوزارات بمثابة تعتبر لجان كومین كل داخل                تؤسس
  لجنة خدمیة ولجنة عدالة اجتماعیة ولجان للثقافة والمرأة والحمایة والتدریب والصحة .. إلخ.

كما الواقع، أرض على الحظناه ما وهذا آرائهم، عن بالتعبیر الجمیع أمام المجال الكومین                أفسح
بات الحیاة، هامش على یعیش كان فمن الكومینات، لدى الجمعي الوعي في تطورًا               الحظنا

 مشاركًا في بناء الحیاة، باإلضافة إلى تطور حالة الشعور بالمسؤولیة لدى الفرد تجاه الجمیع.

واكتشاف الثقافة؛ إحیاء على عملت التي الثقافة لجان تأسیس في سببًا كان الكومین               مفهوم
الشعب من كبیرة شریحة ألن الشعب، لدى الثقافي الوعي وتطویر وتطویرها؛ الفنیة              المواهب

 الكردي في سوریا كانت تحصر الثقافة في آلة موسیقیة أو أغنیة أو قصة أو روایة.

نظام ذو خدمیة سیاسیة اقتصادیة اجتماعیة وحدة أنها في الكومین ماهیة اختصار              ویمكن
بین واالنسجام المرأة وحریة المباشرة الدیمقراطیة مبدأ على تؤسس كومونالي،            دیموقراطي

 الشعب، وتنظم نفسها أفقیًا وهرمیًا بعیدًا عن السلطة والدولة.
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 استهداف الثقافة الكردیة .. إقلیمیًا
عام والمنشور دولیة مستعمرة كردستان كتابه في بیشكجي؛ اسماعیل األصل التركي             الكاتب
بفعل عنهم خاطئة صورة یحمل كان وكیف الكردي، الشعب على تعرفه بدایات یذكر ،1991              
إحدى هي الكردیة اللغة وأن الجبال بأتراك الكرد (نعت من حینها، الرسمیة              االیدیولوجیة
العسكریة خدمتي ألداء تركیا؛ شرقي جنوبي إلى وصلت "حین بیشكجي یقول التركیة).              اللهجات
ال الشعب وهذا االتراك، نحن لدینا عما تختلف وتقالیدًا وتاریخًا لغًة له شعبًا رأیت ،1962               
نحن نفسه یسمى وانما الجبال أتراك نفسه یسمى ال فهو األتراك، علیه یطلقه الذي االسم                 یحمل

 الكرد".

هذه، أیامنا في إال الدقیق بمعناها للجمیع دولیة مستعمرة كردستان جملة معنى تتوضح               لم
هي إقلیمیة، دول أربعة بین مقسمة أنها إلى فباإلضافة السوریة، األزمة سنوات خالل               وخاصة
على و مع/ ومصالحها أجنداتها لها الدول تلك أن خاصة العظمى، الدول قبل من محتلة                 أیضًا

 أرض هذه الدول اإلقلیمیة.

دون یحول أن الدولي لالستعمار الرئیسي والهدف دولة، بال أمة "األكراد أن بیشكجي               یرى
والمیاه النفط وآلبار الطبیعیة للموارد المستدام االستغالل یسهل الذي األمر كردیة، دولة              تأسیس

 والمعادن األخرى من ثروات كردستان".

الكرة سكان كامل برضى یكون أن یعني كردي، كیان أي إنشاء في التفكیر مجرد فإن                 لذا؛
تغّیرت إذا إال المنظور، المدى حسب مستحیًال یبدو ما وهذا التعبیر. صح إذا               األرضیة
تقلب مبدعة فكرة أي أو الواحدة القوة أو الصّف بوحدة وجودهم الكرد أثبت أو                الموازین،

 الموازین الدولیة من قبل الساسة الكرد.

حدودها على دولة كل تخاف أن الطبیعي فمن دول، أربعة بین ومقسمة مستعمرة، أنها                وطالما
 المرسومة باتفاقیٍة مضت علیها أكثر من مئة عام (سایكس - بیكو).

من إلفراغها الكردیة الثقافة استهداف دائمًا تحاول الدول فهذه الثقافة، عن حدیثنا أن               وطالما
 مضمونها، وطمس هویة شعبها، لیغدو شعبًا میتا ذلیًال تابعًا لغیره.

الحضاري اإلرث ذلك یملكون وال المنطقة، في الظهور حدیثي تعتبرون -تاریخیًا-             االتراك
المنطقة، في األصیلة الحضارات إرث على القضاء دائمًا التركیة الدولة تحاول لذا              العریق،

 والكرد منهم، وهذا ما سعت إلیه سواء في تركیا أو حالیًا في سوریا.

م، 2018 / 1 / 20 بتاریخ عفرین؛ في التركیة الزیتون بغصن تسّمى ما حملة بدأت                  عندما
أن یعرف بات الطفل أن ومع اإلرهابیین، من حدودها حمایة وهو واضحًا، التركي الهدف                كان
ألن لماذا؟ صامتًا، بقي الدولي المجتمع لكن سوریا، في لإلرهاب الرئیسیة الممّولة هي               تركیا

 كردستان مستعمرة دولیة!
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- الرادیكالیة اإلسالمیة الفصائل مع - تركیا عاثت الدولیة التقاریر وبحسب یومًا، 58               خالل
بالطیران أو الثقیلة بالمدفعیة سواء استطاعت ما وحرقت الكردستانیة، عفرین أرض في              فسادًا
والمجتمع ورجاًال؛ نساًء الكرد المقاتلین بأجساد ومّثلت النساء، وَسَبْت األطفال وقتلت             الحربي،

 الدولي صامٌت.. ألن كردستان مستعمرة دولیة.

القوات انتهاكات من حالة 920 من أكثر عفرین عن للدفاع السوریون الحقوقیون منّصة               وّثقت
تصل االنتهاكات تلك أن المنظمة وصفت حیث منها، المدعومین السوریة والمجموعات             التركیة
750 یقارب ما وقتل مجزرة، 12 ارتكبت القوات تلك أن وذكرت حرب، جرائم               لمستوى
إلى باإلضافة العامة، والمرافق المدنیین منازل من اآلالف وتدمیر ونساء، أطفال بینهم              مدني؛

 نزوح وتشرد اآلالف من سكان المدینة ومن أریافها، سواًء قبل االحتالل أو بعده.

الوحیدة المنطقة وهي السوریة، األزمة سنوات كامل خالل األمان عاشت الذاتیة اإلدارة              منطقة
األمة نظریة بفضل التحتیة، والبنیة االستقرار حالة على محافظة بقیت التي سوریا              في
قبل من سواًء للتهدیدات تتعرض اللحظة هذه حتى زالت وال الوقائع، تؤكد كما               الدیمقراطیة

 الدولة التركیة أو من قبل الحكومة السوریة، أیضًا ألن كردستان مستعمرة دولیة.

بقایا المدینة من سیجعل عنها الدفاع استمرار أن الكرد المقاتلون أدرك عندما عفرین               وفي
هو باستهدافه قاموا ما وأول المسلحة، الفصائل مع تركیا دخلت وبذلك منها، انسحبوا               أطالل؛
تاریخیًا رمزًا یمثل الذي الحداد كاوا تمثال فحطموا الكردیة، الثقافة رموز من األهم 6              الرمز

الحداد كاوا تمثال بتحطیم تقوم الحر الجیش من عناصر توضح التالیة والصور للكرد،               بالنسبة
 في مدینة عفرین:

  كاوا الحداد (نسبة إلى مهنته) هو بطل كردي، تقول األسطورة إنه نجح في التحایل على ملك ظالم.، وتمكن عبر حنكته6
 من إنقاذ شبان المدینة الذین كان یأمر الملك بقتل اثنین منهم یومیا. وبدأ بجمعهم في الجبال المحیطة بالمدینة وتزویدهم

 بسیوف كان الحدادون یصنعونها في تلك الفترة، قبل أن یهاجموا قصر الملك ویحرقونه، ومنح كاوا شارة االنطالق
 للهجوم عبر إشعال النیران التي تعد رمزًا مقدسًا لدى األكراد وما زالت عادة یتبعونها خالل احتفاالتهم.
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 تمثال كاوا الحداد أثناء تدمیره

 

 تمثال كاوا الحداد بعد تدمیره

الجنوبي السفح على المرسومة أوجالن صورة بقصف التركي الطیران قام الفترة؛ تلك              خالل
مواقع على ونشره ذلك بتصویر وقاموا لعفرین، التابعة راجو؛ بلدة على المطل "درامیك"؛               لجبل
شریحة نظر في عظیمًا قائدًا یعتبر كردیًا، رمزًا استهدفوا قد بذلك ویكونوا االجتماعي،               التواصل

 كبیرة من الشعب الكردي، والصورة التالیة توضح لحظة القصف:
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 صورة أوجالن قبل وبعد القصف

مكان أردوغان طیب رجب التركي للرئیس صورة وضع تم بأیام، عفرین احتالل تم أن                وبعد
 صورة أوجالن بتقدمة من فرقة السلطان مراد، كما هو موضح في الصورة التالیة:
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 استبدال صورة أوجالن بصورة ألردوغان زعیم حزب الحریة والعدالة

الحر بالجیش المعروفة اإلسالمیة الفصائل قامت فقد كردیًا، تراثًا یعتبر كردي رمز كل               وألن
ورموز قادة أحد هو والذي وزوجته؛ دیرسمي نوري الدكتور رفات تضم التي المقبرة 7              بتدمیر

إلى باإلضافة المقبرة تضم كانت 1937 م، سنة تركیا في دیرسم؛ مدینة في الكردیة               الثورة
ضمن عفرین، لمنطقة التابعة شرا ناحیة في والدینیة الوطنیة الشخصیات من العدید رفات               ذلك؛

 المزار الذي یسّمى مزار حّنان.

 الصورة التالیة توضح ضریح الدكتور نوري دیرسمي قبل استهدافه والعبث بمحتویاته:

  ولد الدكتور نوري دیرسمي في آذار 1894 في قریة آخزونیك التابعة لوالیة دیرسم، أبوه إبراهیم، وأمه زلیخة، ینتمي7
 إلى عشیرة مالن، بدأ بممارسة السیاسة وهو شاب، حیث قام بتأسیس اتحاد طلبة ُكردستان مع بعض زمالئه واستمر حتى
 المرحلة الثانویة.و توفي الدكتور نوري دیرسمي في عام 1973، فیما وافت المنیة زوجته “فریدة” عام 1994 ودفنا في

 فناء مبنى المزار.
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 ضریح الدكتور نوري دیرسمي قبل االستهداف

 والصورة التالیة توضح الضریح بعد العبث بمحتویاته:

 

 ضریح الدكتور نوري دیرسمي وزوجته بعد االستهداف
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في الكردیة اآلثار باستهداف التركي الطیران قام عفرین في الثقافي التدمیر سلسلة ضمن               من
كما بالمئة، 50 الـ تتجاوز بنسبة الموقع تضرر وقد األثري، دارة عین معبد بینها من 8                عفرین،

 هو موضح في الصورة التالیة:

 

 صورة لمعبد عین دارة بعد االستهداف والتدمیر

اآلثار وبعض ، (سیروس) هوري النبي منها األخرى األثریة المواقع من الكثیر استهداف تم 9              كما

 الرومانیة القدیمة كالمعبد الروماني في قریة كالوتا.

األولى األیام منذ مستمر فهو عفرین؛ مقاطعة في الحاصل الدیمغرافي للتغییر بالنسبة              أما
منازلهم، في والتركمان العرب وإسكان أهالیها، من المنطقة إفراغ بهدف التركي،             لالحتالل
شرق بناءه یتم والذي الشامیة بالقریة المسّمى االستیطاني المشروع هي المشاریع تلك              وآخر

 عفرین بنحو (3) كم؛ بهدف توطین وإسكان المهجرین قسرًا من الغوطة والقلمون وحمص.

بناء8 (نمط الهیالني الطراز على وبني ق.م، 1200 عام أي الحثیة، الحقبة إلى المعبد بناء تاریخ                   یعود
 هوري – میتاني) الذي انتشر في سوریا ما بین عامي 1200-700 ق.م أي قبل الفترة اآلرامیة.

  یعود تاریخ تشیید أقدم نقطة أثریة في الموقع إلى الحقبة الهوریة في فترة  2500 سنة قبل المیالد.9
 وصنفته منظمة الیونسكو كأحد أهم المعالم األثریة في سوریا والشرق األوسط. للموقع تسمیات عدیدة،

 وهو یعرف الیوم بنبي هوري، أما االسم الیوناني للمدینة فهو «سیروس»، كما سمیت «أجیابولس» أي
 مدینة القدیسین كوزما ودمیانوس وقد ُبنیت كنیسة ٌحول قبریهما، وكنیسة سمعان الغیور التي بناها ودفن

 فیها بعد موته.
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السوري النظام بها قام فقد سوریا، شمال منطقة على بالجدیدة لیست االستیطانیة              والمشاریع
الحسكة بمحافظة الكردیة القرى في النظام ورعایة ودعم بظل أقیمت التي كالمستوطنات              سابقًا،
محافظة عن دراسة الضابط هذا أصدر حیث ؛ هالل طلب محمد لـ التعریبي للمشروع 10              تنفیذًا

تضّمن والذي السیاسیة، االجتماعیة، القومیة، النواحي من الكردیة الغالبیة ذات            الحسكة
الكرد زال وما بالفعل؛ تم ما وهذا وتهجیرهم، الكرد تذویب كیفیة حول جدًا خطیرة                توصیات

 یعانون حتى الیوم من مشروع الحزام العربي الذي أقیم في شمال سوریا.

 خاتمةخاتمة
إفراغ أن جیدًا تعرف لكردستان المقتسمة الدول إن جلّي، بشكل توّضح السابقة الدراسة نتائج                إن
ویمكن االنسان، قبل للثقافة االستهداف كان لذا ثقافته، من یبدأ الهویاتي مضمونه من شعب                أي
وأما علیه، وتحافظ وجودك تثبت أن فأما واإلبادة، اإلحیاء بین صراع خانة في سبق ما نضع                  أن

 أن ُتباد وتتشتت وتنصهر في أمة أخرى كاألمة التركیة أو الفارسیة أو العربیة.

بأنفسهم، یضحون الذین الشهداء وكل القاعدة، هي ثقافة، بدون یعیش أن لإلنسان یمكن ال                إذن
على تقع المهمة وهذه الثقافة، هذه حدود حمایة هي - األرض حمایة إلى باإلضافة                مهمتهم–
الثقافیة، حدودك حمایة عن شيء كل قبل مسؤول فأنت إذن أیضًا، والمؤسسات األفراد               عاتق

 ألن وجودك مرتبط بها، ولكي ترتقي أمتك إلى مستوى األمم المتقدمة.

 
 

 

 المراجعالمراجع
 الثقافة في قاموس المعاني:●

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A

/9 

الترجمة:● جودي، رستم الشهید ألقاها اإلیدیولوجیا في دروس اإلیدیولوجیا. كتاب: – جودي              رستم
 أكادیمیة عبد اهللا أوجالن للعلوم االجتماعیة. تاریخ الطبع: 2017.

لیتقلد10 االنفصال عهد 1961في في أول مالزم برتبة تخرج السوریة الداخلیة وزارة في ضابطًا كان                 
للقیادة المؤقتة العضویة لیتبّوأ . متقاعد عمید رتبة إلى وصل حیث والسیاسیة العسكریة               المناصب
لرئیس نائبا ثم 1970 في للزراعة ووزیرًا ، الوزراء مجلس رئیس نائب منصب شغل كما ،                  القطریة
عامي بین بولونیا في سوریة سفیر منصب شغل كما 1971 عام للصناعة وزیرا الوزراء                مجلس

 1972 و1979. مات یوم األربعاء 9/2/2011 عن عمر ناهز 80 عامًا.
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اهللا● عبد الخامس. المجلد الدیمقراطیة، األمة وحل الكردیة القضیة الدیمقراطیة: الحضارة             مانیفستو
 أوجالن.

 الكومون: كتیب صغیر یشرح الكومین في المجتمع الدیمقراطي.●
 كتاب: كردستان مستعمرة دولیة – اسماعیل بیشكجي.●
  نیاندرتال:●

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%AF%
D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%84 

 اللغة الكردیة في روج آفا:●

http://tev-dem.com/ar/2018/02/21/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8
%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D
9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A2%D9%81%D8%A7%

D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D9%81%
/D9%8A-%D9%85 

 تدمیر ضریح الدكتور نوري دیرسمي:●

http://www.adarpress.net/2018/08/25/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%
D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%
D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%
D9%87%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%B9%D9%81

/%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%88 

 المواقع األثریة:●

http://buyerpress.com/?p=64104 

 القریة الشامیة:●

http://www.adarpress.net/2018/11/11/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%
D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%8A%
D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%8C-%D8%A7

%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A
/%D8%B3%D8%AA%D9%87 

 مركز توثیق االنتهاكات في شمال سوریا:●

http://vdc-nsy.com/2018/11/15/%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-%D8%
A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%8
6-%D8%AA%D9%88%D8%AB%D9%82-920-%D8%AD%D8%A7%D9%84%
D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%

/D8%AA-%D8%B6%D9%85 
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