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ممخص البحث
امتازت مناطؽ كردستاف إيراف بموقعيا االستراتيجي الميـ بالنسبة لمدوؿ
االستعمارية  ،السيما بريطانيا التي استطاعت أف تتغمغؿ في ىذه المناطؽ منذ
نيايات القرف التاسع عشر  ،وذلؾ لتحقيؽ أىدافيا االستعمارية فييا  ،السيما بعد
اكتشاؼ النفط في ىذه المناطؽ .إذ سعت بريطانيا لموصوؿ إلى تمؾ المناطؽ وتأميف
مصالحيا االستعمارية فييا  ،فضال عف تأمينيا طرؽ مواصالتيا بيف مستعمراتيا
المترامية األطراؼ  ،ال سيما في مناطؽ اليند والشرؽ األقصى  .لذلؾ اتسمت
السياسة البريطانية في مناطؽ كردستاف إيراف بالميادنة والموازنة بيف سكانيا مف
الكرد وبيف الحكومة اإليرانية في طيراف حرصا منيا لمحفاظ عمى مصالحيا  ،فكانت
تضغط عمى الكرد عندما تضعؼ الحكومة اإليرانية  ،في حيف مارست الضغط عمى
الحكومة اإليرانية عندما يضعؼ موقؼ الكرد  ،فتارة تثير الكرد ضد الحكومة وتارة
أخرى تثير الحكومة ضد الكرد عندما يطالبوف باالنفصاؿ عنيا  .واستخدمت
بريطانيا بعض زعماء الكرد ضد الحكومة اإليرانية عندما أصبح ىناؾ فراغ سياسي
وعسكري  ،السيما في الحرب العالمية الثانية ( ، )1945-1939بمثابة ورقة ضغط
ضد الحكومة اإليرانية في طيراف لمحصوؿ عمى بعض المكاسب واألىداؼ منيا .
واتصفت السياسة البريطانية أيضا تجاه الكرد في إيراف بالحذر  ،وعدـ تقديـ أية
وعود ليـ فيما يخص انفصاليـ عف الحكومة في طيراف وذلؾ ألىمية المنطقة
وطبيعة العالقة مع الحكومة اإليرانية  ،فضال عف تأثير دوؿ الجوار اإلقميمي آنذاؾ
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،كما حرصت بريطانيا عمى تقديـ بعض المساعدات العسكرية لمكرد كي ال تنيي
دورىـ في المنطقة والذي يصب في خدمة المصالح البريطانية في بعض االوقات ،
إال أنيا حاولت أف تقرب وجيات النظر بينيـ وبيف حكومة المركز عندما ساءت
أوضاع البالد خالؿ مدة الحرب العالمية الثانية حفاظا منيا عمى موقفيا العسكري
في المنطقة  ،ال سيما وأنيا كانت تخوض معارؾ قوية ضد دوؿ المحور .

المقدمــة
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موقعا ميما بالنسبة لمدوؿ االستعمارية التي

عممت عمى المحافظة عمى مصالحيا في منطقة الشرؽ  ،فضال عف تأمينيا طرؽ
المواصالت إلى مستعمراتيا  ،وتأتي في مقدمة ىذه الدوؿ االستعمارية بريطانيا التي
توغمت في مناطؽ كردستاف إيراف العتبارات عديدة  ،يأتي في مقدمتيا الموقع
اإلستراتيجي الذي امتازت بوِ تمؾ المناطؽ  ،فضال عف اكتشاؼ النفط فييا  ،ال
سيما في منطقة كرمنشاه  ،األمر الذي زاد مف اىتماـ بريطانيا في تمؾ المناطؽ .
وقد جاء التوغؿ البريطاني في مناطؽ كردستاف إيراف في نيايات القرف التاسع عشر
واستمر إلى نياية الحرب العالمية الثانية  ،وذلؾ لتراجع الدور البريطاني وظيور قوى
استعمارية أخرى أكثر تأثي ار كالواليات المتحدة األمريكية.
تتبعت ىذه الدراسة قدر المستطاع السياسة البريطانية في مناطؽ كردستاف إيراف
وانعكاس التطورات الدولية التي حدثت في إيراف عمييا لكونيا تمثؿ منطقة ميمة
بالنسبة لبريطانيا والدوؿ االستعمارية األخرى ،وقد أدت ىذه التطورات إلى بروز
حركات كردية طالبت باالنفصاؿ عف الحكومة اإليرانية ،والتي بدأت بعد الحرب
العالمية األولى واختفت بسقوط جميورية كردستاف في مياباد في العاـ  .1946إال
أف اإلطار الزمني لمبحث  -موضوع الدراسة  -تضمف السياسة البريطانية تجاه الكرد
وحركاتيـ االنفصالية عف الحكومة المركزية في إيراف منذ بداية الحرب العالمية
الثانية ( )1945-1939لحيف القضاء عمى جميورية كردستاف في مياباد.
احتوى البحث مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة  ،تناوؿ المبحث األوؿ  ،موقع
كردستاف إيراف الجغرافي وأبعاده السياسية واالقتصادية واالجتماعية واإلستراتيجية ،
إذ تطرؽ إلى الموقع الميـ واإلستراتيجي الذي امتازت بو مناطؽ كردستاف إيراف ،
كذلؾ ركز المبحث عمى أصؿ الكرد والقبائؿ التي تسكف المنطقة وحدودىا غير
المعترؼ بيا دوليا ،والتقديػرات السكانية ليا  ،فضال عف الطبيعة الوعرة التي تميزت
بيا .وتناوؿ المبحث الديانات التي يعتنقيا الكرد في تمؾ المناطؽ .
كرس المبحث الثاني لدراسة الموقؼ البريطاني مف الحركات االنفصالية في
كردستاف إيراف  ،وبدايات التغمغؿ البريطاني في تمؾ المناطؽ  ،وانعكاسات الحرب
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العالمية الثانية عمييا  ،التي أدت إلى حصوؿ تطور نوعي في نضاؿ تمؾ الحركات
 ،نتيجة لضعؼ الحكومة اإليرانية  ،فضال عف خروج بريطانيا مف الحرب منيكة
وتراجع دورىا في المنطقة  ،وبروز الواليات المتحدة األمريكية عمى الساحة الدولية
بشكؿ متميز  ،فضال عف الدور السوفيتي في مناطؽ كردستاف إيراف  ،والذي انتيى
بإعالف قياـ جميورية كردستاف في مياباد في العاـ  ،1946والذي سنسمط الضوء
عميو في المبحث الثالث مف خالؿ الدور الذي أدتو السياسة البريطانية في إسقاط
تمؾ الجميورية.
استند البحث عمى العديد مف المصادر الميمة التي أغنت الدراسة في معظـ
محاورىا  ،ولعؿ مف أىميا كتاب " الكرد وكردستاف في الوثائؽ البريطانية " لمؤلفوِ
وليد حمدي  ،وكتاب " الكرد في الوثائؽ البريطانية " لمؤلفو ِ

عثماف عمي ،

ومؤلفات الدكتور كماؿ مظير ومنيا كتاب " دراسات في تاريخ إيراف الحديث
والمعاصر "  ،فضال عف مصادر أخرى كاف مف بينيا كتاب " المسألة الكردية
 1945-1923النضاؿ واإلخفاؽ " .لمؤلفوِ ـ.س .ال ازريؼ .
وختاما أتمنى أف يكوف ىذا الجيد المتواضع سبيال يميد لمباحثيف دراسة
الموضوع بشكؿ مفصؿ وبإمكانيات أضخـ لتحقيؽ ما عجزت عف الوصوؿ إليو .
واهلل ولي التوفيؽ ...

الباحػث

 -المبحث األول :
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 موقع كردستان إيران الجغرافي وأبعاده السياسية واالقتصادية واالجتماعيةواإلستراتيجية :
إف كممة كردستاف مؤلفة مف لفظ " كرد " والالحقة " ستاف " التي يقابميا في
المغات األوروبية ( )stateوتعني " منطقة أو مقاطعة " فالمحصمة تعني كممة

كردستاف منطقة الكرد  .ولمتركيب نظائر مثؿ عربستاف  ،أفغانستاف  ،تركستاف (،)2
واف إطالؽ مصطمح كردستاف في التعبير القومي يعني بالضرورة " بالد الكرد أو
وطف الكرد "  ،وأشارت اغمب اآلراء إلى إف " كرد " كممة فارسية تعني " الشجاع أو
البطؿ أو الباسؿ " (.)3

شغمت كردستاف اإليرانية األقساـ الشمالية الغربية مف إيراف  ،وتتصؿ مف
الشماؿ بأراضي أذربيجاف الجنوبية  ،وتمتد شرقا حتى ىمداف  ،وجنوبا حتى
مرتفعات " برووشاىو " ( )Brouchehoو " دالو " ( )Dalahوامتداداتيا ،وغربا
()4

حتى الحدود الشرقية العراقية

.

وكممة كردستاف  ،التي ال يعترؼ بيا قانونيا أو دوليا  ،ال تستعمؿ في الخرائط
وكتب األطمس الجغرافية  ،وىي ال تستعمؿ رسميا إال في إيراف  ،إذ تطمؽ عمى
منطقة " سنندج " ( )Senendejمف كردستاف إيراف  ،والتي تقع في الشماؿ الغربي
مف البالد

()5

.

سكف الكرد في إيراف جميع مقاطعات " كرمنشاه " ( )Kermanshahوكردستاف
] سنندج [ ومنطقة " كاروس " وقسـ مف أذربيجاف وجميع مقاطعات ساروؾ بالؾ
( ] )Saruq Bulaqمياباد الحالية [ في جنوب بحيرة " أورميا " ( )Urmiyeوغرب
" تاتاو " ( ، )Tataaoوفي الخط الممتد عمى مساحة طويمة مف حدود تركيا في
األقساـ الجنوبية مف أورميا و " سمماس " ( )Salmasوخوي ( )Khoiو" ماكو "

( .)6()Macoتباينت مناطؽ سكف الكرد في إيراف ػ عمى الرغـ مف طابعيا الجبمي
السائد ػ  ،فقد سكنوا المناطؽ القريبة مف الحدود اإليرانية – العثمانية  ،حيث امتازت
تمؾ المناطؽ بوعورتيا وبعدىا عف السمطة المركزية  ،مما أدى إلى ظيور ممكة
العزلة االقتصادية والسياسية لمكرد

()7

 .والتي بدورىا أفرزت بنى اجتماعية وسياسية

القبميوف مف شيوخ الطرائؽ الدينية الصوفية
ىيمف عمييا رؤساء العشائر
ّي
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كانت أذربيجاف مف أكثر مقاطعات إيراف تقدما وازدىا ار  ،فقد استقر الكرد في
القرى المحيطة بالمدف التي استوطف فييا األذربيجانيوف الترؾ  ،مما جعميـ أكثر
وعيا وثقافة نتيجة تأثرىـ بثقافة وسبؿ عيش سكاف تمؾ المدف  ،وفي شماؿ مياباد
سكف الترؾ القره باغ  ،بينما عاش الكرد في القرى والمدف الصغيرة المحيطة بمناطؽ
سكف الترؾ  ،لذلؾ أصبحت مياباد مركز الحضارة والنشاط السػياسػػي لكػردستاف

إيراف ( . )9أما بالنسبة لمكرد في جنوب إيراف وجنوبيا الشرقي  ،فإنيـ يختمفوف عف

كرد الشماؿ لكوف غالبية مناطقيـ تقع عمى الحدود القومية بينيـ وبيف القوميات
و " دشتو تاؿ " ( Dashth

األخرى في إيراف والعراؽ مثؿ منطقة " كرمنشاه "

 )tallو" بانو " ( )Banehوبعض مناطؽ " زه ىاو " ( ،)Zhaoوقد أدى توسع
العالقات االجتماعية الحياتية بيف الكرد والقوميات واألقميات األخرى إلى تطور
العالقات االقتصادية واالجتماعية في جنوب البالد وجنوبيا الشرقي  ،التي لـ تسيؿ
تضاريس األرض إقامتيا مع أبناء قوميتيـ في الشماؿ والشماؿ الغربي مف البالد،
وبذلؾ ساعدت تمؾ الطبيعة عمى توافر طرؽ المواصالت التي ربطتيا والمناطؽ

المجاورة  ،فكاف موقع كرمنشاه منذ القدـ عمى طريؽ التجارة الدولية إليراف ( ،)10وقد

أنشئ خط سكؾ حديد كرمنشاه  -ىمداف استجابة إلى متطمبات الحرب العالمية
األولى ( )1918 -1914مف قبؿ دوؿ الوفاؽ  ،فضال عف طرؽ السيارات التي
كانت تسير بيف بغداد وميناء " انزلي " ( )Anzaliعمى بحر قزويف  ،كما كانت
كرمنشاه منذ القدـ مرك از نشطا لمرور الحجاج القادميف مف إيراف وقفقاسيا في طريقيـ
إلى كربالء والنجؼ وصوال إلى مكة  .وينطبؽ ما ذكر عمى منطقة " سقز "

( . )11( )Seqizوتعد المنطقة الكردية في غرب البالد مف أروع المناطؽ وأجمميا ،
إال أنيا ميممة اشد اإلىماؿ مف قبؿ الحكومة اإليرانية

()12

.

قدرت مساحة كردستاف إيراف ما يقارب  125ألؼ كيمو متر مربع ( ،)13حيث

امتازت بطبيعتيا الجبمية  ،واحتضنت ىذه الجباؿ سيوال خصبة  ،روتيا انيار عديدة
 ،والى جانب ذلؾ امتمكت ثروات معدنية ونفطية ومائية وزراعية  ،كما امتازت
بخصوبة أرضيا وكثرة فواكييا  ،وقد غطت الغابات مساحات مف كردستاف إيراف ،
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وشكؿ النفط أىـ الثروات المعدنية في ىذه المنطقة  ،حيث وجد النفط بكميات كبيرة
()14

في مناطؽ كرمنشاه وقصر شيريف ومنطقة خانة

.

قسمت كردستاف  -بشكؿ عاـ  -مف الناحية السياسية عمى خمس دوؿ ىي :
تركيا وايراف والعراؽ وسوريا وجنوب غرب ارمينيا ]إحدى جميوريات االتحاد
السوفيتي (سابقا ) [  ،وال يوجد إحصاء دقيؽ لمكرد في ىذه الدوؿ إال إف ىناؾ
تقديرات موضوعية اعتمدت عمى المصادر التاريخية والتطورات الديموغرافية ]توزيع
السكاف عمى األرض [ لمدوؿ التي يعيشوف ضمف حدودىا السياسية  ،فضال عف
التصريحات الرسمية لمسؤولي تمؾ الدوؿ  ،وقد قدر عددىـ بيف

– 30

 35مميوف نسمة ،بحسب آخر التقديرات في العاـ  .1993إال انو ال يوجد إحصاء
رسمي دقيؽ لمكرد خالؿ مدة الدراسة الحالية  ،وبالتأكيد كانت أعدادىـ اقؿ مما عميو
اآلف  .ينظر الجدوؿ رقـ  .1استقر ما يقارب  22مميوف كردي عمى ارض كردستاف
 ،والباقي ىاجر وىجر إلى مناطؽ غير كردية في الدوؿ التي تتقاسـ كردستاف أو في
دوؿ أخرى  ،وقد اتخذت مجموعات منيـ مق ار ليا في دوؿ  :لبناف واليمف وباكستاف
وأذربيجاف وأفغانستاف وجورجيا وكازاخستاف وتركمنستاف  ،وكذلؾ في بعض الدوؿ
األوروبية والغربية مثؿ ألمانيا والسويد والواليات المتحدة األمريكية  ،إذ قدرت
أعدادىـ بأكثر مف مميوف نسمة

()15

.

جدوؿ رقـ ()1
يبيف آخر التقديرات السكانية لمكرد في كردستاف بشكؿ عاـ في العاـ 1993
الدولة

عدد السكاف

تركيا

 16 – 12مميوف نسمة

إيراف

 8 – 6مميوف نسمة

العراؽ

 5 – 4مميوف نسمة

سورية

 1,5مميوف نسمة
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بضعة آالؼ نسمة

يالحظ مف خالؿ الجدوؿ في أعاله وبحسب التقديرات السكانية األخيرة لمكرد
في مناطؽ كردستاف الموزعيف عمييا في الدوؿ الظاىرة في الجدوؿ  ،إف تركيا تحتؿ
المرتبة األولى مف حيث أعداد الكرد المتواجديف عمى أراضييا  ،وتمييا إيراف ػ
موضوع الدراسة ػ في المرتبة الثانية بنسبة أقؿ منيا  ،ويأتي العراؽ في المرتبة
الثالثة ،ومف ثـ سورية  ،ويحتؿ االتحاد السوفيتي المرتبة األخيرة بنسب متفاوتة عف
باقي الدوؿ وبأعداد قميمة .
تضـ إيراف قوميات مختمفة منيا الفارسية واألذربيجافية والكردية واألوردوية،

فضال عف البموش والبشتوف والعرب ( ،)17ويؤلؼ الكرد ثالث أكثرية في إيراف بعد
الفرس واألذربيجانييف

()18

.

أما عف أصؿ الكرد فقد اختمفت اآلراء حوؿ أصوليـ وتطورىـ التاريخي  ،فيناؾ
رأي يرجعيـ إلى أصؿ سامي أو تركي  ،واآلخر اتخذ مف قرابة المغتيف الفارسية
والكردية حجة لعدىـ إيرانييف أي ]فرسا [  .وقد أشارت المصادر مؤخ ار أف الكرد
ينتموف الى ساللة قبائؿ زاغروس مثؿ " الغوتي والمولومي " ونحوىا مف القبائؿ التي
استوطنت منطقة زاغروس منذ زمف قديـ

()19

 ،ويعد الشعب الكردي في إيراف واحدا

مف الشعوب اإليرانية العريقة التي وجدت في المنطقة منذ زمف بعيد جداً  ،ويرجع
غالبية الكرد إلى الجنس اآلري  ،وىو الجنس نفسو الذي يدعي الشعب الفارسي

االنتماء إليوِ (.)20

انقسـ الشعب الكردي في إيراف عمى ما يقارب  30عشيرة  ،أكثريتيا الساحقة
مستقرة  ،وقسـ منيا متنقؿ  ،وتعد موكري وديبوكري وشكاؾ وكميور وسنجاوي
وكوراف وبمباس وجاللي وجوانرو  ،مف أىـ العشائر الكردية في إيراف

()21

.

انتمت المغة الكردية إلى مجموعة المغات اإليرانية التي تمثؿ فرعا مف أسرة

المغات اليندو – أوروبية ،والتي ضمت الكردية والفارسية واألفغانية والطاجيكية (.)22
وعمى الرغـ مف أف الكرد قد خضعوا مدة طويمة لسيطرة العثمانييف والعرب  ،ومازالت
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الحكومات في تركيا وايراف تنتيج سياسة صير السكاف الكرد  ،السيما بعد الحرب

العالمية األولى  ،إِؼّيف المغة الكردية أفمحت في الحفاظ عمى مفرداتيا األصيمة  ،عمى
الرغـ مف تحريـ استخداميا مف أنظمة بعض الدوؿ  ،كما أنيا تأثرت قميال بالمغتيف
العربية والتركية

()23

.

ويعد اإلسالـ ديف غالبية الكرد في إيراف بمختمؼ طوائفو  ،إذ شكمت الديانة
اإلسالمية نسبة  ، % 98وأعتنؽ الباقي مف الكرد الديانة المسيحية والييودية

بنسبة . )24( % 2

المبحث الثاني :السياسة البريطانية تجاه الحركات االنفصالية في كردستان إيران
أوالً  :التغـمغـل البريطاني في كردستان إيران :
بدأت بريطانيا منذ الثمث األوؿ مف القرف التاسع عشر تولي اىتماما كبي ار
لكردستاف إيراف التي تحتؿ موقعا ذات أىمية إستراتيجية استثنائية عمى تقاطع حدود
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آسيا الصغرى وايراف وروسيا  .فإدارات صناعة الق اررالسياسي البريطاني وكذلؾ إدارة
شركة اليند الشرقية المرتبطة بيا وظفت جيودىما لتحقيؽ نفوذ ليما بيف القبائؿ
الكردية الستخداميا لغرض توسعيما في الشرؽ  .فقد قاـ مختمؼ العمالء
والدبموماسييف وعمماء اآلثار برحالت سياحية عديدة في كردستاف والذيف اشتروا والء
القادة المحمييف والسادة اإلقطاعييف ودرسوا القدرات الحربية لمكرد وطرؽ المواصالت

(. )25

والجدير بالذكر أف عددا مف الضباط البريطانييف بدؤوا في القرف التاسع عشر
بالتجواؿ في أنحاء كردستاف  ،ففي العاـ  1836زار عدد مف أولئؾ الضباط

()26

نواحي عديدة وجمعوا حوليا معمومات قيمة نشروا بعضا منيا  ،وفضال عف ذلؾ فأف
العديد مف الرحالة البريطانييف الذيف دخموا إيراف وآسيا الصغرى ،قد زاروا المناطؽ
الكردية وتحدثوا في كتاباتيـ  ،عف الحياة االجتماعية واالقتصادية لمشعب الكردي

()27

.
وفي نياية القرف التاسع عشر وبداية القرف العشريف قررت بريطانيا إقامة
الصالت الوثيقة مع الكرد اإليرانييف مف اجؿ استغالليـ في المستقبؿ ألغراض

حربية ( ،)28وتضاعؼ اىتماـ البريطانييف بكردستاف إيراف منذ السنوات األولى لمقرف
العشريف ،وكاف ذلؾ نتيجة الكتشاؼ النفط فييا  ،فضال عف أىمية المنطقة بالنسبة
ليـ  ،إذ كاف لدييـ الرغبة أف يتخذوا منيا ومف كردستاف العراؽ قاعدة ميمة لبث
نفوذىـ في الشرقيف األدنى واألوسط  .وفي ىذه المدة كاف عدد البريطانييف الذيف
يفدوف إلى كردستاف ويتجولوف فييا في ازدياد وكاف يعينيـ عمى دراسة حياة الكرد
وتفيـ أوضاع بالدىـ مف كؿ الوجوه إلى حد كبير  ،إف بعضيـ كانوا قد تعمموا المغة
الكردية  ،ورحمة الرائد " سوف " ()Sun
المضمار

()30

()29

المعروفة وكتاباتو نماذج جمية في ىذا

.

ىدفت السياسة البريطانية في المقاـ األوؿ إلى إقامة أمف دائـ إلمبراطوريتيا في
اليند ،وحماية امتيازاتيا النفطية في جنوب إيراف  ،ومقاومة التغمغؿ السوفيتي
ودعايتو داخؿ إيراف  ،ال سيما أف منطقة االحتالؿ البريطاني كانت تضـ مناطؽ
االمتيازات النفطية لمشركة االنكمو – إيرانية الممتدة مف منطقة الخميج العربي جنوبا
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وحتى كرمنشاه ونفط شاه شماالً ( ، )31لذا لـ تكترث السياسة البريطانية كثي ار بالشؤوف

الكردية  ،بؿ إف تعقد الوضع الجيوبولتيكي ] عمـ سياسة األرض[ داخؿ إيراف ،

وبروز المنافسة السوفيتية ىناؾ  ،جعؿ بريطانيا في خط معارض لمتواجد السوفيتي
في شماؿ إيراف  ،إال أف ذلؾ التوجو في مضمونوِ

ىو معارضة التحرؾ السياسي

الكردي واألذربيجاني ػ عمى حد سواء ػ باعتبار إف ىاتيف الحركتيف  ،مف وجو النظر
البريطانية تصب في خدمة المصالح السوفيتية ،وعميو كاف الموقؼ البريطاني مؤيدا
لإلجراءات التي اتخذتيا إيراف لقمع الحركة القومية الكردية في البالد

()32

 ،التي

سيأتي الحديث عنيا الحقاً .
ثانيا :سياسة بريطانيا تجاه كردستاف إيراف خالؿ الحرب العالمية الثانيػػة :
خضعت كردستاف إيراف في سنوات الحرب العالمية الثانية تحت ظؿ االحتالؿ ،
فقد أصبح القسـ الجنوبي منيا في كرمنشاه وما تبعيا حتى سنندج وأطرافيا ،
خاضعة لمنفوذ البريطاني  ،وكاف القسـ الشمالي منيا في المنطقة الممتدة مف شماؿ
مياباد وحتى الحدود السوفيتية  ،خاضعا لمنفوذ السوفيتي  ،فيما بقيت المنطقة
الممتدة بينيما  ،بما فييا مدينة مياباد الميمة تتبع الحكومة المركزية في طيراف
اسميا

()33

 .فقد ساءت أحواؿ كردستاف إيراف في بداية الحرب  ،وافرز الغزو

السوفيتي لشماؿ إيراف نتائج ممموسة في مسار الحركة القومية الكردية  ،أَأ ْنف أحيا
اآلماؿ الكردية في مناطؽ كردستاف  ،السيما بعد تقمص نفوذ الحكومة اإليرانية فييا
 ،وترؾ عدد كبير مف عناصر القوات اإليرانية وحداتيـ العسكرية  ،األمر الذي مكف
عدداً كبي اًر مف الكرد أف يجمعوا أعداداً كبيرة مف الذخيرة واألسمحة التي تركتيا القوات
اإليرانية  ،كما إف عددا كبي اًر مف الشيوخ الكرد الذيف كانوا مبعديف في طيراف أياـ

حكـ الشاه " رضا بيموي "

()34

 ،قد سمح ليـ بالعودة إلى قبائميـ  ،مما ولد شعور

لبعض القيادات الكردية بأحقية حكـ أنفسيـ بأنفسيـ

()35

.

وفي خضـ األحداث العسكرية التي شيدتيا إيراف  ،حاوؿ عمالء األلماف
بالتعاوف مع المتعاطفيف مع النازية في إيراف ومنيـ أعضاء في المجمس النيابي
وضباط كبار في الجيش اإليراني  ،إثارة الكرد وغيرىـ في الشماؿ وقبائؿ
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" القشقاي " في جنوب إيراف ضد الحمفاء لعرقمة نقؿ اإلمدادات إلى االتحاد السوفيتي

ودعـ التحركات العسكرية األلمانية عند وصوليا قرب الحدود اإليرانية َّ ،
سبب ذلؾ

التعاوف قمقا متزايدا لدوؿ الحمفاء ،السيما بريطانيا واالتحاد السوفيتي ( ،)36إال أف
البريطانييف عرقموا نشاط ىؤالء العمالء وألقوا القبض عمى معظميـ
السياؽ نفسوِ

()37

 .وفي

حاوؿ األلماف استمالة الكرد في إيراف مف خالؿ إثارة مشاعرىـ باتجاه

الروابط التاريخية  ،إذ يعد الكرد أنفسيـ ينتموف إلى الجنس اآلري الذي ينتمي إليو
األلماف  ،فعمى ما يبدو جاء ىذا التحرؾ األلماني حياؿ الكرد في إيراف مف ىذا
المنطمؽ.

ًّ
وردا عمى سياسة األلماف تمؾ  ،أقاـ القنصؿ البريطاني في كرمنشاه عالقة

وثيقة مع العشائر ىناؾ ،وكسب ضباط االستخبارات البريطانية عمالء ليـ في
منطقة االحتالؿ البريطاني .وكاف النواب الذيف يمثموف مناطؽ كردستاف في المجمس
مف المواليف لمبريطانييف (.)38

اقتضت السياسة البريطانية إزاء المسألة الكردية في كردستاف إيراف عدـ التدخؿ
بيف الحكومة اإليرانية والكرد ىناؾ خالؿ الحرب  .وكانت رئاسة ىيأة األركاف
البريطانية قد أيدت تمؾ السياسة  ،واف األسباب في إتباعيا تعود إلى ما يمي :
 .1إف التدخؿ البريطاني سيشجع الكرد عمى المضي في الضغط لتحقيؽ
مطالبيـ.
 .2إنيا ستثير شكوؾ الحكومة اإليرانية باف البريطانييف يحاولوف إرضاء الكرد
بتقديـ الوعود عمى حساب اإليرانييف .
 .3سيكوف لمتدخؿ تأثير سيء في السياسة البريطانية حياؿ الحكومة التركية .
 .4إف التدخؿ البريطاني قد يؤدي إلى قياـ السمطات السوفيتية بإتباع سياسة
مماثمة لمتدخؿ في كردستاف أو أذربيجاف أو في اإلقميميف عمى حدٍ

سواء .

 .5إف الوصوؿ إلى أي حؿ بيف الحكومة اإليرانية والكرد وبرعاية لندف سيورط
بريطانيا في مسؤولية استمرار ذلؾ الوفاؽ .
وبناء عمى ذلؾ ِ بادرت و ازرة الخارجية البريطانية إلى تخويؿ سفارتيا في
ً
طيراف بممارسة نفوذىا عمى الحكومة اإليرانية مف وراء الكواليس إلقناعيا بالنظر في
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المظالـ الكردية وحميا ،وشجعت الو ازرة سفارتيا عمى أمكاف إتباع المنيج نفسو ِ
الذي أتبعو العراؽ في أعطاء الكرد نصيبا في المشاركة في حكومة البالد  .ورحبت
الخارجية البريطانية بأية مقترحات مف المسؤوليف في سفارتيا بيذا الصدد  ،إذ إف
إتباع األساليب نفسيا التي طبقت في العراؽ قد يكوف مف الصعب إتباعيا في إيراف
خوفا مف تشجيع باقي األقميات عمى المطالبة بشيء مماثؿ  .وطمبت و ازرة الخارجية
البريطانية مف سفارتيا أيضاً إعداد خطة مسبقة لتطبيقيا في حالة تدىور الموقؼ

ىناؾ ،والذي يقضي بالتدخؿ البريطاني ووضعيا موضع التنفيذ في حالة الطوارئ

( ، )40كذلؾ أوعزت الو ازرة إلى المسؤوليف في سفارتيا في طيراف ترتيب عقد اجتماع
بيف الزعماء الكرد وممثمي الحكومة اإليرانية بحضور القنصؿ البريطاني أو مف
بدرجتوِ
إليوِ

لمناقشة الحؿ واخالء مسؤولية الحكومة البريطانية مف أي حؿ يتـ التوصؿ
بيف الطرفيف  ،وطمبت الخارجية البريطانية مف ممثمي سفارتيا ىناؾ توضيح

الموقؼ لمسفيريف السوفيتي والتركي .وبذلؾ سيكوف دور القنصؿ أو الممثؿ البريطاني
الذي سيحضر إلى االجتماع مجرد نقؿ ما يدور في المفاوضات بيف الطرفيف والقياـ
بدور حيادي واقناع الطرفيف – مف وراء الكواليس – التخاذ موقؼ معقوؿ .
وأوضحت و ازرة الخارجية البريطانية لسفارتيا في طيراف بأنيا ال تمانع في تأييد
الممثؿ البريطاني في حالة مطالبة الكرد بتعييف حاكـ كردي لمنطقة كردستاف إيراف
عمى أف يكوف ذلؾ بشكؿ غير رسمي  ،وطمبت رأييا في ذلؾ  ،وىؿ باإلمكاف
التوصؿ إلى حؿ عمى ىذا األساس ؟ (. )41

ومع تدىور األوضاع في إيراف في بداية الحرب العالمية الثانية  ،شكؿ الوضع
القبمي خط ار حقيقيا عمى األمف الداخمي فييا وعمى القوات البريطانية بعد وقوع الغزو
البريطاني – السوفيتي  ،ال سيما بعد تنازؿ رضا شاه عف العرش  ،وتزعـ القائد
الكردي " حمو رشيد " ػ احد زعماء عشائر بانو الكردية ػ أوؿ ثورة كردية خالؿ مدة
الحرب  ،والذي استطاع أف يفمت مف قبضة القوات السوفيتية بعد الغزو  ،ففي أوائؿ
نيساف مف العاـ  1942أنتقؿ مف العراؽ إلى إيراف  ،لكنو لـ يتوجو إلى سنندج

مباشرة  ،خشية مف الحامية البريطانية المتمركزة فييا ( .)42إذ بادر إلى إرساؿ
مبعوث عنو لزيارة السفارة البريطانية في بغداد ،وطرح موضوع قياـ الحكومة
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البريطانية بتأسيس محمية بريطانية في كردستاف إيراف إلنقاذ الكرد مف االستبداد
اإليراني  .وجاء الرد البريطاني بأف مف األحسف لمقيادات الكردية التفاىـ مع الحكومة
اإليرانية وعندىا ستكوف الحكومة البريطانية مستعدة لمساعدة الكرد  ،وذلؾ مف خالؿ
حث اإليرانييف عمى اتخاذ موقؼ مرف تجاه الكرد  .أال أف مبعوث " حمو رشيد "
رفض العرض البريطاني بالتفاىـ مع الحكومة اإليرانية (.)43

وتأسيسا عمى ذلؾ ومف خالؿ المواقؼ البريطانية حياؿ قضية الكرد في إيراف
 ،فإف الحكومة البريطانية ال ترغب بزج نفسيا في ىذه القضية  ،ألنيا ال تريد أف
تخسر كال الطرفيف الكرد والحكومة اإليرانية  ،وذلؾ تماشياً مع مصالحيا

االستعمارية في المنطقة  ،إذ حاولت إبداء رأييا ومواقفيا مف بعيد وعممت مف خمؼ

الكواليس وبشكؿ غير رسمي حتى ال يحسب عمييا موقؼ معيف  ،في الوقت الذي
حاولت فيو تقريب وجيات النظر بيف الطرفيف ،ألف تأزـ الموقؼ ال يخدميا  ،السيما
وانيا تخوض معارؾ ضد أعدائيا مف دوؿ المحور  ،وليس مف مصمحتيا أف تتطور
القضية بيف الكرد والحكومة اإليرانية بشكؿ سمبي ألنو قد يؤثر في سياستيا في
المنطقة  ،فحاولت أف تكوف الجبية الداخمية في إيراف مستقرة إلى حد ما.
لقد كاف مف نتائج الثورة التي قادىا الزعيـ الكردي " حمو رشيد " أف صارت

العديد مف المدف اإليرانية خارج نطاؽ سيطرة القوات اإليرانية في كردستاف (، )44
وعمى أثر ذلؾ االنتصار توجو الثوار صوب منطقة سنندج وتمكنوا مف اعتقاؿ حاكـ
المنطقة  ،إال إنيـ أطمقوا سراحو بعد أربعة وعشريف ساعة بتوسط مف قائد القوة
البريطانية الموجودة في منطقة سنندج  .وفي خضـ االنتصارات التي حققيا الكرد ،
قدـ حمو رشيد مذكرة إلى القائد البريطاني طالب فييا (( اعتراؼ بريطانيا باستقالؿ

كردستاف )) ( ،)45إال أف البريطانييف رفضوا ىذا الطمب  .وتمكنت القوات الحكومية

فيما بعد ػ بإشراؼ البريطانييف في إيراف ػ مف التوصؿ إلى اتفاقية مع " حمو رشيد
"  ،تـ بموجبيا تعيينو حاكما عمى " بانو "  ،بالتنسيؽ مع السمطات اإليرانية في
طيراف وسمح لو االحتفاظ بأسمحتو  ،عمى أف تبقى قوات الجيش والشرطة اإليرانية
خارج منطقة بانو .وفي الوقت نفسو أسيمت الثورة الكردية في استقالة رئيس الوزراء
اإليراني " محمد عمي فروغي "

()46

في الثامف والعشريف مف شباط مف العاـ 1942
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 .ولـ تتخمص الحكومة اإليرانية مف " حمو رشيد " نيائيا إال في خريؼ العاـ

 1942وبمساعدة الزعماء المعاديف لو (.)48

أما الموقؼ البريطاني فكاف معارضاً لحركة حمو رشيد ولـ يكف مشجعا ليا ،

وذلؾ خشية مف إلحاؽ الضرر بعالقة بريطانيا مع طيراف وتحريض االتحاد

السوفيتي بالقياـ بخطوات مماثمة في منطقتوِ  .فمـ يرؽ لبريطانيا نشوء وضع قد
يؤدي إلى تقسيـ فعمي إليراف  ،مثمما حصؿ في سنوات الحرب العالمية األولى ،
حسب (.)49
ولذلؾ تعيف عمى الزعماء الكرد االعتماد عمى أنفسيـ
ُب
يبدو أف الجانب البريطاني في تمؾ المرحمة قد أدى دور الوسيط بيف الحكومة
اإليرانية والثوار الكرد  ،ألنو ال يريد أف يخسر أيا مف الطرفيف  ،وذلؾ تماشيا مع
مصالحو االستعمارية في المنطقة .
وفي التقرير المقدـ إلى و ازرة الخارجية البريطانية في السابع والعشريف مف
نيساف مف العاـ  ، 1946بخصوص الزعيـ الكردي " حمو رشيد " وعالقتو ِ
بالبريطانييف  ،ذكر التقرير الذي تضمنتو إحدى وثائؽ الخارجية البريطانية أف
" حمو رشيد " طمب مف المسؤوليف العراقييف السماح لو بالعودة إلى العراؽ  ،وقد
ردت و ازرة الداخمية العراقية عمى الطمب باإليجاب وطمأنتو بضماف سالمة حياتوِ
في حاؿ عودتو إلى العراؽ  ،وقد ُبذكر في الوثيقة نفسيا أف المسؤوليف في متصرفية

السميمانية ىـ الذيف فاتحوا " حمو رشيد " بالعودة  .إال أف الوثيقة أكدت حقيقة مفادىا

أف صديقا كرديا ألحد الضباط البريطانييف وىو الرائد " ىيتشاو " قد تحدث مع
مسؤوؿ بريطاني كبير وتوصؿ مف خالؿ حديثو ِ معو إلى قناعة مفادىا أف
البريطانييف يرغبوف في عودة " حمو رشيد خاف "  ،إال أف المسؤوؿ البريطاني أصر
عمى انو لـ تبدر منو في أثناء الحديث أية أشارة بيذا الصدد  ،واف المسألة ال تتعدى
كونيا سوء فيـ ليس أكثر  .إال أف المشكمة التي أثارتيا ىذه الوثيقة ىي أف الرائد "
ىيتشاو " تسمـ رسالة مف صديقو الكردي يقوؿ لو فييا أف حمو رشيد كتب لو يقوؿ
(( إنو عمى استعداد لتنفيذ أوامر البريطانييف ويضع بعض الشروط لمعودة إلى العراؽ
)) ( .)50وفي السياؽ نفسو ِ

ذكر المسؤوؿ البريطاني في الوثيقة نفسيا لمرائد "

ىيتشاو " أف يتصؿ بصديقو الكردي ويعممو أف البريطانييف ال يستطيعوف التدخؿ في
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ىذه المسألة  ،واذا أراد " حمو رشيد " العودة فعميو مناقشة األمر وحده مع المسؤوليف
العراقييف  ،ولكف ما ييـ البريطانييف ػ مف وجية نظر كاتب الوثيقة ػ ىو أف يسود
السالـ واالستقرار في كردستاف وجميع أنحاء العالـ

()51

.

وقد رأى البريطانيوف انو مف الضروري وضع حد ٍ

لإلشاعات القائمة بأنيـ

وبناء
– أي البريطانييف – يعممو ف وسطاء بيف الحكومة العراقية و " حمو رشيد " ،
ً
عمى ذلؾ أقترح المسؤولوف البريطانيوف صياغة رسالة واضحة حوؿ عدـ رغبة
البريطانييف في اعطاء أية وعود ألحد وأف ترسؿ ىذه الرسالة إلى الرائد " ىيتشاو "

إلرساليا بدوره إلى صديقو الكردي (.)52

أما بالنسبة لموقؼ الكرد في إيراف مف األلماف الذيف كانوا يياجموف االتحاد
السوفيتي في العاـ  ، 1941فقد حذر السفير البريطاني في القاىرة " مايمز المبسوف
" ()Miles Lampson

()53

مف مغبة انحياز الكرد بصورة عامة إلى جانب دوؿ

المحور إذا ما شعروا بأف الحمفاء قد خذلوىـ ولـ يمبوا مطالبيـ  ،إال أف السفارة
البريطانية في طيراف ردت عمى ذلؾ بالقوؿ  (( :أف الكرد سيكونوف مع الجانب
المنتصر ))

()54

 .وفي الوقت نفسو ِ

أيدت السفارة البريطانية في إيراف صواب

سياسة حكومتيا في عدـ تشجيع الكرد في كردستاف إيراف لألسباب التالية :
 .1إذا ما كانت بريطانيا تريد االحتفاظ بإيراف بوصفيا دولة عازلة – بيف
السوفيت مف جية والخميج العربي والعراؽ مف جية ثانية – فإنو يتوجب أف
تكوف الحكومة المركزية اإليرانية قوية  .وىذا ال يعني أف ال تُبعنى بريطانيا
بسياسة إيراف تجاه األقميات  ،ألف سخطيـ سيؤدي إلى إضعاؼ إيراف أف
تكوف دولة عازلة .
 .2إف موقؼ الكرد سيعتمد عمى مركز بريطانيا العسكري بشكؿ رئيس .
 .3إذا ما قامت بريطانيا بتشجيع الكرد في إيراف فإف باقي األقميات كالعرب في
خوزستاف سينظروف إلى بريطانيا لمحصوؿ عمى التأييد والدعـ ضد الحكومة
المركزية .
 .4ال يمكف تشجيع بريطانيا لمكرد في إيراف دوف إثارة شكوؾ اإليرانييف والسوفيت
واألتراؾ .
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 .5أف الخبرة والتجارب مع األرمف واالثورييف اكبر مثؿ عمى خطورة تشجيع
آماؿ مثؿ ىؤالء الناس  ،إذ يمكف لمظروؼ أف تحوؿ دوف إمكانية بريطانيا
لتحقيؽ الوعود المعطاة ليـ .
وختمت السفارة البريطانية في طيراف تقريرىا عمى لساف احد مسؤولييا بالقوؿ :

(( َّ
إف أحسف طريقة لضماف معاممة الحكومة اإليرانية لكردستاف إيراف واألقميات

األخرى ىي مف خالؿ تعييف مستشاريف أجانب في و ازرة الداخمية اإليرانية في طيراف
 ،إال أف ىذا سيخمؽ مصاعب ألنو يتوجب عمى بريطانيا عند ذلؾ العمؿ سوية مع
السوفيت ))

()55

.

وبذلؾ تدىور الموقؼ مف ّيسيء إلى أسوأ في كردستاف إيراف نتيجة لفشؿ
الحكومة اإليرانية في استعادة منطقة " سقز " وانسحابيا تاركة المنطقة تحت سيطرة
الثوار الكرد  .ومنعت القوات العسكرية البريطانية الموجودة في منطقة

"

سنندج " مف دخوؿ القوات الكردية إلييا لفتح مقر ليا ىناؾ  ،أال أنيا أعمنت عف
استعدادىا الستقباؿ وفد كردي لمناقشة المطالب الكردية وتسييؿ حؿ المشكمة بينيـ
وبيف الحكومة اإليرانية  .وفي خضـ تداعيات األحداث العسكرية  ،قامت الحكومة
اإليرانية بمياجمة المواقع الكردية في شماؿ إيراف وغربيا وقصفيا بالطائرات الحربية
واسقاط المنشورات عمييا  ،وتعقيبا عمى ىذا التصرؼ امتنعت السفارة البريطانية مف
االنحياز إلى جانب الحكومة اإليرانية إلصدار بياف تشجب فيو االنتفاضة الكردية
وزعماءىا  ،إذ أكدت (( أف قصؼ كردستاف إيراف سيثير سخط الكرد ىناؾ ضد
بريطانيا  ،كما أف إصدار مثؿ ىذا البياف سيزيد مف تأزـ الموقؼ ويضاعؼ ذلؾ
السخط )) (.)56

ومع تسارع تطور األحداث  ،برز زعيـ كردي آخر ىو " عمر خاف
شريفي "  -زعيـ عشيرة شكاؾ  -وقد ذاع صيتو منذ العشرينات وبقي معتقال إلى
اليوـ الذي تنازؿ فيو رضا شاه مف العرش  .وبعد عودتو إلى كردستاف فرض
سيطرتو عمى منطقة واسعة  ،تمتد مف شاه آباد جنوبا إلى باكو شماال  ،وأعمف
استقاللو التاـ عف طيراف  ،وألؼ قوة عسكرية قواميا عشروف ألؼ رجؿ  ،ورفع في
منطقتو عممو الخاص ،وقد ألتؼ حولو عدد كبير مف زعماء عشائر المنطقة بما في
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 .ولـ يكف التحرؾ الكردي مقتص ار في

تمؾ المرحمة عمى الريؼ ورجاؿ العشائر  ،فأف النخبة المثقفة الكردية أثبتت وجودا
كبي ار  ،بؿ حاولت استيعاب أحداث الريؼ الكردي  ،والتأثير في مسارىا  ،مما ُبعد

تحوال نوعيا ميما بالنسبة إلى كردستاف إيراف  ،فقد حاوؿ حزب ( خويبوف )
يؤدي دو ار ميما في ىذه المرحمة

()59

()58

أف

 ،إذ اعتمد عمى تأييد الدوؿ االستعمارية التي

كانت ترى في المسألة الكردية وسيمة لمضغط السياسي عمى تركيا  ،وليذا لـ يفت
بريطانيا أف تراقب نشاط ىذا الحزب  ،ذلؾ أَأنيا لـ تكف تنظر بعيف الرضا إلى

سياسة الحكومة التركية ( .)60وظيرت أوؿ منظمة خاصة بالمثقفيف الكرد في إيراف ،

ففي السادس عشر مف أيموؿ مف العاـ  1942أسست جمعية بعث أو إحياء الكرد "
كومو لو ي زيانوه ي كورد " وعرفت عادة
()61

بػ " ز  .ؾ " أو " كومو لو "

 ،واستطاعت ىذه الجمعية كسب العديد مف زعماء العشائر والمالكيف

والميبرالييف والكسبة والعماؿ  ،كما أصدرت مجمة باسـ الوطف ] نيشتماف [ ابتداءً
مف أواسط العاـ 1943

()62

.

ومف المفيد اإلشارة ىنا إلى أف الحركة القومية في األرجاء األخرى مف
كردستاف ،السيما في العراؽ حاولت التأثير في كردستاف إيراف  ،وكيفية تأسيس
جمعية إحياء الكرد ] كومو لو [ فييا ىو مثاؿ بارز عمى ذلؾ  .وكاف تأثير حزب "
ىيوا " ]األمؿ[ في كردستاف العراؽ ودوره واضحاَأ في الػ " كومو لو "

()63

.

ومنذ العاـ  ، 1944قاـ عدد مف المثقفيف في كردستاف إيراف بتشكيؿ

" الجبية الكردية المتحدة " والتي ىدفت في الحصوؿ عمى بعض االستقالؿ الثقافي
لمكرد اإليرانييف  ،وفي الوقت نفسو  ،اكتشفت الحكومة السوفيتية حركة الكرد
االنضمامية ،وأخذ القنصؿ السوفيتي في " رضائية " المعروؼ باسـ النقيب
" جعفروؼ " يتجوؿ بيف القبائؿ الكردية  ،وىو يرتدي الزي الكردي لتحريض الوجياء
والمثقفيف عمى قيادة حركة تستيدؼ تحرير إخوانيـ في القومية الواحدة

()64

 .وبعد

تعييف قنصالً سوفيتياً في منطقة رضائية  ،عمؿ عمى إقامة صالت وثيقة مع رؤساء
()65

المنطقة وأسس " جمعية الصداقة السوفيتية " في منطقة مياباد
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وبناء عمى تمؾ المتغيرات  ،أوصت السفارة البريطانية في بغداد بأف مف
ً
مصمحة بريطانيا استخداـ نفوذىا لمتوسط بيف الزعماء الكرد في كردستاف إيراف
والحكومة اإليرانية لمتوصؿ إلى حؿ مف خالؿ الموافقة عمى تعييف حاكـ كردي في "
سنو " ]سنندج[ وتعييف ضابط سياسي بصفتو مستشا ار لو  ،فضال عف ضرورة تعييف
حاكـ آخر في مياباد  ،كما أوصى بإطالؽ سراح بعض الزعماء الكرد المنفييف في
منطقة " سمال " في اليند والسماح ليـ بالعودة إلى إيراف ألف ذلؾ سيؤدي إلى تحسف
الموقؼ واستق ارره ػ إلى حد ما ػ

()66

 .وبذلؾ أدت ىذه المتغيرات والتطورات في

مناطؽ كردستاف إلى تشجيع الكرد في إيراف والعراؽ إلى إعالف االنفصاؿ عف
الحكومات المركزية في ىذه الدولتيف  ،لتبدأ بذلؾ مرحمة جديدة مف نضاؿ الكرد الذي
أصبح نضاال نوعيا  ،إذ تمكنوا مف إعالف دولة كردستاف في مياباد في نياية الحرب
العالمية الثانية  .والتي سيأتي الحديث عنيا في المحور القادـ مف البحث لبياف
الموقؼ البريطاني منيا.

المبحث الثالث  -موقـف بريطانيـا من قيـام جمهـورية كردستان في مهـابـاد

: 1946

ترؾ االحتالؿ السوفيتي – البريطاني إليراف في آب مف العاـ  ، 1941أثره
العميؽ في كرد الشماؿ الغربي  ،فقد اندفعت القوات السوفيتية أوال نحو الجنوب  ،ولـ
تتوقؼ حتى " سنندج " إال أنيا انسحبت فيما بعد إلى خط " اشنويو – مياندواب "
شماؿ " مياباد "  .لكف منطقة نفوذىـ امتدت إلى جنوب " مياندواب " حتى " سقز "
و" بانو " و " سو ردشت " وبقيت تمؾ المناطؽ خارج منطقة النفوذ  .وفي الوقت
نفسو كانت كرمنشاه الواقعة في أقصى كردستاف الجنوبي مرك از لمنفوذ البريطاني ،
فيناؾ رابطت القوات البريطانية عمى الطريؽ الرئيس المؤدي إلى العراؽ  ،وامتدت
منطقة النفوذ البريطاني شماال فدخؿ منيا منطقة سنندج بصورة مشابية لدخوؿ
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منطقة مياباد ضمف دائرة النفوذ السوفيتي والتقت المنطقتاف عمى طوؿ خط " سقز
– سو ردشت "

()67

 .إال أف القوات البريطانية لـ تكف موجودة في كؿ مكاف ،

وكانت ػ شأنيا في ذلؾ شأف القوات السوفيتية ػ تتجنب التدخؿ العسكري المباشر،

نص َّ
ب اىتماميا عمى القياـ بعمميات ناجعة في اجتثاث االستخبارات النازية
بعد أف ا َأ
التي كاف مركزىا يقع في سنندج (.)68
خشيت بريطانيا مف تدىور األوضاع في إيراف وتعرض طرؽ مواصالتيا
لمخطر  ،وازدادت خشيتيا أكثر مف ظيور بوادر التقارب الكردي – الكردي في

كردستاف إيراف وكردستاف العراؽ والسعي لتشكيؿ دولة كردية مستقمة داخؿ كردستاف
إيراف والتي مف المحتمؿ أف يكوف ليا أصداء واسعة في كردستاف العراؽ  ،وحذرت
مف مغبة ذلؾ  .ومما كاف يزيد تخوؼ بريطانيا ىو ىجوـ الشيخ محمود الحفيد

()69

بقواتو عمى المواقع اإليرانية  ،ودخولو المناطؽ الكردية لمسافة  50ميال داخؿ إيراف
تارة إلبعاد القوات السوفيتية عف مناطؽ كردستاف العراؽ وتارة أخرى لمساعدة كرد
إيراف

()70

.

كما أدى احتالؿ إيراف واجبار رضا شاه عمى التنازؿ عف العرش إلى تييئة
األجواء المالئمة لمنشاط السياسي لألحزاب والمنظمات والجمعيات في عموـ إيراف ،
بما فييا كردستاف  ،بؿ كانت ظروفيا أكثر مالءمة بسبب تواجد القوات السوفيتية

فييا أو بالقرب منيا  ،فضال عف أَأ َّف سقوط الشاه أدى إلى عودة رؤساء العشائر في
المنفى أو السجوف ،األمر الذي أدى إلى توافر بعض القيادات الداعمة لمحركات
الثورية  ،كما أف انسحاب القوات اإليرانية مف المناطؽ الكردية مكف سكانيا مف
الحصوؿ عمى كميات كبيرة مف األسمحة التي تركتيا

()71

.

وقد تحوؿ الجزء الشمالي مف المنطقة الكردية  ،السيما منطقة مياباد التي
كانت بمثابة عاصمة إقميمية لمحركة الكردية إلى أىـ مركز لمتحرؾ المعادي لمحكومة
اإليرانية في طيراف  ،ومف الجدير بالذكر أ َّف ذلؾ الجزء مف إقميـ كردستاف لـ يحتؿ

مف قبؿ الحمفاء طواؿ سني الحرب

()72

.

ومع انتماء الزعيـ السياسي الكردي المعروؼ " قاضي محمد "

()73

إلى حزب (

كومو لو ي زيانوه ي كورد) في تشريف األوؿ مف العاـ  1944ازداد نفوذه بيف الناس
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إلى حد كبير ،وعمى غرار أذربيجاف ىيأت تمؾ التطورات مجتمعة الظروؼ المناسبة
لحدوث تطور نوعي في نضاؿ كرد إيراف تزامف -أيضا  -مع انتياء الحرب العالمية
الثانية  .ومنذ أياـ الحرب ظيرت بوادر ميمة لتعاوف وثيؽ بيف الحركتيف األذربيجانية

والكردية في إيراف ( .)74وما أف أعمف عف تأسيس جميورية أذربيجاف الديمقراطية في
العاـ  ،1945سارع قاضي محمد إلى إعالف الجميورية الديمقراطية الكردية في
مياباد في العاـ 1946

()75

.

أما بريطانيا فقد كاف وقع الخبر مفاجئاً ليا  ،وحينيا بدأت تتساءؿ حوؿ عدـ

إيفاء االتحاد السوفيتي بوعوده بسبب مساعدة قواتو لقياـ الجميوريتيف االذرية

والكردية  ،وألوؿ مرة يذكر في بريطانيا اسـ العراؽ وتركيا بخصوص الخطر المحدؽ
بتمؾ المنطقة مف الشرؽ األوسط  ،ولكف ىذا ال يعني أف البريطانييف كانوا غافميف
عف أوضاع كردستاف  ،ولقد كانوا يبعثوف الجواسيس باستمرار لالستطالع ومعرفة

األوضاع ( . )76ولـ يقتصر األمر عمى بريطانيا  ،فالغرب كمو قد سارع لحظة
سماعو بإعالف الجميورية بتذكير االتحاد السوفيتي بجالء قو ِ
اتو  ،واف مجرد تعاطؼ
ىذه الحكومة مع السوفيت  ،كاف يعني بالطبع عدـ التوافؽ مع مصالح الغرب
االستعمارية  ،وفي الوقت الذي كاف مف الممكف فيو ضـ حقوؿ النفط الكردية إلى
المناطؽ ذات االستقالؿ الذاتي

()77

 .إال أف جميورية كردستاف في مياباد لـ يكتب

ليا االستمرار  ،إذ اشتركت عوامؿ عديدة في سقوطيا منيا داخمية وأخرى خارجية ،
– األميركي إليراف ،

وكاف في مقدمة العوامؿ الخارجية الدعـ البريطاني

فبريطانيا قدمت م ار ار تحذيرات مف الخطط السوفيتية لمحكومة اإليرانية أكثر مف
الواليات المتحدة األمريكية  ،وميدت في العديد مف الحاالت إلى إحباط التحركات

السوفيتية  ،وساندت بالكامؿ دبموماسية إيراف والواليات المتحدة األمريكية ( .)78ومف
العوامؿ األخرى قمة التأييد المادي بيف الكرد والقوى التقدمية خارج إيراف لمجميورية ،

مما جعميا في حالة انعزاؿ ( . )79وقد أسيـ عقد مؤتمر طيراف في العاـ 1943
بيف زعماء كؿ مف بريطانيا والواليات المتحدة األمريكية واالتحاد السوفيتي ،إلى تقميؿ
الدعـ – فيما بعد  -لمجميوريتيف الفتيتيف االذرية والكردية
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أسيمت بريطانيا في القضاء عمى جميورية كردستاف في مياباد مف خالؿ تقديـ
المساندة والمشورة لمحكومتيف اإليرانية والعراقية  ،ففي كانوف األوؿ مف العاـ 1946
 ،وقبؿ بدء القوات اإليرانية باليجوـ عمى مياباد  ،رتب الدبموماسيوف البريطانيوف
لقاء بيف قادة مف الجيش العراقي والقادة العسكرييف اإليرانييف لتنسيؽ الجيود
ً
ولحرماف جميورية كردستاف في مياباد مف دعـ الكرد في العراؽ وتركيا إذا وقعت
المعارؾ  ،وكاف توقيع تمؾ االتفاقية اإلقميمية ضد جميورية كردستاف قد وقعت
بإشراؼ بريطانيا  ،وقد جاءت في ظؿ الحرب الباردة بيف االتحاد السوفيتي والغرب .
وبذلؾ أدرؾ الكرد بأف ىناؾ تحشدات عراقية وتركية عمى الحدود  ،فكاف ىذا سببا

مف أسباب الشعور بالخيبة والعزلة والضعؼ واتخاذ قرار االستسالـ (.)81

وجاءت العوامؿ الداخمية ىي األخرى لتسيـ في القضاء عمى جميورية كردستاف
الفتية  ،إذ عد العديد مف الباحثيف عدـ الوحدة والتناحر فيما بيف قادة جميورية
كردستاف وعدـ وجود جيش نظامي لمدفاع عنيا  ،فضال عف الظروؼ االقتصادية
وضعؼ شخصية القاضي محمد  ،مف العوامؿ المميدة لسقوط تمؾ الجميورية  ،فقد
أشار الكتّياب اإليرانيوف مف أمثاؿ " نجفقمي " و " عرفو " و تقارير الدبموماسييف
البريطانييف إلى وجود نوع مف المنافسة والبرود بيف القاضي محمد و " مصطفى
البارزاني "

()82

 ،إذ يزعـ أولئؾ انو كانت لدى األخير رغبة قوية في أف يعطيو

السوفيت القيادة العميا في جميورية كردستاف  .ويعزو أولئؾ ذلؾ البرود والتنافس
بينيما إلى كوف البارزاني رجال طموحا  ،ويعد نفسو أولى مف القاضي محمد بالقيادة
()83

 .وفي ىذا السياؽ أيضا ظير خالؼ آخر بيف القاضي محمد و " قاسـ الخاني

زادة ديبوكري " احد أىـ أعضاء حكومة كردستاف  ،حتى اصبح مف ألد أعدائو ِ
بسبب الصراع العائمي بيف " الديبوكرية وعائمة القاضي " حوؿ األراضي والنفوذ ،
وكاف قاسـ يعطي تقارير سرية لمبريطانييف والحكومة اإليرانية  ،كما كاف ضمف الوفد
الذي زار باكو في المرة الثانية في العاـ  ، 1942وحاؿ عودتو ِ

مفصال لمبريطانييف ولمشاه عما دار في الزيارة (. )84

أعطى تقري ار

ولذلؾ أخذت بريطانيا بعد أف شارفت الحرب عمى االنتياء بالتنصؿ عف دعميا
لزعماء الحركة الكردية  ،وشيد بداية العاـ  1945تحوال في الموقؼ البريطاني مف
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مصطفى البارزاني الذي أصبح رئيساً ألركاف الجيش في جميورية كردستاف في
مياباد – فيما بعد ػ  ،إذ بدأ المسؤولوف البريطانيوف يقابموف طمباتو ِ ومراسالتو بنوع
مف عدـ االىتماـ  ،السيما المسؤولوف في السفارة البريطانية في بغداد

()85

 .ويمكف

تفسير ىذا الموقؼ الجديد بسببيف  :األوؿ  :ىو أف بريطانيا قد تيقنت مف إف الحرب
العالمية الثانية شارفت عمى االنتياء لصالحيا وأنيا قد تمكنت مف إجراء التعديالت
والتغيػرات المطموبة في الجيش العراقي ،ولذلؾ فإنيا لـ تعد بحاجة إلى وجود
مصطفى البارزاني ،أما السبب الثاني فمفاده إف بريطانيا كانت قمقة مف تعاظـ النفوذ
السوفيتي في منطقة كردستاف إيراف بالذات ومف المحاوالت التي نتج عنيا قياـ

جميورية كردستاف في مياباد بدعـ مف القوات السوفيتية ( ، )86ولذلؾ أرادت أف
تحبط ىذه المحاوالت بزج مصطفى البارزاني ورفاقو في داخميا  ،وىكذا أوعزت إليو
أف يجري اتصاالت مع القاضي محمد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني في
إيراف الذي ترأس جميورية كردستاف في مياباد ومع السوفيت  .وبالفعؿ أقدـ البارزاني
عمى إرساؿ اثنيف مف ضباط االتصاؿ الكرد إلى مياباد واالتصاؿ بالسوفيت والتفاىـ
معيـ حوؿ خطة عمؿ مشتركة ،كما رافؽ الوفد عدد آخر مف رفاؽ البارزاني الذي
زودىما برسالة إلى القيادات السوفيتية أظير ليـ فييا يأسو مف البريطانييف واستعداده
لمتعاوف معيـ إف مدوا لو يد المساعدة

()87

.

أما بشأف عالقة األحزاب والجمعيات الكردية في كردستاف إيراف مع بريطانيا ،
فقد كانت بعض األحزاب مخدوعة بالسياسة البريطانية وفي طبيعة عدائيا لالتحاد
السوفيتي  ،وىذا ما نستنتجو في مقاؿ نشر في جريدة (نيشتماف ) لساف حاؿ جمعية
( ز  .ؾ) (( إف دولة بريطانيا ال تعد فقط صديقا لمكرد  ،بؿ رافعا راية السالـ لكؿ
الشعوب ومنيا الكرد ))

()88

.

يبدو أف جميورية كردستاف في مياباد  ،كانت مرحمة مؤقتة ساومت بيا
بريطانيا والدوؿ االستعمارية األخرى زعماء الكرد وعممت عمى تيدئتيـ  ،وذلؾ بسبب
األخطار المحدقة بيذه الدوؿ جراء العمميات الحربية التي شيدتيا مناطؽ كردستاف
إيراف ،وكانت القوات البريطانية متواجدة فييا خالؿ مدة الحرب العالمية الثانية وذلؾ
لتأميف مصالحيا في تمؾ المناطؽ  ،وبعد استقرار األوضاع وحسـ نتائج الحرب
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لصالح بريطانيا ودوؿ الحمفاء  ،أسيمت الدوؿ نفسيا بشكؿ أو بآخر في القضاء
عمى تمؾ الجميورية  ،وكذلؾ أسيمت بريطانيا وحميفتيا الواليات المتحدة األمريكية
في تقوية الحكومة المركزية في إيراف لجعميا حميفة استراتيجية ليا في المنطقة ،
وبذلؾ عادت مناطؽ كردستاف إلى ما كانت عميو قبؿ الحرب لتصبح بيف مطرقة
بريطانيا وحمفائيا مف جية وسنداف الحكومة المركزية في إيراف مف جية أخرى.

الخاتـمــة
أدت المتغيرات الدولية في إيراف بعد الحرب العالمية الثانية  ،والسياسة التي
اتبعيا رضا شاه بيموي ضد القوميات غير الفارسية  ،السيما الكردية ػ موضوع
الدراسة ػ التي شكمت ثالث القوميات في إيراف  ،إلى شعور الكرد باالضطياد والظمـ
والتفكير باالنفصاؿ عف الحكومة المركزية مف خالؿ قياميـ بالحركات والثورات ،
التي جعمت بريطانيا المتواجدة عمى األراضي اإليرانية والتي كاف ليا حضور متميز
 ،أف تتبع سياسة تجاه كردستاف إيراف اتسمت بيف الميادنة والتحريض  ،أي إنيا
أرادت أف توازف بيف الكرد مف جية وبيف الحكومة المركزية مف جية أخرى  ،وذلؾ
حفاظاً

عمى مصالحيا في المنطقة السيما النفط التي حصمت عمى امتيازات كبيرة

منو  ،وقد ركزت بريطانيا في سياستيا مع الكرد عمى المناطؽ الجنوبية مف إيراف
التي كانت تقع تحت نفوذىا بموجب االتفاقية التي وقعتيا مع روسيا في العاـ 1907
 ،ومف ثـ توقيعيا معاىدة في العاـ  1919مع الجانب اإليراني  .وقد استخدـ
البريطانيوف الكرد في إيراف ورقة ضغط ضد الحكومة اإليرانية عندما كانت ترغب في
الحصوؿ عمى ىدؼ معيف  ،فإنيا كانت تدعـ الحركات الكردية المتمثمة بزعامات
العشائر الكردية  .وفي الوقت نفسو فأنيا عندما تشعر بخطورة تمؾ الحركات بالتأثير
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 ومطالبتيا باالستقالؿ عف حكومة إيراف فإنيا تقوـ بدعـ، في مصالحيا االستعمارية
 وعممت بريطانيا عمى تأجيج الفتنة الطائفية بيف القبائؿ. الحكومة اإليرانية ضدىا
الكردية خدمة لمصالحيا بحيث تمكنت مف فصؿ الكرد في الجنوب عف الكرد في
 كذلؾ أسيمت السياسة البريطانية. ًالشماؿ وتفرقتيـ في المشاركة بالثورات سوية
،  برئاسة قاضي محمد1946 في سقوط جميورية مياباد التي أعمف عنيا في العاـ
 باالنسحاب- وذلؾ عف طريؽ التأكيد عمى االتحاد السوفيتي ػ الداعـ ليذه الجميورية
 فضال.1943 مف األراضي اإليرانية بحسب مقررات مؤتمر طيراف المنعقد في العاـ
عف فسح المجاؿ لحميفتيا الواليات المتحدة األميركية التي كاف ليا الدور األساس في
. القضاء عمى تمؾ الجميورية
Abstract
Characterized regions of Kurdistan, Iran's strategic location
is important for the colonial states, especially Britain, which has
been able to penetrate in these areas since the late nineteenth
century, in order to achieve its objectives in the colonial,
especially after the discovery of oil in these areas. As Britain
sought to gain access to these areas and secure the interests of
the colonial, as well as secure ways Moasladtha between the
sprawling colonies, particularly in the areas of India and the Far
East. Therefore characterized British policy in the areas of
Kurdistan, Iran Palmeadna and the balance between the
population of the Kurds and the Iranian government in Tehran
anxious to preserve its interests, was the pressure on the Kurds
when they weaken the Iranian government, while exercised
pressure on the Iranian government when it weakens the
position of the Kurds, Sometimes provoke the Kurds against
government and at other times give rise to the government
against the Kurds when it demanded secession. Britain and used
some of the leaders of the Kurds against the Iranian government
when it became a political and military vacuum, especially in
World War II (1939-1945), served as a pressure against the
Iranian government in Tehran to get some gains and goals of
them. And characterized British policy also towards the Kurds
in Iran, cautious, and not make any promises to them with
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regard to their separation from the government in Tehran and to
the importance of the region and the nature of the relationship
with the Iranian government, as well as the impact of regional
neighboring countries at the time, was also keen Britain to
provide some military aid to the Kurds in order not to end their
role in the region, which is in the service of British interests at
times, but they tried to closer views between them and the
Government Center when worsened the situation of the country
during the period of World War II in order to preserve them on
its military in the region, particularly as they were battling hard
against
the
Axis
powers.
When the announcement of the Republic of Kurdistan in the
region of Mahabad in 1946, contributed to Britain and indirectly
in the projection of that Republic, as they saw it as a blow to the
interests of the colonial and the strengthening of the Kurds in the
Kurdistan region of Iran, as well as the fear of Britain's pursuit
of Kurds in neighboring countries, especially Iraq and Turkey in
to join the Republic.
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المصادر والهوامش :

()1

تحولت تسمية بالد فارس إلى بالد إيراف في العاـ  1935مف قبؿ رضا شاه

بيموي (  ، )1941 -1925واستخدـ الباحث التسمية األخيرة بحسب مقتضيات
الدراسة.

()2

منطقة شينجيانغ تتمتع بالحكـ الذاتي  ،أو شينجيانغ اختصا اًر وىي تعني ]التخوـ

(الحدود) الجديدة [ بالمغة الصينية  ،وىي مقاطعة صينية تتمتع بنظاـ إداري خاص،
تقع في أقصى شماؿ غرب البالد  .عاصمتيا مدينة أورومتشي  .التسمية التاريخية
لممنطقة تركستاف الشرقية ،وىي ذات أغمبية مسممة .واالسـ ينقسـ عمى كممتيف "ترؾ "
و" ستاف " ومعناىا أرض الترؾ  .نالت استقالليا في العاـ  1944ولكف بعد ثورة
العاـ  1949في الصيف  ،واعالف قياـ الشيوعية ضميا الصينيوف إلى الصيف
فصارت مقاطعة صينية  .وىي غنية بالنفط والغاز الطبيعي وخامات اليورانيوـ .
ينظر :
()3

http://ar.wikipedia.org

محمد زكي البرواري  ،الكرد والدولة العثمانية  ( ،وموقؼ عمماء كردستاف مف

الخالفة العثمانية في عيد السمطاف عبد الحميد الثاني )  ،دار الزماف  ،دمشؽ ،
 ،2009ص.27
()4

منى احمد سمطاف  ،تاريخ األكراد  ،دار األحمدي لمنشر  ،القاىرة ،2008 ،

ص.13
()5

()6

المصدر نفسو  ،ص . 13
فائزة حسيف عباس  ،التطور السياسي والفكري لمحركة القومية الكردية في إيراف

(  ، )1979 -1939رسالة ماجستير غير منشورة  ،كمية العموـ السياسية – جامعة
بغداد ،1995 ،ص  14؛
“ Encyclopedia Americana” , VoI.16 , Grolier Incorporated ,
U.S.A
,
1988
,
P.602.
()7
()8

منى احمد سمطاف  ،المصدر السابؽ  ،ص .15
فائزة حسيف عباس  ،المصدر السابؽ  ،ص .15
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المصدر نفسو  ،ص . 16 -15

( )10المصدر نفسو  ،ص .18
()11

موسى الموسوي  ،إيراف في ربع قرف  ( ،بدوف مكاف طبع ) ،1972 ،

ص.202

()12
()13

المصدر نفسو  ،ص .202
كماؿ مظير احمد  ،دراسات في تاريخ إيراف الحديث والمعاصر  ،مطبعة أركاف

 ،بغداد  ،1985 ،ص 227؛ عبد الرحمف قاسممو  ،كردستاف إيراف  ،ترجمة  :غزاؿ
ميشيؿ أوغمو  ،دار الشموس لمدراسات والنشر والتوزيع  ،دمشؽ  ،1999 ،ص .11
()14

درية عوني  ،عرب وأكراد ( خصاـ أـ وئاـ )  ،دار اليالؿ ( ،بدوف مكاف طبع )

 ،1993 ،ص.24
()15

المصدر نفسو  ،ص.15

()16

الجدوؿ مف توظيؼ الباحث  ،المعمومات مستقاة مف  :درية عوني ،

المصدر السابؽ ،
()17
()18

ص . 15

موسى الموسوي  ،المصدر السابؽ . 202 ،
كماؿ مظير احمد  ،المصدر السابؽ  ،ص .227

( )19عبد الرحمف قاسممو  ،كردستاف واألكراد  (،دراسة سياسية واقتصادية ) ،
المؤسسة المبنانية لمنشر  ،بيروت ( ،د.ت)  ،ص ص .40 -39
Christiane More , Los Kurdes Aujourdhui , Paris , 1984 ,
()20
; P.91
()21
()22
()23
()24

منذر الموصمي  ،عرب وأكراد  ،بيروت  ، 1986 ،ص .59
كماؿ مظير احمد  ،المصدر السابؽ  ،ص .227
عبد الرحمف قاسممو  ،المصدر السابؽ  ،ص .29
المصدر نفسو  ،ص .29
سعد ناجي جواد  ،دراسات في المسألة القومية الكردية  ،الدار العربية لمعموـ ،

بيروت  ،2005 ،ص . 52
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ف.آ .خالفيف  ،الصراع عمى كردستاف  ،تعريب  :احمد عثماف أبو بكر ،

مطبعة الشعب  ،بغداد ، 1969 ،ص .27
()26

كاف مف بينيـ الضابط البريطاني " راولنسف " ( ) Rawlnsnوبعده بمدة المواء "

ؼ.ميممينكف " ( . ) F. Mellinken

()27

عمى سبيؿ المثاؿ فأف " ج  .موريير " (  ) J. Moreirو " ج .كينر " ( J.

 ) Keenerتحدثا في كتابييما الذيف ترجما بعد عاـ أو عاميف مف صدورىما إلى
الفرنسية واأللمانية عف صفحات ميمة عديدة مف حياة الشعب الكردي وبالده  .ينظر
 :كماؿ مظير احمد  ،كردستاف في سنوات الحرب العالمية األولى  ،تعريب  :محمد
المال عبد الكريـ  ،ط ، 2بغداد ،1984 ،

()28
()29

ص .35-34

ف.آ .خالفيف  ،المصدر السابؽ  ،ص . 125
كاف الرائد سوف قد قضى سنة في كرمنشاه ( ) 1907-1906وتعمـ المغة

الكردية ىناؾ بصورة جيدة بحيث انو تمكف فيما بعد مف اإلشراؼ المباشر عمى
إصدار عدد مف الصحؼ الكردية

التي تميزت بخصائص جعمتيا بمثابة نقطة

تحوؿ في تاريخ الصحافة الكردية  .باشر الرائد سوف بعد ذلؾ جولتو في كردستاف
الجنوبية ودرس الحياة الكردية و الوضع في كردستاف عف قرب وأقاـ صمة وثيقة مع
بعض رؤساء عشائر الجاؼ  .لقد احتؿ ذلؾ كمو  ،كما احتمت كتاباتو فيما بعد ،
موقعيا المناسب بالنسبة لمبريطانييف .لممزيد مف التفاصيؿ ينظر  :كماؿ مظير
احمد ،كردستاف في سنوات الحرب العالمية األولى  ،ص .37-36

()30

كماؿ مظير احمد ،كردستاف في سنوات الحرب العالمية األولى  ،ص .37

( )31روح اهلل رمضاني وآخروف  ،الجيوبولتيؾ وجميورية كردستاف الديمقراطية عاـ
 ، 1946تعريب وتقويـ  :فؤاد حمو رشيد  ،دار الشؤوف الثقافية  ،بغداد ،2008 ،
ص.132

()32

المصدر نفسو  ،ص .132

( )33كماؿ مظير  ،دراسات في تاريخ إيراف الحديث والمعاصر ،ص .257

( )34ولد في طيراف في العاـ  .1878دخؿ الجيش اإليراني وترقى في الرتب حتى
وصؿ إلى منصب قائد القوات العسكرية اإليرانية  .قاد انقالب ضد احمد شاه
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القاجاري في العاـ  .1920أصبح ممكا عمى إيراف في العاـ  .1926غزت الجيوش
البريطانية – السوفيتية بالده ِ خالؿ الحرب العالمية الثانية في العاـ ،1941
وأجبرتوُب

عمى االستقالة والتنازؿ عف العرش لصالح ابنوِ محمد رضا في العاـ

نفسوِ  .نفي بعدىا إلى جنوب أفريقيا  ،حيث توفي فييا في العاـ  .1944تنظر :
“ Encyclopedia Americana” , VoI.21 , P.201 ; http : //
ar.wikipedia.org
( )35حامد محمود سعيد  ،المشكمة الكردية في الشرؽ األوسط  ،مكتبة مدبولي ،
القاىرة  ،1992 ،ص .396 -395
, kurds
Revolt , 1961 , P. 39.
()36

OBallance

Edgar

( )37خميؿ عمي مراد  ،إبراىيـ خميؿ احمد  ،إيراف وتركيا .دراسة في التاريخ الحديث
والمعاصر ،دار الكتب لمطباعة والنشر  ،جامعة الموصؿ  ، 1991 ،ص . 209

( )38ـ.س .ال ازريؼ  ،المسألة الكوردية 1945-1923النضاؿ واإلخفاؽ  ،ترجمة :
عبدي حاجي  ،مطبعة مؤسسة ئاراس  ،اربيؿ  ،2007 ،ص .336
()39

وليد حمدي  ،الكرد وكردستاف في الوثائؽ البريطانية  .دراسة تاريخية وثائقية ،

مطابع سجؿ العرب ( ،د.ـ)  ،1992 ،ص .400-399
( )40المصدر نفسو  ،ص .400
()41

()42
()43
()44

المصدر نفسو  ،ص .401-400
ـ.س .ال ازريؼ  ،المصدر السابؽ  ،ص .337
وليد حمدي  ،المصدر السابؽ  ،ص .402
روح اهلل رمضاني  ،سياسة إيراف الخارجية ( ، )1973-1941تعريب  :عمي

حسيف فياض  ،عبد المجيد حميد جودي  ،منشورات مركز دراسات الخميج العربي ،
جامعة البصرة  ،1984ص . 70
()45

طاىر خمؼ البكاء  ،التطورات الداخمية في إيراف (  ، ) 1951 -1941بيت

الحكمة  ،بغداد  ، 2002 ،ص . 114
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( )46ولد في طيراف في العاـ  . 1878عمؿ بالتعميـ أوالً  .ثـ انتخب عضواً في
المجمس الوطني اإليراني  .عمؿ سفي اًر لبالدهِ  .عيف قاضياً في مجمس القضاء.
شغؿ منصب رئيس المجمس الوطني اإليراني لمدد عديدة  .يعد

أوؿ رئيس وزراء

لمعيد البيموي في إيراف ،كما شغؿ ىذا المنصب لمدد عديدة أيضاً .بعد ىجوـ

الحمفاء عمى إيراف في العاـ  ،1941قاـ بعقد معاىدة مع الحمفاء نصت عمى بقاء
إيراف في مساندتيا ليـ عمى أف يحافظوا عمى أرضيا واستقالليا .كاف يجيد العربية

والفرنسية والفارسية ،وعمؿ في ترجمة العديد مف الكتب ،ولو مؤلفات في التاريخ
واألدب والفيزياء والكيمياء والفمسفة .يعد مف أكثر الشخصيات السياسية المؤثرة في
أواخر العيد القاجاري والحقبة البيموية مف العاـ  1920وحتى العاـ .1953
توفي في العاـ  .1942ينظر  :الشبكة الدولية لممعمومات (االنترنيت ) عمى الموقع
:
www.moqatel.com
()47
()48
()49
()50

روح اهلل رمضاني  ،المصدر السابؽ  ،ص . 70
ـ.س .ال ازريؼ  ،المصدر السابؽ  ،ص .337
المصدر نفسو  ،ص .336
عثماف عمي  ،الكورد في الوثائؽ البريطانية  ،مؤسسة موكرياتي لمبحوث والنشر

 ،اربيؿ  ، 2008 ،ص .461
()51

المصدر نفسو  ،ص .461

( )52المصدر نفسو  ،ص .462

( )53ولد في اسكتمنده في العاـ  . 1880درس في كمية إيتوف ( . )Eatonدخؿ و ازرة
الخارجية في عاـ .1903عمؿ سكرتير لبعثة الرباط في العاـ . 1906عيف السكرتير
الثاني في سفارة بالده في طوكيو بيف عامي

1908و . 1910عمؿ سكرتي ار ثافٍ

لسفارة بالده في بمغاريا في العاـ  .1911شغؿ منصب السكرتير األوؿ لسفارة بالده
في بكيف في العاـ  .1916أصبح القائـ بأعماؿ المفوض السامي البريطاني في
سيبيريا في العاـ  .1920عيف سفي ار لبالده في الصيف بيف عامي 1926و .1933
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شغؿ منصب المفوض السامي لبالده في مصر والسوداف بيف عامي

 1934و

.1936عيف سفي ار لبالده في مصر  ،والمفوض السامي لشؤوف السوداف بيف عامي
 1936و  . 1946عمؿ مفوضاً خاصاً لبالده في جنوب شرؽ آسيا بيف عامي
1946و  .1948توفي في العاـ . 1964
(االنترنيت ) عمى الموقع :
ar.wikipedia.org
()54
()55
()56
()57

تنظر  :الشبكة الدولية لممعمومات
:

//

http

وليد حمدي  ،المصدر السابؽ  ،ص .407
المصدر نفسو  ،ص .407
المصدر نفسو  ،ص .408 -404
طاىر خمؼ البكاء  ،المصدر السابؽ  ،ص .115
()58

أي (االستقالؿ ) وىو حزب سياسي كردي أسسو عدد مف المياجريف الكرد

في الخارج وأكثريتيـ مف اإلقطاعػييف والمالكيف والمثقفيف  ،وانعقد المؤتمر
األوؿ لمحزب في مصيؼ بحمدوف في لبناف عاـ  ، 1927وأدى دو ار خطي ار في
الحركات الكردية في تمؾ المرحمة السيما في تركيا  .لممزيد مف التفاصيؿ ينظر :
عبد الرحمف قاسممو  ،المصدر السابؽ  ،ص .69
()59
()60
()61

طاىر خمؼ البكاء  ،المصدر السابؽ  ،ص .116
عبد الرحمف قاسممو  ،المصدر السابؽ  ،ص .69
مراد واحمد  ،المصدر السابؽ  ،ص .169
()62

()63

فائزة حسيف عباس  ،المصدر السابؽ  ،ص . 94

سابيميو  ،إيراف مستودع البارود  ،تعريب  :عز الديف محمود السراج  ،و ازرة

الثقافة واإلعالـ  ،دار الشؤوف الثقافة  ،بغداد  ، 1913 ،ص .241 -240
()64

()65
()66

المصدر نفسو  ،ص .241

مراد واحمد  ،المصدر السابؽ  ،ص .169
فائزة حسيف عباس  ،المصدر السابؽ  ،ص. 77
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ولياـ ايغمتف االبف  ،جميورية مياباد  ،ترجمة وتعميؽ  :جرجيس فتح اهلل

المحامي  ،دار الطميعة لمطباعة والنشر  ،بيروت  ، 1972 ،ص . 34
Eaglton Jr. W. ,The Kurdish Republic of 1946 , London ,
()68
1963 , P.23.
( )69ىو محمود بف سعيد بف محمد بف حاجي كاكو احمد بف محمد (معروؼ
النودىي )  ،ولد في السميمانية في العاـ  ، 1882ينحدر مف أسرة دينية اتخذت مف
التصوؼ خيا ار فكريا ومسا ار اجتماعيا ليا  .تربى في بيت عمـ وديف وشرؼ ،
عاصر أحداث ميمة كاف ليا اثر واضح في حياتو  ،إذ قفزت بو إلى المواقع القيادية
مف بيف أقرانو مف تمؾ األسرة ( البرزنجية ) آنذاؾ  ،شغؿ الحكومتيف البريطانية
والعراقية بحركات مسمحة عديدة  ،شكؿ حكومتيف في السميمانية خالؿ المدة ( تشريف
الثاني  -1918حزيراف  ، )1919وحكومتو الثالثة في تشريف األوؿ عاـ ،1922
كاف قد أعمف نفسو ممكاً عمى كردستاف في  10تشريف الثاني  . 1922جرت ضد

حركاتو حمالت عسكرية عديدة  .عد مف ابرز قادة حركة النضاؿ القومي الوطني
الكردي في التاريخ المعاصر  .توفي في بغداد بتاريخ التاسع مف تشريف األوؿ مف
العاـ  ، 1956ودفف في السميمانية  .ينظر  :عبد الرحمف إدريس صالح  ،الشيخ
محمود الحفيد والنفوذ البريطاني في كردستاف العراؽ حتى عاـ  ، 1925دار الحكمة
 ،لندف  ،2005 ،ص .387 -1
()70

فائزة حسيف عباس  ،المصدر السابؽ  ،ص77

( )71عبد الستار طاىر شريؼ  ،الجمعيات واألحزاب والمنظمات الكردية في ربع قرف
(  ، )1958-1908بغداد  ، 1989 ،ص . 215

( )72عبد اليادي كريـ سمماف  ،إيراف في سنوات الحرب العالمية الثانية  ،مركز
دراسات الخميج العربي  ،جامعة البصرة  ، 1986 ،ص . 115

( )73ولد في مدينة مياباد في العاـ  .1900ينتمي إلى أسرة معروفة في منطقة
موكرياف  ،درس عمـ الديف عمى يد والده مر از عمي الذي أصبح قاضيا لمنطقة
موكرياف وتعمـ الفارسية والعربية،

وتعمـ  -فيما بعد  -المغات التركية واالنكميزية

والروسية .كانت أوؿ تجربة سياسية لو انضمامو إلى صفوؼ المقاوميف مف مياباد
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ضد القوات العثمانية في العاـ ،1915كما تأثر أيضا باألفكار الديمقراطية التي
أصبحت رائجة بفضؿ الثورة الدستورية .عيف مدي ار لممعارؼ في مياباد في العاـ
 . 1926نقؿ إلى منصب قاضي موكرياف في العاـ  .1931أصبح رئيسا لجميورية
كردستاف في مياباد في العاـ  . 1946اعدـ في العاـ  1947في مياباد  .ينظر :
كماؿ مظير احمد  ،دراسات في تاريخ إيراف  ،ص .285

( )74عبد اليادي كريـ سمماف  ،المصدر السابؽ  ،ص . 116

( )75روح اهلل رمضاني وآخروف  ،المصدر السابؽ  ،ص . 71

( )76صالح إبراىيـ عبد القادر النقشبندي  ،المجتمع الكردي في كردستاف إيراف .
دراسة اجتماعػيػة

سياسية  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،معيد الدراسات

اآلسيوية واألفريقية (سابقا)  ،الجاـ عة المستنصرية  ،1998 ،ص . 124-123

( )77المصدر نفسو  ،ص .124
()78
()79
()80

روح اهلل رمضاني وآخروف  ،المصدر السابؽ  ،ص . 53
صالح إبراىيـ عبد القادر النقشبندي  ،المصدر السابؽ  ،ص .127
جميمي جميؿ وآخروف  ،الحركة الكردية في العصر الحديث  ،ترجمة  :عبدي

حاجي  ،دار الرازي لمطباعة والنشر والتوزيع  ،بيروت  ، 1992 ،ص .207
()81

عثماف عمي  ،دراسات في الحركة الكوردية المعاصرة  .1946-1833دراسة

تاريخية وثائقية ،مكتب التفسير لمطبع والنشر  ،اربيؿ  ،2003 ،ص .731
()82

ولد في منطقة بارزاف في عاـ  .1903شارؾ أخاه األكبر أحمد البارزاني في

قيادة الحركة الثورية الكردية لممطالبة بالحقوؽ القومية لمكرد ،لكف ىذه الحركة تـ
إخمادىا مف قبؿ السمطة

الممكية في العراؽ والقوات البريطانية المحتمة  .نفي إلى

مدينة السميمانية مع أخيو الشيخ أحمد في العاـ  .1935فر مف نفيو في العاـ
 1942ليبدأ حركتو الثورية الثانية  .شارؾ في

جميورية كردستاف في مياباد  ،إذ

اصحب رئيس ارؾاف الجيش فييا في العاـ .1946جرت مفاوضات بينو وبيف عبد
الكريـ قاسـ بشأف القضية الكردية  ،أال أنيا لـ تسفر عف نتيجة  ،أدى ذلؾ إلى
تجدد الصراع مرة أخرى  ،إذ قاـ عبد الكريـ قاسـ

بحممة عسكرية عمى معاقؿ

البارزاني في العاـ  .1961بعد الحرب بيف الكرد بقيادة البارزاني اضطرت الحكومة
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العراقية إلى االتفاؽ مع البارزاني في اتفاقية الحكـ الذاتي لمكرد في العاـ .1970خرج
البارزاني بعد اتفاقية الجزائر في العاـ  1975إلى الواليات المتحدة األمريكية حيث
توفي فييا عاـ  . 1979تنظر  :الشبكة الدولية لممعمومات (االنترنيت ) عمى الموقع
:
ar.wikipedia.org
()83

:

//

http

عثماف عمي  ،دراسات في الحركة الكوردية المعاصرة  ،1946-1833ص

.732

( )84المصدر نفسو  ،ص .733 -732
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فاضؿ البراؾ  ،مصطفى البارزاني  ،األسطورة والحقيقة  ،دار الشؤوف الثقافية

العامة  ،بغداد  ، 1989ص .127
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