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  انتفاضة الشیخ عبید اهللا النهري

 الباحثالباحث عبدعبد اهللاهللا شكاكيشكاكي

 مدخل:

بك" "بدرخان انتفاضتي إخفاق بعد العثمانیة الدولة تجاه الكردي الشعب لدى العداء روح اشتدت                

تجاه ومثله وتهجیر، ونفيٍ دمویة مجازر من أعقبتها وما عشر، التاسع القرن منتصف في شیر"                  و"یزدان

إلى العثمانیة الدولة عمدت وقد عشر، التاسع القرن في الكرد ثورات خنق في ناصرتها التي                 بریطانیا

التي كردستان في أصًال القائم االقتصادي التدهور عن ناهیك الشعب، على المتنوعة الضرائب               زیادة

زیادة وبغیة محاصیلهم، وجني أراضیهم زراعة من الكرد یتمكن ولم العسكریة، للعملیات مسرحًا               كانت

في ، بالقوة" االستقرار حیاة إلى المتنقلة الكردیة القبائل تحویل الدولة "قررت الضرائب دافعي                عدد
1

وَسْوق الضرائب دفع من القرار تنفیذ على یترتب وما (قارص)، وسرحد بیازید موش، وان،                والیات:

دفع وقد الشعب سخط زاد ولذلك سنوات، عشر من ألكثر تطول قد التي العسكریة الخدمة إلى                  الشبان

 زعماءهم إلى التفكیر جدیًا للقیام بانتفاضة جدیدة، أو ترك الوطن وااللتجاء إلى روسیا أو إیران.

كردستانیة، مملكة لتأسیس والعشائریة القبلیة المؤسسات مبادرات فشل مرحلة الدین شیوخ استغل              

مع وذلك المقدمة، إلى وبرزت مكانتها وعززت نشاطاتها المشیخیة الدینیة- المؤسسات صّعدت              حیث

حقوقه وحمایة المجتمع إدارة في فشلت التي القبلیة المؤسسة محل لتحل البدرخانیین؛ انتفاضات               انهیار

وقد عشر، التاسع القرن من الثاني النصف في المرحلة هذه استغالل الدین شیوخ وتمكن انتفاضاته،                 وقیادة

كردستان، في راسخة مكانة لهما اللتین والقادریة النقشبندیة الطریقتین شیوخ المجتمع قیادة دور               تصّدر
23

"الشعب كان حیث السومریین، الرهبان إلى جذورهما تمتد ربما أو الوسطى القرون إلى ذلك تعود                 ربما

لع على جانب العمالة والتواطؤ لمؤسسة المشیخة" مع السلطنة العثمانیة.  غیر مطٍّ
4

في (النقشبندیة) الدینیة الحركة شأن تعاظم رؤیتها بعد خاصة الكرد، خیال في یدور بما الدولة علمت                  

التي الشعبیة والجماهیر القبائل من بمؤازرة بل فحسب الدین علماء من بدعم لیس قصیرة، فترة                 غضون

من انتهائها بعد خاصة الالزمة االستعدادات الدولة فاتخذت لمصالحها، حمایة قومي كیان إنشاء إلى                تهدف

هذا واألرمن، اآلشوریین وجیرانهم الكرد ضد بالغة بقسوة و"وان" "Gever "گڤر جبال تمردات               قمع
5

الكردیة القبائل إلیها وانضمت 1875 سنة كیلیكیا" اقلیم "زیتون- في أرمنیة انتفاضة قامت قد قبلها                 وكانت

العثمانیة الدولة عجزت وقد الجبلیة، دیرسم مناطق في مماثلة أحداث قامت كما وجوارها، "ألبستان"                في

  جلیل جلیلي انتفاضة األكراد 1880 ، ترجمة سیامند سیرتي ، دار الكاتب- بیروت 1979ص 1.27
جزئین:2 من االسم یتألف نقشبند" "شاه شیخها ولقب البخاري الدین بهاء محمد الشیخ من ابتدأت سنیة صوفیة حركة النقشبندیة الطریقة                      

وهي "الرابطة" الطریقة هذه یمیز ما ، الكردیة من منحدرة التسمیة أن ویتبین الربط بمعنى و"بند" ، الرسم أو الختم بمعنى                       "نقش"
وبالد القوقاز إلى وسمرقند بخارى من الطریقة هذه انتشرت ، اهللا رسول من شیخه واستمداد شیخه صورة الذكر أثناء المرید                      استحضار
الشیخ موالنا خلفائه ومن سوریا في الطریقة نشر الذي الكردي عیسى الشیخ المشهورین: روادهم ومن والشام والعراق وكردستان                    الهند
السلطان قیام بعد األمام إلى السلطنة مدارس دفع الذي هو خالد وموالنا دمشق، من كفتارو أمین والشیخ السلیمانیة من المنحدر                      خالد
االنكشاریة أمراء محل النقشبندیة شیوخ حّل حیث البكداشیة، شیوخ ومربیهم االنكشاریة تنظیم إلى قاتلة ضربة بتوجیه الثاني                   محمود

 وشیوخ البكداشیة باعتبارهم "المتواطئین الجدد مع السلطنة وازداد نفوذهم في القصور مع مرور األیام".
افریقیة3 في اإلسالم نشر في كبیر دور لرجالها كان الگیالني، القادر عبد الشیخ إلى ُتنسب سنیة صوفیة حركة أیضًا هي القادریة الطریقة                        

االجتماع الحّد، ولزوم والكّد الِجّد والسنة، بالكتاب االلتزام أسسها: أهم ومن المغرب، بالد في األوربي االنتشار وجه في والوقوف                     وآسیا
  واالستماع حتى االنتفاع، حب الشیخ، الدعوة إلى اهللا ومحبة آل البیت وكل األولیاء والصالحین، وقد تفرعت إلى طرائق عدة.

  أوجالن عبد اهللا ، مانیفستو الحضارة الدیمقراطیة الجزء الخامس – القضیة الكردیة ص 4.289
   بلدة ومركز قضاء في اقلیم هكاري على الحدود السیاسیة بین شمال كردستان وشرقها.5
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ومواصلة المقاومة على المنتفضین وإصرار العملیات، ساحة التساع السالح بقوة التمردات قمع              عن

الرشاوى وتقدیم الفرقة وبث الحیلة أسلوب إلى اللجوء الدولة اضطرت مما االستقالل، حتى               الحرب

الضرائب من "إعفاءهم دیرسم أهالي باشا سامح العثماني القائد وعد كما الكردیة، الزعامات               لبعض

پولومور- مدن: عبر و"أرزنگان" "آمد" مدینتي بین وتعبیده طریق فتح على العمل مقابل               المستحقة

األهالي لكّن العاصیة، دیرسم جبال إلى الثقیلة األسلحة نقل من الجیش لیتمكن ، پالو مالزگرد-                 خوزات-

.  ثاروا على زعمائهم وشیوخهم ورفضوا العمل وقتلوا قائمقام دیرسم"
6

وبلغاریا األسود والجبل وصربیا البوسنة في العثمانیة السلطنة ضد السالفیة الشعوب ثورة اندالع مع                

األسود البحر مضایق على السیطرة حول والنمسا وروسیا إنكلترا مصالح وتضارب 1875م،              سنة

بالهدایا وزعمائها الكردیة القبائل وّد كسب الضیق عند كعادتها العثمانیة الدولة حاولت              والبوسفور،

سامح وكلفت المنتفضة الشعوب لمواجهة لجیشها كردیف "الفرسان" من كردیة فرق تجنید بغیة               والوعود،

 باشا بهذه المهمة، لكن األخیر أصیب باإلحباط عندما رفضت القبائل الكردیة االنضمام إلى تلك الفرق.

مع تعاطفًا األكثر المّلیة القبائل زعیم باشا إبراهیم مع العثمانیة الدولة اتصلت ثانیة محاولة وفي                 

عالوة التشكیالت، تلك في لالنخراط استعدادًا یبدوا لم عامًة الكرد أن إال دیرسم، كرد مع وكذلك                  السلطنة

الجیش لمساعدة استعدادهم وأبدوا الروس مع اتصاالت الكرد البگوات من البعض أجرى ذلك               على

الحرب في كردستان طاقات حشد إلى جهتها من بریطانیا عمدت وقد السلطنة، ضد حربه في                 الروسي

للسلطنة، المناوئین الكرد الزعماء إبعاد السلطان من بریطانیا طلبت كما السلطان، جانب إلى روسیا                ضد

المسألة في الرئیسي الدور االنكلیز 1878"یلعب سنة أرزروم في الروسي القنصل كتب الصدد               وبهذا

القضاء كیفیة حول الخطط أدق االنكلیزي المؤلف) السفیر- (یقصد زمیلي فلدى ، األتراك ولیس                الكردیة

تصعید خشیة البریطاني المقترح رفضت العثمانیة الدولة أن للنظر الملفت لكن ، الكرد" مقاومة                على
7

 الوضع المتوتر أصًال.

بعد وخاصة ، الكرد لدى السائد الرأي حسب االنكلیز من وشفافیة اعتداًال أكثر الروسیة المواقف كانت                  

قلوبهم في یحملون أنهم العتقادهم الكرد مع التعامل یفضلون الروس وكان ، البلقان شعوب لثورة                 تأییدها

حربیة مهارات یمتلكون وألنهم الكرد أن ثانیة جهة ومن ، جهة من األتراك تجاه جیل إلى جیل من                    حقدًا

عطفهم كسب إلى الروس عمد ولذلك ، القاسیة الجبلیة طبیعتهم من ورثوها الصعاب تحمُّل وقوة                 فائقة

 واالستفادة منهم وإبعادهم عن اإلدارة العثمانیة ومكائد االنكلیز تجنبًا لشحنهم ضدهم.

 الحربالحرب الروسیةالروسیة- العثمانیةالعثمانیة (1877-1878):

جیش لكن العثمانیة، السلطنة مع استعماریٍة حرٍب لخوض الكاملة االستعدادات الروسي الجیش اتخذ               

تلك على التغلب وبغیة واألموال، والمؤن والعتاد الجنود نقص بسبب علیه یحسد ال وضع في كان                  األخیرة

في ، الدینیة العاطفة الستغالل اإلسالم سبیل في المقدسة" "الحرب الحمید عبد السلطان أعلن                الصعاب

المقدسة الحرب نداء إطالق لكن الروس، مع التعاون ویفضلون السلطنة فیه یعادون الكرد معظم كان                 وقت

المریدین آالف وخلفه القوي النفوذ ذو النقشبندي النهري اهللا عبید الشیخ رأسهم وعلى "الماللي"،                أوقعت

إلى الحرب في الدخول على اهللا عبید الشیخ وافق عندما بالحسبان، یكن لم ما حدث وقد صعب، خیار                    في

في الروسي القنصل وكان ذلك، عكس كانت والتوقعات الواجب أن مع ،1877 سنة السلطان جیش                 جانب

من وقت في أظهروا أبیه وال حسین الشیخ جده وال اهللا عبید "ال مذكرته في كتب قد "إیگناتوف"                    أرزروم

  جلیل جلیلي مرجع سابق ص 6.29
  مرجع سابق ص 7.31
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توّجه وقد ، العثمانیة" للسلطنة معارض موقف في الدوام على وكانوا لروسیا، معادیًا موقفًا                األوقات
8

 الشیخ عبید اهللا فورًا على رأس مریدیه نحو خطوط الجبهة دون أن یفصح عن هواجسه وأسباب انضمامه.

القریبین الكرد كاهل على الحرب عبء ألقى قد العثماني الجیش وكان الطرفین بین المعارك اندلعت                 

السمن من وظرفًا "خروفین عائلة كل على فرض فقد خاصة، "بیازید" والیة وأهالي الحرب ساحة                 من

الراحة أثناء منازلهم في الجنود إسكان إلى إضافة نقدًا، قیمتها تسدید أو الصوفیة الجوارب من                 وزوجًا

سلب إلى واللجوء أرزروم، أهالي من المیسورین على األتاوات بفرض الدولة قامت كما ،                والنوم"
9

الشیخ مریدي بینهم ومن الحرب ساحة من الكرد الجنود من الكثیر فّر لذلك الجنود، رواتب لتأمین                  السكان

عن تنفصل كاملة وكتائب فرق بدأت ثم حدیثة، أسلحة معهم واصطحبوا أسلحتهم تركوا أن بعد اهللا                  عبید

الكرد من قسم وانضم الحرب، ساحة من مریدیه ثلثي فرار بعد نفسه الشیخ انفصل ثم ومن                  الجیش،

 الفاّرین إلى الجانب الروسي.

آمال خّیبوا الكرد "إن العثمانیة: الروسیة- الحرب عن بحث في "نورمان" االنكلیزي النقیب كتب                

الدولة تجاه الكرد بین العداء روح ارتفعت وقد الكردي، الحلیف السلطنة وخسرت الحرب" في                األتراك
10

(العلویة) دیرسم مناطق وفي ودمار، خراب من لحقها وما أراضیها على الحرب جریان بسبب                العثمانیة

الجیش مؤازرة الدولة طلب زعمائهم أحد بك" "قوزاق رفض حیث ومذهبیًا، قومیًا شدة أكثر العداء                 كان

الجیوش بمرور یسمح لم أنه كما ، "بیازید" و "سرحد" على استولت التي الروسیة القوات                 لمواجهة

 العثمانیة على الطرق المؤدیة إلى مناطق الحرب عبر أراضیه.

 مقاومةمقاومة دیرسمدیرسم:

أن سلفًا ولعلمهم الروسیة، العثمانیة- الحرب أثناء لالنتفاضة الالزمة االستعدادات دیرسم أهالي              اّتخذ

وتركوا وأمتعتهم أموالهم بنقل قاموا ولذلك والخراب، للسلب القرى تعریض إلى سیلجأ العثماني               الجیش

الباب كان األثناء تلك وفي العثماني، الجیش ومواجهة لالنتفاضة استعدادًا الجبال صوب واتجهوا               القرى

االنكلیز وكان لالستقالل، الطامحین للثائرین حد لوضع دیرسم إلى الرابع الفیلق وّجه قد (الحكومة)                العالي

الكرد بأن اعترفوا المرة هذه في لكنهم والنهب، السلب بأعمال الكردیة الثوریة النشاطات یصفون                كعادتهم

 ثاروا لهدف االستقالل.

قوات أجبرته حیث أیام، لثالثة واستمرت "خوزات" طریق عن القادم الجیش مع المعارك احتدمت                

جدیدة تعزیزات وصول مع ذلك بعد الهجوم إلى عاد ثم "باخ"، سهل إلى واالنسحاب التقهقر على                  الثائرین

وعندما یومًا، عشر خمسة واستمرت أكبر بشراسة الهجوم كّرروا أیام خمسة و"بعد ثانیة، فّر لكنه                 لهم،

لكّن ، االستسالم" على إلرغامهم المیاه مصادر وقطع الحصار إلى عمدوا الكرد إرضاخ عن               عجزوا
11

الواجب التكتیك حول الثوار خالف بسبب تضعضع قد المرحلة تلك في للدیرسمیین العسكري               الموقف

على الثوار أجبر واسع بهجوم وقام الموقف هذا العثماني الجیش استغل حیث القادمة، المرحلة في                 اّتباعه

  التشتت، لكنهم لم یستسلموا واستمروا في المقاومة بأسلوب حرب العصابات.

وقف على أجبرهم مما العثماني، بالجیش منكرة هزیمة ألحقوا "منذر" وادي في جرت واقعة وفي                 

من كافة والمستعمرین الغزاة على عصّیة دیرسم جبال كانت حیث القتال، ساحة من واالنسحاب                الحرب

  مرجع سابق ص 8.32
  مرجع سابق ص 9.34

  مرجع سابق ص 10.35
  مرجع سابق ص 11.37
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باستقالل تتمتع تاریخها مراحل معظم في دیرسم كانت ولذلك والعثمانیین، والعرب والرومان              الیونان

 ذاتي لمناعة جبالها وشجاعة أبنائها.

كافة العشائریة مكوناتها فیها شاركت حیث العام الشعبي بطابعها غیرها عن دیرسم مقاومة تمیزت                

خاصة، ودیرسمیة عامة كردیة سمة وهي نادرة بشجاعة النساء قاتلت كما (كاألرمن)، اإلثنیة               وكذلك

كردستان، من األخرى المناطق في ألشقائهم ودرسًا الشعبیة للمقاومة جیدًا نموذجًا دیرسم قدمت               حیث

مستقل، وضع على والحفاظ الروس أو العثمانیین لصالح مرتزقة أو كوقود الحروب دخول               بتجنب

ووقف بالصلح التفكیر على الطرفین أجبرت مما العثمانیة، الروسیة- الحروب في الحیاد على               والوقوف

 الحرب.

وغیرها والبریطانیة والروسیة العثمانیة االمبراطوریات سیاسة في واسعة مساحة الكرد إشغال رغم              

كمعاهدات: الدولیة، المحافل في مناقشتها أو مسألتها تداول یجِر لم أنه إَال انتفاضاتها، جراء الدول                 من

كانت العظمى الدول أن إلى هذا یشیر حیث ، برلین" ومؤتمر ستیفانو سان باریس، كینارجي،                "كوچوك
12

الكردیة المسألة طرح جمیعها تجنبت ولذلك لكردستان، المحتلتین واإلیرانیة العثمانیة الدولتین مع              متوافقة

حساب على باستمرار "ابتزازهما لیتم ضعیفتین المحتلتین الدولتین إبقاء أرادوا حیث لمصالحها،              ضمانًا

.  الكرد"
13

 الدولةالدولة العثمانیةالعثمانیة قبلقبل االنتفاضةاالنتفاضة:

حالة وصلت وقد روسیا، مع حروبها جراء خانقة واقتصادیة سیاسیة أزمة في العثمانیة الدولة دخلت                 

وطلبت جهة، من الضرائب نسبة زیادة إلى الدولة عمدت ولهذا ،1878 سنة اإلفالس إلى العامة                 الخزینة

إثر وروسیا وفرنسا انكلترا لصالح بالتنازالت بدأت وقد ثانیة، جهة من العظمى الدول من                القروض

(بریطانیا، القروض أصحاب حصول إلى ذلك وأدى واألمنیة، والعسكریة المالیة الشؤون في              تدخلهم

هیئة "تشكلت السلطنة على المتراكمة الدیون وبسبب خاصة، امتیازات على وإیطالیا) فرنسا              النمسا،

اإلنتاج أن یذكر ، األوربي" المجلس إشراف تحت العامة الخزینة على العثمانیة للدیون مالیة               رقابیة
14

المناطق في خاصة العمل على القادرین تجنید بسبب كبیر، بشكل وقتها انخفض قد والحیواني                الزراعي

قد الماشیة عدد أن مع السابقة السنة قوائم إلى استنادًا الماشیة ضریبة بجمع الجباة قامت وقد                  الكردیة،

 انخفض إلى أقل من النصف بسبب الحرب.

حصولهم لعدم علنًا الرشاوى وطلبهم الموظفین فساد بسبب الكردیة المناطق في الفوضى عّمت ولذلك                

والمؤن العسكریة الثكنات وجود لعدم السكان على الجیش تعدیات وكثرت الشهریة، رواتبهم              على

وانتشار للحبوب، السلطات واحتكار الجفاف بسبب الخبز أسعار ارتفاع ذلك رافق بانتظام،              والرواتب

آالف عشرة وحدها "هكاري" في مات حیث والفقر، والبرد الجوع بسبب والدسنتاریا الكولیرا               "وباء

األرثودوكس12 المسیحیین لحمایة اإلنساني التدخل حق بحجة العثمانیة السلطنة على الروس فرض :1774 كینارجي كوچوك معاهدة                  
 (أي األرمن).

 معاهدة باریس آذار 1856: فرض األوربیون على السلطنة العثمانیة التزام خط إصالحي وتحسین ظروف الرعایا في السلطنة.
في األرمن شارك حیث األرمنیة المسألة تدویل تم وفیها األرمن لصالح مباشرة إصالحات على نصت :1878 آذار ستیفانو سان                     معاهدة

 الحرب الروسیة العثمانیة إلى جانب الروس واستقبلوهم كمحررین ولیس محتلین.
العثمانیین والتزام األرمنیة القضیة تدویل على ونصت روسیا على وانكلترا النمسا من بضغط ستیفانو سان معاهدة الغت برلین:                    معاهدة
في األرمنیة "المسألة ملهب بو دعد د. اهللا عطا راجع (لالستزادة أرزروم. قارص والیات من روسیا انسحاب بعد إصالحات                     بإجراء

  النظام الدولي الجدید" ، مركز الدراسات األرمنیة بیروت 1996.)
  واستمرت هذه السیاسة حتى الیوم (المؤلف).13
  عوني دریة ، عرب وأكراد خصام ووئام ، دار الهالل- القاهرة ص 14.35
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الباب أصدر كما ، ومدیات" بوتان في ومثلهم بیازید في آالف وثالثة (وان) باشكلة في ومثلهم                 إنسان
15

ماردین في الكرد اضطر ولذلك المصیبة، لتكتمل بالمائة خمسین بنسبة العملة قیمة بخفض قانونًا                العالي

 إلى الهجوم على مخازن الحبوب وقتل الموظفین والجنود للحصول على كمیة من القمح.

عند ُأجراء إلى بعضهم ِل وتحوُّ قراهم ترك إلى البائس الوضع هذا إزاء والرعاة الفالحون اضطر كما                  

حیث وجورجیا، روسیا إلى آخرون هاجر كما األناضول، غرب نحو الهجرة إلى بعضهم ولجأ                البكوات،

الحصول في أمًال آرارات جبال عبر الروسیة الحدود نحو األقدام على سیرًا المهاجرین سیول                توّجهت

 على مأوى أو ما یسد رمقهم.

اكتظت حیث هوًال، أكثر وربما نفسها بالدرجة فكان اإلیراني االستعمار ظل في الكرد وضع أما                 

تألفها لم التي الرقیق تجارة وانتشرت وغیرها، سنه) أورمیه، مهاباد، (خوي، والیات: في الجائعین                حشود

القنصل بالغ وحسب األطفال، لبیع مركٍز إلى "دیلمان" مدینة وتحولت تاریخها، طوال              كردستان

مخازن على الهجوم إلى الجائعون بادر حیث سكانها"، جمیع القرى بعض في "مات تبریز في                 اإلنكلیزي

النضال إلى العفوي الهجوم من بالتدریج الكرد انتقل وقد القانون، أو بالنظام آبهین غیر ونهبها                 الحبوب

 المسلح ومن ثم نحو انتفاضة شعبیة عارمة سنة 1880.

 االستعداداتاالستعدادات لالنتفاضةلالنتفاضة:

قوي بنفوذ یتمتع اإلسالمیة النقشبندیة الطریقة شیخ النقشبندي النهري الشمزیناني اهللا عبید الشیخ كان                

قوي اقتصادي بنفوذ یتمتع كان كما العائلي، الرباط من أقوى الطریقة أهل مع عالقته وكانت هكاري،                  في

قریة مائتي من أكثر یملك كان حیث األراضي، مالكي كبار من یعتبر بالتجارة اهتمامه جانب فإلى                  أیضًا،

وكانت طه، الشیخ أبیه عن ورثها أخرى وأجزاًء الشاه، أو السلطان من كهبات منها جزء على                  حصل

رؤیة له كانت كما الفرنسیة، "ریجي" شركة سوى التبغ تجارة في ینافسه وال له تابعة التبغ مزارع                   معظم

في العثمانیة الدولة وموظفي جنود تجاه الجماهیر سخط من استفاد وقد االقتصادي، نفوذه بدافع                سیاسیة

 بلورة أفكاره وتوجهاته السیاسیة ضمن مریدیه في التكّیات التي اتخذها مراكز للتوجیه الدیني والسیاسي.

كافة كانت فقد الكرد، الدین ورجال لشیوخ ملموسة نشاطات أي یلحظ لم الكردي التاریخ أن هنا نشیر                   

ولم السابقة، العشرة القرون طیلة الكرد واألمراء الملوك بید والعسكریة واالقتصادیة السیاسیة              السلطات

التوجیه في دورهم انحصر حیث أمیر، أو ملك مستوى على سامیًا منصبًا دین رجل تقّلد أن                  یسبق

الكنیسة، رجال ذلك في بما الحاكم إشراف تحت موظفین بمثابة وكانوا واإلمامة، الدیني والفقه                والتدریس

رئیسیًا، أوربا في الكنیسة رجال دور كان حین في ، بوتان ألمراء الشعبیة القصص ذلك على                 ویشهد
16

 وكانت ثلثي األراضي والمرافق االقتصادیة تابعة للكنیسة وباباواتها.

العمل عن والفقیه المّال أو الشیخ شذَّ ما وإذا الفالحین، بوضع شبیهًا وضعهم فكان كردستان في أما                   

(الدعاة) الشیوخ عدد كان ولذلك البالد، خارج إبعاده أو الوظیفة من بصرفه األمیر یعاقبه به                 المكلف

أو الدولة من أجورهم ویتقاضون كثیرًا عددهم فكان (المدرسین) والماللي والفقهاء األئمة أما               نادرًا،

علیها یصرف الذي وهو األمیر، واجب من التدریس وخطط والمساجد المدارس تشیید كان حیث                األمیر،

رجال كان ولذلك القرآن، تفسیر أمور في الكردیة" العربیة- أو الكردیة باللغة التدریس و"كان                النفقات
17

  جلیل جلیلي مرجع سابق ص 15.43
  قره مان عبد اهللا ، وطن الشمس ج 2 الفصل التاسع (األدب الشفهي- القصة).16
17Bozarslan Zekȋ r 311 ,:راجع بالكردیة  
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العمل عن لبعدهم خارجیة ارتباطات لهم یكن ولم األمیر، أوامر تنفیذ خالل من الوطن یخدمون                 الدین

الكردیة بالمسألة اهتم من آثارهم في یلحظ لم ولذلك السیاسیة، بالمناصب یحلمون یكن لم كما                 السیاسي،

القرن بدایة في خاني" "أحمدي الشاعر العظیم شیخنا مثل قلیلة باستثناءات االستعمار، من التحرر                وقضیة

ذّم أجلها ومن كردیة، دولة إقامة أجل من للعمل النفوذ وذوي باألمراء ویهیب یحلم كان الذي عشر،                   السابع

برؤیة كردستان عن دافع حیث االستعمار، مناهضة في لتقاعسهم أشعاره خالل من واألمراء               الملوك

الشیخ الدین عالم برز عشر التاسع القرن من الثاني النصف وفي قرون، ثالثة من ألكثر عصره                  سبقت

ربما السیاسي العمل في ولوجه وإّن األمراء، من مساعدة إلى بحاجة یكن لم األخیر ألن النهري، اهللا                   عبید

  كان بدفع الحفاظ على مصالحه االقتصادیة.

عبید الشیخ سعى ولذلك واألمن، بالسیاسة والتجاري االقتصادي النفوذ صاحب یهتم أن الطبیعي ومن                

من الناتج الموضوعي الظرف نضج بسبب خاصة مصالحه، لحمایة مستقلة كردیة دولة إقامة أجل من                 اهللا

للقیام الالزمة اإلجراءات اهللا عبید الشیخ اتخذ ولذلك الكرد، على العثماني المستعمر ضغط               شدة

أجل ومن الثوار، لتموین قواعد قراها وجعلت إیران كرد أیدها كما شدید، بحماس الكرد وأّیدها                 باالنتفاضة

الكردیة "األمة أن فیها یؤكد 1878 سنة في األمریكي القنصل إلى رسالة الشیخ أرسل إلیه یصبوا ما                   تنفیذ

لكن ، والفارسیة" العثمانیة الحكومتان ترتكبها التي البربریة األعمال على ویحتج بذاته قائم              شعب
18

نیة تؤكد تقاریر وصلتها أن بعد خاصة بدقة، التطورات تراقب روسیا وكانت رسالته، أغفلوا                األمریكان

علیها واالعتماد روسیا تأیید لكسب جاهدًا یعمل الشیخ كان حیث تركیا، عن االنفصال اهللا عبید                 الشیخ

أو تركیا وبین بینها حرب نشوب حال في روسیا جانب إلى بالوقوف استعداده أبدى كما بریطانیا، من                   أكثر

في أوصى الروسي القنصل لكن و"آمد"، "وان" في الجبلیة الممرات على سیطرته خالل من                انكلترا،

.  تقریر له "برفض طلب الكرد واالعتماد على السكان المسیحیین في شرق األناضول"
19

االضطهاد من یعانون كانوا ألنهم جانبه إلى واألرمن واآلشوریین العرب استمالة اهللا عبید حاول                

اآلشوریین بطریرك شمعون مار مصر، خدیوي مكة، شریف مع: اتصاالت أجرى ولهذا مثلهم،               العثماني

والكردیة العربیة القوات تكون أن واتفقوا بغداد والیة في العرب من تجاوبًا لقي وقد األرمن،                 وممثلي

 تحت أمرة "فرحان باشا" ، كما حاول الشیخ كسب تأیید الدول األوربیة.

في ومامش) (مانگور قبائل رجال مع الثوار من قسمًا تضم إحداها جبهتین: إلى قواته الشیخ قّسم                  

والعمادیة، الموصل مدینتي على االستیالء ومهمتها القادر عبد الشیخ ابنه یقودها اإلیراني،              الجانب

 واألخرى یقودها الشیخ عبید اهللا نفسه مهمتها االستیالء على المركز اإلداري في مدینة وان.

قبیلة بها قامت عفویة اضطرابات جرت وفجأة الثورة، متطلبات الستكمال جاریة االستعدادات كانت               

عبید الشیخ سارع حیث واالضطهاد، الفقر بسبب العثمانیة الدولة ضد وان مدینة شرق شمال في                 حیدران

انتشار لمنع العثماني الجیش تدَخل وقد الشتاء، حلول حتى واستمرت 1879 آب شهر في لمؤازرتها                 اهللا

الممرات عبر المجاورة المناطق عن وعزلها لمحاصرتها "هكاري" نحو الجیش توّجه كما              االضطرابات،

الحمید عبد السلطان یاور بك" "بحري اتصل ثانیة جهة ومن فیها، الثورة بتحضیرات لعلمهم                الجبلیة

من یتمكن ولم مهمته في فشل لكنه والوعود، بالهدایا وإغرائه االنتفاضة عن ثنیه لمحاولة اهللا عبید                  بالشیخ

 إقناع الشیخ، كما أن الشیخ عبید اهللا أوعز إلى الشعب بعدم دفع الضرائب واإلتاوات للدولة.

  إیگلتن ولیام ، جمهوریة مهاباد ص 18.20
  جلیل جلیلي مرجع سابق ص 19.52

6 
 



firatn.com 

ینبذون كانوا ألنهم تأییدهم، لكسب اآلشوریین مع اتصاالته من إیجابیة نتائج اهللا عبید الشیخ تلقى                 

انتفاضة شمعون" "مار أید ولذلك المذهب، في یخالفونهم الذین البروتستانت األمریكیین             المبّشرین

یعاقب وكان الكرد، عن عامة المسیحیین مع تعامله في یفّرق ال كان الشیخ أن إلى إضافة                  هكاري،

اآلشوري الكردي- التقارب هذا أقلق وقد حقوقهم، إلیهم ویعید علیهم تعتدي التي الكردیة               العصابات

الدولة جانب إلى والوقوف البریطانیة المصالح حمایة باآلشوریین أناطت قد كانت ألنها              بریطانیا،

 العثمانیة في قمع االنتفاضات الكردیة.

الفارسیة الحكومة ارتكبت أن بعد خاصة كردستان، شرق في واسعًا صدًى هكاري انتفاضة لقیت                

اهللا عبید الشیخ وّجهه لنداء وتلبیة لضحایاها، االنتصاف إلى اهللا عبید الشیخ دعا مما الكرد، بحق                  جرائم

اإلیرانیة- الحدود الفور على أفرادها من مسلحة مجموعة عبرت حیث الكردیة، "شكاكا" عشیرة               استجابت

وقد منكور، قبائل زعیم آغا" "حمزه استجاب كما هكاري، في الثائرة القوات إلى وانضمت                العثمانیة

االنتفاضة أن یرون كانوا حیث العثمانیة، الدولة قبل االنكلیز لالنتفاضة الكردیة االستعدادات              أقلقت

لهم، مستعمرات إلى العثمانیة الممالك تحویل أجل من یعملون كانوا االنكلیز ألن للغایة، خطیرة                الكردیة

باشا سامح فیها اّتهم القسطنطینیة إلى رسالة "تروتر" الرائد أرزروم في االنكلیزي القنصل أرسل                ولهذا

الدولة موقف أن السیاق هذا في ونشیر ، االنتفاضة" أهمیة یقّدر "ال بأنه "وان" في العثماني الجیش                  قائد
20

  العثمانیة من االنتفاضة المحتملة كان إیجابیًا بشكل عام، رغبة منها في إضعاف إیران خصمها التقلیدي.

االنتفاضة، استعدادات الستكمال العثماني الجیش مع االضطرابات تهدئة من اهللا عبید الشیخ تمكن               

لجذب جاهدًا یعمل جهته من العالي الباب وكان واسعة، عشائریة تحالفات إقامة أجل من یتحرك كان                  حیث

حقیقت، (وقت، العثمانیة الصحف قامت حیث األرمن، ضد واستخدامهم جانبه إلى والكرد              األوربیین

كانوا جهتهم من واالنكلیز الكرد"، و"أرمنة األرمن" "وحشیة من الكرد لتخویف مقاالت بنشر               عثمانلي)

االتحاد، قیام مسؤولیة ویحّملونه العالي الباب لتخویف ویجهدون كردي عشائري اتحاد قیام من               قلقین

العام الرأي طالب الحق تطور وفي ، االنكلیزي" البرلمان في الكردي االتحاد أصداء "مناقشة               لدرجة
21

بانتفاضة والقیام العالي الباب مواجهة في واألرمن الكرد بین أخوي اتحاد إنشاء األرمني               التقدمي

خبیثًا دورًا لعبوا االنكلیز أن إّال األرمن"، مثل ومستعبدة مظلومة "أمة الكرد یرون كانوا حیث                 مشتركة،

 في إبعادهم عن االتحاد مع الكرد وإظهار أنفسهم كأصدقاء ومدافعین عن األرمن.

أفكاره فیها شرح برسائل وزّودهم الكرد زعماء جمیع إلى مبعوثین أرسل قد اهللا عبید الشیخ كان                  

البیت وبتوحید الكرد، حكم في الحق تملكان ال واإلیرانیة العثمانیة الدولتین أن منوهًا الثوریة،                ومخططاته

مسألة متحضر مجتمع خلق وإن سهلة، مسألة مستقلة دولة وتكوین االنتفاضة نجاح سیكون               الكردي

األرمن مع اتصاالته إلى إضافة والمساندة، التأیید منها طالبًا روسیا إلى مبعوثًا أرسل كما                مضمونة،

االنكلیز مساعي بسبب إیجابیًا ردًا یلق لم لكنه للكرد، مساویة حقوقًا سینالون أنهم لهم والتأكید                 واآلشوریین

 الخبیثة.

المباحثات في واإلیرانیة العثمانیة الدولتین لدى بریطانیا سفیرا شارك االنكلیزیة الجهود سیاق وفي               

بضغٍط وذلك الكرد لمحاربة اتفاقیة على التوقیع إلى الطرفان توّصل وقد والشاه، السلطان بین جرت                 التي

بأن وأخبره (شمدینلي)، شمزینان ببلدة معقله في الشیخ بزیارة االنكلیزي القنصل قام كما السفیرین،                من

صادفت وقد الصدیقة، العثمانیة االمبراطوریة أراضي وحدة تهدد التي االضطرابات منع بریطانیا              واجب
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یسعى التاریخ في مؤتمر أول كان حیث ،1880 تموز نهایة في الكرد الزعماء مؤتمر انعقاد مع                  زیارته

 من أجل وحدة الشعب الكردي.

السیاسي الوضع أن مفادها: برؤیة مستفیضة مناقشات بعد المؤتمر من اهللا عبید الشیخ خرج                

كون األولى، المرحلة في االنتفاضة لتطور المناسب الظرف یشكل إیران في والعسكري              واالقتصادي

یمتلك ال وألنه الدیني، المذهب في االختالف إلى إضافة التركمان، مع حرب حالة في اإلیراني                 الجیش

عند نزوًال وكذلك الثانیة، المرحلة في العثماني النیر من الكرد تحریر وسیكون جبهتین، لفتح الكافیة                 القوة

أو والمذهب الدین وحدة إلى یعود السبب كان ربما العثمانیة، الدولة معاداة بعدم الزعماء بعض                 رغبة

المهام ووّزع إیران، على الحرب إلعالن الالزمة الخطط الشیخ وضع ولهذا البریطاني، الضغط               بسبب

 على القادة المیدانیین في جبهات: سنه ، خوي و أورمیه.

 إعالنإعالن االنتفاضةاالنتفاضة:

المسؤولین إلى الرسائل من مجموعة اهللا عبید الشیخ وّجه للثورة األولى الشرارة انطالقة مع                

السیئة اإلیرانیة الممارسات فیها مبینًا إیران، ووجهاء التبشیریة واإلرسالیات األجنبیة والبعثات             اإلیرانیین

1879 سنة أتباعه من رجًال خمسین بإعدام أورمیه محافظ أقدم كیف رسائله في أوضح حیث الكرد،                 تجاه

تحصى، ال أخرى وجرائم النساء حرمة وانتهاك الموت، حتى خان اهللا فرج الكردي الزعیم بتعذیب وقام ،                 

إلى فیها تطرق أورمیه محافظ إلى رسالة وفي بالثورة، القیام دون حریتهم نیل الكرد على تعّذر                  ولذلك

 خنقه للشعب بالضرائب واإلتاوات والقتل والنفي واتهامه الدائم للكرد بحوادث السلب والنهب.

القوات نحو رجاله توجیه إلى تحضیراته استكمال وقبل 1880 صیف بدایة في اهللا عبید الشیخ اضطر                  

السیطرة تحت الواقعة الكردیة المناطق عمق في توغلت حیث جهتها، من الحرب بدأت التي                اإلیرانیة

تصّدت وقد ممتلكاتها، على واستولت القرى تلك وهدمت لها، الضرائب دفع عن امتنعت والتي                اإلیرانیة

اهللا عبید الشیخ ابن القادر عبد سید بقیادة مقاتل ألف عشرین حوالي عددها البالغة االنتفاضة قوات                  لها

حیث ، وحاصرتهما" وأصفهان أورمیه مشارف إلى ووصلت اإلیرانیة بالقوات الهزیمة            و"ألحقت
22

ضغطت وقد الكردیة، القوات تقدم لوقف العثمانیة والدولة روسیا من المساعدة طلب إلى إیران                اضطرت

بین المساعدات لقطع و"هكاري"، "وان" نحو جیشه لتحریك الحمید عبد السلطان على وروسیا               انكلترا

الشیخ قوات أصبحت وبذلك منه، ُطِلَب ما السلطان ونّفذ الخلف، من وضربها وشرقها كردستان                غرب

 عبید اهللا البالغة حوالي مائة ألف مقاتل عملیًا في قلب الثورة وبمثابة إعالن للثورة.

الجانب (في و"سردشت" "الهیجان" مقاطعتي على االنتفاضة قوات استولت 1880 أیلول بدایة مع               

األثناء تلك في إلیها وانضم االنتفاضة، جانب إلى الكردیة القبائل معظم وقفت التقدم تحقیق ومع                 اإلیراني)،

الثوار ودخل وغیرها، جاف شكاك، دیبوكري، موكري، مامش، مانگور، عشائر: من رجل ألف               تسعون

مخازن كافة على واستولوا المدینة، بمغادرة وحاشیته للمحافظ وسمحوا تذكر، مقاومة دون مهاباد               مدینة

وهدفها مسارها عن تنحرف االنتفاضة جعل سلبیًا دورًا لعب المدینة إمام لكن واألموال،               األسلحة

المقدسةالمقدسة "الحربالحرب الجمعة خطبة في إعالنه وهو أحد، به یكترث لم ربما أو أحد علیه یعترض ولم                   المنشود،

.  علىعلى الشیعةالشیعة اإلیرانیة اإلیرانیة "
23

22Bozarslan Zekȋ r 315 : راجع بالكردیة  
والتركمان23 والعرب الفرس من اإلیرانیة الشعوب معظم حیث فقط، الفارسیة السلطة محاربة یعني ال اإلیرانیة الشیعة على الحرب                    

 وغیرهم شیعة، إضافة إلى نسبة غیر قلیلة من الكرد شیعة وهم القاطنون في اقلیم لورستان وجوارها الذین یسّمون الكرد الفیلیة- المؤلف.
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مقاومة تعترضها أن دون مهاباد مدینة على واستولى األخرى المدن نحو االنتفاضة قوات زحفت كما                 

نحو تقدمت ثم علیها، آغا حمزة فرقة واستولت لیومین قاومت التي "میاندواب" مدینة باستثناء                جدیة،

أرشیفاتها األجنبیة القنصلیات "جهزت حیث المدینة، نحو قدومهم الرعب وأثار "تبریز"، الرئیسیة              المدینة

جریدة وقتئذ فّسرت وقد ، البریدیة" االتصاالت قطع إلى الخوف زیادة وأّدى فورًا المدینة               لمغادرة
24

واتخذت لهم، كمحرر اهللا عبید الشیخ استقبلوا الكرد السكان أن المتالحقة، النجاحات تلك اللندنیة                "التایمز"

وأثناء شؤونهم، لرعایة إداریین وتعیین وممتلكاتهم السكان لحمایة كفیلة إجراءات االنتفاضة             قیادة

 االشتباكات كان الضباط والجنود الكرد في الجیش اإلیراني یقفون غالبًا إلى جانب الثوار.

ألن بنفسه، اهللا عبید الشیخ یقودها كان التي االنتفاضة قوات وجه في وحدها "أورمیه" مدینة صمدت                  

الحادي في المدینة ألهل رسالة الشیخ وّجه وقد وقویة، كبیرة إیرانیة بقوات محاطة كانت                أورمیه

السكان وكان قتال، دون االستسالم السكان من فیها طلب 1880 األول تشرین شهر من                والعشرین

القنصل طریق عن محادثات إجراء طلب الوقت كسب بغیة المحافظ أن إال االستسالم، في                یرغبون

عدم عن للقنصل عّبر وقد المحادثات رفض الشیخ أن إال المدینة، سقوط لتجنب بإجراءات وقام                 االنكلیزي

المساواة قدم على ومعاملتهم المسیحیین بحمایة القنصل وعد قد الشیخ وكان اإلیرانیة، للسلطات               ارتیاحه

بعد إلیها االنضمام وعدم الكردیة الحركة عن المسیحیین إبعاد إلى جهته من القنصل وسعى المسلمین،                 مع

ال كي المسیحیین من إخالئها الشیخ طلب المدینة اقتحام وعشیة إلیها، آشوري ثالثمائة بانضمام علم                 أن

حشد إلى الفور على سارعت حتى أورمیه على بالهجوم العثمانیة الدولة علمت أن وما أذى، أیة                  یصیبهم

الكردیة، الثورة نجاح یعني كان أورمیه سقوط ألن بدایة، األوضاع لترّقب "وان" و "أرزروم" في                 قواتها

 ومن ثم بدأت تناوش قوات االنتفاضة من الخلف.

مدینة نحو إحداها وّجهت فیالق: ثالثة على قواتها ووّزعت االنتفاضة لقمع قواتها كافة إیران حشدت                 

تحرك الثالث والفیلق الثوار، على للهجوم و"خوي" "ماكو" مدینتي من الثاني الفیلق وتحرك ،                "تبریز"

وفي تدریبهم، على أشرفوا قد كانوا نمساویین ضباط برفقة و"قزوین" و"همدان" "طهران" مدن               من

إجراءات اتخاذ على لحمله العثماني السلطان على الضغط وانكلترا روسیا من الشاه طلب نفسه                الوقت

تركمانستان، في تأدیبیة حملة في وقتئذ منشغلة الروسیة القوات كانت حیث الكردیة، الحركة ضد                عسكریة

التخاذ العثمانیة الدولة على وضغطت مكثفًا دبلوماسیًا نشاطًا مارست لكنها التدخل من تتمكن               ولم

تسعة العالي" "الباب أرسل حیث الشاه لطلب االستجابة تمت وقد اهللا، عبید حركة ضد فعالة                 إجراءات

في عسكریة قوات روسیا حشدت كما البریطاني، الروسي- الضغط تحت اإلیرانیة الحدود إلى               كتائب

 "نخجوان" على الحدود اإلیرانیة.

خان" "تیمور شّنه الذي بالهجوم بل اإلیراني، الجیش مع تحدث لم الكبرى المعركة أن له یؤسف مما                   

الثوار معسكر على و"خوي" "ماكو" من قادمین مسلح آالف سبعة رأس على الجاللیین عشیرة                رئیس

على الضغط لتخفیف اهللا عبید الشیخ قوات فاعترضته "سلماس"، طریق عن مهاباد لمدینة               المحاصرین

خان تیمور استغل ثم التراجع، إلى واضطر قواته فیها أخفقت بینهما حامیة معركة جرت حیث                 الثوار،

أقسم قد "میاندواب" محافظ وكان أموالهم، وسلب الثوار عضدوا الذین باألهالي ونكل العسكري               الوضع

لوحشیة تعرضهم إثر للكرد النفسیة الحالة انهارت ولذلك ، یدیه" تحت یقع كردي كل رأس "قطع                  على
25

 الجیش اإلیراني.

  جلیل جلیلي مرجع سابق ص .2471
  مرجع سابق ص 25.77
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متتابعة، انتصارات إحرازهم بعد الثوار أصابت قد النصر ونشوة الغرور أن یبدو أخرى ناحیة من                 

جهة من الشاه نظام على والسخط جهة من الفقر بسبب الغنائم وجمع للسلب الثوار من قسم انصرف                   حیث

ولذلك المعركة، في إلخفاقهم رئیسیًا سببًا هذا كان وقد بیوتهم، إلى عائدین صفوفهم بعضهم وغادر                 ثانیة،

على الحامیة المعركة وباندالع صعبًا، آغا حمزة بقیادة "مهاباد" لمدینة المحاصرین الثوار وضع               أصبح

في اإلیرانیة القوات تغلغلت إثرها وعلى مسعاهم، في وفشلوا كبیرة لخسائر الثوار تعرض مهاباد                أطراف

للنهب مهاباد قرى جمیع تعرضت حیث قویة، مقاومة أي تعترضها أن دون الكردیة األراضي                عمق

"أمر الصدد: بهذا 1881 شباط من الثالث بتاریخ التركیة "وقت" جریدة كتبت وقد والحرق،                والسلب

وأمرهم شّجعهم وقد مزروعاتهم"، وإتالف قراهم وحرق بالكرد الرحمة بعدم الجیش) (قائد ساالر               سپاي

عن یتقاعس من بمعاقبة هددوا كما لهم، المرافقون النمساویون الضباط الوحشیة األعمال تلك               القتراف

 تنفیذ أوامرهم.

وانسحب التراجع، إلى الثوار أعداد وتقلص اإلیراني الجیش ضغط تحت االنتفاضة قوات اضطرت               

"الباب من إیران طالبت وقد ، 1880 الثاني تشرین شهر في هكاري في معقله إلى نفسه اهللا عبید                    الشیخ

 العالي" تسلیمها الشیخ عبید اهللا وأعوانه لمحاكمته، وأیدت طلبها كل من بریطانیا والنمسا.

إال للشاه، تبعیتهم كردستان شرق زعماء معظم أعلن وأعوانه الشیخ وانسحاب الكبیر اإلخفاق هذا بعد                 

رئیسها رفض كما واالستسالم، االنسحاب رفضت آغا" "حمزة رأسها وعلى "مانگور" قبیلة              أن

تعرضت حیث المقاومة، في االستمرار على وأصّر علیه عرضت التي الجزئیة والحلول              المفاوضات

إلى آغا حمزة اضطر وأخیرًا والممتلكات، البشر من فیها بما الشامل للتدمیر القبیلة وقرى                مواقعه

حرب بشن وبدأ اإلیرانیة، العثمانیة الحدود على الواقعة الجبال إلى الشجعان رجاله مع               االنسحاب

المفاجئة بهجماته اإلیراني الجیش صفوف في والذعر الهلع أدخل حیث للمقاومة، سبیًال              العصابات

حیث الدیني، واالستغالل والدهاء الحیلة إلى أورمیه محافظ لجأ الصلح مبادرات تفلح لم ولّما                والقویة،

آغا حمزة أبدى إذا األمان، ویمنحه بسوء یمسه ال أن بالقرآن أقسم المحافظ بأن ویصدقه یخبره من                   بعث

آغا حمزه أخبر عندئذ المسلمین، لدماء حقنًا المبارك العید یوم في للقائه وجاء اإلخالص، جانبه                 من

سالحه وامتشق ذال الموت أبى لكنه له، المنصوب الفخ في وقع العید یوم قدومه ولدى بالموافقة،                  الوسیط

جّز حیث رجاله، مع صریعًا وقع األسد أن إال الالمحدودة شجاعته ورغم قوة، من أوتي ما بكل                   وقاوم

التنكیل من جدیدة موجة إلى كردستان تعرضت ثم هناك، لیعرض أورمیه إلى وأرسله رأسه                المحافظ

الكردیة التمردات تكرار لمنع النائیة إیران مناطق مختلف إلى وُأبِعدوا هائلة، ألعداد القسري               والتهجیر

  الحقًا.

والتفكیر الفشل أسباب لتبیان ذاتیة بمراجعة قام االنتفاضة، أهداف تحقیق في اهللا عبید الشیخ فشل بعد                  

اإلیرانیة الدولتان كانت ثانیة جهة ومن العثماني، االستعمار ضد موجهة جدیدة انتفاضة تنظیم               في

فقد اآلخر، الطرف على اللوم یلقي منهما وكل الكردیة، االنتفاضة حول لبعضهما التهم تتبادالن                والعثمانیة

انكلترا من كل طلبه في ویساعده بحقه، العقوبات أشد وإنزال ومحاكمته الشیخ باعتقال یطالب الشاه                 كان

"وان" مدن: على الغارات بشّن للكرد بالسماح إیران یتهم بدوره العالي" "الباب وكان               والنمسا،

قیام لمنع سریعة إجراءات التخاذ العالي الباب على وانكلترا روسیا ضغطت لذا و"بغداد"،               و"الموصل"

ضروریة إجراءات اتخاذ روسیا من (1848-1896) الدین ناصر الشاه طلب جهته ومن جدیدة،               انتفاضة

 لتعزیز األمن على حدود أذربیجان، كما طلب من الدولة العثمانیة إعاقة أي انتفاضة جدیدة.
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جدیدة، النتفاضة تمهیدًا سابقًا إهمالها تم أن بعد األرمن مع العالقات تصحیح إلى اهللا عبید الشیخ عمد                   

مسلح آالف خمسة حوالي عّبر "وقد واآلشوریین العرب من قبوًال القت قد الجدیدة االنتفاضة فكرة                 وكانت

، حیث عمد إلى تدریبهم على أسس جدیدة.  عربي عن استعدادهم لتلبیة نداء الشیخ باالنتفاضة"
26

توتر وبعد االنتفاضة، بتحضیرات علمت أن بعد "وان" إلى القوات بعض العثمانیة الدولة أرسلت                

مع فوریًا لقاءًا منه طلبت حیث اهللا، عبید الشیخ معقل هكاري إقلیم نحو كبیرة قوات أرسلت                  األوضاع

یحضرها خاصة لجنة تشكیل وطلب ماطله اهللا عبید الشیخ لكن نفسه، السلطان مقابلة بغیة السلطان                 ممثل

لكنه العسكریة، الحشود ووقف السلطان مقابلة وموضوع الكردیة القضیة لبحث األوربیة الدول              ممثلو

إلى سافر حیث المقابلة، على 1881 ربیع نهایة في الشدید العسكري الضغط تحت الموافقة إلى                 اضطّر

السلطان استقبله استانبول إلى وصوله ولدى السلطاني، الشرف حرس من فرسان كتیبة برفقة               استانبول

شرف على التحیة بطلقات المدفعیة ودّوت كبیر شعبي وحشد الرسمیة الشخصیات بحضور الئق               باحترام

 الشیخ عبید اهللا، ومن ثم تحّول الضیف إلى أسیر في قصر السلطان أو ما یسمى "إقامة إجباریة".

في الفطر عید یوم الفرار خطة وأعّد القادر، عبد ابنه مع سرًا الشیخ تواصل القصر في إقامته أثناء                    

فرنسیة باخرة متن على مزور سفر وجواز تاجر بزّي الفرار من تمكن وقد ، 1882 حزیران                  نهایة

عّبر "وان" شمال في أرمنیة كنیسة زار ثم المسلحین، آالف مع ابنه استقبله حیث كردستان، إلى                  ووصل

العثمانیة الدولة وكانت القدیمة، األحقاد كافة بإزالة وطمأنهم الشقیق، األرمني للشعب امتنانه عن               فیها

تعود "بدلیس" في شعبي سوق بحرق قامت عندما األرمن وبین بینه الفتنة زرع وحاولت تحركاته                 تراقب

في ه مقرِّ إلى الشیخ توجه وأثناء بحرقها، الشیخ رجال السلطات واّتهمت األرمن، للتجار محالته                معظم

 "شمزینان" اعترضته قوة عثمانیة وحدث اشتباك أسفرت عن هزیمة القوة العثمانیة.

كل بادرت حیث معًا، واإلیرانیة العثمانیة األوساط في الرعب هكاري إلى اهللا عبید الشیخ وصول أثار                  

وأكد الحیلة من كنوع الشیخ راوغ وقد هكاري، محیط في القوات وحشد الحدود تحصین إلى                 منهما

حقیقة وفي ، ابنه بزواج لالحتفال االستعدادات یجري لكنه حربیة، بعملیات القیام ینوي ال بأنه                 للطرفین

 األمر كان یجري االستعدادات للحرب.

السعودیة المدن إحدى في باإلقامة إلقناعه الشیخ مع اتصاًال األثناء تلك في السلطان سكرتیر أجرى                 

العثمانیة القوات هاجمت عندئذ اقتراحه، رفض لكنه ُمغٍر، شهري راتٍب مع الدولة نفقة على                المقدسة

الثقیلة بالمدفعیة شدید قصف رافقه یومًا، عشر ثمانیة دام حصار وبعد "أورامار" قلعة في الحصین                 معقله

ابنه وأرسل الموصل، إلى مشددة حراسة تحت ونقله اهللا عبید الشیخ اعتقال وتّم القلعة، انهارت أن                  إلى

على السیر مواصلة أراد حیث الشیخ أبیه مكان القادر عبد حّل وقد استانبول، إلى كرهینة صدیق                  محمد

تم قصیرة فترة وبعد العثماني، الجیش مع معاركه في النصر یجانبه ولم مسعاه في أخفق لكنه                  خطاه،

قیاداتهم، من والمقاتلین الزعماء تجرید بعد تخف االضطرابات بدأت ثم مكة، في منفاه إلى الشیخ                 ترحیل

وخمدت والسیاسیة، العسكریة وحدته االستراتیجي الموقع ذا المركزي الكردي الجبلي المعقل حرم              حیث

حقد لكن مستقلة، دولة تحقیق في أحالمهم وضاعت الكردیة القبائل وحدة عرى وتفّككت الكرد                ثورة

ظروف في اهللا عبید الشیخ توفي 1883 سنة وفي متقدا، وبقي یخمد لم المستعمرین على الكردي                  الشعب

أمراض أیة من یعاني یكن لم ألنه مكة، في عامًا وخمسین اثنین یناهز عمر عن الشك یكتنفها                   غامضة

 مستعصیة.

  مرجع سابق ص 26.81
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من تمّكنوا حیث الروس، انتباه االستراتیجي موقعهم في الحربیة ومهاراتهم الكردي النشاط جذب               

وسید خان بدر الرزاق عبد الشكاك، عشیرة رئیس آغا" "جعفر منهم: الكرد الزعماء من عدد من                  التقرب

نقوال القیصر من بدعوة روسیا في الثالثة هؤالء استقبل 1889 "سنة وفي ، اهللا عبید الشیخ حفید                   طه

منهم لالستفادة ، طموحهم" وأثارت خیالهم ألهبت تشجیع ورسائل نفیسة بهدایا محملین وعادوا               الثاني،
27

 مستقبًال.

 تقییمتقییم فشلفشل االنتفاضةاالنتفاضة:

 یمكن إیجاز أسباب فشل االنتفاضة في عدة نقاط أهمها:

 على الصعید الداخلي:

عقلیة بمستوى بقیت وإنما عشر، التاسع القرن نهایة بمقاییس عصري مستوى إلى االنتفاضة ترق لم -                

 القرون السابقة وإن ارتقت من انتفاضة قبلیة إلى تحالف قبلي بقیادة عقلیة دینیة.

رهینة وبقیت الفرنسیة، الثورة أفكار مثل العصریة واإلیدیولوجیات المفاهیم من االنتفاضة قیادة تستفد لم -               

العثمانیة الحكومتین أن اهللا عبید الشیخ أعلن حیث اإلسالمیة، الدینیة واإلیدیولوجیة المتخلفة القبلیة               العقلیة

یضّحوا أن بالقرآن المؤمنین كل من یطلبون أجدادنا وكان تطورنا طریق في عقبة "تقفان                واإلیرانیة

.  بدمائهم من أجل الدین وحریة الوطن"
28

وإبعادها طمأنتها أو جانبها إلى كردستان في والمذهبیة العرقیة المكونات جذب من االنتفاضة تتمكن لم -                

بین التناقضات لخلق العثمانیة االمبراطوریة استغلتها وقد ، البدائیة القومیة رؤیتها بسبب األعداء               عن

الثالثة الشعوب لكسبت معهما متین تحالف عقد تم ولو لصالحها، واآلشوریین الكرد وبین واألرمن                الكرد

لقیادة الرجعیة الفكریة والبنیة فائقة بعنایة طبقت التي تسد فرق- سیاسة لكن والحریات، الحقوق من                 مزیدًا

 االنتفاضة حالت دون قیام تحالف المكونات الكردستانیة.

النقشبندیین الشیخ وأتباع المریدین أن ناهیك القومیة، النزعة من أقوى السنیة المذهبیة النزعة كانت -               

على المقدسة الحرب إعالنها عند مواقعها من الكثیر االنتفاضة خسرت ولذلك فوقیة، طبقة یشكلون                كانوا

 الشیعة.

عبد السلطان قیام إلى أدى ما وهذا المتحالفة، القبائل بین االنسجام وعدم واإلداري التنظیمي الضعف -                

"ألویة الروسي النموذج من استلهامًا الحمیدیة األلویة بتأسیس وذلك الكردیة سیاسته بتطبیق              الحمید

 القوزاق".

 - وأخیرًا وأكثرها أهمیة هو غیاب برنامج سیاسي واضح.

 على الصعید الخارجي:

لالنتفاضة وتهیئته الكردي البیت لترتیب واإلیرانیة العثمانیة الدولتین تناقضات من االنتفاضة تستفد لم -              

التفاهم إلى فورًا تلجآن الدولتان وكانت بینهما، التناقضات حدة ارتفاع عند الحربیة العملیات بشّن                واكتفت

 واالتحاد لمواجهة العدو الكردي المشترك.

  إیگلتن مرجع سابق 27.21
  جلیل جلیلي ، نهضة األكراد الثقافیة والقومیة ، دار الكاتب بیروت 1986 ص 28.15

12 
 



firatn.com 

الثورة قیادة وجهل الصاعدة، الرأسمالیة واألفكار الغربیة الدول مصالح تقییم في السیاسیة الرؤیة غیاب -               

 في فهم نوایا االنكلیز والروس والنمساویین.

حربیة عناصر "الكرد أن الخارج في السائد المفهوم مفعول بقي حیث الفكریة والدعایة التوجیه نقص -                

 طیبوا القلب یمكن استخدامهم بسهولة كمرتزقة بكلمات معسولة".

المتهاویة العثمانیة الدولة مع حدة على كل األوربیة الدول مصالح تقییم من االنتفاضة تتمكن لم -                

 واالستفادة من التناقضات الحاصلة بینها.

مشترك كردي جهد كل على للقضاء غیرها من أكثر تسعى كانت بریطانیا أن إلى االنتفاضة تنتبه لم -                  

 عملیًا، وتتظاهر بمساعدتهم بغیة توسیع نفوذها في إیران والدولة العثمانیة.

القاعدة حیث من بك بدرخان بانتفاضة شبیهة كانت أنها اهللا عبید انتفاضة تقییم یمكن وباختصار                 

لكنها الكرد، جمیع بوحدة وآمنت العثمانیة الحدود تجاوزت حیث شمولیة، أكثر كانت لكنها               الشعبیة

في االنتفاضة قیادة تمكنت ولو كردستان، في األخرى الثقافیة والمكونات الكرد العلویین دور               تجاهلت

مساندة االنتفاضة اكتسبت لو أو الكردستانیة، المكونات واستیعاب والدینیة المذهبیة النزعة من              التخلص

 من إحدى القوى الخارجیة المهیمنة على كردستان (عصرئٍذ) لرّبما تمكنت من تأسیس دولة رسمیة.

قیاسًا كردستان تاریخ في متقدمة نوعیة نقلة بدرخان) اهللا- (عبید االنتفاضتان كانت آخر وبتعبیر                

الالزمة األسس بعض ووضعتا كردستان واستقالل وحدة إلى تهدفان كانتا حیث األخیرة، العشرة               بالقرون

وطنیة تحرر وحركة شعبیة ثورة مستوى إلى ترق لم لكنها قومیة، تحرر وحركة شعبیة تحالفات                 لقیام

محدودة أو شاملة وراثیة كردستانیة مملكة تأسیس (بدرخان) إحداها هدف كان حیث العصر؛ ذلك                بمقاییس

االنتفاضات استمرت وقد سنیة، دینیة مستقلة موحدة كردستانیة دولة تأسیس الثانیة وهدف              المساحة،

الشعبیة لألوساط یسمح ولم الزمن، تجاوزها بدائیة برامج ذات عشائریة اقطاعیة- قیادات تقودها               الالحقة

الكردیة الحركات تدشین عصر بأنه عشر التاسع القرن تقییم یمكن آخر وبتعبیر قیادي، دور أي                 بممارسة

  المناهضة للمحتلین األتراك واإلیرانیین ولكن بأسالیب متخلفة عن العصر.

 

 سید عبد القادر بن الشیخ عبید اهللا النهري رئیس جمعیة تعالي كرد
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