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  شیخ التحریر

  عُبید اهللا َنْهری 



  :مقدِّمات ثورۀ الشَّیخ ُعَبْید اهللا

ــیخ ُعبید  ــاعد الوعی القومی إن ثورۀ الش اهللا َنْهری تمثّل المرحلۀ األولى من مراحل تص
الُکردی، وصحیحٌ أنّ الشعور باالنتماء القومی کان موجوداً فی السابق عند الُکرد، لکن الجدید هو 
إعالن الشـــیخ ُعبید اهللا بأنه یرید تأســـیس ُکردســـتان مســـتقلۀ، یختلف دورها عّما کان یریده 

میر بَدْرخان بک أمیر ُبوتان؛ الذی بســط ســلطته على المنطقۀ ذاتها فی األســالف من أمثال األ
ــنۀ  ــنۀ  1820جنوب شــرقی ترکیا وفی شــمال شــرقی العراق، من س ، وهی 1840حتى س

  المناطق ذاتها التی کانت واقعۀ تحت نفوذ الشیخ ُعبید اهللا.

بدرخان باألهداف القومیۀ، وأن عهد  ما أن عهد الشــــیخ عبید اهللا تمّیز  کن بگ لم ی وب
لک الفروق بروزاً هو  هدین، وأکثر ت ظۀ بعض الفروق بین الع فإن من المهم مالح لک،  کذ
َبنْدیۀ، وباعتباره  ـــَ ـــیخ، وهو لقب یحدّد وظائفه الدینیۀ کزعیم للطریقۀ النَّْقش األلقاب؛ فُعبید اهللا ش

تأثیر حتى فی المناطق الواقعۀ تحت نفوذ زعماء خرین، وإن آ شــــیخاً فقد مارس ُعبید اهللا ال
منصــب عبید اهللا کزعیم قوی ســمح له بأن یوظّف أســلوبه الکالمی الملیء بالعبارات الدعویۀ 
ضایاه القومیۀ، بطریقۀ عجز عنها بَدْرخان بگ الذی لم یکن زعیماً دینیاً،  والرموز الدینیۀ، لخدمۀ ق

نه بمع أن هذا األخیر کان األمیَر األعلى التحاد قبلی. ویرى بعض القومیین ا عد هزیمۀ لُکرد أ

ــا ابن محمد علی پاشــا حاکم مصــر، بدأ بدرخان بگ  1839العثمانیین ســنۀ  أمام إبراهیم پاش
، "ذلک لیس فی المصــادر التاریخیۀ ما یشــیر إلى"یخطط لتأســیس ُکردســتان مســتقلۀ، ولکن 

  ویبدو أن بدرخان بگ کان یطمح إلى إقامۀ حکم ذاتی تحت نفوذ الدولۀ العثمانیۀ. 

سیحیین  ومن ساطرۀ الم ضد الن سیع نفوذه، وحروَبه  ساعی بدرخان بگ لتو المحتمل أن م

، هی التی أتاحت للعثمانیین عرقلۀ الجهود الُکردیۀ، أکثر مما کانت 1845وسنۀ  1843سنۀ 
 األکثر الفرق إنو مســتقبالً. والتالعب التدخل هذا منع على الُکرد شــجّعت أنها کما ،تفعله ســابقاً

 هدفه هو ،گب لبدرخان التقلیدی الذاتی والحکم القومیۀ، اهللا عبید الشــــیخ أهداف بین أهمیۀ

 لىإ التالیۀ الرسالۀ اهللا عبید کتب 1880 سنۀ یولیو/تموز وفی مستقلۀ، ُکردستان بإقامۀ المعلن

  :BAŞKAL باشکال فی CLYTON کالیتون البریطانی القنصل نائب

صۀ، إنه یُعَرف " صیته، دیُنه مختلف، وله عاداُته وتقالیدُه الخا صو شعبٌ له خ األّمۀُ الُکردیۀ 
دین، ... وإن زعماء ووُالۀ ُکردســتان وا من ســواء أکان -بین األمم األخرى بالمؤذین والمفســِ



هم أو ک -رعایا الترک أم من رعایا الفرس هم، لُّوکذلک سـّکانُ ُکردسـتان المسـیحیین، بعضـُ
یۀ)، ومن  فارســــ متفقون على أن األمور ال یمکن أن تســــیر مع الحکومتین (الترکیۀ وال
الضروری فعلُ شیء ما، کی تتفّهم الحکومات األوربیۀ حالتنا، ...  إننا نرید أن تکون شؤوننا 

، کما أن ها][تعلن استقاللفی أیدینا، ... وإالّ فإن جمیع ُکردستان ستأخذ أمورها فی یدیها 
لُکرد غیر قادرین على تحمّل هذا األعمال الشــــّریرۀ المســــتمرۀ، وعلى تحمّل القهر الذی ا

  . "تمارسه علیهم الحکومتان السیئتا النوایا

 وإضافۀ إلى إعالن الشیخ عبید اهللا عن الرغبۀ فی االستقالل، فقد اعتقد القنصل البریطانی
شاملۀ لتوحید شیخ عبید اهللا خطۀ  ه. إن َودیع الُکرد جمیعهم تحت قیادت فی المنطقۀ أن لدى ال

له تمثّل بروز نموذج جدید من القیادۀ بین الُکرد، ولع"ُجَویْدَۀ یعتقد أن ثورۀ الشــــیخ ُعبید اهللا 
ــتان ــهرۀ تاریخیۀ عند "کان أوّلَ وأعظمَ رجلِ دِینٍ قائدٍ فی ُکردس . إن مکانۀ عبید اهللا منحته ش

ضافۀ إلى کونه ه الدینیۀ فإنه اعتبر نفسه قائداً للناس، إالشیوخ فی المجتمع المسلم، وبحکم مکانت
  خادماً هللا. 

صریۀ، وإلى جانب التقوى والطُّ سیۀ ع سیا شیخ بحاجۀ إلى قدرات  هرانیۀ األخالقیۀ، کان ال
ــی على النزاعات، ویقدّم  ــبۀ للخالفات، ویقض ــویات مناس وکان ینبغی أن یتمّکن من إیجاد تس

ی ُتنَجز بین بتغّیرات ســریعۀ، ویجیدَ عملیات التحکیم والمصــالحۀ التاإلعانات التی ُتشــعر المنکو
صیات غیر محلیۀ، والذین ال تکون لهم عالقۀ بالعداوات المحلیۀ التی یمکن  شخ عادۀً من ِقبل 
صافۀ  َسرهم الدینی المقدس، وعلى الح سب أُ شیوخ تقوم على ن شهرۀ ال أن تلوّث أحکامهم. إن 

شدّۀ التأثیر، وع سبۀ إلى الوالهیبۀ و سریۀ دماء غیر محلیۀ، وبالن ساللتهم األ شیخ لى أن تکون فی 
س عبید اهللا، فإنه کان ینتمی إلى ساللۀ یصل نسبها إلى الشیخ عبد القادر الگَیْالنی، ذلک القِدّی

  الشهیر الذی ظهر فی بغداد فی القرن الثالث عشر المیالدی.

 دور الشیخ فی کردستان:

ـــ ـــیخ عبید اهللا الدینیۀ تتیح له أن یکون فی کردس تان على نحو خاص، کانت مکانۀ الش
قوی التأثیر، وإن کثیرین من أتباعه ومریدیه کانوا یعتبرونه کالَمهْدیّ المنتَظر، ذلک المخلِّص 

بالعدل وحیاۀ أفضــل، إن مثل هذه الوالء واالعتقاد انتشــر  -فی آخر الزمان -الذی ســیأتی معه
صادیۀ. فی أوقات کان  شّقات االقت شر المجاعۀ والم سیِ، وتنت سیا سود فیها التذّمر االجتماعی وال ی

، وبرزت 1880وأوائل ســنۀ  1870إن ســلطۀ الشــیخ عبید اهللا بدأت بالبروز فی أواخر ســنۀ 



فی ظروف مشابهۀ للظروف التی برزت فیها سلطۀ  1920یران فی سنۀ پسلطۀ الشیخ سعید 
  الشیخ عبید اهللا.

صۀ التی وُینتَظر  شیخ أن یکون قادراً على إظهار المعجزات، من خالل کراماته الخا من ال
شائع بکثرۀ حول الزیارات المقدسۀ التی دُفن  ساریۀ المفعول بعد مماته، إن هذا االعتقاد  تظل 
شیخ  شیوخ یقدّمون األدویۀ إلى جانب التطبیبات الروحیۀ، وباختصار إن ال شیوخ، کما أن ال فیها ال

ر الطبیب والقاضــی والکاهن والطبیب النفســانی، وتزداد مکانۀ الشــیخ، أو مکانۀ عائلته، یقوم بدو
کلما تمّکن من الدفاع عن الطبقات المســــتغلَّۀ کطبقۀ الفالحین، فتلک هی الطریقۀ الوحیدۀ 

  للحصول على الشهرۀ.

شیخ عبید اهللا على نفوذ قوی، ألن کثیرین من زعماء القبائل دانوا له الوالء ب لقد حصل ال
من خالل الزواج، وکمریدین له، ومن باب رد الجمیل الذی قدّمه لهم، وإن کثیرین من زعماء 

شیخ بعبارۀ  شیخ عبید اهللا عزّز"ُسُموُّک"کبرى القبائل الکردیۀ خاطبوا ال مکانته من  ، کما أن ال
ســــاللته وخالل الزواج من بنات زعماء القرى [المخاتیر]، وفی الوقت الذی کان فیه الشــــیخ 

ــل على بعض الثراء، وکان ذلک  یزوّجون بناتهم من زعماء القبائل، کان من الممکن أن یحص
ضیافاً، یُعتمَد علیه عند الحاجۀ فی کل األوقات،  شیخ کریماً م ضروریاً؛ ألن المتوقَّع أن یکون ال

ین أعداد أتباع ب إنه بحاجۀ إلى المال لجذب األتباع واالحتفاظ بوالئهم، وثمۀ عالقۀ مباشرۀ وجدلیۀ
ستلمها منهم. ضی التی ی شیۀ والنقود واألرا شیخ وکمیات الطعام والما ضافۀ إل ال ى کسب الثروۀ وإ

سسات الدینیۀ  سلطتهم على الفقهاء والمؤ شیوخ  من خالل جمیع أنواع العطایا وبالزواج، کانت لل
إن کثیراً من  نیۀ،(األوقاف) التی تأســســت فی األصــل لصــیانۀ المســاجد واآلبار والمدارس الدی

صۀ بهم، وإن القوانین العثمانیۀ التی  ضی األوقاف کممتلکات خا شیوخ کانوا یتعاملون مع أرا ال

بخصوص األراضی ساهمت فی زیادۀ ثروات الشیوخ، وذلک باعتبار بعض  1858صدرت سنۀ 
ء اما یمتلکونه من أراض على أنها ُملک لهم، وإلى جانب اآلغاوات (مالکی األراضــــی) وزعم

القبائل، والقادۀ، وموظفی الحکومۀ، وکبار التجار، کان الشــیوخ مســتفیدین من قوانین األراضــی، 

 1830ین نفوذَهم البالغ القوۀ فی المجتمع الکردی، بعد ســقوط اإلمارات الکردیۀ ســنۀ مســتغّل

ســاعد أصــحاب  1858، وإنّ منحَ األراضــی للشــیوخ ولزعماء القبائل بعد ســنۀ 1840وســنۀ 
ب الســیاســیۀ على إنشــاء مراکز ِقوى، وکانت الدولۀ العثمانیۀ راغبۀ فی إنشــائها، خالل المناصــ

  النصف األخیر من القرن التاسع عشر، فی شرقی األناضول وفی العراق. 



  ملء الفراغ القومی:

إن قیام الدولۀ العثمانیۀ بالقضــاء على اإلمارات الکردیۀ شــبه المســتقلۀ، وخاصــۀ فی عهد 

، مهّد الطریق للشیخ ُعبید اهللا کی َیبرز کزعیم کردی 1839 - 1808الثانی  السلطان محمود
قومی. إن القضــاء على األمراء الکرد أدّى إلى انتشــار الفوضــى وقطْع الطرق بشــکل زائد، ونجم 
سۀ، وتعیین زعماء محلیین غیر ذوی أهمیۀ، أنْ تفاقمت العداوات وأعمال  سیا عن تنفیذ هذه ال

رغم من ســیاســاتها هذه عجزت الدولۀ العثمانیۀ عن فرض ســلطۀ مرکزیۀ فی الثأر الخاص، وبال
تلک المناطق، وأُثقِل کاهُلها بمشــکالت هائلۀ فی شــرقی األناضــول، وفی الجزء األوربی الواقع 
تحت ســلطتها، وفی األقالیم العربیۀ، إضــافۀً إلى أن الدول األوربیۀ واجهتها بکثیر من التحدیات 

  لدولۀ العثمانیۀ عن ملء الفراغ الناجم عن غیاب األمراء. والطلبات، وعجزت ا

شیوخ، وقد  سیۀ والدینیۀ کانت مهیَّأۀً إلحداث التغییر فی نفوذ ال سیا ضاع ال وهکذا فإن األو
ـــیوخ إلى  ـــول الش لیالً فقط دمکانۀ القادۀ القومیین بین الکرد لیس "الحظ َودیع ُجَویْدَۀ أن وص

على اإلجالل العظیم الذی کانوا یحظون به بسبب میزاتهم الدینیۀ، وإنما یشیر أیضاً إلى أنه، بعد 
ســــقوط األمراء العظام، لم یکن ثمۀ شــــخصــــیۀ علمانیۀ تحظى بمکانۀ مرموقۀ بین الکرد. إن 

اغ الحاصل راستعداد الکرد للقبول بالشیوخ کقادۀ یوّضح مدى شعور الکرد بحاجتهم إلى ملء الف
  . "فی السلطۀ بسبب غیاب األمراء

إن غیاب بعض الشــخصــیات الســامیۀ کان أمراً غیر متوافق مع المجتمع الکردی، وإن 
ــــائریۀ  وجهۀ النظر االجتماعیۀ تعّزر النتیجۀ القائلۀ بأن عودۀ اإلمارات الکردیۀ إلى وحدات عش

سنۀ، وبع شیوخ. وطوال ثالثین   1847د دمار اإلمارات الکردیۀ صغیرۀ مهّدت الطریق لحکم ال

کانوا أقل قدرۀ  -Van Bryinessenن بروینســــّ  انڤ ینوّه کما -الکرد فإن ،1880 –
سواء أکانت دولۀ کردیۀ أم دولۀ عثمانیۀ، وکانوا أقل قدرۀ على التقدم  ضمن دولۀ؛  على االنتظام 

ــۀ بهم، ویعتقد  ــیس دولۀ خاص ن انڤنحو تأس ــّ نی توافر کردیۀ ال یعال اإلمارات إلغاء أن بروینس
شر، ولذلک کان إلغاء اإلمارات الکردیۀ خطوۀ تراجعیۀ فی مسار التطور  قاعدۀ أفضل للحکم المبا

  االجتماعی، وبعیداً عن إمکانیۀ إیجاد دولۀ محتملۀ.

صول تطور کهذا، لکنها  إن المیول نحو الحکم القبَلی کانت ال تزال قویۀ بما فیه الکفایۀ لح
ــبما یبد -کانت ــکّل  -و لیحس ــراً"أضــعف من أن تش عد من ِقبل األمراء الکرد، ب "حکماً مباش

ۀ إلغاء اإلمارات الکردیۀ التی مهّدت لنشأۀ حرکۀ الشیخ عبید اهللا االستقاللیۀ، باالستناد إلى شعبی



الطرق الصـــوفیۀ. إن الدولۀ العثمانیۀ انتهجت نهجاً علمانیاً طوال القرن التاســـع عشـــر، وورثتها 
ۀ الترکیۀ التی تابعت ذلک النهج فی القرن العشــــرین، باســــتثناء َعقدین من حکم الجمهوری

الذی تبّنى نموذج الحرکۀ القومیۀ فی ظل  1909 - 1876الســــلطان عبد الحمید الثانی 
الشــــیخ عبید اهللا حتى عهد الشــــیخ  عهد الزعامات الدینیۀ، وظل هذا النموذج یتراوح بدءاً من

ــعید.  فیه إلغاء اإلمارات الکردیۀ ونتائجها یهّیئ الُمناخ لنهضــۀ الشــیوخ وفی الوقت الذی کان س

شجّعت الشیخَ عبید اهللا  1878 - 1877الترکیۀ  -کقادۀ سیاسیین، فإن آثار الحرب الروسیۀ
مۀ  عا عۀ والجوائح ال جا ها الخراب والم بت مع هذه الحرب جل جه القومی؛ إن  نام على بلورۀ بر

عیشون لعنف، إن سکان األقالیم الشرقیۀ من اإلمبراطوریۀ کانوا یمصحوبۀً باألوبئۀ واللصوصیۀ وا
  صعوبات ومآزق قاتلۀ.

 أَرمنیۀ: -تخوّفات کُردیۀ

لدولۀ الُکردیۀ یتمثّل فی  إن العامل الذی عجّل مبادرۀ الشــــیخ عبید اهللا إلى إعالن ا

 العثمانیۀ، إن -کنتیجۀ للحرب الروسیۀ 1878یولیو/تّموز سنۀ  13الموقَّعۀ فی معاهدۀ برلین 

مادّۀ ( وبِْلم 61ال فأ ســــُ حت Sublime Porte) تنصّ على أن مر ، ینبغی أن یکون ت
التحســـینات واإلصـــالحات التی تقتضـــیها المتطّلبات المحلّیۀ فی األقالیم المســـکونۀ من ِقبل "

َمن أمنَ األرم رکس والُکرداألرمن، وتَضـــْ ، وکان على الدول األوربیۀ أن "ن من اعتداءات الشـــَّ
رمنی یبدو الخوف من الصعود األ"تشرف بنفسها على تطبیق اإلصالحات. وذکر َودیع ُجَویْدَۀ أن 

  ."کأنه کان أقوى األسباب التی تقف فی ُکردستان وراء محاوالت الشیوخ توحید الُکرد

ّسست دولۀ أرمنیۀ، فإن هذه الدولۀ وقد انتشرت اإلشاعات فی شرقی األ ضول أنه إذا تأ نا
ستقوم فی المناطق نفسها التی ستقوم فیها الدولۀ الُکردیۀ، أو فی المناطق المتداخلۀ مع المناطق 

ما هذا الذی ") قال: 61الُکردیۀ، ویقال إنه حینما ســمع الشــیخ عبید اهللا بمضــمون المادۀ (
تقلۀ فی وان، وأن النَّســاطرۀ ســیرفعون رایۀ بریطانیا، أســمعه، بأن األرمن ســیقیمون دولۀ مســ

سیعلنون أنهم مواطنون بریطانیون؟  ساءو ضطررت إلى تجنید الن سمح بذلک، حتى لو ا . "لن أ
ومن هنا فصاعداً، أصبح الشیخ عبید اهللا أکثر تصمیماً على مقاومۀ اإلصالحات التی کانت ستقود 

  م دولۀ ُکردیۀ.إلى قیام دولۀ أرمنیۀ، وتَُحول دون قیا



دلّ على أنه ی -ویبدو أنه کان قراراً جدّیاً -إن إعالن الشــیخ عبید اهللا بأنه ســیجنّد النســاء
کان حقاً قائداً ُکردیاً من نمط جدید، وإن وصــول القناصــل البریطانیین إلى ُکردســتان، بحســب 

سنۀ  4شروط التحالف الدفاعی من  صال1878یونیو/حزیران  شرفوا على اإل حات، أثار ، کی ی
ــابق مثیل، والحقیقۀ أن القناصــل  ــدیدۀ عند الُکرد، وإن هذه المخاوف لم یکن لها س مخاوف ش

سیوّف سهم اعتقدوا أن ذلک  صرۀ (المتخلِّفۀ)"ر أنف سیا القا صل ، وکان القن"الحمایۀ آل شاعَل "ا م
ى طلب لأمل بالنسبۀ إلى المسیحیین المضّطهَدین والمقهورین فی شرقی ترکیا، ویشجّعونهم ع

  ."العدالۀ

ساطرۀ أن یتمتّعوا بمزید  صۀ لألرمن والن ستتیح الفر صالحات، التی کانت  ومنعاً لتحقیق اإل
سیۀ متطّورۀ،  ستراتیجیۀ دبلوما شیخ عبید اهللا إ شاء تمن القوۀ واالستقاللیۀ، أطلق ال شتمل على إن

ن أحد األســــباب الرئیســــیۀ . وقد ذکر َودیع ُجَویْدَۀ أاالتحاد الُکردی، وهو أوّل تحالف من نوعه
لنجاح هذا االتحاد الُکردی القصــــیر العمر کان یتمثّل فی دعمه من ِقبل الدولۀ العثمانیۀ؛ ألنها 
کانت تقاوم تنفیذ اإلصالحات التی کانت ستؤدی إلى فقدان مزید من األراضی التابعۀ لها، وإن 

مالک الدولۀ ى فقدان متواصل ألاإلصالحات السابقۀ، التی تمّت فی القرن التاسع عشر، أدّت إل
العثمانیۀ فی البلقان، کما أن معاهدۀ برلین، واتفاقیۀ قبرص، أدّتا إلى نتائج مماثلۀ واضــحۀ فی 

  مصر (ِفقدان مصر).

ــــألۀ األرمنیۀ، وذلک "إن األرمن کانوا یؤکّدون أن هدف االتحاد الُکردی  هو خنق المس

لم یردع العثمانیین عن  1879الحکومۀ فی سنۀ  . حتى إن الثورۀ ضدّ"بخلق المسألۀ الُکردیۀ
دعم نشاطات الشیخ عبید اهللا واالتحاد الُکردی. أضف إلى هذا أن الشیخ عبید اهللا وقّواته قدّموا 
دعماً متمّیزاً للعثمانیین فی حربهم (الجهادیۀ) الجدیدۀ ضــــدّ الروس. وقد احتفظت قّوات عبید 

م ها لهم العث قدّم حۀ التی  باألســــل مارْتِینی اهللا  نادق من نوع  ها ب ما فی انیون خالل الحرب، ب

Martini.لقد اعتقد العثمانیون أن الُکرد یمکن أن یعودوا علیهم بالنفع مرۀ أخرى ،  

  نهایۀ قائد الثورۀ:

سنۀ  ضی الواقعۀ تحت نفوذه،  1880وفی  ّسع األرا شیخ عبید اهللا إیران، کی یو هاجم ال
کانت إیران ضــــعیفۀ، واإلیرانیون شــــیعۀ، ورغم أن العثمانیین إن أتباعه الُکرد عبروا الحدود، و

دعموا االتحاد الُکردی، کان من الممکن للشــــیخ عبید اهللا، فی بعض األوقات، أن یعزّز قواته 
ــتقلۀفی إیران،  ــتان المس ــیس ُکردس ــهّل تأس لى . إن خطط عبید اهللا وأحالمه هبطت إکی ُیس



ون جیشــــَه هزیمۀ نکراء، ورغم أن العثمانیین قاموا درجۀ الصــــفر فی إیران، فقد هزم اإلیرانی
بأعمال عســــکریۀ ضــــدّه حینما عاد إلى المناطق التابعۀ لهم، فمن المحتمل أنهم فعلوا ذلک 

  لسببین: 

  : أنهم دُفِعوا إلى فعل ذلک تحت ضغط الرأی العامّ األوربی. السبب األول -

ــبب الثانی: - ــ أنهم اعتقدوا أن دعم القومیۀ الُکردیۀ الس یطرۀ یمکن أن یجعلهم خارج س
  الدولۀ العثمانیۀ. 

تانبول فی  خذ إلى إســــ ید اهللا، وأُ یۀ القبض على الشــــیخ عب مان قت القّوات العث قد أل ل

، وبعد أن بقی هناک عدّۀ أشــهر، نجا وعاد إلى مســقط رأســه مدینۀ َنْهری، 1881یولیو/تّموز 
شیخ عبلکن  ضبۀ على ال سبب أفعاله ید اهللالُقوى األوربیۀ کانت ما تزال غا سیحیین  ب ضدّ الم

النَّســاطرۀ [اآلشــوریین]، وضــغطوا على الباب العالی [الحکومۀ العثمانیۀ] إلرســال قّوات ضــدّ 

  .1883الشیخ عبید اهللا، وقد تم اعتقال الشیخ وُنفی إلى الحجاز، وتوّفی هناک فی مکۀ سنۀ 

ســألۀ ردیۀ ألجل االســتقالل مإن هجمات الشــیخ ُعبید اهللا على إیران، جعلت الحرکۀ الُک
رات عواعتبرتها الُقوى الدولیۀ حینذاک أمراً غیر مقبولدولیۀ،  لى ، وکانت تلک المواقف مؤشــــِّ

ستقبل؛ إن  شبیهۀ فی الم سیا لم تکن راغبۀمواقف  ضی ال رو شیء من األرا سارۀ  تابعۀ فی خ
بنود معاهدۀ خضــع للنفوذها، والتی کانت فی معظمها أراضــی ُکردیۀ تقع فی شــرقی ترکیا، وت

ۀ  إذا کانت دولۀ  برلین، وما کانت لروســیا فائدۀ فی قیام دولۀ ُکردیۀ على تخوم القوقاز، وخاصــّ
ـــیا ما لقیته فی هذا  ـــبندیۀ، وکان یکفی روس ـــیوخ الطریقۀ النَّقش تتأّجج بالتوجه الدینی بقیادۀ ش

سنۀ َفوی  صَّ سماعیل ال شاه إ ، والتی قمعتها 1840 المجال من الحرکات التی کانت موالیۀ لل
  بصعوبۀ شدیدۀ.

ی ذلک ؛ ألنها ما کانت ترغب فی أن یؤدّبریطانیا معادیۀ لحرکۀ الشـــیخ عبید اهللاوکانت 
ـــیا، وکانت  ترى أن حرکۀ کهذه ســـتضـــرّ  إلى نشـــوء موقف ینتج عنه تقارب بین إیران وروس

سیا، وکانت اإلمبراطوریۀ الع سط وجنوبی آ ساتها اإلمبراطوریۀ فی و سیا ی القوۀ الوحیدۀ ثمانیۀ هب
قیادۀ الشــیخ، ترید اســتخدام االتحاد الُکردی، بالتی یســتمدّ منها عبید اهللا الدعم الکبیر، إنها کانت 

 علیها، وکذلک ضدّ الدول األوربیۀ، وخاّصۀ  ضدّ بریطانیا وروسیا، وکانت ضدّ اإلصالحات المفروضۀ
دولۀ العثمانیۀ ، ومن المحتمل أن النحو االستقالل استخدام الُکرد لخنق الحرکۀ األرمنیۀترید أیضاً 



ّنۀ التابعۀ إلیران،  کانت ترغب فی تعویض خســـائرها فی أوربا بإعادۀ احتالل مناطق الُکرد الســـُّ
  ومناطق الشیعۀ الناطقین بالترکیۀ فی أذربیجان.

قُوى  کانت جمیع الوفی نهایۀ هذه المرحلۀ األولى من مســــیرۀ الحرکۀ القومیۀ الُکردیۀ، 
 -إضــافۀ إلى أنه ،ضــدّ الحرکۀ الُکردیۀ االســتقاللیۀ -کما تأکّد فی معاهدۀ برلین -األوربیۀ الکبرى
ــیر إلیه ــدّ حرکۀ کهذهکان لکلّ من  -کما أش ۀ للوقوف ض ــّ ــباُبها الخاص ــیا أس إن  ،بریطانیا وروس

ۀ الُکردیۀ، لکن لیاإلمبراطوریۀ العثمانیۀ وحدها کانت لها أســـبابها الخاصـــۀ لدعم الحرکۀ االســـتقال
  بالطبع لیس إلى درجۀ السماح بقیام دولۀ ُکردیۀ مستقلۀ.
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