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 1924إىل عصبة األمم  قمرب  كوثيقة مل

 د. رياض السندي 

 مقدمة

المنظمات الدولية   باللجوء إىل  رأسها منظمة عصبة  وعىل  قام األثوريون وعىل إختالف فصائلهم 

ي  
بعد الحرب العالمية األوىل. وجاء هذا اللجوء بعد أن إكتشف األثوريون    1920أنشئت عام  األمم الت 

بريطانيا   مقدمتها  ي 
وف  اإلستعمارية  الدول  اطوريةخداع     )أإلمبر

 
وتنك الشمس(  عنها  تغيب  ال  ي 

م  ه  ر  الت 

ي الدولة العثمانية.  لوعودهم  
ي مقدمتهم األثوريي   ف 

ي قطعوها لقوميات عديدة، وف 
ا، فقد حاول لذالت 

ي مطالبهم وطموحاتهم البعض منهم بالبحث عن دولة أجنبية أخرى تحميهم وتدافع عن حقوقه 
ِ
م، وتلتر

ي العيش عىل أرضهم مع  
ون فيها هم وأبنائهم بحرية.  ززين مكر  ف  ، يحيَّ  مي  

ي أرشيف األمم المتحدة،  
نا عىل وثيقة باللغة الفرنسية مقدمة من  ومن بي   الوثائق المحفوظة ف  عبر

؟ أو مليك  من هو ملك  مجلس عصبة األمم". فالكلدان أمام  -ي   قضية األشوري  ملك قنبر بعنوان " قنبر

 ؟وما دور اإلستعمار الفرنسي فيها  ما مضمون هذه الوثيقة؟ وما مالبساتها؟و 

 

 قمرب؟   كمن هو مل

عن  شحيحة  أيدينا  بي    ي 
الت  المعلومات 

إنه   نعرفه  والذي   ، إحدى قمبر رؤساء  سليل 

  .
ً
سابقا العثمانية  الدولة  ي 

ف  األشورية  العشائر 

ق عىل
َ
ئر لقب )ملك أو  رؤساء العشا  وكان ُيطل

( وما زالت التسمية مستخدمة  أو مالك  مليك

 حت  اآلن.  

ا مع  قمبر  عائلة  الدينية  لإختلفت  رئاسة 

توارثت  ي 
الت  ما شمعون  عائلة  لألثوريي   وهي 

البطريركية لألثوريي   منذ عام  الرئ  1318اسة 

ي    ينته  ولم  
ي عام  هذا التوريث الديت 

، 1976إال ف 

)ناطر   بنظام  ُسّمي  كنسي  ي 
وراثر نظام  وفق 
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الكرسي   -كرسيا   ،  ،  ( 1حارس 
ً
حرصا )أبونا(  عائلة  من  بطاركة  رئاستها  عىل  البطريرك  تناوب  من  إبتداًء 

 ( ي 
الثاث  ) 1332-1317طيمثاوس  إيشاي  مار شمعون  بالبطريرك  وإنتهاًء  قرار 1920-1975(،  أن  إال   .)

 ( باصيدي  الرابع  شمعون  مار  البطريرك  أتخذه  النسطوري  البطريركي  عا1397-1437التوريث  ي 
ف  م  ( 

 لواقع قائم منذ  الذي جاء    1450
ً
 )   120تكريسا

ً
(، فقد سبقه خمسة بطاركة لذات  1437-1317عاما

تيمورلنك عام   بعد وفاة  العائلة، وذلك  المحتمل. وُعرف  1405الكنيسة ومن نفس  الخليفة   منصب 

"  للبطريركية الكرسي امار شمعون) بلقب  جميعا  وتلقبوا  .   بناطر كورسيا "حارس  إبتداًء من  لبطريرك  ( 

ي ) 
ي  1975(، وحت  إغتيال مار شمعون إيشاي عام  1395-1365شمعون الثاث 

. وكان هذا النظام الوراثر

ي تصدع هذه الكنيسة األصيلة. 
 ف 
ً
 رئيسيا

ً
 سببا

 
ً
   وخلفا

ً
بطريركا ون  وعشر ثالث  ق  المشر لبطريركية كنيسة  الرسوىلي  الكرسي  توارث  شكمب   ألرسة 

 ولمدة تقارب الـــ  
ً
 ) عا 650شمعونيا

ً
 2 م(.  1975  -1328ما

دىع رئيسها نمرود بك، بي   عائلة مار شمعون وفرع أخر من نفس العائلة يوترجع قصة هذا الخالف  

 مرير   دمويقاد إىل رصاع  نتيجة إنشقاق عائىلي    1903إىل عام  عون  وهو إبن عم البطريرك بنيامي   مار شم
3 ،  ،

ً
ي الحقا : ، األشوريةكما ترويه المصادر وإنشقاق مذهتر  -وتفصيل الحادث كما يىلي

ي  كان البطريرك مار شمعون روئيل  "
ين الثاث  ي شهر تشر

. وأصابه 1902قد سقط من عىل ظهر فرسه ف 

ف الدموي الذي أصابه. ولم   ي نتيجة الب  
 يُ الشلل النصف 

 
بالرغم من جلب   اإلصابةالبطريرك من هذه    فش

ي ربيع  
من أورميا إىل قوذشانوس لمعالجته. لكن البطريرك مار روئيل شمعون   1903الدكتور أوشانا ف 

  
ً
ي متأثرا

ي  1903آذار   29  ته يومبإصابتوف 
قد قام برسامة بنيامي   إىل   1903آذار   15يوم  . كان البطريرك ف 

ي يوم واحد. كان الهدف   فوليط،درجة المطران  
( إىل مطران ف   إياه من هيبذياقنا )الشماس الرسائىلي

ً
رافعا

 من حدوث من هذه الرسامة الشيعة ليؤمن ويؤهل البطريرك أحد أفراد العائلة للدرجة ناطر كرسي خ
ً
وفا

ي الموصل آنذاك مع بقية أفراد آل نمرود ومار   يةفراغ، ألن مار أوراها ميطرافوليط القالية البطريرك
كان ف 

 4.  الكلدانية يهبأالها أسقف برواري لبحث إمكانية االتحاد مع الكنيسة 

 

ي كتابيهما المنشورين عن تفاصيل ملك لوكو بيت بداوي  وقد أورد الكاتبي   يوسف ملك خوشابا و 
ف 

ئلة نمرود عىل يد رجال العشائر األثورية  مقتل العديد من أفراد عاهذا الرصاع المأساوي الذي قاد إىل  

 باإل  28ذكر خوشابا إن عدد القتىل قد تجاوز يو بدفع أو بتغطية من البطريرك وعائلته. 
ً
  ضافة إىل شخصا

عدد أشخاص، كما جرى تعذيب وتهديد    8يذكر لوكو إن عدد القتىل  بينما  .  5  شقيقتهن  نمرود وأبنه وأب

 
1

ا إلى )حامي الكرسي(، ولكننا نرى إن ترجمتها إلى حارس الكرسي هو األصح، بأعتبار  تذهب البطريركية الكلدانية إلى ترجمة عبارة ناطر كرسي  

 ، ومنها جاءت كلمة الناطور أي الحارس. صفة الذي يحرس كلمة ناطر، هي إن 
2

مار     تشابا،  بطـرس  موقع  إالدكتور:  اآلشورية،  واألّمة  المشرق  كنيسة  شهداء  قافلة  في  آخر  وشهيد  الشمعونيين  الشهداء  آخر  شمعون  يشا 

http://marmari.dk/. 

3
 ا بعدها. وم 26، ص 2001، بغداد ثورية المعاصرة لمزيد من التفاصيل عن هذه الحادثة، راجع كتاب يوسف ملك خوشابا، حقيقة األحداث اآل 

4
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5
 . 28-26يوسف ملك خوشابا، مصدر سابق، ص  
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األشخاص باأل من  ذكرهم  وعددهم  ،  والنساء   24سم  الرجال  من   
ً
وثيقة  إ،  شخصا إىل   

ً
تها ستنادا نشر

وت عام و  ة نمرود( )إبن شوشان بالفرنسية ي بب 
 . 6  1949زوجة ملك قمبر ف 

 

ي قانون  
بعة ف  ـّ  بحسب األصول المت

ً
ق  وبعد أن تقرر تنصيب مار بنيامي   شمعون بطريركا كنيسة المشر

ي  
ف  ي  

توف  الذي  روئيل  مار  البطريرك  أخ  إبن  هو  بنيامي    ي  1903/آذار/ 29)مار 
ف  وبالتحديد   ،)

توجه نمرود وإبن عمه يوخنا، ويوسف إبن يوخنا إىل الموصل وتفاوضوا مع بطريرك   1903/شباط/ 04

و  نمرود  وانضّم  بذلك  الكلدان  بطريرك  فرّحب  الكثلكة  إىل  انضمامهم  مار الكلدان حول  وبينهم  أتباعه 

 7. إيشوعياب أسقف منطقة دوري

 

ذكره، آشوري كاثوليكي   لمار الملك قمبر وردا من جيلو، صهر نمرود ا  وكان ملك قمبر بنيامي   وردا 

ي الجزيرة السورية،
ي آشوري ف 

ي سوريا، بإقامة حكم ذاث 
 من فرنسا الكاثوليكية ف 

ً
ّ وعدا ( تلف  ي

أحد و   )كلداث 

 ، ي ساعدته  و المنشقي   عن عائلة مار شمعون، وقد إعتنق المذهب الكاثوليكي
أقام عالقات مع فرنسا الت 

ي إنشا 
يطانية ف  ي للقيام بخطة مماثلة للخطة البر

ي أشوري ف 
ء قوة من اآلشوريي   مع الوعد بإقامة حكم ذاث 

ي 
" من اإلنكلب   ف  الجزيرة السورية، كون فرنسا كانت بدورها تريد سحب مهمة ما يسم "حماية اآلشوريي  

ي  1918العراق. فبدأت إتصاالتها مع الملك قمبر عام  
ال   1920تموز/يوليو    7، وف   الملك قمبر بالجب 

إلتف 

ي قرص رُس 
وت، وخالل ذلك االجتماع أبلغه غورو بأن فرنسا قررت أن تعطي منطقة غورو ف  ي بب 

ُسق ف 

، الذي قام بمراسلة آغا بطرس  ماردين والجزيرة السورية إىل اآلشوريي   وبانه قرر تسليم المهمة إىل قمبر

، فأعجبت الفكرة آغا بطرس.  وع الفرنسي  وبقية الزعماء اآلشوريي   لالنضمام للمشر

وت باللغة العربية، وقد رسقت من  ي بب 
ال ف  وكان آغا بطرس قد وّجه رسالة أخرى إىل نفس الجب 

ال نفسه وهي فتاة آشورية من والدة روسيا كانت تعمل جاسوسة   السفارة الفرنسية من قبل صديقة الجب 

ي بغداد 
، وأرسلت نسخة من الرسالة المشوقة إىل المسؤولي   اإلنكلب   ف    لصالح اإلنكلب  

ً
ي هذا سببا

، وكان ف 

 لطرد آغا بطرس من العراق. 

عنه  عبرّ  الذي  ي 
يطاث  البر القلق  بدأ  الفرنسيون،  به  قام  الذي  التحرك  بهذا  اإلنكلب    علم  أن  وبعد 

 ( برسي كوكس  العراق  ي 
ف  ي 
يطاث  البر السامي  المسؤولي   Percy Coxالمفوض  إىل  الشية  رسالته  ي 

ف   )

بتاريــــخ   يطانيي    ي يعرب فيها عن إحتمال تورط آغا بطرس وأخرين مع  1921  نيسان/أبريل  22البر
والت 

منطقة   إىل  اإلنتقال  اآلشوريي    من  ستطلب  الفرنسية  الحكومة  بأن  لدّي شكوك   " بقوله:  الفرنسيي   

ذلك"  أجل  من  تمت رشوتهم  الذين  اآلشوريي    القادة  بعض  عن  نسمعه  ما  وهناك  وماردين،  الجزيرة 

( وبعدها بدأ التضييق عىل الجب   ال آغا بطرس واألسقف مار رسكيس )أسقف جيلو، قبيلة الملك قمبر

ي 
ي األول والتجأ الثاث 

ف 
ُ
، ثم بعد أشهر ن  من أن يأخذوا منهم اآلشوريي   إىل الفرنسيي  

ً
من قبل اإلنكلب   خوفا

ار  إىل الحكومة العراقية ليصطف إىل جانب بعض الزعماء المعارضي   للقيادة اآلشورية المتمثلة بعائلة الم

 شمعون.  
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 وريي ثأللالفرنسي ستخدام  اإل -

عن  بعيدة  فرنسا  تكن  لم 

الدولة  مع  الدولية  الرصاعات 

خالية  تكن  لم  إنها  العثمانية، كما 

ي ينظر إىل   من األطماع حال أي غرثر

يُض   ف 
 
ي )ت

ق عىل إنها األرض الت  الشر

 )
ً
ال س  ع  و  ا 

ً
ن ب 
َ
بدايات  8  ل وتعود   .

ي شؤون العثمانيي   إىل عام  
م( بي    1535عندما وقعت اتفاقية تجارية )سنة    1535التدخل الفرنسي ف 

ي السلطنة، من بينها 
ي وفرنسا منحت من خاللها فرنسا الكثب  من اإلمتيازات داخل أراض 

السلطان العثماث 

ية الفرنسية. وكان من نتا قية بعد  السماح لها بإرسال البعثات التبشب  ئجها األولية إنقسام الكنيسة الشر

. وفتحت هذه البعثات 1553سنة من عقدها، حيث إنضم قسم منها إىل الكنيسة الكاثوليكية عام    18

ة الواحدة، والقرية الواحدة، والمنطقة  الطريق إىل إنشقاقات أخرى حت  داخل العائلة الواحدة، والعشب 

 الدولة الواحدة. و 
ً
ا  لكل متمرد وباحث عن الحرية خارج  الواحدة، وأخب 

ً
 آمنا

ً
غدت هذه البعثات مالذا

 إطار سلطة الدولة. 

اطورية العثمانية إىل عام   ي اإلمبر
ين الكاثوليك ف  ، حيث إن أقدم  1220وتعود بدايات ظهور المبشر

ي أسسه
ا الراهب  الكاثوليك الذين قدموا إىل القسطنطينية "إسطنبول" كانوا من الرهبنة الفرنسيسكانية الت 

ي روما، 
نطة" مع كنيسة الغرب ف  ق "بب   ي. وكان الغرض من قدومهم هو دمج كنيسة الشر فرانسيس األسب  

القديس   أسسها  رهبنة  وهي  الدومنيكان،  الرهبان  تبعهم  ثم  إىل كاثوليكية.  قية  الشر الكنيسة  وتحويل 

ي دومينيك عام 
 9. 1583م، ثم الرهبان اليسوعيي   "الجزويت" عام 1215اإلسباث 

شيح لمنصب   ، وكالعادة، فقد كان الب  ي تعاملهم مع األثوريي  
يطانيون قد سبقوا الفرنسيي   ف  كان البر

 للخالف بي   عائلة مار شمعون وعائلة نمرود. وكان البطريرك مار شمعون روئيل قد سقط 
ً
البطريرك سببا

ي  
الثاث  ين  ي شهر تشر

ف  نتيج1902من عىل ظهر فرسه  ي 
النصف  الشلل  وأصابه  الذي  ،  الدموي  ف  الب   ة 

ي يوم  
قد قام برسامة بنيامي   من درجة شماس رسائىلي إىل درجة المطرابوليت    1903آذار    15أصابه. وف 

ي يوم واحد. كان الهدف من هذه الرسامة الشيعة ليؤمن ويؤهل البطريرك   10)أي مطران(،
دفعة واحدة ف 

 
8

 . 3:33العهد القديم، سفر الخروج  

9
ا(، نموذج  إيمان عبد الرحمن هياجنة وحنان سليمان مكاوي، التبشير الفرنسي الكاثوليكي في والية األناضول في القرن التاسع عشر )النشاط التعليمي  

 . 729، ص2014، 2، ملحق 41مجلة العلوم اإلنسانية واإلجتماعية، المجلد 

10
في الكنيسة األثورية هناك تسع درجات مقسمة على ثالث مجموعات وهي من األعلى: مجموعة األحبار، وتضم ثالث درجات هي )البطاركة،    

و الكهنة، وتضم ثالث درجات أيضاً  تليها مجموعة  الشمامسة،  المطارنة، األساقفة(،  مجموعة  الكاهن(، وأخيراً  الخور أسقف،  )األركذياقون،  هي 

 Assyrian Churchوتضم ثالث درجات أيضاً وهي )الشمامسة اإلنجليون، الشمامسة الرسائليون، القارئون(، أنظر كتاب، سرمه بيث شمعون،  

Customs - Surma D'bait Mar Shimun, London 1920. 
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 من حدوث فراغ،
ً
وكانت األحقية لهذا المنصب، للمطران مار   أحد أفراد العائلة لدرجة ناطر كرسي خوفا

يطانيون والفرنسيون عىل مرشح   ي القس يوسف. وقد تنافس البر
أوراها ابن أخ نمرود أو ابن عمهم الثاث 

 ( الشاب  بنيامي    براون إىل جانب  المبشر  بريطانيا  فبينما وقف ممثل  للمنصب،    16البطريركية.  سنة( 

 الدومينيكي ا
ي والية وقف ممثل فرنسا المبشر

" نائب القنصل الفرنسي ف  لمعروف بلقب "األب الفرنسي

، حيث تمت رسامة مار بنيامي     ي
يطاث  وان إىل جانب المطران أوراها للمنصب. وكانت الغلبة للجانب البر

ي قوذشانوس صباح يوم األحد 
ي كنيسة مار شليطا ف 

ق النسطورية ف  إىل السدة البطريركية لكنيسة المشر

ن قبل مار اسحق خنانيشوع ميطرافوليط روستاقا، بينما كان مار أوراها مطرابوليت ، م1903نيسان    12

ي الموصل آنذاك مع بقية أفراد آل نمرود ومار يهبأالها أسقف برواري لبحث إمكانية 
القالية البطريركية ف 

 عىل حرمانهم من المنصب. وكانت نتيجة ذلك
ً
، رصاع دموي االتحاد مع الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية ردا

  28ذهب ضحيته نمرود عميد األرسة، والمطران أوراها المرشح البطريركي الخارس، باإلضافة إىل 
ً
شخصا

 11من العائلة ذاتها.  

ومار  عمه،  إبن  ويوخنا  بك،  نمرود  الكثلكة  إىل  وإنضم  الحادثة،  هذه  الفرنسيون  إستغل  وقد 

ي برواري باال، وآخرون.  
ورغم إإلدعاءات الفرنسية بحمايتهم بإعتبارهم  إيشوعياب أسقف منطقة دوري ف 

ي عام  
 أنه جرى تصفية نمرود وعائلته ف 

ّ
عىل أيدي رجال   1914"كلدان المستقبل" أو الكاثوليك الجدد إال

لدور كبب   للتحضب   يطانيي    البر من  بدفع  ذلك جرى  أن  ويبد  مار شمعون،  بنيامي    الجديد  البطريرك 

يطانية.  وخطب  ستلعبه عائلة مار شمعون   للتوجيهات البر
ً
 وفقا

مار  البطريرك  عائلة  ويضم  بريطانيا  يواىلي  األول   :
متصارعي   قسمي    إىل  األثوريون  إنقسم  وهكذا 

ي يواىلي فرنسا ويضم عائلة نمرود. وعندما قرر مار شمعون اإلنضمام إىل جانب الحلفاء 
شمعون. والثاث 

كي فوق  ضد الدولة العثمانية، عارض نمرود ذلك القرار، وفضل
البقاء إىل جانب األتراك، ورفع العلم الب 

ه المحتوم.    داره. إال أن ذلك لم يحميه من مصب 

أبن الملك بنيامي   وردا من جيلو، وهو أشوري   قمبر بعد وفاة نمرود توىل النشاط السياسي صهره  

ي 
( من األشوريي   المهاجرين إىل روسيا عام  -)كلداث  ي جورجي1918كاثوليكي

عائلة من   170ا مع  ، وإستقر ف 

ته.   عشب 

ملك   ي   قمبر كان 
الت  مار شمعون  عمة  مقدمتهم رسمه  ي 

وف  مار شمعون  عائلة  منتقدي  أوائل  من 

 أنها لم تصل إىل باريس للمشاركة فيه، فقد 
ّ
غادرت العراق إىل لندن بقصد حضور المؤتمر المذكور إال

 
11

 .  www.karozota.com(، 1كوركيس، نافذة على تاريخ كنيسة المشرق، موقع كنيسة المشرق القديمة، حلقة ) االركدياقون د. خوشابا 
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ي  
ي مؤتمر باريس للسالم لعام    1920/ 12/ 30كتب ف 

: "لقد باعوا   12  1919إىل ممثىلي األشوريي   ف 
ً
قائال

ي لندن".  أم
ي الغرف الفخمة ف 

 13تهم ومألوا جيوبــهم عىل حساب أطفالنا وأقاموا ف 

 

 ترمجة الوثيقة  -

جمة الحرفية لنص الرسالة المذكورة. هي وهذه   الب 

 

 الكلدان أمام جمعية عصبة األمم -األشوريي    قضية

األشوريون  ي  مندوثر ف 
ل-يتشر يتقدموا  بأن  العدل  الكلدان  محكمة  األمم،  ،  المهيبة  الدوليةعصبة 

ي - الشعب األشوريمطالبات 
 الكلداث 

حصلت عىل وطنها وإستعادت  المظلومة قد  رأينا أن كل األمم والشعوب  منذ نهاية الحرب الكونية  

 أمنها.  
 
ح ي غضون ذلك، فقد ُسم 

- ، وهم األشوريونمسيحية  ها ، وكذلك أكبر أقدم شعوب العالم  بحرمان   ف 

ي العالم  الكلدان  
 لشعبهم بالتشتت ف 

 
ح  من حقوقهم وحريتهم. وُسم 

ً
 أصليا

ً
كما لو لم يكونوا يملكوا وطنا

 لهم. 

ي جميع مؤتمرات  
أسالفنا.    وطنمن  محدد  دعواهم، مطالبي   بإعادة جزٍء  بالسالم، تقدم مندوبينا  وف 

 ما كانت مطالبهم تؤجل. ولكن دائما 

والتعامل مع الشعوب  وإحالله،  لتحقيق السالم العالمي  واليوم نرى إن جمعية عصبة األمم مجتمعة  

دة،    طلبات األشوريي   لذا نالمضطه 
ً
ونأمل أن تؤخذ قضيتنا بعي      الكلدان-ستميحكم بأن نقدم مجددا

 لكي نتمكن من اإلبقاء عىل وجود شعبنا   وأن يتم منح حقوقنا اإلعتبار  
ً
ا أخب 

 رقنا.  وع  

، فإن بشكل قان ومن أجل الحفاظ عىل لغتنا األم والتمتع بحقوقنا  ي
ه  وث 

 يجب أن  
ُ
ح لنت

 
عالعدالة، وي  ا من س قضيتنا، مندوبونا وممثلونا    ترص  در 

ُ
أن ت

ة  
ّ
بدق ص  فح 

ُ
أجله  وت من  ضىح  الذي  األم  وطننا  وإعادة  عليها،  للحكم 

 األبرياء.   أطفالنا  اآلالف من وآالف ونساؤنا  ،رجالنا 

ي  
الت  العدالة  بل هي  هنا،  منكم  نطلبها  أو صدقة  نعمة  ليست  وهذه 

ي أرضنا قد    أزهر ، وكل غصن  من أجل الحصول عليها   قاتلنا ، إلننا  ننشدها 
ف 

ا إرتوى من دما 
َّ
ن م  البعض  للعدالة  .  ء  إنكار عظيم  شعبنا    حرمانوسيكون 

 
12
ن أسس  'مؤتمر باريس للسالم' كان اجتماعاً للحلفاء المنتصرين في الحرب العالمية األولى قرروا فيه كيف يقسمون غنائم المنهزمين، وكيف يحددو  

دولة وكياناً سياسياً. وكان من أهم قراراته    32وشارك فيه مندوبون عن أكثر من    1919. عقد في باريس سنة  1918ام  السالم القادم معهم عقب هدنة ع

ثمانية،  إنشاء عصبة األمم. وقع المشاركون خالله على خمس معاهدات مع المنهزمين )بما فيها معاهدة فرساي مع ألمانيا(، وقسمت أمالك الدولة الع 

خارج أوروبا، وقسمت ألمانيا نفسها، ورسمت حدود جديدة لبعض الدول وأنشئت دول لم تكن من قبل. وفرضت تعويضات على  ومستعمرات ألمانيا 

 1646لجنة، عقدت    52دولة قسمت إلى    27. وشاركت فيه وفود من  1919يناير    18ألمانيا للدول واألمم المتضررة من الحرب. افتتح المؤتمر في  

إلى  جلسة إلعداد التقارير، ب الطيران الدولي،  مساعدة العديد من الخبراء، حول مواضيع شتى من أسرى الحرب، إلى الكابالت تحت البحر، إلى 

- ، ويكيبيديا1919مع افتتاح الجمعية العامة لعصبة األمم. أنظر، مؤتمر باريس للسالم    1920يناير    21المسؤولية عن الحرب. وانتهى المؤتمر في  

 لموسوعة الحرة. ا
 . 23/2/2014(، موقع عنكاوا اإللكتروني في 1922-1919ر كيوركيس، حركة التحرر اآلشورية والتدّخل الفرنسي )آشو 13
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  وشهداء ع  الشجاع،  
ً
ي قانون عادلرقه، ورفضا

ي العالم  لندائه ف 
ي العيش ف 

 من  يَّ ، ونس  وف 
ً
  السابقي     ئهحلفا انا

ي الحرب  نيالمنترص 
 . ف 

ومنذ ذلك الوقت وحت  اآلن، سفك شبابنا  الكلدان من أجل الحلفاء،  - لقد كافح وعاث  األشوريون

ي عام  دمائهم  
سكاننا التعساء إىل الهجرة والفرار  إضطر    1915من أجل حماية وطننا وإستعادة أراضيه. وف 

ي روسيا   من األشوريي   والكلدان  500,000جميع. ومنذ ذلك الحي   تشتت  وتهّجر ال
عىل نطاق واسع ف 

ي  واليونان وفرنسا وأمريكا وبالد فارس ومناطق أخرى حول العالم
ٍ  ، ينتظرون ف  يتمكنوا    لكي ال يطاق  صبر

للبلد الذي نحبه منذ زمن  وكان الوعد الذي قطعه لنا أصدقائنا الحلفاء بإعادتنا  من العودة إىل وطنهم.  

مصائبنا  تحمل  عىل  ساعدنا  الذي  هو  طويل، 

 اناتنا.  ومع

الممتدة   ي 
األراض  إن  يعرف  من فالجميع 

)إربي  شارغات إرويل  قاط(،  و )الشر  14سولدوز  ل(، 

فارس(، حت    كيسانو   16  چاخ  ،15ساري    )حدود 

الموصل،  17  سنجار  تنتمي كما هي  فإنها  بواليتها،   ،

ي  -لألشوريي   
األراض  هذه  عائدة الكلدان.  ليست 

تركيا.  إىل  وال  من   للعراق  هم  سكانها  فغالبية 

 الكلدان. -األشوريي   

، إننا قاتلنا إىل جانب الحلفاء  و 
ً
الكل يعلم تماما

  . كي  
المشب  األعداء  منهم  ضد   

ً
افا وإعب  والحلفاء، 

ي  
األراض  هذه  بإعادة   

ً
وعدا منحونا  قد  بمساعدتنا، 

ي إفتديناها بالكثب  من التضحيات. 
 الت 

الشعب   ي  -وري شأل اإن 
يطالالكلداث  ب المشتت 

بغض النظر و ما هو حق له. بينما عصبة األمم،  إذا ب

ي  الذي قطعه الحلفاء لنا.  الوعد  قد إستبعدت  فإنها  تركيا والعراق،  رغبات وطموحات    عن
إن هذه األراض 

 الكلدان. فشعبنا  -يجب أن تعاد إىل األشوريي   
ً
ا  كثب 

 أن يعيش، و الفقب  الذي عاث 
ً
أن  ، يستحق هو أيضا

. يقيم، إن 
ً
ي إنتم لها دوما

 لم يكن عىل أرض أجداده، فعىل األرض الت 

ة غب  قادرة عىل نيل   ي نإننا مجرد أمة صغب 
عيها؛ ولكننا  الحقوق الت 

َّ
واثقون من روح عدالة عصبة د

ي  وترحب به، ونأمل أن تسمع نداءنا األمم  . بشكل إيجاثر

 
14

 نسمة. 121,975نقدة )بالفارسية: نقده( هي منطقة سكنية تقع في إيران. يقدر عدد سكانها بـ سولدوز هو األسم القديم لمدينة  
15
وتقدر مساحتها    347402م    2016شمال جبال البرز وهي عاصمة محافظة مازندران. بلغ عدد سكانها سنة  ساري من المدن القديمة في إيران في   

 كيلومترا مربعا  5089ب 

16
هي إحدى مقاطعات محافظة غيالن في إيران. عاصمة المقاطعة هي رضوان ،  رضوان شهر  التابعة لمقاطعة  دهستان خوشابراخ قرية من قرى  چ  

 .  نسمة 64,193، بلغ عدد السكان 2006شهر. حسب تعداد 

17
كان يسكنها السريان  كم،  80وتبعد عن مدينة الموصل    ،  سنجار هي بلدة صغيرة تقع غربي الموصل في الصحراء العراقية قرب الحدود السورية  

نها من االيزيديين، سبب التسمية سنجار  المسيحيون وااليزيديين منذ القدم يحيط بها القبائل العربية، على جبل سنجار يوجد قرى صغيرة معظم سكا 

 الموسوعة الحرة.  -أنظر، سنجار، ويكيبيديا لتعود الحد فروع قبيلة شمر )سنجار( التي قطنت في هذه المنطقة وحولها.
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ا بعي    تأخذ  أن  منها  نطلب   الكلدان-األشوريي   طموح  تبار  إلع ونحن 
ُ
خ ي 

الت  الحرب  من   ، 
َ
ها، ضنا

ي قدمناها 
 ، وكل الذي فقدناه. والتضحيات الت 

ليس نطلبه  ما  أشورية  إقامة  إن  اطورية  الحماية إمبر تحت  بحريتنا  نطالب  بل  مملكة كلدانية،  أو   ،

ة  لسلطة مسيحية.   المبارسر

امتقبلوا أيها السادة، أسم                 التقدير واإلحب 

ي -الوفد األشوري                                                            
 الكلداث 

 األمب  مليك قمبر الرئيس:                                                 

 

 مالحظات على الوثيقة  -

: إبداء بعض المالحيمكن   ظات عىل الوثيقة المذكورة، وكما يىلي

وإن كان يعرف   وبلغة رصينة، ونعتقد بأن ملك قمبر إن الوثيقة مكتوبة باللغة الفرنسية،   .1

، إال إنه يتعذر كتابة هذه الرسالة بنفسه، وربما ساعده   اللغة الفرنسية نتيجة تعامله مع الفرنسيي  

 .
ً
ي ذلك، وهذا ال يخل بقيمة الوثيقة إطالقا

 الفرنسيون ف 

 تتكون الوثيقة من أربــع صفحات دون ترقيم.   .2

اليد  .3 بخط  التوقيع  من  خالية  جاءت  الوثيقة  العاإن  جرت  كما  المراسالت ،  ي 
ف  دة 

 الدبلوماسية بي   الوفود والعصبة. 

(، وال نعلم ما أهمية ذلك لدى العصبة. وربما كان ذلك جاء لقب ملك قمبر ب .4 صفة )أمب 

 للقب )ملك( الذي يتمتع به رؤساء العشائر األثورية. 
ً
 مخففا

ً
ا  تعبب 

الفرنسي   18  تو طلب قمبر إىل السيد بول مان  1924/ 9/ 11بتاريــــخ    أحال أمي   عام العصبة .5

ي سكرتارية عصبة األمم قسم مدير الالذي كان يشغل 
 . السياسي ف 

 
18

عاون  ؛ مؤرخ، ولكن مت1956كانون األول/ديسمبر  12 -1877نيسان/أبريل  14ولد في باريس وتوفي في (،  MANTOUX Paulبول مانتو ) 

دخل بول مانتو، ابن أحد الصناعيين، المدرسة العادية العليا واستقبله في تجميع    من ألبرت توماس في وزارة التسلح خالل الحرب العالمية األولى.

ا للتاريخ أصبح أستاذً   1913في كلية تشابتال وفي عام    1906في مدرسة تورغوت الثانوية، ثم في عام    1904التاريخ والجغرافيا. دّرس في عام  

أطروحته في عام    قدَّمالفرنسي المعاصر في جامعة لندن التقى ألبرت توماس، الذي كان آنذاك يساعد لوسيان هير في مكتبة المدرسة العادية. بعد أن 

كرس نفسه خصيصا للبحث والتدريس. وهو  و، ابتعد بول مانتو عن االشتراكية، على غرار العديد من المثقفين حتى الحرب العالمية األولى،  1906

أصبح مترجًما مع فوج المشاة البريطاني الثامن والعشرين.   1915وفي يناير    متذوق جيد للعالم األنجلوسكسوني، وكان يتحدث اإلنجليزية المثالية.

م حيث أعد "األربعة" )كليمنصو، لويد جورج،  وقد دُِعي مانتو كمترجم شفوي لمعظمهم، وكان المترجم الوحيد لمؤتمر السال.  أصيب في حادث حصان

، كان مديراً  1927إلى عام  1920ومن عام  أورالندو، ويلسون( معاهدة فرساي والمعاهدات الفرعية. وقد نشر مانتو في وقت الحق هذه المداوالت.

اسات الدولية في جنيف. وقد أودع جزء من مكتبته ، مدير المعهد العالي للدر1951إلى عام    1927للقسم السياسي في أمانة عصبة األمم، ومن عام  

إلى ماتيلدي دريفوس، وكان بول مانتوس أب لثالثة    1911تزوج في عام    ( في نانتير.BDICوأوراقه الشخصية في مكتبة الوثائق الدولية المعاصرة )

( هو مؤلف كتاب السالم االفتراء أو العواقب  1945أبريل    29  ، توفي في الجبهة في ألمانيا في1913أطفال، إتيان، فيليب وجاك. ابنه إتيان )ولد عام  

  ، أسس شركة "ذكرى ألبرت توماس" وتولى منصب رئيسها. 1954يناير    23في    صفحة.  330،  1946االقتصادية للسيد كينز، باريس، غاليمار،  

   https://maitron.fr/spip.php?article119898أنظر سيرة حياته بالفرنسية، على الرابط: 

 

 

 

https://maitron.fr/spip.php?article119898
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 يف قضية األثوريي التنافس املذهيب  -

بعد تحديد خط    1925منذ عام    بدأت فكرة التخىلي عن بريطانيا بعد تنصلها من وعودها لألثوريي   

األول   ي كانون 
ف  األمم  مجلس عصبة  قرار  بموجب  بروكسل(  )خط  والعراق  تركيا  بي    الفاصل  الحدود 

فت به كل  1925  واعب 
ُ
لته ي جبال حكاري بدولة تركيا، والذي قب 

 معظم مناطق األثوريي   ف 
ق  ، والذي ألح 

ي 
  19. 1926يونيو/حزيران  5من تركيا والعراق بموجب معاهدة أنقرة المعقودة ف 

ي الموصل بتاريــــخ  
ي حررها ف 

ي أوىل مراسالت مار شمعون إيشاي إىل عصبة األمم والت 
وقد جاء ذلك ف 

ين األول    23 )باللغة الشيانية( حملت إىل جانب توقيعه، تواقيع عدد من رؤساء العشائر   1931تشر

ي أستعطفكم بالنظر إ
لينا ونقلنا إىل إحدى الدول تحت حكم إحدى األثورية )ملوك(، جاء فيها: "لذا فإث 

ي سوريا 
الممالك الغربية، وإذا ما ارتأيتم بأن ذلك غب  ممكن، نرجو الطلب من حكومة فرنسا أن تقبلنا ف 

ي العراق أكبر من ذلك، وسنخرج منه". 
 20وتشملنا برعايتها، وذلك بسبب عدم قدرتنا عىل العيش ف 

ي  وهكذا كان التنافس عىل أشده بي   إ
ا وفرنسا وأمريكا حول إستغالل األثوريي   وضحاياهم الت 

نكلب 

ي الحرب العالمية األوىل، فقد إستمرت عائلة مار شمعون تنفذ ذلك حت  النهاية. 
موها ف 

ّ
  21قد

من األتراك راجع   -تسمياتهم  عىل إختالف-كما يجب أن ال يغيب عن األذهان تخوف المسيحيي    

، مما دفع المسيحيي   إىل  ي
ت بطابع ديت  ب ع 

ُ
ي ط

ي لحقتهم أيام الدولة العثمانية والت 
إىل اإلضطهادات الت 

 طلب الحماية من سلطة )مسيحية(. 

 

 
19

 من أهم النقاط التي نصت عليها "اتفاقية أنقرة" ما يلي:  

 تبعية والية الموصل للعراق وتنازل تركيا عن أي ادعاءات بشأنها.  -

غير قابلة لالنتهاك )أعلنت تركيا اعترافها الرسمي بالدولة العراقية  ترسيم الحدود بين البلدين بشكل نهائي طبقا لما يسمى "خط بروكسل" واعتبارها    -

 (. 1927مارس/آذار  15في 

 سنة.  25٪ من عائدات نفط كركوك في الموصل لمدة 10حصول تركيا على نسبة  -

20
 . 23/10/1931في  338وثائق أرشيف عصبة األمم والمحفوظة في مقر األمم المتحدة في جنيف، برقم   

21
 .  89، مصدر سابق، ص 1936- 1918يدري، األثوريون في العراق رياض الح 
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ي 
الديت  التنافس  النساطرة  -كان  وع  ي لمشر المذهتر الطابع  فإذا كان  ي هذا الرصاع، 

 ف 
ً
ي واضحا المذهتر

ي  المنضوين للمع
وع إقامة الدولة األشورية، بدعم من الكنيسة األنكليكانية ف  ي يركز عىل مشر

يطاث  سكر البر

  ، ي
وتستانت  ي تمثل المذهب البر

يركزون   لمعسكر الفرنسي تحت االنساطرة المنضوين    بينما كانبريطانيا الت 

وع إقامة الدولة األثورية   ي اإلشارة لقضية الكلدانية، وكانت العبارة المستخدمة لدى الفرن-عىل مشر
سيي   ف 

ي إشارة إىل المذهب  La Question Assyro-Chaldéenneالكلدانية ) -األثوريي   هي القضية األثورية
( ف 

. وهذا ما كان يشب  إليه أغا بطرس وملك   ي التعريف بوفده إنه وفد الكلدو  قمبر الكاثوليكي
شوريي   أو  أ -ف 

 الكلدان.  -األشوريي   

ين أمام المجتمع   ي إضعاف طلبات األثوريي   مطلع القرن العشر
 ف 
ً
ي كان سببا إن مثل هذا التنافس المذهتر

وعة حت   الوىلي وعصبة األمم. و  ي طريق حصولهم عىل حقوقهم المشر
ما زال هذا اإلنقسام أكبر عائق ف 

 يومنا هذا.  

 يقة تشكل جومع ذلك، فإن الوث
ً
 دبلوماسيا

ً
ي زمن ما بعد الحرب هدا

 لألثوريي   والكلدان لدى عصبة األمم ف 
ي  
ر لها فردية للكل األحوال، محاولة  العالمية األوىل، وهي ف 

ِ
د
ُ
ة أن تكون ضحي   حصول عىل حقوق أمة ق

ية.   ي زمن صعب من تاريــــخ البشر
 عىل مشح األحداث ف 

 

 د. رياض السندي 

ي 
 2020/ 10/ 25كاليفورنيا ف 
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