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موقف الصحافة العراقية من أوضاع ادلسيحيني يف منطقة عشرية كواين سنة 5291
(دراسة اترىبية)
شّبزاد زكراي دمحم
فاكلٍب الَببية ،جامعة زاخو ،اقليم كوردستاف-العراؽ

(اتريخ القبول ابلنشر 01:كانون الثاين)0100 ،

اخلالصة
تت ناول الدراسة صدى االضطهاد الذي تعرض له ادلسيحيون يف منطقة كواين سنة  5291يف الصحافة العراقية وموقفها منهم ،وميكن القول

إن ذلك ادلوقف كان يتفق مع ادلوقف الرمسي لسلطات االنتداب الربيطاين واحلكومة العراقية -آنذاك ،-اليت جاءت يف إطار محلتها اإلعالمية

من أجل احلفاظ على والية ادلوصل (جنوب كوردستان) ،وضننها اأراضي الواقعة مشال خط (بروكسل) اليت كان يعي

فيها ادلسيحيون .إذ

مهنا يف نقل تلك اأحداث إىل الرأي العام العراقي ،وتسعى بكل جهودها اقناع الساكنني يف ادلناطق العراقية
دورا ً
مارست الصحافة العراقية ً
ادلختلفة وبصورة خاصة يف والية ادلوصل ،يف البقاء ضنن الدولة العراقية .وسعت جاهدة إىل بيان الواقع ادلزري الذي كان يعي فيه ادلسيحيون

حتت احلكم العثناين ،مؤكدة ابن ذلك الواقع لن يكون أفضل يف ظل اجلنهورية الرتكية .ويذكر أن ادلسيحيني تعرضوا للكثري من االضطهاد ،ومل

يكن االهتنام الدويل هبم على مستوى اأحداث ،وهكذا أصبح هؤالء ادلسيحيون ضحااي للصراع الدويل ،ومل تدافع عنهم بريطانيا بعد حتقيق
هدفها الرئيس بضم والية ادلوصل إىل العراق.

الكلنات االفتتاحية( :الصحافة العراقية ،اؼبسيحيْب ،كوايف ،والية اؼبوصل ،بريطانيا).

ادلقدمة
كبّبا بتطورات قضية
أولت الصحافة العراقية
ً
اىتماما ً
اؼبوصل سنة  ،1925الٍب شكلت أىم قضية يف اتريخ العراؽ
اؼبعاصر .وكانت مشكلة اغبدود الشمالية للعراؽ ؿبل خالؼ
كبّب بْب بريطانيا والعراؽ من جهة وتركيا من اعبهة االخرى.
إذ رأت بريطانيا بضرورة ضم األراضي الواقعة مشايل خط
بروكسل إىل العراؽ ،بينما عارضت تركيا ذلك بشدة ،فبدأت
ابضطهاد اؼبسيحيْب وإخراجهم من اؼبناطق اؼبتنازع عليها؛
لكيال تستغلهم بريطانيا ،وتضم تلك األراضي إىل العراؽ.
تصدى الكثّب من اؼبؤرخْب والباحثْب لقضية والية اؼبوصل
واغبدود العراقية ،إال أنو ما زالت ىناؾ الكثّب من اؼبواضيع الٍب
مل يتم التطرؽ اليها ابلشكل الكايف ،وىي حباجة إىل إلقاء
اؼبزيد من الضوء عليها .وتدخل ىذه الدراسة يف ذلك اإلطار.
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إذ إف كتاب د.فاضل حسْب اؼبعنوف بػ(مشكلة اؼبوصل "دراسة
يف الدبلوماسية العراقية -االنكليزية  -الَبكية ويف الرأي
احدا من أفضل اؼبصادر الٍب
العاـ") ،على سبيل اؼبثاؿ يعدا و ً
تصدت ؽبذا اؼبوضوع ،إال أنو مل يتطرؽ إىل الكثّب من
اؼبعلومات الواردة يف ىذه الدراسة ،كما اف الكتاب مل يتطرؽ
إىل ىذا اؼبوضوع إال بصوؤة ىامشية ،فعلى سبيل اؼبثاؿ مل يورد
يف كتابو اؼبعلومة الٍب ذكرىا رئيس عبنة التحقيق الدولية:
اليدونر ( ،)Leidnerخبصوص براءة الكورد من اضطهاد
اؼبسيحيْب ،فضالً عن معلومات اخرى .وقد استقت الصحافة
العراقية معلوماهتا من مراسليها احملليْب يف اؼبنطقة ،ومن
وكاالت األنباء العاؼبية ،فضالً عن مقاالهتا االفتتاحية
وتعليقاهتا على األحداث ،وبذلك اثرت الدراسة دبعلومات
مهمة .ومع ذلك بقيت تلك الصحافة تذكر اؼبعلومات
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االهبابية الٍب تصب يف صاحل اغبكومة العراقية فقط ،وقلما
تطرقت إىل وجهة النظر الَبكية خبصوص األحداث ،وحٌب إذا
ذكرهتا فاهنا كانت بدافع التصدي ؽبا ونفيها.
درس موضوع الدراسة اؼبشاكل اغبدودية بْب العراؽ وتركيا
ابختصارٍ ،ب تطرؽ إىل موضوع هتجّب اؼبسيحيْب واضطهادىم
يف منطقة عشّبة كوايف ،ومطالبة بريطانيا بضرورة عصبة األمم
ابرساؿ عبنة دولية للتحقيق يف اؼبشكلة ،ومن ٍب توجو تلك
اللجنة للمنطقة وزايرهتا للمناطق اغبدودية ،وًب التطرؽ إىل
التقرير الذي أعده رئيس اللجنة والقاه يف مقر عصبة األمم،
والنتائج الٍب ترتبت عليو.

التنهيد
تعد قضية االحتالؿ الربيطاين لوالية اؼبوصل (جنوب
كوردستاف) بعد انتهاء اغبرب العاؼبية االوىل إثر ىدنة مودروس
يف  30تشرين االوؿ  ،1918واحدة من األحداث اؼبهمة
الٍب شهدهتا منطقة الشرؽ االوسط .إذ طالبت تركيا بضرورة
إعادة السيطرة على الوالية الٍب دخلتها القوات الربيطانية يف
 13تشرين الثاين ( 1918حسْب ،1977 ،ص 7
وبعدىا) .ودخل الطرفاف يف العديد من اؼبباحثات غبسم تلك
القضية ،ففي جلسات مؤسبر لوزاف يف  20تشرين الثاين سنة
 ،1922اقتصرت اؼبناقشات بْب بريطانيا وتركيا بشأف تلك
القضية ،على تبادؿ مذكرات مكتوبة الٍب احتوت على حجج
الطرفْب ،عن أسباب وجوب احتفاظ العراؽ ابؼبوصل أو
اعطائها إىل تركيا ،السباب عرقية ،سياسية ،اترىبية ،جغرافية،
اقتصادية وعسكرية (صابر ،2001 ،ص .)286 -285
وعلى الرغم من توقيع بريطانيا وتركيا على معاىدة لوزاف يف
 24سبوز  .1923إال اف قضية والية اؼبوصل بقيت معلقة،
وذلك ما تضمنتو اؼبادة الثالثة من تلك اؼبعاىدة الٍب قامت
بتعيْب خط اغبدود بْب العراؽ وتركيا ،بَبتيب ودي بْب تركيا
وبريطانيا خالؿ تسعة اشهر ،ويف حالة عدـ توصلهما إىل
اتفاؽ خالؿ تلك اؼبدة وباؿ النزاع إىل ؾبلس عصبة األمم.
ويتعهد الطرفاف ابحملافظة على الوضع الراىن حٌب يتم التوصل

إىل قرار حوؿ موضوع اغبدود بينهما (صابر ،2001 ،ص
.)292 -291
اعبدير ابلذكر ىنا اف بريطانيا كانت تسعى إلعادة
االثوريْب إىل مناطقهم يف مشاؿ كوردستاف ،الٍب ىاجروا منها
خالؿ اغبرب العاؼبية األوىل سنة  ،)4( 1915وكاف يعيش يف
تلك اؼبناطق الكورد كذلك (حسْب ،1977 ،ص45-40؛
اغبيدري ،1977 ،ص .)216 -215
أبلغت اغبكومة الربيطانية يف أوائل نيساف  1924العراؽ،
بعزمها على تقدًن طلب لضم قسم من والية ىكاري إىل
العراؽ ،الٍب تضم إىل جانب الكورد قرى للمسيحيْب
(االثوريْب والكلداف) ( .)2واكدت بريطانيا أبف العراؽ
سيستفيد -على حد قوؽبا -من وجود قوـ حريب على اغبدود
الشمالية لبالده ،وتساءلت عن مدى استجابة اغبكومة
العراقية ؼبنحهم اغبكم الذاٌب احمللي يف تلك اؼبنطقة ،وجاء رد
اغبكومة العراقية ابالهباب يف  30نيساف (صابر،2001 ،
ص .)293
استؤنفت مباحثات الوفدين الربيطاين والَبكي يف مؤسبر
القسطنطينية الذي عقد يف  19ااير  ،1924وعندما طرحت
وجهات نظر الوفدين بشأف القضية بدت اؽبوة شاسعة،
ومنيت تلك اؼبباحثات ابلفشل ،وزادت من تفاقم العالقات
الربيطانية -الَبكية .وبعد مضي تسعة أشهر من معاىدة لوزاف،
احيلت قضية اؼبوصل إىل عصبة األمم يف  6آب  1924بناءً
على مبادرة بريطانية (حسْب ،1977 ،ص .)50-41
تدىور الوضع على اغبدود العراقية – الَبكية نتيجة
اؽبجمات الٍب شنها االثورييوف على القوات الَبكية وردت
األخّبة عليها يف اؼبناطق اغبدودية بْب العراؽ وتركيا ،فبا
تسبب يف سقوط العديد من القتلى بْب الطرفْب(لونكريك،
 ،1988ص  ، )252-251فعقد اجتماع طاريء دبجلس
عصبة األمم يف مدينة بروكسل يف  27تشرين االوؿ ،1924
استعرض فيو فبثال بريطانيا وتركيا اغبوادث اغبدودية ،واقَبح
اجمللس برسم خط اغبدود يبثل اغبد االقصى لكل طرؼ
يسمح لو ابحتاللو ،واف وبَبمو الطرفاف عسكرًاي وادارًاي قبل
قرار اجمللس النهائي .وقد وافق الطرفاف على خط اغبدود الذي
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أصبح يعرؼ بػ (خط بروكسل) (( )3حسْب،1977 ،
ص57 -56؛ لونكريك ،1988 ،ص252؛ صابر،
 ،2001ص .)298-295ىذا يف الوقت الذي عمل فيو
الربيطانيوف على ضم اراضي مشاؿ اػبط إىل العراؽ ،ومقابل
ذلك كاف األتراؾ مصرين على اعادة السيطرة على والية
اؼبوصل.
اقَبح اؼبندوب الربيطاين يف عصبة األمم اف يعْب ؾبلس
العصبة عبنة من اشخاص ؿبايدين لتسوية القضية ،مع هتيئة
الواثئق واالدلة الضرورية ؽبا ،وأعلن اؼبندوب أف اغبكومة
الربيطانية تعد (ؾبلس عصبة األمم) حكماً وترضى حبكمو
مقدما ،وتعد نفسها ملزمة بقراره .كما اف اغبكومة الَبكية
ً
اعلنت التزامها ابلقرار الذي ستصدره اللجنة .وبعد مناقشات
طويلة استقر الرأي على أتليف (عبنة ربقيق) مرضية للطرفْب
تتألف من ثالثة اشخاص الستقصاء اغبقائق يف اؼبنطقة،
ضمت رئيس وزراء ىنغاراي السابق (الكونت تيليكي/
 ،)Count Telekiوضابط متقاعد من بلجيكا
(الكولونيل ابولس )Colonel Powells /وكانت برائسة
الدبلوماسي السويدي (اؼ فّبسن)F. Verson /
(حسْب ،1977 ،ص 59؛ صابر ،2001 ،ص.)298
وصلت اللجنة الدولية إىل بغداد يف  16كانوف الثاين
 1925وزارت اؼبناطق اؼبتنازع عليها بْب العراؽ وتركيا،
مكوًن من
ووضعت اللجنة الدولية تقر ًيرا يف  16سبوز ً 1925
 113صفحة واغبقت بو  11خريطة ،تناوؿ دراسة اغبجج
اعبغرافية والتارىبية واالقتصادية والعسكرية والسياسية ،واوصت
اللجنة بعدـ تقسيم والية الوصل واوصت بربطها ابلعراؽ،
شرط مراعاة االمور اآلتية ،هبب اف تبقى اؼبنطقة ربت انتداب
بريطانيا ؼبدة  25سنة .وانو هبب مراعاة رغبات الكورد فيما
ىبص تعيْب موظفْب كورد  ،واف تكوف اللغة الكوردية رظبية يف
امور التعليم العدلية وغّبىا (حسْب ،1977 ،ص62
وبعدىا؛ لونكريك ،1988 ،ص254 -252؛ صابر،
 ،2001ص.)312 -311
ااثر التقرير الذي اعدتو اللجنة األفبية للتحقيق يف قضية
والية اؼبوصل حفيظة اغبكومة الَبكية؛ ألهنا أوصت دبا يتناقض
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مع اؼبصاحل الَبكية ،يف الوقت الذي رحبت بريطانيا ابلتقرير،
وكانت تسعى الستغالؿ مشكلة اؼبسيحيْب القاطنْب مشاؿ
خط بروكسل ؼبصاغبها وضم والية اؼبوصل للعراؽ .فوقعت
عدة حوادث وخروقات يف اؼبناطق اؼبتنازع عليها بْب بريطانيا
والعراؽ من جهة وتركيا من اعبهة األخرى .وىذا ما سيتم
التطرؽ اليو يف الصفحات القادمة.

ادلبحث االول :اضطهاد ادلسيحيني يف كواين
شهدت منطقة عشّبة كوايف الواقعة مشاؿ خط بروكسل،
الٍب كانت بريطانيا تطالب بضمها إىل العراؽ ،الكثّب من
التطورات اؼبتسارعة يف مطلع شهر حزيراف  ،1925وبدأت
االخبار ابلتوارد إىل بغداد عن األوضاع فيها ،فقد ذكرت
جريدة العراؽ ،ابف "الَبؾ" قد انزلوا الكثّب من أعماؿ الظلم
يف اؼبسيحيْب والكورد ،القاطنْب يف منطقة كوايف الواقعة يف
مشاؿ خط بروكسل ،الذي ًب ربديده كخط مؤقت للحدود
بْب العراؽ وتركيا .واكدت اعبريدة ابف ىؤالء اؼبسيحيْب مع
بعض الكورد ،قد طلبوا من عبنة عصبة األمم لتعيْب اغبدود
بْب العراؽ وتركيا ضمهم إىل العراؽ (جريدة العراؽ ،ع
( 20 ،)1560حزيراف .)1925
نشرت جريدات (العامل العريب) و(اؼبفيد) يف  25حزيراف
 1925تقر ًيرا عن األحداث يف تلك اؼبنطقة ،وفبا جاء فيو:
اف االخبار الٍب وردت إىل بغداد من اغبدود العراقية -الَبكية،
تؤكد ابف حالة اؼبسيحيْب يف قرى منطقة كوايف اصبحت يرثى
ؽبا .فقد عسكر ( )200جندي من القوات الَبكية يف قرية
مركا (مةرطةىػ) ( )4الٍب يقطنها مائة عائلة مسيحية ،وفرضوا
على االىايل غرامة قدرىا مائة لّبة تركية و( )150بندقية .وقد
ىرب كبو ( )160شخصاً من اىايل القرية إىل قرى منطقة
(سندي -كلي) -الواقعة جنوب خط بروكسل -طلباً للنجاة،
اما الذين زبلفوا من اىايل القرية فأصبحوا يئنوف من
االضطهاد وىتك عرض نسائهم .واضافت اعبريداتف ،ابف
عناصر القوات الَبكية يعاملوف اىايل قرية بيجو (بيَجهػ) بنفس
ىذ اؼبعاملة .فقد فرضوا على اىايل تلك القرية غرامة قدرىا
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مائة لّبة تركية ومائة بندقية .وقد ىرب قسيس تلك القرية
وكثّبوف غّبه من سكاهنا إىل قرى (سندي -كلي) ،ىرابً من
وجو فظائع " األتراؾ" .واشارت اعبريداتف ،ابف القوات الَبكية
(ىربوؿ) ،ال لذنب
قامت إبعداـ شخصْب من سكاف قرية َ
أتياه سوى اهنما زارا مدينة زاخو (جريدة العامل العريب ،ع
( 25 ،)386حزيراف 1925؛ جريدة اؼبفيد ،ع (،)421
 25حزيراف .)1925
وجاء يف التقرير الذي نشرتو اعبريداتف كذلك ،ابف
( )200جندي تركي قد عسكروا يف يوـ  6حزيراف يف قرية
ىوز ومّب ،وفرضوا على اىايل تلك القرية غرامة قدرىا
( )150لّبة وكل ما عندىم من االسلحة .واف القوات الَبكية
ال تسمح ألي مسيحي من اي قرية اف يغادر قريتو ،ومل
يتمكن احد من اي قرية اف يغادر قريتو ،ومل يتمكن من
اؽبروب من ىؤالء إال النذر القليل جداً .واضافت اعبريداتف،
ابف قرى تلك اؼبنطقة زاىرة زاىية بعمراهنا واف ىجرىا يعرضها
للخراب (جريدة العامل العريب ،ع ( 25 ،)386حزيراف
1925؛ جريدة اؼبفيد ،ع ( 25 ،)421حزيراف .)1925
واثر تلك األحداث ،كاف بطريرؾ الكلداف قد عرض
التماسا إىل حكومة العراؽ طالبًا التدخل وضباية اؼبسيحيْب ،إذ
ً
خربا جاء فيو ،إبف
نشرت جريدات (العراؽ) و(العامل العريب) ً
اؼبطراف طيمااثوس اسقف كنيسة الكلداف بزاخو ودىوؾ ،قد
رفع برقية إىل ملك العراؽ فيصل بن حسْب (-1921
 ،)1933يلتمس فيها منو ابسم اإلنسانية أف يبد يد
اؼبساعدة ،النقإذ القس (ماركي) راعي كنيسة قرى كوايف
وقبلو ،اللذين قبض عليهما القوات الَبكية بعد اف حاصروا
تلك القرى ،وساقونبا إىل انقرة فأصبحت حياهتما مهددة
خبطر اإلعداـ (جريدة العراؽ ،ع ( 10 ،)1551حزيراف
1925؛ جريدة العامل العريب ،ع ( 10 ،)373حزيراف
 .)1925وصرح االسقف اف الرعب قد استوىل على سكاف
تلك القرى ،لئال يبيدىم " األتراؾ" عن آخرىم (جريدة
العراؽ ،ع ( 11 ،)1552حزيراف  .)1925وضمت جريدة
العراؽ صوهتا إىل صوت االسقف والتمست من اؼبلك اجابة

ىذا االلتماس ،غبماية اؼبظلومْب من رعاايه اؼبخلصْب (جريدة
العراؽ ،ع ( 10 ،)1551حزيراف .)1925
فيما ذكرت جريدة اؼبوصل أبف القوات الَبكية قد القت
القبض على القس بنيامْب رئيس مركة (مةرطةىػ) الروحاين،
وساقوه مكبالً ابلسالسل إىل قرية كرور يف الكوايف ،وىناؾ
شنقوه بعد اف أذاقوه انواع العذاابت ،مبتدئْب من اعبلد
ابلعصي إىل احراؽ أعضائو وىو حي ،ولف جسمو خبرؽ
مبللة ابلبَبوؿ وأضرـ النار فيها .وعلقت اعبريدة على حادث
حرؽ القس قائلة..." :ليصبح شعلة حية يراتح الشعتها
الدموية سفاحو انقرة( "...جريدة اؼبوصل ،ع (17 ،)990
حزيراف  .)1925فيما ذكرت جريدة العراؽ ،ابف الَبؾ
اعتقلوا القس بنيامْب ،واهنم اخذوه إىل مدينة اعبزيرة (جزيرة
بواتف) إذ تعرض ىناؾ للتعذيب ،وكاف يضرب طبسْب سوطاً
كل يوـ إىل اف شنقوه (جريدة العراؽ ،ع (20 ،)1560
حزيراف .)1925
واكدت جريدة اؼبوصل أبف معاملة القوات الَبكية ألىايل
تلك اؼبنطقة من اؼبسلمْب ال تقل قساوة عن معاملتهم
للمسيحيْب ،وقد ذكر مراسلها اػباص يف زاخو ،ابف "
األتراؾ" قد القوا القبض على اؼبال ًنصر الدين اماـ قرية
ـبفورا إىل قرية كويرا
(ىالؿ) يف منطقة كوايف ،وساقوه
َ
ً
(كرور) ،حيث شنقوه ىناؾ بشراسة ال مثيل ؽبا .وذكر
اؼبراسل كذلك ابف السلطات الَبكية قد القت القبض على
إماـ وعامل اثف من علماء قرية كرور يدعى الشيخ خالد بن
ـبفورا ومكبالً ابلسالسل إىل اعبزيرة،
الشيخ يوسف ،وساقوه ً
وبقي مصّبه ؾبهوالً حٌب اآلف (جريدة اؼبوصل ،ع (،)990
 17حزيراف  .)1925اي اف القوات الَبكية قد اضطهدت
علماء اؼبسيحيْب واؼبسلمْب يف الوقت ذاتو.
وذكرت جريدة اؼبوصل ،انو بسبب سوء السياسة الَبكية
واؼبضايقات الٍب تعرضت ؽبا العشائر الكوردية يف كوايف
وشرنخ؛ فإهنا التجأت إىل اؼبناطق اغبدودية مع العراؽ،
وطالبت الدعم والتشجيع من اغبكومة العراقية ،لكي أيخذوا
بثأرىم وينتقموا من ظلم اغبكومة الَبكية .ولكن اغبكومة
العراقية وعمالً ابتفاقياهتا وتعهداهتا أماـ عصبة األمم ،قد
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رفضت دعم ىؤالء الكورد اؼبهاجرين وتشجيعهم على االنتقاـ
من " األتراؾ" .وذكرت اعبريدة ،أبف ىذا االلتزاـ العراقي ،أيٌب
يف وقت ال يزاؿ الضباط األتراؾ اؼبوجودين يف اؼبخافر الصغّبة
على اغبدود ،يشجعوف اعبناة واالشخاص اجملرمْب الفارين من
وجو العدالة يف العراؽ ،ابذلْب ؽبم كل مساعدة لتأييدىم يف
اعماؽبم اعبنائية القبيحة .واكدت اعبريدة أبنو قد يكوف ىؤالء
الضباط يُقدموف على تلك االعماؿ دوف علم السلطة اؼبركزية،
العتقادىم ابف تصرفاهتم تلك ستبقى خافية عن السلطة
اؼبسؤولة (جريدة اؼبوصل ،ع ( 15 ،)1004سبوز .)1925
ويبدو اف ىذا التأكيد جاء من اجل عدـ توتّب العالقات مع
تركيا ،واظهار األحداث على اهنا تصرفات فردية.
وأشارت جريدة (العامل العريب) إىل أف تركيا مل تلتزـ دبا ًب
االتفاؽ عليو يف بروكسل بشأف خط اغبدود بينها والعراؽ،
وذلك بعدـ القياـ أبية ربركات اعتداء أو هتييج ،واحملافظة على
اؽبدوء والسكينة يف تلك اؼبنطقة .وتساءلت اعبريدة :ما معُب
اف "الَبؾ" مل يصربوا فقاموا هبروف التعدايت على اولئك
االىايل اؼبساكْب؟ ،وجاوبت قائلة :معناه اهنم ال يقدروف اف
يربوا بعهودىم ،وال يرضوف اف يدعوا اػبلق يف راحة وسالـ.
واضافت اعبريدة ،ابف تركيا تتبع سياسة قاسية جداً ضد
معارضيها ،واف رئيس الوزراء الَبكي عصمت ابشا قد صرح
عالنية" :علينا اف نبذؿ غاية اعبهود لتَبيك الذين يسكنوف يف
بالدًن ،مهما كلفنا ذلك .واف نسعى للقضاء على الذين
يقاوموف األتراؾ أو القومية الَبكية ...اف ما نتوخاه فبن يريدوف
خدمة تلك البالد ىو اف يكونوا قبل كل شيء (اتراكاً)."...
وعلقت اعبريدة على ىذا الكالـ ،قائلة..." :ىذا ىو منهاج
الكماليْب [نسبة إىل مصطفى كماؿ] اف يقضوا على الذين
يقاوموف القومية الَبكية واف هبعلوا الناس يف بالدىم اتراكاً قبل
كل شيء واف يسحقوا كل من يقف يف سبيلهم! ."...ولفتت
اعبريدة انظار اؼبسؤولْب وال سيما يف عصبة األمم إىل ضرورة
ازباذ التدابّب العاجلة ،للقضاء على اؼبعامالت السيئة الٍب
يتكبدىا اىايل منطقة كوايف وما هباورىا ،على اختالؼ
ادايهنم وفرقهم؛ ألف تلك اغبركة الَبكية قد تكوف شرارة يلقيها
الكماليوف إلنشاء حريق يقصدونو .واضافت ،ابف الَبؾ قد
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اظهروا اهنم ال يعرفوف اف وبَبموا اتفاقية أو معاىدة ،وال
يقدروف على اف يربوا ابلعهود (جريدة العامل العريب ،ع
( 20 ،)382حزيراف .)1925
احدثت تطورات االوضاع يف منطقة خط بروكسل رد فعل
ساخط يف الصحف الَبكية ،فقد نقلت جريدة (اؼبفيد) مقاالً
نشرتو جريدة (صبهوريت) ،وصفت فيو السياسة الربيطانية ابهنا
متناقضة ومؤسسة على االمربايليزـ والظلم .وسخرت من
الرباىْب الربيطانية بشأف عائدية والية اؼبوصل إىل العراؽ،
وقالت عنها اهنا دعاية حبتة .واشتكت اعبريدة من اف اغبكومة
الربيطانية قد وضعت بتعمد كل العراقيل يف سبيل عبنة حدود
صوتوا يف جانب تركيا.
اؼبوصل الدولية ،واضطهدوا الذين َّ
وابدت الصحيفة الَبكية اؼبذكورة سخطها؛ ألف الربيطانيْب
ااثروا مسألة مصّب اؼبسيحيْب ،ووصفت ذلك بكونو "صراخ
الذعر األبدي ابف الَبؾ يعاملوف اؼبسيحيْب معاملة سيئة".
وقالت ،ابف ىذا االسلوب اعبديد من الرباىْب ،قد يبكن اف
يدىش بعض الذين ال يعرفوف بعد سباـ اؼبعرفة فاعلية اغبكم
اعبديد يف تركيا ،وقد يبكن اف يكوف ىنالك ما يربر شكوكهم
خبصوص فاعليتو ،إذا ما تذكروا اؼبثل القائل (اف الشر الذي
أيتيو الناس يبقى من بعدىم) .على اف ال احد يبكنو اآلف –
حبسب اعبريدة الَبكية -اف يتهم اعبمهورية الَبكية بسعي
كهذا .واكدت ابف الزعماء اعبمهوريْب قد سلموا اف "الَبؾ"
كانوا قد اساؤوا معاملة اؼبسيحيْب يف عهد االمرباطورية
العثمانية ،ذلك العهد البائد الرديء (جريدة اؼبفيد ،ع
( 5 ،)448آب  .)1925اي اف اعبريدة برأت ساحة
اغبكومة الَبكية من اي هتمة إبضطهاد اؼبسيحيْب.
قاـ القوات الَبكية هبجوـ جديد على قرى اؼبسيحيْب يف
كوايف يف  7أيلوؿ  1925واألايـ الٍب تلتها (جريدة العامل
العريب ،ع ( 16 ،)456أيلوؿ  ،)1925وقد ذكرت
جريدات (العراؽ) و(العامل العريب) ،ابف "الَبؾ" قد ازبذوا تدابّب
لنفي صبيع اؼبسيحيْب من منطقة كوايف ،إذ احاط "الَبؾ"
بعدة قرى مسيحية يف آف واحد ،واخرجوا منها صبيع سكاهنا
البالغ عددىم ( )8000نسمة وابعدوىم إىل بلدة ابش قلعة
(ابشكاؿ) ( ،)5ولكن  260من ىؤالء اؼبسيحيْب سبكنوا من
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اؽبرب ودخوؿ اغبدود العراقية ،وىم موجودوف يف زاخو يف
حالة يرثى ؽبا من الفاقة والبؤس ،وقد اخذوا يرووف الفظائع
الٍب ارتكبها "الَبؾ" بقتلهم اؼبسيحيْب يف قرية مركة (مةرطةىػ)
الواقعة مشايل خط اغبدود اؼبؤقتة ،وقد طلب ىؤالء اؼبسيحيوف
اؼبساكْب رفع قضيتهم إىل عصبة األمم (جريدة العراؽ ،ع
( 16 ،)1633أيلوؿ 1925؛ جريدة العامل العريب ،ع
( 17 ،)457أيلوؿ .)1925
وذكرت جريدة اؼبوصل ،ابنو ودبا اف "الَبؾ" كانوا قد
صادروا ساب ًقا صبيع اسلحة سكاف تلك القرى التعيسة؛ وؽبذا
يتضح جليًا اف السلطات الَبكية ال زبشى من قياـ سكاف
تلك القرى اؼبسيحيْب بثورة ضد السلطات الَبكية .واكدت
اعبريدة أبف سبب جالء تلك القرى اؼبنكوبة ،يعود إىل انقطاع
امل األتراؾ يف تَبيك ىؤالء السكاف العائشْب ابلقرب من
اغبدود العراقية؛ أاف السياسة السائدة اليوـ يف تركيا تقوـ على
اساس القضاء على كل شيء ،وؿبق كل شخص يعيش داخل
سباما
تركيا وىو ليس بَبكي ،أو يظهر عدـ قابليتو ليصبح تركيًا ً
(جريدة اؼبوصل ،ع ( 19 ،)1042أيلوؿ .)1925
وعلَّقت جريدة العامل العريب ،على تلك األحداث ابلقوؿ:
"...والغريب اؼبدىش اف الَبؾ يقدموف على تلك االعماؿ
العدائية يف حْب اف ؾبلس عصبة األمم ينظر يف حل معضلة
اغبدود وحسم النزاع حسماً هنائياً .ويف حْب اف الَبؾ وباولوف
اقناع الدوؿ ابف سكاف مشايل العراؽ وبنوف اليهم ويتوقوف إىل
الَبامي يف احضاهنم ."...واضافت..." :اجل ،انو ؼبن الغريب
اؼبدىش اف وباوؿ الَبؾ -من اعبهة الواحدة -اقناع عصبة
األمم ابهنم يعرفوف اف وبكموا ويعدلوا ويروبوا قلوب الرعااي
وأيتوا ابلرفاه والسعادة ومن اعبهة االخرى -ويف عْب الوقت-
يفتكوف الفتك الذريع ابلناس الذين ربت ايديهم .كأف العامل
ال يلتفت إىل اعماؽبم اؼبرة ،امبا يلتفت ،فقط ،إىل اقواؽبم
العذبة ومواعيدىم اغبلوة ...وكأف العامل ؾبرب على تصديق
اقواؽبم وتكذيب اعماؽبم!( "...جريدة العامل العريب ،ع
( 16 ،)456أيلوؿ .)1925
واشارت جريدة العامل العريب إىل اف الرئيس الَبكي مصطفى
كماؿ ( )1938 -1923هبوب بالده ،ويلقي اػبطب

اغبماسية الرًننة ،وينادي ابلتمسك ابالنسانية واغبضارة
العصرية الغربية ،ويشفق على النساء خاصة .وقالت اعبريدة يف
تعليقها على كالـ الرئيس الَبكي" :من يسمع ىذه الكلمات
الرقيقة ال يكاد يصدؽ اف دماء الرجاؿ والنساء والشيوخ
واالطفاؿ تصبغ طرؽ اعبباؿ الوعرة يف مشايل زاخو ،واف
السيف الكمايل يلتهم الناس التهاماً مريعاً .فأين االنسانية؟
واين اغبضارة العصرية؟ وإىل من يروج التمويو؟ ويسود
اػبداع؟ٍ ."...ب لفتت اعبريدة إىل عصبة األمم قائلة..." :وما
الذي تعملو عصبة األمم بعد اف يصلها نداء البؤساء اؼبعذبْب؟
أفهل يطاوعها قلبها اف تتساىل وتضم شرباً واحداً من العراؽ
إىل تركيا؟ أىل ىبطر ىذا اعبنوف بباؽبا؟( "...جريدة العامل
العريب ،ع ( 16 ،)456أيلوؿ .)1925
صورا من الربقيات الٍب وردهتا
ونشرت جريدة العامل العريبً ،
من زاخو واؼبوصل خبصوص اعتداءات القوات الَبكية الكبّبة
على القرى اؼبسيحية .إذ بعث كل من القساوسة عوديش من
قرية اشي (اشيت) وىرمز من قرية سري اوراىا (دير اوراىا)
وكوركيس من قرية بلو (بلةىػ) ،والذين قبوا من ىجوـ األتراؾ،
برقيتْب يف  12أيلوؿ  1925ابسم الشعب اؼبسيحي إىل
بطريرؾ الكلداف يف بغداد ،جاء يف الربقية االوىل..." :إبسم
االنسانية نطلب توسطكم ابلسؤاؿ من ؿبررة الشعوب وىي
عصبة األمم ىل هبوز لالتراؾ هتجّب شعب برمتو من منطقة
متنازع فيها قبل اعطاء القرار النهائي دبصّبىا فنسألكم اجيبوًن
ابسم اغبق والعدالة إذ اف الشعب اؼبسيحي قد ذُبح يف
الكوايف أجّبوًن ."...وجاء يف الربقية الثانية..." :اف الشعب
اؼبسيحي الكوايين قد حوصر يف قراه من قبل األتراؾ يف 7
أيلوؿ من دوف داع وسبب وذلك بصورة تفتت االكباد وقد
اخذت االطفاؿ والنساء والشيوخ ربت حراب اعبنود حسب
قوؿ قواد األتراؾ إىل ابشقلعة (ابشكاؿ) وامكنة غّبىا ؾبهولة
وذلك بعد اف ضبط كافة ما ملكت ايديهم ومل ينج من ىذه
اجملزرة إال كبن فبإسم البشرية نرجو توسطكم بعرض حالتنا إىل
عصبة األمم الٍب تدعي دبحافظتها غبقوؽ الشعوب
اؼبظلومة( "...جريدة العامل العريب ،ع ( 16 ،)456أيلوؿ
.)1925
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وبعث مطراف زاخو ودىوؾ طيمااثوس كذلك برقية إىل
بطريرؾ الكلداف يف اؼبوصل يوسف غنيمة يف  12أيلوؿ ،وجاء
فيها..." :اليوـ وصلوا ىاربْب من اعببل القس كوركيس قرية
بلوف (بلةىػ) ،القس ىرمز قرية مارسور يشوع ،القس عوديش
قرية اشي (اشيت) معهم مائتْب نفس حالتهم شنيعة .يف شبانية
أيلوؿ األتراؾ صادروا امواؽبم وامواؿ بيجو (بيَجهػ) ومركا
(مةرطةىػ) وابز وىوز ومّب وانطو (الطوف) واقواؿ (إقوف وىي
اسم قرية كرور ابلسراينية) .أمروا اىايل تلك القرى اؼبسيحية
صبيعا راجعوا غبطتو واغبكومة
سوقهم إىل ابشقلعة (ابشكاؿ) ً
لتخليص اؼبأسورين ومعيشة اؼبلتجئْب( "...جريدة العامل العريب،
ع ( 16 ،)456أيلوؿ  .)1925وىكذا حاوؿ رجاؿ الدين
اؼبسيحيْب ايصاؿ صوهتم إىل بغداد واؼبوصل اليصاؽبا إىل
السلطات الربيطانية اؼبسؤولة ،بغية مساعدهتم وانقإذىم فبا
تعرضوا لو.
فيما نقلت جريدة العراؽ تفاصيل أكثر حوؿ اوضاع
مسيحيي كوايف يف أحد أعدادىا ،إذ ذكرت ابنو وردت اخبار
من اؼبوصل عن جالء القوات الَبكية ؼبسيحيي قرى كوايف عن
قراىم إىل جهة كائنة يف مشايل اغبدود اؼبؤقتة مباشرة .واكدت
اعبريدة ابنو من الظاىر اف "الَبؾ" شرعوا يف اواخر شهر آب
 1925يف تقييد حركات السكاف ومنع االتصاؿ واالختالط
بْب اعبزيرة (جزيرة بواتف) وكوايف وبْب كوايف والقرويْب
اؼبسيحيْب أنفسهم .ويف اليوـ اػبامس من شهر أيلوؿ شكل
نوري بك (قائد منطقة اعبزيرة سابقاً وعضو الوفد الَبكي يف
اللجنة األفبية) ،ؾبلساً مؤلفاً من زكي بك قائد مفرزة كّبوار
(كرور) ومن قائمقاـ الكي .ويقاؿ اهنم قرروا يف ىذا اجمللس
اجالء مسيحيي قرى كوايف وابعادىم إىل داخل االراضي
الَبكية .ويف صباح اليوـ السابع من شهر أيلوؿ ضرب نطاؽ
من اغبصار حوؿ احدى عشرة قرية من قرى كوايف اؼبسيحية،
وصدرت االوامر إىل االىايل ابف يستعدوا للرحيل يف اغباؿ،
واف وبملوا معهم ما خف وكل ما يبكن ضبلو من امتعتهم .وؼبا
سأؿ ىؤالء اؼبسيحيوف التعساء عن االسباب الداعية إىل
ذلك؟ ،اجاب الضباط الَبؾ ابف اغبرب على وشك اغبصوؿ،
وانو سيؤذف إليهم ابلعودة إىل بالدىم بعد هناية اغبرب .وقد
496

جرى تنفيذ اجالء ىؤالء السكاف على صورة وحشية (جريدة
العراؽ ،ع ( 21 ،)1637أيلوؿ  .)1925اي اهنم َّبرروا
ذلك بقرب حصوؿ حرب مع بريطانيا ،بسبب الصراع على
تلك اؼبناطق.
عددا من ىؤالء
وذكرت اعبريدة ابف اعبنود الَبؾ قتلوا ً
اؼبسيحيْب الذين ترددوا يف تلبية االمر الصادر إليهم ومن بينهم
شخصا من قرية بللو (بلةىػ) و ()78
امرأاتف .وقد َى َّم ()45
ً
شخصا من دير اوراىي وىو دير كائن وراء خط بروكسل
ً
مشايل سبنات (سناط) ابلفرار من القوات الَبكية ووصلوا موقع
اعبيش العراقي يف قرية (بػََرخ) يف التاسع من شهر أيلوؿ،
ووصلوا زاخو يف اليوـ التايل .وقد بلغ ؾبموع اؼبهاجرين الذين
وصلوا زاخو ،فارين من ابقي القرى الٍب ابعد عنها اىلوىا ما
ينيف على  400شخص ،وصبيعهم يف حالة فقر مدقع يرثى
ؽبا .وقدمت اغبكومة العراقية االسعافات الالزمة إليهم وإىل
الكواينيْب واؼبسيحيْب الذين عبأوا ساب ًقا (جريدة العراؽ ،ع
( 21 ،)1637أيلوؿ .)1925
واضافت اعبريدة ،ابنو مل تعلم األسباب الٍب ضبلت "الَبؾ"
على ازباذ تلك التدابّب الغريبة ،واف معظم اؼبسيحيْب الذين
ابعدوا عن مواطنهم كانوا يقطنوف جنوب اػبط الذي اقَبحتو
بريطانيا؛ ولذا فإهنم كانوا قاطنْب اؼبنطقة اؼبتنازع عليها الٍب
تنظر جنيف اآلف يف مصّبىا .وردبا يكوف الَبؾ قد رغبوا يف
اظهار عدـ اكَباثهم ابلرأي العاـ ،أو ردبا كانوا ىبشوف تواطئ
اؼبسيحيْب مع العراؽ يف دس الدسائس ،أو ردبا عمل الَبؾ
ىذا كتدابّب استعدادية لشن ىجوـ على العراؽ ،ومل تبد عالمة
تدؿ على اف الَبؾ كانوا يريدوف اخفاء خطتهم تلك ،وردبا
كاف ذلك قسم من اؼبنهاج الذي وضعوه ػبداع اغبكومة
الربيطانية ،ويؤكد صبيع الفارين واؼبسافرين من وراء اغبدود اف
الدعاية الَبكية اغبالية ،منحصرة يف البحث يف اغبرب واحتالؿ
اؼبوصل ابلقوة ،إذا مل ربكم العصبة إبعادهتا إىل تركية (جريدة
العراؽ ،ع ( 21 ،)1637أيلوؿ .)1925
خربا آخر ،يذكر اف قافلة من
واكدت اعبريدة أبف ىناؾ ً
ت طنْب)
(ح ْف ْ
اؼبسيحيْب اؼببعدين قد وصلت إىل جباؿ َ
عددا من
اغبدودية يف يوـ العاشر من أيلوؿ ،واف "الَبؾ" قتلوا ً
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الشيوخ واالطفاؿ الذين تباطأوا يف السّب من شدة تعبهم .واف
القرى االتية ىي من صبلة قرى الكوايف الٍب طرد اىلوىا :مركو
(مةرطةىػ) ،بيجو (بيَجهػ) ،بللو (بلةىػ) ،كوايل ،زابر ،دير
اوراىي ،ىوز ،مّب ،شري (شرد) ،ابزايف (ابز) ،الطو
(الطوف)َ ،ىربوؿ ،بيميكّب (جريدة العراؽ ،ع (21 ،)1637
أيلوؿ .)1925
فيما نقلت جريدة االوقات البغدادية تقر ًيرا نشرتو جريدة
(شيكاغو تريبوف )Chicago Tribune -االمريكية
بقلم مراسلها يف اؼبوصل ،وقد وصف فيو فظائع القوات الَبكية
الٍب ارتكبتها مع سكاف حدود اؼبوصل ،وفبا جاء فيو :زاخو
قرية صبيلة واقعة وسط واحة ـبصبة ابلقرب من اغبدود
الفاصلة بْب العراؽ وتركيا ،وسط بالد اترىبية اشّب اليها يف
يوما ما
الثورات ،وىي قرية ىادئة ربتاطها بالد مساؼبة .زرهتا ً
للوقوؼ على حقيقة ما تسرب الينا من انباء الفظائع الَبكية،
فاجتمعت بعدد فبن حلت هبم نكبات األتراؾ ورأوىا رأي
العْب فاتضح يل من ؿبادثتهم اف ما حل بسكاف تلك اعبهات
كاف مأساة عظيمة .وقد طلب مِب اؼبسلموف واؼبسيحيوف اف
انشر ما حل هبم على صفحات جريدة (الَببيوف) ليطلع عليها
العامل اؼبسيحي (جريدة االوقات البغدادية ،ع (28 ،)4116
تشرين االوؿ .)1925
اشار اؼبراسل إىل اف ملخص ما قالو لو ىؤالء التعساء ،اف
القوات الَبكية قد تعمدت نفي سكاف تلك اعبهات فأبعدوا
عنها شبانية آالؼ من اؼبسيحيْب الكلدانيْب واقصوىم عن
اغبدودٍ ،ب ضبلوىم على قطع اؼبسافات الطويلة يف داخل تركيا
مشيًا على االقداـ ،وقد قتل "الَبؾ" منهم من قتلوا ،فمثلوا هبم
فظيعا ومل يقفوا عند ىذا اغبد ،بل انتهكوا اعراض النساء
سبثيالً ً
بال خوؼ وال وجل ،ورموا االطفاؿ يف الرباري والقفار بل يف
اؼبهاوي والوىاد ،وتركوىم فريسة سائغة للحيواًنت اؼبفَبسة،
فما حل هبؤالء التعساء من اؼبصائب ال مثيل ؽبا يف التاريخ.
وقاؿ اؼبراسل ،ابف كل كلمة قيلت يل حلف عليها قائلوىا
ابلكتاب اؼبقدس ،وىم رؤساء سكاف تلك القرى وقساوستها،
وقد امن على اقواؽبم تلك رئيس االساقفة ،اؼبطراف تيموين،
الرئيس الروحاين الولئك اؼبساكْب .واضاؼ اؼبراسل ،لقد

جاءين ـبتار قرية اؼبرجة (مةرطةىػ) فجثا امامي وبعد اف اقسم
علي قصتو واصفاً ما حل أببناء جلدتو،
اليمْب اؼبغلظة قص َّ
وبعد اف انتهى من كالمو تساءؿ رئيس االساقفة ،اؼبطراف
تيموين ،قائالً" :وىل ظبع العامل اؼبسيحي أو ىل يعتقد ابف
امثاؿ ىذه الفظائع ترتكب علناً يف ىذا الوقت؟"(جريدة
االوقات البغدادية ،ع ( 28 ،)4116تشرين االوؿ
.)1925
واضاؼ اؼبراسل ،ابف ما قالو يل اؼبختار اؼبذكور ىو ما
أيٌب..." :اشهد هللا ودـ مسيحو واقسم ،أبف األتراؾ ؼبا أبعدوا
أبناء جلدٌب إىل اعبهات الشمالية قتلوا طبسة من العجزة؛
ألهنم مل يتمكنوا من اللحاؽ بباقي اخواهنم ٍب اهنم رصبوا ثالث
نساء ابغبجارة حٌب اؼبوت .وقد بتنا ليلتنا االوىل يف الربية جبوار
بئر ،وما ارخى الليل سدولو وحلت الظلمة اغبالكة حٌب
امسك ضباط األتراؾ وجنودىم ابلبنات اعبميالت وىتكوا
أعراضهن يف تلك الربية فكنت تسمع طواؿ الليل أنْب البنات
وصراخهن وال ُْهب َرب امتالء الفضاء بعويل العذارى وبكاء
الباكيات فخيل لنا اننا يف يوـ اغبشر ."...واضاؼ اؼبختار:
"...ويف اليوـ الثالث أقعد الوضع امرأة عن اؼبسّب فانتظر
األتراؾ عليها ،فلما وضعت طفلها امروىا ابؼبسّب فعجزت عن
ذلك لضعف قواىا فما كاف من األتراؾ إال اف اطلقوا رصاصة
على ىذه اؼبسكينة فأردوىا قتيلة وساروا بنا نقطع الفناين
والقفار بعد اف اعطوا الطفل إىل امرأة اخرى غبملو ،وؼبا اقَببنا
من جباؿ أو زوزاف حاوؿ ثالثة رجاؿ وامرأاتف اؽبرب من ظلم
األتراؾ فأحس هبم اولئك الظلمة وقتلوىم رميًا ابلرصاص ٍب
ذحبوا اوالدىم( "...جريدة االوقات البغدادية ،ع (،)4116
 28تشرين االوؿ .)1925
وكتب مراسل اعبريدة األمريكية يقوؿ :وتوجد قصة اخرى
تشابو تلك قاؽبا صاحبها هبدوء وصورة رظبية اكثر من رفيقو
االوؿ ،وقد سجلت يف ؾبموعٍب بعد اف اقسم قائلها ابليمْب
اؼبغلظة على صحتها وشهد بذلك مأمور بريطاين مسؤوؿ.
ومن الغريب اف الربيطانيْب ما زالوا متمسكْب دبا رسخ يف
إذىاهنم ،من اف األتراؾ رجاؿ حرب ال زبلو قلوهبم من الرضبة
واالنسانية ،فهم يعتقدوف اف الرئيس الَبكي مصطفى كماؿ
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ابشا ال يعلم شيئًا فبا أيتيو جنوده وأيتيو األتراؾ من اؼبظامل
والتعدايت على عباد هللا ،بل ىم ال يعتقدوف ابف حكومة
انقرة ىي الٍب أمرت أبف ترتكب كل تلك الفظائع .ومع ذلك
فالربيطانيوف يعلموف حق العلم ابف "الَبؾ" بدأوا بقتل االبرايء
وىتك اعراض النساء ،وما زالت تلك الفظائع ترتكب غبد
يومنا ىذا ،ويعلموف ايضاً اف مسؤوليتها واقعة مباشرة على
الضباط واعبنود األتراؾ ،الذين ابعدوا اولئك اؼبساكْب من
تلك اؼبناطق (جريدة االوقات البغدادية ،ع (28 ،)4116
تشرين االوؿ .)1925
كبّبا بنقل
هبذه الصورة اولت الصحافة العراقية
ً
اىتماما ً
مآسي اؼبسيحيْب ،إال اف جريدة اؼبوصل قد اظهرت اغبقيقة
والدافع وراء اىتمامها بقضية اؼبسيحيْب يف منطقة كوايف،
عندما نشرت تقوؿ..." :واغبق يقاؿ اف مصائب قوـ عند قوـ
فوائد .فالذي غبق دبسيحيي الكوايف من مكاره ومظامل ال بد
اف يبقى لو اثر سيء يف نفوس اعضاء ؾبلس عصبة األمم
فيحملو ذلك على رفض مطاليب األتراؾ كلها وانصاؼ
العراقيْب يف مطالبهم اغبقة إببقاء والية اؼبوصل كلها جزءاً ال
هبزأ عن العراؽ سيما وقد وقعت ىذه اؼبظامل يف وقت تدرس
فيو اللجنة الثالثية ( )6قضية اؼبوصل ابىتماـ( "...جريدة
اؼبوصل ،ع ( 19 ،)1042أيلوؿ  .).1925وىكذا
افصحت اعبريدة عن نواايىا اغبقيقية وردبا للصحف االخرى
كذلك ،الٍب مل تكن من اجل اؼبسيحيْب وحقوقهم ،بل اظهار
تركيا دبظهر سيء أماـ عصبة األمم ،لكي تقرر ضم والية
اؼبوصل إىل العراؽ.

ادلبحث الثاين :التحرك الربيطاين ضد االعتداءات على
ادلسيحيني

نقلت صحف (العراؽ والعامل العريب واؼبفيد) ،معلومات
جاءت يف التقرير الذي رفعو اؼبندوب الربيطاين السامي يف
بغداد ىنري دوبس (-1923 Henry Dobbs
 )1929إىل البعثة الربيطانية يف جنيف ،إذ ورد فيو :اف
"الَبؾ" أحاطوا بقرية بيجو (بيَجهػ) اؼبسيحية يف  9أيلوؿ
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كى)
 ،1925وأبعدوا منها صبيع سكاهنا إىل قاصار (قةسر َ
يضا الدير اؼبسيحي الكائن ابلقرب من زاراواؾ
وحاصروا ا ً
افكى) وقد سبكن  260مسيحيًا من اؽبرب وااللتجاء إىل
(زر َ
بّباؽ .ويف  10أيلوؿ وصل "زاخو" بعض اؼبهاجرين وىم يف
حالة بؤس يرثى ؽبا .واف "الَبؾ" اخذوا بنفي صبيع اؼبسيحيْب
الكوايف الذين يبلغ عددىم شبانية آالؼ وذلك إىل ابش قلعة.
اعبدير ابلذكر ىنا اف جريدات العراؽ واؼبفيد قد عنونتا اؼبوضوع
بػ (تفاصيل اعتداء الَبؾ على عرب مشايل اؼبوصل) (جريدة
العراؽ ،ع ( 18 ،)1635أيلوؿ 1925؛ جريدة (اؼبفيد)،
ع ( 20 ،)481أيلوؿ  .)1925اي اف اعبريدتْب جعلت
من الكورد والكلداف واالثوريْب عرابً!!! .اما عنواف جريدة
العامل العريب فكاف (حوؿ حادثة قرى كوايف) (جريدة العامل
العريب ،ع ( 18 ،)458أيلوؿ .)1925
وبعد وصوؿ اخبار اضطهاد اؼبسيحيْب إىل السلطات
الربيطانية ،قاـ وزير اؼبستعمرات الربيطاين ايبري ()Emery
موجودا يف جنيف -آنذاؾ -بلفت أنظار ؾبلس
الذي كاف
ً
عصبة األمم إىل اؼبعاملة القاسية الٍب نزلت برأس مسيحيي
الكوايف ،العائشْب يف األراضي اؼبتنازع عليها مشايل اؼبوصل.
واكدت جريدة اؼبوصل يف معرض تعليقها على ىذا اػبرب ،ابف
احتجاج ايبري يف جنيف على اساليب االبعاد والتَبيك ،قد
اتى بنتيجة وخيمة ضد األتراؾ ،الذين اصبحت قساوهتم
برىاًنً جديداً غبنقهم وشراستهم كبو االقليات .واضافت
اعبريدة ابنو ربقق اآلف لدى عصبة األمم ،كم ىو غّب مقبوؿ
اقَباح اللجنة األفبية اػباصة بوالية اؼبوصل ،والقاضي إببقاء
قرى االثوريْب الساكنْب يف مقاطعة ىكاري ربت نّب "
األتراؾ"( جريدة اؼبوصل ،ع ( 19 ،)1042أيلوؿ .)1925
ونشرت جريدة اؼبوصل مقاالً خبصوص تطورات قضية
اؼبوصل ،جاء فيو ،اف األتراؾ واقفوف يف تلك القضية أماـ
خصم عنيد إذا ما قاؿ فعل .واف الربيطانيْب واقفوف ؽبم
ابؼبرصاد ،إذ اوعزت حكومة بريطانيا إىل وزير اؼبستعمرات
ايبري اف يسجل على األتراؾ تلك اؼبخازي ،فقدـ تقر ًيرا إىل
عصبة األمم دبا وقع يف منطقة كوايف .وال بد اف يهتم ؾبلس
العصبة ابألمر فيأخذ بناصر ىؤالء التعساء ،وينقذىم من براثن
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اغبكم الَبكي اف أمكن (جريدة اؼبوصل ،ع (19 ،)1042
أيلوؿ .)1925
واكدت جريدة اؼبوصل يف خرب ؽبا ،ابف أحد مراسلي
الصحف السياسيْب يف جنيف قد ذكر ،ابف ؾبلس عصبة
األمم مل يرض اف ينظر إىل مسألة سيب قرى الكوايف
اؼبسيحيْب ،على اهنا تدابّب عسكرية ازبذهتا حكومة انقرة
برىاًن جليًا يؤيد ما
احتياطًا للطوارئ ،بل وجد اجمللس فيها ً
تردد عن معامالت " األتراؾ" الشرسة كبو األقليات؛ ولذلك
معاكسا ؼبطاليب تركيا،
فإف ؾبلس عصبة األمم سيصدر قر ًارا
ً
خبصوص قضية اغبدود العراقية  -الَبكية (جريدة اؼبوصل ،ع
( 21 ،)1043أيلوؿ .)1925
وقد نفى رئيس الوفد الَبكي يف جنيف ما ااثرتو شكوى
الوفد الربيطاين خبصوص نفي القوات الَبكية مسيحيي مشاؿ
اؼبوصل ،وقاؿ إنو قد طلب معلومات عن ذلك من حكومة
انقرة ،لكنو يشك يف صحة األخبار الربيطانية (جريدة العراؽ،
ع ( 18 ،)1635أيلوؿ 1925؛ جريدة العامل العريب ،ع
( 18 ،)458أيلوؿ 1925؛ جريدة (اؼبفيد) ،ع (،)481
 20أيلوؿ  .)1925كما اف وزير خارجية تركيا توفيق رشدي
آراس نفى ادعاءات الوفد الربيطاين ،وأكد ابهنا عارية عن
الصحة .وطالب بضرورة اف يتخذ ؾبلس عصبة األمم
االجراءات الضرورية بصورة فورية ،حٌب يتأكد اجمللس بنفسو
فيما إذا كاف اؼبندوب السامي الربيطاين يف العراؽ ىنري دوبس
قد استند يف تقريره على اغبقيقة الراىنة اـ ال (جريدة العامل
العريب ،ع ( 24 ،)463أيلوؿ 1925؛ جريدة اؼبوصل ،ع
( 26 ،)1046أيلوؿ  .)1925ومن جهة اخرى ،فقد صرح
السفّب الَبكي يف لندف اف ال صحة للمزاعم القائلة ابف "الَبؾ"
نفوا االىايل اؼبسيحيْب القاطنْب على طوؿ خط اغبدود الذي
كاف قد رظبو مؤسبر بروكسل ،وقاؿ ابف تلك اؼبزاعم صادرة من
اشخاص "ذوي غاايت وخبثاء" يسكنوف جنويب اػبط اؼبذكور
(جريدة العراؽ ،ع ( 23 ،)1639أيلوؿ 1925؛ جريدة
العامل العريب ،ع ( 23 ،)462أيلوؿ .)1925
طلب اؼبندوب الربيطاين يف جنيف يف  15أيلوؿ
 ،1925من ؾبلس عصبة األمم اف هبتمع أبسرع وقت فبكن،

للنظر يف قضية سيب وهتجّب االىايل اؼبسيحيْب ،الذين ابعدهتم
السلطات الَبكية عن موطنهم .وقد َّبْب اؼبندوب الربيطاين
نظرا إىل اف الَبؾ قد انكروا خرب االجالء ،فعلى
للمجلس انو ً
اجمللس اف يتخذ التدابّب العاجلة للتحقق بنفسو ،من صحة ما
جاء يف تقرير اؼبندوب السامي الربيطاين يف العراؽ .وألجل
الوصوؿ إىل تلك الغاية يستطيع اجمللس اف يرسل فبثالً عنو،
إىل اؼبنطقة الكائنة ابلقرب من خط بروكسل ،لتحري تلك
الواقعة ويرفع على جناح السرعة تقريراً إىل اجمللس يبسط فيو
ربرايتو .واضاؼ اؼبندوب الربيطاين ،انو إذا وقعت بعد اآلف
حوادث من ىذا القبيل ،فإف حكومٍب بريطانية والعراؽ تقبالف
حضور فبثل للعصبة يف اؼبنطقة العراقية اجملاورة ػبط بروكسل،
وستقدماف لو كل مساعدة للقياـ دبهمتو (جريدة العامل العريب،
ع ( 24 ،)463أيلوؿ 1925؛ جريدة االوقات البغدادية،
ع ( 24 ،)4088أيلوؿ 1925؛ جريدة اؼبفيد ،ع
( 25 ،)485أيلوؿ .)1925
وقد ذكر اؼبندوب الربيطاين ،اف حكومتو ترى ابنو وبغض
النظر عن اعتبارات الرضبة والشفقة القائلة ابلرفق ابلبشرية،
وعدـ القياـ بسيب وهتجّب عدة آالؼ من االىايل الفقراء
والتعساء ،يف وقت ابتداء موسم الربد ،ويف ظروؼ غّب
مساعدة (جريدة اؼبوصل ،ع ( 26 ،)1046أيلوؿ )1925
 ،فإف األعماؿ الٍب اتتها اغبكومة الَبكية من شأهنا اف تغّب بال
شك حالة االراضي اغباضرة ،تلك االراضي الٍب يتوقف
مصّبىا النهائي على القرار الذي سيصدر بشأف حدود
اؼبوصل (جريدة العامل العريب ،ع ( 24 ،)463أيلوؿ
1925؛ جريدة االوقات البغدادية ،ع ( 24 ،)4088أيلوؿ
1925؛ جريدة اؼبفيد ،ع ( 25 ،)485أيلوؿ .)1925
خربا جاء
ويف ىذا الوقت ،نشرت جريدات العراؽ واؼبفيد ً
فيو اف اغبكومة الربيطانية تنظر إىل اغبالة يف والية اؼبوصل
بقلق ،فقد ثبت ابف رجاؿ اػبفر الَبؾ قد اجتازوا اغبدود ،واف
ما هتم لو اغبكومة الربيطانية ىو قياـ الَبؾ بنفيهم االىايل من
القرى الواقعة مشايل خط اغبدود ،الذي كاف قد رظبو مؤسبر
بروكسل والكائنة يف األراضي الٍب تطالب هبا اغبكومة
الربيطانية ،فإهنم بعملهم ىذا ال وبرجوف اؼبوقف فقط ،ولكنهم
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ينكثوف التعهد الذي كانوا قد قاموا بو بعدـ اضطهاد األقليات
(جريدة العراؽ ،ع ( 18 ،)1635أيلوؿ 1925؛ جريدة
اؼبفيد ،ع ( 20 ،)481أيلوؿ .)1925
وقد صرح السفّب الَبكي يف لندف اف التحقيق الذي قامت
بو اغبكومة الَبكية يف مشايل اؼبوصل خبصوص ما قيل من أف
رجاؿ اػبفر الَبؾ خرقوا خط حدود بروكسل ،قد أظهر اف
جنودا يف اعبيش العراقي ىم الذين اطلقوا النار يف  12أيلوؿ
ً
 1925على مركز طليعة اعبيش الَبكي يف منطقة (شيخ
يوسفاف) على الضفة الغربية لنهر اؽبيزؿ ،واف الَبؾ اضطروا إىل
مقابلة النار ابلنار ،وعند ذلك تبودلت االستيضاحات بْب
الفريقْب واعَبؼ جنود مقدمة اعبيش العراقي اهنم اطلقوا
بنادقهم خطأ (جريدة العراؽ ،ع ( 25 ،)1641أيلوؿ
1925؛ جريدة االوقات البغدادية ،ع ( 25 ،)4089أيلوؿ
.)1925
وقد نقلت جريدة العراؽ تقريراً نشرتو جريدة اؼبانشسَب
غاردايف ( )The Manchester Guardianؼبراسلها
اػباص يف جنيف وفبا جاء فيو :لقد اجاب الَبؾ على التهم
الٍب وجهتها بريطانية إىل تركية ابلطرؽ اؼبعروفة ،فهم يقولوف اف
قصة تشريد اؼبسيحيْب خرافة ال ربتمل ،واهنم ابرقوا إىل انقرة
لالستعالـ ،وأكدوا أبنو ال يوجد بعد خط بروكسل سكاف من
اؼبسيحيْب ،فبا يؤدي إىل سقوط التهم الربيطانية وربطيمهاٍ .ب
ىم قد اهتموا الربيطانيْب ابالقداـ على حركات عسكرية يف
اؼبناطق اغبدودية .وذكرت اعبريدة ،ابف اعبواب على ذلك
ابديء بدء ىو اف فبثلي بريطانيا يف بغداد ال يرسلوف بتقارير
زائفة .واف اؼبسيحيْب موجودوف يف مشاؿ خط بروكسل ،وليس
ىناؾ شبة من ؾباؿ ؼبناقشتها .اما عن حركات اعبنود فال حاجة
إىل التكذيب واالنكار؛ الف االمكنة الٍب قيل انو حدثت فيها
تلك اغبركات تقع كلها يف اعبانب العراقي من خط بروكسل،
ويف اؼبنطقة الٍب وبتلها الربيطانيوف ،ىذا إىل جانب اف تلك
اغبركات ال انبية ؽبا على االطالؽ الهنا ليست سوى
التنقالت العادية الٍب ذبري يف كل سنة (جريدة العراؽ ،ع
( 16 ،)1659تشرين االوؿ .)1925
544

واضافت اعبريدة ،اهنا لعادة تركية قديبة اعتادهتا وزارات
خارجية الدوؿ االوروبية أبسرىا ،وذلك ابف يقابل الَبؾ االهتاـ
ابهتاـ ينقضو ،ابعتبار اف ذلك من اساليب السياسة دوف
االستناد إىل وقائع ما ،وذلك لالنتقاص من قيمة تلك التهم
واغبط من شأهنا .والنتيجة الطبيعية ؼبثل ىذا الَباشق ىو اف
تتهاتر التهم الٍب ينسبها كل من الفريقْب إىل اآلخر ،حبيث
يقرر الرأي العاـ اف االعتداء صادر من اعبانبْب ،وىذا بال
ريب ما يرمي اليو الَبؾ اآلف (جريدة العراؽ ،ع (،)1659
 16تشرين االوؿ .)1925

ادلبحث الثالث :عصبة اأمم ترسل جلنة جديدة
للننطقة
على اثر التطورات الٍب شهدهتا اؼبناطق اغبدودية بْب
خربا من مقر
العراؽ وتركيا ،نقلت جريدات العراؽ والعامل العريب ً
عصبة األمم يف جنيف ،جاء فيو اف اللجنة الثالثية الٍب الفها
ؾبلس عصبة األمم للنظر يف قضية اؼبوصل ،قد انذرت الوفد
الَبكي يف جنيف ابف اثبات صحة احتجاج الوفد الربيطاين
خطّبا يف ربقيقاهتا ،وابنو
أتثّبا
ً
ضد نفي اؼبسيحيْب ،سيؤثر ً
هبب على "الَبؾ" أف يكفوا عن أعماؽبم اؽبمجية (جريدة
العامل العريب ،ع ( 19 ،)459أيلوؿ 1925؛ جريدة العراؽ،
ع ( 19 ،)1636أيلوؿ .)1925
قدـ ؾبلس عصبة األمم يف  19أيلوؿ 1925
طلبًا إىل ؿبكمة العدؿ الدولية لتعلن رأيها فيما هبب اف يعترب
تقرير اللجنة الثالثية الدولية بعد اؼبصادقة عليو ؾبرد عمل
للوساطة أو توصية أو قر ًارا قطعيًا (حسْب،1977 ،
ص158 -157؛ صابر ،2001 ،ص .)313وقد اكدت
جريدات العراؽ واالوقات البغدادية أبف ؿبكمة العدؿ الدولية
قد قررت عقد جلسة يف الثاين من تشرين االوؿ ،للنظر يف
مسألة نفي سكاف مشايل اؼبوصل (جريدة العراؽ ،ع
( 30 ،)1645أيلوؿ 1925؛ جريدة االوقات البغدادية ،ع
( 30 ،)4092أيلوؿ .)1925
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صرح رئيس الوفد الَبكي يف جنيف ،انو ال يرى اية
ضرورة ،يف إحالة إحدى نقاط قضية اؼبوصل على ؿبكمة
العدؿ الدولية يف الىاي؛ ألف اؼبسائل اؼبعروضة ؽبا صفة
سياسية حبتة(جريدة اؼبوصل ،ع ( 26 ،)1046أيلوؿ
موضوعا قانونيًا لو مساس
)1925؛ ولذلك ال يبكن جعلها
ً
ابؼبسائل اغبقوقية الدولية (جريدة االوقات البغدادية ،ع
( 29 ،)4117تشرين االوؿ .)1925
ومن جهة أخرى ،فقد اكدت جريدة اؼبوصل أبهنا استقت
معلومات من مصدر موثوؽ ،اشارت إىل أتجيل حسم قضية
اؼبوصل ،إىل اعبلسة الشتائية جمللس عصبة األمم يف كانوف
األوؿ سنة 1925؛ وذلك ألف اؼبدة اؼبعينة غبسم قضية
حدود والية اؼبوصل قد انتهت ،من دوف اف يصل ؾبلس
عصبة األمم إىل نتيجة مرضية .وذكرت اعبريدة ،أبنو من
الظاىر اف أحد االسباب الٍب اوجبت أتجيل حسم القضية،
ىو احالة مسألة سيب ومهاجرة قرى الكوايف اؼبسيحيْب إىل
ؿبكمة عدؿ الىاي الدائمية .فسكاف تلك القرى يف جباؿ
كوايف ،يعيشوف يف منطقة منازع عليها بْب تركيا وبريطانيا ،وال
وبق لَبكيا التصرؼ أبىاليها كيفما شاءت سلطاهتا احمللية
(جريدة اؼبوصل ،ع ( 23 ،)1044أيلوؿ .)1925
وجو اؼبندوب الربيطاين السامي يف بغداد ىنري دوبس
برقية اخرى إىل البعثة الربيطانية يف جنيف ،جاء فيها ابف
اؼبهاجرين اؼبسيحيْب الذين قبوا من نفي "الَبؾ" ،ال يزالوف
عددا من اؼبنفيْب من
يتقاطروف إىل بغداد من اؼبوصل ،واف ً
قرية ىربوؿ والقرى الشمالية االخرى مل يعرؼ مصّبىم النهائي
حٌب اآلف ،ولكن اؼبهاجرين القادمْب من القرى اجملاورة لقرى
اولئك اؼبنفيْب ،قد صرحوا ابف كبو الفي نسمة مل يتمكنوا من
النجاة من نفي الَبؾ اايىم .فيما أعلن اؼبفتش الربيطاين
العسكري يف اؼبوصل" :يظهر اف اعماؿ النفي يف القرى
الشمالية قد توقفت اآلف ولكن األنباء الواردة من ىناؾ تفيد
ابف طبسمائة مسيحي فقط وصلوا مدينة (واف) وىم أحياء،
عظيما من الذين مل يتمكنوا من السّب
بينما الَبؾ قتلوا ً
عددا ً
يف الطريق واللحاؽ ابلقافلة" (جريدة العراؽ ،ع (،)1643

 28أيلوؿ 1925؛ جريدة العامل العريب ،ع (27 ،)466
أيلوؿ .)1925
ذكرت جريدة اؼبوصل ،أبف وزير اؼبستعمرات الربيطاين
ايبري قد استلم تقارير مريعة ،خبصوص سيب "الَبؾ" اىايل
مشاؿ اؼبوصل ،وقد جاء فيها :اف "الَبؾ" قاموا بسيب اىايل
تلك القرى منذ شهر ااير ،واهنم أحدثوا بذلك يف العراؽ حالة
صعبة؛ ألف اغبكومة العراقية قامت بتقدًن اؼبساعدة للمهاجرين
اؼبعوزين (جريدة اؼبوصل ،ع ( 26 ،)1046أيلوؿ .)1925
صرح فبثلوا الوفد الَبكي اماـ ؾبلس عصبة األمم ،اهنم ال
يتعهدوف بقبوؿ قرار ؾبلس عصبة األمم خبصوص قضية اغبدود
العراقية (جريدة االستقالؿ ،ع ( 28 ،)686أيلوؿ 1925؛
جريدة اؼبوصل ،ع ( 28 ،)1047أيلوؿ  ،)1925على
الرغم من اف فبثل الوفد الَبكي فتحي بك كاف قد تعهد بذلك
بصورة رظبية قبل سنة ،إذ أكد اف تركيا مستعدة للرضوخ إىل
اي قرار يصدره العصبة مهما كاف فحواه ،األمر الذي جعل
الَبؾ اف ينكثوا بعهودىم أماـ العامل اصبع –حبسب تعبّب
جريدة اؼبوصل .-وؼبا ظبع فبثلوا اغبكومة الربيطانية ىذا البياف،
صرحوا أبنو هبب سحب الوعد ،القاضي ابلرضوخ لقرار عصبة
األمم ،الذي ارتبط بو الوفد الربيطاين ابلنيابة عن حكومٍب
بريطانيا والعراؽ ،طاؼبا تنصلت تركيا من عهودىا .ويف الوقت
عينو هبب اف تصبح اغبكومتاف الربيطانية والعراقية مطلقٍب
اغبرية كذلك .وذكر فبثلو بريطانيا ،ودبا اف ؾبلس عصبة األمم
قد احاؿ إىل ؿبكمة عدؿ الىاي الدائمية ،حل بعض
أخّبا ،فإذا مل ذبدد تركيا
اؼبشاكل القانونية الٍب تعقدت ً
تعهداهتا لقبوؿ قرار ؾبلس عصبة األمم ،فإف احالة تلك
القضية على ربكيم ؿبكمة الىاي ال أتٌب ابلنتيجة اؼبتواخاة.
وعليو يتحتم على تركيا أبقرب وقت اف تواصل احَبامها لبنود
معاىدة لوزاف ،بتجنبها القياـ أبي حركة عدائية كانت على
اغبدود اغباضرة ،ريثما تنجلي وربسم قضية النزاع اؼبذكور .ولو
أف تركيا رفضت قبوؿ قرار ؾبلس عصبة األمم ،إال أهنا ملزمة
بعدـ التدخل بشؤوف االراضي الواقعة وراء اغبدود اغباضرة،
إىل اف يصل ؾبلس عصبة األمم إىل نتيجة ما (جريدة اؼبوصل،
ع ( 28 ،)1047أيلوؿ .)1925
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طالب وزير اؼبستعمرات الربيطاين ايبري ،بضرورة قياـ
عصبة األمم إبرساؿ فبثل عنها ،للتحقيق يف االعماؿ الٍب قاـ
أخّبا بنفي مسيحيي مشايل اؼبوصل نفيًا يرثى لو
هبا "الَبؾ" ً
جداً .واكد ايبري ،ابف االعتماد على مواعيد األتراؾ
وتعهداهتم أصبح من رابع اؼبستحيالت بعد اف رفض رئيس
الوفد الَبكي يف جنيف توفيق رشدي بك ذبديد العهود بقبوؿ
حكم عصبة األمم واحَباـ قراراهتا (جريدة العراؽ ،ع
( 26 ،)1642أيلوؿ 1925؛ جريدة االوقات البغدادية ،ع
( 26 ،)4090أيلوؿ  .)1925وذكر اؼبمثل الربيطاين يف
جنيف ابنو وبناءً على طلب حكومة بالده ،فمن احملتمل اف
يزور اغبدود العراقية بصورة فورية ،عبنة من قبل عصبة األمم،
للتقييم والتحرايت الالزمة واالطالع على اؼبعامالت القاسية،
الٍب عامل هبا األتراؾ مسيحيي وكورد منطقة كوايف ،والتحقيق
يف ذباوزات تركية اخرى ال زالت تتشكى منها اغبكومتاف
العراقية والربيطانية (جريدة اؼبوصل ،ع ( 28 ،)1047أيلوؿ
.)1925
أعلن ؾبلس عصبة األمم ،عزمو على اف إرساؿ فبثل عنو
إىل حدود مشايل اؼبوصل يف أسرع ما يبكن ،للتحقيق يف نفي
الَبؾ اؼبسيحيْب من ىناؾ .وقد رحب وزير اؼبستعمرات
الربيطاين ايبري ،دبوافقة عصبة األمم على اقَباحو إبرساؿ فبثل
عنو للتحقيق يف أعماؿ النفي الٍب يقوـ هبا الَبؾ على حدود
خط مؤسبر بروكسل ،وقاؿ" :اف عدد الذين نفاىم الَبؾ من
اوطاهنم ىناؾ بلغ الثمانية ألف نسمة ،وعليو أين مبتهج دبوافقة
ؾبلس عصبة األمم على اقَباحي إبرساؿ فبثل عنو للتحقيق يف
ىذه اؼبسألة" (جريدة العراؽ ،ع ( 28 ،)1643أيلوؿ
.)1925
اعَبض رئيس الوفد الَبكي يف جنيف توفيق رشدي بك،
على بياًنت الوفد الربيطاين خبصوص اعماؿ النفي الٍب أتتيها
القوات الَبكية على حدود مشايل اؼبوصل ،وقاؿ انو سيحيل
اؼبسألة على حكومتو يف انقرة ،وأردؼ قائالً" :إين مستعد
للموافقة على إرساؿ بعثة ـبتلطة للتحقيق يف االهتامات
اؼبذكورة ويف ما ينفيها" .وقد اجاب وزير اؼبستعمرات الربيطاين
ايبري على اقَباح رشدي بك ىذا قائالً" :إين اوافق على ىذا
542

االقَباح ولكن على شرط اف يسمح للبعثة اؼبختلطة اؼبذكورة
ابلتحقيق يف مشاؿ خط حدود مؤسبر بروكسل" .واخذ رشدي
بك يتخابر مع حكومتو يف انقرة ،الستشارهتا خبصوص الشرط
الذي فرضو ايبري ،وىو السماح للبعثة اؼبختلطة اف تقوـ
بتحقيقاهتا يف مشاؿ خط حدود بروكسل(جريدة العراؽ ،ع
( 28 ،)1643أيلوؿ  .)1925واكد رشدي بك..." :انو
ال يستطيع اعتبار اؼبنطقة الواقعة مشايل خط بروكسل اراضي
متنازعة ،واف قضية االقليات الساكنة مشايل خط بروكسل
بعيدة كل البعد عن مشكلة اؼبوصل ،ولذلك هبب اف تعاجل
على انفراد ،واف قضية االقليات قضية انسانية قد تضع اية
حكومة يف موقف ال ربسد عليو عند حبث مسائل سياسية"..
(حسْب ،1977 ،ص.)139
قرر ؾبلس عصبة األمم ارساؿ بعثة إىل مشايل اؼبوصل،
للتحقيق يف اعماؿ النفي الٍب قامت هبا القوات الَبكية ضد
اىايل اغبدود ىناؾ ،إال أف الوفد الَبكي عاد إىل انقرة قبل اف
يبدي جو ًااب على مقَبح عصبة األمم ،وؽبذا قرر ؾبلس عصبة
األمم انو سيعقد اجتماعاً يف  28أيلوؿ ،لتأليف بعثتو اؼبذكورة
الٍب اقَبح الوفد الربيطاين أتليفها ،وسيكوف ذلك حٌب بدوف
حضور الوفد الَبكي (جريدة العامل العريب ،ع (27 ،)466
أيلوؿ 1925؛ جريدة العراؽ ،ع ( 28 ،)1643أيلوؿ
1925؛ جريدة االوقات البغدادية ،ع ( 29 ،)4091أيلوؿ
.)1925
وكاف رشدي بك قد كتب قبل مغادرتو جنيف إىل
انقرة رسالة إىل رئيس ؾبلس عصبة األمم ضمنها جوابو على
اقَباح الوفد الربيطاين خبصوص ارساؿ بعثة افبية إىل اؼبوصل.
وقد أصر فيها رشدي بك على رفض الوفد الَبكي اؼبوافقة
على ربقيق البعثة اؼبذكورة يف اعبهة الَبكية من حدود اؼبوصل،
ولكنو قاؿ يف رسالتو ايضاً اف ىذا اإلصرار ال هبب اف يعده
ؾبلس العصبة جواب تركيا النهائي (جريدة العراؽ ،ع
( 29 ،)1644أيلوؿ 1925؛ جريدة العامل العريب ،ع
( 29 ،)467أيلوؿ  ،)1925وقد رفض رشدي بك بعد
اتصاالتو حبكومة بالده ،اقَباح ايبري اؼبذكور (جريدة العراؽ،
ع ( 28 ،)1643أيلوؿ .)1925
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خربا حوؿ تعيْب بعثة التحقيق
نشرت الصحف العراقيةً ،
األفبية إىل حدود مشايل اؼبوصل ،وذكرت ابف ؾبلس عصبة
األمم قد عْب فبثل استونيا يف اجمللس اعبنراؿ يوىاف اليدونر
مندواب عنها للتحقيق يف مسألة
()Johan Laidoner
ً
نفي اىايل حدود مشاؿ اؼبوصل ،وسيكوف لو معاوًنف (جريدة
االوقات البغدادية ،ع ( 30 ،)4092أيلوؿ 1925؛ جريدة
العامل العريب ،ع ( 30 ،)468أيلوؿ 1925؛ جريدة العراؽ،
ع ( 30 ،)1645أيلوؿ  ،)1925نبا الكولونل رودولف
جاؾ ( ،)Rudolph Jackأحد كبار موظفي وزارة اغبربية
يف اعبمهورية اعبيكوسلوفاكية ،والثاين ىو ادوارد اورتو كانونيو
( )Edward Orte Kanonahأحد كبار موظفي
وزارة اػبارجية االسبانية يف مدريد .كما تقرر اف يقوـ اؼبوظف
يف وزارة اػبارجية االستونية ىانس ماركوس ( Hans
 )Marcusدبهمة سكرتّب خاص لاليدونر ،واف يرافق البعثة
اونست شاريرا ( )Honest Charreraااليطايل اؼبوظف
يف سكرتّبية ؾبلس عصبة األمم (جريدة االوقات البغدادية ،ع
( 7 ،)4125تشرين الثاين 1925؛ جريدة اؼبوصل ،ع
( 1 ،)1064تشرين الثاين 1925؛ جريدة اؼبوصل ،ع
( 3 ،)1066تشرين الثاين .)1925
وخبصوص نفقات اللجنة الدولية ،فقد نشرت الصحف
العراقية ،أبف سكراترية عصبة األمم قد كلفت اغبكومة الَبكية،
اف تدفع حصتها من اؼبصاريف والنفقات الالزمة للجنة الٍب
اوفدهتا العصبة ،إلجراء التحقيقات عن االعماؿ الٍب عزيت
إىل األتراؾ بنفي اؼبسيحيْب من مشايل اؼبوصل ،فردت اغبكومة
الَبكية على ىذا التكليف قائلة اهنا مستعدة اف تدفع حصتها
من تلك النفقات على شرط اف يعْب "ـبمن" تركي ،وقد
الحظ اؼبطلعوف على ؾبرى االمور ،اف تركيا ال تشّب يف جواهبا
إىل التحقيقات مشايل خط بروكسل (جريدة العامل العريب ،ع
( 1 ،)496تشرين الثاين 1925؛ جريدة األوقات البغدادية،
ع ( 2 ،)4120تشرين الثاين .)1925
اوضحت جريدة العراؽ أبف اعبنراؿ اليدونر يبلغ االربعْب
من العمر ،وكاف سابقاً كولونيالً يف اعبيش الروسي القيصري،
وحاز على وساـ القديس ميخائيل من رتبة قائد ووساـ

القديس جرجس ،وىو الذي يعود اليو الفضل يف دحر
البلشفيك من استونيا أثناء اغبرب الكربى ،وىو الذي أنشأ
اعبيش الوطِب يف استونيا (جريدة العراؽ ،ع (1 ،)1646
تشرين االوؿ  .)1925فيما ذكرت جريدات اؼبوصل واألوقات
ونظرا للمهارة اغبربية الٍب اظهرىا اليدونر يف
البغدادية ،أبنو ً
ميادين اغبرب؛ فإنو جلب استحساف اغبكومة الربيطانية
وتقدير ملك بريطانيا العظمى ،الذي أنعم على اعبنراؿ
االستوين أبكرب وساـ بريطاين من درجة فارس (جريدة اؼبوصل،
ع ( 7 ،)1068تشرين الثاين 1925؛ جريدة االوقات
البغدادية ،ع ( 10 ،)4127تشرين الثاين  .)1925يظهر
فبا سبق اف اليدونر وبسبب معاداتو للسوفيت والشيوعيْب،
فإنو كاف مقرًاب من بريطانيا.
وذكرت جريدة اؼبوصل ابنو تقرر اف يبقى اعبنراؿ االستوين
(اليدونر) يف منطقة اؼبوصل ،حٌب تتوصل العصبة إىل حل
القضية بْب بريطانيا وتركيا .وقد خولو ؾبلس عصبة األمم
سلطة اختيارية للقضاء ىناؾ (جريدة العراؽ ،ع (،)1646
 1تشرين االوؿ  .)1925واكدت اعبريدة  ،ابف وجود ىذا
الرئيس وبملنا على االعتقاد اف الوفد األفبي يف جباؿ كوايف،
سّباعي الشعور الوطِب القومي العراقي ،ويوقف " األتراؾ" عن
اعماؽبم الشرسة ضد شعب قد نفض عنو نّب اغبكم الَبكي،
وربالف مع حكومة بريطانيا العظمى (جريدة اؼبوصل ،ع
( 5 ،)1050تشرين االوؿ .)1925
خربا جاء فيو ،اف
ونقلت جريدات االستقالؿ واؼبفيدً ،
اؼبراسل السياسي عبريدة ديلي تلغراؼ ( The Daily
 )Telegraphالربيطانية قد أكد ابف اغبكومة الَبكية قد
رفضت السماح للجنراؿ اليدونر واللجنة األفبية ابلتحقيق يف
مسألة إجالء اؼبسيحيْب عن أوطاهنم يف مشايل خط حدود
بروكسل .على انو من اؼبنتظر اف تقوـ اغبكومة الربيطانية
بذلك .واضاؼ اؼبراسل..." :مل ىبل ىذا من أحداث أتثّب
غّب حسن يف دوائر عصبة األمم .واؼبظنوف اف اىم االسباب
الٍب ضبلت تركية على ىذا الرفض ىو رغبتها يف سَب اغبركات
العسكرية الَبكية الٍب ذبري بصورة متواصلة خارج حدود
اؼبوصل( "...جريدة اؼبفيد ،ع ( 5 ،)520تشرين الثاين
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1925؛ جريدة االستقالؿ ،ع ( 5 ،)693تشرين الثاين
.)1925
وقد كتب ايبري رسالة إىل رئيس ؾبلس عصبة األمم قاؿ
فيها ما أيٌب..." :دبا اف رشدي بك رفض اقَباحي إبجراء
التحقيق مشايل خط حدود مؤسبر بروكسل فال يبكن السماح
للَبؾ ايضاً ابالشَباؾ يف التحقيق الذي سيجري جنويب اػبط
اؼبذكور ،واف اقَباح الوفد الربيطاين بتوسيع منطقة التحقيق
على عرض اغبدود الشمالية من جانب إىل آخر ال يعِب
السماح ألعضاء بعثة التحقيق األفبية ابعبوالف يف منطقة
االدارة الَبكية ("...جريدة العراؽ ،ع ( 29 ،)1644أيلوؿ
1925؛ جريدة العامل العريب ،ع ( 29 ،)467أيلوؿ
.)1925
ذكرت جريدة اؼبوصل ،ابف اعبنراؿ اليدونر رئيس البعثة
األفبية التحقيقية عن سيب واضطهاد قرى الكوايف اؼبسيحيْب
يف مشايل والية اؼبوصل ،قد غادر ابريس يف  13تشرين االوؿ
 .1925وتكمن مهمتو يف التحقيق عن سيب القرى اؼبذكورة،
ٍب البقاء يف اغبدود الشمالية ؼبراقبة اغبالة يف جوار اغبدود
اؼبؤقتة بْب العراؽ وتركيا ،حٌب ربل العصبة النزاع القائم بسببها.
وذكرت اعبريدة ابنو من اؼبنتظر اف يصل اليدونر إىل ؿبلو
اؼبعْب يف اواخر الشهر تشرين األوؿ(جريدة اؼبوصل ،ع
( 17 ،)1056تشرين االوؿ .)1925
نشرت جريدة األوقات البغدادية مقاالً دبناسبة قرب
وصوؿ اللجنة الدولية برائسة اعبنراؿ اليدونر إىل العراؽ ،وفبا
جاء فيو" :سَبحب قريبًا االمة العراقية بقدوـ اليدونر وفبثلي
عصبة األمم الذين يصلوف بغداد واؼبوصل بعد اايـ قالئل،
لتمثيل العصبة يف بالدًن الشمالية .وستكوف تلك اللجنة
األفبية يف اغبدود اؼبنازع عليها ،ضماًنً قوايً وصواتً حقيقياً غّب
قابل التكذيب أو االخفاء ،لردع األتراؾ عن اتياف فظائعهم
اؼبعهودة وبث عصاابهتم غّب النظامية ،لنشر لواء الفوضى
والتقتيل يف اغبدود العراقية االمنة .ونعلم جيداً اف تلك اػبطة
اؼبمقوتة ىي سالح ؿببوب بيد تركيا ،تستعملو ضد جّباهنا
االقوايء الذين زباؼ من اف تشهر اغبرب عليهم عالنية".
واضافت اعبريدة" :انو وبينما كاف األتراؾ مواصلْب تلك اػبطة
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يف االشهر اؼباضية ،إذا بقحتهم وغرورىم ونفاقهم ،قد ضبلهم
ليس فقط على انكار صحة التقارير الٍب قدمها اؼبندوب
السامي يف العراؽ إىل حكومتو يف لندف ،خبصوص حركات
الَبؾ العدائية على اغبدود الشمالية ،بل اهنم اهتموا اغبكومتْب
الربيطانية والعراقية ،ابلتجائهما إىل خطة استخداـ العصاابت
غّب النظامية ضد تركيا"( جريدة االوقات البغدادية ،ع
( 19،)4018تشرين االوؿ .)1925
وذكرت اعبريدة ،لقد ذىبت السلطات الَبكية إىل ابعد من
ىذا الكذب واالفَباء ،فنرى ابهنا قد انكرت ما عزي اليها من
سيب اؼبسيحيْب وابعادىم من قراىم يف كوايف ،مصرحْب إبفك
وجسارة ال مثيل ؽبما يف التاريخ العاؼبي ،اف تقارير اؼبندوب
السامي الربيطاين يف العراؽ ،ىي عارية عن الصحة وال اساس
ؽبا ،بينما اآلف مدينة زاخو واماكن اخرى يف اغبدود الشمالية،
ىي غاصة ابؼبهاجرين الذين سبكنوا من اؽبرب بشق االنفس
من ىذا االضطهاد االخّب ،وىم اآلف يف حالة يرثى ؽبا ،األمر
الذي ضبل السلطات العراقية احمللية على انفاؽ اؼببالغ الطائلة
من األمواؿ ،للقياـ إبغاثة ىؤالء اؼبنكوبْب احملتاجْب .واكدت
اعبريدة ،ابف قدوـ تلك اللجنة األفبية ستكوف ضربة قاضية
على سبويهات " األتراؾ" ونفاقهم واكإذيبهم كلها؛ ألف تقارير
اليدونر ستكوف خالية من كل ربزب ومناصرة للحق اؼبهضوـ
ليس إال (جريدة االوقات البغدادية ،ع ( 19،)4018تشرين
االوؿ .)1925
وكتبت اعبريدة تقوؿ ،يتذكر القراء أف ؿبكمة الىاي
اؽبولندية ستتناقش يف القضااي القانونية ،الٍب احالتها عصبة
األمم على ؿبكمة العدؿ الدائمية التابعة ؽبا ،خبصوص معضلة
اغبدود العراقية .فهذه االسئلة تتضمن (اوالً) ىل هبب اف
يعترب ؾبلس عصبة األمم "حكماً" اـ "وسيطاً" بْب بريطانيا
وتركيا؟ (اثنياً) إذا اعترب ؾبلس عصبة األمم "حكماً" فهل
هبب اف يصبح قراره شامالً ،اـ االكتفاء أبغلبية االصوات
لتنفيذه؟ والنظرية الربيطانية يف ىذا اػبصوص قائمة على
وجوب اعتبار ؾبلس عصبة األمم كحكم ،وانو هبب اف يصدر
قراره أبغلبية األصوات ،بينما ترأتي تركيا أف ؾبلس عصبة
األمم ىو وسيط ال غّب .ودبا اف األتراؾ قد صرحوا اهنم
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يرفضوف الرضوخ إىل سلطة ؿبكمة الىاي؛ لذلك فمن
الصعب التكهن عن النتيجة اغبسنة الٍب يبكن اف ربصل ،من
ايداع قضية اغبدود العراقية إىل ؿبكمة الىاي؛ألنو إذا قررت
ؿبكمة الىاي اف ؾبلس عصبة األمم ىو "حكم" فسَبفض
تركيا ىذا القرار ،ويصبح من العبث استئناؼ مناقشة القضية
أماـ عصبة األمم ،األمر الذي هبعل قضية اغبدود العراقية-
الَبكية معلقة إىل ما ال هناية لو (جريدة االوقات البغدادية ،ع
( 19،)4018تشرين االوؿ .)1925
وذكرت اعبريدة ،أبف وزير اؼبستعمرات الربيطاين ايبري قد
أدرؾ بفكره النّب تلك النتيجة الوخيمة ،وصرح علنًا ومر ًارا
عديدة اف "اغبكومتْب الربيطانية والعراقية نبا يف اؼبوصل
وستبقياف ىنالك إىل ما شاء هللا" ،وإذا نكث األتراؾ عهودىم
السابقة ،فليس ىنالك أدىن داعي وبمل العراقيْب على القلق.
واختتمت اعبريدة مقاؽبا قائلة ،اف مهمة اعبنراؿ اليدونر
ستكوف مفيدة للقضية العراقية ،وبصفتو رقيباً على اغبدود
الشمالية العراقية؛ فإنو سّبدع األتراؾ بعد أايـ قالئل من
االلتجاء إىل اساليبهم ومراوغاهتم اؼبعهودة (جريدة االوقات
البغدادية ،ع ( 19،)4018تشرين االوؿ .)1925

ادلبحث الرابع  :صدى احداث منطقة كواين يف
بريطانيا

اىتمت اؼبؤسسات واؼبنظمات والشخصيات الربيطانية
أبزمة اضطهاد اؼبسيحيْب يف منطقة كوايف ،ويف ىذا اإلطار،
بعث رئيس أساقفة كنَببري برسالة إىل رئيس وزراء بريطانيا
ستانلي بلدوين (-1924 Stanley Baldwin
 )1929خبصوص اعتداء "الَبؾ" على مسيحيي مشايل
اؼبوصل فقاؿ لو فيها..." :اف شعب انكلَبة واسكتلندة
الشديد الغّبة واالىتماـ سيعَبيو اػبجل إذا اتصل بو اننا
كباوؿ ذباىل التعهدات الٍب قطعناىا على أنفسنا فعالً وترؾ
خطرا ."...واضاؼ:
اؼبسيحيْب يف حالة من أشد اغباالت ً
"ىذا واف الرأي العاـ الديِب سيكوف من وراء رئيس الوزراء إذا
سبكن الرئيس من اف يوضح لنا جلياً ابننا لن ننسى تعهداتنا

كدا
ولن نتجاىلها" .وقد أجاب بلدوين على تلك الرسالة مؤ ً
لرئيس األساقفة أف اغبكومة الربيطانية ستهتم جداً بتلك
الوجهة اػبطّبة من اؼبشكلة (جريدة العراؽ ،ع (5 ،)1649
تشرين األوؿ 1925؛ جريدة العامل العريب ،ع (4 ،)472
تشرين األوؿ .)1925
ونقلت جريدة اؼبوصل ،تصروبًا لوزير اؼبستعمرات الربيطاين
ايبري ،عارض فيها الفكرة القائلة إبعادة مسيحي مشايل العراؽ
إىل نّب األتراؾ اعبائر ،الذي سئمتو األقليات يف ادوار حكم
األتراؾ اؼبتنوعة .وندد ايبري بشدة ابالقَباح القائل أبف تَبؾ
بريطانيا اؼبسيحيْب العراقيْب وشأهنم ،وذبعلهم عرضة اؼبظامل
أخّبا (جريدة اؼبوصل ،ع (8 ،)1052
والفظائع الٍب دانبتهم ً
تشرين االوؿ .)1925
وقد وقع رئيسا أساقفة كانَببري ويورؾ اللذاف نبا رئيسا
كنائس صبيع الطوائف اؼبسيحية االنكليزية ،وعلمانيوف
أشراؼ ،بينهم اللورد كالدستوف واللورد ىاليفكس واللورد ىوغ
عاما إىل صبيع مسيحيي انكلَبة لالكتتاب دببلغ
سيسل ،نداءً ً
مئة الف لّبة انكليزية السعاؼ مسيحيي مشاؿ العراؽ وخاصة
اؼبهاجرين الذين نكلت هبم القوات الَبكية (جريدة العراؽ ،ع
( 30 ،)1671تشرين االوؿ .)1925
ذكرت جريدة اؼبوصل يف  26تشرين االوؿ  ،1925أبف
مئات اؼبسيحيْب الذين اضطهدهتم القوات الَبكية قد وصلوا
مدينة زاخو وأماكن أخرى على اغبدود العراقية ،قبل بضعة
جوعا وابلكاد قدروا
أسابيع وىم يف حالة يُرثى ؽبا ،ويتضوروف ً
اف ينجوا أبرواحهم .وذكرت اعبريدة ،أبف اغبكومة العراقية
الساىرة على مصاحل شعبها ،قد بذلت اىتمامها هبؤالء
اؼبهاجرين اؼبنكوبْب .وقالت ،ودبا اف الربد قد حل وأصبح
الشتاء على األبواب ،فقد قرعت السلطات اؼبوصلية أبواب
صبيع الدوائر الرظبية يف العراؽ ،طالبة ابسم البشرية اؼبثالية قبدة
ىؤالء التعساء ،والتربع أبلبسة عتيقة ومشمعات واغطية وما
أشبو ذلك من األغراض غّب الصاغبة لالستعماؿ (جريدة
اؼبوصل ،ع ( 26 ،)1061تشرين االوؿ .)1925
وذكرت اعبريدة أبف أوؿ من لىب نداء ىؤالء احملتاجْب ،ىم
رجاؿ القوات الربيطانية اعبوية يف اؼبوصل ،الذين اقاموا حفلة
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ساىرة يف السينما العسكري يف الغزالين ،وخصصوا ريع
التذاكر كلها ألجل منفعة مهاجري كوايف ،كما اف اعبيش
اؽبندي البوقبايب اىدى للمهاجرين اؼبذكورين اربعة آالؼ كيلو
خصيصا من انكلَبا اؼبسَب (كرايبي) الذي
طحْب .وقد اتى
ً
اوفدتو اعبمعيات اػبّبية الربيطانية يف لندف فبثالً ؽبا يف العراؽ،
ليتفقد شؤوف اؼبذكورين وقد طاؼ عليهم يف زاخو واؼبوصل يف
 25تشرين األوؿ ،وذكرت اعبريدة ،ابنو سيقدـ قريبًا تقريره
إىل مركز صبعياتو اػبّبية (جريدة اؼبوصل ،ع (26 ،)1061
تشرين االوؿ .)1925
وقد ذكرت جريدة العامل العريب ،أبف الغرفة التجارية
الربيطانية ببغداد قد شرعت يف صبع األلبسة إلكساء اؼبهاجرين
ؾباًن (جريدة
يف زاخو ،وتعهدت ادارة السكة اغبديدية بنقلها ً
العامل العريب ،ع ( 25 ،)467تشرين الثاين .)1925
ومن جهة اخرى ،فقد أرسل اؼبندوب السامي الربيطاين
يف العراؽ ىنري دوبس ،برقية شكر إىل مطراف كانَببري ،اقر
فيها تسلمو ألفي لّبة انكليزية ،وىو القسم األوؿ من التربعات
الٍب صبعتها عبنة االعاًنت يف مطرانية كانَببري ،السعاؼ
منكويب الكوايف االثوريْب ومسيحيي العراؽ .وقد صبعت
اللجنة غبد ذلك التاريخ أكثر من طبسة آالؼ لّبة انكليزية.
وأعرب ىنري دوبس عن املو ابف تتمكن تلك اللجنة من صبع
مئة الف لّبة انكليزية على االقل ،ليس فقط الطعاـ تسعة
آالؼ منكوب ،بل إلعطائهم حبوب وأسكاهنم يف أراض
زراعية لفالحتها ،حٌب يتمكنوا من إعالة انفسهم من وارداهتا
(جريدة العامل العريب ،ع ( 25 ،)467تشرين الثاين 1925؛
جريدة االوقات البغدادية ،ع ( 25 ،)4140تشرين الثاين
1925؛ جريدة اؼبوصل ،ع ( 30 ،)1079تشرين الثاين
.)1925
كما ارسل دوبس ،برقية شكر إىل ىنري لوف رئيس
اعبمعية اػبّبية الٍب تشكلت يف لندف ،عبمع مائة الف لّبة
انكليزية إلعانة اؼبهاجرين اؼبنكوبْب من منطقة كوايف .واشارت
اعبريدة ابف تلك اعبمعية اػبّبية ستوفد حاالً إىل العراؽ فبثالً
ؽبا اظبو الكولونيل (و .سي .فركسوف) القائد العسكري
السابق يف مدينٍب ايفا والقدس أايـ اعبنراؿ اللنيب .وقالت
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اعبريدة ابنو من اؼبؤمل وصوؿ اؼبمثل اؼبذكور يف  19كانوف
االوؿ  ،1925ليقوـ دبهمتو يف تفقد شؤوف ىؤالء اؼبهاجرين.
وقد وصف ىنري دوبس يف برقيتو حالة ىؤالء اؼبسيحيْب
البالغ عددىم ثالثة آالؼ نسمة ،وذكر لو ما كبدوه من
اؼبشقات واآلالـ إابف سبيهم (جريدة اؼبوصل ،ع (،)1086
 14كانوف االوؿ .)1925
خربا عن مداولة ؾبلس العموـ
نقلت الصحف العراقيةً ،
الربيطاين ؼبشكلة منكويب مشايل اؼبوصل ،إذ ذكرت أبنو اعيد
إىل بساط البحث يف اجمللس ،مسألة نفي "الَبؾ" مسيحيي
اؼبوصل إىل مشايل اغبدود العراقية اؼبؤقتة .فقد قاؿ وكيل وزير
اػبارجية لشؤوف اؼبستعمرات اورمسيب غور ( Ormsby
 )Goreاف وزير اػبارجية اوسًب تشمربلن ( Stanley
 )Baldwinقد أبلغو أبف اؼبهاجرين قد وصلوا العراؽ ،وىم
يتجمعوف اآلف ابلقرب من زاخو حٌب بلغ عددىم ثالثة آالؼ
مهاجر ،واف اغبكومة العراقية تبذؿ كل ما يف وسعها
ؼبساعدهتم بواسطة مواردىا الطفيفة .إال اف الكثّب منهم لن
يتمكنوا من مقاومة ىجمات الشتاء ،ما مل ترسل ؽبم اعانة
جدا حبالة ىؤالء
كافية؛ وعليو فإف اغبكومة الربيطانية مهتمة ً
اؼبنكوبْب ،وىي تبذؿ كل ما يف وسعها يف سبيل زبفيف
مصاهبم (جريدة العراؽ ،ع ( 9 ،)1705كانوف االوؿ
1925؛ جريدة العامل العريب ،ع ( 9 ،)528كانوف االوؿ
1925؛ جريدة اؼبوصل ،ع ( 12 ،)1085كانوف االوؿ
.)1925
خربا حوؿ انعقاد اجتماع كبّب
كما نشرت جريدة اؼبوصل ً
يف لندف اجتماع كبّب ابسم مسيحيي العراؽ ،ونشرت جريدة
الديلي كرونكل ( )Daily Chronicleالربيطانية ،مقالة
عن العراؽ إبمضاء "زاخو" ،فمألت ثالثة اعمدة ووضعت ؽبا
عنو ًاًن حبروؼ كبّبة ،حبثت فيها عن فظائع "الَبؾ" يف والية
اؼبوصل (جريدة اؼبوصل ،ع ( 16 ،)1120شباط .)1926
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ادلبحث اخلامس :وصول اللجنة الدولية إىل ادلوصل
أثر وصوؿ اللجنة الدولية مدينة اؼبوصل يف  31تشرين
األوؿ  ،1925ربدث رئيسها اليدونر عن مهمتو لكبار
موظفي الدوائر اؼبلكية وىيئٍب االدارة والبلدية ،إذ قاؿ:
"تعلموف اف مسألة اغبدود بْب العراؽ وتركيا ،ىي متعلقة بقرار
ؾبلس عصبة األمم وف ًقا لبنود معاىدة لوزاف ،غّب اف ىذه
جدا ،لعظم انبيتها ولذلك وجد ؽبا زماف
اؼبسألة ىي معقدة ً
طويل غبلها بصورة هنائية .ودبا اف احدااثً طارئة مزعجة قد
حدثت على اغبدود اؼبذكورة ،االمر الذي جعل الشكاوى اف
ترف يف قاعات ؾبلس عصبة األمم ،سواء من قبل اغبكومة
الربيطانية والعراقية أو من قبل اغبكومة الَبكية؛ لذلك اقتضى
على عصبة األمم اف ربصل على معلومات ؿبقة ونزيهة،
فقررت ارسايل ألترأس اللجنة وامثل اجمللس األفبي ىنا.
فمهمٍب ىي درس صبيع ىذه األحداث الطارئة الٍب حدثت
على اغبدود اؼبؤقتة اؼبعروفة خبط بروكسل ،بصورة جدية ؿبقة
ونزيهة ،لكي اسبكن من ارساؿ معلوماٌب وافاداٌب إىل ؾبلس
عصبة األمم" (جريدة اؼبوصل ،ع ( 1 ،)1064تشرين الثاين
1925؛ جريدة اؼبوصل ،ع ( 3 ،)1066تشرين الثاين
.)1925
جدا اف
واضاؼ اليدونر" :اعلم حق اليقْب انو يهمكم ً
ربصلوا على قرار هنائي خبصوص معضلة حدودكم ،لكي
تتمكنوا من وضع العراؽ على اسس اثبتة للسّب بو يف مضمار
الرقي ،وىذه ىي كذلك رغبة ؾبلس عصبة األمم الذي يبتغي
حسم ىذه القضية أبسرع وقت فبكن ،ولكن اكرر ىنا اف
جدا ،وؽبذا اقتضى ؽبا زمن طويل.
القضية ىي معقدة ومهمة ً
فإذا ساد السكوف يف اغبدود فمهمتنا ستصبح سهلة جداً
ولكن إذا حدثت طوارئ جديدة فاؼبعضلة ستتعقد" .واوضح
اليدونر للحضور..." :هبب علي اف اصرح لكم اف مهمٍب
جدا ،عن مهمة اللجنة األفبية التحقيقية
ومهمة زمالئي زبتلف ً
الٍب قدمت اؼبوصل يف الشتاء اؼبنصرـ .فنحن ال نبتغي البتة اف
نقوـ بتحقيق جديد أو ابستفتاء أو شبو استفتاء؛ ألف اللجنة
السابقة قد قامت هبذا الواجب ،واجرت واكملت االستفتاء

وعرضت اماـ ؾبلس عصبة األمم تقاريرىا وافاداهتا .وؾبلس
عصبة األمم ىو حاصل اآلف على كل اؼبواد اؼبطلوبة غبسم
ىذه القضية( "...جريدة اؼبوصل ،ع ( 1 ،)1064تشرين
الثاين 1925؛ جريدة اؼبوصل ،ع ( 3 ،)1066تشرين
الثاين .)1925
واكد اليدونر أبف اغبكومتْب الربيطانية والعراقية ،تسعياف
ألف ربسم تلك اؼبعضلة اؼبهمة بصورة سريعة ،وأتمل اف تسعى
لذلك اغبكومة الَبكية كذلك .واختتم اليدونر كالمو قائالً:
جيدا اف الزماف ىو الذي وبسم القضااي اؼبهمة
"...تفهموف ً
لذلك سبسكوا ابلصرب واألًنة وانتظروا قرار عصبة األمم النهائي
الذي سيكوف حسب اعتقادي عادالً ونز ًيها( "...جريدة
اؼبوصل ،ع ( 1 ،)1064تشرين الثاين 1925؛ جريدة
اؼبوصل ،ع ( 3 ،)1066تشرين الثاين .)1925
شكر عبدالعزيز بك آؿ القصاب ( )7متصرؼ لواء اؼبوصل
وبْب لو اف
اعبنراؿ اليدونر على تلك التصروبات اؼبهمةَّ ،
وضعية اغبدود اآلف ىي ىادئة ،كما اف الشعب العراقي عامة
واؼبوصلي خاصة ،أيمل حسم معضلة اغبدود أبسرع وقت
فبكن ،وبصورة تطمئن ؽبا قلوب العراقيْب ،الذين اخذت
سّبا حسنًا منذ تشييد اركاهنا ،وذلك دبساعدة
بالدىم تسّب ً
حليفتهم بريطانيا العظمى .غّب اف عدـ حسم مسألة اغبدود
قد عرقلت مشاريع العراؽ الكربى ،واوقفت تقدمو السريع.
اخّبا أعرب اؼبتصرؼ عن املو الوطيد اف وبصل البالد
و ً
العراقية على السكوف والرفاىية وذلك دبساعدة وأتييد عصبة
األمم (جريدة اؼبوصل ،ع ( 1 ،)1064تشرين الثاين
1925؛ جريدة اؼبوصل ،ع ( 3 ،)1066تشرين الثاين
.)1925
ذكرت جريدة اؼبوصل ،ابف اللجنة الدولية التابعة لعصبة
األمم ،والٍب ضمت كالً من :اليدونر االستوين واورتو كانونيو
االسباين والكولونل ابش اعبكوسلوفاكي ،ورافقهم ايضاً
ماركس سكرتّب اللجنة األفبية وشاريرا سكرتّب اللجنة العاـ ،قد
غادرت مدينة اؼبوصل يف  6تشرين الثاين  ،1925وتوجهت
كبو اغبدود العراقية الشمالية ،للقياـ دبهمتها الٍب قدمت من
اجلها إىل العراؽ ،إال وىي درس حقيقة األحداث الطارئة
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اخّبا ،بنفيهم وسبيهم قرى
االليمة الٍب احدثها األتراؾ ً
الكوايف اؼبسيحيْبٍ ،ب مراقبة اغبدود ومنع الفريقْب من
التجاوز عليها ،ريثما تبت عصبة األمم يف قضية ىذه اؼبشكلة
اؼبعقدة (جريدة اؼبوصل ،ع ( 7 ،)1068تشرين الثاين
.)1925
وذكرت الصحف العراقية ،ابنو عاد إىل اؼبوصل يف 13
تشرين الثاين  ،1925اعبنراؿ اليدونر وبرفقتو اعضاء اللجنة
األفبية ،الٍب قامت دبهمتها التحقيقية يف منطقة زاخو .وقد زار
اليدونر والكولونل ابش قرية نوروز (نزور) الكائنة على هنر
اػبابور يف جنويب خط بروكسل ،والٍب كاف قد اشغلها األتراؾ
بعد اف اقاموا فيها نقطة عسكرية ،على الرغم من اهنا تقع
جنويب خط بروكسل .وبعد اف دقق اليدونر موقع اتصاؿ هنر
اػبابور بنهر كّباموف -الذي يبتد خالؽبا خط اغبدود بْب تركيا
متأكدا من صحة االدعاءات الربيطانيةٍ .ب
والعراؽ ،-أصبح
ً
ايَّد ىذا االعتقاد التدقيق النزيو ،الذي اجراه اليدونر يف نواحي
سناط وديرشيش الٍب كاف قد اشغلها األتراؾ ،على الرغم عن
وقوعها يف جنويب خط بروكسل (جريدة اؼبوصل ،ع
( 14 ،)1072تشرين الثاين  ،1925جريدة االستقالؿ ،ع
( 17 ،)703تشرين الثاين 1925؛ جريدة االوقات
البغدادية ،ع ( 17 ،)4133تشرين الثاين  .)1925وكانت
اللجنة األفبية قد أخذت جولة جوية يف  12تشرين الثاين،
فوؽ اغبدود العراقية الشمالية ،فدققت اؼبواضع اؼبهمة يف
سناط ونزدور ونّبوه وريكاف (جريدة اؼبوصل ،ع (،)1075
 21تشرين الثاين .)1925
وعلَّقت جريدة اؼبوصل على ىذا اػبرب قائلة ،ىكذا سبكن
رئيس اللجنة األفبية –بعد اف قاـ بتدقيقاتو الشخصية الٍب
ؼبسها عن كثب وشاىدىا أبـ عينو ،-من االعَباؼ بصحة
مطاليب الربيطانيْب ودعاويهم احملقة والثابتة ضد األتراؾ،
الذين نقضوا بنود معاىدة بروكسل ،منتهكْب حرمة اغبقوؽ
الدولية الواجب تقديبها من قبل حكومات العامل اصبع (جريدة
اؼبوصل ،ع ( 14 ،)1072تشرين الثاين .)1925
وذكرت جريدات اؼبوصل والعراؽ ،أبف عضو اللجنة اورتو
كانونيو االسباين وبقية أعضاء اللجنة األفبية ،قد مكثوا يف
548

مركز زاخو الستماع اؼبظامل الفظيعة الٍب حلت برأس مهاجري
الكوايف التعساء .وبينما كانت اللجنة األفبية ذبري تدقيقاهتا
يف زاخو ،عرض أمامها عدد ال يستهاف بو من اؼبهاجرين
اؼبسيحيْب الفارين من (الكي) حقائق مرعبة عن نفيهم
وهتجّبىم ،واؼبعامالت االليمة الٍب عوملوا هبا .االمر الذي
ضبل اعضاء اللجنة األفبية على االستغراب والتأثر قائلْب:
"...ىل كبن يف عصر القرف العشرين اـ ال؟( "...جريدة
اؼبوصل ،ع ( 14 ،)1072تشرين الثاين 1925؛ جريدة
العراؽ ،ع ( 17 ،)1686تشرين الثاين .)1925
واكدت جريدة اؼبوصل ،يتضح من ىذا االمر اؼبهم اف
اللجنة األفبية اغباضرة ،قد تزودت جبميع االخبار واؼبعلومات،
بعد اف اجرت التحقيقات الدقيقة يف زاخو وقرية بّبسفي
جيدا بعد
وبقية اؼبراكز الشمالية .واف العامل اؼبتمدف سيعلم ً
حْب ،صبيع اؼبظامل الٍب انزلتها القوات الَبكية حبق الرعااي
العراقيْب اآلمنْب يف قراىم (جريدة اؼبوصل ،ع (،)1072
 14تشرين الثاين  .)1925واشارت اعبريدة ،إىل اف اللجنة
منشغلة يف كتابة تقريرىا وتنظيمو ،لتعرضو قريباً على ؾبلس
عصبة األمم .الذي سوؼ يلتئم يف  10أو  15كانوف االوؿ
 ،1925غبسم قضية اغبدود بْب العراؽ وتركيا (جريدة
اؼبوصل ،ع ( 21 ،)1075تشرين الثاين .)1925
وقبيل مغادرة رئيس اللجنة األفبية اليدونر اؼبوصل ،اقاـ
متصرؼ لواء اؼبوصل عبدالعزيز بك آؿ القصاب حفلة شاي
وداعية تكريبية لو ،حبضور صبع من العلماء والرؤساء الروحانيْب
وكبار اؼبوظفْب اؼبلكيْب والعسكريْب واشراؼ اؼبدينة ووجهائها.
وقد القى اؼبتصرؼ كلمة سبُب فيها النجاح للمبعوث الدويل يف
اؼبهمة الٍب ُكلف هبا ،ودعاه إىل ضرورة ايصاؿ صوت العراقيْب
اؼبتمسك بوحدهتم الوطنية إىل عصبة األمم .وقاؿ اؼبتصرؼ:
"اخربوىا اف العرب اابة الضيم ال يرضوف ابف تغدر حقوقهم
امة من األمم ويعتقدوف اف ىنالك امم تدافع عن اغبقوؽ
اؼبهضومة وىناؾ رجاؿ يفادوف ابلعدالة واؼبساواة والرضبة كبو
الشعوب الضعيفة ."...واضاؼ ابف العراقيْب ينتظروف بفارغ
الصرب قرار عصبة األمم دبصّب بالدىم ودبصّب حياهتم
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وسعادهتم (جريدة اؼبوصل ،ع ( 24 ،)1076تشرين الثاين
.)1925
بعدىا القى اعبنراؿ اليدونر كلمة ،أكد فيها ابنو جاء إىل
اؼبنطقة للتحقق يف اغبوادث الٍب وقعت على اغبدود ،واهنم
صبعوا اؼبعلومات حوؿ حقيقة األحداث .واضاؼ ،يبكنِب اف
ابْب لكم اف حالة اغبدود اآلف ساكنة ومستقرة ،ولكن يوجد
مسألة ذات انبية كربى ،وىي وجود ما يتجاوز الثالث آالؼ
نسمة من اؼبهاجرين يف زاخو وبّبسفي ،اجربوا على ترؾ
دايرىم وامواؽبم وىم اآلف يف حالة تعيسة .واف اغبكومة العراقية
عملت كل ما يف وسعها ؼبساعدة ىؤالء البائسْب .وأعرب
اليدونر عن اسفو لعدـ مكوثو يف اؼبنطقة مدة اطوؿ ،نتيجة
اللتزامو ابلعودة واطالع ؾبلس عصبة األمم على حقيقة
االوضاع .وأعرب عن املو ابف ربسم قضية اغبدود اؼبهمة جداً
يف القريب العاجل (جريدة اؼبوصل ،ع (24 ،)1076
تشرين الثاين .)1925
نشرت جريدة االستقالؿ مقاالً بقلم (السوري) -مل يتمكن
الباحث من معرفة اظبو اغبقيقي-حوؿ تصروبات رئيس اللجنة
األفبية اليدونر يف اؼبوصل ،وفبا جاء فيو..." :كلمتك الٍب
نطقت يف صبع حافل من وجوه القوـ وكبار اؼبوظفْب ،يف
اقصى الشماؿ من العراؽ ،احدثت يف النفوس مفعوالً ،ال
اغايل إذا قلت اف مفعوؿ الكهرابء ابالجساـ يتضائل حيالو.
إمبا ىو الشعور اغبي اؼبنبعث عن قلب حساس يتأمل للمصائب
الٍب يرزح ربتها بنو االنساف .لقد أطلقت مناظر قرويي
الكوايف لسانك .فلم تستطع حبس تلك الكلمة الذىبية الٍب
فهت هبا؛ على الرغم من اف مهمتك السياسية تضطرؾ إىل
شعورا طبيعيًا
الصمت خشية اهتامك ابلتحيز .ولكن لالنساف ً
يفيض ابلرغم منو فيجرؼ النظم والقوانْب بتياره الفضفاض.
ولو كذلك وجداف يثور إذا ما رأى ظلم االنساف ألخيو
االنساف يتجلى أبفظع ما يتصوره عقل بشري .فيتكلم ،وقد
تكلمت ،فكانت كلمتك حجة ًنصعك عليك وانت ابن امة
ؽبا شأهنا يف عامل اغبضارة والتمدين ،"...واضاؼ السوري:
"...لقد ااثرت فيك مناظر مهاجري الكوايف احملزنة ،عاطفة امل
شديدة اضطرتك إىل اف تلفظ كلمتك اؼبأثورة :ىل كبن يف

شكرا لبصك إايه من
القرف العشرين اـ ال؟ .فشكراً لك! ً
الصميم .ولكن ىل قلت كلمتك تلك اي حضرة اعبنراؿ؛ ألف
اعباين شرقي مسلم وألف اجملُب عليو مسيحي ،تريد السياسة اف
تثبت ىوؿ الكارثة الٍب تعرض ؽبا .اـ اف العاطفة االنسانية
سطت عليك فتحكمت يف وجدانك وارغمتك على التأمل
ففهت بكلمتك الذىبية؟( "...السوري 18 ،تشرين الثاين
.)1925
واضاؼ السوري يف مقالو..." :اريد اف اجنح إىل االعتقاد
من اف أؼبك كاف روحيًا اكثر منو سياسي ،وإىل اف ىذا األمل مل
سبازجو عاطفة مذىبية قط .فإذا كاف األمر كذلك ..إذف ،فهال
عرجت اليوـ على دمشق عاصمة الشرؽ العريب ،وابصرت
احكاـ ديواف التفتيش االسباين ينتقل من العصور الوسطى
اؼبظلمة اليها ."...وتساءؿ السوري..." :ىل كبن يف القرف
العشرين اـ ال؟ ىل ىناؾ من يستطيع اعبواب؟ ىل ىناؾ ذو
وجداف حي يتأثر للعاصمة التارىبية مهد اغبضارة العربية ولو
بكلمة؟ كلمة واحدة اي حضرة اعبنراؿ( "...السوري18 ،
تشرين الثاين  .)1925يتضح فبا سبق ،ابف السوري ومن
خالؿ مقالو َّ
شكك من اف يكوف الدافع وراء تصروبات
اليدونر انسانية ،بل اهنا جاءت بدوافع مسيحية دينية .واال
ؼبإذا ال ترسل عصبة األمم غبنة للتحقيق يف خروقات حقوؽ
االنساف الٍب ترتكبها القوات الفرنسية يف سوراي.
عاد اعبنراؿ اليدونر إىل العاصمة بغداد يف  24تشرين
الثاين  ،1925واكد يف تصروبات ادىل هبا عبريدة العراؽ ،ابنو
وجد يف منطقة زاخو ما يزيد على ثالثة آالؼ مهاجر وكل
يوـ تقدـ قافلة من اؼبهاجرين .واف ىؤالء اؼبهاجرين يقولوف أبف
"الَبؾ" اجربوىم على ترؾ بيوهتم واراضيهم ،بعد اف جردوىم
من امالكهم وكل ما ؽبم .وقد هنبوىم وسلبوىم نساءىم
واعتدوا على أعراضهن .وأف اؼبعلومات الٍب عندي عن ىؤالء
اؼبهاجرين ىي من اؼبهاجرين أنفسهم ،وقد وجدت اقواؽبم
واحدة كلهم .وعن سبب اجالئهم ،قاؿ اليدونر ،ال يبكن اف
اجزـ يف االسباب اغبقيقية إلجالئهم ،من غّب اف أذىب إىل
اؼبكاف الذي أجلوا عنو ،واًن مل اتعد اغبدود العراقية يف حبثي.
قاطعا أبهنم اجربوا على ترؾ منازؽبم
حكما ً
ويبكنِب اف احكم ً
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وقراىم؛ ألهنم وصلوا العراؽ وليس معهم اي شيء من اسباب
العيش ،وىم يف حالة بؤس وشقاء يرثى ؽبا .وقد تشتت مشل
العائالت بينهم ،حيث قبد أحد أفراد العائلة ىنا وال قبد
االخرين ،وىذا يؤيد اهنم اجربوا على ترؾ مساكنهم اجباراً.
وىم أنفسهم ال يعلموف شيئًا من أسباب ابعادىم .وقد
وجدهتم ذوي أفكار ؿبدودة ال يفقهوف امراً من شؤوف
السياسة (جريدة العراؽ ،ع ( 26 ،)1694تشرين الثاين
.)1925
واكد اليدونر أبف ىؤالء اؼبهاجرين يقولوف ابف "الَبؾ" قد
أجلوا صباعات كربى منهم ،واف القسم االعظم اجلي إىل
البالد الَبكية الداخلية ،والذين جاؤوا إىل العراؽ اهنزموا ىزيبة،
اما عدد من ًب اجالؤىم ،فقالوا ابف "الَبؾ" أجلوا يف الصيف
واػبريف األخّبين ما يزيد على شبانية آالؼ .واف من بينهم
كثّبوف فبن كانت مواقعهم داخل اػبط الذي طالبت بو
اغبكومة الربيطانية ،وبعضهم من وراء ذلك اػبط (جريدة
العراؽ ،ع ( 26 ،)1694تشرين الثاين .)1925
واوضح اليدونر أبنو ًب تعيينو بصورة مفاجئة يف ىذه
اؼبهمة؛ وؽبذا مل يكن لو سابق فكر يف اؼبوضوع؛ ؽبذا ال يبكنو
اف يبْب إال ما رآه بعينيو ىناؾ .وعن رأيو الشخصي يف حكم
ؾبلس عصبة األمم يف قضية اغبدود بْب العراؽ وتركية ،فقد
جيدا اف قضية اغبدود ىي قضية مهمة
قاؿ أبف اجمللس يعلم ً
اىتماما
جدا ،لتوطيد السالـ بْب العراؽ وتركية ،واهنم مهتموف
ً
ً
عظيما إبهباد حل هنائي حاسم لتلك القضية يف اسرع ما
ً
يبكن(جريدة العراؽ ،ع ( 26 ،)1694تشرين الثاين
.)1925
متوجها إىل جنيف يف 26
وقد غادر اليدونر العراؽ
ً
تشرين الثاين ،غبضور اؼبناقشات الٍب كانت ستجري يف
منتصف شهر كانوف االوؿ  ،1925خبصوص حسم قضية
حدود اؼبوصل الشمالية ،وليقدـ بنفسو مالحظاتو الشخصية
ومشاىداتو اغبقيقية خبصوص نفي اؼبسيحيْب من قرى كوايف
(جريدة العراؽ ،ع ( 26 ،)1694تشرين الثاين .)1925
قسما من اللجنة الدولية تضم كالً
وذكرت جريدة اؼبوصل ،أبف ً
من :الكولونل رودولف جاؾ ( Colonel Rudolph
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 )Jackاعبكوسلوفاكي (جريدة اؼبوصل ،ع (21 ،)1075
تشرين الثاين  )1925وسكرتّب اليدور اػباص ماركس
(( )Marxجريدة اؼبوصل ،ع ( 24 ،)1076تشرين الثاين
 ، )1925سيبقياف يف اؼبوصل ،ؼبراقبة مسائل اغبدود حٌب إذا
حدث اي تعد أو تشجيع لشن ىجوـ على حدود العراؽ من
قبل "العصاابت" الَبكية ،ستكوف اللجنة األفبية حاضرة
ؼبشاىدة ما يقع وتقدًن الربقية اماـ ؾبلس عصبة األمم(جريدة
اؼبوصل ،ع ( 21 ،)1075تشرين الثاين .)1925
اعبدير ابلذكر ىنا اف ؿبكمة العدؿ الدولية يف الىاي،
أعلنت يف  21تشرين الثاين  1925حكمها حوؿ قضية
اؼبوصل ،إذ أكدت أبف القرارات الٍب يصدرىا ؾبلس عصبة
األمم بشأف اػبالؼ على اؼبوصل هبب اف يلتزـ بو الطرفاف
اؼبتخاصماف ،وسيتم دبوجبها ربديد اغبدود العراقية -الَبكية
بصورة هنائية (جريدة االوقات البغدادية ،ع (23 ،)4138
تشرين الثاين  ،)1925وقد انتقد األتراؾ ىذا القرار ،واكدوا
ابنو اغفل مباديء العدؿ اغبقوقية (جريدة األوقات البغدادية،
ع ( 26 ،)4141تشرين الثاين .)1925
خربا جاء فيو اف
ويف ىذا اإلطار ،نقلت جريدة اؼبوصل ً
ؾبلس عصبة األمم استأنف مناقشاتو يف  7كانوف االوؿ
 ،1925خبصوص حسم قضية اغبدود بْب العراؽ وتركيا.
أخّبا رئيس اللجنة األفبية
وكتبت اعبريدة ،تقوؿ :لقد غادرًن ً
اليدونر ،فأطلع فبثلي سبعْب دولة من أرقى دوؿ العامل على
كدا للمجلس اؼبذكور الذي
حالة العراؽ وأماين العراقيْب ،مؤ ً
يرفرؼ فوؽ قاعتو راية السلم واؼبدنية واغبرية واغبق ،اف
العراقيْب قد خطوا خطوة واسعة يف سبيل االستقالؿ واغبكم
الذاٌب ،راغبْب دبصافاة جّباهنم والعيش معهم بسالـ .ولقد
قاؿ اليدونر يف جنيف ،اف الشعب العراقي امة أتىب الضيم
وتعشق اغبرية ،قائمة بكل جوارحها ؼبضاىاة الدوؿ الناىضة.
واف العراقيْب من جباؿ زاخو وعمادية حٌب خليج فارس
متمسكوف ابغبق ،ومتأكدوف انو جبانبهم .واضافت تقوؿ:
"...لقد علم االستوين اف قلوب العراقيْب دامية ،وجروحهم ال
زالت عميقة من جراء النكبات العديدة الٍب احتملها اىايل
العراؽ مدة قروف عديدة ،رضخت خالؽبا البالد العراقية ربت
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نّب " األتراؾ" وحكمهم اعبائر ،متمسكة يف غياىب اعبهل
واالستكانة واؽبواف .لقد ظبع االستوين دقات قلوب اؼبوصليْب
اؼبخلصْب االحرار ،فعلم اهنا ال تنبض إال بنبض العروبة
واالستقالؿ واغبريةً ،نبذة نبذ النواة آالمها اؼباضية ،يف اصباؿ
الدور البائد اغبافل ابؼبظامل واالعتسافات ،حيث سعت تركيا
لسحق ابناء الضاد ،واابدة لغة القرآف الكرًن ومالشاة العروبة
من على وجو البسيطة( "...جريدة اؼبوصل ،ع (،)1085
 12كانوف االوؿ .)1925
واردفت جريدة اؼبوصل تقوؿ..." :لقد ؼبست عصبة األمم
ابايديها وشاىدت أبعينها ،ما للمزاعم الطورانية من البطالف
واؽبذايف والسخرية .فوالية اؼبوصل عربية عراقية وستبقى كذلك
إىل ما شاء هللا ،وسيخرج القطر العراقي من ىذه االزمة
اغبدودية ظافراً راحباً ،سيما واف ؿبكمة جنيف قد اختربت
مناورات األتراؾ اؼبتمسكْب ابلكثّب ،كي ال يبقوا ؿبرومْب من
القليل ،مظهرين الغلو يف مطالبهم ريثما ينالوا بعض النقود
الصالح شؤوهنم الداخلية ."...وذكرت اعبريدة ،ابف ثقة
العراقيْب اتمة دبجلس عصبة األمم ،الذي امتاز ابالستقامة
واػبربة الواسعة والنزاىة .فهو متشبع بروح الواجب القائل
إبحقاؽ اغبق واألخذ بناصر الشعوب الضعيفة ،الٍب قد
ربررت حديثاً من نّب االستعباد والذؿ (جريدة اؼبوصل ،ع
( 12 ،)1085كانوف االوؿ .)1925
وجاء يف ختاـ اؼبقاؿ ،اف ؾبلس عصبة األمم اماـ مستقبل
ثالثة ماليْب من العراقيْب ،الذين استنشقوا منذ سنوات قالئل
نسيم اغبرية واالستقالؿ .معلنْب كلهم بصوت واحد اف
اؼبوصل ىي روح اؼبملكة العراقية ،ووريد حياهتا االقتصادية
والعمرانية والسياسية .فأملنا الوطيد من ؾبلس عصبة األمم
رسوؿ العدؿ واغبرية واالستقالؿ ،اف يبنح العروبة حقها،
حافظًا للقومية العراقية نصيبها من مشس التمدف والرقي ،واال
هبعل ضحااي العرب ودماء شهدائنا البواسل تذىب سدى،
بعد اف بذلوا كل نفيس يف سبيل القومية واغبرية(جريدة
اؼبوصل ،ع ( 12 ،)1085كانوف االوؿ  .)1925يتضح
من ىذا اؼبقاؿ اف الصبغة القومية العربية واضحة عليو ،وىو
يعرب عن توجو اعبريدة وسياستها ،فإىل جانب ؿباربتها لَبكيا،

مهما ،وىو اف عبنة اليدونر قد
امرا ً
فقد اغفلت اعبريدة ً
جاءت اصالً إىل اؼبنطقة من اجل انصاؼ القوميات
والدايًنت االخرى ،الٍب اضطهدهتا الدولة الَبكية .وهبذه اغبالة
فإف التوجو القومي العريب للجريدة وما ع َّربت عنو يف مثل تلك
اؼبقاالتَّ ،
شكل بداية للمشاكل الٍب عاىن منها العراؽ الحقاً،
نتيجة انتهاكو غبقوؽ القوميات األخرى.

ادلبحث السادس :تقرير اليدونر وتبعاته
إثر عودتو إىل جنيف رفع رئيس عبنة التحقيق الدولية
اليدونر تقر ًيرا إىل ؾبلس عصبة األمم يف  10كانوف االوؿ
 ،1925الذي قدمو يف غياب الوفد الَبكي الذي رفض
رد اليدونر يف تقريره على االدعاءات
حضور اعبلسة .وقد َّ
الَبكية القائلة ابف الطائرات الربيطانية قد حلقت مشاؿ خط
حدود بروكسل ،وقاؿ أبهنا مل ربلق قط فوؽ األراضي الَبكية،
دائما جنويب خط بروكسل .واكد ابنو مل ربدث
واهنا بقيت ً
حوادث مزعجة عندما كات ىناؾ على اغبدود الَبكية-
العراقية ،ولكنو هبب ازباذ اجراءات سريعة إذا ما اردًن يف
اؼبستقبل ذبنب مثل تلك اغباالت الطارئة واؼبزعجة (جريدة
االوقات البغدادية ،ع ( 12 ،)4155كانوف االوؿ 1925؛
جريدة اؼبوصل ،ع ( 14 ،)1086كانوف االوؿ .)1925
وذكرت الصحف العراقية ،ابف اليدونر ايَّد يف تقريره
ادعاءات اؼبسيحيْب الذين سباىم " األتراؾ" ،مبينًا اف معظم
ىؤالء اؼبنكوبْب اؼببعدين عن دايرىم ،ىم اآلف يف حالة تعيسة
ومؤسفة جداً .فكثّب منهم ماتوا على قارعة الطريق بعد اف
هنبت بيوهتم وانتهكت حرمة نسائهم .وأصبح السكاف
اؼبسيحيوف عرضة ألعماؿ الفتك واالرىاب الشرسة ،الٍب ادت
يف بعض االحياف إىل اؼبذابح .وجاء يف هناية التقرير اف قضية
سيب اؼبسيحيْب مهمة للغاية ،بدرجة اهنا تفوؽ انبية على سائر
األحداث الٍب ىي على بساط البحث؛ ألف تلك األعماؿ
ىياجا وعصبية بْب
الٍب قاـ هبا القوات الَبكية ،قد سبب ً
السكاف اؼبسيحيْب القاطنْب يف جنوب خط بروكسل ويف والية
اؼبوصل ،وبْب سكاف اؼبوصل اؼبسلمْب كذلك (جريدة
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األوقات البغدادية ،ع ( 12 ،)4155كانوف األوؿ 1925؛
جريدة اؼبوصل ،ع ( 14 ،)1086كانوف االوؿ .)1925
واكد اعبنراؿ يف تقريره بوجوب االىتماـ أبمر نفي اؼبسيحيْب
والذي جرى يف منطقة خط حدود بروكسل ،وأردؼ كالمو
قائالً اف ذلك النفي ال يزاؿ جارايً حٌب اآلف (جريدة العراؽ،
ع ( 12 ،)1708كانوف االوؿ .)1925
وقدَّـ اليدونر يف تقريره براىْب على فظائع القوات الَبكية
مشايل اؼبوصل ،والقى مسؤولية تلك الفظائع على عاتق الفرقة
( )62من جنود اؼبشاة الَبؾ .ووصف األىواؿ الٍب قاساىا
اؼبنفيوف الذين اجالىم الَبؾ بسرعة عن مساكنهم واؼبذابح الٍب
اجراىا "الَبؾ" ىناؾ .وقص اعضاء البعثة الدولية ،حوادث
ىتك اعراض النساء وحرقهن وىن يف قيد اغبياة وذلك ربت
ايضا اف الَبؾ اخرجوا من قرية
الصخور واغبجارة ،وصرحوا ً
بيجو (بيَجهػ) وحدىا اربعْب شخصاً ،واقصوىم عن اسرىم
وذحبوىم يف مكاف بعيد عن القرية ،وذلك لكيال يزعجهم أحد
يف اثناء قيامهم بتلك الفظائع والتهتكات .وقد سافرت قوافل
اؼبهاجرين مسافة ستة اايـ إىل عشرة اايـ وىم بال اكل ،وكاف
الَبؾ يف اثناء الطريق يذحبوف كل من يضنكو التعب ويتخلف
عن القافلة (جريدة العراؽ ،ع ( 17 ،)1712كانوف االوؿ
.)1925
ولفت رئيس اللجنة األفبية انظار ؾبلس عصبة األمم ،إىل
اف الكورد مل يعاملوا اؼبسيحيْب معاملة سيئة ،بل احتجوا لدى
الَبؾ ورفضوا تنفيذ اوامر اعبنود األتراؾ بذبح اؼبهاجرين؛
عددا من الزعماء
والجل ذلك أعدـ الَبؾ رميًا ابلرصاص ً
الكورد ،وقد اعرب كثّبوف من الكورد واؼبسلمْب القاطنْب على
اغبدود ،عن رغبتهم يف االنضماـ إىل العراؽ ليكونوا يف مأمن
من شر " األتراؾ"(جريدة العراؽ ،ع ( 17 ،)1712كانوف
االوؿ 1925؛ جريدة اؼبوصل ،ع ( 24 ،)1091كانوف
األوؿ  .)1925وبذلك فنَّد اؼببعوث الدويل ما اثّب من
اعتداءات للكورد على اؼبسيحيْب يف تلك اؼبنطقة.
ومن بعد اف قرأ اليدونر تقريره ىذا ،أعلن أبنو تسلم برقية
من زمالئو اعضاء البعثة الدولية من اؼبوصل ،تفيد اف كل
542

شيء ىاديء على اغبدود (جريدة العراؽ ،ع (12 ،)1708
كانوف االوؿ .)1925
بياًن ضد تقرير
أصدر الوفد الَبكي يف مقر عصبة األمم ً
دائما
اليدونر ،وفبا جاء فيو ،اف النساطرة اؼبسيحيْب مل يزالوا ً
معادين لَبكيا ،واهنم كلما تعقبهم والة االمور بسبب ارتكاهبم
جرما يفروف إىل جنويب خط بروكسل ،اتركْب وراءىم صبيع ما
ً
يبلكونو .ولفت الوفد الَبكي يف بيانو ىذا ،االنظار إىل العدد
العظيم من اؼبهاجرين اؼبسلمْب الذين ىم يف االراضي اؼبتنازع
عليها ،والذين دمرت الطائرات قراىم ،فأصبحوا اآلف عائشْب
يف مشايل خط بروكسل .وأعرب الوفد الَبكي يف ختاـ بيانو
اؼبذكور ،عن رغبتو بضرورة اجراء ربقيقات جديدة دبساعدة
ـبمنْب ،يعينهم الطرفاف (بريطانيا وتركيا)؛ وذلك ألف اليدونر
مل وبصل على معلومات إال من مصدر واحد .وقد ذكرت
جريدات العراؽ واالوقات البغدادية ،ابف احداً يف جنيف مل يويل
اىتماماً يُذكر ،ابلبياف الذي اصدره الوفد الَبكي .إذ نُشرت يف
جنيف معلومات تفيد ابف اؼبسيحيْب الذين نفاىم الَبؾ ،مل
يكونوا نساطرة بل كلداًنً متحضرين وليسوا من القبائل ،ومل
يثوروا على الَبؾ ابداً (جريدة األوقات البغدادية ،ع
( 14 ،)4156كانوف االوؿ 1925؛ جريدة العراؽ ،ع
( 14 ،)1709كانوف االوؿ .)1925
استند ؾبلس عصبة األمم يف اصدار القرار النهائي
خبصوص قضية والية اؼبوصل ،على تقرير بعثتو ومعلومات
جدا .وقد اسف
اخرى سياسية وقانونية تراءت لو مناسبة ً
رئيس ؾبلس عصبة األمم لتغيب الوفد الَبكي ،ولكنو قرر اف
استنادا
يواصل اجمللس اعمالو ويصدر قراره يف قضية اؼبوصل،
ً
على اؼبادة الثالثة من معاىدة لوزاف (جريدة العراؽ ،ع
( 19 ،)1714كانوف االوؿ .)1925
أصدر ؾبلس عصبة األمم قراره النهائي خبصوص قضية
اؼبوصل يف  16كانوف األوؿ  1925وذلك ابغباقها ابلعراؽ
(حسْب ،1977 ،ص ،)76ولكن بشرطْب ،األوؿ ،اف تبقى
أراضي والية اؼبوصل ربت االنتداب الفعاؿ ؼبدة  25سنة،
والشرط الثاين ،اف تؤخذ بنظر االعتبار رغبات الكورد بتعيْب
موظفْب كورد يف احملاكم واؼبدارس وابف تكوف اللغة الكوردية
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اللغة الرظبية فيها (فتح هللا ،2002 ،ص.)671-670
وطلب اجمللس من اغبكومة الربيطانية بصفتها دولة منتدبة ،ابف
تتخذ التدابّب الٍب من شأهنا اف تضمن االمن يف العراؽ،
وضباية صبيع عناصر السكاف فيو ،وذلك ابزبإذ التدابّب الٍب
اوصت هبا البعثة الدولية (جريدة العراؽ ،ع (19 ،)1714
كانوف االوؿ .)1925
شكر كل من وزير اػبارجية تشمربلن ووزير اؼبستعمرات
ايبري ؾبلس عصبة األمم لػ "قراره العادؿ وعدـ احملاابة" .ولكن
الوزير ايبري ابدى اسفو لعدـ سبكن اجمللس من قبوؿ اقَباح
اغبكومة الربيطانية بتعديل حدود اؼبوصل اغباضرة ،لكي تكوف
بذلك أفضل من الوجهتْب اغبربية واالدارية ،ولكي تكوف
بذلك تضمن حياة اؼبهاجرين االشوريْب ،فضالً عن اىايل
كوايف والكلدانيْب ،ولكنو صرح اف اغبكومة الربيطانية ستعمل
مع ذلك بكل اخالص دبوجب قرار اجمللس (جريدة العراؽ ،ع
( 19 ،)1714كانوف االوؿ .)1925
خربا جاء فيو اف اؼبلك
نقلت جريدة االوقات البغداديةً ،
فيصل أكد ابف تقرير رئيس اؽبيئة الدولية اليدونر ،كاف من
"االسباب اؼبشددة" لصدور قرار عصبة األمم بضم والية
اؼبوصل إىل العراؽ (جريدة األوقات البغدادية ،ع (،)4161
 19كانوف األوؿ  .)1925ونشرت جريدات العراؽ واؼبوصل
خربا جاء فيو ،ابف االعتقاد العاـ السائد يف لندف ىو اف تقرير
ً
اعبنراؿ اليدونر عن فظائع "الَبؾ" يف مشايل اؼبوصل ،قد اثرَّ
عظيما يف مداوالت ؾبلس عصبة األمم ،ويعزى اليو
أتثّبا
ً
ً
الفضل يف صدور قرار اجمللس إبصباع اآلراء (جريدة العراؽ ،ع
( 19 ،)1714كانوف االوؿ 1925؛ جريدة اؼبوصل ،ع
( 24 ،)1091كانوف االوؿ  .)1925وبناءً على ىذا فقد
اقَبحت جريدة اؼبوصل على العراقيْب عامة واؼبوصليْب خاصة،
اف يفتتحوا اكتتاابت وتربعات كافية ،إلقامة تذكار خالد
للجنراؿ اليدونر االستوين اماـ ساحة قصر اللجنة األفبية يف
اؼبوصل (جريدة اؼبوصل ،ع ( 24 ،)1091كانوف االوؿ
.)1925
علَّقت جريدة االوقات البغدادية على اقَباح جريدة
اؼبوصل ىذا ،وقالت :مع تقديرًن لفكرة االعَباؼ ابعبميل الٍب

ابدهتا جريدة اؼبوصل ،فاننا نستبيحها القوؿ ابف اقامة تذكار
للجنراؿ اليدونر فقط ال تفي ابلغرض الشريف الذي تتوخاه؛
ألف الشكر على ابقاء اؼبوصل للعراؽ واجب االداء إىل
العصبة ،إىل ؿبكمة العدؿ الدولية يف الىاي ،إىل اللجنتْب
اؼبعلومتْب ،عبنة اغبدود ،وعبنة اليدونر ،وإىل بريطانيا العظمى؛
ولذا اف شاء العراقيوف اقامة اثر خالد لقضية اؼبوصل ،فالرأي
عندًن اف يقاـ ،اماـ ساحة القصر اؼبذكور ،سبثاؿ كبّب من
الرخاـ تنقش عليو عدة رسوـ ،سبثل االدوار اؼبهمة الٍب مرت
بقضية اؼبوصل .وال أبس اف يكوف الرسم االوؿ رمزاً إىل عصبة
األمم ،ترسل وفديها الجراء التحقيقات عن اغبدود والنكبات
الٍب حلت ابلكوايف .والثاين رمزاً إىل العصبة تستشّب ؿبكمة
العدؿ الدولية يف الىاي .والثالث رمزاً إىل ؾبلس العصبة
يصدر حكمو يف القضية ،وامامو شخصاف يدافعاف عن
القضية ،االوؿ يرمز إىل الوفد الربيطاين والثاين إىل فبثل العراؽ.
وال أبس اف تكتب أبسفل تلك الرسوـ عبارة ،تعرب عن شكر
العراؽ جمللس عصبة األمم وحكومة بريطانيا حليفة العراؽ
(جريدة األوقات البغدادية ،ع ( 1 ،)4170كانوف الثاين
.)1926
وقد نشرت الصحف العراقية دبناسبة صدور قرار عصبة
األمم بضم والية اؼبوصل إىل العراؽ ،عشرات اؼبقاالت
والتقارير وبرقيات التهنئة .إال أف تلك الصحف مل تلتفت إىل
مسألة بقاء مناطق مشاؿ خط بروكسل ربت السيطرة الَبكية!
ومل تتطرؽ إىل أزمة اؼبسيحيْب ومصّبىم ومصّب مناطقهم!
(جريدة العامل العريب ،ع ( 25 ،)452كانوف االوؿ 1925؛
جريدة اؼبوصل ،ع ( 17 ،)1088كانوف األوؿ 1925؛
جريدة اؼبوصل ،ع ( 4 ،)1096كانوف الثاين .)1926
سبكنت تركيا من التوصل إىل اتفاؽ مع بريطانيا والعراؽ
وسبت توقيع معاىدة ثالثية بينهم يف  5حزيراف ً ،1926ب فيو
تثبيت خط (بروكسل) كخط حدودي بصورة هنائية بْب تركيا
والعراؽ .وقد جاء يف إحدى موادىا بضرورة زبلص اعبانبْب
العراقي والَبكي من صبيع العالقات الٍب تتسم بطابع دبلوماسي
أو رظبي مع الزعماء والشيوخ أو مع أفراد العشائر اآلخرين من
مواطِب الدولة األخرى ،واف ال تقبل بوجود منظمات ودعاية
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واجتماعات ضمن الشريط اغبدودي تكوف موجهة ضد اي
من الدولتْب (صابر .)316-315 ،2001 ،وبذلك ًب طي
صفحة اغبدود العراقية -الَبكية ،وفَػ َقد اؼبهاجروف اؼبسيحيوف
اي امل ؽبم ابلعودة إىل موطنهم.

اخلامتة
يعد موضوع اضطهاد اؼبسيحيْب يف منطقة كوايف سنة
 1925من اؼبواضيع اؼبهمة يف اتريخ كوردستاف والعراؽ ،وقد
أفردت ؽبا الصحافة العراقية مساحة واسعة من االىتماـ.
ووجهت الصحف العراقية جل اىتمامها عن مدى الظلم
واالضطهاد الذي تعرض لو اؼبسيحيوف يف منطقة كوايف،
ومدى أتثّب ذلك يف السكاف اؼبدنيْب ،الذين مل يكن ؽبم ذنب
يف ذلك الصراع بْب القوى اؼبتخاصمة يف اؼبنطقة ،ويبدو اف
ذلك كاف بتوجيو بريطاين لدفع تركيا إىل تقدًن اؼبزيد من
التنازالت يف قضية والية اؼبوصل .واعبدير ابلذكر ىنا ،اف
الصحف العراقية عادة ما استخدمت مصطلح "الَبؾ" و"
األتراؾ" عند اغبديث عن اضطهاد اؼبسيحيْب ،واستخدمت
قليالً مصطلح "اعبيش أو القوات الَبكية" ،ويبدو اهنا كانت
متقصدة يف ذلك ،إلاثرة الشعب العراقي على األتراؾ بصورة
عامة وليس اعبيش فقط.
نقلت الصحف العراقية معلومات مهمة تتعلق ابلربقيات
الٍب بعثها اؼبسيحيوف لالستغاثة ،واستجابة السلطات الربيطانية
ًنبعا عن بعد
ؽبا .مل يكن االىتماـ الربيطاين دبعاًنة اؼبسيحيْب ً
إنساين ،بل انو كاف لبعد سياسي حبت ،فأستغلت بريطانيا
تلك اغبوادث لتظهر للعامل اػبارجي مدى الظلم ،الذي
يتعرض لو السكاف الرازحوف ربت اغبكم الَبكي .وسعت
بريطانيا لضم األراضي الواقعة مشاؿ خط (بروكسل) إىل
العراؽ ،إال أنو وبعد أف سبسكت تركيا بتلك األراضي ،فإف
بريطانيا ساومت عليها مقابل ضم والية اؼبوصل إىل العراؽ
حبدودىا الواقعة جنوب اػبط اؼبذكور ،وبقي اؼبسيحيوف يعانوف
الويالت من التهجّب والتقتيل .ومل يفلح اؼبسيحيوف يف العودة
إىل موطنهم ،بل بقوا مشتتْب يف اؼبناطق اؼبختلفة من العراؽ،
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ومن بعد ذلك يف الكثّب من اصقاع العامل .وينطبق االمر ذاتو
على الصحف العراقية ،الٍب كاف ىدفها الرئيس إغباؽ اؼبوصل
ابلعراؽ ،وبعد اف ربقق ذلك يف  16كانوف االوؿ ،1925
يُالحظ ابف الصحف العراقية انبلت قضية اؼبسيحيْب ،ومل تعد
هتتم هبا .وعلى الرغم من اف احدى اؼبقاالت الٍب نشرهتا
احدى الصحف العراقية ،اشارت إىل اف الدافع الديِب كاف
السبب يف اىتماـ الربيطانيْب دبشكلة اؼبسيحيْب يف كوايف ،إال
اف تلك النظرية اظهرت بطالهنا؛ ألف الربيطانيْب تركوا
ؾبهوال بعد ضم والية اؼبوصل إىل
مصّبا ً
اؼبسيحيْب يواجهوف ً
العراؽ سنة  ،1925وترؾ أراضيهم ربت اغبكم الَبكي.
حاوؿ الساسة العراقيوف إظهار أنفسهم وذلك أبف الدولة
اعبديدة (العراؽ) كفيلة حبماية حقوؽ اؼبسيحيْب ،ومل يكن
ذلك من أجل اؼبسيحيْب بطبيعة اغباؿ ،بل لرغبتهم يف ضم
تلك األراضي للعراؽ ،بدليل اف معاملة الدولة العراقية فيما
بعد ؽبم مل تكن زبتلف عن سياسة الدولة الَبكية ،ولعل أبرز
دليل على ذلك اؼبذابح الٍب ارتكبت ضد اؼبسيحيْب يف منطقة
سيميل سنة .1933

اذلوام

والتعليقات

()0كاف اؼبوطن الرئيسي لالثوريْب يف جباؿ ىكاري الواقعة يف كوردستاف
تركيا ،وأورميا يف كوردستاف إيراف ،وبسبب وقوفهم يف اغبرب العاؼبية
األوىل اىل جانب دوؿ اغبلفاء ،فقد تعرضوا اىل ويالت على يد القوات
العثمانية ،االمر الذي دفعهم للنزوح إىل العراؽ .للتفاصيل ينظر،
(اغبيدري ،1977 ،ص  63وبعدىا).
( )0يعد اؼبسيحيوف يف كوردستاف من اجملتمعات القديبة يف الشرؽ
األوسط ،واعتنقت كوردستاف الداينة اؼبسيحية يف هناية القرف االوؿ
وبداية القرف الثاين اؼبيالدي .وقد أصبح اجملتمع اؼبسيحي ضحية
لالنشقاقات الدينية يف القرف اػبامس اؼبيالدي ،ابتداءً بنسطوريوس
اسقف القسطنطينية الذي انتشر مذىبو يف بالد الرافدين ابتداءً من سنة
431ـ ،وعرؼ ىؤالء ابلنسطوريْب او االثوريْب .وارتبط العديد من
االساقفة النسطوريْب سنة 1553ـ بكنيسة روما ،فبا ولد الكنيسة
الكاثوليكية الكلدانية( .كوتشّبا ،2007 ،ص .)187
()3يبدأ ىذا اػبط من نقطة اتصاؿ هنر اػبابور بنهر دجلة مشاؿ
فيشخابور ،ويبتد من ىناؾ اىل هنر ىيزؿ فاغبدود الشمالية من عشائر
السندي والكلي اىل جبل بالكيشر حٌب جبل اشوًن ،ويبر على اغبدود
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الشمالية لعشائر نّبوه و ريكاف فحدود مزوري ابال ،اىل اف يصل اىل
اغبدود االيرانية( .طقوش ،2015 ،ص.)142
()4ذكرت الصحافة العراقية اظباء بعض القرى بصورة خاطئة؛ ولذلك قاـ
الباحث بوضع االسم الصحيح داخل االقواس.
()5تقع البلدة على بعد  15ميالً غريب اغبدود الَبكية -االيرانية ،وكبو
 30ميالً مشايل بدة جوؼبّبؾ( .حسْب ،1977 ،ص.)137
( )6القصد من اللجنة الثالثية يف ثنااي ىذا البحث ،ىي اللجنة الدولية
برائسة السويدي (اؼ فّبسن) واؽبنغاري (الكونت تيليكي) ،والبلجيكي
(الكولونيل ابولس).
()7ولد سنة  1988يف بغداد ،توىل عد ًدا من اؼبناصب االدارية خالؿ
العهد العثماين ،منها قائممقاـ اؽبندية وعانة وغّبىا ،سنة  ،1910قاوـ
االحتالؿ الربيطاين للعراؽ سنة  ،1914اال انو تعاوف مع الربيطانيْب
فيما بعد ،وتوىل عدة مناصب منها متصرؼ لواء اؼبوصل (-1925
ٍ ،)1926ب توىل عدة مرات العديد من اغبقائب الوزرارية خالؿ العهد
اؼبلكي منها وزارة الداخلية ،الزراعة ،العدلية .كما انتخب سنة 1928
ئيسا جمللس النواب .اعتزؿ العمل السياسيي سنة  1953بسبب
ر ً
اؼبرض .تويف سنة ( .1965كاظم ،2009 ،ص 1وبعدىا).

الكتب:
جرجيس فتح هللا ،يقظة الكرد اتريخ سياسي ،1925 - 1900
(أربيل.)2002 ،
رايض رشيد ًنجي اغبيدري ،االثوريوف يف العراؽ ،1936 -1918
(القاىرة.)1977 ،
ستيفن نبسلي لونكريك ،العراؽ اغبديث من سنة  1900اىل سنة
 ،1950ترصبة وتعليق ،سليم طو التكريٍب( ،بغداد،)1988 ،
ج.1
سروه اسعد صابر ،كوردستاف من بداية اغبرب العاؼبية األوىل اىل هناية
مشكلة اؼبوصل -1926 -1914دراسة اترىبية سياسية
واثئقية( ،-أربيل.)2001 ،
فاضل حسْب ،مشكلة اؼبوصل "دراسة يف الدبلوماسية العراقية-
االنكليزية  -الَبكية ويف الرأي العاـ" ،ط( ،3بغداد.)1977 ،
كريس كوتشّبا" ،اإلابدة العرقية للكورد" ،يف ،ؾبموعة مؤلفْب ،الكتاب
األسود لصداـ حسْب ،إبشراؼ ،كريس كوتشّبا ،ترصبة ،خسرو
بواتين( ،اربيل.)2007 ،
دمحم سهيل طقوش ،اتريخ العراؽ اغبديث واؼبعاصر( ،بّبوت.)2015 ،

البحوث وادلقاالت:

قائنة ادلصادر
الصحف:

جريدة العراؽ ،جريدة العامل العريب  ،جريدة اؼبفيد ،جريدة اؼبوصل،
جريدة االوقات البغدادية ،جريدة االستقالؿ( .الكثّب من
االعداد الٍب صدرت خالؿ مدة البحث ،وًب تثبيتها يف ثنااي
البحث)

السوري" ،حوؿ تصروبات رئيس اللجنة األفبية غبضرة اعبنراؿ ليودنر"،
جريدة االستقالؿ ،العدد ( 18 ،)704تشرين الثاين .1925
قحطاف ضبيد كاظم" ،عبدالعزيز القصاب حياتو ودوره يف السياسة
العراقية  ،"1965 -1888ؾبلة دايىل للبحوث اإلنسانية،
العدد ( ،)2009( ،)41ص  1وبعدىا .متاح على اؼبوقع
االلكَبوين:
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 ێ
 0205يىمٌیستێرۆژهامىگىریاعیراقیژكاوداهێنكریستییاهانمدەڤىرايۆزاگٌیانمساال

)(ڤەكولینەكا مێژوویی

 پٌختى
مسىروانهىخٌشییاندكىتئىوێنياتیوىسىرێ كریستییاهانمدەڤىرايۆزا

 ئىڤڤىكٌمیوىدویڤچٌهێ


.وێ ژ ڤان رویداهان
  ێ  و دەهگڤىداها وان د رۆژهامىگىرییا عیراقی دا ويىمٌیستێ
  0205 گٌییان مساال
بشێٌەیىكێ گشتی ئىو يىمٌیستى د گٌهجان دگىل سیاسىتا فىرمییا دەستًىالتا ئیوتیدابا برێتاهی


 كٌ ب يىمی يێزێن خٌ كار دكرن بٌ ماها ویالیىتا مٌیسل وئىو دەڤىرێن دكىتیوى،وحكٌمىتا عیراقی

 رۆژهامىڤاهیا عیراقی یا چاالكبٌو د.باكٌرێ يێال بروكسل ژی كٌ كریستییان تێدا  د ژیان دگىل عیراقێ


ٌوبًىمیشیاهێنخىيىومددانك،وكٌمێوتمسىرددان،ڤىگٌياستواوانرویداهانبٌڕایاگشتییاعیراقی

 تا چ ڕادە زورداری ل كریستییاهان،بٌ خىمكێ دەڤىرێن عیراقی وبتایبىت ل ویالیىتا مٌیسل دیاربكىن
، وئىڤ چىهدە هامىیىكبٌ بۆ وان كۆ كاوداهێن وان باشتر هابن،ديێتى كرن مژێر دەستًىالتداریا تٌركیاڤى

 و، دراستی دا گىمىك زورداری ل كریستییاهان ياتى كرن.ئىگىر كىفتوى مژێر دەستً التدارییا تٌركیاڤى

چىهدێ كریستییانبٌهىقٌرباهیێنمنمالهێیىكاهیڤ

 وبڤێ،رویداهانبٌو

 پیتىداهاهیڤدەومىتیهىلئاستێ

 وبرێتاهیا بىرەڤاهی ژوان هىكر پشتی ئارماهجا خٌ یا سىرەكی بجًئیوای دەمێ شیای ویالیىتا،دەومىتی

 .مٌیسلبكىتىپارچىیىكژعیراقێ


THE POSITION OF THE IRAQI PRESS FROM THE SITUATION OF CHRISTIANS IN
GOYAN AREA (1925): A HISTORICAL STUDY
SHERIZAD ZAKARIA MUHAMMED
Faculty of Education, Zakho University, Kurdistan Region-Iraq
ABSTRACT
The current paper studied the echo of the Christians persecution and suffering who lived in
Goyan area in 1925 reflected in the Iraqi press. Agreeing with their position, the official position
of the British Mandate authorities and the Iraqi government sought with all its powers to
preserve the Mosul Vilayet and the lands located to the north of Brussels Line in which
Christians lived. The Iraqi press was active in conveying these events to the Iraqi public opinion,
commenting on these events. The Iraqi authorities endeavored with all efforts to convince the
residents of different Iraqi regions, especially those in the Mosul Vilayet, about the degree of
injustice and persecution wherein the Christians suffered under the Turkish rule. Hence, their
message was that their conditions would not become good if they were under the Turkish rule.
In fact, the Christians were subjected to a lot of persecution; however, international attention to
them was not at the level of events. Thus, these Christians became victims of the international
conflict, and Britain did not defend them especially after achieving its main goal, which was
annexing Mosul Vilayet to Iraq.
KEY WORDS: (Iraqi Press, Christians, Kuyan, Mosul Province, Britain)
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