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 :امللخص

بحث بدراسة تاريخ مدينة أربيل من خالل التقارير اليت يرفعها القناصل ال يعتين هذا

والدبلوماسيون والعاملني يف القنصلية الربيطانية يف بغداد وممثليتها يف املوصل عن منطقة 

هم األحداث اليت جتري فيها ومن خمتلف اجلوانب السياسية أا أربيل وكردستان وحتديًد

عن املعلومات اليت ترد  اًلادية واالجتماعية من خالل الزيارات امليدانية للمنطقة، فضواالقتص

تهدف الدراسة إىل مناقشة عدة فرضيات حتاول إجياد احللول هلا وهي . ليهم من جهات أخرىإ

هل كانت هذه التقارير تقدم صورة جلية وصادقة عن أوضاع أربيل ومدى مصداقيتها بعد 

. ادر املعاصرةمقارنتها مع املص

املقيم الربيطاني  ؛زيارة أربيل ؛التمثيل الدبلوماسي ؛القناصل الربيطانيني الكلمات املفتاحية:

واجلغرافية. االستطالعيةالنشاطات  ؛واألكراد
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General Conditions in Erbil according to the Reports of the British 

Consuls in Iraq (1831-1914 AD) 

Dr. Ahmed Hussein Abd al- Jabouri 

Iraq-Tikrit University 
drahmed41@tu.edu.iq 

This research is interested in studying the history of the city of Erbil 

according to reports submitted by consuls, diplomats and workers at the British 
Consulate in Baghdad and its representatives in Mosul (for the Kurdistan region), 

specifically Erbil and the most important events that take place from various 

political, economic and social aspects through field visits to the region, as well as 
information received To them from other destinations. The study aims to discuss 

several questions: Did these reports provide a clear and honest picture of the 

situation in Erbil and its credibility after comparing it with contemporary sources?. 

Keywords: British consuls, diplomatic representation, visit to Erbil, the British 
Resident and the Kurds, Exploratory and geographical activities.         
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 املقدمة:

فعها القناصل رتاريخ مدينة أربيل من خالل التقارير اليت بدراسة تهتم هذه ال

والدبلوماسيون والعاملني يف القنصلية الربيطانية يف بغداد وممثليتها يف املوصل عن منطقة 

هم األحداث اليت جتري فيها ومن خمتلف اجلوانب السياسية أا أربيل وكردستان وحتديًد

عن املعلومات اليت ترد  اًلواالجتماعية من خالل الزيارات امليدانية للمنطقة، فضواالقتصادية 

 :إىل مناقشة عدة فرضيات حتاول إجياد احللول هلا وهيالبحث هدف . ويليهم من جهات أخرىإ

هل كانت هذه التقارير تقدم صورة جلية وصادقة عن أوضاع أربيل ومدى مصداقيتها بعد 

دور هذه التقارير يف رسم السياسة  فتحللما النقطة الثانية أملعاصرة، مقارنتها مع املصادر ا

 واالسرتاتيجياتالربيطانية جتاه منطقة كردستان عامة وأربيل خاصة من حيث وضع اخلطط 

النقطة الثالثة بدراسة العالقة بني القيادات الكردية يف أربيل  تهتمللمرحلة القادمة. بينما 

النقطة الرابعة  تبحثخر. يف حني ألن املنطقة بني احلني وارولذين يزوواملوظفني الربيطانيني ا

موقف الدولة العثمانية من حتركات موظفي القنصلية الربيطانية يف مناطق النفوذ العثماني  يف

النقطة اخلامسة املشاريع اليت كانت تقوم بها القنصلية  تناقشا خرًيأوطبيعة العالقة بينهما. و

  يتها يف املوصل يف اجملال التعليمي والصحي.الربيطانية وممثل

هذه التقارير  اعتماد هل باإلمكان حتاول هذه الدراسة االجابة عن عدة تساؤالت منها:و

مدى مصداقية املعلومات اليت تقدمها هذه وما  كمصدر أساسي يف دراسة تاريخ أربيل؟

هل ؟ وريطانيا يف كردستانوهل كان اهلدف منها خدمة املنطقة ام خدمة مصاحل ب ؟التقارير

ين دوعلى واقعها املرتدي وتقديم اخلدمات هلا وت االطالعكان هدف هؤالء من زيارة املنطقة 

هل باإلمكان اعتبار هذه التقارير هي دراسة ميدانية و ذلك يف تقارير ترفع إىل حكوماتهم؟

 إجاباتهالة أخرى مع وأسئ ستقيت من زيارة ممثل القنصلية للمنطقة.أللمنطقة كون معلوماتها 

 يف ثنايا البحث.

وفيه  ،تعتمد الدراسة على املنهج التارخيي الوصفي والتحليلي للتقارير موضوع الدراسةو

ز على املعلومات التارخيية وحتليلها وفق معطيات تارخيية علمية تهدف إىل توضيح أهمية كََّرُي

على تقارير القناصل  اعتماًداربيل عليها يف دراسة تاريخ أ االعتماداملعلومات اليت ميكن 

 .الربيطانيني ومقارنتها مع املصادر املعاصرة

يف مقدمتها الوثائق غري املنشورة من الوثائق ؛ يأتي الدراسة على مصادر متنوعة وتعتمد 

العراق "كتاب فؤاد قزاجني : العثمانية والوثائق الربيطانية والسالنامات والكتب الوثائقية مثل
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خمتارات من كتاب املوصل "، وكتاب خليل علي مراد )ترمجة وتعليق(، "ق الربيطانيةيف الوثائ

كردستان يف سنوات املعنون "، وكتاب كمال مظهر أمحد "وكركوك يف الوثائق العثمانية

عن مصادر عدة تتحدث عن القضية الكردية وتاريخ  اًلفض ". هذااحلرب العاملية األوىل

 واردةرحالت اليت زار روادها كردستان، ومصادر أخرى كردستان، وجمموعة من كتب ال

 الدراسة. حواشييف 

 ، األجانبني الدبلوماسينياملمثلوقبل اخلوض يف موضوع الدراسة، جتدر اإلشارة إىل أن 

و سنوية أو فصلية أأن يوافوا حكوماتهم بتقارير شهرية  اعتادوا سيما الغربيون منهم، ال

و ما أ مهمةليت ينتدبون إليها من بلدانهم لتمثيلها هناك من أحداث يضمنونها ما يقع يف البالد ا

فتتخذ حكومات هؤالء املوظفني من هذه ، يتصل بأمساعهم من أخبار دقيقة ومعلومات طريفة

ا ما تضمنت هذه وكثرًي .تباعها مع هذه البالدأالتقارير مادة دمسة لتقرير السياسة اليت جيب 

ن يف تقارير األجانب من الدقة وبعد أل ؛و فهمهاأهل البالد تصورها ا يصعب على أالتقارير أموًر

ا متثل هذه التقارير مصدًر ومن ناحية أخرى، .اًلالنظر ما ال جند يف املصادر والكتب له مثي

ا للمؤرخني يف الكتابة التارخيية كونها متثل وجهة نظر الطرف اآلخر يف سياسة هذه مهمًّ

نسلم بكل ما يذكر فيها من معلومات بل جيب  أالوقت نفسه جيب الدولة جتاه شعبها، ويف ال

  .مقارنتها مع املصادر املعاصرة وبيان مدى دقة املعلومات الواردة فيها

 تارخيي للتمثيل الدبلوماسي الربيطاني يف والية املوصل: صيلتأ: أواًل

ثالثينات  ا باملوصل لعدم وجود مصاحل مهمة هلا هناك حتىمل تهتم بريطانيا كثرًي

القرن التاسع عشر، عندما انتبه الربيطانيون هلا بعدما سيطر حممد علي باشا على بالد 

ري، وبناء على ذلك قرر نصوتزايد النشاط الفرنسي يف املوصل، وخاصة يف ميدان الت ،الشام

م مت تأسيس وكالة قنصلية 1131الربيطانيون إقامة متثيل دبلوماسي هلم يف املوصل، ويف عام 

من مدينة حلب  أمه مسيحي الديانةي راقبريطانية يف املوصل عني ألداء مهامها مواطن ع

. واستمر Christian Anthony Rassam(1)يف املوصل هو كريستيان انتوني رسام  يسكن

 .(1)م1181يار عام أا يف املوصل حتى وفاته يف بريطانيًّ اًلرسام يف عمله قنص

وبعد وفاة  ،القنصل العام يف بغداد منذ تأسيسها كانت قنصلية املوصل يشرف عليها

 ان يعني موظًفأمن حكومته  Herbertرسام طلب القنصل الربيطاني العام يف بغداد هريبرت 

ن يكون بريطاني األصل، كي ال يتفوق القنصل الفرنسي أيف املنصب الشاغر على  اجديًد
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يف هذا ُعيِّنوا ، إذ إنَّ مجيع من حلسباناخذ طلبه بقد ُأو .(3)على املوظف الربيطاني يف املوصل

للسنوات   J. F. Russellني كل من جون فردريك راسل ُعإذ  ؛املنصب هم من أصول بريطانية

 1113) سنىبني  W. SH. Richards ووليام شورت الند ريتشارد  ،(م1113 1188)

وراسل مرة ، (م1111 1111يف السنوات )H. H. Lamp   ثم هاري هارلنج المب ،(م1111

من بيت  اا وعينت واحًدثم عادت السلطات الربيطانية جمدًد، (م1118 1111) ىأخرى بني سن

 .(1)(م1191 1113للسنوات )  املنصبوهو منرود رسام الذي توىل ،رسام

دوارد إوهو هوراس م، 1191 مارسمت تعيني نائب قنصل انكليزي يف املوصل يف 

ء بهدف تعزيز اجلهود لتطوير املصاحل الربيطانية، ومراقبة الذي جا ،H. E. Wilkieويلكي  

ستمر وا. (1)سواق احمللية، وحماولة فتح السوق احمللية أمام البضائع والسلع الربيطانيةألا

السلطات  ىمن منصبه بسبب شكاوعزل عندما  م1119 ينايرويلكي يف منصبه حتى نهاية 

كان ، وC. Griegريك جني بعده تشارلز . ثم ُع(1)قالعثمانية من جوالته املريبة يف مشال العرا

وعزل يف شهر  ،وتعامل مع السلطات العثمانية احمللية بتعالي ،ال يرغب يف البقاء يف املدينة

،  H. C. Honeyوجاء بعده يف وظيفة نائب قنصل هنري تشارلز هوني .م1111عام نوفمرب 

 .(8)م1111عام واخر  أ الذي باشر بعمله يف

األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية يف أربيل من خالل تقارير القناصل  ثانًيا:

 الربيطانيني: 

 ،هتمت احلكومة الربيطانية منذ ثالثينيات القرن التاسع عشر امليالدي بكردستانا

ا مهما يف اسرتاتيجيتها كونها تقع على تقاطع حدود تركيا وبالد اليت أصبحت حتتل مكاًن

تضح هذا من خالل الزيارات واجلوالت املستمرة اليت قام بها او .القيصريةفارس وروسيا 

راضيها جلمع املعلومات ورسم اخلرائط اخلاصة أدبلوماسيون وضباط ورحالة بريطانيون يف 

. وخالل هذه اجلوالت متكن هؤالء من مسح املنطقة بشكل (1)باملنطقة والدعاية لربيطانيا

ومنها مدينة أربيل  ،هم طرقها ومدنها وسكانها ومواردهاأ ومجع معلومات شاملة عن ،كامل

 .      (1)يف تقاريرهم اهتماًماوالها هؤالء أاليت 

ا لرحالت العديد من الرحالة األجانب واملوظفني طرافها مقصًدأكانت أربيل و

ا يًزا متما جغرافيًّاملدينة موقًع فاحتلتالدبلوماسيني األجانب لوقوعها على طرق املواصالت، 

ا يف القسم الشمالي من العراق مما جعلها حمطة رئيسة على طرق املواصالت، ففيها متر ومهمًّ
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أربيل مع مدن العراق بعدد من  وارتبطت .قصر الطرق اليت تربط املدن مع بعضها البعضأ

هم هذه الطرق أو قل أهمية.أاليت كانت تتفرع منها طرق فرعية  ،الطرق الربية الرئيسة املهمة

ويبدأ هذا الطريق من املوصل  .املوصل والذي يعرف بطريق )شرق دجلة( و طريق بغداد ه

باس  بازكرتان  ميدان أقرية  مري أقرية شيخ  قرقوش  ومير مبواقع عدة هي: برطلة 

التون كوبري  قوش تبه  أربيل  عني كاوه  عبور نهر الزاب  اخلازر)الكلك(  سخر

 .(19)إىل بغداد اًلوصوكركوك، ثم يستمر  

ولتأمني هذه الطرق فقد قامت السلطات العثمانية بتوطني العشائر الرتكمانية على هذه 

 .طوز خورماتو مرورا بأربيل والتون كوبري ثم كركوك اخلطوط، ومنها خط تلعفر

. (11)سناد املادي واملعنوي وفق نظام معني للعثمانينيألقتصر دورهم على تقديم الدعم وااو

ن والة املوصل قد : "أهومي عن وجود الرتكمان على خطوط النقلجرجيس جربائيل يذكر و

ربعة قرون حلماية الطرق وتأمني املمرات إىل أجربوهم على السكن يف هذا اخلط قبل أ

منوه للسلطات العثمانية احمللية من اخلدمة أكردستان وملا قويت شكيمتهم حبكم ما 

وساط حتكم ألتطلق للمتنفذين منهم العنان يف تلك ان أالتام، كان هلا  واإلخالص

، عتماد السلطة العثمانية احمللية ومصدر ثقة هلااموضع هذه العشائر كانت و. (11)"وتسيطر

راضي ألطبيعي هلا يف ا وامتدادال يتجزأ من الدولة العثمانية  انفسها جزًء دتع كما كانت

 فضلية.ألا هذه نحتضعت يف هذا املوضع وُمُو الذ؛ العراقية

كان  إذثرت يف تاريخ العراق احلديث، أهذا الطريق من املسالك العمودية املهمة اليت 

وكان الرحالة  .با عرب كركوك وأربيل واملوصل ومسي بطريق شهرزور القديمويربطه بأور

لكثرة  ،ا من بقية الطرقماًنأكثر أألنه  ؛والدبلوماسيون األجانب يفضلون سلوك هذا الطريق

ا بعدد من احلاميات العسكرية نه كان حمميًّأعن  اًلفض ،بات واملدن الواقعة عليهالقص

سيما  وال ،ا لغارات من القبائل الكرديةهذا الطريق يتعرض أحياًن كانذلك ومع  .العثمانية

عشائر اجلاف واهلماوند وده زيي، وكان يتقطع يف بعض املناطق يف فصل الربيع بسبب ذوبان 

مثاليًّا هذا الطريق كذلك كان . (13)قل حركة القوافل ويوقف حركة النقلالثلوج مما يعر

على مناطق عديدة متثل  االطالعميكن لسالكه ؛ إذ كان أربيل واملناطق اجملاورة هلا لزوار

يف رسم وتشكيل خرائط  اًلا يكون سهيًضأو ،التارخيي واجلغرايف هلا واالمتدادالثقل 

باركر  ددوارالضابط االنكليزي إم زيارة أربيل. وأشار رتاده كل من راألذلك  ؛املنطقة

Edward Parker  يف تقريره الذي أرسله إىل حكومته إىل العديد من الطرق اليت تصل بني
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 راوندوز طريق أربيل  :املدن الكردية وبعضها البعض وطرق التجارة الربية املتعددة ومنها

 .(11)بانة ورمية أ قلعة دزة  تربيز، وطريق أربيل  ورميةأ

تعرضت أربيل يف العقد الثالث من القرن التاسع عشر امليالدي إىل هجوم من قبل قوات 

طراف أومد نفوذه حتى  ،سيطر عليها وما جاورها من مناطق، الذي (11)حممد باشا السوراني

لقاء القبض على حاكم سنجق أربيل إوتشري املصادر إىل قيام حممد باشا ب .كركوك

بلغ الوالي هناك بتوسعات أو ،خري إىل املوصلألعلى املدينة ثم فرار ا االستيالءبعد  "غاأيعقوب "

دت إىل تفكري الدولة العثمانية أوكان ذلك من األسباب الرئيسة اليت  .حممد باشا يف املنطقة

اليت جاءت  والي بغداد (18)ن متكنت قوات علي رضا باشا الالزأإىل  .(11)يف القضاء عليه

أربيل يف  استعادةمن  يف القضاء على مترد حممد باشا السوراني ة احلملة العثمانيةملساند

نهت وأ ،حضان الدولة العثمانيةأ. وبذلك عادت إىل (11)إىل مقر جتمع القوات العثمانية اطريقه

 الدولة العثمانية مترد حممد باشا السوراني.        

ما م 1138يف عام يرتاوح أربيل كان  ن عدد سكانأذكرت التقارير واملصادر املختصة 

 حنو م1183ن عدد سكان أربيل بلغ عام أ( نسمة، بينما تشري املصادر إىل 1999 1999بني )

نالحظ من هذه و. (11)( نسمة1999م إىل )1111عام  لتصلعدادهم أ( نسمة، وتدنت 1999)

السكان إىل رمبا لتعرض  ،الدراسةمدة عداد سكان أربيل خالل أ اخنفاض اإلحصائيات

بريكنس  الرحالة كذلك أشار. األخرى العوارضو غريها من أمراض ألنتشار ااو أاألوبئة 

Perkins،  املدينة مبين على تل جزًء من ن أإىل  ؛م1111عام يف عندما زار مدينة أربيل

و سور، وينتشر ما تبقى من املدينة حول قاعدة ذلك التل أويطوق ذلك اجلزء حائط  ،مستدير

تراك وبعض العوائل ( عائلة من الكرد واأل3999 1199ري، ويعيش فيها حوالي )الكب

 .(19)النسطورية

فيما خيص الضرائب املفروضة على السكان وطرق مجعها فقد ترسل السلطات و

مقاومة العشائر هو ما متخض عن و ،محالت عسكرية ألجل ذلكيف بعض األحيان العثمانية 

 Rossنقال عن الدكتور روس  .Fraser J.Bفريزر  جيمس بيلي ويشري الرحالة ذه السياسة.هل

بعد  د،يف تقريره الذي رفعه إىل القنصل العام يف بغدا طبيب املقيمية الربيطانية يف بغداد

املنطقة احمليطة بأربيل للملتزمني من شيوخ  إعطاءإىل  ،م1133س رما زيارته ألربيل منتصف

صف و إذ ؛ضعة للحكم العثماني املباشر واملناطق األخرىيقارن بني املناطق اخلا، واملنطقة

ن السكان قد فروا منها ألكانت مهجورة "املناطق اخلاضعة للسلطة العثمانية املباشرة بأنها 
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ساليب عنيفة يف وانتهاج أكثرة الضرائب  إن. (11)"لتحاشي ما كانت تفرضه احلكومة عليهم

 إجراءاتا من جرة الفالحني لقراهم فراًرمجعها من قبل السلطات العثمانية أدى إىل ه

 راضيهم بورا.أاحملاصيل الزراعية، فأصبحت  اندثارا إىل يًضأوهذا أدى  امللتزمني،

، م1131وعندما زار الدكتور روس طبيب املقيمية الربيطانية يف بغداد مدينة أربيل عام 

: األول م إىل قسمنيقسنأثناء جتواله يف املدينة، وصف مالبس السكان هناك بأنها تيف و

مالبس بسيطة وصفها ي ي شيء عن العامل، وهأنهم ال يعرفون أهل القرى الذين يبدو أ مالبس

مساهم أغنياء الذين هل املدينة من الفقراء واألأما القسم الثاني فهم أ "،اخلرقةـ"ب

لك الوصف يف . جاء ذ(11)هل بغدادأغنياء من ألزياء اأزيائهم تشبه أالذين كانت  "،ملوسورينبـ"ا

هم مشاهداته عن أالتقرير الذي رفعه إىل القنصل العام يف بغداد عن زيارته ملدينة أربيل و

عن  اًلفض .املادية وطبيعة حياتهم إمكانياتهمسب حبأنواعها  واختالفسكانها ومالبسهم 

 ليها يف تقريره.إأمور خرى تطرق 

مارات الكردية إلنهاء اإلكردية ومل يؤد قضاء الدولة العثمانية على متردات القبائل ا

، فقد جلب العهد اجلديد هااليت كانت موجودة يف املنطقة إىل حتسن األوضاع االقتصادية في

نائب حس بها أا ووقد ظهرت هذه النتيجة مبكًر .ثقلت كاهل الناسأ إضافيةمعه ضرائب 

الذي قام برحلة إىل  James Brantجيمس برانت والرحالة املسرت القنصل الربيطاني يف بغداد 

فيما خيص  ام"أ :ي بعد احلملة العثمانية مباشرة، حيث يقولأم، 1131املناطق الكردية عام 

وكانت  .(13)"ي وقت مضىأكثر منه يف أالرعية فأنهم مثقلون يف الوقت احلاضر بالضرائب 

جانب  إىل ،اليها أنواع أخرى تدرجييًّإضاف تزداد قيمتها ونسبها وُتاليت هذه الضرائب 

ذ إ ؛اتؤدي يف أحيان كثرية إىل وقوع الفالح يف حالة سيئة جدًّ ،الشدة يف جبايتها استعمال

مما كان جيرب الفالحني يف بعض األحيان إىل  ،يكاد املنتوج ال يكفي لدفع تلك الضرائب

أورد املسرت برانت ذلك يف وقد  .(11)ا من دفع الضرائبإىل اجلبال هرًب واللجوءترك قراهم 

ريره الذي رفعه إىل احلكومة الربيطانية عن أوضاع كردستان بعد احلملة العثمانية للقضاء تق

 ،بعد اجلولة اليت قام بها هناك ، وذلكعادتها إىل السلطة العثمانيةإمارات الكردية وإلعلى ا

لت اليه أمور الشعب الكردي نتيجة سياسة أعلى أوضاع املنطقة املرتدية وما خالهلا وطلع 

ومثلت هذه املعلومات حقائق مهمة تسعى  .امات الكردية وموقف السلطات العثمانية منهاالزع

 ليها.إبريطانيا إىل الوصول 

يف جتهيز على أربيل الدولة العثمانية  اعتمادذكرت التقارير والوثائق العثمانية و
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نها وم ،محالتها من املؤن وغريها للقضاء على التمردات اليت كانت حتدث يف كردستان

ذ تشري الوثائق إىل قرب أربيل من مقر ؛ إربعينيات القرن التاسع عشر على أربيلأأحداث 

اليت ال تبعد عنها سوى مسرية مثاني عشر ساعة، وكونها تكثر  ،القوات العثمانية املوصل

عن وجود  اًلفض ، هذامنها احتياجاتهم كانوا دوًما يشرتونوالة املوصل ، وأن فيها املؤن

رساهلا إىل القوات إمحالته منها و احتياجاتكن والي بغداد من شراء مترية فيها خمازن كب

أوضاع املدينة  استقرارهذا يدل على و. (11)العثمانية يف مناطق التمرد لدعمها وسد احتياجاتها

خمازن وخانات كبرية جتري فيها وسواق أأوضاعها االقتصادية مبا يتوفر فيها من  وازدهار

يف جتهيز يعتمدون على أسواقها والة بغداد  األمر الذي جعلالتجاري،  عمليات التبادل

 أخرى. وغريها من االحتياجاتؤن باملمحالتهم 

 نيالرحالة والدبلوماسي اهتماما من ا كبرًيثارت احلياة االقتصادية يف مدينة أربيل قدًرأو

عوامل عديدة وجود  أظهرواو .سواق وخانات املدينةألسيما التجارة وا األجانب الذين زاروها، ال

منها موقعها اجلغرايف املتميز على ملتقى طرق  ،ومنوها االقتصادي ازدهارهايف أسهمت 

كانت أربيل و مهمة.القوافل التجارية بني العراق واملناطق احمليطة به مما جعلها منطقة جتارية 

سل والفواكه خشاب والعألتصدر احلبوب من احلنطة والشعري والصوف والتبغ والعفص وا

كالشاي والسكر والقهوة من املوصل  االستهالكيةاجملففة، وتستورد ما حتتاجه من املواد 

. (11)يرانية وتصديرها إىل املوصل وبغدادالبضائع من املدن اإل باستريادوبغداد، ويقوم جتارها 

ها من زراعة احلياة االقتصادية يف املدينة مبختلف جوانب وانتعاش ازدهاروهذا أدى بدوره إىل 

 وصناعة وجتارة وحتقيق نوع من الرفاهية االقتصادية ألهالي أربيل.

ومنذ العقد السادس  .سواق املدينة واسعة ومجيلة ومزدهرة باحلركة التجاريةأوكانت 

 افتتاحا ألسواق املدينة، نتيجة واسًع ازدهاًرامن القرن التاسع عشر شهدت احلركة التجارية 

م، ومنو جتارتها اخلارجية، وتوسع النشاط االقتصادي ألسواقها 1111قناة السويس عام 

ا ( دكاًن138)حوت سواق املدينة أن أإذ تشري السالنامات العثمانية إىل  .(18)بشكل ملحوظ

 .  (11)مقهى أحد عشرمحامات و ةوثالث ا( خمزًن13ا و)جتاريًّ وحمالًّ

ها داخل (11)انتشرت اخلانات ،يلسواق مدينة أربأيف  وانتعاشهازدهار التجارة النتيجة و

 وإسطبالتوتوفرت فيها معظم اخلدمات من خمازن خلزن البضائع  ،وعلى الطرق املؤدية اليها

ويف  .تقع يف الطوابق العلوية منها لراحة املسافرين اسرتاحةعن غرف  اًللراحة احليوانات، فض

ذ إ ؛نسياتاجلر من خمتلف عقد فيها الصفقات التجارية بني التجاكثري من األحيان كانت ُت
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ض، وأن صقاع األرأخاناتها بالزوار والتجار من خمتلف  اكتظاظ إىلأشار الكثري ممن زارها 

هالي أنفعها وفائدتها على عاد هذه الصفقات اليت  سهل، ثم عقدوجودهم لالسرتاحة فيها 

  .(39)املدينة مبختلف أعماهلم

طبيبا  جند( م11191111/ـه1391م )على سالنامة والية املوصل لعا االطالعوعند 

واحدا تابعا إلدارة بلدية مدينيت املوصل وكركوك )وكانتا مركزين لسنجقني يف والية 

نها كانت مركز أرغم  ،يف الوقت الذي كانت السليمانية تفتقر إىل هذا الطبيب ،املوصل(

قضية ألحد األا جمرد مركزكانت ما يف مدينة أربيل اليت أ ها.نفس خر يف الواليةألسنجق 

، اًلصأفمسألة وجود هذا الطبيب كانت غري مطروحة  ،التابعة لسنجق شهرزور )كركوك(

 .(31)طبيب فيهاومن املستعبد أن يتم تعيني 

 ،محاية احملاصيل الزراعية والبساتني، بغية ن السلطات احملليةأاملصادر إىل وتشري 

احلمالت  هذهن أرغم ه. ونطقة هلجماتتعرض امل حاللجراد لبادة إتقوم دائما حبمالت كانت 

ففي عام  ؛قلألكانت تقلل اخلسائر على ا إال أنهامل تكن ذات جدوى يف كثري من األحيان، 

 باختاذمت مواجهة هذا اخلطر وم تعرضت مناطق أربيل واملوصل هلجوم اجلراد، 1191

شرتك يف ت انية )الشرطة(قوات اجلندرمة العثم توكان .(31)بادة هلاإملة حب والقيام االستعدادات

 . (33)ماية ممتلكات املواطننيحل هاكجزء من مهام هذه احلمالت

 أهمية تقارير القناصل يف صياغة سياسات احلكومة الربيطانية: :اثالًث

ما ، وذلك إنيتقع على عاتق الدبلوماسيكانت مجع املعلومات من املهام اليت كان 

القيام برحالت مبادراتهم بل مساعيهم الشخصية وو من خالأبطلب من احلكومة الربيطانية، 

 هذه الرحالت تسجيل من خالل. وحرصوا حناء العراقأيف شتى  استكشافيةوجوالت 

وقد مثلت التقارير اليت  .تقارير يرسلونها إىل حكومتهموتضمينها يف مالحظاتهم ومعلوماتهم 

لألخرية؛ فغالًبا ما األهمية بالنسبة ا من املعلومات غاية يف ا ومورًدخزيًن رفعوها إىل حكوماتهم

ففي عام  .(31)يف العراق االستعماريةهدافها أالدوائر السياسية الربيطانية لتنفيذ  اعتمدتها

برحلة إىل كوردستان، وقام مبسح جغرايف   J. B. Fraserم قام جيمس بيلي فريزر1131

 .إىل احلكومة الربيطانية عن زيارته هذه اًلا مفصوقدم تقريًر ،شامل للمناطق اليت زارها

مناطق  يرانإيف  الربيطانيةالقائد الثاني للبعثة العسكرية  Shellوبعده بعامني زار شل 

ضمن جولة واسعة وكان ذلك زاخو وعقرة والزيبار وحبركة وأربيل وكركوك والسليمانية، 
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السلطات عن زيارته يف تقرير رفعه إىل  قد سجل شل انطباعاتهو .قام بها يف كردستان

عن  اًلهم مشاهداته عن املنطقة ومناطق الضعف والقوة فيها، فضأا مبيًن ،الربيطانية

قام اجلراح كذلك . (31)أهل املنطقة من السلطات العثمانية احملليةملوقف  استطالعه

برحلة م 1138عام يف   W. F. Anisworthواجليولوجي الربيطاني وليم فرانسيس انيسورث

ويف . اليت تواجههم تهم املشكالأحواهلم وأتقرير عن أوضاع األكراد ولف فيها بكتابة ُك

بريطانيا عضويتها يف اللجنة الدولية املشكلة لتحديد احلدود بني  استغلتم 1118عام 

الدولتني العثمانية والفارسية ألجراء مسح كامل للمناطق الكردية وجتهيز اخلرائط اخلاصة 

م، جبوالت يف 1181القنصل الربيطاني العام يف بغداد عام  Milesقام العقيد مايلز . كما بها

 .(31)ن ذلك يف تقريرهزار خالهلا املناطق الكردية وبّي ،طراف املوصلأ

 يف العراق قاموا مبثل تلك الرحالت نيغلب القناصل الربيطانيأن أميكن القول و

املقيم السياسي  ،Bludan قام بلودان م1111ففي عام  ؛واجلوالت التفقدية للغاية نفسها

برحلة إىل كرمنشاه  ،الربيطاني يف بغداد، بعد حصوله على املوافقة من احلكومة الربيطانية

ومنها عاد إىل بغداد لريفع تقريره عن هذه  ،ومنها إىل السليمانية وكويسنجق وأربيل واملوصل

مصاحل  ن ختدمميكن أهم انطباعاته وما شاهده خالل هذه الزيارة من أمور أالزيارة و

العقيد   ،حدث مع نائب املقيم السياسي الربيطاني يف بغدادهذا أيًضا و .بريطانيا يف املنطقة

بو غريب وهيت وتكريت أمن  الذي قام برحلة طويلة زار خالهلا كال ،Tweedyتويدي 

وهي الرحلة اليت وكركوك والسليمانية وكويسنجق وأربيل واملوصل وسنجار ودير الزور، 

جراء إستطاع خالهلا وام، 1118فرباير إىل  م1111أكتوبر  من ،شهرأسة مخلستمرت ا

هم مميزاتها ومقوماتها أومسح كامل للمنطقة ومعرفة تفاصيلها الدقيقة و استطالع

ا ما حتدث فيها، ورفع تقريره إىل اجلهات العليا يف لندن اليت دائًم تاملشكالواالقتصادية 

زار النقيب ماونسل كذلك  .(38)هدافها يف العراقأتطبيق منها يف  واالستفادةعليها  لالطالع

Monsell  دهوك وأميدي )العمادية( والزيبار وأربيل ألكثر من مرة خالل عمله يف منصبه يف

على أهمية عن زيارته وأكد يف التقارير اليت رفعها إىل حكومته  م،11111111االعوام 

 . (31)رية يف سياسة بريطانيا جتاه املنطقةوالذي سيجعلها ذات أهمية كب ،النفط املستقبلية

بريطانيا بكردستان منذ السنوات األوىل من القرن العشرين، وكان  اهتمامتضاعف و

يف  رغبتبني النهرين، حيث  نطقة ماولته ملأالنفط واالهتمام البالغ الذي  اكتشافذلك نتيجة 

دنى واألوسط واحلفاظ أل ايف الشرقني امنها ومن كردستان قاعدة مهمة لبث نفوذهأن تتخذ 
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 املكلفني بالقيامإىل كردستان ووفدين امل الربيطانينيكان عدد . وهلذا فيهما اعلى وجوده

تعلم الكثري منهم اللغة الكردية قد و. زدياد مستمراجبوالت مستمرة يف مناطقها ومدنها يف 

 أكربأهمية أولوا  نيالربيطاني وألن .ليسهل عليه التعامل مع سكان املنطقة والتعايش معهم

و علنا أيصلون سرا  وموظفيهم رحالتهمكان عدد كبري من  ،لكردستان اجلنوبية )العراق(

 وبلغسنوات ما قبل احلرب العاملية األوىل،  خاللكردستان املناطق األكثر أهمية يف إىل 

 .(31)الدولة العثمانية وليها موظفإبعضهم مناطق مل يصل 

 Mark Sykesبط والسياسي الربيطاني مارك سايكس ويف هذا اجملال قام الضا

والذي شغل مناصب عديدة يف احلكومة الربيطانية ووزاراتها ودوائرها،  ،(م1111 1181)

وخاصة منطقة كردستان، فزار  ،الشرقيف  (م1191 1111عوام )برحالت عديدة خالل األ

ميدي( أوزاخو والعمادية ) بن عمر( وكويسنجقاأربيل والسليمانية واملوصل وجزيرة بوتان )

حوال الناس أرارات، درس خالهلا طبيعة املنطقة وأودوكان ومناطق بارزان وزيبار ووان و

 ةثالث وضمن انطباعاته وآرائه جتاه املنطقة يف .وعالقتهم بالسلطات احلاكمة وأمور أخرى

دستان كان من دعاة تعزيز النفوذ الربيطاني يف كرإذ  نشرت؛كتب وتقارير ومقاالت 

أثناء يف احلكومة الربيطانية  اهتماموكانت املعلومات اليت أوردها حمط  .واملنطقة

راضي أعند دخوهلا  فضال عن أنها اعتمدتها ،م1111مشاركتها يف احلرب العاملية األوىل عام 

 .(19)كردستان

 دواردإاليت قام بها نائب القنصل الربيطاني هوراس هذه اجلوالت أيضا تلك  ومن     

نه مل يقدم معلومات أا لألصول املتبعة فم، وخالًف1191حناء كردستان عام أويلكي يف 

تهم بأجراء ُامسبقة إىل السلطات العثمانية يف العراق خبصوص تلك اجلولة، وجراء ذلك 

 .الذي كان يف حالة مترد ضد السلطات العثمانية (11)مع الشيخ عبدالسالم الربزاني اتصاالت

راسالت عديدة جرت بني السلطات العثمانية والسفارة الربيطانية يف وبعد مشاورات وم

أصدرت احلكومة الربيطانية قرارا بنقل ويلكي من املوصل وتعيني كريك بديال  إسطنبول،

تشري الوثائق العثمانية بأن ويلكي كان قد دخل يف مراسالت و .(11)م1119عنه يف مطلع عام 

وأنه والرتقي،  االحتادذاك يقف ضد حكومة  ن يومالذي كا ،سابقة مع الشيخ عبدالسالم

طلب منه يشرح له أسباب وقوفه ضد الدولة العثمانية، وي م1191 سبتمربإىل ويلكي يف  أرسل

  .(13)عالم احلكومة الربيطانية مبا جيري لهإاملساعدة و

سكرية نتباه السلطات العثمانية قيام الدبلوماسيني الربيطانيني باألنشطة العالفت  وقد
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حيث ذكر موظف عثماني عن القناصل  ؛عدادهاإومجع املعلومات ورسم اخلرائط و

ال هم هلم سوى رسم أنه و ،االتجوال يف مناطق وعرة وخطرة جدًّ اعتادوانهم أالربيطانيني 

للقنصل  ،املختص برسم اخلرائط ،Gaskinمرافقة غاسكني ذلك  ومن .(11)اخلرائط

عمل وتشري املصادر التارخيية إىل  م.1119طرافها منذ عام أل والربيطاني يف جولته حول املوص

والذي بدأ منذ تأسيس املقيمية الربيطانية  ،الدبلوماسيني الربيطانيني يف العراق يف هذا اجملال

ذ كان ؛ إ(11)ن هذا النشاط بدأ يزداد أهمية مع بداية احلرب العاملية األوىلأيف العراق، اال 

بان الغزو إكبري  عمل هم يف العراقودبلوماسيون الربيطانيون وموظفللخرائط اليت رمسها ال

سهمت بشكل فعال يف سهولة عملية حترك القوات أو، م1111واخر عام أالربيطاني للعراق 

 . واحتالهلاراضي العراقية ألالربيطانية يف ا

اتهم ن املعلومات اليت كان جيمعها القناصل والدبلوماسيون الربيطانيون أثناء زيارإ

و حكومة أاملستمرة للمدن واملناطق يف العراق كانت تصل إىل احلكومة الربيطانية يف لندن 

الدوائر السياسية  اطالعكرب من هذه التقارير كانت لغرض ألاهلند الربيطانية، والقسم ا

التقارير تتأثر مبقدرة كل هذه نوعية  وكانت .العليا يف لندن على األوضاع العامة يف العراق

تقارير كانت ن بعض التقارير تبالغ وتعظم من شأن األحداث احمللية، بينما إنهم، حيث م

أحيانا ويف مقابل ذلك كانت وزارة اخلارجية الربيطانية  .(11)والدقةتفصيل تتسم بالأخرى 

 إمكانياتهمتوصيات ونصائح بعض الدبلوماسيني بسبب الشك يف  جتاهتتخذ موقفا حازما 

شديد إىل القنصل الربيطاني  انتقاده وجِّ م1111ففي سنة  ؛دقيقة ومفيدةرسال معلومات إعلى 

وهي الصراعات  ؛دخل احلكومة الربيطانية يف مشكلة كانت يف غنى عنهاأيف املوصل ألنه 

 . (18)بني الطوائف النصرانية يف الوالية

م قد 1113ن تقارير القنصلية الربيطانية يف املوصل لعام أومن اجلدير بالذكر هنا، 

ن أو ،ن الفوضى كانت تعم والية املوصل واملناطق الشمالية )كردستان العراق(أأشارت إىل 

أنه رقت، وكالك )السفن( يف نهر دجلة قد ُسألغلب اأن أالقوافل التجارية تتعرض للنهب، و

عاقة وصول الربيد إىل بغداد بسبب حاالت السلب والنهب على الطريق بني أربيل إمتت 

 .(11)من قبل حيدثمل قياسي إىل مستوى ارتفعت أسعار احلبوب يف املوصل  أنو ،واملوصل

أهمية خاصة من اجلوانب  اكتسبت ،ومنها أربيل ،كردستانأن  وأخرًيا ميكن القول

ن أ، وميكن القول الربيطانيةالعسكرية والسياسية واالقتصادية يف خطط الدوائر احلاكمة 

ق تغلغلوا يف مجيع مناطق كردستان تقريبا، ودرسوا موظفي القنصلية الربيطانية يف العرا
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تصلوا اطوبوغرافيتها واقتصادها ومصادرها احلربية وتركيبتها االجتماعية والسياسية، و

وعملوا على  ،وزودوهم بالسالح ،وقدموا هلم أنواع اهلدايا ،برؤساء القبائل الكردية وطوائفها

رسم خرائط مفصلة لتوزيع هلم ذه الزيارات تهيأ هلونتيجة  ،تقوية الروابط بينهم وبني بريطانيا

السكان األكراد وطرق املواصالت احمللية ومصادر الثروة املعدنية ومسالك اجلبال ومعابر 

  .(11)االنهر

 أنشطة القناصل الروس واألملان يف تقارير القناصل الربيطانيني: :ارابًع

يف تقريره الذي  ،ي يف املوصلنائب القنصل الربيطان ،ذكر السيد هنري تشارلز هوني

عن نشاط نائب القنصل الروسي يف املوصل  م1111رفعه إىل احلكومة الربيطانية عام 

ه ـنأت ـد مسعـلق: "الـخالل جولته يف كردستان وزيارته ألربيل، إذ ق Kirsanovكريسانوف 

دل . وهذا ي(19)"قد قام بنشاط كبري يف جمال التحريات العسكرية يقصد كريسانوف

ي أومتابعة السلطات الربيطانية وممثليها يف العراق ألي نشاط مريب تقوم به  صعلى مدى حر

، ها ذات عمق اسرتاتيجي يف املنطقةدو ضمن املناطق اليت تعأوربية ضمن مناطق نفوذها أدولة 

ا يف متابعة اهتماما كبرًي ،ومن ضمنها أربيل ،كانت تولي منطقة كردستانوعلى أنها 

لي الدول األخرى فيها وما يقومون به من جوالت ولقاءات مع زعماء أكراد أثارت نشاط ممث

إلرسال تقرير إىل حكومته  استدعاهشكوك وحفيظة نائب القنصل الربيطاني يف املوصل مما 

 يف لندن عن هذه التحركات.

وبسبب هذا النشاط الكبري للقناصل الروس يف املوصل وما جاورها من مناطق 

قد كتب نائب القنصل الربيطاني يف املوصل السيد هنري تشارلز هوني عام كردستان، ف

مع احلركات املضادة  اتصاالتن الروس لديهم "إ :تقريرا أرسله إىل حكومته، جاء فيه 1113

وأدى هذا النشاط  .(11)"لألتراك يف منطقة كردستان، وزعماء األكراد مييلون باجتاه الروس

نتباه احلكومة الربيطانية اسرتعى ا. مما (11) مشال شرق املوصلالنفوذ الروسي يف ازديادإىل 

ختاذ ما االذين بدورهم دعوا حكومتهم واحلكومة العثمانية إىل  ،املنطقةبقناصلها يف ممثلة 

وكذلك حتجيم دور زعماء األكراد  ،للحد من النشاط الروسي يف املنطقة إجراءاتيلزم من 

 ومنعهم من التواصل مع الروس.

ملاني وتقويته يف كبري يف نشر النفوذ األ عمل ملانيا يف املوصلأكان لقناصل  كذلك

 واتصلوااملنطقة الشمالية من العراق، حيث كانت هلم جوالت عديدة يف املناطق الكردية، 
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الصالت  إقامةبعدد من زعماء العشائر الكردية، وكانوا يرومون من وراء ذلك ليس فقط 

برز هؤالء القناصل أكان و .(13)ضاأيسواق اقتصادية ملنتجاتهم أالسياسية فحسب بل إجياد 

قنصل املانيا يف املوصل عام ، Anders Adkar دجارأندرس أا السيد كثرهم نشاًطأو

الذي كان على درجة كبرية من املقدرة والذكاء، وأصبح يتدخل يف كل الشؤون  ،م1191

كتشف البالد ويزور املناطق اجلبلية دائم احلركة ي كما كانويهتم باألمور بدقة متناهية، 

هذا وقد أثار  .(11)ن يكون عنصرا فعاال بنشاطاته القنصليةأستطاع اويتجول يف القرى، و

ملاني يف املوصل حفيظة السلطات العثمانية واحلكومة الربيطانية وممثليها ألالنشاط للقنصل ا

وصل وكردستان حركة زائدة هذا القنصل يف املنشاط  وجدوا يفف ، يف العراقنيالدبلوماسي

عن اللزوم، وترمي مبرور الزمن إىل تقليص سلطاتهم. لذلك سعت احلكومة الربيطانية لدى 

 وأهداف في ورائه من مساعيخيهذا النشاط وما  جتاه االنتباهاحلكومة العثمانية إىل 

حله يف ملاني على حساب النفوذ الربيطاني وتهديد مصاألتوسيع النفوذ السياسية وعسكرية 

م بعض اجلوالت خارج مدينة 1111عام  Ebertيربت أملاني ألذلك كان للقنصل اك. (11)املنطقة

هذا النشاط  .ملاني يف املنطقةألاملوصل يف كردستان ومنها مدينة أربيل، لتوسيع دائرة النفوذ ا

الة إىل كتابة تقرير عن احل م1113نائب القنصل الربيطاني يف املوصل السيد هوني عام  ادع

 .(11)ملاني على الوجود الربيطاني هناكألالسياسية يف املنطقة ومدى تأثري النشاط ا
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 اخلامتة:

 ميكن اخلروج مما سبق بعدد من االستنتاجات، هي:

  نشأة التمثيل الدبلوماسي الربيطاني يف العراق وتطوره منذ القرن التاسع عشر إىل يرجع

 ة السياسية واالسرتاتيجية واالقتصادية والثقافية فيه.منو وتشعب املصاحل الربيطاني

  متتع الدبلوماسيون الربيطانيون يف العراق بنفوذ كبري مقارنة بأقرانهم من الدبلوماسيني

 األجانب العاملني يف العراق. 

 إىل ليهم إاملوكلة  حدود املهام الدبلوماسيةن يف العراق ون الربيطانيوالدبلوماسي جتاوز

وهذا يدل على وجود أفكار بريطانية جديدة خبصوص املنطقة  الستخباراتية.انشطة ألا

ومنها العراق، والدعوة إىل تعزيز النفوذ الربيطاني يف العراق عامة وكردستان بشكل 

 .خاص

 الدبلوماسيون الربيطانيون يف العراق بإقامة صالت مع القوى احمللية فيه من عشائر  اهتم

قليات دينية مبا خيدم تعزيز النفوذ الربيطاني ويضمن أردية ومارات كإقبلية و واحتادات

 املصاحل الربيطانية يف العراق.

 خدمة املصاحل االستعمارية الربيطانية يف بل  التقارير خدمة املنطقةمن  مل يكن اهلدف

 كردستان.

  ن عالقتهم أراء زعماء القبائل الكردية بشآ استطالعكان اهلدف من زيارة أربيل

 هلا.الوالء  التزامهمت العثمانية ومدى بالسلطا

 كان ، وغالًبا ما ا متضاربة عن أوضاع املنطقة موضوع الدراسةقدمت هذه التقارير صوًر

القوة جلمعها وقمع  استخدامسوء األوضاع وتردي اخلدمات وكثرة الضرائب، فضاًل عن 

 رير.ي مترد ضد الدولة العثمانية، هي السمة الغالبة على معلومات التقاأ

 وكانوا قريبني منهم بعكس رجال  ،هل املنطقةأن ثقة ون الربيطانيوالدبلوماسي اكتسب

وكان الكثري من زعماء  .احمللية العثمانية الذين كانوا على خالف مستمر معهم اإلدارة

ون إىل مقرات القنصلية الربيطانية لتحميهم من بطش رجال الدولة ؤالعشائر الكردية يلج

شكواهم  وإيصالمن هلم للتفاوض مع السلطات العثمانية ألتكون مكان و أالعثمانية، 

 إىل الدوائر السياسية الربيطانية.
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  مل يكن التمثيل الدبلوماسي الربيطاني يف العراق يسري على وترية واحدة، ومل يبق على

 أو بني نيابة قنصلية وقنصلية عامة اًلا ونزومستوى معني، بل كان يتذبذب ويتغري صعوًد

 و نقصان حجم املصاحل الربيطانية يف العراق.أبالعكس، نتيجة زيادة 

  جاءت التقارير مبعلومات مهمة ويف خمتلف اجلوانب السياسية والعسكرية واالسرتاتيجية

وبينت مدى أهميتها كونها حلقة الوصل  ،واالقتصادية عن كردستان طيلة مدة الدراسة

 د.با ومستعمرات بريطانيا يف اهلنوورأبني 

 بل عجزت ،مل تكن الدولة العثمانية قادرة على تقليص حجم النفوذ الربيطاني يف املنطقة 

هل املنطقة أعن احلد من نشاط الدبلوماسيني الربيطانيني وتدخالتهم املستمرة يف شؤون 

 والدفاع عنهم ضد الدولة العثمانية وسلطاتها احمللية.
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 املالحق

 املالحظات اللقب الرمسي مدة تولي املنصب االسم والرتبة

وكيل سياسي وقنصل  م11111113 املقدم روبرت تايلور

 م1113 عاممنذ 

 عسكري

 الرائد هنري

 رولنصون

م1/11/1113

 م11/19/1111

وكيل سياسي وقنصل 

 م1111عام منذ 

أصبح  عسكري/

 فيما بعد اًلجنرا

رنولد أالرائد 

 كمبال

وكيال عن رولنصون  1111-11/11/1111

 أثناء غيابه

أصبح  عسكري/

 فيما بعد اًلجنرا

م11/11/1111 هنري رولنصون

 م11/1/1111

وكيل سياسي وقنصل 

 عام

 املرة الثانية

م1/3/1111 رنولد كمبالأ

 م13/19/1111

وكيل سياسي وقنصل 

 عام

 املرة الثانية

م11/3/1111 هيسلوبج . م. 

 م11/1/1111

وكيل سياسي وقنصل 

 عام

 جراح املقيمية

م11/1/1111 رنولد كمبالأ

 م1/1/1111

وكيل سياسي وقنصل 

 عام

 املرة الثالثة

م1/1/1111 العقيد هربرت

 م19/11/1181

وكيل سياسي وقنصل 

 عام

 عسكري

م11/11/1181 العقيد نيكسون

 م1/8/1181

وكيل سياسي وقنصل 

 عام

 سكريع

م8/8/1181 العقيد مايلز

 م11/1/1119

مقيم سياسي وقنصل 

 عام

 عسكري

مقيم سياسي وقنصل  م19/1/1111م1119 السري تريفور بلودان

 عام

 ضابط خدمة مدنية

م19/3/1111 العقيد تويدي

 م11/11/1113

مقيم سياسي وقنصل 

 عام

عسكري/أصبح 

 فيما بعد اًلجنرا
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 املالحظات اللقب الرمسي مدة تولي املنصب االسم والرتبة

م11/11/1113 السري تريفور بلودان

 م31/1/1111

مقيم سياسي وقنصل 

 عام

 املرة الثانية

 م11/8/1111 العقيد تويدي

 م11/1/1111

مقيم سياسي وقنصل 

 عام

 املرة الثانية

م11/1/1111 الرائد تالبوت

 م13/1/1111

مقيم سياسي وقنصل 

 عام

 عسكري

م1/1/1111 العقيد تويدي

 م31/19/1111

مقيم سياسي وقنصل 

 عام

 ةاملرة الثالث

م1/11/1111 العقيد موكلر

 م11/1/1118

مقيم سياسي وقنصل 

 عام

 عسكري

م11/1/1118 املقدم لوك

 م1/1/1111

مقيم سياسي وقنصل 

 عام

 عسكري

م11/1/1111 الرائد ميلفيل

 م3/1111/؟

مقيم سياسي وقنصل 

 عام

 عسكري

م1/1/1111 املقدم لوك

 م19/1/1111

مقيم سياسي وقنصل 

 عام

 املرة الثانية

م11/1/1111 الرائد ميلفيل

 م19/3/1191

مقيم سياسي وقنصل 

 عام

 املرة الثانية

م11/3/1191 العقيد نيو مارش

 م11/3/1191

مقيم سياسي وقنصل 

 عام

 عسكري

مقيم سياسي وقنصل  م11/3/11911191 العقيد رامزي

 عام

 عسكري

مقيم سياسي وقنصل  م1111م1191 جون لورمير

 عام

 مدني
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 املالحظات اللقب الرمسي مدة تولي املنصب االسم والرتبة

نتوني أكريستيان 

 رسام

 نائب القنصل الربيطاني م31/11/11311181

 يف املوصل

أثناء يف تويف 

 الوظيفة

يدريك جون فر

 راسل

م1/1188/ 1

 م11/1/1113

 نائب القنصل الربيطاني

 يف املوصل

- 

وليام شورتالند 

 رتشاردز

م1/1113/ 11

 م11/11/1111

 نائب القنصل الربيطاني

 يف املوصل

- 

-م11/11/1111 هاري هارلنج المب

 م11/8/1111

 نائب القنصل الربيطاني

 يف املوصل

- 

جون فريدريك 

 راسل

م1111/ 11/8

 م11/1/1118

 نائب القنصل الربيطاني

 يف املوصل

 املرة الثانية

1113/ 1/ 11 منرود رسام

11/3/1191 

 نائب القنصل الربيطاني

 يف املوصل

من عائلة 

 رسام

دوارد إهوراس 

 ويلكي

م11/3/1191

 م39/1/1119

 نائب القنصل الربيطاني

 يف املوصل

- 

م39/1/1119 تشارلز كريك

 م11/1111/؟

 ل الربيطانينائب القنص

 يف املوصل

- 

 نائب القنصل الربيطاني م1113 11/1111/؟ هنري تشارلز هوني

 يف املوصل

- 
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يناس سعدي عبداهلل، تاريخ العراق إ؛ 11(، صم1111 )بغداد، روفائيل بابو اسحق، تاريخ نصارى املوصل (1)

 .111(، صم1911 ،دنان )بغداددار ومكتبة ع م،1111/هـ1111احلديث 
، دار الزمان للطباعة م11311111صاحل خضر حممد، الدبلوماسية الربيطانية يف العراق دراسة تارخيية  (1)

شرف حممد عبدالرمحن السيد مؤنس، تاريخ العراق أ؛ 8381ص ،(م1991 ،والنشر والتوزيع )دمشق

رسالة ماجستري،  م،11811191اديني السياسي من نهاية حكم مدحت باشا إىل قيام حكم االحت

 .181ص ،(م1113 ،كلية اآلداب، جامعة عني مشس، )القاهرة
؛ مؤنس، املصدر السابق، 111(، صم1111 )القاهرة، عبدالعزيز سليمان نوار، تاريخ العراق احلديث (3)

 .18ص
 ،(م1118)الدوحة،  طرمري بدولة قترمجة مكتب مسو األ ،القسم التارخيي :ج. لورمير، دليل اخلليج (1)

 .1313، ص1ج؛ 111، ص1ج
)بغداد،  سليم طه التكرييتة ترمج م،11991119ستيفن همسلي لونكريك، العراق احلديث  (1)

 .111ص ،1ج ،(م1111
(1) Turk Cumhuriyeti, Basbakenlik Oevlet Arsivieri Genel Muourlugn, Musul, Kerkuk  ile 

ilgili Arsiv Belgleri 1525-1919 (Ankra, 1993), pp.313-3 81حممد، املصدر السابق، ص؛. 
 .31113118، ص8ج ؛1313، ص1ج ؛118 ،183، ص1لورمير، املصدر السابق، ج (8)
 .1113(، صم1111، )بغداد و بكر،أبأمحد عثمان  ن.أ. خالفني، الصراع على كردستان، ترمجة: (1)
(1) C.J. Edmonds, Kurds, Turks, Arabs (London, 1957), pp.22-26. 
قليمي واندحار نادر شاه، صفحة المعة من تاريخ سيار كوكب اجلميل، حصار املوصل والصراع اإل (19)

؛ جاكسون، مشاهدات بريطاني يف العراق سنة 119111(، صم1111 )املوصل، العراق احلديث،

 .1113د.ت(، ص ،)بغداد  : سليم طه التكرييتترمجة م،1811
 .11ص ،(م1111)بريوت،  الصماجني، التاريخ السياسي لرتكمان العراق عزيز قادر (11)
 .111-119(، صم1111جرجيس جربائيل هومي، القوميات العراقية ماضيها وحاضرها )بغداد،  (11)
 ،ترمجة: يوسف حيب )أربيل م،1111رحلة إىل كردستان يف بالد ما بني النهرين سنة  ،هنري بنديه (13)

، 19 1ج ،جملة غرفة جتارة بغداد، "التطور االقتصادي يف العراق" ،در؛ صاحل حي11ص، (1991

 .13(، صم1111 تشرين الثاني، كانون األول، )بغداد،
 ،(م1181 ( )النجف االشرف،م18111131عماد عبدالسالم رؤوف، املوصل يف العهد العثماني ) (11)

م االجتماعي واالقتصادي والسياسي تارخيه :كراد الدولة العثمانيةأأمحد حممد أمحد، ؛ 111 111ص

 .111(، صم1991 دهوك،) دار سبرييز للطباعة والنشر، 1ط ،11191113
اشتهر  .(م1131 1113مارة سوران )إأمري  ،عورمري األمد باشا السوراني: املشهور مبري كور أي األحم (11)
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ام ببناء كيان سياسي فأستغل ضعف الدولتني العثمانية والصفوية يف عهده وق ؛بشجاعته وحنكته

وبنى املصانع احمللية لألسلحة  ،وضرب النقود ،فبنى القالع احلصينة ،ارتهإمساس أكردي قوي على 

راضي وسيطر على مناطق واسعة من األ ،من واالستقراروسعى لتحقيق العدالة واأل ،والذخائر العسكرية

ومنحه ، ومنها حممد علي باشا يف مصر وحتالف مع بعض القوى احمللية ،ربيلأاحمليطة بإمارته ومنها 

رسلت الدولة العثمانية أو ،ن ضدهاذ توحدت الدولت؛ إلكن هذه االمور مل تدم له. والي بغداد لقب باشا

م. للتفاصيل ينظر: كامريان 1131دى بالنهاية إىل استسالمه ومقتله عام أمما  ،محلة كبرية للقضاء عليه

دار  ،1العثمانية يف النصف األول من القرن التاسع عشر، طعبدالصمد أمحد الدوسكي، كوردستان 

يالة بغداد يف عهد الوالي علي إ ،اجلبار حسني الزهريي؛ رنا عبد11191(، صم1991سبرييز )دهوك، 

 .1911ص، (م1991 ،)جامعة بغداد اآلدابكلية  ،رسالة ماجستري م،1111 1131رضا الالظ 
ترمجة:  ،من أقدم العصور التارخيية حتى اآلنكرد وكردستان حممد امني زكي، خالصة تاريخ ال (11)

؛ 111، ص1ق ،د.ت( ،)بغداد دار الشؤون الثقافية ،1ط ،تقديم: كمال مظهر أمحد ،حممد علي عوني

 .13(، صم1111 هادي رشيد جاوشلي، تراث أربيل التارخيي )املوصل،
وتدرج يف املراتب منها الوزارة ،  عدة وظائفتنقل يف، هل طرابزونأمن : و الالظأ علي رضا باشا الالز (18)

 ،اتصف بالكرم .ثم والية شهرزور ،سندت اليه والية بغدادوبعدها ُا .ووالية حلب ثم والي ديار بكر

ليه الدولة العثمانية إسندت أ .يتمتع حبرية الفكر ومييل إىل بعض البالد العربية، وكان مسح اخللق

عادة احلكم العثماني إو ،مارة سورانإلى املماليك والقضاء على مهمة املشاركة يف محلة القضاء ع

 ،ملوكها ،بغداد خلفاؤها والتها ،مني الوردأم. للتفاصيل ينظر: باقر 1111ويف عام ُت .املباشر على املنطقة

 ،(م1181، )بغداد 1ط ،خبار البصرةأالنصرة يف  ،؛ يوسف عزالدين138ص ،ت(د ،) بغداد رؤساؤها

 .13ص 
دراسة يف تطور سياسة اهليمنة العثمانية يف  :عدي عثمان هروتي، كوردستان واإلمرباطورية العثمانيةس (11)

 .191(، صم1991)أربيل،  مؤسسة موكرياني للبحوث والنشر، 1ط م،11111111كوردستان 
(11) Republic of  Iraq  Development  Board  and  Ministry of Development- Technical 

Section 5, the Future of Arbil – Alangtreim  program, pp.18-20;  

 ،جملة الرتبية والعلم ،هشام سوادي هاشم،"أربيل يف كتابات الرحالة األجانب يف العهد العثماني"

 .11(، صم1991كلية الرتبية، )جامعة املوصل،  ،3ع ،11جم
ترمجة: سيار اجلميل،  ،م1111عام  رحلة جوسنت بريكنس عرب مشال العراق األرض الكالسيكية (19)

؛ كامريان عبدالصمد أمحد الدوسكي، كوردستان 111(، صم1111)بغداد، ، 1جملة املورد، ع

 .3131(، صم1991) دهوك،  دار سبرييز ،1العثمانية يف النصف األول من القرن التاسع عشر، ط
؛ 11(، صم1111عفر اخلياط )بغداد، : ج، ترمجةم1131رحلة فريزر إىل بغداد يف  ،جيمس بيلي فريزر (11)

 .11الدوسكي، املصدر السابق، ص
مالمح سياسية وحضارية يف تاريخ العراق احلديث واملعاصر،  ،: طارق نافع احلمدانيانظر للتفاصيل (11)

 .181181؛ أمحد، املصدر السابق، ص18املصدر السابق، ص ،؛ فريزر13(، صم1111 )بريوت،
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ترمجة: حسني أمحد اجلاف، مطبعة  ،م1131انت إىل املنطقة الكردية عام رحلة املسرت جيمس بر (13)

 .111؛ نقال عن هروتي، كوردستان واإلمرباطورية العثمانية، ص11ص ،(م1111 ،بغداد) اجلاحظ،
مطبعة  ،1ط ،ترمجة: عبدي حاجي ،احلركة الكوردية يف العصر احلديث (،وآخرون)جليلي جليل  (11)

 .111؛ هروتي، كوردستان واإلمرباطورية العثمانية، ص111111ص ،(م1911، خاني )دهوك
 ،(م1919)أربيل،  ، مؤسسة موكرياني للبحوث والنشر1عثمان علي، الكورد يف الوثائق العثمانية، ط (11)

 .111111ص
 ،؛ الدوسكي، املصدر السابق18؛ هاشم، املصدر السابق، ص118احلمداني، املصدر السابق، ص (11)

 .11ص
م 11111111التجارة اخلارجية والتطور االقتصادي  :د سلمان حسن، التطور االقتصادي يف العراقحمم (18)

 ،قطار العربية احلديث؛ فالدميري بوريوفيتش لوتسكي، تاريخ األ31-39، ص1ج ،(م1111 )بريوت،

 .181(، صم1181 ) موسكو، دار التقدم ،1ترمجة: عفيفة البستاني، ط
، ـه1339؛ سالنامة والية املوصل، سنة 113، صـه1391امة والية املوصل، سنة ظر: سالنانللتفاصيل  (11)

 .181ص
وقد  .وبالعربية خاقان ،صل اختصار لكلمة قاغانمفردها خان، هو لقب تركي، ويف األخانات، و (11)

ضا إىل كونها كلمة فارسية بعض املصادر أيشري يو تسمى بهذا اللقب حكام الشعوب الرتكية القدمية.

وكان قسما منها يقع على  ،، ثم أصبحت تعين الفندق يف داخل املدن"خمزن البضائع"صلي ناها األمع

: علي سيدي، رمسلي انظرللتفاصيل . خطوط املواصالت اخلارجية خلدمة التجارة الداخلية واخلارجية

–رسياملعجم الذهيب )فا ،؛ حممد التوجني111، ص1ج ،م(1111/ـه1339 ستانبول،إ) قاموس عثماني

ترمجة: أمحد  ،؛ مادة خان، دائرة املعارف اإلسالمية131133(، صم1111 )بريوت، 1ط ،عربي(

 .191، 111ص ،1م ،(م1133 )تهران، الشنتناوي وآخرون
 .1111ص ،؛ هاشم، املصدر السابق113ص ،احلمداني، املصدر السابق (39)
 .118119 ،111، صـه1391سالنامة والية املوصل، سنة  (31)
 ،1م ،(م1118 ،عباس العزاوي، تاريخ العراق بني احتاللني، شركة التجارة والطباعة احملدودة )بغداد (31)

 ،)عمان دار غيداء ،1ط ،ادميية يف تاريخ كردستان احلديثأك؛ سعدي عثمان هروتي، دراسات 11ص

 .19(، صم1911
من كتاب املوصل وكركوك يف نظر: خليل علي مراد )ترمجة وتعليق(، خمتارات ا ملزيد من التفاصيل (33)

 .111ص ،(م1991الوثائق العثمانية، )السليمانية، 
دراسة م: 11111111من حلكومة اهلند يف اخلليج العربي عبدالعزيز عبدالغين إبراهيم، سياسة األ (31)

 .111(، صم1111 ،)الرياض وثائقية
ة: خليل علي مراد، تقديم ومراجعة مارك سايكس، القبائل الكردية يف اإلمرباطورية العثمانية، ترمج (31)

 .19ص ،(م1998 دار الزمان للطباعة والنشر والتوزيع )دمشق، ،1وتعليق: عبدالفتاح علي البوتاني، ط
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رسالة ماجستري، كلية م، 11311111جنبية يف املوصل حممد داخل كريم السعدي، املصاحل األ (31)

 .19سايكس، املصدر السابق، ص؛ 1139ص ،(م1111 )املوصل، اآلداب، جامعة املوصل
 .119113؛ مؤنس، املصدر السابق، ص1193ص ،1لورمير، املصدر السابق، ج (38)
 .19ص ،؛ سايكس، املصدر السابق3931السعدي، املصدر السابق، ص (31)
كمال مظهر أمحد، كردستان يف سنوات احلرب العاملية األوىل، ترمجة: حممد املال عبدالكريم  (31)

 .1111؛ سايكس، املصدر السابق، ص3131(، صم1188 )بغداد،
 .1111سايكس، املصدر السابق، ص (19)
وتربى وتتلمذ على يد والده  ،م يف منطقة بارزان يف كوردستان1118لد عام عبدالسالم البارزاني: ُو (11)

بة لتاريخ احلركة متثل قيادته بالنس. م1193مور يف املنطقة بعد وفاة والده عام توىل زمام األ .الشيخ حممد

ويف عهده نشطت اجلمعيات  .القومية الكردية بداية الكفاح الكردي يف جماليه السياسي والعسكري

قاد حركة حترر واسعة ضد  .واتسعت رقعة حتركاتها بدعم منه ،السياسية الكردية يف استنبول

عراق وقادة اجلمعيات م وتواصل مع الزعماء الكرد ومشايخ ال1191حكومة االحتاد والرتقي منذ عام 

تبعها شن محلة مقاومة شرسة ضد القوات العثمانية اليت حاولت القضاء على  ،الكردية يف استنبول

وانتصر عليها يف عدة معارك مكنته من العودة إىل  ،واليت استمرت لعدة سنوات بني كر وفر ،حركته

 ،طات العثمانية بعدها بالتضييق عليهبدأت السل م.1111ومنحه  الوسام اجمليدي عام  م،1111برزان عام 

مارة إ ،نظر: صديق الدملوجيا .م1111ول من يناير عام عدم شنقا يف املوصل يف األُأقي القبض عليه وُألو

؛ خليل علي مراد وعبدالفتاح علي 11191ص ،(م1111 ،مارة العمادية )املوصلإو أبهدينان الكردية 

 ،(م11191111ان احلديث يف الوثائق العثمانية )بوتاني، صفحات من تاريخ الكرد وكوردست

 .1111(، ص م1911 )أربيل، كادميية الكورديةمطبوعات األ
(11) Musul- Kerkuk- Arsiv  Belgeler, pp.313-317. 
(13) Ibid, pp.313- 317. 
 احلياة يف شرق كردستان، ترمجة:: دكاربي. أي. ويكرام، مهد البشريةأو ،دبليو. أي. ويكرام (11)

 .118ص ،(م1181 ،جرجيس فتح اهلل )بغداد
أنَّ كما  م.1119كان ريج قد رسم ألول مرة خرائط لبعض الواقع ومناطق كردستان العراق سنة  (11)

دخال تعديالت على خارطة إسهمت يف أ م1119املالحظات اليت مجعها لورمير يف رحلته إىل املوصل  سنة 

صل بتنقيح وتعديل خارطة وزارة احلربية الربيطانية عن املوصل نائب القنصل يف املو قاموكذلك  .املنطقة

 ؛31أمحد، كردستان يف سنوات احلرب العاملية األوىل، ص: انظر. للتفاصيل م1111طرافها سنة أو

 .1111حممد، املصدر السابق، ص
(11) Stuart A. Cohen, British Policy in Mesopotamia 1903-1914 (London, 1976), pp.15-16. 
ريج وتايلر ورولنصون ولورمير من الدبلوماسيني الربيطانيني يف العراق الذين متيزت تقاريرهم يعد كل من  (18)

ر: نظابالدقة والوضوح بسبب اطالعهم الواسع وثقافتهم العالية ومعرفتهم باللغات الشرقية. للتفاصيل 
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 .Cohen, op.cit, pp.272-273 ؛19املصدر السابق، ص ،حممد
وفقا لتقارير القنصلية  1113"املوصل سنة ، عامر بلو امساعيل ؛11ص  ،املصدر السابق ،راد وبوتانيم (11)

 (.م1991، )جامعة املوصل ،19ع ،جملة اضاءات موصلية ،الربيطانية يف املوصل"
 .13-11خالفني، املصدر السابق، ص (11)
(19) India Office Record/ P&S/10/ 212/P.107. No.1311. Summary of Events in Turkish   

Iraq during the Month of November 1912. 
(11) IORL/P&S/10/212/P.80. No.2388. Summary of Events in Turkish Iraq during the 

Month of June 1913. 
؛ فارس تركي 19(، صم1111 ،)بغداد م1139-1191فؤاد قزاجني، العراق يف الوثائق الربيطانية  (11)

رسالة ماجستري، كلية  م،18111111جنيب يف العراق التمثيل الدبلوماسي األ، ود امساعيلحمم

 .18(، صم1991 )املوصل، اآلداب، جامعة املوصل
رسالة ماجستري، كلية  م،11911111دراسة يف تطوراتها السياسية  :إبراهيم خليل أمحد، والية املوصل (13)

 .131ص(، م1181 ،)بغداد جامعة بغداد ،اآلداب
(11) Foreign Office: 371/148/ 9876. No.186/ 13. Sir British Residency & Consulate 

General at Baghdad, February 5, 1906; F.O.371/346/9948.No.5677. Feb 20, 1907. 
(11) F.O.371/346/9948.No.5677. Feb 20, 1907. 
 .19السابق، ص؛ قزاجني، املصدر 18ص ،السعدي، املصدر السابق (11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 


