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كاااال الجااايم العثمااااني    دمثاداااة اةدال الحكومياااة الر يساااة فاااي الهيمناااة  لاااى و ياااة   
ولهااذا أرهاارت ( . السااليمانية  -اربياال–كركااوو –وتشاامل ذنااذاو ألويااة الموصاال )الموصاال

 كما في المنااط  اةخار  (  8581-8981)السلطات العثمانية  طيلة تاريخها  في العراق 
هناو لتكول  لى أهدة ا ستعداد لغايات أمنية وأخر  دفا ياة   ناية كبيرل دقواها العسكرية

تلو المخاطر التي أصدحت ماثلاة للعياال خاصاة فاي النصال اةو  . ضد المخاطر اإليرانية
   بتطبيااا   8185-8185لهاااذا أمااار الساالطال محماااود الثااااني. ماال القااارل التاسااا   شاار

طقااة الشاامالية منااا دصااورل إصااالحاتا العسااكرية دكاال حااام فااي جهااات العااراق  امااة والمن
 . 8181خاصة اثر حلا النرام ا نكشاري سنة 

 8581العهود العثمانية حتى :المرحلة اةولى 

يعااد ا اينجااا بير اادار أو  ماال  ماال  لااى تطبياا  نرااام التجنيااد اإلجداااري والتاادري     
اذ  اايل .   8185-8185الحااديث فااي الموصاال   طدقااا لسياسااة الساالطال محمااود الثاااني 

وكانت فاتحة أ مالا هناو  ضاءه  لى جيم ا نكشاارية 8188متصرفا للواء كركوو سنة 
فيهااا واحااال  الجاايم النرااامي محلااا ثاام وطااد اةماال فيهااا وشاار  فااي إدخااا  اإلصااالحات 

و ااد  اادم . صاادر فرمااال ساالطاني بتعينااا متصاارفا للااواء الموصاال 8189فااي ساانة . الحديثااة
مي الجديااد وثالثما ااة ماال الخيالااة ثاام اصاادر اماارأ الموصاال بااثالث كتا اا  ماال الجاايم النرااا

ويمكل ا تدار القول التي  دم دا الموصل دمثادة ناوال للجايم الساادس . بجم  النفير العام
 .8181الذي صدرت اةوامر بتشكيلا سنة 

كانت الدولة العثمانية مقسمة مل الناحية العسكرية إلى سد  دوا ر وضاعت فيهاا سادعة    
وكاناات الجيااوم . رل منهااا جاايم كاماال ماال المشااال والخيالااة والمدفعيااةجيااوم فااي كاال دا اا

" برنجااي اوردو همااايوني" تساامى دالنساادة لتسلساال هااذه الاادوا ر دااالجيم اةو  الهمااايوني 



ومقره العاصمة  استنبو   والجيم الثاني الهماايوني  والثالاث والرادا  والخاامس والساادس 
 والساد  

و د اتسعت ". التنجي اوردو همايوني" السادس الهمايوني  أصدحت دغداد مقرًا للجيم     
ويرجاا  الفضاال فااي هااذه . دا اارل الجاايم السااادس لتشاامل و يااات الدصاارل ودغااداد والموصاال 

التشكيالت إلى المشير ا لماني فول دركولنا وهو مل ضداط هي ة اةركال العامة اةلمانية 
صالح برامج الذي أ يرت خدماتا دصورل خاصة إلصالح نرم التد ري  العسكري وتأسيس وا 

 .المدارس العسكرية

كانت الخدمة العسكرية إجدارية  للمسلميل مل الر ايا العثمانييل لمدل  شريل  اما تبدأ   
أماا المسايحيول واليهاود وداا ي العناصار . مل سل العشاريل وتساتمر حتاى سال اةربعايل 

ودعاااد " . البااد  النقاادي"ساامى غياار المساالمة فيعوضااول  اال التجنيااد دمبلاا  ماال المااا  ي
 8585وخلعاا ساانة  8585-8111ا نقاال  العثمااني   لااى السالطال  بااد الحمياد الثاااني 

 اارارا  8585فااي تمااوا ساانة (  النااوا  ) ااد   ااانول التجنيااد دااال اصاادر مجلااس المدعوثااال
 .بجعل الخدمة العسكرية اجدارية دحيث تشمل جمي   ناصر الدولة العثمانية دول استثناء

قااد اسااتقبل ذلااو القاارار دحماسااة منقطعااة النرياار فااي الموصاال   إذ اباارق دوا د يوساافاني ل
و نادما . مل استنبو   يدشر المسايحييل داالقرار الماذكور  8585مدعوث الموصل في ذ  

" القشالة الهمايونياة"الى " الدطركخانة" ددا مل المسيحييل سار ه  ء مل (القر ة)أصابت 
الموسيقى وتخف  أمامهم اة الم العثمانية وكال أهاالي الموصال داحتفا   سكري تتقدمهم 

العساكرية " القشالة "  د احتشدوا فاي الطريا  يهللاول لهام ويدااركونهم و نادما وصالوا إلاى 
 . أ يم احتفا  خطابي ألقيت فيا خط   ديدل بهذه المناسدة

 : النحو التالينرمت الخدمة العسكرية في الجيم العثماني  لى أرب  درجات وذلو  لى  

( 8)سانوات ثام اصادحت دعاد ذلاو ( 8)وهاي إجدارياة وكانات مادل الخدماة فيهاا: نرامية .8
 .سنوات 

( 9)وهاي تادعاة للنرامياة ومادل الخدماة فيهاا سانتال ثام أصادحت دعاد ذلاو : احتياطية  .8
 . سنوات 

 . سنة ( 88)سنوات ثم أصدحت ( 1)ومدل الخدمة فيها : الرديل .8

( 9)سانوات ثام  لصات الاى ( 1)للرديل وكانت مدل الخدمة وهي متممة : المستحفرة  .8
 . و يد ى المستحفرة الى الخدمة الفعلية ا   ند  الحاجة القصو  . سنوات 



دالرغم مل اهتمام الحكومة العثمانية بتقوية الجيم السادس إ  أل الوا   العسكري    
فقاد ااداد تهار  النااس مال الخدماة . في جهات الموصل خاصة يشير الى  كس ذلو 

ولعال ذلاو يرجا  إلاى اساتعما  . كما كثرت حا ت فارار الجناود. العسكرية دشتى الطرق 
كما ال النرم العساكرية . وطو  مدل التجنيد( لقر ةا)أسالي  العنل والقسول  ند جم  

السادقة كانت تسا د الناس  لى التهر  مال الجندياة دصاورل غيار مداشارل فقاد أ فات 
كماا تحايلات دعال الطوا ال كاليايدياة ماثاًل  لاى . طال  الدارس الدينياة مال التجنياد 

 .  ا الدينية التخلص مل الجندية بد و  أل التجنيد يتعارل م   يامها بواجداته

 8581-8581في  هد حكم ا تحادييل :المرحلة الثانية 

. 8581أ يد تواي  القطعات العسكرية للجيم السادس دعد ا نقال  العثمااني سانة   
 : فكال نصي  و ية الموصل مل هذه الفرق وا  يات مايلي 
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يباادو ماال فحااص اإلحصااا ية السااادقة أل التقساايمات العسااكرية ليساات منطدقااة انطدا ااًا تامااا    
 لى التقسايمات اإلدارياة للدولاة العثمانياة فقاد دخال اللاواء الاذي كاال مقاره فاي خاانقيل ضامل 

كماا . القوات العسكرية في و ية الموصل     لاى الارغم مال أل خاانقيل ةتتدا  الموصال إدارياا
 .ضا خلو الموصل مل   ط  المدفعية التي كانت  د تركات في دغداد والديوانية يالحظ أي

و د .ادخلت التنسيقات  لى  الجيم العثماني وجعل  لى شكل فيال  وفرق 8588وفي سنة    
. اذ جعلات و ياة الموصال مقارًا للفيلا  الثااني  شار. أصا  الموصل جاءا مال هاذه التنسايقات

 . ومقرها في كركوو ( 81)ومقرها في الموصل   والفر ة ( 89)ر ة الذي تألل مل فر تيل  الف

  برفا  مساتو  الجايم الساادس وخاصاة دعاد ال ( 8581-8581)ااداد اهتمام ا تحادييل    
ومنها و ية الموصل دسب  التمردات وا ضطرادات العشاا رية . تفا مت أوضا  الو يات العرا ية

حية اإلشااراف  لااى و يتااي الموصاال والدصاارل ماال الوجهااة لهااذا فقااد انيطاات بااوالي دغااداد صااال.
سالطة 8588-8881ربيا  اةخار 89العسكرية   وخو  الوالي نارم داشا الذي وصل دغاداد فاي 

خضاا  العشاا ر  كماا خاو  .واسعة   و هد إليا بتنرايم الجايم الساادس وذلاو دضادن اةمال وا 
هم دضاداط  اادريل  لاى تنرايم صالحية  ا  جمي  أركال الحر  في الجيم السادس واساتبدال

كمااا أصااد  لااا الحاا  فااي  ااا  وتعياايل المااورفيل الماادنييل ماا  إدقاااء التدعااة . ذلااو الجاايم 
اإلدارية والمالية لكال مال والاي الموصال ووالاي الدصارل   لاى أل يبلا  والاي دغاداد دكال أحاداث 

حتى يكول العمال  الو يتيل ويأخذ راية في جمي  اة ما  وا تفاق معا حو  الش ول المختلفة
 .موحدًا وجاريا  لى منهاج واحد وطريقة منرمة 



التشكيالت : " في دحثا الموسوم   -رحما هللا–يقو  الفري  الركل شكري محمود نديم    
والذي نشره في موسو ة الموصل العسكرية التي أصدرتها جامعة " العسكرية في الموصل 

نية   ملت  دعد اند   الحر  العالمية ا ولى أل القيادات العثما      8558الموصل سنة 
  لى تنريم  واتها   و ينت خليل داشا  ا دا للجيم السادس  ا دًا للقوات  8588-8581

تشريل )العثمانية في  فقاسيا التي دخلتها دعد إ الل الثورل ا شتراكية العرمى في روسيا  
  وفت  مقره في "  لي إحسال داشا" وتسلم القيادل في العراق بدً  منا ( . 8581ا و  

مقاتال ( 8888)و د حشد كل القول المتيسرل لديا وهي حوالي 8581أيلو   8الموصل في 
 . مدفعًا في موض  الفتحة(98)و

 وانتهت  8581تشريل اةو   88-81في الفترل مل ( الفتحة والجرناف )دارت معارو    
 وات تتفوق  ليها بثالثة أضعاف في العدل والعدد  بهايمة القوات العثمانية والتي كانت تواجا

وخال  فترل القتا  بدأت مفاوضات الهدنة بيل بريطانيا والدولة .وتد مها الطا رات والدرو  
و د كانت أوامر  لي إحسال إلى  ا د الجبهة صريحة 8581تشريل اةو   88العثمانية في 

مكنة دغية منعهم مل كس  اةراضي  بل دمحاولة تأخير احل البريطانييل إلى أطو  فترل م
 .  قد الهدنة 

 رر البريطانيول الاحل شماً  دأ صى سر ة ودخو  الموصل  بل إ الل الهدنة واستفادوا    
و لى الرغم .مل احد  بنود الهدنة التي تتي  لهم التقدم اذا شعروا بوجود خطر  لى  واتهم 

انية دعد تطويقها   فأنهم لم ينجحوا في دخو   مل أنهم نجحوا في القضاء  لى القوات العثم
كما  ال  لي احسال داشا  د فشل فشاًل  سكريًا كبيرًا مقابل . مدينة الموصل واحتاللها  

نجاحا السياسي الذي لم يتمت  دا طوياًل    فقد ضحى دقواتا الميدانية في سبيل ا حتفاظ 
تشريل اةو  88  فقد تلقى يوم دالموصل لكنا كما سوف نر   جا  ل ا حتفاظ بها  

وكانت القوات . ندأ  قد الهدنة واةمر بإيقاف القتا  مل القيادل العامة العثمانية  8581
واستمر البريطانيول في (.  نا -القيارل -كركوو -كفري -خانقيل) البريطانية  لى الخن العام 

فة مل المدر ات والخيالة حمام احفهم شماً   برغم  قد الهدنة  فوصلت  طعاتهم السيارل الم ل
وامتن   لي احسال  ل إخالء  و ية الموصل   إ  . تشريل الثاني وتو فت فيها  8العليل يوم 

إل القا د البريطاني الجنرا   وليم مارشا  وجا لا إنذارا دضرورل ا نسحا  وترو و ية الموصل  
تشريل الثاني  88وفي . وخ منا فاضطر  لي إحسال للرض89تشريل الثاني و 1كلها بيل 

دخلت القوات البريطانية الموصل دول  تا   كما انسحبت دقايا القوات العثمانية مل  8581
 .و ية الموصل كلها نحو نصيبيل وجايرل ابل  مر



 8588-8581في  هد ا حتال  البريطاني :المرحلة الثالثة 

حتال   البريطانية تخض  لحكم  سكري كانت اةراضي العرا ية التي دخلتها  وات ا      
واستقر . 8588تشريل الثاني  1مداشر واستمر هذا الحكم منذ اإلناا  البريطاني في الفاو في 

ذذار  88ومل ثم دغداد في 8588تشريل الثاني  88دمقياس واس  دعد احتال  الدصرل في 
ام السياسييل وهم ضداط وكال الحكم يمارس في أنحاء العراق المختلفة  ل طري  الحك.8581

يديرول ش ول ا  ضية والنواحي المهمة  POLITECAL OFFICERSمل الجيم البريطاني 
وكال  لى رأسهم ضادن سياسي بريطاني هو السير برسي كوكس الذي راف  القوات البريطانية 

 ول مل وداستمرار الحر   امت القيادل البريطانية بتشكيل . منذ شرو ها في الحركات العسكرية
كانت تقوم بواج  القول ا جرا ية   (LEVIES الليفي)المجنديل المحلييل الذيل  رفوا   

التنفيذية لجهاا الحكم الذي كال يدير الش ول المدنية وذلو لتتفرغ القوات المسلحة البريطانية 
 .لواجداتها اةصلية 

نرم البريطانيول  واتهم في الموصل دعد احتال  الو ية ووضعوا حامية دحجم فر ة تقريدا في   
الهندية وملحقاتها  81وكما هو معروف فأل الفر ة .مدينة الموصل والمناط  المحيطة بها 

كانت هي التي  سكرت في الموصل والى جانبها سرايا مل الليفي وتشكيالت مل المشال 
وخال  . مقاتل  1888الى  8588ووصل تعداد القول البريطانية سنة .دل مدفعية والخيالة ووح

هذه المرحلة انشأ البريطانيول مطارا في الموصل    وأ اموا معسكرا في منطقة الغا ني 
 .إلسكال  واتهم  المرادطة في الموصل 

 


