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 سيّار الجميل
 مئة سنة على االحتالل البريطاني للعراق

9191- 9191 
 العراق خالل الحرب العالمية االولى

 االفتراق التاريخي
 

 9191 -9191االحتالل البريطاني للعراق : اوال 

 : المدخالت / 9

كانت كل من بريطانيا وفرنسا والمانيا .. كان العالم قبل مائة سنة من اليوم يختلف تماما عما هو عليه اليوم 

لها قوتها الكبرى في العالم ، وتتفوق كل من بريطانيا وفرنسا في مستعمراتهما المنتشرة في العالم ، في حين 

وروبا ، وهي تطمح ان تمتد بمصالحها في الشرق كانت المانيا قد برزت كقوة امبراطورية اتحادية في قلب ا

كان العراق جزءا مهما من االمبراطورية العثمانية ويمتد بتوابعه نحو .. 1بتحالفاتها مع العثمانيين ايضا 

وكان العثمانيون في العراق قد انهكتهم التوغالت .. الخليج العربي وبمصالح الدولة الى الشرق كله 

الرافدين الذي كان يستقبل على امتداد القرن التاسع عشر  البعثات االجنبية  البريطانية في قلب وادي

وبالرغم من االصالحات الشكلية التي حدثت في العراق .. 2والموفدين واآلثاريين والمبشرين واالستكشافيين 

ففقدت .. ارث حينذاك ، اال ان البالد بقيت بائسة وضعيفة وقد اهلكتها المجاعات واالوبئة والطواعين والكو

.. وكان الناس يتطلعون الى حياة جديدة مع بدايات القرن العشرين . 3العدد الكبير من عناصرها القوية 

وكانت هناك نخبة عراقية من المثقفين الشباب الذين درسوا في كليات استانبول سواء كانوا من المدنيين او 

) واء من خالل االصالحات او التنظيمات او الدستور العسكريين ، وهم مستنيرون فقدوا املهم بالعثمانيين س

وبلغت اقوى مداها على عهد االتحاديين الذين جاءوا الى سلطة الدولة عام ! 4(الذي دعي بالمشروطية
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، فضال عمن كان ينزح الى العراق من مهاجرين والجئين مضطهدين من االناضول ليستقبل سكان  8091

 5..ن واالكراد العراق هؤالء واغلبهم من االرم

ان العراقيين لم يكونوا اقل تأثرا من غيرهم في منطقة الشرق األوسط بسبب الحياة العثمانية  بعد أربعة 

قرون من الحكم المستمر، وفجأة انهارت تلك اإلمبراطورية العثمانية التي كانوا يتغنون بها وبنصر السلطان 

هكذا ، كانت . ن المحليين والقوى الخارجية أو المصالح، فخلق الفراغ الذي ساهم في التوترات بين السكا

ليس في تحقيق هدفها ، بل ايضا لتحقيق اهداف شعوب اخرى في الشرق " الحرب إلنهاء كل الحروب"

االوسط وفي مقدمتهم العراقيين الذين لم يكن لهم اطالع واسع على مخططات البريطانيين االستعمارية ، 

نهم فرنسية مدنية والمانية عسكرية ، وكان العراقيون يتطلعون الى المتغيرات وربما كانت ثقافة النخبة م

الجديدة من اجل ان يتخلصوا من االستبداد والتخلف والظلم الذي حاق بهم ، فضال عن خالصهم من 

ين ، لقد حكم بغداد قبل احتاللها آخر ثالثة والة عثماني. 6االحوال السيئة التي خلقتها ظروف الحرب القاسية 

وقائد الجيش العثماني في العراق خليل باشا  8081، ونور الدين باشا 8081سليمان نظيف باشا للعام : هم 

(8081 - 8081 . ) 

باختصار ، كان الحكم العثماني على العراق قد استمر اربعة قرون حتى الحرب العالمية األولى عندما 

فكان ان جرّدت بريطانيا حملة نحو بالد ما بين النهرين . انحازت الدولة العثمانية مع ألمانيا ودول المحور

والتي كانت تعّد لها منذ زمن طويل كي تمتد في السيطرة على بغداد ضد القوى المركزية، فكان ان غزت 

القوات البريطانية العراق ولكن الجيش البريطاني تعرض لهزيمة كبيرة على يد الجيش العثماني ، 

، ولكن نجح البريطانيون من تجميع القوات وارسال (. 8081-8081)ت وخصوصا خالل حصار الكو

واحتالل الموصل مع توقيع . 8081قوات اخرى من الهند ، طي تسقط بغداد بأيدي البريطانيين في عام 

 .80817الهدنة في عام 

 التوازن المفقود والضربة االستباقية /2

كانت القوة االمبراطورية البريطانية في الشرق االوسط تتركز  في القاهرة في حين تركزت القوة البريطانية 

في الشرق بالهند ، وقد اختلفت كل من المدرستين البريطانيتين في اساليب فرض القوة والسلك في المناطق 

مدرسة الهند ) = بعيد بأيدي القوة الثانية  ولما كان الخليج العربي قد وقع منذ زمن.. 8المستعمرة برا وبحرا 

في ضربة بريطانية استباقية، .. ، فان العراق سيكون مشروع احتالله من واجب تلك القوة االنكلو هندية ( 

 .9اذ هبطت قوة عسكرية انكلو هندية في البصرة بأوامر من لندن فورا 
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، وان القوات التركية (الف مقاتل  199قرابة ) ن التركي يتألف بتراكيبه المتنوعة م/ كان الجيش العثماني 

، ولكن اغلب مقاتليها كانوا من نوعية غير معروفة وغير مؤهلة لخوض ( قسما  81) كانت مقسمة إلى

الحرب ، وقد اتى اغلبهم بقوة تأثير النفير العام ، وكانوا ال يحملون اية عقيدة عسكرية ، او أي اندفاع 

يين كانوا ينظرون الى تحالف االمبراطورية العثمانية العجوز مع ألمانيا ، نظرة ولكن البريطان.  10للقتال

متخوفة كون ذلك التحالف يمثل تهديدا خطيرا لإلمبراطورية البريطانية، فكان ان وجدوا بأن افضل مكان 

ي الشرق لتحقيق المكاسب االستراتيجية ، يتمثل بضربة وقائية في احتالل العراق باعتباره اصعب منطقة ف

االوسط كون العراق يمثل قلب العالم ، فهبطت القوة األنكلو الهندية على الفور  في كل من الفاو والبصرة 

لقد كتبت المس غروترود بل في احدى رسائلها .  11في جنوبي العراق كونهما فوهة الخليج العربي الشمالية

ي نهاية الحلم االلماني في السيطرة على هذه ه: " قائلة  8081( مارس )= آذار  0المؤرخة في البصرة 

وجميع االشياء االخرى ، وسوف ال يبقى لهم " بغداد  –برلين " الشرق االوسط ، واالستفادة من سكة حديد 

كان ذلك من الممكن ان يحصل لو تحلوا بالسلوك الحسن وتجنبوا االسراع . مكان تحت الشمس بعد االن 

اعتقد قد تخلينا عن هذه البالد لهم الغراض عملية ، وهم يعرفون ذلك وكنا على ما . الى هدفهم بالقوة 

ارجو ان نجعل منها نحن مركزا لمدنية .. معرفة تامة ، وآمل ان يكون خروجهم منها االن خروجا ابديا 

بروسية بخارية ، كانت ستسحق ،  –يخضعون لمحدلة تركية ( العرب : اي) لقد كانوا . العرب وازدهارهم 

 !  12.. " مكان ، جميع الصفات والميزات القومية بقوتها القاهرة عند اال

 استراتيجية بريطانيا من خالل العراق/3

احتلت القوات البريطانية جنوب العراق قرب مصب شط العرب الذي يتكون من التقاء نهري دجلة 

لخط أنابيب النفط األنكلو واندفعت بعد قتال شديد مع الجنود االتراك ، لتتم اهم عملية حماية . والفرات

فارسية، وهو أمر حيوي بالنسبة الى البحرية البريطانية، وكسر المنفذ البحري نحو الخليج العربي بحرمان 

لقد كانت المهمة . العثمانيين منه اوال ، واحكام قبضة البريطانيين على المجال الحيوي للتجارة العالمية ثانيا 

ليس لحرمان العثمانيين من تلك الفوهة البحرية العراقية ، بل . خليج العربياستراتيجية وحساسة في منطقة ال

وفي ذلك .. اليقاف استراتيجية المانيا في الشرق االوسط ، ومنع نفوذها في المجال الحيوي للخليج العربي 

يد ترجمة حقيقية لتحقيق اهم اهداف الحرب ضد المانيا التي كانت تمتد من خالل مشروعها خط سكة حد

وهذا ما كشفنا عنه في وثائق جديدة اكدت بأن ذلك .. برلين بغداد الى كل من البصرة والخليج العربي 

 !المشروع االلماني كان احد اهم اسباب اندالع الحرب العالمية االولى 

في غضون أسابيع ، تحركت اجزاء من القوى البريطانية المركزية لتضرب مرة أخرى في مكان 

.. تمثله قناة السويس لتحكم من خالل البصرة والسويس على اتصاالت الشرق بالغرب  استراتيجي اخر

                                                           
10

 Edward J. Erickson, Ottoman Army Effectiveness in World War I: a comparative study (Routledge, New York, 
2007), 67, 68. 
11  Cf. Harry N.  Howard, The Partition of Turkey: A Diplomatic History, 1913-1923. (New York; H. Fertig, 1966.), 

pp. 67-9. 

 
12
عبد الحميد العلوجي ، : جعفر الخياط ، تقديم : ، ترجمه وعلق عليه  9191/  9191العراق في رسائل المس بيل المس غروترود بل ، : راجع  

 . 33-37، ص ( 3443الدار العربية للموسوعات ، : بيروت )  7طبعة مزيدة ومنقحة ، ط



 

4 
 

لقد حدثت هذه .  في بريطانيا" حبل الوريد"فقامت بهجوم مباغت ضد قناة السويس الذي كانت قد اسمته بـ 

واذا كان .. ، أي بعد اشهر من احتالل بريطانيا للبصرة 8081شباط عام / المحاولة، في أوائل شهر فبراير 

الشعبان في العراق ومصر لم يشعرا بقيمة ما لديهما استراتيجيا من مجالين حيويين مهمين ، ولكن بدأ 

تحرك كل من الشعبين ضد هذا القادم الجديد ، وخصوصا عندما بدأت تتبلور ألول مرة نزعة المواطنة 

 ..  13وارتباط كل شعب بارضه واهله

 النهرين في غاليبولي وفي بالد ما بين/1

علينا ان نعلم ، بأن الحلفاء قد انطلقوا في الحرب ضد العثمانيين ، ممثال ذلك في الحملة البريطانية على  

ان معركة غاليبولي أو .. Gallipoli، ثم جاءت الحملة على غاليبولي  8081العراق العثماني منذ العام 

لة الدردنيل كما تسمى ، وغاليبولي شبه او حم.  8081يناير  0و  8081معركة جناق قلعة عند نهاية 

جزيرة تشكل الضفة الشمالية لمضيق الدردنيل ، وهو المضيق الذي يوفر طريقا بحريا مرورا الى 

اإلمبراطورية الروسية ، وقد أطلق الحلفاء روسيا بريطانيا وفرنسا هجوم البحرية ضد العثمانيين ، واعقبه 

( . االستيالء في نهاية المطاف على العاصمة العثمانية اسطنبول الهبوط البرمائي في شبه الجزيرة بهدف

وقد صد العثمانيون الهجوم في معارك بحرية استمرت ثمانية أشهر ، مع سقوط العديد من الضحايا من 

 .14الجانبين ، كما فشلت حملة األراضي و تم سحب قوات الغزو إلى مصر

وكانت مستعدة لتكريس كل الموارد العسكرية  8081، وصلت القوات البريطانية في وقت مبكر غاليبولي

وتوظيفها من اجل تقوية الجبهة الغربية، حيث سادت حرب الخنادق، لقد تبنت القيادة  8081الناشئة في 

ولكن البحرية . البريطانية استراتيجية بحرية ضد اسطنبول واضعاف بحرية الدولة العثمانية من الحرب

لم تتمكن من محاربة خصومها في مضيق الدردنيل  8081من فبراير ومارس  الملكية البريطانية في كل

كونه محصنا لحماية العاصمة العثمانية، وكانت السلطات قد جمعّت قواها العسكرية على عجل من فرقة 

في حين كانت القوات العثمانية العراقية محدودة في  . مشاة على األرض للمواجهة على شبه جزيرة غاليبولي

 .15ف دفاعي غير مالئم في مناطق بعيدة ومحفوفة بالمخاطر في البصرةموق

كان القتال وحشيا في حملة غاليبولي ، وقد كانت القوات البريطانية والقوات الفرنسية قد تكبدت  خسائر 

الفا من القوات الفرنسية ، فكان ال بد من  11الفا من الجنود البريطانيين، و 591فادحة ، وكان قوامها 

كان الجيش العثماني الخامس مسلحا بشكل جيد والقتال من مواقع دفاعية قوية، وقد أثبت انه أكثر . بهاسح

 . 16قدرة وقوة في مباراة مصيرية مع الحلفاء
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واحدة من أعظم انتصارات العثمانيين خالل الحرب العالمية االولى ، ويعتبر فشل "  الحملة" لقد كانت تلك 

الكبرى التي رسمها الحلفاء نكسة فارقة في تاريخ الحرب  كما واعتبرت لحظة الحلفاء في تنفيذ الخطط 

ولكن ( تركيا ) فارقة في تاريخ األمة  العثمانية ، مما اثر كثيرا في التصعيد النهائي والدفاع عن الوطن االم 

ساس الصراع ان حملة غاليبولي قد شكلت أ.  17ليس عن االمبراطورية التي بدأت تنهار قوائمها واطرافها

لحرب االستقالل التركية وتأسيس جمهورية تركيا بعد ثماني سنوات تحت راية الغازي مصطفى كمال 

 . 18أتاتورك ، الذي برز ألول مرة كقائد في غاليبولي

ولكن الصورة كما يبدو كانت مغايرة ، ففي ختام حملة غاليبولي ، كانت قوة األنجلو الهندية قد توغلت في 

بضعف الموقف الدفاعي . كيلومتر الى الجنوب من بغداد 899ت الى كوت االمارة التي تبعد العراق  ووصل

، فقد تطورت لتصبح بعيدة ومحفوفة بالمخاطر في وقت مبكر خصوصا وانها  مقاربة للحدود العراقية 

، ولكن ذلك االندفاع البريطاني سيكون خطيئة بريطانية عندما 19 االيرانية حتى نهر دجلة باتجاه بغداد

اذ ستكون االستراتيجية العثمانية عراقية حقيقية هذه المرة بالدفاع .-كما سنرى  -ستتبدل النتيجة الحقا 

المستميت عن بغداد ، علما بأن المعلومات االستخبارية التي بنت بريطانيا عليها خططها في العراق كانت 

وان المهم هو ما ستخرج به الحرب من دون النظر .. ، اذ كان لها وجود قوي في بالد ما بين النهرين  دقيقة

 ! الى اية هزيمة في معركة هنا او معركة هناك 

 بريطانيا والمانيا ازاء العراق والخليج العربي/ 5

ن العراق كان هدفا استراتيجيا وعليه ، فان االهداف السياسية هي التي كانت اساسا ، وبدا للمؤرخين الحقا ا

وكانت .. للبريطانيين لمنع االلمان من السيطرة عليه ومن ثم سيطرتهم البرية على الخليج العربي 

وكان العثمانيون يريدون االبقاء على بغداد بأي ثمن .. االعتبارات العسكرية في خدمة االهداف السياسية 

فس الوقت كان البريطانيون يعتبرون سقوط بغداد هدفا من خالل الدعم اللوجستي الضروري لها ، وبن

استراتيجيا لهم ، ليس من اجل الحفاظ على وجودهم في الخليج العربي والمحيط الهندي ، بل لجعله منفذا 

وكانت الحكومة البريطانية في الهند تشعر بالقلق . 20 حقيقيا لهم في عموم الشرق االوسط بعيدا عن ألمانيا

م قد بدأت في بكل من بالد فارس وأفغانستان باشتعال االوضاع ، وان لم يسقط العراق ألن الثورة ضده

بأيديهم ، فان وجودهم سيكون مهددا في الخليج العربي والهند، وقد علت االصوات في بريطانيا من اجل 

 . 21االبقاء على هيبة بريطانيا في العالم اإلسالمي 
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في اصقاع العراق من صعوبات بيئية ومناخية وجغرافية لم تتوقعها ، لقد عانت القوات البريطانية في حربها 

اذ كانت مسارح العمليات تواجه شعبا صعبا اغلبه من العشائر العربية سواء كانت تقيم في البر او عند 

لم تعتد القوات البريطانية على مهاجمة الذباب والبعوض بشكل ادى الى تفاقم .. ضفاف االنهار  واالهوار 

والغبار حاجب الرؤية والطين .. االمراض مع الشمس المحرقة صيفا في النهار  وبرودة ليالي الشتاء  حجم

وبقدر ما عانت القوات . الصعب خالل موسم األمطار ، مع فيضانات دجلة والفرات في فصل الربيع 

فلسطين عبر  البريطانية في العراق برا ونهرا ، فقد عانت قوات بريطانية اخرى تقدمت من مصر نحو

صحراء سيناء بعواصفها الرملية ودرجات الحرارة الساخنة والعطش القاتل ، مما جعلهم يبحثون عن حلول 

 .. 22عملية بمد انابيب مياه وبناء سكة حديد 

 الحاالت الصعبة ومأساة سفر برلك : العراق العثماني : ثانيا 

المية االولى ، أعلنت الدولة العثمانية النفير ومع نشوب الحرب الع 8081اغسطس سنة / في بداية شهر آب 

( النفير العام : ، وتعني بالعربية 23كما كان يطلق عليها بالتركية " سفر برلك"أو ذاك الذي دعي بـ ) العام 

وقد كان هذا اللفظ التركي مكروها جدا ليس في الوسط المجتمعي العراقي ، بل في كل االوساط المجتمعية .

. ما صاحبه من االم واذالل وممارسات قمعية بسوق االف الشباب الى ساحات الحرب البعيدة العربية نظرا ل

لقد أدت عملية التجنيد الجماعي الواسعة في المدن العربية وكل القرى واالرياف إلى تمزيق النسيج 

لناس ، وكان االجتماعي لقسمات عدة من المجتمع العربي ، كما فرقت تلك األحداث القاسية الجسيمة بين ا

النفير العام قد ترك الناس بال من يعيل مجتمعات كاملة ، خصوصا وقد انتشرت المجاعات بفعل قلة المواد 

قد غرس في " سفر برلك " ان .. الغذائية وسيطرة الدولة على كل المحاصيل والموارد الزراعية والحيوانية 

طوال من السنين ، ولم  تترك السلطات العثمانية  الذاكرة الجمعية العربية افظع المآسي بقيت تحكى لعقود

المحلية حين ذاك صغيرا وال كبيرا ما لم تجرعه الحرمان والمرارة التي لم تنته تاريخيا إال مع نهايات 

ناهيكم عن نهب . 24الحرب ، وإن كانت آثارها السلبية بقيت مخيمة طويال على كل أطياف المجتمع المدني

واالنعام ، وضياع تركة ثقافية واقتصادية تمثلت بفقدان العمالت المالية ، وسرقة ودفن االموال والثروات 

 . 25الكثير من والصكوك والذهب والمسكوكات النقدية

وازداد عدد الفارين من التجنيد االلزامي الذي تم فرضه من قبل الدولة العثمانية يزداد يوما بعد يوم وفي . 

وجرى في بغداد أول إعدام الحد الفارين من أداء الخدمة  8081عام فبراير من / أواخر شهر شباط 

وبعدها أخذت . العسكرية وكان لمجند يهودي يدعى بنيامين بن يعقوب من محلة قنبر علي في قلب بغداد

                                                           
22
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كانت بغداد والموصل قبل إعالن النفير العام .  26مشاهد اإلعدامات تتواصل في مدينة بغداد والموصل

دا من الجرائد والمجالت منها الرقيب لصاحبها عبد اللطيف ثنيان والمصباح لصاحبها عبد يصدر فيهما عد

الحسين األزري ، وصدى بابل لصاحبها داود صليوا والنجاح لخير الدين العمري وغيرها من الجرائد 

مر أ 8081وعند تولي نور الدين بك منصب الوالي وقائد الجيش العثماني في العراق سنة . والمجالت

بإغالق تلك الصحف البغدادية ونفي أصحابها الى أماكن نائية ، وقرر إصدار جريدة رسمية واحدة خاصة 

وقد انيطت إدارتها  برئيس بلدية بغداد رؤوف بك الجادرجي ، اذ . 27"صدى اإلسالم  " بالحكومة اسماها 

لك بنفي بعض وجهاء كال من وقام نور الدين بك كذ. 8081يوليو / تموز  58صدر العدد األول منها يوم 

 .28الطائفتين اليهودية والمسيحية إلى الموصل 

 تفاصيل تاريخية الحملة البريطانية على العراق : ثالثا 

 لماذا ؟.. العراق / 9

لقد كان التحالف بين العثمانيين وااللمان قد غدا واقعا حقيقيا لمقارعة االطماع البريطانية والفرنسية من 

الروسية من جانب آخر وهي العدوة اللدودة للعثمانيين ، ولها مطامعها في المياه الدافئة التي جانب واالطماع 

 .. 29ال يمكن الوصول اليها من دون العراق  

كان العراق قد رصد من قبل البريطانيين والفرنسيين منذ زمن بعيد كونه حلقة وصل بين الشرق والغرب ، 
اما السبب المركزي الذي بقي خفيا لعقود طوال من .. ون مضت وكان العراق عثمانيا منذ اربعة قر30

السنين وراء رصد بريطانيا خصوصا للعراق ، فكان يتمثل بقوة العراق االقتصادية وثرواته التي ساعدته 

وجاء الصراع يتبلور اوربيا بين االلمان واالنكليز  على . منذ آالف السنين لبناء حضاراته في التاريخ 

خالل مشروعات المانيا التي كانت متحالفة مع العثمانيين لبناء سكة حديد برلين بغداد ، ومحاولة العراق من 

، فكان ان سبب ذلك صراعا خفيا بين الطرفين ليس  31المانيا االمتداد بالخط نحو البصرة والخليج العربي

المكتشفة حديثا في كل من ولقد دلّت الوثائق .. 32على العراق وحده ، بل على البحر الذي يقف عند رأسه 

المانيا وبريطانيا ان الصراع بين الطرفين على العراق والخليج من خالل دور سكة حديد برلين بغداد كان 

لقد كان تحالف الدولة . واحدا من اسباب تفاقم خطر الصراع السياسي واندالع الحرب العالمية االولى 

 . التخطيط للسيطرة الكولينيالية على العراق العثمانية مع االلمان قد خدم البريطانيين في 

                                                           
26
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وما .. وجاء اكتشاف البترول في العراق ليضيف عامال اخر على اسراع بريطانيا للسيطرة على العراق 

احتفظت بريطانيا عنه من معلومات كانت تجمعها من خالل جواسيسها البريطانيون الذين عاشوا متخفين في 

نعم ، لقد كانت الطاقة سببا اساسيا في ..  33 بل انفجار الحرب وفي اثنائهامدن العراق وبواديه واريافه ق

احتالل العراق ، وسيبقى العراق يعاني منذ احتالله البريطاني حتى اليوم من الصراع الدولي على الطاقة 

 .وما كان لذلك الصراع من تداعيات اقليمية ومحلية داخلية 

لقد غطت منطقة العمليات من بالد ما بين النهرين ابان الحرب العالمية األولى كل األراضي التي يرويها 

تألف التضاريس في هذه . نهري دجلة والفرات، وهي تعادل تقريبا خارطة العراق في العصر الحديث

. ركات صعبة للغايةالمنطقة من المستنقعات جنوبا والصحاري غربا والجبال شماال ، والتي جعلت التح

وبالرغم من تأسيس ادارة  8181احتل العثمانيون المنطقة في أوائل القرن السادس عشر ، والعراق عام 

عثمانية للعراق في ثالث واليات عثمانية هي الموصل وبغداد والبصرة ، لكن النظام االداري قد ضعف 

وكانت واليات العراق من اهم واليات الدولة واصبح غير فعال في معظم واليات االمبراطورية العثمانية ، 

كلم، في  8،119العثمانية  وكانت المسافة بين اسطنبول ومدينة في جنوب بالد ما بين النهرين، تقدر بـ  

كان العراق قد رصد من قبل بريطانيا . رحلة مدتها أربعة أشهر لقافلة كانت تسير بين تضاريس صعبة 

، وكان دورها ل القنصليات التي انتشرت في بغداد والموصل والبصرة وفرنسا وروسيا واميركا من خال

 .. 34فعاال منذ تضاعيف القرن التاسع عشر 

 الخطط واالستعدادات/ 2

قبل الحرب، كان هناك اثنين من الوحدات التركية العثمانية المرابطة في العراق الذي كان يسمى ايضا ببالد 

المرابط في الموصل والفيلق الثالث عشر ( 81و  81األقسام )الثاني عشر الفيلق : ما بين النهرين ، هما 

 .المرابط في بغداد( 81و  81األقسام )

لم تكن القيادة العليا تتوقع أي هجوم او عمليات عسكرية كبرى في هذه المنطقة، ولكن بدأت االستعدادات 

، تم نشر الفيلق الثاني عشر بأكمله 8081ام تشرين الثاني ع/ العسكرية تأخذ لها مدياتها ، وبحلول نوفمبر 

التابعة للفيلق الثالث عشر في طريقها إلى منطقة  81بين الموصل وسوريا، في حين كان مقر وشعبة 

العراق قيادة "في حين تم تحجيم مقر الجيش السادس ليغدو موقعه في الجنوب ، فأصبح . القوقاز عبر ايران

 .تحت قيادتها 81بأجمعها وكانت الشعبة " المنطقة

في هذه األثناء، كان البريطانيون يخططون إلنزال قوات عسكرية في شط العرب واحتالل المنطقة الجنوبية 

حيث وصلت إلى ملتقى نهري دجلة والفرات عند القرنة بعد ان استخدمت مياه الخليج العربي الذي كان 

شط العرب ) = ية  مع بعضها البعض في النهر  تحت سيطرة البريطانيين ، ولقد تم اندماج القوات البريطان

فرقة  Aوكانت القوات البريطانية تتألف من  . لتكون موحدة وواحدة من أجل حماية مصالحها النفطية( 

ولقد نجحت هذه الخطط . ، وكانت تضطلع بهذه المهمة1مشاة معززة من الجيش الهندي، وشعبة بونا 
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Ithaca Press, 1976) , pp. 103–116. 

34
 . 714 -769، ص  زعماء وافنديةسيار الجميل ،  



 

9 
 

ي معلومات مخابرات تقول بأن األتراك يتوزعون في أجزاء منقولة من البريطانية التي رسمتها لندن بعد تلق

وكانت القوات العثمانية تتمركز عند سليمان بك، والباقي من القوة . في مصب شط العرب 81شعبة 

 .35 الدفاعية العثمانية في البصرة

مناطق العربية الحرة، التي بدأ الهجوم البريطاني من خالل القوة البحرية بدءا من القلعة القديمة في قصف ال

وقد دافع عن تلك القلعة حوالي . كانت تقع في نقطة بالضبط حيث يلتقي شط العرب مع مياه الخليج العربي

جندي تركي عثماني وبمعيتهم أربعة مدافع، ولكنها كانت قد بقيت عاجزة في صد القوات الهندية التي  819

نوفمبر ، وبحلول منتصف نوفمبر، كان نصف / ن الثاني تشري 1هبطت هناك واالستيالء على الحصن في 

 .36 قوات شعبة بونا بالفعل على الشاطئ

 العمليات البريطانية : رابعا 

تقول الوثائق التاريخية بأن اختراق الصحاري العراقية من قبل القوات البريطانية المحتلة قد ساعدته االعمدة 

حديد مسير القوافل في البراري الشاسعة التي تضيع اتجاهاتها التي كان االتراك العثمانيون قد زرعوها لت

كان الهدف البريطاني التالي بعد دخول القوات الغازية يتمثل بتقسيم !  لوال فقدت اتجاهات تلك االعمدة 

جندي بقيادة صبحي  5،099الى قسمين ، والتي كان تدافع عنها قوة عثمانية تتألف من ( البصرة )= البلدة 

من االسرى االتراك، بما في ذلك  8،599نوفمبر، مع خسارة قدرها  55ولكن سقطت البصرة في . باشا

كانت االسلحة البريطانية اقوى عددا وعدة وكان الجيش منظما . صبحي باشا نفسه، وبرفقة ثالثة مدافع

 .ومخططا ألهدافه مع التنظيم كونه وريث اشهر مستعمرة بريطانية قديمة في الهند 

االنتصار غير المتوقع والذي حازه البريطانيون بسهولة نسبيا، تقدمت القوات البريطانية كذلك على  بعد هذا

وبعد عمليات بعض المعارك سقط . فانسحب األتراك إلى القرنة حيث ملتقي النهرين العظيمين . طول النهر

وكانت  8081ن االول كانو/ ديسمبر  0فوج بعد ان طوق نطاقه وقد جرى القتال حول بلدة القرنة في 

قد  81من االسرى االتراك برفقة تسعة مدافع، وهو يعني أن الشعبة  8،599الخسائر العثمانية تزيد على 

لقد كانت العمليات العسكرية بين الطرفين تجري على مشهد ومسمع . سحقت ايضا وغدت مجرد  حطام

 .. العراقيين الذين لم يتدخلوا في المعارك الدائرة 

القائد العثماني انفر باشا في خطأ ، من خالل التقليل من أهمية المسرح الذي تدور عليه العمليات في  لقد وقع

، مما اضطره  81بالد ما بين النهرين دون االستماع الى نصائح القائد دمحم فاضل باشا الداغستاني للشعبة 

افع عن العراق، اكثر من دفاعه الى التراجع شماال  ، وكان الداغستاني عراقي من اصل جركسي وكان يد

 .81وقد اعاد تشكيل الشعبة .. عن الدولة التي يحمل رتبها العسكرية 

، تولى سليمان نظيف بيك القيادة العسكرية، لمنطقة العراق وحاكمية 8081كانون الثاني / يناير  5في 

كانت رتبته منخفضة للغاية ازاء الواجبات التي كلف بأدائها ، لكنه كان شخصية معروفة داخل حزب . بغداد

كنه كان ضيق االفق وعقليته االتحاد والترقي، وكان انفر باشا معجب به ، اذ كان شجاعا ومتفانيا، ول
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  Edward J. Erickson, Ordered to Die: A history of the Ottoman Army in the First World War (Greenwood Press, 
Wesport, CT,  2001), 165. 
36

  Ibid., pp. 172-9. 
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ان نشر قوات عثمانية في العراق ال تعني : " دعوني اقتبس منه قوله  بالنص . صبيانية في بعض األحيان

.. ويمكننا بسهولة رسم العدو في البحر  الذي يستخدم العشائر المحلية من الهنود والبلوش . سوى القتل

وهكذا ، عند فور توليه األمر، أرسل سليمان نظيف بك رسائل . " وعندها يمكنهم استخدامها لمهاجمة قواتنا 

وبالرغم من ". الكفار"إلى شيوخ العرب من خالل الجيش العثماني في محاولة لتنظيمها في الكفاح ضد 

، اال ان التكتيكات العثمانية لم تكن موفقة ازاء االستراتيجية البريطانية التي كانت " الفكرة " استخدام هذه 

 .37دم الهنود والسيخ بشكل منظم وفي المقدمة ، وكان هؤالء يتصفون بالشراسة والغلظة تستخ

 المعركة األولى من الكوت: خامسا

 دجلة والفرات : القوات العثمانية في جناحين اثنين / 9

قة كان الجيش العثماني بقيادة انفر باشا قد نظم نفسه بإشراف سليمان نظيف بك الستعادة السيطرة على منط

. ولقد انقسمت القوات العسكرية التي كان سليمان بك يشرف عليها بين دجلة والفرات . شط العرب بأي ثمن

في . وكان جناح الفرات واقعا تحت إمرته، في حين كان البريطانيون يتقدمون إلى الناصرية عبر البصرة

شعبة مع ما  81نت تتألف من حين منحت قيادة جناح دجلة إلى القائد دمحم فاضل باشا الداغستاني وكا

 .38يتجحفل معها من وحدات سالح الفرسان العربي

 القوات العثمانية في بغداد/ 2

. حافظ البريطانيون على لواء الفرسان في البصرة، التي ركزت قوتها في جنوبي مدينة البصرة عند الشعيبة

/ نيسان  85في . آخر اثر دخول القرنةثم امتدت القوات البريطانية نحو الناصرية أوال، ومن ثم في اتجاه 

، ولكن . 8،199ابريل ، في الصباح الباكر، هاجم األتراك المعسكر البريطاني في الشعيبة بأعداد تقدر بـ  

فشلت الهجمات المتواصلة في ذلك اليوم وفي اليوم التالي بتأثير سالح الفرسان البريطاني وكان نتائج مرتدة 

اسير آخر   199من الرجال مع  8،999الخسائر بين القوات التركية تقدر بـ على العثمانيين ، وكانت 

 ..احتفظ بهم 

بدأت القوات البريطانية تخطط في سعيها إلى سحق جيش األتراك الذين أجبروا على التراجع لمسافة تقدر بـ 

ازاء العراقيين  كيلومترا جراء الهزيمة التي حاقت بهم في الشعيبة، وكان هناك خيبة امل لألتراك 859

لقد انسحب القائد بنفسه الى بغداد ودخل المستشفى فيها .. الذين بقوا بموقع المتفرج يترقبون سير االحداث 

وهو على السرير  بتأثير  مرضه او جرح اصابه وكان محبطا على نحو ال يتصوره احد اوصله الى حالة 

 .لى نفسهمن االكتئاب وقد وضع نهاية لحياته بأن  أطلق النار ع

 اعادة بناء استراتيجية عثمانية للدفاع عن العراق/ 3

                                                           
37

Suleyman Nazif,       -               -                               ( Publisher   ersaadet  d.i.  stanbul] : 
Mahmud Bey Matbaası, 1918 = 1336 m.), pp. 56-9. 

38
تاريخ آل المصيب العمري ، اهر طدمحم : من افضل المصادر التاريخية العربية التي كتبت تفاصيل تاريخ االحتالل البريطاني للعراق ، انظر  

 7933الموصل ، ) مجلدات  3، ( والكتاب ألخيه دمحم امين نشر ألسباب أمنية باسم أخيه دمحم طاهر آل المصيب العمري )  مقدرات العراق السياسية ،

 ( .  94-05، المجلد االول ، ص (  7930، بغداد 



 

11 
 

في هذه األثناء ، كانت هيئة األركان العامة في العاصمة العثمانية استانبول تمتلك خرائط سليمة وواضحة 

ولكنهم بدأوا محاولة بناء استراتيجية من نوع جديد ، فقد حاول . وتفصيلية عن بالد ما بين النهرين

ون أوال رسم خريطة بمساعدة من بعض الضباط العراقيين االقوياء او الضباط االتراك الذين كانوا العثماني

ولكن مع اول فشل عثماني ازاء الغزاة الجدد ، تم تنصيب اثنين من . يعملون في العراق منذ قبل الحرب

نور الدين باشا،   لصنع خرائط على النسق االلماني ، تحت امرة 8/8.199.999القادة المستشارين  في 

، وصدرت أوامر جديدة تلقاها انفر باشا في الدفاع (العراق قيادة المنطقة)الذي عين لقيادة الجيش السادس 

في تلك األثناء العصيبة ، كانت . عن كل شبر من ارض العراق وشن هجوم معاكس عندما يستقر الوضع

 .التعزيزات تتدفق أيضا

أي مكتب بريطانيا في الهند )ما بين النهرين، قررت االدارة البريطانية ونظرا لنجاح غير متوقع في بالد 

وبدأ . ووصل الجنرال تاونسند الى القرنة لتولي األمر. مواصلة التقدم ( وهيئة األركان العامة الهندية

 8981 آيار/ مايو  8واحتل البريطانيون العمارة يوم . باالمتداد صعودا نحو العمارة بقيادته البريطانية  

وتوقف عند نهر دجلة وقفة قصيرة  بسبب الفيضانات الموسمية، في حين سيطرت القوات البريطانية على 

، ونقلوا الجنود األتراك المأسورين  8081تموز / يوليو  51مدينة الناصرية الواقعة على نهر الفرات في 

 8،199.39الذين بلغ عددهم  

 اطالق النار من الخنادق/ 1

الذين ادركوا . لقوات البريطانية تقدما سريعا ليصل النهر  ، وكان التأثير على العرب العراقييناستمر تقدم ا

حجم قوة البريطانيين المتثاقلة بتأثير نهري دجلة والفرات ازاء حجم المدافعين العثمانيين ، ولكن المعادلة 

وفي مدينة العمارة، داهم . التركي تفوقت لصالح الغزاة البريطانيين ، بتضافر جهود البريطانيين ضد الجيش

 .العرب العراقيون المستشفيات العسكرية وذبح الجنود األتراك هناك

وان بالد ما بين النهرين خالل . كان الجنرال تاونسند يعلم علم اليقين أن المعارضة العراقية كانت ضعيفة

ت مناسيب نهر دجلة منخفضة، وكانت الصيف اكثر مالئمة له واكبر مساعدة له ولقواته للتقدم شماال ، كان

، بدأ  8081ايلول / سبتمبر  8في . كل الظروف مواتية للحصول على امدادات بريطانية اخرى 

ايلول وقد دافع العثمانيون عن / سبتمبر  51البريطانيون في التحرك، نحو بلدة كوت االمارة حتى يوم 

لتي كانت تشمل على عدد كبير من الجنود العرب الذين من الكتائب التركية، وا 85الكوت دفاعا قويا بوجود 

كانت البنادق والمدافع العثمانية قليلة وضعيفة مقارنة بالسالح . يعدون خبراء بشؤون وطنهم العراق 

 . 40البريطاني

وبدا الجنود . ، هاجم تاونسند المواقع الدفاعية التركية 8081ايلول / سبتمبر  51في وقت مبكر من يوم 

وهي مركز امارة عربية آلل ربيعة -وسقطت الكوت. ك في حالة تراجع عند نهاية ذلك اليوم الصعب األترا

 8،899من جنودهم ، وفقد  8،199في أيدي القوات البريطانية وعانى األتراك معاناة قاسية اذ خسروا 

                                                           
39
 . ن.المصدر نفسه ، ص  

40
Harvey, Lt & Q-Mr. F. A. The Sufferings of the Kut Garrison During Their March Into Turkey as Prisoners of War 

1916–1917 ) Ludgershall, Wilts: The Adjutants's Press, 1922 ( , pp. 242-8.  
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في كل من الكوت بعد الخسارة الجسيمة للعثمانيين . مدفعا 81الذين اعتبروا اسرى  وخسر البريطانيون 

كيلومترا على امتداد نهر دجلة وركزوا  819والعمارة، تراجعت القوات التركية لمسافة تصل إلى 

وسلمان باك هي بقايا العاصمة المدائن التي كانت ) قبل بغداد جنوبا  8مواضعهم في قصبة سلمان باك نقطة 

 .41كيلومترا الى الجنوب من بغداد 81 ، والتي كانت تبعد(عاصمة الساسانيين قبل الفتوحات االسالمية

 (المدائن)باك -I-الدفاع عن سلمان: سادسا 

 أطالل المدائن/9

كانت تلك المنطقة . كانت المدائن تقع على نهر دجلة، وكان أيضا على مقربة من مدينة كربالء المقدسة

 89جغرافي طوله  الخضراء الحصينة على الضفة اليسرى من نهر دجلة وكان يشغل خط الجبهة امتداد 

وكان نور الدين باشا يسعى جاهدا ليل نهار على بناء تشكيالت دفاعية له هناك في خطة . كيلومترا

فأسس قوته على طول ثالثة كيلومترات مع تم تأمين خطين للدفاع بينها وبين له اليمين . استراتيجية قوية 

 .بالنهر

/ نوفمبر  81في . باشا وبنسبة عالية من اقوى الجنود من قوات نور الدين  11في المدائن، انضمت الشعبة 

أيضا مع كتائب من المشاة في سبع مواقع لسبع كيلومترات ،  18، وصلت الشعبة  8081تشرين الثاني 

رجل مسلح  59،999قرر نور الدين باشا مخططا في  االعتماد على . فضال عن كتيبة هاوتزر شنايدر

ووزع التقسيمات لكل من . من مدفعية الميدان  وبعض الفرسان 15من المدافع الرشاشة و  80برفقة 

في امتداد آخر .18على ثكناتها في امتداد خط الدفاع األول، في حين نشر  الشعبة   11و 81الشعبتين  

..42 

، اضطر الجنرال البريطاني تاونسند مع ما  8081تشرين الثاني / نوفمبر  55في الصباح الباكر  من يوم 

عه من قوات هندية بمهاجمة الخطوط التركية في المدائن، بدعم من نيران المدفعية ونيران البحرية يجحفل م

ثالثة منها في امتداد جغرافي . من قوارب مسلحة نشرها في نهر دجلة  وكان قد قّسم قواته في أربعة أعمدة

( والمشاة المختلطين سالح الفرسان )مواجه من شأنه أن يجعلها صاحبة هجوم مباشر، وواحد آخر من 

لتؤدي مهمتها في اكتساح جميع أنحاء الشرق وفرض طوق على القوات العثمانية وتطويق الموقف وسحقها 

 .43، ومن ثم التحرك على العاصمة االم بغداد نفسها

قيلة  بدأ الهجوم الكاسح فورا ، واشتعلت النيران الكثيفة برا ونهرا وكانت قوة النار  حارقة بفعل البنادق الث

.. وكثافة نيران المدفعية، ولكن كان التقدم البريطاني يمشي في طريق مسدود لقوة الدفاعات العثمانية 

وبصعوبة بالغة بلغ تاونسند اول اهدافه بعد صعوبات ال توصف وهو يرى حجم الخسائر  الفادحة التي 

 .تكبدها جيشه 

                                                           
41

 Nikolas Gardiner, 'Sepoys and the Siege of Kut-al-Amara, December 1915-April 1961', War in History, 11(3) 
(2004),  pp. 307–326. 
42

 Paul K. Davis, Ends and means: the British Mesopotamian campaign and commission.( Associated University 
Presses, 1994), pp. 168-72. 
43

  Loc. Cit.  
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 اطالق المدفعية العثمانية/2

الصعب ، حاول سالح الفرسان البريطاني تطويق األتراك، لكنها لم ينجح في مهمته في ظهير ة ذلك اليوم 

الذكية ، ولكن غير المقدرة القوة النفسية التي كان قد شحن بها المدافعون الذين يدافعون فيها عن مدينة 

ميزان المعركة ،  ومع كل هذا وذاك ، كان البريطانيون قد كسبوا بقوتهم اليد العليا في. عظيمة اسمها بغداد 

وما كان يضم من الراقدين  18وأمر  القائد نور الدين باشا بهجوم مضاد ينطلق تنطلق من قبل الشعبة 

واستمرت المعركة الكبرى مع معاناة .. االحتياط الذين لم يشتركوا في المعركة حتى تلك اللحظة التاريخية 

ل من الجانبين خسائر فادحة حتى وقت متأخر من كل من الطرفين من قساوة  استمرار القتال وقد تكبد ك

سكتت المدافع في الليل وبدأ الطرفان يجمعان اشالئهما وجرحاهما من ميدان المعركة التي لم تنته . المساء

 .. 44بعد

بدأت مع خيوط صباح  اليوم التالي، محاولة أخرى من جانب الجنرال تاونسند ضد المواقع التي كانت قد 

تراك المدافعين بشراسة ، ولكنه فشل ايضا من خالل هجوم سالح الفرسان ، ويعزو خصصت لحماية األ

البريطانيون الفشل أساسا بسبب عاصفة رملية عنيفة ، ولكن المصادر العثمانية تؤكد على قوة الدفاعات 

ولة قوية كان القائد نور الدين باشا يحاول امتصاص أي هجوم بمقاومة عنيفة ومطا. االستراتيجية المحكمة 

وقال بانه . وسريعة عن طريق إرسال كل ما لديه االن من قوات زجها في المعركة ضد القوات البريطانية

يمكن التقاط الخيط ليكون صاحب المبادرة في الهجومات المعاكسة ضد البريطانيين ليس في الدفاع عن 

كان تاونسند قد . اليوم السابقبغداد وحدها ، بل بهدف يرمي الى استعادة بعض األراضي المفقودة في 

. اصابه اليأس القاتل بفقدان امله في اختراق الدفاعات عندما وجد قواته تتراجع ويفقد مواقعه على حد سواء

وكان في اليوم السابق قد استولى على خطوط السطر األول من المواقع المهمة ، ولكن بدا له ولضباط جيشه 

مع ما كان قد عاناه بالفعل من خسائر  جسيمة في حجم قواته من  .انه من المستحيل احداث أي اختراق

 .45الهنود ، فضال عن الرعب الذي سيطر عليه من االستسالم ، وهم في حالة من الذعر الشديد

بعد ان بدأت تعرضت قواته . ، أمر الجنرال تاونسند باالنسحاب 8081نوفمبر / تشرين الثاني  51في 

و اخذت القوات . ت األتراك ومن كان يتحالف معهم من العراقيين العربللتحرش من قبل من قبل قوا

فوصلوا .. البريطانية تحث الخطى وقد استنفذت قوتها وعدتها وهي تتقهقر عائدة الى حصن الكوت االمارة 

كان الوضع مخزيا لجيش امبراطوري ، وخصوصا بعد ان .   8081كانون االول / ديسمبر  8اليه يوم 

من  1،199ار  بهزيمة البريطانيين في المدائن، كان معاناة قوات البريطانيون كبيرة بوقوع  وصلت االخب

من  81،999من مجموع قوات يقدر حجمها ب  0،199في حين بلغت الخسائر التركية . االصابات

 .46في المئة من قواتها 11 11فقدت شعبة . الرجال ، وكانت قد

 

 

                                                           
44

 Cf. ibid. , p. 118. 
45

 Ibid., p. 120. 
46

 Ibid., pp. 120-2.  
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 المعركة الثانية من الكوت: سابعا 

 هجوم عثماني/ 9

في غضون ذلك، أعيد تنظيم الجيش السادس العثماني وقسم عمليا واستراتيجيا إلى قسمين اثنين وسمي 

وتم إعطاء االوامر من قبل القائد نور الدين باشا إلى القائد . القسمان بقوات الثالث عشر وقوات الثامن عشر

وكان نور الدين . ليكون الى جانبه ( عاما  15عمر البالغ من ال) االلماني المشير كولمار فون دير غولتز 

وقد أعرب عن مشاعره تلك في برقية .. باشا في حالة من االرتياح ، لكنه لم يكن سعيدا بوصول دير غولتز 

لقد أثبت الجيش العراقي بالفعل أنه ال حاجة إلى : "بعث بها الى القيادة العليا في اسطنبول ، جاء فيها بالنص 

وان ثمة معضلة اساسية في إرسال العامة قائد غير مسلم إلى العراق، ... رية يبديها غولتز باشا معرفة عسك

 .47"الذي اغلب سكانه من المسلمين  وحيث أعلنت الدولة بأن الحرب مقدسة، وهو امر الفت للنظر 

البريطانية تبعهم الجيش السادس مع خور وضعف القوات انسحب البريطانيون في هزيمة نكراء ، ف

 1التي دخلوها فطوقهم االتراك من كل حدب وصوب  بدأ حصار الكوت يوم . المنسحبة الى الكوت

وقام الجيش العثماني بتطويق البلدة، وبدأ بحفر سلسلة من الخنادق بدءا من  8081كانون االول / ديسمبر

العثمانية تجري لعزل الكوت  عن عنق المدينة عند منعطف نهر دجلة الذي تطل البلدة عليه ، وكانت الخطة 

 . 48البصرة

وفي الوقت نفسه ، لم يجد تاونسند ، اال ان يبقى مع قواته في الكوت التي شعر انه قد دخل في قفص ال 

واقترح محاولة للخروج والتقاعد بعد . يستطيع الخروج منه ، وكان يحسب أن هناك إمدادات تكفيه لمدة شهر

هذا قد قوبل بالرفض التام من قبل السير جون نيكسون، قائد القوات  ان شعر بهزيمته ، ولكن طلبه

البريطانية في بالد ما بين النهرين، اذ وصلته االوامر  بالبقاء وتألبت القوات العثمانية في العراق حول 

لى بعد ان وصلت قوة من اإلغاثة البريطانية بقيادة الجنرال المر التي  تم إرسالها إ. جميع أنحاء الكوت

 .49الكوت ، فانضمت الى المحاصرين

لكنها كانت مجرد  8081كانون االول / قامت القوات العثمانية مع عراقيين بشن عدة هجمات خالل ديسمبر

في هذه األثناء وصلت تعزيزات اضافية من بعض قوات . هجمات نفور لما حاق بالعثمانيين من خسائر

مع حركات الفيلق الثامن عشر العثماني، التي كانت  8081العام بدأ . الجيش الثالث في بالد ما بين النهرين

، وبدأ تطويق مدينة الكوت مع قوات الفيلق الثالث عشر وتتجحفل معها قوات 18و  11تتألف من شعبتي 

واصطدمت بقوة اإلغاثة البريطانية على امتداد  15و 81غير نظامية من العراقيين مع قوات شعبتي 

 .50كيلومترا أسفل نهر دجلة  89جغرافي يصل الى نحو 

                                                           
47

Jack Bernstien, The Mesopotamia Mess: The British Invasion of Iraq in 1914 (  InterLingua (December 15, 2007), 
pp. 124-8.  
 
48

 Ibid., p. 128.  
49

 Ibid., pp. 128-9.  
50

  A.J. Barker, The First Iraq War, 1914-1918: Britain's Mesopotamian Campaign.( New York: Enigma Books, 2009), 
pp. 69-71. 



 

15 
 

انور باشا في الوزير ، قررت القيادة العثمانية التي وقف على رأسها  8081كانون الثاني / يناير  59في 

وكان المشير االلماني . خليل بك. العاصمة العثمانية استبدال القائد نور الدين باشا، بقيادة جديدة يمثلها العقيد

الذي منح الباشوية من قبل )  Colmar Freiherr von der Goltz 8118- 8081فون در غولتز  

يتولى فنيا دوره في قيادة دفاعات العثمانيين ضد حملة بريطانيا على بالد ما بين النهرين كله،  51(العثمانيين 

 .52 ولكن بقيت كل العمليات ورسم الخطط بأيدي القادة العثمانيين ، وكانت كل العمليات التي تجري يومية

 فمن هو فون در  غولتز ؟ 

 ( 9195-9191)المشير  فون در غولتز  في خدمة امبراطوريتين / 2

، والمعروف ( 1916ابريل   80-8118اغسطس  85)ويلهلم ليوبولد كولمار فرايهر فون دير غولتز 

ولد . أيضا باسم غولتز باشا ، وهو يحمل رتبة المشير البروسي فضال عن شهرته في الكتابات العسكرية 

عاما في  80غولتز في بروسيا الشرقية وهو سليل عائلة نبيلة ، ولكنها لم تكن موسرة ، وقضى والده 

الجيش البروسي برتبة مالزم أول فقط ، وكان مزارعا خائبا في حياته  ومات  بوباء الكوليرا عندما كان 

زم ثان ، ثم دخل اكاديمية كمال 8118ودخل غولتز صنف المشاة البروسي  عام . عمر ولده  ست سنوات

وايضا في الحرب . في الحرب البروسية النمساوية ، واصيب فيها  8111برلين العسكرية ، واشترك عام 

، وعين غولتز استاذا في المدرسة العسكرية في بوتسدام عام   8118-8119الفرنسية البروسية عام 

في األكاديمية العسكرية في برلين ، ونشر   تم تعيينه محاضرا للتاريخ العسكري 8111، وفي عام  8118

 .53بعض االعمال وكتب العديد من المقاالت في المجالت العسكرية

، فان السلطان عبد ( 8111-8111)اثر الهزيمة التي حاقت بالدولة العثمانية في الحرب الروسية التركية 

لعثماني من جديد وعلى اسس المانية ، الحميد الثاني ، طلب المساعدات األلمانية في إعادة تنظيم الجيش ا

فتم إرسال . بحيث تكون فصائل كل الجيش العثماني قادرة على مقاومة زحف اإلمبراطورية الروسية

والذي أمضى اثني عشر عاما في هذا العمل بتوفيره الخطط الجديدة والكتب . البارون فون در غولتز 

وبعد بضعة سنوات . ذي تربى فيه الضباط العرب االوائل المترجمة والتدريبات الصعبة للجيش العثماني ال

، وقبل عودته 8101، وفي عام (وكان هذا شرف كبير يحمله  غير مسلم ) ، منح فون در غولتز لقب باشا 

نجح في تحقيق تحسينات كبيرة على الجيش العثماني ، ( . فيلد مارشال )إلى ألمانيا ، وهو بدرجة مشير 

، ولقد سحبت القطعات ( 8101) جيش على أبواب أثينا في الحرب التركية اليونانية فكان ان توقف ذلك ال

عندما هدد القيصر الروسي نيقوال الثاني السلطان العثماني عبد الحميد الثاني أنه سيتم مهاجمة الدولة 

 .54العثمانية من شرق األناضول، في حال استمرار الدولة العثمانية في حملتها 
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، أصبح فون در غولتز يتولى مناصب كبيرة في الجيش االلماني  8101لى ألمانيا في عام ولدى عودته إ 

جنرال فيلد مارشال : المشير )  Generalfeldmarschallحيث تمت ترقيته إلى  8088حتى مناورات 

يونغ الدوري )  Jungdeutschlandbundأسس  8088في عام . ، و تقاعد من الخدمة الفعلية ( 

 .، وهي منظمة مظلة الجناح األيمن جمعيات الشباب األلماني( األلماني 

، كان قد استدعي مع اندالع الحرب العالمية األولى للواجب ، فلبى ( مارشال الميدان: او ) فون در غولتز 

، ويقال انه قد تعامل بقسوة شديدة مع ما . الدعوة بسرور واندفاع كبيرين ، وعين حاكما عسكريا لبلجيكا

معظمهم من القناصة الذين كانوا يشعلون تبقى من جيوب المقاومة البلجيكية ابان االحتالل األلماني ، وكان 

كما الحظ مارتن جيلبرت في الحرب . النار في المؤسسات ويخربون السكك الحديدية ويضربون التلغراف

إنها : " ، اعلن غولتز من مقره في بروكسل قائال 8081ايلول  عام / وفي أوائل سبتمبر . العالمية األولى 

ن العقوبة مضاعفة ضد اية أعمال عدائية تقع ليس فقط على ضرورة صارمة في زمن الحرب أن تكو

اكتوبر ، كان أكثر وضوحا عندما أمر / تشرين األول  1في . " المذنبين ، ولكن حتى على األبرياء أيضا

انه في المستقبل ، سوف يعاقب قرى بأكملها تقع في محيط األماكن التي دمرت : " قائال بصرامة شديدة 

( سواء كان الناس مذنبين أم غير مرتكبين مثل تلك األفعال)دية و التلغراف دون شفقة خطوط السكك الحدي

 .55" ، وسوف يتم على الفور إطالق النار .. 

بعد سنين على الحرب االولى ،  أشاد بإجراءات غولتز الزعيم النازي أدولف هتلر، الذي يربط بعض 

ايلول / مدرسة تعّلم منها هتلر ، وطبقها في سبتمبر المؤرخين بينهما ، اذ كانت تلك االجراءات بمثابة 

ممثلة بالفظائع النازية في أوروبا الشرقية مع تلك التي حدثت على يد فون غولتز في بلجيكا خالل  8018

وخصوصا عندما احرقت جميع القرى داخل دائرة نصف قطرها عدة كيلومترات ، . الحرب العالمية األولى

ثم انتقل المشير  فون در غولتز ،  !فكانت النار  تلتهمهم .. الء النساء واالطفال ولم يستطع الرجال من اج

، ليقف بين يدي السلطان دمحم الخامس ذلك البارون ( 8081-8081)ليكون في خدمة الدولة العثمانية ثانية 

ساندرز ليمان ، وكان فون دير غولتز مستشارا المانيا ةقد قدمه رئيس البعثة األلمانية إلى تركيا ، أوتو فون 

 .56يسمى من قبل السلطة الحقيقية في الحكومة العثمانية ، بـ  انفر باشا ، وكان االسم محبب اليه 

على الرغم من الكراهية المتبادلة بين االلمان والبريطانيين ، فقد عرف االنكليز ان فون در غولتز يخطط 

، كان البريطانيون بقيادة الجنرال 8081االول عام  تشرين/ في الدفاعات العثمانية ، وفي منتصف اكتوبر 

تاونسند يتقدمون على بغداد ، فوضع انفر باشا غولتز المسؤول عن الجيش الخامس خططه القيادية ، ومنها 

اذ حدث التعادل بين الطرفين ، كما تراجع كال الجانبين من ساحة  –ما جرى في قيادة معركة المدائن 

ان المنسحبين البريطانيين ، قد جعل غولتز يّحول جيشه ليّطوق الخصم و تبعه الى ومع ذلك ، ف. المعركة 

عندما أوقف تاونسند في الكوت ، فما كان من غولتز اال ان يقوم بفرض الحصار على . أسفل النهر 

ر البريطانيين في الكوت ، وكان الجيش  التركي السادس تحت قيادة خليل باشا قد قام بذاك الحصار الشهي
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وعبثا ذهبت محاوالت البريطانيين في ثالث هجمات مختلفة فشلت جميعها مع وقوع اصابات في معارك 

 . 57ثالث هي معركة وادي ، ومعركة حنا ومعركة دجيلة

ضد الروس في شرق األناضول، كان الضباط  8081اما بشأن اإلبادة الجماعية لألرمن وخالل الحملة عام 

سكان األرمن المحليين في شرق األناضول، فربما تسببوا في انتفاضة روسية األلمان قد اوصوا بترحيل ال

ويكتب . عندما اطلق انفر باشا هذه األوامر لغولتز فوافق  عليها باعتبارها ضرورة عسكرية. منذ وقت مبكر

 اجراءات غولتز في وقت الحق لوقف عمليات الترحيل تشير إلى أنه من غير" أحد المؤرخين قائال  بأن 

تدّخل غولتز مباشرة ، مهددا باالستقالة  8081كانون االول / وفي ديسمبر 58". المرجح قد تفّهم مخاطرها 

ولما كان غولتز على قدر من المكانة في اإلمبراطورية . من قيادته اذا لم يتم وقف عمليات الترحيل 

. التأثير على السياسة الداخلية  العثمانية ، فأنه ، كضابط عسكري أجنبي كان قادرا ، وحتى لفترة وجيزة ،

ويبدو لي . ومع ذلك ، فقد كان قادرا على إحداث استراحة مؤقتة ، وبعد ذلك انتقل الى بالد ما بين النهرين 

 . 59انه كان محبطا في زمن الحرب 

وكان السبب الرسمي لوفاته مرض التيفوس .  ، في بغداد 8081ابريل  / نيسان 80توفي الباشا غولتز في 

ووفقا . وكانت ثمة شائعات راجت تقول بأنه مات مسموما من قبل األتراك ..  بتأثير  وباء الكوليرا  وقيل، 

إلرادته ، فقد دفن في ساحة القنصلية األلمانية في ترابيا ، بالعاصمة اسطنبول ، وفي مكان يطل على 

ي مود في نفس المنزل التي مات فيه وبعد تسعة عشر شهرا ، توفي القائد العام فريدريك ستانل. 60البوسفور 

 ! الباشا غولتز 

 عبور النهر والباخرة جلنار/8

، أطلقت كل من تاونسند  وألمر عدة هجمات في محاولة الختراق 8081يناير  / خالل شهر كانون الثاني 

روف التي كان القائد خليل بك يعرف الظ. الخطوط العثمانية وقد فشلت كلها بسبب الطوق العثماني المحكم 

وقال انه ال يريد أن تضيع قوته وقواته في اعمال متفرقة عندما . كان يعاني منها البريطانيين المحاصرين 

كانت المعنويات العثمانية العراقية قوية ومميزة ، كما واجه البريطانيون المصاعب جراء هذا التحدي 

ستسالم ، فاختير التحدي والتواصل ضد الضاري وبدأ التضور من الجوع ، فأما البقاء لموت بطئ او اال

بوصول تعزيزات بانضمام الفيلق   5، حصل تغير في فرقة المشاة  8081فبراير / في شباط. العثمانيين 

 XIII .61الثالث عشر 

شهدت الفترة سلسلة من المحاوالت البريطانية االنتحارية  8081نيسان  / آذار  وأبريل/ خالل مارس

ولم . والت قوات اإلغاثة بقيادة ألمر لتخفيف الحصار المدمر للبريطانيين في الكوتالختراق الحصار ومحا

ولقد عانى . تنجح أيا من تلك المحاوالت ، اال بإرسال مجرد رسالة وكانت تلك المحاوالت تكاليفها ثقيلة جدا

.. كوت الى العمارة ومع نقص الغذاء، وكان  تاونسند يأمل ان ينفذ من ال. كل من الجانبين من خسائر كبيرة
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ولكن بدأت االمراض تنتشر بسرعة هائلة مع نقص العالج ، وكان اهل الكوت يعانون االمرين على امتداد 

 .تلك الشهور الصعبة 

التي استخدمت المجاذيف  Julnar، فشلت محاولة من جانب الباخرة جلنار   8081نيسان / أبريل  51في 

من ذلك اليوم، اخترقت  1:99وفي حوالي الساعة  . طريق النهر في الوصول إلى المدينة المحاصرة عن

. Felahiyeطنا من اإلمدادات، بعد ان غادرت ميناء الفالحية  519، وقد كانت محملة بـ Julnarجلنار 

ولقد تم تحويل األضواء بعيدا وبدأت المدفعية البريطانية بإطالق النار على البطاريات االنكليزية التي كانت 

. ة على ساحل دجلة ، ومن كثرة اصوات المفرقعات والنيران لم يعد صوت محركات السفينة يسمع منتشر

من المرور عبر خطوط الدفاع األولى دون أية متاعب، وكانت تبحر في المياه  Julnarلقد تمكنت جلنار 

 1و  8ج ومع ذلك، عندما وصلت جلنار إلى ممر ماكسيس، بدأت عناصر من أفوا. النهرية نحو الكوت

كانت هناك انفجارات قد احدثتها اطالقات من الجو جاءت من على متن طائرة، . العثمانية العراقية بفتح النار

. كانت العملية قد كلفت حياة العديد من البحارة على ظهر جلنار ، بما في ذلك الكابتن نفسه الذي كان يقودها 

اطئ ، فركض نحوها البعض من الجنود االتراك بعد ساعة واحدة ونصف الساعة، رست جلنار  على الش

كانت السفينة مليئة بالدقيق واألرز والبسكويت واللحوم . والعرب إلخالء الناجين اسرى وانقاذ الجرحى 

من قبل القوات العثمانية والعراقية الذين كانوا يعانون أيضا من نقص الغذاء " الغنيمة"وقوبلت هذه . المعلبة

وكانت هناك افكار  . وزون بالبسكويت واللحوم المعلبة التي لم يروها قط في حياتهم ومن الجوع ، وهم يف

بريطانية إلنقاذ قواتهم من الجوع ، اذ فكروا بإسقاط كميات صغيرة جدا فقط من اإلمدادات من الجو على 

 .62البريطانيةكانت بعيدة جدا ليس عن التحقيق ، بل عن تلبية احتياجات القوات " افكار " الكوت، لكنها 

يوما تاريخيا مشهودا  8081نيسان / أبريل  51فكان يوم . وبعد بضعة أيام، قرر تاونسند االستسالم 

أيام ،  89لهزيمة بريطانية على ارض عراقية ، وقال تاونسند انه طلب اإلذن لعقد هدنة بين الطرفين  لمدة 

بدأت محادثات . لها إلى المدينة المحاصرة  وقد استمرت ستة ايام إلحضار  المواد الغذائية وليتم إرسا

وخالل المحادثات، طالب الجانب العثماني باستسالم . تاونسند مع القائد العثماني خليل بك في اليوم التالي

مع .. البريطانيين غير المشروط،  مع تسليم كل ما يمتلكه الجيش البريطاني من اسلحة ومبالغ مالية 

وفي الوقت نفسه فرض خليل . لدة، وانهاء القتال ضد الجيش العثماني مرة أخرىمصادرة كل البنادق في الب

بك الحامية البريطانية في الكوت بعدم استغالل الهدنة واستخدام الوقت من قبل البريطانيين واشترط ايضا 

، باضطرار هكذا كان الحدث تراجيديا للبريطانيين في النهاية63.. تسليم  مدافع هاوتزر، وكل الذخيرة، الخ 

تاونسند على االستسالم والذي يصر البريطانيون انه كان غير مشروط ، في حين يؤكد العثمانيون بأنه قد تّم 

 .64!! وفق شروط ثقيلة 

 الجنرال البريطاني العام تاونسند مأسورا  في الكوت/ 1
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يسجل المؤرخون البريطانيون تلك اللحظة التاريخية الصعبة التي تصور الجنرال تاونسند مأسورا ، حالة 

/ أبريل 50من مساء يوم  8:99ففي الساعة .. تراجيدية عندما هزمه خليل بك بجيشه العراقي هزيمة نكراء 

عراقي بالتهيؤ لدخول الكوت يوما، بدأ فوج المشاة العثماني ال 811، وبعد حصار قاس دام 8081نيسان  

من ذلك اليوم ، بدأ  81:89وعند الساعة . بعد اعالن استسالم البريطانيين ، فدخل كوت االمارة  بشموخ 

وبدا منظر الجنرال تاونسند وهو يستسلم مع جنوده . العلم العثماني يرفع في قلب المدينة وعلى مبنى القاعة 

من الجنود الهنود،  591من الضباط البريطانيين و  515في ذلك من الرجال، بما  88،890البالغ عددهم 

بعد حصار مؤلم . سيارة 19قطعة مدفعية، وثالث طائرات، واثنتين من البواخر النهرية و  19فضال عن 

لقد تراءى منظر المستسلمين مخزيا ، وهم بألبستهم التالفة ، واوضاعهم المثيرة للقرف واوجاع بعضهم .. 

ماتوا من  188من الجرحى  و 1 000من القتلى  و8،999لقد كلفهم الحصار .. شالء وانين بعض اال

  65.األمراض والمجاعة

لقد ذكر تلك الخسائر  لكل من الطرفين المتحاربين احد ابرز الشهود الرسميين المنتصرين ، اذ  كتبها العقيد  

فقد ( يقصد العراقي )= يش العثماني المحلي الج: " خليل بك في مذكراته باللغة التركية ، واردف قائال  بأن 

من الرجال وعدد من الذين وقفوا ضد قوات اإلغاثة أثناء حصار  89،999ضابطا و  899خسر أكثر من 

رجال من  88،899ضابطا و  118ومع ذلك، فان خسارة الطرف االخر قد كلفه خمسة جنراالت و. الكوت

لذين سقطوا من قوة اإلغاثة البريطانية بلغ مجموعه وان الضحايا ا. الجيش البريطاني كأسرى حرب

 .66"من الرجال  89،999

، تّم جلب األسرى  8081وبعد انتصار القوات العثمانية على الجيش البريطاني في كوت االمارة سنة 

مستعرضين اياهم في مدينة بغداد على شكل دفعات اما قائد القوات البريطانية الجنرال تاونسند ، فتذكر 

، اذ  8081مايس / أيار  8المصادر  بأن ارسل الجنرال البريطاني العام تاونسند وموظفيه إلى بغداد في 

مايو، وبقي تاونسند وبعض الضباط البريطانيين األخرين إقامة قصيرة في بغداد،  تم  85وصل اليها في 

وقد قام . القنصلية اإليطالية ببغداد نقله مع أفراد حاشيته المأسورين رفقة الجنرالين ديالمين ومليس الى دار 

وزير الحربية العثماني أنور باشا بعد هذا االنتصار العثماني بزيارة مدينة بغداد تفقد اثناءها جبهات الحرب 

 . 67 ، ومّر في عدة مدن عراقية

ممتدا ( ا شارع الرشيد الحق) بعد هذا االنتصار قام الوالي خليل باشا بشق شارع في بغداد اسماه بجادة سي 

بطول المدينة عموديا من محلة الباب الشرقي جنوبا إلى محلة باب المعظم شماال وبموازاة نهر دجلة وقد بدا 

يوليو تموز ، احتفاء /  58واحتفل بافتتاحه يوم ..  8081مايو  / العمل بإنشاء هذا الشارع في شهر أيار
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 Barker, Col. A. J. The First Iraq War, 1914-1918: Britain's Mesopotamian Campaign,(  Enigma Books, 2009). 
 : انظر مقارنا مع ( . البريطانية التاريخية الوثائق اكدته ما هذا) 

 
Townshend, Major General Sir Charles V.F. K.C.B., D.S.O. op.cit.  My Campaign in Mesopotamia London: Thornton 
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  Halil Paşa (transcribed by Taylan Sorgun), İ   h      T      '    Cu hu     '  B        S    , Kamer,  stanbul, 
1997, pp. 240–41. 
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وقد كانت للرشاوى التي .م خليل باشا جادة سي بذكرى إعالن الدستور العثماني وقد أطلق على الشارع اس

 68..قدمت للقائمين على انشائه اثرها البالغ في تحديد مساره بين الدور الواقعة في طريقه

ومن ثّم ارسل تاونسند وحاشيته كأسرى حرب منفيين تحت إشراف الليفتنانت كولونيل اسحق بك وبرقابة 

الركب العسكري بغداد ، اذ حافظ العثمانيون على االسرى الكبار مشددة الى العاصمة العثمانية ، وقد غادر 

يوما مرورا بالموصل ، ومن خالل تضاريس  59وعاملوهم بلياقة بالغة ،  وبعد رحلة صعبة استمرت 

، التقى به القائد العثماني الكبير Pozantiوعلى الطريق وفي . األناضول القاسية، وصل  تاونسند اسطنبول

لقد أمضى الجنرال تاونسند . ستقبله بلياقة مؤكدا على توفير العالج المناسب له كأسير حربأنور باشا، وا

، وهي واحدة من جزر  اسطنبول Buyukadaبقية زمن الحرب تحت اإلقامة الجبرية في جزيرة بيوك اده 

 .69 األميرية الجميلة على بحر مرمرة

حاها، إلى رتبة العميد وحصل على رتبة تشريفية هكذا تمت ترقية خليل بك، وقد أصبح بطال بين عشية وض

واثر السيطرة على كوت االمارة توقفت الحملة . 70سنة 88وكان شابا بعمر ". باشا"عليا ولقب ال 

كما تم . وبدأ خليل باشا بتحصين ضفاف كل من نهري دجلة والفرات. البريطانية في بالد ما بين النهرين

 .718081بقية من المزيد من اإلجراءات للفترة المت

 وموظفيه هخليل باشا مع ضباط/ 1

كانت القيادة العثمانية في العراق عالية المستوى ، وان العثمانيين قد استعادوا معنوياتهم القوية بعد 

انتصارهم في الكوت، وبدأوا بتعزيز مواقعهم وتعزيز وحدة االدارة وتحصين الثغرات وتجديد المحطات ، 

م  من هزيمة نكراء وما حدث في اذ كانوا يعلمون علم اليقين بأن البريطانيين لن يسكتوا على ما لحق به

وبهذه الطريقة ، بدأ العثمانيون في كل من عاصمتهم والعراق . العاصمة لندن من ردود فعل قوية جدا 

يستعدون لمواجهة الهجوم البريطاني المتجدد القادم وكيفية صده ومنع سقوط بغداد والعراق كله بأيدي الغزاة 

قرر أنور باشا استخدام القوات الموجودة  ،دة تالئم المرحلة القادمة ، ولكن بدال من وضع استراتيجية جدي. 

في بالد ما بين النهرين لحملة عسكرية ضد الروس في إيران ، كونها قوات عراقية محاربة من الدرجة 

وأعرب عن اعتقاده بالرفض لهذا المشروع الذي وصفه . وقد عارض خليل باشا بقوة هذه الخطة. االولى 

وقام بارسال " . يكن سوى مغامرة، والتي يمكن أن ال تنتهي إال بكارثة تجر من ورائها الكوارث  لم" كونه 

  XIIIولكن لم يسمع لرأيه ونصيحته ، فتم نشر  الفيلق الثالث عشر . عدة رسائل ينتقد فيها قرار أنور باشا 

 .72وارساله إلى إيران 
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أن يتصفح مذكرات خليل باشا لمعرفة ما كان يفكر " ضوع المو" عند هذه النقطة، ينبغي للمرء المهتم بهذا 

في ذلك الوقت كنا قد حققنا : "به الرجل وتقديره ليس للموقف العراقي ، بل رؤيته الى الحالة العامة ، قائال 

في حين ان الحرب كانت ال تزال . ولكن ما لدينا كان فوزا مرحليا في معركة. فوزا رائعا في العراق

" . لك علينا أن ال نترك وراءنا ما يمكن التخطيط لما يجب أن تفعله إلنجاز االنتصار القادم ، لذ. مستمرة

وبالتأكيد سيكون . كان من الواضح أن البريطانيين لن يسمحوا لنا ان نفلت من العقاب: " ويستطرد قائال 

العقلية البريطانية ليكون احد  ان العراق له اهميته االستراتيجية في: " ويقول .. " . هناك انتقام قادم لنا 

ومع ذلك، لم يكن من المنطق، اال ان نعمل بعيدا عن احالم بعض الضباط األلمان .... مستوطناتها الكبرى  

! ... وكأنهم نسوا العراق ، فكان كل شيء عن إيران. في بغداد ، الذين كانوا يلعبون بعض األلعاب الغريبة

وهي يطلب مني ترك قوات كافية للدفاع عن نهر . لقيادة العليا في اسطنبولفي احد االيام ، تلقيت أمرا من ا

اوه . دجلة ، واستخدام ما تبقى من القوات بجهد كبير لتعزيز الجبهة االيرانية واالستيالء على بلدة كرمنشاه

أجبت . ا سيكون هذا شيئا غريبا ، ولكنها مغامرة ال معنى له! ... نعم، لم يكن ذلك سوى اضغاث أحالم.. 

القيادة العليا على الفور قائال بأن البريطانيين، سوف لم ينسوا هزيمتهم في الكوت، وها انا ذا قد امتثلت 

كيلومترا  889من البنادق فقط ، وساروا  899،999لألوامر ، وجمعت اآلن قوة حربية ووزعت عليها  

ون ذلك، فإن حركتهم هذه ستكون مجرد مغامرة انني واثق تمام الثقة بأنهم عندما يفعل. الى الجنوب من بغداد

جاهلة ودموية ، خصوصا وقد عرف البريطانيون بأننا نقلنا قواتنا من نهر دجلة إلى مكان ما في منتصف 

وعندما كانوا يصرون، . ومع كل ذلك، فإن القيادة العثمانية العليا كانت تصر على العمليات في إيران. إيران

 ! 73... " وكنت ازداد رفضا 

 استعادة البريطانيين لقوتهم / 6

، في حين كان البريطانيون 8081يبدو ان البريطانيين قد خدعوا العثمانيين حتى النصف الثاني من العام 

كانت بريطانيا . يجرون تغييرات في جيشهم المهيمن على اجزاء مهمة في جنوب من بالد ما بين النهرين

الهنود ، وبدا واضحا ان استراتيجية بريطانية جديدة اعتمدتها دائرة حتى فقدانها الكوت، تعتمد دوما على 

وبدأت لندن االن تولي التعامل مع حملة جديدة كان . األركان العامة للعمليات في بالد ما بين النهرين

وتم اختيار الجنرال السير فريدريك ستانلي مود وارساله على رأسها لتولي قيادة . مهندسها ذكيا جدا 

، 8081وبحلول نهاية العام . رح العراقي ، فقدمت فرقتين مشاة من القوات الممتازة التي خصصت لهالمس

كما رافق  قوة الجنرال . من الهنود 891،999رجل منهم  811،999كان لدي الجنرال الجديد قوة من 

 .مود أسطول نهري كبير بني خصيصا للعراق

البيئة العراقية ، وتركيز قواته على نهر دجلة في المسار  لقد بدأت خطوة مود االساسية تمكين نفسه من 

كاظم بك، الذي كان يتضمن . وبدأ االخير يعزز الفيلق الثامن عشر، بقيادة العقيد. الذي اعتمده خليل باشا

 .15و  18، 11: ثالث شعب اآلن
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 االوضاع العراقية : ثامنا 

 معاناة العراقيين/ 9

الى الجنوب يعانون االمرين اثناء الحرب ، فهم قد اصبحوا هدفا بين قوتين  كان العراقيون جميعا من الشمال

كبريين ، وان تأثير الحرب العظمى كان عليهم قاسيا جدا ، وقد اصبح العراق ارضه ومنافذه وحدوده 

انقطعت .. انهم يواجهون الحرب القاسية دوليا واقليميا ومحليا .. مسرحا لحرب شرسة ازاء غزاة جدد 

اغلقت منافذ البالد امام اية تجارة او وصول اية .. اة عن شرياني دجلة والفرات واصبحا مياه حرب الحي

وماتت االسواق وباتت المواد شحيحة في .. بطل العمل وتوقفت زراعة البالد وصناعة حرفييها .. مواد 

وقسوة الحياة  االسواق القديمة وعاشت الموصل واطرافها مجاعة رهيبة ال يمكن وصف حاالت الجوع

كل الشباب سيقوا الى الخدمة العسكرية في جهات بعيدة ، منذ اعالن النفير العام ومن .. ومات االف بالجملة 

افتقد االمن في المدن واالرياف وكثرت السرقات وعاث قطاع .. يهرب منهم ينفذ حكم االعدام فيه مباشرة 

جندرمة على الناس وبات المجتمع رافضا ليس للغزو تضاعفت سطوة ال.. الطرق بمصائر  العباد واموالهم 

 ..وكانت تلك االحوال تزداد سوءا مع تقدم الزمن .. وحده ، بل لكل الحال واالحوال 

 طائرات فوق بغداد/ 5

حيث شاهد أهالي بغداد  8081اكتوبر  / تشرين األول  1كان أول ظهور للطائرة في سماء مدينة بغداد يوم 

فأنتشر الخوف بين الناس عند سماعهم ازيز . ألول مرة طائرة إنجليزية عصرا وهي تحوم في السماء  

واالسطح العالية وبدأوا  صوت الطائرة وصعد مدعي البطولة في محالت سكناهم واألشقياء إلى فوق المنائر

برمي الطائرة بالرصاص ، ولكن من دون فائدة تذكر ، فراجت االقاويل والخرافات في اوساط مجتمع بغداد 

وبعد عشرة أيام الحت في سماء بغداد طائرة إنكليزية أخرى عند الصباح ، فاعتاد الناس بعد ان بدأوا .. 

غدا منظرا اعتياديا بعد ان ادرك الناس انه مخلوق من صنع يستفهمون عن هذا المخلوق الصناعي الجديد ، ف

ومما اثبت القناعات الجديدة في النفوس ، انه في الشهر التالي ، اي في شهر تشرين !. البشر ال الشياطين 

، تم أسر طائرة بريطانية مع اثنين من طياريها عندما كانت تحاول قطع خط  8081نوفمبر / الثاني 

بين مدينتي بغداد وسلمان باك حيث إرتطمت الطائرة بأحد أعمدة التلغراف قرب نهر  التلغراف الواصل

ديالى ، ولقد تم السيطرة على الطائرة مع طياريها من قبل الخيالة األعراب المنتشرين في تلك المناطق 

إلى بغداد لعرضهما  القريبة من بغداد ، وقد قرر القائد التركي للمنطقة إرسال الطائرة مع قائديها البريطانيين

مع طائرتهما على الناس فخرج الناس عن بكرة ابيهم للتفرج على الطائرة وكانوا يبصقون على الطيارين 

وارتداهم الى الوراء ، إنقطع ظهور الطائرات عن 74وبعد هزيمة البريطانيين في سلمان باك . االثنين  

يناير / كانون الثاني  59قها فوق بغداد ، ففي يوم عاودت الطائرات البريطانية تحلي 8081بغداد وفي بداية 

قامت ثالث طائرات بريطانية بقصف العاصمة بغداد بسبع قنابل على كل من ثكنة المدفعية أي  8081

القلعة ، فأصابت رجال فقتلته وجرحت آخر وعلى المدرسة النعمانية وعلى نهر دجلة بالقرب من باخرة 

ت القنبلة الرابعة على محطة قطار غربي بغداد في حين رميت الخامسة ألمانية كانت راسية هناك واسقط

                                                           
74
 . قرية قديمة قرب بغداد وفيها طاق كسرى فهي بقايا العاصمة الساسانية القديمة طيسفون   
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وقد أصبح منظر الطائرات مألوفا وهي تحلق في سماء (. القشلة)= على مقربة من دار السراي الحكومي 

 .75بغداد بعد سقوطها بيد البريطانيين 

 سقوط بغداد: تاسعا 

 الطريق نحو بغداد/ 8

عدادات االخيرة واالسراع من االنتهاء منها بقيادة مود الذي طلب  االذن من كان البريطانيون يجرون االست

ووقع الهجوم البريطاني في نهاية المطاف في . لندن للتقدم نحو بغداد ضمن استراتيجية عسكرية محكمة 

قدم كان الت. على ضفتي نهر دجلة 88/81كانون االول ، وبالتحديد في ليلة  / ليلة من ليالي شهر ديسمبر 

كان سبب التباطؤ هطول .. في بداية االمر بطيئا ومع ذلك، كان الهدف أولوية ال يمكن التأخر  في تنفيذها 

استغرق األمر شهرين . أمطار غزيرة وسقوط ضحايا ، ولكن ذلك لم يقلل من قوة التنفيذ وتحقيق الهدف 

ملت المكتسبات البريطانية االستيالء كاملين لمسح الضفة الغربية من اية مقاومة تأتي من الكوت ، ولقد ش

، 8081فبراير  / شباط  81وفي . 8081كانون الثاني / يناير   50على نقطة حيدربند المحصنة في يوم 

 .76كم جنوبي الكوت  20وصلت القوات البريطانية الى  سانيات 

 القوات العثمانية اخالء بغداد من / 2

. رال مود بهجوم كاسح على كال الجناحين، وعبور نهر دجلة، انطلق الجن 8081فبراير  / شباط  58في 

في حين ابقى نقاط الحراسة الخلفية . بتحقيق التهديد بالحصار المضاد، فأمر خليل باشا باالنسحاب الفوري

 .للتعامل مع الغزاة لشراء ما يكفي من الوقت لجيشه واجالء معظم المشاة

وكان بمعية خليل . كم جنوبي بغداد 81ى طول نهر ديالى، الممتد كانت الدفاعات العراقية الجديدة تتوزع عل

لقد لقد ادركت القيادة العثمانية العليا بعد . من اقوى الرجال الذين تركهم للدفاع عن بغداد 85،199باشا فقط 

في فوات االوان خطأ فعلتها بإرسالها الفيلق الثالث عشر إلى ايران اثر االنتصار  الذي حققه خليل باشا 

وكان الفيلق ذاك تحت قيادة علي إحسان بك، ولم يسعف الوقت بسحبه ثانية الى العراق للدفاع عن . الكوت

. العراق ، وكان يسحب نفسه بالسرعة الممكنة نحو مواقعه االولى للدفاع عن بغداد وبالد ما بين النهرين

كيلومترا للوصول الى الحدود  199عتاده لكن األوان كان قد فات اذ عليه ان يقطع مشيا على االقدام بعدته و

بحلول ذلك الوقت كانت .  8081آذار / مارس  81ولما وصل يوم .. العراقية االيرانية في ثالثة أسابيع 

بغداد قد فقدت بالفعل باحتاللها من قبل الجنرال مود ، وتفرقت القوات العثمانية وتشرد البعض في براري 

من العراقيين الى اهاليهم ومات البعض االخر  ، وقتل او اسرت  العراق ، ورجع الضباط والجنود

 . مجموعات اخرى بيد البريطانيين 
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 لكن كيف تم احتالل بغداد ؟/ 3

آذار  على طول / مارس 1كان الجنرال مود يتقدم مع قواته وقام بمسح االراضي العراقية ومضى منذ يوم 

ولقد فشلت . م البريطانيين على رأس قواته إلى ديالىووصل بعد ثالثة أيا. الضفة الشرقية لنهر دجلة

المحاولة البريطانية في عبور نهر ديالى سريع الجريان والجيش البريطاني بعدته الثقيلة، وعلى الرغم من 

اقامة المعابر في الليل ، ولكن هندسته لم تنجح في إقامة رأس جسر صغير  كي تتدفق قواته عليه من 

 .تهدف من عمليته تلك تطويق القوات العثمانية واالنتقال مباشرة إلى بغدادوكان مود يس. المساء

" فاتح بغداد " كانت القيادة البريطانية الجديدة للقوات الغازية للعراق يمثلها ستانلي مود الذي اسمى نفسه بـ 

كانت القوات البريطانية قد وصلت إلى العزيزية والتي .  8081فبراير / ، ففي أواخر شباط 8081سنة 

مارس ، / أذار  1داد وفي مارس ، ثم تحركت صوب بغ/ أذار  1وفي يوم .تقع جنوب شرقي بغداد 

. أصدرت الدولة العثمانية أمرا بوجوب مغادرة الموظفين من بغداد فغادرها الكثير منهم بعد صدور األمر

مارس ، اجتمع القواد العثمانيون بزعامة خليل باشا والي بغداد على كشك من خشب / أذار  89وفي مساء 

تداولوا بصدد مواجهة القوات البريطانية ، فاختلفوا ف. قرب الجسر الغربي بمعية بعض الضباط األلمان

وانقسموا إلى فريقين فريق اراد الصمود والدفاع ويمثله خليل باشا وفريق آخر رأى ضرورة االنسحاب من 

احتدم . كاظم بك 81بغداد قبل تطويقها وانسحاقهم مع الشعب فيها ووقف على رأس هذا الفريق قائد الفيلق 

ين بشدة فكان ان رضخ خليل باشا على االنسحاب وأبرق إلى وزير الحربية أنور باشا النقاش بين الفريق

هكذا ، بدأ األتراك انسحابهم بنسف كافة مخازن الذخيرة والمنشآت العسكرية كيال . يعلمه بالقرار الصعب

انيين وغياب تقع بأيدي العدو فيستفيد منها ،  وقد عمت الفوضى في بغداد وانفلت االمن مع انسحاب العثم

وغابت اية سلطة حقيقية ، فأخذ الغوغاء والرعاع يقومون بأعمال مخزية من سلب ونهب في اصقاع 

 . المدينة

، قرر خليل باشا أن يتقاعد من منصبه لحماية سكة حديد بغداد  8081آذار  / مارس  89في صباح يوم 

كانت تتساقط واحدة بعد االخرى ولم  كان قانطا يائسا من دفاعاته التي(  وهي اصل الصراع ) برلين، 

. تساعده الظروف وال سوء المناخ ان يكسب الوقت كي يؤخر  التقدم البريطاني بالرغم من محاوالته ذلك

هبت العواصف الرملية وقد انتهت العمليات في ذلك اليوم، كان خليل باشا ينتظر اية فرصة مؤاتية إلنقاذ ما 

د ، وفي الوقت الذي استقر  فيه الطقس ، قرر خليل باشا ان يتراجع عن يمكن انقاذه ، وعمل أي هجوم مضا

آذار / مارس  89مساء من يوم  1:99واعلن الجالء عن بغداد تحت أشعة الشمس عند الساعة . بغداد نفسها

8081. 

ت ، دخل 8081مارس / أذار  88في اليوم التالي، امتد الطريق آمنا نحو العاصمة بغداد ، ففي صباح يوم 

القوات البريطانية بغداد ، فتّم رفع العلم البريطاني على سطح القلعة القريبة من منطقة الباب المعظم وبعد 

دقيقة نقل العلم إلى برج الساعة في ساحة القشلة ورفع هناك كونه اعلى ارتفاعا، وبدأ الجنود  11مضي 

وعند الساعة الرابعة والنصف .. هم البريطانيون يطاردون اللصوص من خالل اطالق النار عليهم إلرهاب
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مساء ، رست عند ضفاف دجلة سبعة مراكب حربية تحمل الجنرال ستانلي مود وحاشيته ، فنزل الجنرال 

 .77مود في دار القنصلية البريطانية الواقعة على النهر

آخر يبكون دخلها الجنرال مود وسط احتفاالت محلية اقامها بعض سكان بغداد ، في حين كان هناك بعض 

واحتاللها البريطاني حدثا تاريخيا مهما . كان فقدان بغداد. سقوط بغداد بيد الغزاة الجدد الذين وصفوا بالكفار 

. ضمن احداث الحرب العالمية االولى بعد ان استمرت قرابة اربعة قرون تحكمها  اإلمبراطورية العثمانية

يد الى الشوارع ، وخصوصا شارع الرشيد في قلب وبالرغم من خروج الناس لمشاهدة قوات المحتل الجد

بغداد ، اال ان الحدث شكل كارثة نفسية للعراقيين ، في حين خرج البعض من العراقيين من كبته ليعلن عن 

الذي وجهه "  الخطاب" وهو يسمع ! التخلص من حكم العثمانيين ، والحلم باالزدهار على العهد الجديد 

 .. !!قائال بأن البريطانيين جاؤوا محررين ال فاتحين  ستانلي مود الى العراقيين

 قوة الفرسان التركية/ 1

كيلومترا على طول جبهة  19استغرق خليل باشا وهو ينسحب شماال رفقة جيشه، ممتدا على بعد حوالى 

م فورا ، ل. وهناك في الجهة اليمنى ، كانت قطعات من الجيش السادس تستريح على نهر الفرات. نهر دجلة

يكن الجنرال مود يريد االحتفال بالفوز ببغداد ، اذ كان يريد ان ينقل  مقره إلى الموصل حيث يستقر في 

وعليه ، فلقد امر بمواصلة التقدم شماال مالحقا االتراك المنسحبين صعودا نحو .  -كما قال  –رأس العراق 

ك الحديدية في سامراء، ولما وجد ان االعلى ، وسعى في بداية االمر للحصول واالستيالء على محطة السك

االمدادات البريطانية غير كافية ، توقفت الحملة إلى حد كبير بكل العمليات واسعة النطاق حتى فصل 

فضال عن شعور الجنرال مود بأن جيشه ال يمكنه ان يقاتل في ربوع بالد ما بين النهرين ابان .  الخريف

ن ذلك كان صعبا جدا خصوصا وانه يعلم بأن خليل باشا كان يستعد الصيف القائظ ، وكان يشعر بالقلق من ا

آذار  / وهكذا، ففي خالل أواخر شهر مارس . لشن هجوم مضاد الستعادة بغداد من خالل جيوش جديدة

وكان العراقيون بين احباط وقلق . ، كانت األوضاع العراقية في بالد ما بين النهرين اكثر استقرارا 8081

وشعر البعض من .. وهم يرون الغزاة الجدد الذين يحلون بديال عن حكم السلطان العثماني  وازمة جماعية

ابناء النخبة ان تاريخا جديدا سيكتب مذ تبدأ مرحلة جديدة وقد تبلورت مفاهيم عدة عن معنى الوطن 

.. ديمة وعن معنى الدولة الجديدة في بالد ق.. والمواطنة وعن معنى االستعمار واالستقالل الوطني 

واالنكليز يعلنون على المأل بأنهم محررين ال فاتحين غزاة وان التاريخ التركي قد غادر العراق دون رجعة 

 .من أجل الخير

بمحاصرة . ، بدأ الجنرال مود بتجديد عملياته العسكرية ، وكان أول هدف له8081ايلول / في سبتمبر 

يدة ، واوقف الهاربين والشاردين من الجيش التركي وسيطر الحامية اإلنكليزية البريطانية تلك التالل العد

على فوهة الطريق السلطاني القديم وكانت فلول القوات العثمانية تستسلم جماعات بعد أخرى الى سالح 

 !78بعد أن أدركت أن لم يكن لديهم خيارات من اجل القتال . الفرسان البريطاني
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 الطريق نحو الموصل/ 5

على رأس فرقتين كانت قد أنشئتا حديثا في أعلى نهر دجلة لمعالجة  Cobbeالكسندر . أوفد الجنرال مود

ولقد . كيلومترا الى الشمال من سامراء محطما المواقع الدفاعية التركية 88امتداد جغرافي يصل الى نحو 

اتخاذ تشرين الثاني ونجحت خططه في / نوفمبر  1الخطوط العثمانية بعد ثالث ساعات يوم  Cobbeهاجم 

خط الجبهة النهرية لدجلة مسارا لعملياته ، على الرغم من تكبد سالح الفرسان البريطانية خسائر ثقيلة خالل 

 .وكان القوات العثمانية في طور االنسحاب. الهجمات الثانية على الخطوط العثمانية

في صفحته نجاحا باهرا في فجأة يتوفى الجنرال مود، والذي كان قائدا عسكريا بريطانيا محنكا ، وقد سّجل 

العمليات البريطانية التي قادها على مسرح العراق في بالد ما بين النهرين، مات بتأثير من الكوليرا ، وذلك 

 .وليام. تشرين الثاني وقد حل محله المارشال جين/ نوفمبر  81يوم 

البريطانيون لنقل القوات إلى  كان. ، ظل المسرح بالد ما بين النهرين هادئة8081بالنسبة لمعظم من العام 

ال أحد يريد للقتال في بالد ما بين النهرين بعد . فلسطين، وكان تمكين األتراك في الحصول على تعزيزات

 .79اآلن

في هذه األثناء كانت الحرب العظمى تقترب من نهايتها، وكانت لندن تفكر في اجراء ترتيبات لما بعد 

وكان هدفها االستراتيجي القادم واهتمامها . طها بإكمال احتالل العراق الحرب ، وكان البد لها ان تكمل خط

، فضال عن ان المنطقة . الكبير يتمثل في االستيالء على الموصل حيث حقول النفط في كركوك وعين زالة

البد من تطهيرها من نفوذ العثمانيين وضم ما تبقى من اراض عراقية والوصول الى حدود االناضول ، قبل 

 .80قيع الهدنةتو

وفي غضون . 8081تشرين االول / أكتوبر  58القوات البريطانية من بغداد يوم  Cobbeقاد الجنرال 

كيلومترا، ووصل إلى نهر الزاب الصغير، حيث من المتوقع ان تصده  859يومين امتدت قواته لتغطي 

ان عمليات كر وفر قد :  قوات عثمانية مع بعض االهالي ، وحدثني قبل اربعين سنة شاهد عيان قائال

استخدمها خليل باشا بجعله جبل حمرين مناطق اغارة على الجيش البريطاني الذي تكبد خسائر كبيرة في 

ولكن القوات العثمانية .. صفوفه ، وهو يتلقى غارات خاطفة من قبل مقاتلين كانوا يحتمون بجبل حمرين 

لومتر إلى الشمال، ولكن مع ذلك تعرضت لهجوم كي 899كانت تتراجع نحو الشرقاط، وانسحبت كذلك لـ 

، وكان كل ذلك يجري والجميع على بينة  8081اكتوبر / تشرين األول  50من قبل القوات البريطانية في 

من محادثات الهدنة، ولقد قرر إسماعيل حقي بك قائد القوات المنسحبة بأن ليس هناك طائلة من القتال وعدم 

. وفي غضون يوم واحد استسلم على الرغم من خطوط الدفاع العثمانية القوية  .محاولة أي اختراق مضاد 

وبانت للقوات البريطانية مدينة الموصل من المشارف الجنوبية لها على التلول ، وكانت هدنة مدروس قد 

ني وقعت ، ولكن الجيش البريطاني انتهك بنود الهدنة واحتلت الموصل من قبل قوات لواء الفرسان البريطا
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، وكانت تلك العملية من وجهة نظر  المراقبين الدوليين والمؤرخين 8081تشرين الثاني / نوفمبر  8يوم 

  81.بصدد عمليات الحرب في العراق بالد ما بين النهرين . عموما انتهاك لشروط اتفاق الهدنة

 النهايات : عاشرا 

 – 8081واستغرق احتالله اربع سنوات كاملة  لقد احتل العراق من قبل البريطانيين بصعوبة بالغة ، 

ولقد هيمن المحتل الجديد على العراق واسس ادارة .. وهي سنوات الحرب العالمية االولى كاملة  8081

بريطانية للعراق متخذا من بغداد عاصمة له ، والغى كل ما يتعلق بماضي العثمانيين ، واعتمد على بعض 

وقد بقي العراق محتال من قبل البريطانيين .. وعلى بعض رؤساء العشائر الشخصيات المتنفذة في المجتمع 

الذين بدأوا حياة جديدة للعراق وكان الجميع ينتظر من ستسفر عنه نتائج الحرب العالمية االولى من خالل 

ق به من معاهدات واتفاقيات  وما نتج او ما لح 8080مؤتمر الصلح بباريس والذي انعقد في قصر فرساي 

لم ينتظر العراقيون طويال حتى انفجر الوضع .. 82وكان كل من العراق وبالد الشام على الطاولة الدولية . .

مما قاد .. في ثورة شملت كل اصقاع العراق ضد المستعمر البريطاني  ومخططاته   8059في العراق عام 

 8059ات البريطانية  عام ذلك الى عقد مؤتمر في القاهرة ترأسه السير ونستون تشرشل وزير المستعمر

المس غروترود بل السير برسي كوكس الحاكم السياسي البريطاني في العراق ، ووحضره كل من 

المستشارة البريطانية في العراق والماريشال جعفر العسكري عن العراق وخرج المؤتمر بفكرة تأسيس 

ير برسي كوكس وراء المشروع ، وكان الس.. مملكة عراقية ورشح فيصل بن الحسين ملكا على العراق 

وعرف هذا االخير بتجربته التاريخية في الخليج العربي وبدهائه السياسي وخداعه وجاء عنه انه ذهب الى 

، ثم نقل الى  8081العراق أول مرة مع الجنرال مود بوظيفة حاكم سياسي من قبل القائد العام في العراق 

لتهدئة الحالة وتشكيل  8059طاني ، وعاد ثانية الى العراق طهران ليتولى منصب الوزير المفوض البري

الحكومة الموقتة ، فألفها برئاسة عبد الرحمن النقيب ، وكانت حكومة غير فاعلة ابدا ، حيث كانت السلطة 

وحضر كوكس مؤتمر .  بيد المستشارين والمسؤولية على الوزراء ، تحت نظارة المعتمد السامي وارشاده

لدرس شؤون الشرق األدنى  والعراق في مقدمة قضاياه ، وهو الذي اقترح تأسيس  -ذكرنا  كما –القاهرة 

الجيش العراقي لتخفيف االعباء عن بريطانيا ، وهو الذي أجرى التصويت العام والمناداة باألمير فيصل بن 

لمشروع الحقا ونجح ا. 8058يوليو /تموز 88الحسين ملكا على العراق تأييداً لقرار مجلس الوزراء في 

 ..83ليأخذ العراق له مساره في التاريخ المعاصر 

 

الحرب : بيكو   -الطريق الى سايكس : سيار الجميل  في كتاب . د.هذا هو الفصل االول الذي كتبه  أ

& الدوحة )  9رشيد خشانة ، ط: مجموعة من الباحثين ، تحرير : ، تأليف  العالمية االولى بعيون عربية

 .  51 -25، ص  (  2196الجزيرة للدراسات ، الدار العربية للعلوم ، ناشرون ،  مركز: بيروت 
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 المراجع المعتمدة  

 بالعربية

 ( .  9111دار الشروق للطباعة والنشر ، : عّمان ) الجميل ، سيار ،  تكوين العرب الحديث ، ط عربية 

االهلية للنشر : عّمان & بيروت )  9الباشوات العثمانيون والنهضويون العرب ، ط: الجميل ، سيار ، زعماء وافندية 

 ( .  9111والتوزيع ، 

كتاب مصور يضم صفحات مطوية عن الحالة االجتماعية : عبد الكريم ودمحم رضا الشبيبي  ، بغداد القديمةالعالف ، 

م إلى سنه  9161 -هـ  9216هد الوالي مدحت باشا إلى عهد االحتالل البريطاني من سنة واالقتصادية والسياسية من ع

   (.9111الدار العربية للموسوعات ، : بيروت ) ،  2، ط( م 9191هـ  9335

يب نشر ألسباب أمنية باسم أخيه دمحم طاهر آل المص) دمحم طاهر آل المصيب ، تاريخ مقدرات العراق السياسية ، العمري  ، 

 . (  ، المجلد االول(  9121، بغداد  9123الموصل ، ) مجلدات  3، ( العمري والكتاب ألخيه دمحم امين 

عبد : جعفر الخياط ، تقديم : ، ترجمه وعلق عليه  9126/  9191غروترود ، العراق في رسائل المس بيل بل ،  المس 

 ( .2113لعربية للموسوعات ، الدار ا: بيروت )  9مزيدة ومنقحة ، ط الحميد العلوجي ، ط

 (. 9112دار كوفان ، : لندن .) 1علي ، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث ، ج الوردي ، 
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