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ملّخ�ُص البحث

ياسة الربيطانّية منذ بداية النّشاط الربيطايّن  ّية كبرية يف السِّ اكتسب العراق أمهِّ
االستعامر  اخّتذ  إذ  عرش؛  الّتاسع  القرن  من  األّول  بع  الرُّ يف  العريّب  اخلليج  يف 
اجلغرافّية  النّاحية  من  به  متيَّز  ملا  العراق؛  يطرة عىل  للسَّ أكثر من ستاٍر  الربيطايّن 
الّتّجار  فاستغلَّت  عليه،  للّسيطرة  نفسها  بريطانيا  فأجهدْت  واالقتصادّية، 
والبّحارة، والّدبلوماسّيني، والقناصل، والسيَّاح، واخلرباء اللَّذين كانوا يكتبون 
وقواعد  ُأسس  ُأوىل  بذلك  واضعني  العراق،  عن  قيقة  والدَّ لة  املفصَّ التقارير 

االحتالل.
والية  يف  مصاحلها  تنمية  فإّن  لربيطانيا،  رضورّية  اهلند  محاية  كانت  ومثلام 
العراق مصالح تفوق  البرصة كانت رضورّية أيضًا؛ ولذلك نمت لربيطانيا يف 
أّية دولة ُأورّبّية، وكانت مصالح جتارّية بالّدرجة األوىل؛ لذلك كانت صادرات 
نقل  الربيطانّية  فن  السُّ احتكرت  وكذلك  كبرية.  نسبة  ل  تشكِّ لربيطانيا  العراق 
ت َعرْب ميناء البرصة عام )1900(، وقْد حاول  تسعة أعشار احلموالت التي مرَّ

البحث تسليط الّضوء عىل هذه اجلوانب.
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ABSTRACT

British policy paid keen attention to Iraq since the 

beginning of British activities in the Arab Gulf in the first 

quarter of the 19th Century. The British imperialism had a 

number of justifications to control Iraq for both geographic 

and economic reasons. To achieve such aims, Britain utilized 

traders, sailors, diplomats, consuls, tourists, experts, etc, 

who used to write detailed and accurate reports on Iraq 

paving the way as such for the occupation of the country.

Just as the protection of India was necessary for 

Britain, the promotion of its interests in Basra was equally 

important. Therefore, the British interests in Basra have 

exceeded those of other Europeans. These interests were 

primarily commercial. That is why Iraq's exports to Britain 

constituted a noticeable proportion. Besides, British ships 

monopolized carrying nine tenths of all cargoes through 

Basra Port in 1900.
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مة املقدَّ

يف  كثريًا  الربيطانّيون  اسة  السَّ انشغل  التي  العربّية  األقطار  من  العراق  كان 
يطرة عليه، ألسباب عديدة، منها:  كيفّية السَّ

للبحر  الرّشقّية  الّسواحل  ربط  أساس  عىل  قائمة  اسرتاتيجّية  أسباب  أّوالً: 
ة  املتوّسط بمدخل اخلليج العريّب، وصوالً إىل املستعمرات الربيطانّية يف اهلند )درَّ

التاج الربيطايّن(. 
البلد  إمكانات  يف  الربيطانّية  باملطامع  متمثِّلة  اقتصادّية  أسباب  ثانيًا: 
االقتصادّية من خامات ومواّد أّولّية كانت باملصانع الربيطانّية حاجة ماّسة إليها 
الطريق،  لتمهيد  بل  السُّ بريطانيا كلَّ  ناعّية، وقد استغلَّت  الصِّ الثورة  يف أعقاب 
والّسّياح، واخلرباء  والقناصل،  والدبلوماسّيني،  والبّحارة،  التّجار،  فاستغلَّت: 
أوىل  بذلك  واضعني  العراق،  عن  ودقيقة  لة  مفصَّ تقارير  يكتبون  كانوا  اللَّذين 

أسس وقواعد االحتالل.
والية  يف  مصاحلها  تنمية  فإّن  لربيطانيا،  رضورّية  اهلند  محاية  كانت  ومثلام 
العراق مصالح تفوق  البرصة كانت رضورّية أيضًا؛ ولذلك نمت لربيطانيا يف 
أّية دولة أورّبّية، وكانت مصالح جتارّية بالّدرجة األوىل؛ لذلك كانت صادرات 
فن الربيطانّية نقل تسعة  ل نسبة كبرية، وقد احتكرت السُّ العراق لربيطانيا تشكِّ
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أعشار احلموالت التي مّرت َعرب ميناء البرصة عام )1900(.
ن املبحث األّول مصالح بريطانيا يف  راسة إىل ثالثة مباحث، تضمَّ مت الدِّ ُقسِّ
ياسّية يف البرصة والعالقة العثامنّية  العراق، فيام تناول املبحث الثاين الزعامة السِّ

لربيطانيا، وتسّلط املبحث الثالث عىل االحتالل الربيطايّن يف والية البرصة.
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املبحث الأّول

م�صالح بريطانيا يف العراق 

ياسة الربيطانّية منذ بداية النشاط الربيطايّن  ّية كربى يف السِّ اكتسب العراق أمهِّ
االستعامر  فاخّتذ  عرش)1(،  التاسع  القرن  من  األّول  الّربع  يف  العريّب  اخلليج  يف 
يطرة عىل العراق)2(، وملا متيَّز به العراق من الناحية  الربيطايّن أكثر من ستار للسَّ
لذا  عليه؛  للّسيطرة  وسعها  يف  ما  كلَّ  بريطانيا  بذلْت  واالقتصادّية،  اجلغرافّية 
زت محلة عسكرّية الحتالله يف عام )1914(، وهذا مل يتّم إاّل بعد مناقشات  جهَّ
وراء  أسباب  فتهيَّأت  وبريطانيا،  اهلند  يف  والعسكرّيني  ياسّيني  السِّ بني  طويلة 
ت أسباب حقيقّية ومبارَشة)3(، وتكمن هذه  للعراق، وُعدَّ الربيطايّن  االحتالل 
مل  للعراق  بريطانيا  فاحتالل  واالقتصادّية،  االسرتاتيجّية  املصالح  يف  األسباب 
من  الثاين  النصف  أوائل  إىل  تعود  جهود  حصيلة  هو  وإّنام  الّساعة،  وليد  يكن 
)جريي(  ّحالة  الرَّ إشارة  خالل  من  ذلك  عىل  ونستدلُّ  عرش،  التاسع  القرن 
(JerrY) عام )1838(: »أّنه لكي يربط العراق بربيطانيا ربطًا مستمّرًا البّد من 

احتالله«)4(.
املوصل،  بغداد،  الثالث:  بوالياته  العراق  عىل  لالستحواذ  بريطانيا  سعت 
عت أساليب  البرصة، وكان العراق -آنذاك- خاضعًا للّسيطرة العثامنّية، وقْد تنوَّ
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العيون  بثِّ  خالل  من  وذلك  ثرواته)5(،  وهنب  العراق  الحتالل  الربيطانّيني 
واخلرباء يف العراق، لدراسته من مجيع اجلوانب)6(، وإّن اهتامم بريطانيا بالعراق 
يرجع إىل عهود سابقة تعود إىل ثالثة قرون مضت؛ إْذ أصبَح العراق أحد طريف 
ّيته  الوطن العريّب، وحيتّل جزءًا كبريًا من تفكري االسرتاتيجّيني الربيطانّيني؛ ألمهِّ

االسرتاتيجّية، أي: مركزه )الّسوقّي(، الذي يربطه باخلليج العريّب وإيران)7(.
االسرتاتيجّية  املصالح  هي  للعراق  بريطانيا  احتالل  أسباب  من  كان 
ّية العراق االسرتاتيجّية بالنسبة  واالقتصادّية -كام ذكرنا سابقًا-؛ لذا تكمن أمهِّ
ياسة الربيطانّية)8( يف موقعه اجلغرايّف، فالعراق يتوافر فيه مجيع األوصاف  إىل السِّ
اجلغرافّية، فهو يملك أرض خصبة تكثر فيها املعادن الثمينة، وأراضيه صاحلة 
لزراعة احلبوب، وهي ذات أهوار تكثر فيها األسامك، إذن؛ فعىل كلِّ دولة متّر 
بواخرها يف سواحل )البحر املتوّسط( أن تضع يدها عليه، ولكي متسك طريف 
العراق، والثانية يف جبل طارق)9(، ولكي  العريّب بكالبتني، إحدامها يف  الوطن 
كان  العثامنّية،  الّدولة  أرايض  َعرب  مرورها  عند  لبضائعهم  احلامية  التّجار  ن  يؤمِّ
عليهم أن يأخذوا عهودًا عثامنية تضمن هلم احلامية واملعاملة احلسنة جتاههم)10(، 
اخلليج  بموانئ  اّتصلوا  الّصالح  الّرجاء  استخدموا طريق رأس  فالتّجار عندما 
جهة  من  إستانبول  كانت  هذا  وعىل  هناك،  مراكز  إنشاء  واستطاعوا  العريّب، 
إىل  الربيطايّن  النفوذ  منهام  امتدَّ  مركزين  أقدم  ُأخرى  جهة  من  العريّب  واخلليج 
عملّية  جهة  من  ألّنه  اسمّيًا؛  العثاميّن  للّسلطان  تابعًا  -آنذاك-  وكان  العراق، 
للّسلطان  تابع  العراق  أصبح  املامليك  بسقوط  لكن  املامليك،  للوالة  خاضع 

العثاميّن بصورة مبارشة، وعّززت بريطانيا وجودها يف العراق)11(.



�سّوال 1440هـ - َحِزيران 2019مال�سنة الّثالثة - املجلد الثالث - العدد الثامن 353

م. م. هدى جواد كاظم - م. م. اإ�شراء �شر�شاب عايد

إذن؛ ما الذي جيب أن يصاحب التوّجه الربيطايّن يف العراق لكي يكون عىل 
معرفه تاّمة هبذه املنطقة؟ البّد من أْن يصاحبه دراسة عن أحواله وأوضاع املجتمع 
العراقّي)12(، وذلك عن طريق مجع املعلومات عن موقع العراق االسرتاتيجّي، 
وعن كلِّ نواحيه، وَمن توىلَّ تلك املهّمة هم الّدبلوماسّيون املوجودون يف العراق 
وا  وأعدُّ اجلغرايّف،  العراق  موقع  عن  املعلومات  مجع  َمن  فهم  احلقبة،  تلك  يف 
وكانت  الربيطانّية،  والعسكرّية  ياسّية  السِّ الّدوائر  بأيدي  ووضعوها  اخلرائط، 
للعراق عام )1914(، فهل  الربيطايّن  إّبان االحتالل  يَّة  أمهِّ اخلرائط ذات  تلك 
كان العثامنّيون عىل غفلٍة من ذلك؟! اجلواب: ال، بل لفت هذا النشاط الربيطايّن 
العثامنّيني حني تنّبه موّظف عثاميّن إىل حتّركات الّدبلوماسّيني وجتواهلم يف مناطق 
خطره لرسم اخلرائط)13(. وقْد أّدْت رحلة )فرنسيس رادون جسني( يف املّدة بني 
َحِزيران عام )1830- وَحِزيران 1831 حّتى 1834( دورًا كبريًا يف استقرار 
النفوذ الربيطايّن يف العراق؛ ملا أورده من معلومات استطالعّية عن هنر الفرات 
ه بأّنه أنسب طريق لربط الرّشق بالغرب بخطوط منتظمة من البواخر؛  الذي عدَّ
لذا استخدم الربيطانّيون هنر الفرات خدمًة ملصاحلهم وأغراضهم االسرتاتيجّية، 
الذين  ان  الّسكَّ من  كبري  عدد  إلسكان  حيوّيًا  جماالً  العراق  الربيطانّيون  فعّد 
بالّسيطرة  الّرئيسة التي هتّم بريطانيا  يفيضون عن قابلّية اهلند، فهو أحد الطرق 
موقعه  العراق  بريطانيا  الحتالل  العوامل  أّول  فإّن  لذا،  اهلند؛  حلامية  عليه 

االسرتاتيجّي)14(.
األسباب  عن  ففضاًل  العراق،  بريطانيا  الحتالل  األسباب  تنّوعت 
االسرتاتيجّية، كانت هناك أسباب اقتصادّية متمثِّلة بمصالح بريطانّية تطّورت 
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بتنّوع  املصالح  تلك  وتنّوعت  عرش)15(،  الّتاسع  القرن  أثناء  يف  كبرية  بدرجة 
أساليب التغلغل، إْذ كانت املصالح الربيطانّية يف العراق حّتى هناية القرن الّتاسع 
عرش مقترصه عىل طريق اهلند)16(، فمنذ تأسيس رشكة اهلند الرشقّية اإلنكليزّية 
بريطانيا  أخذت  اهلند،  إىل  الطريق  يف  البرصة  ّية  أمهِّ وظهور   ،)1600( عام 
بإرسال بعثات، سواء يف الكشف عن طريق املالحة، أو البعثات التبشريّية)17(، 
املصالح  تلك  وتطّور  بنمّو  يرتبط  العراق  يف  الدبلومايّس  التمثيل  تطّور  إذن؛ 
الربيطانّية، فام هي مهّمة هؤالء الّدبلوماسّيني الربيطانّيني املتواجدين يف العراق 
تهم هي دعم تلك املصالح، وحّل املشكالت التي تعرتضها من قبل  آنذاك؟ مهمَّ
وا بتلك املصالح بصورة كبرية خالل القرن التاسع  ّية؛ لذا اهتمُّ الّسلطات املحلِّ
عرش؛ بسبب ظهور املنافسة الروسّية، ما دفعهم ذلك إىل تعزيز نفوذ بريطانيا يف 
ي للّروس، وكان  نوا من التصدِّ العراق، بل حّتى الّسيطرة عليه باحتالله؛ ليتمكَّ
النشاط  عرقلة  من  نوا  يتمكَّ أن  واستطاعوا  )تايلر(،  األمر  هلذا  سني  املتحمِّ من 

الرويّس يف العراق)18(.
أسهم الدبلوماسّيون الربيطانّيون يف دعم تلك املصالح التجارّية الربيطانّية 
يف العراق عن طريق تذليل الّصعوبات التي تعرتضها، ليتمّكنوا من متابعة نشاط 
الرّشكات الربيطانّية العاملة يف العراق، فمهّمتها محاية احلكومة، والسّيام رشكة 
تها  )لينج(، فام هذه الرّشكة إاّل إحدى دعائم النفوذ الربيطايّن يف العراق، ومهمَّ
املحّلّية  الّسلطات  وبني  بينها  اخلالفات  مواجهة  يف  الربيطانّية  احلكومة  محاية 
وإّنام  التجارّي،  النشاط  بمواصلة  الربيطانّيون  يكتِف  فلم  العراق،  يف  العثامنّية 
الحظناه  ما  وهذا  العراق،  أهنار  يف  الربيطانّية  املالحة  تشجيع  إىل  ذلك  تعّدى 
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صالحيته  مدى  ملعرفة  الفرات)19(؛  هنر  ملسح  واستعدادها  )جسني(،  بعثة  يف 
جتارة  لتطور  مهاّمً  عاماًل   )1869( عام  الّسويس  قناة  فتح  وُيعدُّ  للمالحة)20(. 
العراق اخلارجّية؛ ألّن فتحها ساعد عىل ربط العراق بأسواق عاملّية، ما أّدى إىل 
ناعّية بصورة عاّمة، وبريطانيا بصورة  اّتساع جتارة التصدير العراقّية إىل أورّبا الصِّ

خاّصة)21(.
عام  له  احتالهلا  حّتى  العراق  جتارة  عىل  مسيطرة  بريطانيا  هيمنة  بقيت 
)1914م(، بحيث كان هلذه الرّشكات دور كبري يف حتقيق اهليمنة الربيطانّية عىل 
جتارة العراق اخلارجّية، وهذا ما نلمسه من تتّبع نشاط رشكة )لينج(، التي نشطت 
منذ القرن التاسع عرش، ناهيك عن بعض الرّشكات التي كان هلا دور -أيضًا- 
يف زيارة اهليمنة الربيطانّية يف العراق، التي مل يكن هدفها النشاط التجارّي فقط، 
وإّنام هذا اهلدف حتّول من جتارّي إىل تغلغل استعامرّي خطري، ونذكر بعض هذه 
ست يف البرصة عام )1840م(،  الرّشكات، وهي: رشكة )كري مكنزي(، التي ُأسِّ
البضائع، ورشكة )أصفر(،  ومارست جتارة تصدير احلبوب والتمور واسترياد 
ست  ومهّمتها استرياد البضائع من اهلند إىل البرصة، ورشكة )سيمون((Simon) ُأسِّ
ست يف البرصة عام )1905(،  عام )1869( يف البرصة)22(، ورشكة أندروير، ُأسِّ
ّية العراق  ونشطت يف شؤون املالحة)23(. ويف مطلع القرن العرشين زادت أمهِّ
البرصة  الحتالل  سبب  كان  وهو  عبادان،  يف  النفط  الكتشاف  االسرتاتيجّية؛ 
القّوة  قائد  الذي أصبح   (John Fisher) فيرش  نّبه جون  وقْد  عام )1914()24(، 
البحرّية الربيطانّية بني عامي )1902-1911(، وانتبهت احلكومة الربيطانّية، 
د مصاحلها  إىل أمّهّية النفط يف العراق، فربيطانيا عندما شعرت بخطر الروس هيدِّ
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يف العراق سعت للتخّلص منه، فكيف احلال إذا شعرت أّن هناك خطرا أملانّيًا 
لتجنّب  أملانيا؛  بمفاوضات مع  للدخول  املصالح؟! فعملت جاهدة  تلك  د  هيدِّ
احلرب معها؛ ولتضمن استمرار سيطرهتا يف العراق)25(، وكانت من بني أنشطة 
كإرسال  أخرى،  أنشطة  عن  فضاًل  برلني(،   - )بغداد  حديد  سّكة  إنشاء  أملانيا 
البعثات األثرّية إىل العراق، ومهّمتها البحث عن اآلثار، فكان لألملان قنصل يف 
نفط  آبار  العراق يملك  أّن  باملالحظة  املوصل ُعنيِّ عام )1906()26(، واجلدير 
غزيرة أشار إليها اجليولوجّيون منذ منتصف القرن الّتاسع عرش، وهذا ما جعله 
خيار بريطانيا لالستيالء عىل نفطه؛ لتغذية ُأسطوهلم يف املحيط اهلندّي والبحر 

املتوّسط)27(.
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املبحث الثاين

يا�صّية يف الب�صرة والعالقة العثمانّية الربيطانّية الزعامة ال�صِّ

كان الّسّيد طالب النقيب)28( قبيل احلرب أقوى شخصّية يف منطقة البرصة، 
وكان -هو- والّشيخ خزعل)29( والّشيخ مبارك عىل صلة باإلنكليز، ويعملون 
كان  احلرب  العثامنّية  الّدولة  دخول  وعند  العراق،  يف  القومّية  احلركة  نرش  عىل 
اإلنكليز يأملون من الّسّيد طالب أْن يقف إىل جانبهم عىل نحو ما فعل صاحبه، 

ولكن أملهم هذا خاب)30(.
كان بوالرد (Bollard) يتوىّل القنصلّية الربيطانّية يف البرصة قبل احلرب، وحني 
دخلت الدولة العثامنّية احلرب غادر هذا الّرجل البرصة، واخّتذ مقّره يف املحّمرة؛ 
إىل  يدعوه  النقيب  الّسّيد طالب  إىل  رّسًا  أرسل  ثّم  رّيس،  احلاّج  دار  نزل يف  إْذ 
مقابلته يف املحّمرة، وقد استجاب األخري لدعوته، فركب زورقًا بخارّيًا أوصله 
إىل مقّر الّشيخ خزعل يف املحّمرة، ومن هناك ذهب بصحبة خزعل ملقابلة القنصل 

نت مايأيت)32(: الربيطايّن بوالرد)31(، وقّدم األخري مقرتحات حكومته، وتضمَّ
الحتالل  الفعلّية  املساعدات  مجيع  للحلفاء  النقيب  طالب  الّسّيد  م  يقدِّ  -1

البرصة.
النقيب  طالب  الّسّيد  بتنصيب  املتمثِّلة  وعودهم  بتنفيذ  اإلنكليز  يتعّهد   -2
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حاكاًم عاّمًا لوالية البرصة، ولوائي الناصّية والعامرة. 
موظَّفني  وتعيني  احلكومّية،  الدوائر  يف  رسمّية  لغة  العربّية  الّلغة  جعل   -3

عراقّيني يف مجيع مناصب القضاء.
4- إعفاء أمالك الّسّيد طالب النقيب وأمالك ُأرسته من الرسوم األمريّية.

إّن هذه املقرتحات -ويف ضوء وجهة النظر بشخصّية طالب النقيب- حتتِّم 
استجابة رسيعة وإجيابّية هلا، إاّل أّن الواقع عكس ذلك متامًا، فقْد طلب النقيب 
مقرتحات  م  قدَّ املهلة  هذه  ضوء  يف  جيِّدة،  بصورة  رات  املربِّ هذه  لدراسة  مهلة 
نت  وتضمَّ الّسابقة،  العروض  عىل  الّردَّ  مثَّلت  الربيطايّن  للقنصل  جديدة 

مايأيت)33(:
العثاميّن؛ لذلك  التخّلص من نري االستعامر  العربّية ترغب يف  البالد  إّن   -1
فهو مستعّد إلعالن الثورة ضّد الرّتك مستعينًا بالضّباط واجلنود العرب والعشائر 

العراقّية، بدون تدّخل اجليش الربيطايّن.
الح والطائرات والفنِّّيني. وه بالسِّ 2- عىل اإلنكليز أن يمدُّ

3- أن تبقى البواخر والقطاعات البحرّية واإلنكليزّية يف اخلليج خارج مياه 
شّط العرب.

س دولة مستقلَّة دستورّية حتت محاية اإلنكليز،  4- إذا تّم إخراج الرّتك، تؤسَّ
ملكّية أو مجهورّية، حسب رغبة الّشعب.

عىل  قرضًا  ُتعدُّ  الثورة  مساندة  يف  اإلنكليز  يتكّبدها  التي  النفقات  إّن   -5
دها عىل شكل أقساط من امليزانّية، وتنتهي احلامية بتسديده، وتبقى  البالد، ويسدِّ

االمتيازات االقتصادّية وحدها نافذة.
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6- أْن تصبح هذه الرّشوط أساسًا ملعاهدة دولّية يوقِّع عليها مندوب رسمّي 
عن احلكومة الربيطانّية.

رفضتها،  بل  الربيطانّية،  احلكومة  قبل  من  القبول  املقرتحات  هذه  تلَق  مل 
ري باملقرتحات التي عرضها القنصل الربيطايّن، ومن  ت عىل رضورة السَّ وأصَّ
ل املقرتحات التي ختدم  د أّن طالبًا النقيب فضَّ خالل املقارنة بني املقرتحات يتأكَّ

العراق عىل تلك التي ختدمه شخصّيًا)34(.
هذه األفكار وردت عند سليامن فييض، إاّل أهّنا ال تتطابق مع ما ورد يف مصادر 
أو  شيخًا،  بوصفه  به  لالعرتاف  طلبًا  قّدم  النقيب  طالبًا  أّن  د  تؤكِّ التي  أخرى، 
أمريًا للبرصة، حتت احلامية الربيطانّية، براتٍب شهريٍّ قدره ألفي جنيه إسرتلينّي، 
ّية للمنطقة املحتّلة. إزاء ذلك، بعث طالب النقيب  حمسومًا من الواردات املحلِّ
د فيها أّنه ال يوافق عىل ذلك،  رسالة أوضح فيها موقفه من إصار بريطانيا، أكَّ
بأّن  تقتنع  بريطانيا  املوقف جعل  إّن هذا  العثامنّيني مهام كلَّف األمر.  وسيعضد 
حسب  العثامنّيني  وسُيساند  بريطانيا،  أعداء  حقل  يف  نفسه  وضع  النقيب  طالبًا 
ي كاّمشة اإلنكليز والعثامنّيني.  النقيب بني فكَّ ما جاء يف رسالته. أصبح طالب 
املنديل،  الّلطيف  وعبد  الّصانع،  باشا  وأمحد  النقيب،  طالب  من:  كلٌّ  واجتمع 
وسليامن فييض، وقّرروا أْن ُيغادر طالب النقيب وسليامن فييض البرصة إىل مكان 

آخر؛ ختّلصًا من الكاّمشة)35(.
إىل  النقيب  طالب  كسب  يف  اإلنكليز  أمل  ينقطع  مل  ذلك،  من  غم  الرُّ وعىل 
الّسابقة،  مقرتحاهتم  عىل  طفيفة  تعديالت  إجراء  طريق  عن  وذلك  هم،  صفِّ
ومَحََلها إىل البرصة احلاجُّ مصطفى النورّي، معتمد الّشيخ خزعل، وتضّمنت ما 
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يأيت)36(:
]يلتزم الّسّيد طالب النقيب جانب احلياد يف أثناء احلرب، مقابل ذلك وعد 
اإلنكليز بجعله حاكاًم مدى احلياة عىل العراق من الفاو إىل آخر نقطه يصل إليها 
االحتالل، ويبدو أّن اإلنكليز كانوا يعتقدون أّن طالبًا النقيب يلهُث وراء اجلاه 
واملال، فمن الطبيعّي أْن يكون جوابه إجيابّيًا، إاّل أّن واقع جوابه عكس ذلك، 
أرفض كلَّ مقرتح من هذا  إيّن   ...( سالة:  بالرِّ الذي جاء  ذاته  الّشخص  ومحلُه 
ُيعينكم عىل استعامر  َمن  فابحثوا عن  الّسفر إىل نجد،  القبيل، وقْد عزمُت عىل 
ين حريٌّ به أن  بالده، واعلموا أّن الذي ال يرىض بحكم العثامنّيني إخوانه يف الدِّ

يأبى حكم اإلنكليز([)37(.
إّن وجهة نظر اإلنكليز أثبتت صّحتها فيام بعد، عندما جرت عملّية اختيار 
َملك عىل العراق، وأّنه يرفض أن يكون امللك أحد أبناء الرّشيف حسني، وقام 
بجوالت لكسب األتباع واملؤيِّدين يف أنحاء العراق، ولكنّه فشل يف ذلك)38(، 
البرصة  مدينة  عىل  سيطر  النقيب  طالبًا  بأّن  الفكرة،  هذه  بيل(  )املس  وأّكدت 
ى الّسلطة العثامنّية، وتعّهد لإلنكليز للقيام بثورة عربّية لقاء  سنني مريرة، وحتدَّ

اعرتافنا به أمريًا للمنطقة)39(.
قبل  البرصة أضحى خطرًا عىل حياته من  بقاءه يف  أّن  النقيب  اعتقد طالب 
الّسلطات العثامنّية والربيطانّية، فقّرر الّسفر إىل الكويت، ورافقه سليامن فييض 
وعبد الوهاب املنديل والّشيخ أمحد اإلبراهيم وعبد الكريم الّدخيل، واسُتقبل 
وبريطانيا  الكويت  شيخ  بني  اجليِّدة  العالقة  أّن  ويبدو  شيخها،  قبل  من  الوفد 
الربيطايّن  القنصل  النقيب عن طريق  اللِّقاء مع طالب  ر  تكرِّ أْن  شّجع األخرية 
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الّصباح،  مبارك  الّشيخ  وحضه  اللِّقاء،  وحتّقق  كري(،  )الكرنك  الكويت  يف 
الّرفض  النقيب  ر  وكرَّ ذاهتا،  الّسابقة  املقرتحات  الربيطايّن  القنصل  وعرض 

ذاته)40(.
بالطروحات  النقيب  طالب  إقناع  إمكان  عدم  الربيطايّن  القنصل  ن  تيقَّ لقْد 
التي عرضها يف اللِّقاءات الّسابقة؛ لذلك ُدعي األخري إىل مقّر القنصلّية الربيطانّية 
بحّق  الّصادرة من حكومته  التعليامت  القنصل  أوضح  اللِّقاء  الكويت، ويف  يف 
طالب النقيب، التي تنصُّ عىل نقل طالب النقيب إىل باخرة راسية قرب الفاو، 
التي يقيم فيها )بريس كوكس()41(، ويبقى هناك حّتى احتالل البرصة، بعد ذلك 
يدخل طالب النقيب بوصفه حاكاًم سياسّيًا، والّسري )بريس كوكس( يصبح ممثِّاًل 
للحكومة الربيطانّية. استقبل طالب النقيب هذه الفكرة باملعارضة، بل رفضها 
رفض  حالة  يف  أّنه  أّكدت  الربيطانّية  احلكومة  أّن  إاّل  شنيعة،  وصمة  وعّدها 
اجلّيدة  الّصباح لكي يستثمر عالقته  مبارك  الّشيخ  الفكرة البّد من توجيه  هذه 
مبارك  الّشيخ  الطرفني، وعرض  اللِّقاء بني  الربيطايّن، وتّم  لتنفيذ املرشوع  معه 
الّصباح الفكرة عىل طالب النقيب، وكانت النتيجة مشاّدة كالمّية بني الطرفني 
د منع  أهناها الّشيخ مبارك بأّن التعليامت الواردة إليه من اإلدارة الربيطانّية تؤكِّ
طالب النقيب من الّسفر، وأوضح هذه الفكرة سليامن فييض، بقوله: »إّنه مضطّر 
إىل  بالتوّصل  انتهت  األزمة  إّن  أوامرهم«.  خمالفة  يستطيع  وال  اإلنكليز،  لتلبيه 
يؤثِّر ذلك يف  الكويت ِخلسة، بحيث ال  حلٍّ وسط عن طريق االنسحاب من 

العالقات )الكويتّية-الربيطانّية()42(.
توّجه طالب النقيب بعد هذه األزمة إىل منطقة بريدة، والتقى فيها عبد العزيز 
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أّن  النقيب يف كلمته  اللِّقاء أّكد  الثاين عام )1914(، ويف  آل سعود، يف ترشين 
ّق  ين قاصدين احتالهلا وفرض الرِّ اإلنكليز هامجوا البرصة بلد إخوانكم يف الدِّ
الفعل  رّد  وكان  العربّية،  النخوة  باسم  املساعدة  طلب  األخري  ويف  والعبودّية، 
العزيز  عبد  قّوات  أّن  يعني  وهذا  لبَّيك،  قوله:  سعود،  آل  العزيز  لعبد  الرّسيع 
آل سعود مل تكن جاّدة؛ ألّنه خيشى احتالل مرافئه من قبل اإلنكليز، ووقع هنا 
إن  اإلنكليز  قبل  من  نفوره  زوال  وبني  العربّية،  النخوة  لنداء  االستجابة  بني 
وقف أمامهم؛ لذلك بعث رسالة إىل الرّشيف حسني أمري مّكة كتبها له سليامن 
إاّل  العثامنّيني،  ومساندة  للمساعدة  النقيب  طالب  ُعروض  فيها  أوضح  فييض 
إّن اجلواب مل يصل، ما دفعه للكتابة مّرة ثانية طالبًا اإلرشادات يف هذا الظرف 

الّدقيق، وبعكسه سيتوّجه إىل العراق لدعم طالب النقيب)43(.
عقد عبد العزيز آل سعود اجتامعًا حضه طالب النقيب وسليامن فييض وعبد 
الوهاب املنديل، وأبلغهم بنّيته خروج جيشه إىل العراق يوم )28 ترشين الثاين 
عام 1914(، إاّل أّن طالبًا النقيب كان يشّك يف اندفاع عبد العزيز آل سعود، وقْد 
د دخول اإلنكليز البرصة، وأطلع عبد  صدق توّقعه عندما وصلت الّرسائل تؤكِّ
حًا هلم عدم جدوى العمل املخطَّط  العزيز آل سعود ضيوفه عىل الّرسالة موضِّ

للتنفيذ)44(.
ضوء  ويف  جّدًا،  صعٍب  موقٍف  يف  النقيب  جعلت  التطّورات  هذه  إّن 
النقيب  طالب  يِّد  السَّ يستسلم  أْن  عىل  املوقف  استقرَّ  متَّت  التي  املناقشات 
لإلنكليز، ولكن برشط أن يسمحوا له بالّذهاب إىل بومبي؛ وبسبب التطّورات 
املذكورة كتب عبد العزيز آل سعود رسالة إىل بريس كوكس محلها سليامن فييض 
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ُتفيد أّن لديه اتصاالت مع احلكومة الربيطانّية قبل احلرب منذ أّيام الّلورد كتشنر 
احلكومة  خدمة  يف  أّنه  كذلك  د  وتؤكِّ مرص،  يف  كان  حينام   (Lord Kitechener)

أّنه  فيها  د  أكَّ فقْد  الّرسائل،  هذه  عىل  كوكس  بريس  جواب  أّما  الربيطانّية)45(، 
سيلقى من الّسلطات املسؤولة يف بومبي غاية اإلكرام؛ وُسلِّمت جوازات سفر 
يِّد طالب النقيب ولوليِّه وبعض خدمه، ومتّت مغادرته يوم )9 كانون الثاين  للسَّ
قّدم  عندما  خدماته  لعرض  النقيب  طالب  سعى  بومبي  ومن   ،)1915 عام 
التامس إىل نائب امللك يف اهلند بإبداء اعتذاره عن موقفه الاّل تعاوين خالل األّيام 
األوىل للحرب، وهو مستعدٌّ -اآلن- متامًا لوضع نفسه حتت ترّصف احلكومة 
صديقًا  وليس  حليفًا  نفسه  ُيِعدُّ  وهو  إمكاناته،  بكلِّ  ومساعدهتا  الربيطانّية 
النقيب مل جُتِد نفعًا، ومل يعد من منفاه إاّل يف  إّن كلَّ حماوالت طالب  لربيطانيا. 

)28 شباط عام 1920()46(.



جمّلة ف�صلّية حمّكمةتراث الب�صرة 364

االحتالُل الربيطاينُّ لواليِة الب�صرِة )1914-1915م(

املبحث الّثالث

احتالل بريطانيا ولية الب�صرة

عّدَت بريطانيا العراق جماالً مغلقًا لصاحلها، تراقب وباستمرار ما جيري يف 
جعل  ما  وهذا  ما،  يومًا  هلا  أيلولته  إمكان  عينيها  نصب  وضعْت  وقد  ساحته، 
أصبح  »إذا   :)1913( عام  يقول  الربيطانّية  اخلارجّية  وزارة  يف  كبريًا  مسؤوالً 
تقسيم األمالك العثامنّية يف آسيا أمرًا واردًا، فإنَّ ما بني النّهرين هو اجلزء الذي 
ز أنظارنا عليه«. وهذا يعني أّن فكرة الغزو العسكرّي لوالية البرصة  جيب أْن نركِّ
نشوب  من  سنوات  قبل  الربيطانّيني  ياسّيني  السِّ بعض  أذهان  يف  تدور  كانت 
بريطانيا  بني  العقبة  أزمة  أثناء  يف  أّنه  ذلك  عىل  والّدليل  األوىل،  العاملّية  احلرب 
عىل  للضغط  البرصة  احتالل  فكرة  ُطرحت   )1906( عام  العثامنّية  والدولة 
لت عّدة مّرات، حّتى اندالع نريان احلرب العاملّية  الدولة العثامنّية، غري أهّنا ُأجِّ
احلملة  إلرسال  باالستعداد  الربيطانّية  املختّصة  الّسلطات  قرار  فصدر  األوىل، 

العسكرّية باجتاه البرصة عن طريق البحرين)47(.
ففي )6 ترشين الثاين عام 1914( نزلت إىل الرّب يف مصبِّ شّط العرب القّوة 
بة للعمل بقيادة اجلنرال  الربيطانّية اهلندّية التي كانت حمتشدة يف البحرين، ومتأهِّ
ديالمني، فاستولت عىل قلعة الفاو بحامية قصف املدفعّية البحرّية)48(. ويف يوم 
يف  رسّية  تركت  أْن  بعد  البواخر  الربيطانّية  القّوات  ركبت  الثاين(،  ترشين   7(
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ر اجلنرال ديالمني النزول يف هذه  مت شامالً إىل موقع الّسنّية؛ إذ قرَّ الفاو، وتقدَّ
املنطقة، واستمّرت عملّية اإلنزال إىل يوم )10 ترشين الثاين(. ويف خضم تلك 
ٍر؛  إاّل يف وقٍت متأخِّ الفاو  العثامنّية عىل علٍم بسقوط  القيادة  األحداث، مل تكن 
نظرًا إىل انقطاع االتصال، وعند ورود املعلومات بذلك أوفد العثامنّيون الفرقة 
فة من )3( أفواج وبطرّية ملهامجة الربيطانّيني، وقْد علم الربيطانّيون  )38( املؤلَّ
وا هلا، وصّدوا اهلجوم  هبذه احلركة بوساطة شيخ املحّمرة )شيخ خزعل(، فاستعدُّ
الثاين بخسائر طفيفة للطرفني، وانتهت بذلك )معركة  ليلة )10-11( ترشين 
الّسنّية(، وانسحب العثامنّيون شامالً، وقْد قّرر اجلنرال )ديالمني( االنتظار يف حملِّه 
لوصول التقويات، وقْد وصل اجلنرال )آرثر باريت(، مع اللِّواء )18(، ولواء 
باإلنزال  القّوة  الثاين(، ورشعت  يوم )14 ترشين  الّسنّية  إىل  الّصحراء  مدفعّية 
يف اليوم نفسه. ويف اليوم ذاته استلم اجلنرال باريت برقّية من اهلند بتعيني والية 
البرصة هدفًا لقّواته، وكانت القّوات العثامنّية خالل هذه املّدة حتتشد يف سيحان 
الثاين حتّرك  يوم )15( ترشين  الربيطايّن. ويف  املعسكر  أميال من  بعد )4(  عىل 
رضبة  إلنزال  مدفعّية  ولواء  مشاة  أفواج  بثالثة  ر  تقدَّ قّوة  مع  ديالمني  اجلنرال 
كبرية،  بعد خسائر  العثامنّيون  وانسحب  فعاًل،  ذلك  له  وتّم  العثاميّن،  باملعسكر 
وعادت القّوة الربيطانّية إىل معسكرها، وُعرفت املعركة باسم )معركة سيحان(، 
، و)8( مدافع،  وكانت القّوة العثامنّية املشتبكة يف املعركة حدود )2000( جنديٍّ
ويف اليوم التايل )16 ترشين الثاين(، قّرر اجلنرال باريت احلركة شامالً إىل مسافة 
الّشيخ  قلق  إىل  بالنظر  اليمنى  ّفة  الضِّ عىل  املحّمرة  مقابل  للتعسكر  أميال   )8(

خزعل من اهلجوم عليه)49(.
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ويف يوم )17 ترشين الثاين(، رشع اجلنرال باريت بالتقّدم شامالً، وحصلت 
املقّدمة عىل التامس بالعثامنّيني يف موقع )ساحل( يف منطقة كوت الزين، فانفتح 
اللِّواءان )16( يف اليمني، و)18( يف اليسار، وكانت البحرّية تقوم بإسناد مؤثِّر 
 )1500([ أفواج   )4( بلغت  فقْد  العثامنّية،  القّوات  أّما  النّهر،  من  بمدافعها 
اضطّر  الربيطايّن،  للضغط  ونتيجة  متطّوع[.   )1000( مدافع،   )8( بندقية، 
العثامنّيون لالنسحاب شامالً)50(، وعسكرت القّوة الربيطانّية يف موقع )ساحل( 
والتحقت  املحّمرة،  محاية  تأّمنت  وبذا  العرب.  الكارون يف شّط  مصبِّ  مقابل 
االتصال  تأمني  وتّم  الربيطانّية،  باحلملة  الكارون  هنر  يف  املوجودة  فن  السُّ
العثامنّية،  املصادر  يف  الّساحل(  )معركة  باسم  املعركة  هذه  وُعرفْت  باملحّمرة، 

ومعركة )كوت الّزين( يف املصادر الربيطانّية)51(.
قامت القيادة العثامنّية بسدِّ شّط العرب، وذلك بإغراق بعض الّسفن، ووضع 
البواخر  إليقاف  اجلزر؛  من  وغريها  )البلجانّية(  جزيرة  يف  ومدافع  حاميات 
الربيطانّية، إاّل إّن تضعضع معنويات احلاميات العثامنّية نتيجة قتاالهتا الفاشلة، 
 20-19( ليلة  البرصة  عن  اجلالء  قرار  إىل  أّدى  العسكرّي،  املوقف  ورداءة 
القرنة، وبجزء  القسم األكرب نحو  بانسحاب  الثاين(. ورُشع يوم )20(  ترشين 
الربيطانّيون  علم   )20( يوم  ويف  والنّاصّية،  اخلميسّية  باجتاه  فوج  حدود  يبلغ 
الّسفن،  مت  فتقدَّ البرصة،  من  العثامنّيني  بانسحاب  خزعل  الّشيخ  طريق  عن 
الثاين(، ودخل  يوم )21 ترشين  البرصة  بسهولة، ووصلت  احلاجز  واجتازت 
 )28( مسري  بعد  رسمّية  بصورة  البرصة  الربيطانّية  القّوات  من  األكرب  القسم 
عام 1914()53(. ويف  الثاين  يوم )22 ترشين  البرصة  إىل  الّساحل  من  مياًل)52( 
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ذلك أصدر الّسري بريس كوكس باسم القائد العاّم بيانًا، يقول: »... ومل يبَق من 
الربيطايّن،  العلم  رفع يف حمّلها  فقْد  املنطقة،  اآلن يف هذه  العثامنّية يشء  اإلدارة 
الّدينّية  ّية والعدالة بالنسبة لشؤونكم  الذي سوف تتمّتعون يف ظلِّه بمنافع احلرِّ
والدنيوّية معًا. وُأصدرت األوامر املشّددة جلنودي املظّفرة بأْن يعاملوا السّكان 
امللقاة عىل عاتقهم،  بالواجبات  قيامهم  تاّمني عند  بوجه عاّم وبصداقة وتقدير 

وعليكم أنتم أْن تعاملوهم باملعاملة نفسها«)54(.

التقّدم نحو الُقرنة واحتاللها 

بعد أْن تّم للربيطانّيني احتالل البرصة، أرسل اجلنرال باريت تقريرًا إىل اهلند 
يف )29 ترشين الثاين( أوضح فيه أّنه يرغب يف ترصني املوقف يف البرصة بالتقّدم 
واقرتح  الّشامل،  من  البرصة  فيها حلامية  موقع مستحكم  وتأسيس  القرنة،  نحو 
أميال شامل   )5( الّشعيبة  موقع  البرصة يف  آخر غرب  موقع مستحكم  تأسيس 
الّزبري حلامية البرصة من الغرب. ويف يوم )3 كانون األّول عام 1914(، تلّقى 
مرّبراته  وكانت  القرنة)55(،  الحتالل  التقّدم  عىل  باملوافقة  قرارًا  باريت  اجلنرال 

هلذا التقّدم: 
ّية موقع القرنة عسكرّيًا بوصفها ملتقى دجلة والفرات. أ- أمهِّ

ب- الّسيطرة عىل مجيع جمرى شّط العرب املساعد عىل سري الّسفن الكبرية. 
ج- الّسيطرة عىل منطقة زراعّية غنّية.

د- التأثري املعنوّي عىل القبائل)56(.
حكمت  وقْد  جندّي،   )800( من  فة  مؤلَّ القرنة  يف  العثامنّية  القّوات  كانت 
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مواقعها يف جنوب وغرب املدينة، وهلا قّوة احتياطّية بموقع )صخريجيه( )14( 
، و)6( مدافع، وكانت هناك قّوة  فة من )2500( جنديٍّ مياًل شامل القرنة، مؤلَّ
فة من )400(  ّفة اليرسى من هنر دجلة، مؤلَّ ُأخرى يف موقع )مزيرعة( عىل الضِّ
فة من فوجني  ، ويف يوم )3 كانون األّول(، أوقد اجلنرال باريت قّوة مؤلَّ جنديٍّ
هندّيني مع سفن حربّية )أودن، سبيكل، الورنس، اويس بىل، وماينزز(، ونزلْت 
ّفة اليرسى من هنر دجلة شامل الّسويب  هذه القّوة يوم )4 كانون األّول( عىل الضِّ
وطردت  العثاميّن،  املزيرعة  موضع  القّوة  هذه  هامجت  وقْد  املزيرعة،  جنوب 
مهامجة  من  متّكنه  عدم  من  قائدها  حتّقق  ومّلا  فادحة،  خسائر  وكّبدهتا  حاميته، 

الُقرنة انسحب إىل معسكره يف الّسويب، وعاد العثامنّيون إىل املزيرعة)57(.
لقيادهتا،  فراي  اجلنرال  وأوفد  الربيطانّية،  القّوات  باريت  اجلنرال  عّزز 
رت  وهامجت هذه القّوة موقع املزيرعة العثاميّن ثانيًة يوم )7 كانون األّول(، وطهِّ
ّفة اليرسى من العثامنّيني، ويف صباح )8 كانون األّول(، استمّر االستطالع  الضِّ
يردًا،  للعبور، وكان عرض هنر دجلة يف حينه )130(  للعثور عىل حمّل صالح 
نت القّوات الربيطانّية باإلفادة من املهيالت، وغفلة العثامنّيني، من مترير  وقْد متكَّ
ال  قليلة  بخسائر  وذلك  األّول(،  كانون   8( يوم  طّيار  جرس  ونصب  فوجني، 
ّفة اليمنى، ويف  تتجاوز )23( شخصًا، معظمهم جرحى، وبانت القّوة عىل الضِّ
ليلة )8-9( عرض العثامنّيون التسليم، وتّم ذلك فعاًل، ففي يوم )9( استسلمت 
فة من )45( ضابطًا، و)989( مراتب،  احلامية العثامنّية بدون قتال، وكانت مؤلَّ
العامرة،  شطرة  إىل  )صخريجيه(  قّوة  انسحبت  ذلك،  أثر  وعىل  مدافع؛  و)4( 
فة من: رسيتي  وبتسليم القرنة قّرر اجلنرال باريت حتصينها ووضع حامية هبا، مؤلَّ
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تي مدفعّية، ورسّية هندسة، ولواء مشاة، وخدمات ملحقة)58(. خّيالة، وبطريَّ

عيبة معركة ال�صُّ

أعادت احلكومة العثامنّية تأسيس التامس مع الربيطانّيني عىل قناة الّروطة)59(، 
بعد سقوط الُقرنة، وقْد أّثر سقوطها تأثريًا كبريًا عىل املقّر العاّم العثاميّن؛ إْذ تّم 
تعيني العقيد سليامن العسكرّي ملنصب القيادة العاّمة يف العراق، وكان ضابطًا 
عت القيادة العسكرّية  جريئًا، ولكنّه قليل اخلربة، وكثري الثِّقة بالعشائر)60(، ووزَّ
جبهة  الّشعيبة،  جبهة  هي:  جبهات،  إىل  والعشائرّية  النظامّية  القّوات  العثامنّية 
عندما  الطرفني  بني  نشبت  التي  املعارك  ُأوىل  وكانت  األحواز.  وجبهة  الُقرنة، 
قام اجليش الربيطايّن بمحاولة اخرتاق الّروطة عىل هنر دجلة شامل القرنة، ولكّن 
واحتلَّت  االنسحاب،  عىل  وأجربهتا  هلا،  تصّدت  والعشائر  العثامنّية  القوات 
كان  التي  األحواز،  يف  املعارك  ثاين  الكرخة  معركة  وكانت  مواقعها،  العشائر 
الّروطة  يف  املناوشات  وخالل  موقفه...)61(.  يف  دًا  مرتدِّ خزعل  الّشيخ  أمريها 
إىل  وُأخل  الثاين عام 1915(،  كانون  العسكرّي يف )20  العقيد سليامن  ُجرح 
جبهة  لقيادة  بكر(  قرة  )كاظم  العقيد  العاّمة  العثامنّية  القيادة  فأوفدت  بغداد، 
ها سليامن العسكرّي، واقرتح  العراق وكالة، ولكنّه مل يوافق عىل اخلّطة التي أعدَّ
خّطة بديلة هلا، طالبت بزيادة عدد اجلنود النظامّيني، إاّل إّن املقّر العاّم أّيد خّطة 
أْن ُيدير احلركات العسكرّية بنفسه، عىل  سليامن العسكرّي، الذي كان قْد قّرر 

غم من عدم شفائه التاّم)62(. الرُّ
الزاحف  األيمن  اجلناح  عىل  ز  تركِّ العسكرّي،  سليامن  القائد  خّطة  كانت 
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باجتاه الّشعيبة، ومنها إىل البرصة؛ ولذلك حشد القسم األكرب من قّوات العشائر 
املتطّوعة يف منطقة النّاصّية )مركز حمافظة ذي قار( حالّيًا، الذين بلغت أعدادهم 
)12000( ألف مقاتل عريّب من عشائر الفرات األوسط واجلنوب، و)2000( 
عني للجهاد يف تلك املعركة كانت  مقاتل كردّي وتركاميّن، علاًم أّن أعداد املتطوِّ
ع  يف تزايد مستمّر حّتى بلغت األعداد النهائّية بني )20-30( ألف جماهر متطوِّ

وفقًا للمصادر العثامنّية)63(.
اختارت القيادة العثامنّية موقعها بني أدغال منطقة الربجسّية عىل ُبعد عّدة 
كيلو مرتات من جنوب رشقي الّشعيبة، وكانت قّوات اجليش العشائرّي تتأّلف 
يوانّية، والناصّية، والّساموة، وآل  من خمتلف عشائر العراق، مثل: عشائر )الدِّ
فتلة من املشخاب، وآل شبل، واخلزعل، وبني حجيم، والظوامل، وآل أزيرج(، 
عون املجاهدون من األكراد والرّتكامن، فقْد كان معظمهم من عشائر  أّما املتطوِّ
يرافق  أْن  -آنذاك-  املّتبعة  األعراف  ضمن  من  كان  وقْد  واهلاموند،  اجلاف 
القائد  واعتمد  احلسينّية)64(،  الّسادة  من  البارزة  الّشخصّيات  أحد  عشرية  كّل 
والوطنّية  الّدينّية  الّشخصّيات  عىل  العشائر  تلك  قيادة  يف  العسكرّي  سليامن 
ين  ذات التأثري الشعبّي من جمتهدين أو نّواب أو شيوخ عشائر، مثل: )ضياء الدِّ
الرّزاق  عبد  الّسّيد  )املجتهد  -مثاًل-  الّدين  رجال  ومن  أزميت(،  ناب  بك 
احللو)65(، والّسّيد حمّمد سعيد احلّبويّب()66(، ومن شيوخ العشائر )عجمي باشا 
الّسعدون(، ومن شيوخ العشائر األكراد والرّتكامن )عبد اهلل صايف بك اليعقويّب 
ين. كان احلّبويّب واحللو جمتهدين من  نائب كركوك()67(، وغريهم من رجال الدِّ
النجف، وعمل احلّبويّب لصالح السّيد كاظم اليزدّي مبارشة)68(، وأصبحا من 
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عني العرب، يف  قادة القّوات يف املعركة ذاهتا، فقْد قاد احللو )400( من املتطوِّ
حني قاد احلّبويّب املجاهدين إىل جانب الّشيوخ )خّيون العبيد، وعبد اهلل الفالح 
األكراد،  دور  أّما  العثاميّن)69(.  للجيش  اليرسى  اجلبهة  جناح  إىل  الّسعدون( 
فكان مهاّمً -أيضًا- يف معركة الّشعيبة، فمثاًل جلب أمحد بن كاكا )3000( من 

املجاهدين، وهو نفسه ُجرح يف املعركة)70(.
فضاًل عن القّوة العثامنّية الكبرية، فقْد واجه الربيطانّيون بيئة أكثر صعوبة من 
البيئة التي واجهها يف احلمالت العربّية والعسكرّية الّسابقة، بعد احلرب العاملّية 
سامء  عىل  الّسيطرة  من  الربيطايّن  امللكّي  اجلّو  سالح  انتشار  مّكن  فقْد  األوىل، 
العراق بسهوله؛ إذ مل تكن موجودة طائرات عسكرّية يف العراق عام )1915(، 
ومنع الرّساب حماوالت تقدير املسافات بني املواقع الربيطانّية والعثامنّية، ينضاف 
إىل ذلك انتشار احلرارة الّشديدة والّذباب الذي رافق كالًّ من الضّباط واجلنود، 
وطبيعة األرض زادت الطِّني بّلة؛ إْذ يف نيسان كان موسم الفيضانات، ونتيجة 
لذلك انقطعت القّوات الربيطانّية عن القاعدة يف البرصة وفقًا لنون، فاألرض 
ذلك  وبسبب  أقدام؛   )4( إىل  قدم   )1( بني  املياه  غّطتها  والّشعيبة  البرصة  بني 
يها  التي يسمِّ الّصغرية  بالّزوارق  إاّل  تتجاوزها  أْن  الربيطانّية  القّوات  تتمّكن  ال 
من  الربيطانّية  البحرّية  املياه  ضحالة  منعت  كلِّه،  ذلك  وفوق  )بلم(،  الّسّكان 
البيئة جعلت  البحرّية، وتلك  املدفعّية  إسناد  توفري  الّشعيبة لغرض  إىل  التقّرب 
القّوات الربيطانّية ُعرضة للخطر الّشديد، ومع ذلك فشلت القيادة العثامنّية يف 

انتهاز الفرصة التي أتاحتها هلم البيئة)71(.
بني  الّشعيبة  معركة  البداية يف  منذ  الروئ  واضحة يف  اختالفات  هناك  كان 
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العشائر  قادة  من  حلفائه  وبني  العسكرّي،  سليامن  العثاميّن  العسكرّي  القائد 
القّوات  العسكرّي بحرص  القائد  واألملان  العراقّيني  القادة  نصح  فقْد  العراقّية، 
الربيطانّية يف الّشعيبة، واستغالل فيضانات املنطقة التي جعلْت صلتهم بالبرصة 
عني للتحّرش بالقّوات الربيطانّية، وكان ذلك منهجًا  ضعيفة، واستخدام املتطوِّ
صاحلًا تستخدمه القّوات العربّية يف مباغتة القّوات النظامّية، خصوصًا أّن تلك 
لكّن  التقليدّية،  املعارك  من  أكثر  الغزوات  يف  األسلوب  هذا  اعتادت  القّوات 
النظامّية  العثامنّية  القّوات  هجوم  وأعلن  النصيحة،  تلك  جتاهل  سليامن  القائد 
األمامّية عىل القّوات الربيطانّية مبارشة، ما جعله هدفًا لقّوات املدفعّية الربيطانّية 
بشكٍل كامٍل، وأصبحت املواقع الربيطانّية يف املوقف املمتاز لتدافع ضّد اهلجوم 
العثامنّية  القّوات  اكتشاف  يف  جواسيسهم  شبكات  نجاح  بسبب  العسكرّي؛ 
مة، ما سمح للربيطانّيني بتقويِة دفاعهم قبل وصول العثامنّيني إليها، السّيام  املتقدِّ
أّن املدفعّية الربيطانّية كانت قّوة حاسمة يف ذلك املوقف، فقد استطاعت تلك 
القّوة إسكات املدفعّية العثامنّية خالل )15( دقيقة فقط من بدأ اهلجوم العثاميّن 
ن العثامنّيون من التقّدم سوى )1000( ياردة،  ليلة )11-12( نيسان، ومل يتمكَّ

ووجدت اهلجوم ليلة )12-13( بدون نتيجة)72(.
رًا اجلنرال  ويف الّصباح الباكر من يوم )13 نيسان(، وصل إىل الّشعيبة مؤخَّ
)ميلز( (Meals)، الذي بادر هبجوم سالح الفرسان، تسنده املدفعّية، ضّد املواقع 
غم من أّن املواقع العثامنّية كانت قوّية  العسكرّية العثامنّية يف التلِّ الّشاميّل، عىل الرُّ
جّدًا، وكان بإمكاهنم صّد هجوم اجلند، ولكّن سالح الفرسان عانى من إصابات 
كثرية، بام يف ذلك القائد الربيطايّن )املجور ويلر( (Wheeler) مع ضابط هندّي، 
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 (Delamain))ديالمني( اجلنرال  قادة  الذي  الاّلحق  اهلجوم  أّن  ومع  وغريهم. 
حظي باملزيد من النجاح، فقْد هجمت ثالث كتائب من املشاة مسندة باملدفعّية، 
درجة  الربيطانّيون  عّد  ولذلك  الّشاميّل،  التلِّ  من  العثامنّية  القّوات  طرد  وتّم 
الربيطانّية )1٫000( من  للمصادر  َوفقًا  العثامنّيني  قتىل  وبلغ  كبرية،  االنتصار 

عني، وقبضوا عىل )1200( أسري، ومدفعني وعلم)73(. العثامنّيني واملتطوِّ
قّرر اللِّواء ميلز يف الّصباح أن يستمّر يف التقّدم حّتى وإْن كان الرّساب املستمّر 
ُيعيق جهود االستطالع وحتديد مركز القّوات العثامنّية، مع ذلك، ففي الّساعة 
احلادية عرشة تقريبًا استنتج الربيطانّيون أّن القّوات العثامنّية كانت موجودة يف 
خنادق عىل طول ثالثة أميال بني برج املراقبة وشامل غابة الربجسّية، وعىل الّرغم 
من أّن املدفعّية الربيطانّية كبحت ثبات اخلنادق العثامنّية، إاّل أّن وعورة األرض 
عرقلت تقّدم القّوات الربيطانّية، وتبادَل املشاة من الطرفني إطالق النريان حّتى 
أصبحت املعركة مأزقًا لعّدة ساعات، وبقي الوضع الربيطايّن يائسًا جّدًا، حّتى 
أليٌم،  مصاٌب  اجليش  وأصاب  الربيطانّية،  القّوات  عىل  اجلنود  ع  يوزِّ ميلز  كاد 
فضاًل عن استنزاف الذخرية؛ بسبب مقتل البغال التي كادت أن جتلب الّذخرية 
إىل اجلبهة، ومع ذلك، ففي الّساعة الرابعة والربع، أظهر جنود كتيبة الدرسيتس 
حراهبم، وأعلنوا تقّدمًا نحو املواضع العثامنّية، وتابعتهم بقّية القّوات الربيطانّية، 
إّن  إذ  التقّدم؛  ذلك  أسباب  إىل  بالنسبة  الوضوح  عدم  من  حالة  هناك  أّن  إاّل 
الكالم املذكور جاء َوفقًا لنون وآمره ميلز نفسه، يف حني َزعم )بركر( أّن القرار 
الاّلحق كان  القتال  فإّن  لنون  الدرسيتس، ووفقًا  كتيبة  لدى  فردّية  مبادرة  كان 
القّوات  هزيمة  يف  وتسّبب  ناجح،  لكنّه  ودموّيًا«،  بائسًا  وجيزًا،  رسيعًا  »عماًل 
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العثامنّية)74(.
العسكرّي  القائد سليامن  التعبوّي األساس يف خّطة  الّرغم من اخلطأ  وعىل 
الذي أّص عىل اهلجوم اجلبهوّي بدالً من إحكام احلصار عىل القّوات الربيطانّية، 
لذلك  اخلسائر؛  من  الكثري  األمر  بداية  يف  تكّبدوا  الربيطانّيني  أّن  إاّل  وإهنائها، 
أمرًا باالنسحاب، ولكن أخطاء تكتيكّية أّدت إىل  أْن ُيصدر  رأى اجلنرال ميلز 
اهنيار اجلبهة العثامنّية، ما أّدى إىل انتحار القائد سليامن باشا يف يوم )14 نيسان 
أن  العراقّيون  عون  واملتطوِّ النظامّية  العثامنّية  القّوات  عام 1915()75(، وكادت 
قوا نرصًا عسكرّيًا كبريًا رّبام أّدى إىل اهنيار عملّية االحتالل بالكامل، إاّل أّن  حيقِّ
الغبار  نتيجة حادث عريّض، أو لصدفة متّثلت يف  املفاجأة غري املحسوبة كانت 

الذي أثارته العجالت والبغال الربيطانّية املنسحبة)76(.
واحلاسمة  املهّمة  املعارك  بني  من  الّشعيبة،  معركة  غدْت  فقْد  ذلك،  ومع 
خالل احلرب العاملّية األوىل الحتالل العراق، وبلغت خسائر القّوات الربيطانّية 
فيها كبرية؛ إْذ بلغت )1200( بني قتيل وجريح، قابلها خسائر القّوات العثامنّية 
ين بحدود )6000( بني شهيد وجريح،  واملتطّوعني من أبناء العشائر ورجال الدِّ
أي: جتاوزت اخلسائر البرشّية فقط من الطرفني أكثر من )7000( قتيل وجريح، 
ّية األخرى يف غضون أربعة أّيام فقط يف مساحة صغرية من  فضاًل عن اخلسائر املادِّ
األرض)77(، ووصفها بعض القادة الربيطانّيني )بمعجزة الّشعيبة(؛ ألهّنم اعتقدوا 
أّن انتصارهم فيها أنقذهم من عواقب وخيمة، وملا استطاعوا األنسحاب املنظَّم 
من البرصة؛ لوجود مياه الفيضان واألوحال الواسعة بينهم وبني البرصة، إاّل أّن 
)الرسِّ أرنود يت ولسن( حاول التقليل من دور العشائر املشاركة يف تلك املعركة، 
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وعزا ذلك إىل عدم طلب العثامنّيني من العشائر ذلك)78(، يف الوقت الذي ِعيب 
عىل القائد سليامن العسكرّي قّلة خربته وثقته العالية بقادة العشائر)79(، وتكاد 
الفرات  عشائر  وخاّصة  العشائر،  دور  عىل  جُتمع  والربيطانّية  العربّية  املصادر 

األوسط واملنتفك)80(.

االإدارة الربيطانّية يف والية الب�صرة

واصل الربيطانّيون خالل الّسنوات األوىل من احلرب وضع أسس إدارة البلد 
املوظَّفني  انسحاب  متها  مقدَّ يف  كان  املشاكل،  من  مجلة  واجهتهم  وقْد  املحتّل، 
جاّلت احلكومّية، بينام أتلفت احلرب  العثامنّيني مستطحبني معهم الوثائق والسِّ
القسم اآلخر منها)81(، وقد اختذت قّوات االحتالل الربيطايّن من مدينة البرصة 
ياسّيون  السِّ الضّباط  فيها  ومارس  للحرب،  األوىل  الّسنوات  خالل  هلا  قاعدة 
نشاطهم  ولسون(-  )أرنولد  ومعاونه  كوكس(  برييس  ري  )السِّ متهم  مقدِّ -ويف 

يايّس واتِّصاالهتم لتأسيس نظام اإلدارة املدنّية)82(. السِّ
اهلند وتوزيعهم عىل أساس حاجة  القادمني من  استقبال  توىّل برييس مهّمة 
القّوات الربيطانّية يف العراق بوصفهم ضّباط سياسّيني يف الوحدات العسكرّية، 
بأسامئهم)83(،  خاّصة  بسجاّلت  كوكس  هلم  واحتفظ  املدنّية،  اإلدارة  يف  أو 
وبعد احتالل مدينة البرصة يف )22 ترشين الثاين عام 1914( من قبل القّوات 
)ميك( من حاكم  الرائد  تّم حتويل  فقْد  القتال،  وابتعادها عن خّط  الربيطانّية، 
عسكرّي إىل ضابط سيايّس ملدينة البرصة، يساعده يف ذلك املالزم )مالكوم( يف 
ياسّيون  الزبري، والنقيب )مكدر من( يف العّشار. وقْد واصل هؤالء الضّباط السِّ
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ذين وبعض العناص الراغبة للتعاون معهم)84(. اّتصاالهتم لكسب عدد من املتنفِّ
بريطانيا  استمّرت  فقد  العثامنّيني،  ضّد  العسكرّية  املعركة  نتائج  ضوء  ويف 
باستبدال قادهتا العسكرّيني، فبعد أن متّكن اجلنرال )أرنولد باريت( )1914-
1915( من احتالل مدينة البرصة، حّل حمّله الفريق )جون نكسن( يف )9 نيسان 
انتهت  التي  الّشعيبة،  معركة  العراق  إىل  وصوله  بعد  وخاض   ،)1915 عام 
القيادة  استبدلت   ،)1916 عام  األّول  )كانون  ويف  العثامنّية.  القّوات  باندحار 
كك  السِّ بناء  اقرتح  الذي  ليك(،  )برييس  باجلنرال  )نكسن(  اجلنرال  الربيطانّية 
ويف  الكوت.  يف  املحاصة  الربيطانّية  القّوات  مهّمة  لتسهيل  العراق  يف  احلديد 
)آب عام 1916( أصبح اجلنرال )مود( قائدًا عاّمًا للقّوات الربيطانّية يف العراق، 

الذي متّكن من احتالل بغداد)85(.
من جانب آخر، واصلت سلطات االحتالل الربيطايّن خالل املّدة )1914-
املتواجدة  الربيطانّية  القّوات  بحاجة  املتعلِّقة  الدوائر  بعض  تأسيس   )1915
أجربهتم  الذين  اهلنود  وكذلك  الربيطانّيني،  من  تتأّلف  كانت  التي  البرصة،  يف 
احلكومة الربيطانّية عىل القتال ضّد العثامنّيني، وللعمل -أيضًا- يف املشاريع التي 
األجانب  هؤالء  حصل  وقْد  العراق،  يف  الربيطانّية  العسكرّية  احلاجة  تتطّلبها 
يف العراق عىل امتيازات فرضها القائد العاّم لقّوات االحتالل الربيطايّن، ومن 
الّسيطرة عىل األطعمة واإلجيارات ومياه الرّشب)86(، وحتديد  هذه االمتيازات 
أصحاب  إجبار  وكذلك  املحتّلة،  املناطق  سّكان  من  األشخاص  حركات 
وكّل  ونسائهم  الربيطانّيني  الضّباط  مجيع  نقل  عىل  العربات  وسّواق  الّزوارق 
دت سلطات  العاملني يف خدمتهم وتفضيلهم عىل سّكان البلد املحتّل، وقْد شدَّ
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االحتالل من خالل جمموعة من اإلعالنات التي أصدرهتا عىل عقوبة املخالفني 
ألوامر القّوات العسكرّية)87(.

كر، أّن بريطانيا قد اّتبعت سياسة )هتنيد العراق(، وبخاّصة يف  من اجلدير بالذِّ
املنطقة اجلنوبّية، من خالل إشاعة القوانني واألنظمة اهلندّية، ونقلت من اهلند إىل 
اإلدارة يف العراق مجيع العناوين واألسامء، مثل: احلاكم امللكّي العاّم، واحلاكم 

يايّس، وضابط الواردات، وغريها)88(. يايّس، ومعاون احلاكم السِّ السِّ
فضاًل عن ذلك، اصطحب املحتّلون معهم العديد من اخلرباء يف املجاالت 
ضّباط  وتعيني  سياسّية،  مناطق  إىل  البالد  بتقسيم  وقاموا  والقانونّية،  الفنِّّية 
اخلربة؛  وقليل  نِّ  السِّ صغار  من  كانوا  وأكثرهم  املهّمة،  املراكز  يف  بريطانّيني 
فيه  ترتّكز  إدارّي  نظام  إجياد  عىل  الربيطانّية  اإلدارة  عمدت  ذلك،  إىل  أضف 
ياسّيني ومعاونيهم من الربيطانّيني، مع العمل  الّسلطة األساسّية يف أيٍّ من السِّ
عىل مشاركة العراقّيني يف الوظائف الثانوّية؛ لذا اصطبغت اإلدارة الربيطانّية يف 

العراق بالّصبغة العسكرّية)89(.
سّببه  الذي  الفراغ  مللئ  للمدينة  إدارة  إقامة  بضورة  الربيطانّيون  شعر 
يايّس  العثامنّيون بانسحاهبم، كام ذكرنا سابقًا؛ لذا ُأوكلت املهّمة إىل الضابط السِّ
األقدم )بريس كوكس(، وقْد حرص األخري عىل عدم طغيان الطابع العسكرّي 
عىل إدارة مدينة البرصة؛ لذا سّد نقص كادره اإلدارّي بموّظفني مدنّيني اختريوا 
حكومة  أجهزة  يف  العاملني  واهلنود  الربيطانّيني  املوّظفني  من  األوىل  بالّدرجة 
اهلند، وكذلك من موّظفي القنصلّيات والرّشكات الربيطانّية يف البرصة، ُثمَّ من 
العراقّيني الذين أبدوا تعاونًا مع سلطة االحتالل، ومن ذوي املكانة االجتامعّية 
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واالقتصادّية؛ لذا بعد أن اكتمل احلشد العسكرّي واملديّن، بارش )بريس كوكس( 
للحدِّ  األمن  عىل  املحافظة  تها  ومهمَّ األمنّية،  اإلدارة  ومنها  الرتتيبات،  بوضع 
من الَفوىض، فكانت اإلدارة األمنّية تتكّون من دائرة احلاكم العسكرّي، ودائرة 
الرّشطة)90(، والبنسبة إىل دائرة احلاكم العسكرّي، فهي أّول دائرة يتّم تشكيلها 
الثاين  ترشين   22( يف  املدينة  الربيطانّية  القّوات  احتالل  بعد  البرصة  والية  يف 
الذي ُعنيِّ حاكاًم عسكرّيًا  براونلو(،  الرائد )داريس  عام 1914(، وكان عليها 
ُأبدلت وظيفة  ّيًا، وقْد  النظم اجلديدة، والتوّغل يف حياة أهلها توّغاًل كلِّ إلدارة 
يايّس بعد احتالل بريطانيا  ري بريس كوكس من املمثِّل الّسيايّس إىل احلاكم السِّ السِّ
العراق)91(. وطلب )داريس براونلو( من أهايل البرصة االلتزام باهلدوء والعودة 
إدارّيتني  منطقتني  إىل  البرصة  تقسيم  واستطاع  اليومّية،  وأعامهلم  وظائفهم  إىل 
وأمنيَّتني، ومها: البرصة، وهي املركز، والعّشار، فجعلهام حتت إرشاف مساعديه 

الذين قاموا بتقسيم املنطقة إىل قطاعات)92(.
ومل تقترص دائرة احلاكم العسكرّي عىل اجلانب األمنّي، وإّنام تعّدت إىل مهاّمت 
كثرية، كاملهاّمت القضائّية، وهو احلكم يف املخالفات، واملهاّمت التنفيذّية، كتوفري 
والّرسوم،  الضائب  كفرض  مالّية،  ومهاّمت  للّسكن،  وحماّلت  خلفّية  مقّرات 
ومهاّمت بلدّية، كتنظيف املدينة وتوفري مياه الرّشب، هذا بالنِّسبة إىل دائرة احلاكم 
تّم تشكيلها يف  أمنّية  دائرة  أّول  الرّشطة، فهي  دائرة  إىل  بالنّسبة  أّما  العسكرّي؛ 
من  وتألَّفت  األساسّية،  األمنّية  األمور  تتوىّل  احتالهلا،  من  ُأسبوع  بعد  البرصة 
العقيد )أ. جي كريكسون(، وقْد عنيَّ عناص اختارهم من موقع عمله الّسابق 
ّية، والسّيام أصحاب الوجاهة  يف اهلند، ومل يستخدم إاّل القليل من العناص املحلِّ
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والنفوذ، الذين تعاونوا مع سلطة االحتالل الربيطانّية، واخّتذت دائرة الرّشطة 
بني  الّرعب  واتساع  القّوة  واستخدمت  هلا،  مقّرات  العثامنّية  الرّشطة  خمافر  من 
والّدورّيات  املنشآت  هلا  تتعّرض  التي  املسلحة  اهلجامت  من  للحّد  الّسّكان؛ 
ُتعدُّ  التي  العثامنّية،  اإلدارة  هناك  وكانت  جمهولة،  عناص  قبل  من  الربيطانّية 
نيسان عام  أوائل  تألَّفت من  وقْد  البرصة،  ياسّية يف  السِّ اإلدارة  أركان  أهّم  من 
)1915( من الربيطايّن املقّدم )ستيورات جورج لوكس(، وهو ضابط عديل أقدم 
ُعنيِّ رئيسًا، وإىل جانبه كان هناك معاون ومساعد، أّما بالنِّسبة إىل العراقّيني، فلم 
غم من امتالكهم اخلربة  تستخدمهم سلطة االحتالل يف اإلدارة العدلّية، عىل الرُّ
ن من: )رئيس، ومعاون، ومساعد(، قانون  اإلدارّية، فأصدر هذا الفريق املتكوِّ
اهلندّي،  املديّن  اجلنائّي  القانون  غرار  عىل  ُأنجز  الذي  املحتّلة،  العراقّية  املناطق 
مت املحاكم عىل قسمني: رشعّية )سنِّّية-جعفرّية(،  وبموجب هذا القانون ُقسِّ
البرصة  مدينة  عىل  املدنّية  باملحاكم  العمل  واقترص  )حقوقّية-جزائّية(،  ومدنّية 
فقط، أّما باقي املناطق، فُطبِّق استخدام القّوة العسكرّية هبا؛ وتّم استخدام الّلغة 

العربّية لغة رسمّية يف املحاكم)93(.
وجتدر اإلشارة أّنه قْد ُأوجدت دائرة متخّصصة للواردات، ومهاّمها الّسيطرة 
غم من الّصعوبات التي تواجهها، كغياب موّظفيها العثامنّيني،  عىل املوارد، عىل الرُّ
له هو  وتبعثر سجاّلهتا، وأصبح )هنري دوبس( معتمدًا عليها، وُعنيِّ مساعد 
)بوالرد( الربيطايّن، فلم تقترص هذه الدائرة عىل فرض واستحصال الضائب، 
بل تعّدت لإلرشاف عىل شؤون األوقاف واملعارف. وتشّكلت -كذلك- دارة 
كانت  أن  بعد  األمراض  انتشار  ملراقبة  عام )1915(،  أوائل  املدنّية يف  ّحة  الصِّ
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هذه املهاّمت عىل عاتق احلاكم العسكرّي؛ كوهنا جزءًا من احلالة األمنّية، ولكي 
تواصل القّوات الربيطانّية فاعلّيتها العسكرّية هبّمٍة ونشاٍط، فعليها أن ال تصيبها 
البرصة،  مركز  يف  أحدمها  مستوصفني،  العسكرّي  احلاكم  وفتح  األمراض، 

واآلخر يف العّشار)94(.
لتُه إىل مستشفى  ّحة املدنّية مستوصف البرصة، وحوَّ عت دائرة الصِّ وقْد وسَّ
يف كلِّ سنجق، وعملت عىل إنشاء مستوصف يف كلِّ قضاء وناحية، فبعد احتالل 
القّوات الربيطانّية لوالية البرصة، أصبحت هي قاعدهتم العسكرّية واإلدارّية، 
فعملت عىل تقسيم املناطق حسب التقسيم العثاميّن )لواء، قضاء، ناحية(، إبقاًء 
أطلقت  )سنجق(  من  فبدالً  التسميات،  ت  غريَّ لكنّها  التقسيم،  هذا  عىل  منها 
فبقيت  النّاحية،  أّما  )مقاطعة(،  أطلقت  )قضاء(  من  وبدالً  )منطقة(،  تسمية 
وثالث  مقاطعات  وسبع  مناطق  أربع  إىل  البرصة  مت  ُقسِّ لذا  تسميتها؛  عىل 
وعرشين ناحية، وبعد احتالل الكوت مّرًة ثانية يف كانون الثاين عام )1917(، 
ناحية،  وعرشين  ومخس  مقاطعة  عرش  وثامنية  مناطق  مخس  إىل  العدد  ارتفع 
ومنطقة  ثانيًا،  والقرنة  أّوالً،  البرصة  مقاطعات:  من  تألَّفت  البرصة،  فمنطقة 
يف  اإلدارة  ُنّظمت  التقسيم  هذا  وعىل  رابعًا،  النّاصّية  ومنطقة  ثالثًا،  العامرة 
 الوحدات اإلدارّية، وحسب درجتها اإلدارّية، وعند إعالن هدنة )مودروس(
 (Armistice of Mudros))30 ترشين األّول عام 1918(، ُألغي منصب احلاكم 

.)95( يايّس بصفة حاكم سيايسٍّ وعسكريٍّ العسكرّي، وُأبقَي منصب الّضابط السِّ
خاّصة  مطبعة  إقامة  أيضًا،  البرصة  يف  املدنّية  اإلدارة  مهاّمت  من  وكان 
نيسان  يف  وصل  فقْد  معًا،  واملدنّية  العسكرّية  اجلبهتني  حاجات  لتلبية  باجليش 
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عام )1916( )مسرت ويكفورد(، املنسوب إىل مطبعة احلكومة اهلندّية يف كلكتا؛ 
بًا، وكان  ليضطلع بترصيف شؤون املطبعة يف البرصة، فقْد كان طابعًا ماهرًا جمرِّ
يعمل يف املطبعة بريطانّيون وعرب وهنود، وتوىّل أمر مطبعة البرصة رشكة ذات 

مسؤولّية حمدودة)96(.
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اخلامتة 

بوجودها  ترتبط  بريطانيا،  إىل  بالنسبة  كبرية  اسرتاتيجّية  ّية  أمهِّ للعراق  كان 
من  أّن  وجدت  هناك،  وضعها  عىل  املحافظة  أجل  فمن  اهلند،  يف  االستعامرّي 
التي  القواعد  كلِّ  عىل  والّسيطرة  اهلند،  إىل  ية  املؤدِّ الطرق  كلِّ  محاية  الضورّي 
كّل  الربيطانّية  الّدبلوماسّية  بذلت  الطرق، ولتحقيق ذلك  تلك  د  أن هتدِّ يمكن 
جهودها حّتى متّكنت من أن تبني هلا يف العراق مركزًا متميِّزًا، خاّصة يف جنوب 

العراق.
والية  يف  مصاحلها  تنمية  فإّن  لربيطانيا،  رضورّية  اهلند  محاية  كانت  ومثلام 
العراق مصالح تفوق  البرصة كانت رضورّية أيضًا؛ ولذلك نمت لربيطانيا يف 
أّية دولة أورّبّية، وكانت مصالح جتارّية بالّدرجة األوىل؛ لذلك كانت صادرات 
فن الربيطانّية نقل تسعة  ل نسبة كبرية، وقد احتكرت السُّ العراق لربيطانيا تشكِّ

أعشار احلموالت التي مّرت َعرب ميناء البرصة عام )1900(.
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الهوام�ُص

ياسة الربيطانّية جتاه عشائر العراق )1914- 1- عاّمر يوسف عبد اهلل عويد العكيدّي، السِّ
1945(، )ُأطروحة دكتوراه غري منشورة(: ص55.

النخبة  وموقف  العراق  يف  ياسّية  السِّ التطّورات  العقيّل،  الكاظم  عبد  علك  ستار   -2
ياسّية يف إدارة احلّلة )1919-1958(، )رسالة ماجستري غري منشورة(: ص5. السِّ

يايّس احلديث: 69/1. 3- عبد الرّزاق احلسنّي، تاريخ العراق السِّ
ياسة الربيطانّية جتاه عشائر العراق: ص5. 4- عامر يوسف العكيدّي، السِّ

5- بّشار فتحي جاسم العكيدّي، صاع النفوذ الربيطايّن األمريكّي يف العراق )1939-
1958(، رسالة ماجستري غري منشورة: ص4.

6- حسن عل خلف، املفّصل يف تاريخ مدينة النّاصّية، دراسة تارخيّية سياسّية: 181/1.
7- بّشار فتحي جاسم العكيدّي، صاع النفوذ الربيطايّن األمريكّي يف العراق: ص4.

8- املصدر نفسه: ص5.
يايّس احلديث: 70/1. 9- عبد الرّزاق احلسنّي، تاريخ العراق السِّ

ياسة الربيطانّية جتاه عشائر العراق: ص5. 10- عاّمر يوسف عبد اهلل العكيدّي، السِّ
11- املصدر نفسه.
12- املصدر نفسه.

 :)1914-1831( العراق  يف  الربيطانّيون  الدبلوماسّيون  حمّمد،  خض  صالح   -13
ص129-127.

يايّس احلديث: 70/1. 14- عبد الرّزاق احلسنّي، تاريخ العراق السِّ
15- صالح خض حمّمد، املصدر الّسابق: ص43.

16- عامر يوسف عبد اهلل العكيدّي، املصدر الّسابق: ص9.
17- ستار علك عبد الكاظم العقيّل، املصدر الّسابق: ص5.
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18- صالح خض حمّمد، املصدر الّسابق: ص130-129.
19- املصدر نفسه: ص135-131.

20- بّشار فتحي جاسم العكيدّي، املصدر الّسابق: ص10.
21- املصدر نفسه: ص9.

22- صالح خض حمّمد، املصدر الّسابق: ص48، 50.
23- املصدر نفسه: ص51.

24- إبراهيم خليل أمحد وجعفر عّباس محيدي، تاريخ العراق املعاص: ص10.
25- بّشار فتحي جاسم العكيدّي، املصدر الّسابق: ص14، 15.

26- صالح خض حمّمد، املصدر الّسابق: ص180.
27- عبد الرّزاق احلسنّي، املصدر الّسابق: 71/1.

28- طالب النقيب )1871-1929(: صاحب دور وزعامة يف بداية القرن العرشين، 
الّسّيد حمّمد سعيد بن طالب بن درويش، الرفاعّي، ولد يف  الّسّيد رجب  الّسّيد طالب  وهو 
حييى  عّل  أمحد  الّسّيد  إىل  يتنسبون  الذين  البرصة  أرشاف  نقابة  عىل  ُأرسته  وقامت  البرصة، 
احلسني  باإلمام  نسبه  املّتصل  فاعّية  الرِّ الطريقة  صاحب   ،)1182-1118( الكبري  الرفاعّي 
بن عّل بن أيب طالب. تعّلم ونشأ زعياًم يف البرصة، تتلمذ عىل أساتذة الّلغة والعلوم الّدينّية 
والعربّية، ودرس الرتكّية والفارسّية واإلنكليزّية، وشيئًا من اهلندّية. ومّلا شبَّ اشتغل باحلياة 
العاّمة، فولع باملغامرة وجتميع املحاور حوله، فمنحته احلكومة العثامنّية )الرتبة الثانية(، وملا 
إىل )مريمريان(،  ثّم  )املتاميز( عام )1895(،  رتبة  إىل  رقِّي  العثاميّن،  للجيش  أبىل يف خدماته 
وسافر إىل األستانة لتأكيد والئه عام )1899(، فُعنيِّ عام )1901( حمافظًا ملنطقة األحساء 
املرموقة،  )باال(  ورتبة  العثاميّن  الوسام  ُمنح  املحافظة،  هذه  يف  املتمّيزة  وألعامله  )نجد(،  يف 
باألستانة  الّدولة  شورى  ديوان  يف  عضوًا  بعدها  وُعنيِّ  وظيفته،  من  استقال  سنتني  وبعد 
-1908( النّواب  جملس  يف  عضوًا  ُعنيِّ  النيابّية،  احلياة  تأسيس  وبعد   ،)1908-1904(
1914(، وبأساليبه اخلاّصة استطاع أن جيعل بيته يف البرصة مأوى لكلِّ األحرار الذين وقفوا 
له بعض  وأنشأ  البرصة االصالحّية عام )1913(،  أّسس مجعّية  ثّم  العثامنّية،  احلكومة  ضّد 
اجلرائد، وامتّد نفوذه إىل بغداد، فصار شخصّية عاّمة، مدحه الّشعراء والكّتاب واخلطباء، ويف 
ل إىل اهلند وإىل مرص عام  الرّتكّية، فُرحِّ هذه املرحلة تناقضت مصاحله مع مصالح احلكومة 
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)1917(، ثّم عاد إىل البرصة عام )1920(، وعندما تأّلفت احلكومة )الوطنّية( عام )1920( 
إليه  النقيب، ُعنيِّ وزيرًا للداخلّية، فاسترشى طموحه، وأخذ يستقطب  الّرمحن  برئاسة عبد 
ي عن منصبه، وُنفي إىل جزيرة سيالن ملّدة سنتني، ثّم غادرها إىل  زعامء املدن اجلنوبّية، فنُحِّ
يايّس، ويف عام )1929( بلدان أورّبا، ثّم عاد إىل العراق عام )1924(، وأعلن اعتزاله السِّ
العام،  ذلك  فتويّف يف )16 حزيران( من  تفده مستشفياهتا،  فلم  أملانيا لالستشفاء،  إىل  رحل 
وُنقل جثامنه، وُدفن يف البرصة. ُينظر: محيد املطبعّي، موسوعة أعالم وعلامء العراق: ص421.
29- الّشيخ خزعل: هو خزعل بن جابر مرداو، الكعبّي، العامرّي، ولد عام )1862(، 
نشأ يف املحّمرة، وتعّلم عىل أيدي بعض الّشيوخ، وتدّرب عىل الفروسّية. توىّل اإلمارة عىل 
أثر مقتل أخيه الّشيخ مزعل عام )1897(. ُيعّد من الشخصّيات العربّية البارزة -آنذاك-. 
أّدى دورًا رئيسًا يف أحداث اخلليج العريّب يف الّربع األّول من القرن العرشين، وبشكل خاصٍّ 
عالقاته  توّترت  فقْد  البرصة،  الربيطانّية  القّوات  دخول  بعد  األوىل،  العاملّية  احلرب  أثناء  يف 
استقالل  عىل  للعمل  املنطقة  يف  الربيطايّن  التواجد  من  االستفادة  حماوالً  العثامنّية  الدولة  مع 
إمارته من أطامع حكومة طهران، وعملت بريطانيا عىل كسب ثقته بإرساهلا أسلحة للدفاع 
عن نفسه وإمارته عند الضورة، خاّصة بعد أْن أعلنت بريطانيا احلرب عىل الّدولة العثامنّية 
بشكل رسمّي عام )1914(؛ فضاًل عن ذلك، إّن الّشيخ خزعل كان واقعًا بني فّكي كامشة 
رضورة  بريطانيا  فأدركت  الّشامل،  من  طهران  وحكومة  البرصة،  جهة  من  العثامنّية  الدولة 
تأمني مصاحلها هبذه الطريقة لضامن تأييد حلفائها يف املنطقة، وقطع دابر االعتداء الربيطايّن، 
وكسب ثقتهم بقّوة الوجود الربيطايّن، فطلبت بريطانيا من الّشيخ خزعل مساعداهتا من أجل 
طرد العثامنّيني من البرصة الحتالهلا مقابل وعد يقيض »بأّن حكومة صاحب اجلاللة مهام طرأ 
من التبّدل عىل شكل احلكومة الفارسّية سواء أكانت هذه احلكومة ملكّية مستبّدة أم دستورّية، 
مستعّدة ألن متّدكم باملساعدات الاّلزمة للحصول عىل حّل يرضيكم ويرضينا معًا، إذ جتاوزت 
احلكومة الفارسّية حدود االختصاص وحقوقكم املعرتف هبا«. تويّف يف عام 1936م. للمزيد 

من التفاصيل، ُينظر: حممود شاكر، موسوعة اخلليج العريّب: 565-552/2.
30- عّل الوردّي، ملحات اجتامعّية من تاريخ العراق احلديث: 106/4.

31- املصدر نفسه: ص106.
للعلوم  القادسّية  جمّلة  فييض،  سليامن  مذّكرات  يف  البرصة  اهلل،  عبد  عّل  حسن   -32
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اإلنسانّية: مج8/ العدد )1و2(، 2005م: ص10-9.
33- املصدر نفسه: ص10.
34- املصدر نفسه: ص10.
35- املصدر نفسه: ص10. 
36- املصدر نفسه: ص11.
37- املصدر نفسه: ص12.

ياسة العراقّية، )رسالة ماجستري غري  38- حمّمد يوسف القرييّش، املس بيل وأثرها يف السِّ
منشورة(: ص118.

39- خالد محود الّسعدون، األوضاع القبلّية يف والية البرصة العثامنّية )1918-1908(، 
)ُأطروحة دكتوراه غري منشورة(: ص365.

40- عبد رّبه سكران، املصدر الّسابق: ص268.
بحكومة  التحق  بريطايّن،  ودبلومايس  ضابط   :)1937-1864( كوكس  بريس   -41
املقيم  منصب  شغل  العريّب،  اخلليج  يف   )1914-1896( املّدة  وقىض   ،)1884( عام  اهلند 
يايّس يف اخلليج العريّب عام )1904(، ثّم شغل منصب الوزير الربيطايّن املفّوض يف طهران  السِّ
)1918-1920(، غادر إىل العراق ليصبح املندوب الّسامي الربيطايّن يف العراق )1920-

1923(، ُينظر : حمّمد يوسف القرييّش، املصدر الّسابق: ص28.
42- خالد محود الّسعدون، املصدر الّسابق: ص366.

43- حسن عّل عبد اهلل، املصدر الّسابق: ص13.
44- املصدر نفسه: ص13.
45- املصدر نفسه: ص14.
46- املصدر نفسه: ص18.

47- عبد رّبه سكران إبراهيم، موقف عشائر البرصة من االحتالل الربيطايّن للعراق عام 
1914، جمّلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانّية: مج15، العدد )4(، آيار 2008م: ص267.

القريب )1914-1920(، ترمجة:   48- املس جريترو دبيل، فصول من تاريخ العراق 
جعفر اخلّياط: ص4.

49- شكري حممود نديم، حرب العراق )1914-1918(: ص23-22.
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50- املصدر نفسه: ص23.
51- عاّمر يوسف عبد اهلل العكيدّي، املصدر نفسه: ص59.

52- شكري حممود نديم، املصدر الّسابق: ص24-23.
53- حمّمد صالح الزيادّي، األوضاع االقتصادّية واالجتامعّية يف البرصة من خالل كتاب 
العدد )63(:  البرصة،  آداب  أم. كرستجي( )1916-1917(، جمّلة  اهلندّي )يس.  الرّحالة 

مج2، ص711.
54- نقاًل عن: املس جريترو دبيل، املصدر الّسابق: ص8.

55- شكري حممود نديم، املصدر الّسابق: ص25-24.
الدولة  تأسيس  منذ  احلديث  يايّس  السِّ العراق  تاريخ  يف  الوجيز  الظاهر،  جواد   -56

العراقّية )1921(: 160-159/1.
57- شكري حممود نديم، املصدر الّسابق: ص26-25. 

58- املصدر نفسه: ص26-25.
59- ستار نوري العبودّي وبريج، معركة الشعيبة يف العراق نيسان )1915( بني رؤيتني 

ّية الرتبية، العدد )26(: ص189.  عراقّية وبريطانّية، جمّلة كلِّ
60- شكري حممود نديم، املصدر الّسابق: ص27.

61- عبد اجلّبار منديل، قراءة يف مذّكرات الّشيخ صالل املوح من قادة ثورة العرشين 
القسم األّول، عىل اإلنرتنت :

http://www.al.nnas.com/ARTICLE/AMandel/11 sala 11.htm

62- سّتار نوري العبودّي وبريج، املصدر الّسابق: ص189.
63- شكري حممود نديم، سري عملّيات االحتالل عسكرّيًا أحوال العراق خالل احلرب 

العاملّية األوىل: ص51-50.
64- عبد اجلّبار منديل، املصدر الّسابق.

65- عبد الرّزاق احللو: هو الّسّيد عبد الرّزاق، ابن الّسّيد عّل ابن الّسّيد حسن، احللو 
اهلل  آية  الّشيخ  من  كلٍّ  يد  عىل  تتلمذ  جال،  الرِّ مفخرة  وكان  والده،  كنف  يف  نشأ  اجلزائرّي، 
أربعة  يف  الطهارة(  )كتاب  منها:  مؤّلفات،  عّدة  وله  نجف،  طه  حمّمد  والّشيخ  اخلراسايّن، 
)منية  بعنوان  علمّية  رسالة  -أيضًا-  ولُه  جمّلدًا،  عرشين  يف  األحكام(  و)جامع  جمّلدات، 
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العاملني وبغية الّراغبني(، وكان له دور كبري حني دخل اإلنكليز إىل العراق؛ إذ كان يف طليعة 
الّسادة  ُأرسة  ُينظر:  التفاصيل،  من  للمزيد  اجلهاد.  بوجوب  فتاواهم  أصدروا  الَّذين  العلامء 

)احللو(
http://mk.iq/view.php?id=2530&ids=9

عن  للتنفيس  عر  الشِّ كتب  جمتهد،  فقيه  احلّبويّب)1915-1849(:  سعيد  حمّمد   -66
عر، ودرس عىل  الشِّ والفلك وُأصول  الفقه  وتفّتح عىل علوم  النجف،  عاّمة، ولد يف  قضايا 
عر، ثّم رحل إىل مدينة )حايل( يف احلجاز  يد خاله الّشيخ عّباس األعسم فنون األدب والشِّ
النّجف عام )1867(، فواصل دراساته  إىل  ثّم عاد  للعمل،  عام )1864( مصطحبًا والده 
نظرات  له  كانت  إذ  ؛  مستقالًّ اجتهادّيًا  تكوينًا  عقله  ن  فكوَّ الفقهّية،  االجتهادّية  املدارس  يف 
ين الفرعّية، وحواش وتعليقات عىل دروس وكتابات العلامء، وكان  اجتهادّية يف مسائل الدِّ
متأثِّرًا يف بدايته بأساتذته: حمّمد طه نجف، وموسى رشارة، وحمّمد حسني الكاظمّي، فاشتهر 
ين األفغايّن يوم كان يدرس  يف اجلوامع واألندية الثقافّية يف النجف، وقيل إّنه صادق مجال الدِّ
يف النّجف )1839-1897(، وبرز دوره عندما قاد اجليش الشعبّي ملحاربة اإلنكليز يف منطقة 
)الشعيبة( عام )1914(، من آثاره: ديوان الّسّيد حمّمد سعيد احلّبويّب النجفّي، ُطبع ببريوت 
عبد  بعناية  وآخرها  مّرات،  عّدة  طبعه  وُأعيد  اجلواهرّي،  العزيز  عبد  بعناية   )1913( عام 
البصري، وعّل  الشبيبّي، وحمّمد مهدي  احلّبويّب عام )1980(، كتب عنه: حمّمد رضا  الغّفار 

اخلاقايّن، وحمّمد سعيد حمبوبة. ُينظر: محيد املطبعّي، املصدر الّسابق: ص719.
67- شكري حممود نديم، سري عملّيات االحتالل عسكرّيًا: ص51.

68- سّتار نوري العبودّي وبريج، املصدر الّسابق: ص190.
69- شكري حممود نديم، سري عملّيات االحتالل عسكرّيًا: ص51. 

70- سّتار نوري العبودّي وبريج، املصدر الّسابق: ص190. 
71- املصدر نفسه: ص191.
72- املصدر نفسه: ص191.
73- املصدر نفسه: ص192.
74- املصدر نفسه: ص192.

75- عّباس العّزاوّي، تاريخ العراق بني احتاللني: 279/8.
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76- عّل الوردّي، املصدر الّسابق: ص147.
77- شكري حممود نديم، سري عملّيات االحتالل عسكرّيًا: ص50.

78- سّتار نوري العبودّي وبريج، املصدر الّسابق: ص193.
79- شكري حممود نديم، حرب العراق )1914-1918(: ص27.

80- عّل الوردّي، املصدر الّسابق: ص134-129.
81- املس جريترو دبيل، املصدر الّسابق: ص18-17.

82- ستيفن مهسل لونكريك، العراق احلديث من سنة )1900-1950(، ترمجة: سليم 
طه التكريتّي: 142/1.

83- أرنولد تالبوت ولسن، بالد ما بني النهرين، ترمجة: فؤاد مجيل: 102/2.
84- ستيفن مهسل لونكريك، املصدر الّسابق: ص143-142.

85- أرنولد تالبوت ولسن، املصدر الّسابق: ص328.
86- ستيفن مهسل لونكريك، املصدر الّسابق: ص144.

االحتالل  فرتيت  خالل  العراق  يف  الربيطانّيون  املوّظفون  اجليالوّي،  محزة  أناس   -87
ّية الرتبية األساسّية، العدد )7(، آيار )2012(، جامعة بابل: ص197. واالنتداب، جمّلة كلِّ

88- املصدر نفسه: ص197.
89- عاّمر يوسف عبد اهلل العكيدّي، املصدر الّسابق: ص113.

90- عدنان هرير جودة الشجريّي، النظام اإلدارّي يف العراق )1920-1939( دراسة 
تارخيّية، )ُأطروحة غري منشورة(: ص27.

91- عبد الرّزاق احلسنّي، الّثورة العراقّية الكربى: 144-143/1.
92- عدنان هرير جودة الشجريّي، املصدر الّسابق: ص29-28.

93- املصدر نفسه: ص29-28.

94- املصدر نفسه: ص34-33.

95- املصدر نفسه: ص41-33.
مجيل:  فؤاد  تعليق:  والئني،  بني  النّهرين  بني  ما  بالد  ويلسون،  نلديت،  رسار   -96

.128-127/2
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االحتالُل الربيطاينُّ لواليِة الب�صرِة )1914-1915م(

امل�صادُر واملراجُع 

اأّواًل: الّر�صائل واالأطاروحات اجلامعّية
1- بّشار فتحي جاسم العكيدّي، صاع النفوذ الربيطايّن األمريكّي يف العراق )1939-

ّية الرتبية، جامعة املوصل، 2003م. 1958(، رسالة ماجستري غري منشورة، كلِّ
2- خالد محود الّسعدون، األوضاع القبلّية يف والية البرصة العثامنّية )1918-1908(، 
اإلسالمّية،  والّدراسات  الرّشيعة  ّية  كلِّ القرى،  أّم  جامعة  منشورة،  غري  دكتوراه  ُأطروحة 

1985م.
النخبة  وموقف  العراق  يف  ياسّية  السِّ التطّورات  العقيّل،  الكاظم  عبد  علك  سّتار   -3
ّية الرتبية، جامعة  ياسّية يف إدارة احللَّة )1919-1958(، رسالة ماجستري غري منشورة، كلِّ السَّ

املوصل، 2002م.
4- عدنان هرير جودة الشجريّي، النظام اإلدارّي يف العراق )1920-1939( دراسة 

ّية اآلداب، جامعة بغداد، 2005م. تارخيّية، )ُأطروحة دكتوراه غري منشورة(، كلِّ
-1914( العراق  عشائر  جتاه  الربيطانّية  ياسة  السِّ العكيدّي،  اهلل  عبد  يوسف  عاّمر   -5

ّية الرتبية، جامعة املوصل، 2002م. 1945(، ُأطروحة دكتوراه غري منشورة، كلِّ
العراقّية، رسالة ماجستري غري  ياسة  السِّ القرييّش، املس بيل وأثرها يف  6- حمّمد يوسف 

منشورة، بغداد، 1993م.

ثانياً: الكتب العربّية 
1- إبراهيم خليل أمحد، وجعفر عّباس محيدي، تاريخ العراق املعاص، )د.ط(، املوصل، 

1989م.
2- أرنولد تالبوت ولسن، بالد ما بني النهرين، ترمجة: فؤاد مجيل، بغداد، 1971م.
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يايّس احلديث منذ تأسيس الّدولة العراقّية  3- جواد الظاهر، الوجيز يف تاريخ العراق السِّ
1921م، بغداد، 2008م.

4- حسن عّل خلف، املفّصل يف تاريخ مدينة النّاصّية دراسة تارخيّية سياسّية، )د.ط(،  
بغداد، 2005م.

5- ستيفن مهسل لونكريك، العراق احلديث من سنة )1900-1950(، ترمجة: سليم 
طه التكريتّي، بغداد، 1988م.

6- رسار نلديت، ويلسون، بالد ما بني النهرين بني والئني، تعليق: فؤاد مجيل، الّشؤون 
الثقافّية، ط2، بغداد، )د.ت(.

7- شكري حممود نديم، حرب العراق )1914-1918(، ط4، رشكة النرباس للنرش 
والتوزيع، األعظمّية، 1964م.

احلرب  خالل  العراق  أحوال  عسكرّيًا  االحتالل  عملّيات  سري   ،..................-8
العاملّية األوىل، بيت احلكمة، بغداد، 2002م.

9- صالح خض حمّمد، الدبلوماسّيون الربيطانّيون يف العراق )1831-1914(، بغداد، 
2005م.

يايّس احلديث، دار الرافدين، ط7، بريوت،  10- عبد الرّزاق احلسنّي، تاريخ العراق السِّ
2008م.

11-..................، الثورة العراقّية الكربى، مؤّسسة املحبِّني، إيران، )د.ت(.
12- عّل الوردّي، ملحات اجتامعّية من تاريخ العراق احلديث، املكتبة الوطنّية، بغداد، 

1974م.
القريب )1914-1920(، ترمجة:   13- املس جريترو دبيل، فصول من تاريخ العراق 

جعفر اخلّياط، بريوت، 1971م.

ثالثاً: البحوث املن�صورة
االحتالل  فرتيت  خالل  العراق  يف  الربيطانّيون  املوّظفون  اجليالوّي،  محزة  أناس   -1

ّية الرتبية األساسّية، العدد )7(، جامعة بابل، آيار، 2012م. واالنتداب، جمّلة كلِّ
2- حسن عّل عبد اهلل، البرصة يف مذّكرات سليامن فييض، جمّلة القادسّية للعلوم اإلنسانّية، 



جمّلة ف�صلّية حمّكمةتراث الب�صرة 392

االحتالُل الربيطاينُّ لواليِة الب�صرِة )1914-1915م(

جامعة القادسّية، مج8، العدد )1و2(، 2005م.
3- سّتار نوري العبودّي وبريج، معركة الّشعيبة يف العراق نيسان )1915( بني رؤيتني 

ّية الرتبية، جامعة واسط، العدد )26(، )د.ت(. عراقّية وبريطانّية، جمّلة كلِّ
4- عبد رّبه سكران إبراهيم، موقف عشائر البرصة من االحتالل الربيطايّن للعراق عام 
آيار  العدد )4(،  )1914(، جمّلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانّية، جامعة تكريت، مج15، 

2008م.
 5- حمّمد صالح الزيادّي، األوضاع االقتصادّية واالجتامعّية يف البرصة من خالل كتاب 
الّرّحالة اهلندّي )يس. أم. كرستجي( )1916-1917م(، جمّلة آداب البرصة، مج2، العدد 

)63(، 2012م.

رابعاً: املو�صوعات العربّية 
للّصحافة  الّدولّية  الّزمان  مؤّسسة  العراق،  وعلامء  أعالم  موسوعة  املطبعّي،  محيد   -1

والنرش واملعلومات، بغداد، 2011م.
األردن،  والتوزيع،  للنرش  ُأسامة  دار  ج2،  العريّب،  اخلليج  موسوعة  شاكر،  حممود   -2

2005م.

خام�صاً: امل�صادر امل�صتقاة من �صبكة املعلومات الدولّية )االإنرتنت( 
1- ُأرسة الّسادة احللو

http://mk.iq/view.php?id=2530&ids=9

العرشين  ثورة  قادة  من  املوح  صالل  الّشيخ  مذّكرات  يف  قراءة  منديل،  اجلّبار  عبد   -2
القسم األّول، عىل اإلنرتنت :

http://www.al.nnas.com/ARTICLE/AMandel/11 sala 11.htm


