الجنرال ستانلي مود واالحتالل البريطاني للعراق
(1917 - 1916م)
دراسة تاريخية

أ.م.د .رنا عبد الجبار حسين الزهيري

المقدمة:
شَ�� ِهدَت والي��ة بغداد خ�لال الم��دَّة الواقعة
م��ا بي��ن (1917-1831م) ،أي من��ذ س��قوط
حك��م المماليك فيه��ا وس��يطرة العثمانيين على
الحك��م (1831م) وحتَّ��ى س��قوطها بيد القوات
البريطاني��ة بقيادة الجنرال س��تانلي مود ،أحداثا ً
سياس��ية واقتصادية واجتماعية ع��دَّة ،أدت في
نهاي��ة المطاف إلى إنه��اء االحت�لال العثماني
للعراق وبداية االحتالل البريطاني.
وم��ن ال ُمالحظ َّ
أن بريطانيا س��عت لتحقيق
أهدافه��ا اإلس��تراتيجية في المنطق��ة منذ نهاية
القرن الثامن عش��ر عندما بدأت ش��ركة الهند
الش��رقية البريطاني��ة فت��ح وكاال ٍ
ت له��ا ف��ي
الخلي��ج العرب��ي ووالي��ة البصرة ،ومس��حها
لنه��ري دجلة والف��رات في النصف األول من
القرن التاس��ع عشر بهدف معرفة صالحيتهما
للمالحة ،وكانت تلك األعمال بمثابة محاوالت
ِ
الحت�لال الع��راق ،انته��زت بريطانيا فرصة

(*)

ان��دالع الح��رب العالمي��ة األول��ى (-1914
َّ
مخططها الحت�لال العراق،
1918م) لتنفي��ذ
معلن��ةً بداي��ة الحمل��ة البريطاني��ة األولى في
تشرين األول من عام 1914م بإنزال جيشهم
ال��ذي ض�� َّم ع��ددا ً م��ن الجن��ود البريطانيين
عرف بالجي��ش الليفي ،ال��ذي تم َّكن
والهن��ود ُ
بع��د ش��هرين م��ن الس��يطرة عل��ى البص��رة
بمس��اندة مجموع ٍة من الجواسيس العاملين في
القنصليات البريطانية ،وفي أثناء سير الجيش
هجوم
البريطان��ي نح��و بغ��داد تعرضوا إل��ى
ٍ
أدى إل��ى محاصرتهم في ك��وت األمارة لمدَّة
أربعة أش��هر ،س��اهم قلَّة التموين واإلمدادات
وس��وء اإلدارة والتنظي��م فض�لاً عن قس��اوة
الظ��روف المناخي��ة ،من استس�لامهم للقوات
العثماني��ة ف��ي /29نيس��ان1916/م لتنته��ي
بذل��ك الحملة البريطانية األولى ،ومن هنا تبدأ
أهمي��ة اختيار الموض��ع ،كونه يمث��ل مرحلةً
مهم��ة في تاريخ العراق الحديث ،تمثل بتغيير
البريطانيين إلس��تراتيجيتهم تجاه العراق ،ففي

(*) الجامعة المستنصرية  /كلية التربية.
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/16تم��وز1916/م اس��تلمت وزارة الحربية
البريطاني��ة الس��يطرة اإلدارية عل��ى الحملة،
وبذلك أصبحت الحملة من مس��ؤولية الحكومة
البريطاني��ة ف��ي لن��دن بدالً عن حكوم��ة الهند
البريطاني��ة ،فض�لاً عن ذل��ك فقد ت�� َّم اختيار
الجنرال س��تانلي مود لقيادة الحملة البريطانية
الثاني��ة الحتالل الع��راق (1917-1916م)،
وإب��راز دوره ف��ي وض��ع َّ
خط��ة عس��كرية
ُمحكمة الحتالل بغ��داد والقضاء على القوات
العثمانية.

البريطانية إلى س ِدّ الثغرات في صفوف الجيش
البريطان��ي وإزالة العديد م��ن الصعوبات التي
واجه��ت الحملة األول��ى ،الس��يَّما َّ
وأن القوات
العثمانية نجحت في الحملة األولى من محاصرة
القوات العس��كرية البريطانية ،وسيطرت على
طري��ق المواص�لات المؤدي��ة إليه��ا ،مما أدَّى
إلى تف ّ
شِ��ي األمراض في صفوف تلك القوات،
وتناقص عدد أف��راد الحملة إلى ( )180مقاتل،
وس��اهم ذلك بش��ك ٍل فعَّ��ال في هزيم��ة القوات
البريطانية عند كوت األمارة(.)2

تضم��ن البح��ث مقدم��ة وثالث��ة مح��اور
وخاتمة ،تضمن المحور األول أوضاع العراق
بعد محاصرة وأسر القوات البريطانية في كوت
األمارة ،وتضمن المحور الثاني َّ
خطة الجنرال
س��تانلي مود الحتالل بغداد ،أ َّما المحور الثالث
فقد تن��اول بالتفصيل احتالل الع��راق واإلدارة
البريطانية لبغداد.

وشَ�� ِهدت الم��دَّة الواقع��ة م��ا بي��ن (/29
نيس��ان/11-1916/آذار1917/م) ،أي من��ذ
هزيم��ة الق��وات البريطانية في ك��وت األمارة
وحتَّ��ى دخول قوات الحمل��ة البريطانية الثانية
مدين��ة بغ��داد ،اس��تعدادا ٍ
ت مكثَّفة م��ن القيادة
العس��كرية البريطانية من أج��ل إنجاح الحملة
الثاني��ة ك��ي ال تُالق��ي المصي��ر نفس��ه للحملة
األول��ى( .)3أ َّما الق��وات العثمانية فقد انصرفت
لمواجهة القوات الروسية المتوجهة نحو بغداد،
الس��يَّما َّ
أن تل��ك الق��وات تم َّكنت م��ن احتالل
كرمنشاه في /26ش��باط1916/م ،مما اضطر
المارش��ال فون غولج قائد القوات األلمانية في
العراق إل��ى تغيير وجهة بعض قطعات الفرقة
الثاني��ة العثمانية التي وصلت إلى بغداد لتعزيز
جبهة الكوت نحو خانقين ،كما و َّجه إلى خانقين
اللواء الثامن عش��ر ال��ذي وصل إلى بغداد في
/11آذار1916/م( .)4وم��ع وصول القائد العام
للق��وات العثمانية أنور باش��ا( )5إل��ى بغداد في
آذار من العام نفس ِه ،كانت األوامر قد صدرت
إلى مق��ر الفيلق الثالث عش��ر والفرق��ة الثانية
ول��واء الخيَّال��ة المس��تقل بالتحرك م��ن جبهة
الك��وت إل��ى خانقين( ،)6إذ تق��رر تأليف الفيلق
من الفرقتي��ن الثانية والسادس��ة بالنظر إللغاء

أوضاع العراق بعد محاصرة وأسر
القوات البريطانية في كوت
األمارة:
أدركت بريطانيا أهمية العراق اإلستراتيجية
بالنسبة لها كونه يمثل حلقة وص ٍل بين السواحل
الش��رقية للبحر المتوس��ط وبين مدخ��ل الخليج
العربي وص��والً إلى ال ُمس��تعمرات البريطانية
(درة التاج
في ش��رق آس��يا وفي مقدمتها الهن��د َّ
البريطاني) ،لذلك حرصت على السيطرة عليه
بع��د حملتها األولى ع��ام 1914م ،التي أخفقت
()1
في تحقيق أهدافها بسبب حصار كوت األمارة
وما ترتَّب عليه من نتائج.
وعدَّت محاصرة وأس��ر القوات البريطانية
ق لالس��تعداد
ف��ي ك��وت األم��ارة نقط��ة انطال ٍ
للمعركة الحاس��مة؛ إذ س��عت القيادة العسكرية
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الفرقة الخامس��ة والثالثين ،و ُك ِلّف الفيلق بص ِدّ
القوات الروس��ية وطردها إل��ى خارج الحدود
يكتف أنور باش��ا بذلك بل كان
العراقي��ة ،ول��م
ِ
طموح��ه الوصول إل��ى األفغان والهن��د بدافع
م��ن األلمان ،وعلى أثر ذلك ُك ِلّف الفيلق الثالث
عش��ر بهذا الواجب عل��ى الرغم من اعتراض
قائد الجيش السادس خليل باشا( ،)7وقائد الفيلق
الثالث عش��ر علي حسَّان باش��ا اللذان عدَّا هذا
الواجب محض خيال يصعب تحقيقه ومجازفة
خطيرة(.)8
نجحت قوات الفيلق الثالث عش��ر العثمانية
في ص�� ِدّ
هجوم ش��نَّته الق��وات الروس��ية على
ٍ
تكتف
خانقين ف��ي /3حزي��ران1916/م .ول��م
ِ
بذل��ك بل تقدمت إلى داخل األراضي اإليرانية،
وفي  10حزي��ران من العام نفس�� ِه تم َّكنت تلك
القوات من احتالل كرمنش��اه واستمرت بالتقدم
عل��ى الرغم من تعرضها لصعوبا ٍ
ت عدَّة ،وفي
 10آب تم َّكن��ت م��ن احتالل هم��دان ما جعلها
مس��تعدة ً للزحف ف��ي األراض��ي اإليرانية إلى
تماس مع
أبع��د من ه��ذا الحد ،وأصبحت عل��ى ٍ ّ
القوات الروس��ية على هذا الخط الذي يبعد عن
الك��وت حوالي  700كم ،إلاَّ َّ
أن هذ ِه التطورات
العسكرية لم تستمر طويالً ،إذ صدرت األوامر
باالنسحاب بعد انهيار جبهة الفالحية(.)9
عان��ت الق��وات العثمانية في األي��ام التالية
لتل��ك األحداث من ظ��روفٍ صعب��ة للغاية ،ما
ي ِ عم ٍل من ش��أن ِه
جعله��ا عاجزة ً عن القي��ام بأ ّ
تعزي��ز موقفها في العراق ،وعل��ى أثر تحريك
قطعاتها إلى إيران ،و َّجهت بعض قواتها للدفاع
ع��ن جبهة دجلة( ،)10وراف��ق تلك األحداث وفاة
القائد األلماني ف��ون غولج ،وبذلك أصبح خليل
باش��ا وحده قائدا ً للجيش العثماني( .)11أ َّما القيادة

البريطانية فإنَّها اتخذت سلس��لةً من اإلجراءات
لتعزيز مكانته��ا في األراضي العراقية ،ومنها:
المحافظ��ة عل��ى نفوذها ف��ي والي��ة البصرة،
وحماي��ة آب��ار النفط ف��ي عربس��تان ،والتقليل
م��ن تأثي��ر هزيمة قواته��ا في الحمل��ة األولى،
وال ُمحافظ��ة عل��ى وج��ود قواتها ف��ي المناطق
القريب��ة من ك��وت األمارة ،ومواجه��ة القوات
الروسية المتقدمة من إيران(.)12
وأُجريت مناقش��ات بين القادة العس��كريين
البريطانيي��ن ح��ول قضي��ة س��حب الق��وات
البريطانية الموجودة ف��ي العراق إلى الجنوب،
واقترح الجنرال السير ويليام روبرتسون رئيس
أركان الجيش البريطان��ي احتالل موضعٍ على
ِّ
خط األهواز (العمارة  -الناصرية) يفي بالغرض
ويؤدي إلى تقصير خطوط المواصالت وتوفير
الجه��ود ،إلاَّ َّ
أن ال ُمقترح لم يلقَ قبول من القيادة
العام��ة في الهند وقائ��د القوات في العراق؛ َّ
ألن
االنس��حاب يخل بالنف��وذ البريطاني في العراق
م��ع صعوبة التع��اون مع ال��روس ،وعلى هذا
األس��اس اعتلت السياسة البريطانية في العراق
مرحل��ة جديدة ،ففي /16تم��وز1916/م تولَّت
وزارة الحربي��ة البريطانية الس��يطرة اإلدارية
عل��ى الحمل��ة العراقي��ة ،فضالً عن س��يطرتها
على الحركات ،وبذلك انتقلت الس��يطرة الكاملة
من حكومة الهند إلى حكومة لندن ،وهذا س�� َّهل
وصول اإلمدادات واالحتياجات للحملة بصورةٍ
سلسة(.)13
ح��اول القائد العام للق��وات البريطانية في
الع��راق الجن��رال برس��ي لي��ك تذلي��ل بعض
المصاعب اإلدارية التي سبَّبت مشاكل للقوات
البريطانية ،السيَّما َّ
أن حرارة الصيف ال ُمحرقة
ب��دأت تفتك بالجنود ،وبلغ ع��دد المرضى في
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حزيران ( )11,000ش��خصاً ،على إثر ذلك
اتخ��ذت الحكومة بعض التدابير منها اس��تبدل
()14
الجن��رال غورن��ج بالجنرال س��تانلي مود
 General Stanles Maudeال��ذي تولَّ��ى
قيادة فيلق دجلة ،وفي  28آب من العام نفس�� ِه
تقرر إقالة الجنرال برس��ي لي��ك الذي اعتلَّت
صحته وتس��ليم القيادة للجنرال س��تانلي مود،
تنفيذا ً لقرار وزارة الحرب ْ
أن يش��مل بالد ما
بين النهرين النظام الذي يسود ميادين الحرب
األخ��رى ،ويُقصد ب�� ِهْ :
“أن يُعيَّ��ن إلى جانب
منص��ب القيادة العليا في ب�لاد ما بين النهرين
رجال حديثو الس��ن نس��بيا ً وذلك إلى من كان
يُصطف��ى تلقائي��ا ً تقريباً ،طبق��ا ً لقوانين ال ِقدَم،
فيتولَّ��ى مقالي��د األمور الكب��رى”( .)15أوضح
المارش��ال روبرتس��ون س��بب اختيار األخير
لقيادة الق��وات البريطانية ف��ي العراق ،قائالً:
«عرف��ت ف��ي مود مع��دل الش��رف المطلوب
ف��ي الجن��دي الباس��ل ،وعرفت في��ه االهتمام
بما يع��ود بالنفع على القطعات التي يرأس��ها،
ووجهات النظر الس��ديدة في األمور الس��وقية
والعظيمة ،وأنَّه يعرف جي��دا ً ما ينطوي عليه
التنظي��م الجيد م��ن القيم��ة العظيمة ،وعرفت
في��ه جميع الصفات المطلوبة في المثل األعلى
لجالء االضطراب السائد وقتئ ٍذ على األفكار،
م��ن ج��راء الحادث المؤس��ف ال��ذي وقع في
الكوت ،وأنَّه س��يُلقي درسا ً بليغا ً على األتراك
في النتيجة»(.)16
أكمل الجنرال مود المش��اريع اإلدارية التي
بدأها س��لفه ،فقد أوضح قيمة هذ ِه المشاريع في
تقرير كتب��ه حول الموضوع ،بقول ِه« :إني
أول
ٍ
مدين للتدابير التي اعتنى س��لفي باتخاذها ،فإني
أشكره ش��كرا ً جزيالً على األساس��يات القويمة
الت��ي وضعها لح��ركات الش��تاء ال ُمقب��ل»(.)17
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فارتفع اس��تيعاب ال ُمستش��فيات م��ن ()4000
س��رير إلى (ّ ِ ،)16,000
وزعت على مساحا ٍ
ت
()18
كافية لتأمين الغذاء لخيول المقاتلين .
كما اهتم بتنظيم خطوط المواصالت للقوات
البريطانية بين البص��رة والناصرية والعمارة،
وبذل��ك أزال الصعوب��ات النهري��ة ف��ي فصل
الصيف ،ولتس��هيل النقل النهري أنشأ رصيف
في البصرة لتسهيل إرساء سفن الحملة العسكرية
بالقرب من المدين��ة( .)19وأخذ يعد العُدَّة ويدَّخر
العت��اد وي ِ ّ
ُنظم الوحدات والتش��كيالت ،ويُش��غل
القطعات بالتدريب ،ويُهيئهم للحرب الس��تعادة
مكانة بريطانيا العسكري والسياسي في الشرق،
وإزالة وصمة العار التي لحقت بخسارة القوات
البريطانية في كوت األمارة(.)20
ونتيج��ةً للمناقش��ات الكثي��رة الت��ي جرت
ف��ي بريطاني��ا والهن��د أب��رق رئي��س األركان
اإلمبراط��وري الس��ير ويليام روبرتس��ون إلى
الس��ير تش��ارلز مون��رو(Sir Charles)21
 Monroبرقي��ةً ف��ي /30أيل��ول1916/م،
ج��اء فيه��اَّ :
“إن تعليم��ات حكوم��ة صاح��ب
ْ
ب��أن تك��ون مهمة (ق��وة بالد
الجالل��ة تقض��ي
م��ا بي��ن النهري��ن) ه��ي الحف��اظ عل��ى حقول
النف��ط وخطوط�� ِه الكائنة على مقرب�� ٍة من نهر
كارون ،واإلبق��اء على احتاللنا لوالية البصرة،
والس��يطرة عليها والحيلولة دون وصول العدو
إلى الخليج الفارس��ي وجنوبي إيران ،ويجب ْ
أن
ال تج��ري أيَّة محاول ٍة جديدة للزحف على بغداد
ف��ي الوقت الحاضر ،لك��ن الحكومة البريطانية
بس��ط
ترغب ،عندما يكون ذلك ُمس��تطاعاً ،في
ِ
النف��وذ البريطاني على والي��ة بغداد ،ويجب ْ
أن
ال يج��ري زح��ف على بغداد ما ل��م يصدر أمر
ب ِه”(.)22

َّ
خطة الجنرال (مود) الحتالل
بغداد:

أخذ الجن��رال مود على عاتق�� ِه وضع َّ
خطة
ُمحكمة للتق��دم نحو بغداد ،فكان عليه ْ
أن يس��لك
إح��دى الطريقي��ن المفتوحي��ن نحوه��ا ،إذ تمثَّل
الطري��ق األول بنهر الفرات الذي تُرابط فيه قوة
الجن��رال بروكنك (الفرقة  )15ف��ي الناصرية،
والطري��ق الثاني نهر دجلة الذي يُرابط فيه فيلق
دجل��ة .قرر الجنرال مود ْ
أن يس��لك طريق دجلة
(الثاني) ألنَّه الطريق األقصر المؤدي إلى بغداد،
كما أنَّه س��يؤدي إلى تدمير قوات العدو في عقر
داره��ا( .)23على إث��ر ذلك ناقش إمكاني��ة التقدم
إلى الضفَّة اليُس��رى لمواجهة القوات العثمانية،
أو التق��دم نحو الضفَّة اليُمن��ى التي تتجحفل فيها
القطعات العثمانية الصغي��رة وعلى ضفَّتي نهر
الغ��راف وف��ي منطق��ة ش��مران ،وأخي��را ً قرر
َّ
الجنرال مود القيام بحركات ِه الرئيس��ة في الضفَّة
اليُمنى وتطهيرها من العدو ،ومن ث َّم القيام بحركة
عبور خلف القطعات العثمانية غرب الكوت لهدم
ٍ
سِما ً عملياته العسكرية إلى عدَّة
جبهة الفالحيَّة مق ّ
أدوار :تطهي��ر دورة الخضيري ،تطهير الضفَّة
الغراف ،تطهير الضفَّة الغربية
الشرقية من نهر َّ
الغراف والقضاء على قوات العدو في الضفَّة
من َّ
اليُمنى من دجلة ،وأخيرا ً عبور دجلة.
َّ
نظم الجنرال مود قواته المتحشدة في العراق
تنظيما ً جيدا ً منذ /15تشرين الثاني1916/م ،إذ
كان عل��ى يقي��ن أنَّه أمام عدو عني��د في دفاع ِه،
فأ َّم��ن ما يلزم م��ن المدافع الثقيل��ة والهاونات،
وكدَّس كميا ٍ
ت كبيرة من عتاد المدفعية ،واستفاد
م��ن تدري��ب القطعات عل��ى هذا الط��راز من
القتال ،مس ِ ّخرا ً خبرته السابقة في الدردنيل(.)24
استعد للهجوم منذ مطلع شهر كانون األول،

إلاَّ َّ
أن القي��ادة العليا في لن��دن كانت مترددة ً في
الموافق��ة ،إذ كان��ت تخش��ى ْ
أن يك��ون مصيره
كمصي��ر طاوزن��د ،إلاَّ َّ
أن الجن��رال م��ود قرر
غرة،
الهج��وم في منتصف الش��هر عل��ى حين َّ
زح��زح العثمانيي��ن وتم َّكن م��ن احتالل كوت
األم��ارة ،وف��ي ه��ذ ِه األثن��اء دخل األس��طول
النهري البريطاني ليستمرر ب ُمطاردة العثمانيين
عل��ى طول نهر دجل��ة ،وقد أش��ار أمير البحر
(ونفردن��ن) بأنَّ��ه طلب م��ن الجن��رال مود في
/24شباط ْ
«أن يس��مح بتقدم األسطول النهري،
فوافق على ذلك ،فتقدمنا بأسطولنا الصغير وكنَّا
على مس��اف ِة بضع��ة أميا ٍل من الك��وت ،فعلمنا
َّ
خل��و الكوت من العدو
بأن ك َّل ش��يءٍ يدل على
ِّ
لذل��ك قررنا مواصلة التقدم ،وعند وصولنا بلدة
الكوت رفعنا العلم البريطاني ،وفي صباح /25
شباط1917/م نفَّذنا أمر الجنرال مود ،فأصلينا
بنار حامية ،وقد أخلى األتراك
القوات التركي��ة ٍ
َّ
مواضعهم وانس��حبوا تحت ستر الظالم ،ودلت
المعلومات التي حصلنا عليها في س��اع ٍة مبكرة
م��ن صباح /26ش��باط َّ
بأن األت��راك يواصلون
انسحابهم»( .)25وبذلك سيطر على طريق بغداد
وغدا خليل باشا مقطوع الرجاء في إنقاذ بغداد،
ل��ذا قرر نقل مقره .جاعالً َّ
خط الدفاع الخارجي
األول لقوات��ه عند س��لمان ب��اك (المدائن) Al-
 ،Mada’inوالخ��ط الداخلي الدفاعي يمتد من
تل محمد جنوبي بغداد نفس��ها ويس��تدير باتجاه
الجنوب الغربي حتَّى ينتهي بهور عكركوف(.)26
كانت الحكوم��ة البريطانية ف��ي لندن تتابع
الموق��ف في العراق ،وأُعجب��ت من التقدم الذي
أح��رزه الجنرال م��ود كثيراً ،وفي /28ش��باط
أبلغ��ت وزارة الح��رب The War Office
الجن��رال م��ود بأنَّ��ه يج��ب ْ
أن يس��تثمر نصره
إل��ى أبعد م��دى ،بعد ْ
أن يضمن س�لامة قواته،
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والوص��ول إلى بغداد قبل الروس ،وفي /2آذار
تس��لَّم مود تلغرافا ً يُخبره َّ
بأن الفرقة العس��كرية
الثالثة عشرة س��وف تبقى بإمرت ِهَّ ،
وأن القوافل
العسكرية ستُرسل من الهند لدعم قواته(.)27
حاول��ت الق��وات العثماني��ة االس��تعداد
للمواجه��ة ،وكانت َّ
خطة خليل باش��ا في البداية
الثبات في منطقة سلمان باك ،وأمضى ستَّة أيام
في تقوية الخنادق ،إلاَّ أنَّه سرعان ما اكتشف َّ
أن
أن تثبت في ٍ ّ
قواته ال تس��تطيع ْ
خط متقدم طويل
كه��ذا ،لذا قرر االنس��حاب نحو نه��ر ديالى في
السادس من آذار(.)28
وصلت الق��وات البريطانية التي كانت على
ضفَّ�� ِة دجلة اليُس��رى إلى ِ ّ
خط ديال��ى ،وتم َّكنت
م��ن عبور النه��ر ،إذ كان تقدمها عل��ى الضفَّة
اليُمنى سريعاً ،م َّما أثار الهلع والذعر في بغداد،
قدم لها في
وتم َّكنت من الحص��ول على موطئ ٍ

الجهة الش��مالية من نه��ر ديالى ،ث َّم وصلت بعد
ذلك إلى طريق الحلَّة واشتبكت بمواجها ٍ
ت عدَّة
م��ع القوات العثمانية ،وكان خليل باش��ا يراقب
األحداث بنفس�� ِه وهو جالس في كشكٍ على نهر
ال ُخ��ر المعروف حاليا ً بنه��ر (الخير) ،ونجحت
الق��وات البريطانية من إرغ��ام العثمانيين على
التراج��ع ع��ن ِ ّ
خطه��م الدفاعي حوال��ي أربعة
أمي��ال عن بغ��داد ،كما تم َّكنت تل��ك القوات من
عبور نهر ديالى بعد ْ
أن مدَّت جس��ر على النهر
المذك��ور لعب��ور المقاتلي��ن (ف��ي موقع جس��ر
ديال��ى حالياً ،الطريق الم��ؤدي إلى المدائن من
معسكر الرشيد)( .)29وفي /8آذار وصلت بعض
الوح��دات العس��كرية البريطاني��ة إل��ى الضفَّة
اليُمن��ى م��ن نه��ر دجلة ،ف��ي حي��ن كان القتال
يجري على الضفَّة اليُس��رى من النهر ،في هذ ِه
األثن��اء و َّجه الجنرال مود انتباهه للضفَّة اليُمنى
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وطل��ب من فرق��ة الخيَّالة والفيل��ق األول التقدم
أن التقدم كان بطيئاً؛ َّ
نحو بغداد ،إلاَّ َّ
ألن القوات
العثمانية كانت تس��يطر على التالل ال ُممتدة بين
أ ِ ّم الطبول والنهاية الجنوبية الشرقية ل ُمستنقعات
عكرك��وف ،وف��ي /9آذار وصل��ت معلوم��ات
اس��تخبارية عثمانية تفيد َّ
بأن رتالً بريطانيا عبر
إلى الضفَّة اليُمنى من نهر دجلة ،وعلى إثر ذلك
أمر قائد الفيلق الثامن عش��ر العثماني بإرس��ال
بعض الوحدات من الضفَّة اليُس��رى إلى الضفَّة
اليُمنى م��ن نهر دجلة لتكون قوة س��اندة للفرقة
( ،)52وللح��ذر من التفاف الق��وات البريطانية
حول جن��اح الل��واء ( )43األيمن ،ق��رر القادة
العثمانيون س��حب اللواء المذكور مساء التاسع
م��ن آذار إل��ى موضع تل��ول (أم الطبول) ،كما
ت َّم س��حب الفرق��ة ( )52العثماني��ة ليلة /10-9
آذار إل��ى الموضع نفس�� ِه ،على إث��ر الهجمات
الت��ي قام��ت به��ا الفرق��ة البريطانية الس��ابعة
ض��دَّ العثمانيين ،وفي صباح العاش��ر من آذار
اس��تأنف القت��ال ،إذ تقدمت ثالثة ألوية تس��ندها
المدفعي��ة ،وخش��يةً من عملي��ات االلتفاف التي
تقوم به��ا القوات البريطانية ص��در أمر للفرقة
( )51العثماني��ة اتخاذ موضع على يمين الفرقة
( ،)52وبعد ظهر ذلك اليوم هبَّت رياح ش��ديدة
فأثارت غبارا ً كثيفاً ،أدى إلى زعزعة الدفاعات
العثمانية(.)30
تُعد ليلة العاشر من آذار ليلةً تاريخية فاصلة
بين احتاللين ،إذ عقدت القوات العثمانية اجتماع
لدراسة إمكانياتها العس��كرية يترأسه خليل باشا
وقادت��ه على إثر الرس��ائل ال ُمل َّحة التي أرس��لها
وزير الحربية أنور باشا من إسطنبول والتي َّ
حث
مكان محدد ،وبعد ال ُمداولة
فيها على الثب��ات في
ٍ
أقر ال ُمجتمعون عجز القطعات العثمانية عن ص ِدّ
هجوم بريطانيَّ ،
وأن المواجهة س��تؤدي إلى
ٍ
أ ّ
يِ

ب ُم َّ
نظم ،لذلك
نتائ��ج كارثية دون القيام بانس��حا ٍ
قرروا االنسحاب أثناء الليل إلى منطق ٍة تقع على
الس�� َّكة الحديد التي تتصل بقاعدة سامراء ،وذلك
بهدف تنظيم قطاعاته��م( .)31ومن الجدير بالذكر
َّ
أن خليل باش��ا لم يتَّخذ قرار االنسحاب مباشرةً،
ً
ب��ل طلب مهل��ة للتفكير وخرج م��ن بين ضبَّاط
األركان إل��ى حجرةٍ أخرى ،وبعد عش��رة دقائق
عاد واتخذ قرار االنسحاب ،وفي الساعة الثامنة
مساءا ً صدرت األوامر باالنسحاب إلى نقط ٍة تقع
على مساف ِة أحد عشر ميالً من الكاظمية ب ُمحاذاة
نهر دجلة ،في هذ ِه األثناء أرسل خليل باشا برقيةً
إل��ى إس��طنبول ،جاء فيه��ا« :ل َّم��ا كان العدو قد
بهجوم دائب طوال األش��هر الثالثة األخيرة
ق��ام
ٍ
وبق��وا ٍ
ت وعت��ا ٍد تفوق م��ا لدينا ،وج��دت الفيلق
الثامن عشر في توقفٍ تام ومعنوياته قد انهارت،
َ��مل ذلك كل من فيه من القائ��د األعلى حتَّى
وش ِ
أصغ��ر جندي ،فلذلك صرت على ثق ٍة من َّ
أن أيَّ ِة
معرك ٍة يشنُّها جيش العدو كلَّه ستؤدي إلى ضياع
بغداد صباح الغد واالستيالء على ك ِّل ما لجيشنا
م��ن مداف��ع ،ورغبةً من��ي في تحطي��م اإلجراء
ال ُمتخذ وتقوية معنوية الجيش ومعداته س��أواجه
الضرورة ال ُملزمة وهي إخالء بغداد»(.)32
احتالل العراق واإلدارة البريطانية
لبغداد:
َّ
محطة الكاظمية
مضى خليل باشا وقادت ِه إلى

خ�لال ليل��ة /11-10آذار وركب��وا القطار إلى
س��امراء ،وف��ي أثن��اء الطريق ت َّم تدمي��ر النقاط
العس��كرية جميعه��ا المهم��ة القريبة م��ن بغداد
َّ
محط��ة االتصاالت الجدي��دة ،فضالً عن
ومنها
()33
مخزن للعتاد  .ولم تكتشف القوات البريطانية
ٍ
انسحاب القوات العثمانية إلاَّ بعد منتصف الليل،
وعلى إث��ر ذلك دخل��ت إحدى وح��دات الجيش
َّ
محطة قط��ار غربي بغداد واحتلتها،
البريطاني

كما حاولت دخول بغداد من جانب الكرخ إلاَّ أنَّها
لم تتم َّكن من عبور النهر للرصافة بسبب تحطم
الجسر الذي كان يربط جانب الكرخ بالرصافة،
لذا ش��رعت فرقة أخرى من الزحف إلى الضفَّة
األخرى في الساعة السادسة صباحا ً نحو المدينة
وتم َّكنت م��ن دخول الرصافة بع��د عبور النهر
بالقوارب في حدود الس��اعة التاسعة والنصف،
وقبل الس��اعة العاش��رة ُرف��ع العل��م البريطاني
في الم��كان الذي اتخذه البريطاني��ون مقرا ً لهم،
وف��ي هذ ِه األثن��اء وصل الجنرال (طومس��ون)
ليتولَّى أمر مدينة بغداد رس��مياً ،فاستقبله وجهاء
الب�لاد واألجانب ومنهم القنص��ل اإليراني العام
()35
والقنصل األمريكي( .)34وعلى أيَّ ِة حال دخل
الجن��رال مود بغداد ف��ي /11آذار1917/م ،وقد
اس��تقبل بعض يهود بغ��داد الق��وات البريطانية
بالموس��يقى والطبول ،وش��اركتهم فرحتهم أقليَّة
م��ن المس��يحيين ،بينم��ا ل��م يُر ِ ّحب به��م معظم
المسلمين من س�� َّكان المدينة ،ومع حلول المساء
أصبح االحتالل البريطاني حقيقةً واقعة.
وعل��ى إث��ر انس��حاب الق��وات العثمانية من
بغداد ودخول القوات البريطانية س��ادت الفوضى
المدينة ،وبقيت بغداد من دون حكوم ٍة أو ش��رطة
خالل المدَّة الواقعة بين انسحاب القوات العثمانية
صن معظم
ودخ��ول القوات البريطاني��ة( .)36وتح َّ
س�� َّكان بغداد ف��ي بيوتهم واضعين خل��ف أبوابها
أش��ياء ثقيلة خشيةً من السرقة ،السيَّما َّ
وأن بعض
اللص��وص كان��وا قد اس��تغلوا الفرص��ة وأخذوا
يس��رقون المح�َّل�اَّ ت التجاري��ة والمن��ازل ،وفي
صباح اليوم التالي انتشرت القوات البريطانية في
الطرقات م َّما س��اعد على تهدئة الوضع قليالً(.)37
كما يصف حال بعض البغداديين الذين ذهبوا إلى
(القشلة) ليش��هدوا مراس��يم إنزال العلم العثماني
ورف��ع العل��م البريطاني ،كيف كان ذلك المش��هد
مؤثراً :البغداديون والبغداديات «يجهشون بالبكاء
والنحيب المكب��وت ،والدافع لذلك هو :إنزال علم
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دولة مس��لمة مدح��ورة ورفع علم دولة مس��يحية
منص��ورة»( .)38دَ َرس الجنرال مود الموقف بعد
احتالل بغداد دراس��ةً ُمستفيضة ،فوجد َّ
أن موسم
الفيض��ان على األب��وابَّ ،
وأن فترة الهدوء خالل
الصي��ف ال ُمقبل قد تس��اعد العثمانيين على إعادة
ِّ
هجوم السترجاع
لش��ن
تنظيم وجمع قوات كافية
ٍ
بغ��داد ،لذلك اتخذ بع��ض التدابير ومنها مواصلة
الضغط على العثمانيين ال ُمنسحبين ،وإرسال عدَّة
أرتال شماالً إلى ضفَّتي دجلة ،وشرقا ً على محور
ديالى لمنع الفيلق الثالث عشر العثماني من مهاجم ِة
بغداد ،فضالَّ عن ذلك فإنَّه قام بغلق الطريق بوجه
اإلمدادات القادمة من الشمال لتهديد بغداد(.)39
تزام��ن مع ه��ذ ِه األح��داث إن��دالع الثورة
البلش��فية  Bolshevik Revolutionف��ي
روس��يا ف��ي الثاني عش��ر م��ن آذار1917/م،
وأصبح��ت قضية التعاون مع الجيش الروس��ي
قضي��ةً غامض��ة ل��دى القي��ادة البريطانية ،ولم
يت��وانَ الجنرال مود عن تنفي��ذ َّ
خطت ِه منذ اليوم
التال��ي الحتالل بغداد ،فقد اندفعت الفرقة الثالثة
عشرة البريطانية شماالً على ضفَّ ِة دجلة اليُسرى
وقضت يوم /11آذار في الصليخ ،أ َّما في ضفَّة
دجل��ة اليُمنى فق��د قامت الفرقة الس��ابعة بتعقب
فل��ول القوات العثمانية ،إذ قضت ليلة /12-11
آذار في الكاظمية وتقدمت ش��ماالً وتم َّكنت من
طردهم من مواضع بس��يطة كانوا قد ش��غلوها
قرب المشاهدة يوم /14آذار(.)40
أص��در الجن��رال مود ف��ي /19آذار بيانا ً إلى
أهال��ي بغداد ،ذكر فيه« :إنني باس��م جاللة ملكي
ال ُم َّ
عظم واسم شعوب ِه التي يحكم عليها ،أوجه إليكم
الخطاب اآلتيَّ :
إن الغرض من معاركنا الحربية
دح��ر العدو وإخراجه من ه��ذ ِه األصقاع ،فإتماما ً
ي الس��لطة العليا ال ُمطلقة
له��ذ ِه المهم��ة و َّجهت إل َّ
عل��ى جميع األطراف التي تتحارب فيها جنودنا،
إلاَّ َّ
أن جيوش��نا لم تدخل مدنكم وأراضيكم بمنزل ِة
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قاهرين أو أعداء بل بمنزل ِة محررين ،فقد أخضع
مواطنكم منذ أي��ام هوالكو لمظالم الغرباء ،وآلت
أماكنكم ،فتخربت قصوركم ،وتجردت حدائقكم،
وأنَّت أشخاصكم وأسالفكم من جور االسترقاق،
ب لم تنش��دوها،
لق��د س��يق أبناؤك��م إل��ى ح��رو ٍ
وجردك��م القوم الظلمة م��ن ثروتكم ،وبددوها في
َّ
َّ
أصقاعٍ شاسعة ،تكلم عنكم األتراك بالغنى المالي
والمادي بفضل نظاما ٍ
ت توافق قوانينهم المقدس��ة
وأطماعه��م القومية الفكرية ،لقد طرد العرب من
الحج��از األت��راك والجرمان الذي��ن بغوا عليهم،
وقد نادوا بعظمة الش��ريف حس��ين مل��كا ً عليهم
وعظمته ،يحكم باالستقالل والحرية وهو متحالف
مع األُم��م التي تُحارب دولت��ي تركيا وجرمانيا،
وهذا هو حقيقة حال أش��راف العرب وأُمراء نجد
والكويت وعس��ير ،كثيرون هم أش��راف العرب
الذين راحوا ضحيةً في س��بيل الحرية على أيدي
أولئ��ك الح َّكام الغرباء األتراك الذين ظلموهمَّ ،
إن
تصميم بريطانيا العظمى وتصميم الدول العظمى
ال ُمتحالفة معها على ْ
أن ال يذهب ما قاس��اه هؤالء
ً
األعراب الش��رفاء هبا ًء منثوراَّ ،
إن المأمول لهو
مأم��ول بريطاني��ا العظمى واألمني��ة أمنيتها ،بل
هي مأمول األُمم ال ُمتحالفة معها ْ
أن تس��موا األ َّمة
العربي��ة مرة ً أخرى عظمة وصيتناْ ،
وأن تس��عى
كتل��ةٌ واحدة وراء هذ ِه الغاي��ة باالتحاد والوئام .يا
أهال��ي بغداد ،تذ َّكروا أنكم تألَّمتم مدَّة ( )26جيالً،
آذاكم الظلمة والغرباء الذين س��عوا دائما ً أبدا ً إلى
اإليقاع بين البيت وبين ربّ ِ البيت كي يس��تفيدوا
من ِشقاقكم ،فهذ ِه السياسة مكروهة عند بريطانيا
العظمى وحلفائها ،إذ إنَّه ُّ
حث العداوة وسوء الحكم
ال يستقيم س�لام وال فالح .فبنا ًء عليه إ ِنّي مأمور
بدعوتكم بواسطة أش��رافكم والمتقدمين فيكم سنَّا ً
وممثليكم إلى االشتراك في إدارة مصالحكم الملكية
ل ُمعاض��دة ممثلي بريطانيا السياس��يين ال ُمرافقين
للجيش؛ كي تنظموا مع ذوي قرباكم شماالً وشرقا ً
وجنوبا ً وغربا ً في تحقي��ق أطماعكم القومية.»..

صدر من مركز رياسة الجيش البريطاني ببغداد
في /24جم��ادي األولى1335/هـ والموافق /19
آذار.)41(1917/

المطاف تم َّكن الس��ير بيرسي كوكس من إقناع ِه
بأنَّه��ا تس��تطيع ْ
أن تقدم خدم��ات يعجز عنها أي
()47
شخص في وظيفتها الجديدة .

من ال ُمالحظ َّ
أن الجنرال مود ذكر في خطاب ِه
أح��داث تاريخية مهمة من تاري��خ العراق كونه
حرص على توظيف ذلك لخدمة أهداف ِه السياسية.

المس بي��ل عند قدومها إل��ى بغداد
الحظ��ت ِ
وجود توتر ش��ديد في العالقة بي��ن الجنرال مود
والس��ير بيرس��ي كوكس ،مبعث ه��ذا التوتر هو
االختالف بي��ن عقليتهما وش��خصيتهما ،فاألول
كان عس��كريا ً ممتازا ً ه َّم��ه األول متابعة الحرب
الس��تكمال فتح العراق ،فف��ي بعض األحيان كان
يتصرف تصرف الفاتح العسكري دون االهتمام
باالعتبارات السياس��ية ومشاعر س َّكان البالد(.)48
وفي الواقع َّ
إن البيان ال��ذي أصدره الجنرال مود
ً
بتوقيع�� ِه عن��د دخول ِه بغ��داد ،مؤ ِ ّكدا لس�� َّكانها َّ
أن
البريطانيين دخلوا محررين ال فاتحين لم يكن من
إنشائ ِه ،بل أنَّه كان معارضا ً له بشدَّة ،صاغ السير
م��ارك س��ايكس  .)49(Sir Mark Sykesبي��ان
تحرير بغداد ونش��ره الجنرال مود على مضض
تطبيقا ًلتعليمات الحكومة في لندن ،بينما كان السير
بيرس��ي كوكس سياس��يا ً ُمحنَّكا ً خبيرا ً بالش��ؤون
العربية ،أُنيطت إليه مهمة إنشاء إدارة مدنيَّة تحل
مح َّل اإلدارة العثمانية التي انسحب معظم َّ
موظفيها
مع القوات العثمانية ،وموافاة الحكومة البريطانية
بتقارير دورية عن المنطقة وعن األحوال العامة
في البالد ،لكن الجنرال مود كان يميل إلى التسلُّط
اهتمام لتعليمات الحكومة وال آلراء
ي
ٍ
وال يُبدي أ َّ
الس��ير بيرسي كوكس ،بل كان يتدخل بك ِّل كبيرةٍ
وصغي��رة( ،)50وكان انتش��ار الكوليرا Cholera
َّ
والطاع��ون  Plagueمن المش��اكل الكبيرة التي
ب عدَّة
واجهها البريطانيون في بغداد ،وذلك ألسبا ٍ
كان من أبرزها نظام تصريف المياه السيء ،فضالً
َّ
لموظفيهم الصحيين وكل
عن س��حب العثمانيين
مس��تلزماتهم الصحية ،إذ لم يبقَ في بغداد س��وى
طبيبان فارسيان وبعض ال ُممرضات في مستشفى
الكرخ ،وعلى إثر ذلك ت َّم اإلفادة واإلعانة في بادئ
األمر بالوحدات العس��كرية الصحية البريطانية،

ُر ِقّ��ي الجنرال م��ود إلى رتب��ة (فريق أول)
عل��ى إثر ه��ذا االنتصار الباه��ر ،وتلقَّى برقيات
تهنئة من الملك جورج الخامس ،)42(George V
ومن ش��ريف م َّكة والعديد من الحلفاء( .)43وتُشير
الم��س غيرت��رود بي��ل Gertrude Margaret
ِ
()44
1926-1868( Lowthian Bellم) ف��ي
تقريرها الذي كتبته عن العراق في سنوات الحرب
العالمي��ة األول��ى ،تلقَّ��ى الملك ج��ورج الخامس
برقيات تهنئ��ة من بعض رجال الدين في كربالء
والنجف ،فأجابهم بتسلمها وأعرب لهم عن رغبت ِه
الخالص��ة في انتعاش العراق وس�� َّكانه ،موضحا ً
أهمية ال ُمحافظة على العتبات المقدسة(.)45
ونظرا ً لقرار الحكوم��ة البريطانية في لندن
ف��ي ْ
أن تكون اإلدارة في العراق مدنيَّةً مهما كان
نوعه��ا وتدعم الس��لطة العس��كرية ،تقرر تعيين
()46
الس��ير بيرس��ي كوك��س Sir Percy Cox
حاكم��ا ً سياس��يا ً في بغداد ،وكان بمثابة واس��طة
لالتصال بين قائد الجيش والس َّكان المدنيين ،وكان
يقضي معظم وقت ِه في إجراء مقابال ٍ
ت مع الوجهاء
والش��يوخ من ش��تَّى أنحاء العراق ،وقام بتعيين
المس بيل سكرتيرة دار االعتماد البريطاني نظرا ً
ِ
لمعرفتها بتاريخ العراق وال ُمجتمع العراقي ،على
الرغم من َّ
أن قائد القوات البريطانية الجنرال مود
قد أعرب ع��ن مخاوف ِه من تعيينها بتلك الوظيفة
كونه��ا ام��رأة ،كما أنَّه خش��ي ْ
أن يتَّخ��ذ قدومها
سابقة بالنسبة لزوجات الضبَّاط اللواتي قد يطلبن
باالنتقال إلى بغداد أُس��وة ً به��ا ،وهو أمر لم تكن
الس��لطات البريطانية سمحت ب ِه بعد .وفي نهاية
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ش ِهد صيف عام 1917م تف ّ
شِي مرض الكوليرا
و َ
م َّما دفع إلى إجراء تطعيم عام للقوات البريطانية
ضدَّ تل��ك األمراض ولك��ن الجنرال م��ود لم يتم
تطعيمه( ،)51إذ كان عنيدا ً
ومتسلّطا ً حتَّى وصلت
ِ
الحالة بينه وبين السير بيرسي كوكس ذروتها من
التوتر عام 1917م ،م َّما دفع السير بيرسي كوكس
إل��ى اإلب��راق إلى لن��دن يُطالب بتعزي��ز مركزه
وتمكين��ه من القيام بواجب ِه بص��ورةٍ صحيحة ،أو
إعفائه من منصب ِه(.)52
دور حاس��م ف��ي هذا النزاع
كان ِ
للمس بيل ٌ
بين الجانبين السياس��ي والعس��كري ،وفي هذ ِه
األثن��اء زار بغ��داد أحد رج��ال المكتب العربي
ف��ي القاهرة فش��رح له الس��ير برس��ي كوكس
موقفه ،وع��رض له مأخذه عل��ى الجنرال مود
المس بيل تأييدا ً قوي��اً .كما قام من جه ٍة
وأيَّدت��ه ِ
أخرى إلى كتابة رسالة مفصلة إلى السير آرثر
هيرتزل وكيل وزارة الهندَّ ،
فاطلع عليها وزير
الخارجية الل��ورد كرزن ،)53(Lord Gurzon
وتم َّكن من حمل الحكومة البريطانية على تأييد
ع ِلم الس��ير
كوك��س واالس��تجابة لطلبات�� ِه ،فلو َ
والمس بيل م��ا كان القدر يُخفي
برس��ي كوكس ِ
للجنرال مود لما كلَّفا نفس��يهما العناء ،بل اكتفيا
باالنتظ��ار بضع��ة أي��ام( .)54وفي مس��اء /14
تشرين الثاني1917/م كان الجنرال مود مدعوا ً
لحضور حفل ٍة على ش��رف ِه في مدرس ٍة يهودية،
ولم يكن معه إلاَّ مرافقه وصحفية أمريكية كانت
قد نزلت في ضيافة بغداد ،كانت الدعوة لحضور
تمثي��ل رواي��ة (هامل��ت) The Tragedy of
 Hamletيقوم بتمثيل أدوارها طلاَّ ب المدرسة
بالعربي��ة ،كانت المرة األول��ى التي يزور فيها
مكانا ً عاما ً من��ذ قدوم ِه ،ومع وصول المدعوين
ت�� َّم تجهيز منضدة صغي��رة وضعوها تجاه قائد
الجي��ش كان عليها أواني القهوة وصحن س�� َّكر
وآني��ة فيها حليب ،ش��رب الجن��رال مود القهوة
بعد ْ
أن س��كب فيها كميةً كبيرة من الحليب الذي
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تس��بَّب بإصابت ِه بالكوليرا ،ونُقل في اليوم التالي
إلى المش��فى ،وانتش��ر خبر إصابت��ه بالكوليرا
بش��كلها الحاد ،قال الجنرال م��ود لمرافق ِه“ :قل
لهم إني ال أس��تطيع اليوم المج��يء إلى مكتبي،
وعليه��م ْ
أن يدأبوا على العم��ل”( .)55ومات في
مس��اء يوم /18تش��رين الثان��ي1917/م ،وقد
أُثيرت الشكوك بعد موت ِه حول أسباب وفات ِه(.)56
جمهور كبير من الرجال والنس��اء
اصطف
ٌ
َّ
على جانبي شارع خليل باشا الجديد أثناء مرور
��ف بالعلم البريطاني،
موك��ب نقل جثمان ِه ،وقد لُ َّ
وقد وصف الكاتب ريجارد كوك مراس��يم دفن ِه،
بقول ِه« :وأنزلوا التابوت ببطء إلى المقبرة ،وعلى
ب خاف��ت ،وأطلقت البندقيات
نفخات ق��د ٍ
َّاس عذ ٍ
()57
اإلطالقات األخيرة ،ونُفخ في األبواق» .
وق��د وصفه الش��اعر ُمح َّمد باقر الش��بيبي،
بالقول:
يا مود إنَّك عندنا لرهينة

فيام وعدت رجالنا األحرار

ق��ام أه��ل بغ��داد ف��ي صبيح��ة ي��وم /14
تم��وز1958/م بتحطيم التمثال ال��ذي نُصب في
بغداد ،حيث يظهر فيه ممتطيا ً على صهوةِ جوادهِ،
معلنين انتهاء االحتالل البريطاني للعراق(.)58
الخاتمة:
من خالل دراس��تنا للجنرال مود واالحتالل
البريطان��ي لبغ��داد (1917-1916م) ،ت�� َّم
التوصل إلى مجموع ٍة من النتائج ،أبرزها:
 يُع��د العراق م��ن المناطق اإلس��تراتيجيةالمهمة لبريطانيا؛ لذلك حاولت الس��يطرة عليه،
الس��يَّما َّ
وأن الدولة العثماني��ة وقفت إلى جانب
دول الوسط ،وعلى هذا األساس أرسلت حملتها
األولى الحت�لال العراق ع��ام 1914م ،والتي
أخفقت في تحقيق أهدافها بس��بب حصارها في

منطقة كوت األمارة وما ترتَّب عليه من نتائج.
 حاول��ت بريطاني��ا بع��د خس��ارتها كوتاألمارة للم��دَّة ما بين /29نيس��ان1916/م إلى
/11آذار1917/م ْ
أن تف��رض س��يطرتها على
بغ��داد ،ل��ذا قررت إج��راء بع��ض اإلجراءات
لتعزيز مجهودها العسكري.
 نتيجة المناقش��ات ال ُمستفيضة التي جرتفي بريطانيا والهن��د صدرت أوامر تقضي ْ
بأن
تك��ون مهمة حملة بالد ما بي��ن النهرين الحفاظ
على الثروات الطبيعي��ة الموجودة في العراق،
واإلبقاء على احت�لال والية البصرة ،واحتالل
بغداد عندما تستعد لذلك.
 دخل��ت السياس��ة البريطانية ف��ي العراقبتولّي
مرحل��ةً جديدة ف��ي /16تم��وز1916/م ِ
وزارة الحربي��ة البريطانية الس��يطرة اإلدارية
عل��ى الحمل��ة العراقي��ة ب��دل حكوم��ة الهن��د
.The British Raj
 لتنفي��ذ ال ُم َّخط��ط البريطاني ف��ي احتالل
بغداد تقرر نقل الجنرال مود مع فرقت ِه من جبهة
الدردنيل  Dardanellesإلى العراق.
 وضع الجنرال مود َّخطةً ُمحكمة الحتالل
بغ��داد ع��ن طري��ق نهر دجل��ة كون��ه الطريق
األقص��ر الم��ؤدي إلى بغداد ،كما س��يؤدي إلى
تدمير قوات العدو.
 ق��ررت القوات العثماني��ة بعد المواجهاتالت��ي دارت بينها وبين الق��وات البريطانية عدم
مواجهتها ،واالنسحاب إلى سامراء.
 تم َّكن��ت الق��وات البريطاني��ة بقي��ادةالجنرال مود من الس��يطرةِ على بغداد في /11
آذار1917/م من دون مقاوم ٍة من س َّكانها.
 م��ن خالل الدراس��ة اتضح وج��ود فجوةكبيرة بين الجنرال مود والسير بيرسي كوكس.

الهوامش:
( )1مدين��ة تق��ع عل��ى نهر دجل��ة ،أرس��ل البريطانيون
ق��وا ٍ
ت م��ن الهن��د ع��ام 1915م الحتالله��ا بهدف
حماي��ة إمدادات النفط في البص��رة بزعامة الجنرال
تاوزند  ،Townshendالذي تم َّكن من دحر القوات
العثماني��ة الموجودة ف��ي المنطقة ،إلاَّ أنَّه فش��ل في
التوغ��ل أكثر تج��اه بغ��داد ،وبعد ث�لاث محاوال ٍ
ت
فاش��لة تم َّكن��ت الق��وات العثمانية من اس��ترجاعها.
بالمر ،آالن ،موس���وعة التاريخ الحديث (-1789
1945م) ،ترجمة :سوس��ن فيصل السامر ويوسف
محمد أمين( ،بغداد1992 ،م) ،ج ،2ص.24
( )2العم��ري ،محم��د أمين ،تاريخ ح���رب العراق خالل
الحرب العظمى س���نة (1918-1914م)( ،بغداد،
1935م) ،م ،2ص.7
( )3تري��ب ،تش��ارلز ،صفح���ات م���ن تاري���خ العراق
المعاصر ،ترجم��ة :زينة جابر إدري��س( ،بيروت،
الدار العربية للعلوم2006 ،م) ،ص.69
( )4ندي��م ،ش��كري محم��ود ،حرب الع���راق (-1914
1918م) ،ط( ،5بغداد1966 ،م) ،ص.114
( )5أنور باش��ا :عضو بارز في لجن��ة االتحاد والترقِّي،
تس��لَّم منصب وزير الحربية العثماني عام 1913م،
اس��تعان باأللمان في إعادة تنظي��م الجيش العثماني،
وعل��ى إثر ذلك أصبح مقربا ً منهم ،هرب إلى ألمانيا
بعد هزيمة الدولة العثمانية بالحرب العالمية األولى.
للمزي��د من التفاصيل .يُنظر :زوركر ،إريك ،تاريخ
تركيا الحدي���ث ،ترجمة :عب��د اللطي��ف الحارس،
(ليبيا ،د.ت ،).ص.516
( )6الع�َّل�اَّ ف ،عب��د الكري��م ،بغداد القديم���ة ..صفحات
مطوي���ة ع���ن الحال���ة اإلجتماعي���ة والتاريخي���ة
واالقتصادية والسياس���ية من عه���د الوالي مدحت
باش���ا إلى عهد االحتالل البريطاني( ،بيروت ،الدار
العربية للموسوعات ،د.ت ،).ص.257
( )7خليل باش��ا :آخر وا ٍل عثماني في العراق ،تخرج من
المدرس��ة العسكرية في إسطنبول عام 1904م برتبة
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General Stainly Maud and the Brititsh
occupation of Iraq
(1916 - 1917)

Prof.Asst.Dr. Rana Abd- al- Jabbar Hussein

Abstract

D

uring the First World War,
between (1914-1917), Iraq
witnessed significant developments,
the most important of which was the
end of the era and the beginning of a
new era, which marked the end of the
last period of Ottoman rule over Iraq,
which lasted from (1831-1917). In
1914, it sent a campaign to Iraq known
as the “Mesopotamian Campaign”, but
the campaign, despite its success in the
occupation of Basra, did not achieve
its objectives because of the siege of
the Ottoman forces and their families
When Kot architecture, and after
that hastened the government British

Mandate in 1916 to send another
campaign on Iraq led by General
Stanley Maude, which succeeded in
occupying Baghdad in 1917, and this
research shows the role of General
Maude in the British occupation of
Iraq during the period (1916-1917).
The research was divided into an
introduction and a set of axes and a
conclusion. These topics dealt with
the situation of Iraq after the siege and
the capture of the British forces in the
Emirate of Kut, General Maud’s plan
to occupy Baghdad, the occupation of
Baghdad and the British administration
of Iraq.
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