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موقف عشائر البصرة من االحتالل الربيطاني للعراق عام 9191
د .عبد ربه سكران إبراهيم
جامعة تكريت  /كمية التربية لمبنات
مصالح بريطانيا في العراق

كان لمعراق أهميةة سسةتراتيجية كريةرة رالنسةرة لرريطانيةا تةرترط روجودهةا ايسةتعمار

فةةا الدنةةد ،فمةةن أجةةل المةافظةةة عمة و ةةعدا هنةةاك ،وجةةدت سن مةةن ال ةةرور ةمايةةة كةةل

الطةةرق الميديةةة سل ة الدنةةد والسةةيطرة عم ة كةةل النواعةةد التةةا يمكةةن أن تدةةدد تمةةك الطةةرق(.)1
ولتةنيةق ذلةك رةذلت الدرموماسةية الرريطانيةة كةل جدودهةةا ةتة تمكنةت مةن أن ترنةا لدةا فةةا

العراق مرك از متمي از ،خاصة فا جنوب العراق(.)0
ومثمما كانت ةماية الدند

وييةةة الرص ةرة كانةةت

ةرورة لرريطانيةا ،فةنن تنميةة مصةالةدا اياتصةادية فةا

ةةرورية أي ةةا .ولةةذلك نمةةت لرريطانيةةا فةةا الع ةراق مصةةال ت ةةوق أيةةة

دولة ةةة أوررية ةةة وكانة ةةت مصة ةةال تجارية ةةة رالدرجة ةةة ا ول ة ة ( .)3لة ةةذلك كانة ةةت صة ةةادرات الع ة ةراق

لرريطانيةةا نسةةرة كري ةرة ،كمةةا اةتكةةرت الس ة ن الرريطانيةةة ننةةل تسةةعة أعلةةار الةمةةويت التةةا
مرت عرر ميناء الرصرة عام .)4(1922

أمةةا المصةةدر االخةةر يهتمةةام رريطانيةةا رةةالعراق ،هةةو تواةةت اسةةتزول مخةةزون الةةن ط

العرااا ،ةيث يةظ الس ير الرريطانا فةا اسةتانرول العواةة رةين ملةروع سةكة ةديةد رزةداد
والسعا يستزول الةنول الن طية فا العراق .كما أكد المنيم السياسا الرريطانا فةا رزةداد
المسةةتر (نيومةةارش) هةةذ الموةظةةة ةةةين تةنةةق مةةن وجةةود المخةةزون الن طةةا عم ة طةةول

الطريق المنترح لمسكة الةديدية ،لذلك أزداد الةدعم الرريطةانا لمةةاويت (دارسةا) لمةصةول
عم امتياز التننيب عن الن ط فا هذ المنطنة(.)5

وممةةا تجةةدر اإللةةارة سلي ة  ،سل ة سن هنةةاك لةةركة رريطانيةةة كةةان لدةةا دو ار مدمةةا فةةا

عمميات النلاط اياتصاد فا العراق ،وها لركة (لنج) والتا أصر لدا نلاط واسةت فةا
عمميات ننل المسافرين والر ائت رين رزداد والرصرة(.)6
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راإل ةةافة سل ة العةةاممين ايسةةتراتيجا واياتصةةاد  ،كةةان هنةةاك عامةةل ثالةةث جع ةل
السة ةةمطات الرريطانية ةةة تدة ةةتم رة ةةالعراق ،وهة ةةو م ة ةرترط را عة ةةداد الكري ة ةرة مة ةةن الرعاية ةةا الدن ة ةةود

الخا ةةعين لةكةةم ايةةةتول الرريطةةانا فةةا رودهةةم ،والةةذين ي ةةدون سل ة الع ةراق سةةنويا داء
زيةةارة الم اراةةد فةةا رزةةداد وسةةامراء والنجةةف وك ةرروء ،ممةةا جعةةل الةكومةةة الرريطانيةةة تةةةرص
عم ة سنلةةاء لةةركة مةةن الممثمةةين الدرموماسةةيين فةةا الرص ةرة ورزةةداد وك ةرروء لمتارعةةة لةةيون

الزوار والمصال الرريطانية(.)7

ومم ةةا ي ري ةةب فية ة سن المص ةةال اياتص ةةادية المتل ةةاركة والمكان ةةة السياس ةةية الت ةةا

اةتمتدةةا رريطانيةةا فةةا العةراق ،جعمةةت ممثمية يدتمةةون اهتمامةةا كرية ار رمتارعةةة مةةا يةةةدث عمة

السةةاةة العراايةةة ويوافةةون مةراجعدم العميةةا سةواء فةةا الدنةةد أو لنةةدن رمةةا يةةةدث .واةةد سةةاهمت
تم ةةك التن ةةارير ف ةةا ص ةةيااة أه ةةدف السياس ةةة الرريطاني ةةة تج ةةا المنطن ةةة .ولم ةةا كان ةةت أكث ةةر

ا ةداث سثارة ها اي طرارات النرمية ،فند استأثرت تمةك ا ةةداث راهتمةام أولئةك الممثمةين
الدرموماس ةةيين خاص ةةة سن رع ةةض ا ة ةةداث كان ةةت ت ةةيثر مرالة ةرة عمة ة المص ةةال الرريطاني ةةة

المةميةةة .لةةذلك لةةم يكةةن دورهةةم لممراارةةة فنةةط ،رةةل يةتمةةل أن يكةةون ايجاريةةا فةةا توجي ة تمةةك
ا ةداث وجدة معينة تخدم مصال دولتدم أو ي تتعارض معدا عم اال تندير.
احتالل القوات البريطانية البصرة عام 9191

اعترر الرريطانيون العراق مجاي مزمنا لمصالةدم ،ترااب وراستمرار مةا يجةر فةا

سةاةت  ،واةةد و ةةعت نصةةب عينيدةةا سمكانيةةة أيمولتة لدةا فةةا يةةوم مةةا .وهةةذا مةةا جعةةل مسةةئوي
كري ة ة ار فة ةةا و ازرة الخارجية ةةة الرريطانية ةةة أن ينة ةةول عة ةةام { 1913سذا أصة ةةر تنسة ةةيم ا مة ةةوك
العثمانيةةة فةةا سةةيا أمة ار واردا فةةنن مةةا رةةين الندةرين هةةو الجةةزء الةةذ يجةةب أن نركةةز أنظارنةةا

عمي }(.)8

وهةةذا يعنةةا سن فكةرة الزةةزو العسةةكر لوييةةة الرصةرة كانةةت تةةدور فةةا أذهةةان رعةةض

السياسةةيين الرريطةةانيين ارةةل سةةنوات مةةن نلةةوب الةةةرب العالميةةة ا ول ة  .والةةدليل عم ة ذلةةك
سنة أثنةةاء أزمةةة العنرةةة رةةين رريطانيةةا والدولةةة العثمانيةةة عةةام  .)9(1926طرةةةت فكةرة اةةةتول

الرصرة لم زط عم الدولة العثمانية اير أندا أجمت عدة مرات ةتة انةديع نيةران الةةرب

066

مجمة جامعة تكريت لمعموم اإلنسانية
المجمد ()15

العدد ()4

ايار ()0228

العالميةةة ا ول ة  ،فصةةدر ا ةرار السةةمطات المختصةةة الرريطانيةةة رايسةةتعداد إلرسةةال الةممةةة

العسةكرية راتجةا الرصةرة عةةن طريةق الرةةرين( .)12ورعةد دخةةول الدولةة العثمانيةة الةةرب سلة

جانب ألمانيا ،زة ت النوة الرريطانية واةتمت (ال او) تمديدا يةتول المدينة ركاممدا(.)11

ومما تجدر موةظتة  ،سنة فةا الواةت الةذ تسةتعد فية رريطانيةا يةةتول الرصةرة،
لم تكن الدولة العثمانيةة تعيةر اهتمامةا مةا لةذلك رةل كانةت ترسةل اواتدةا سلة الجردةة الروسةية
معتندة رنمكاندا الدفاع عن الرصرة رنوات من الدرك وةرس الةدود مت من يةنظم سلةيدم مةن
العلةةائر ،ولدةةذا لةةم يكةةن فةةا الرصةرة وال ةةاو سي اةوات اميمةةة مةةن النةوات النظاميةةة لمةةدفاع عةةن

المدينة(.)10

لكن كل المةاويت التا اامت ردا تمك النوات لم تن ت فةا صةد الزةةف الرريطةانا

نةو الرصرة ،ولذلك ما كادت تمك النةوة تصةطدم رةالززاة ةتة تلةتت رسةرب معاممةة ا تةراك
لمنوات العلائرية و عف ايسةتعداد لمةدفاع عةن المدينةة ومةن ثةم صةدور ا مةر راينسةةاب

نةو الرصرة(.)13

سن انسةةاب النةةادة العثمةةانيين مةةن ميةدان المعركةةة كانةةت لة نتةائج سةةيئة فةةا مدينةةة

الرص ةرة ةيةةث كثةةرت ة ةوادث الندةةب والسةةمب مةةن رعةةض أف ةراد العلةةائر .لنةةد ةةةاول اللةةي

(عجما السعدون) مواجدة المواف ولمةد من تمك ا عمال فجمت ما ترنة مةن تمةك النةوات

وأنسةب ردا سل منطنة (الخميسية) .وفا  1914/10/00دخمةت النةوات الرريطانيةة مدينةة
الرصرة ورفعت العمم الرريطانا وأندت الةكم العثمانا فيدا(.)14

وهنةةا يرةةد مةةن التعةةرف عم ة النةةوة الرئيسةةية التةةا كانةةت موجةةودة فةةا الرص ةرة ،أي
وها اوة العنيةد (طالةب الننيةب) وأنصةار لمتعةرف عةن موا دةا مةن دخةول النةوات الرريطانيةة

سل المدينةة .فمنةد كةان الننيةب مةن وجدةة نظةر ا وسةاط الرريطانيةة لخصةا سةيئا( ،)15وراةم
ذلك فنندم اجروا مع اتصةايت اريةل دخةول الدولةة العثمانيةة الةةرب ،وكةان هةدف رريطانيةا
مةةن ذلةةك ،هةةو سمكانيةةة تعاون ة معدةةم ،سي سن تمةةك ايتصةةايت لةةم تس ة ر عةةن نتيجةةة ايجاريةةة
إلصرار السيد الننيةب عمة الةصةول مةن الةكومةة الرريطانيةة عمة وعةد رتعينة (لةيخا) أو
(أمي ة ةرا) عم ة ة الرص ة ةرة تةة ةةت الةماية ةةة الرريطانية ةةة رعة ةةد أن ية ةةتم اةتولدة ةةا مة ةةن ارة ةةل الن ة ةوات

الرريطانيةةة .ولكةةن لةةم توافةةق عمة منةة مةةا أراد ،رةةل اةةدمت لة تعدةةدات مندةةا سع ةةاء رسةةاتين
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نخيمة مةن ال ةرائب ،وةمايتة مةةن انتنةام ا تةراك ،والمةافظةةة عمة ايمتيةةازات الموروثةة لة
ولعائمت (.)16

وف ةةا الوا ةةت ال ةةذ وص ةةمت اتص ةةايت الس ةةيد النني ةةب م ةةت الرريط ةةانيين سلة ة طري ةةق

مسدود ،فننة ورةن س الواةت كةان يتعةرض ل ةزط السةمطات العثمانيةة لدفعة لمتعةاون معدةا.
ونتيجةةة لةةذلك فنةةد ف ةةل مزةةادرة الرص ةرة سل ة (نجةةد) متظةةاه ار رالسةةعا إلانةةاع ا ميةةر (عرةةد
العزيز ل سعدون) رايلتراك فا الةرب سل جانب العثمانيين .واةد ا ةب عمية الطرفةان
الرريطانا والعثمانا عند مزادرت الرصرة .ف ةا الواةت الةذ أتدمتة الثانيةة رمةاولةة ااتيةال
(فريد رك) وايستعداد لتسميم الرصرة لمعدو الرريطانا .رينمةا الرريطةانيون رف ةوا عودتة مةن

(نجةةد) سلة الرصةرة مةةن رعةةد اةةةتولدم لدةةا( .)17واةةد اةةدم عةةدة رسةةائل يرجةوا فيدةةا عودتة  ،سي

أندا لم توافق .وأخي ار سمم ن س سل السمطات العثمانية التا ن تة سلة الدنةد ولةم يعةد لمعةراق
سي يعد عام  .1902أما أنصار فند ت راوا رعد مزادرتة الرصةرة ولةم يةذكر لدةم دور
مت الرريطانيين(.)18

ةد أم

أن س ةةنوط الرصة ةرة ف ةةا واا ةةت الة ةةال ،ك ةةان رس ةةرب س ةةوء اإلع ةةداد والتخط ةةيط ال ةةذ

ارتكرت ة النيةةادة العسةةكرية العثمانيةةة التةةا كانةةت تةةةاول تزطيةةة
ومخادعة الناس(.)19

ةةع دا عةةن طريةةق ا وهةةام

البريطانيون والعشائر
كانت الدولة العثمانية ارل دخولدا الةةرب اةد اهتمةت ركسةب العلةائر العراايةة سلة
جانردا

د الرريطانيون وجعمدم كنوة اةتياطية يمكن اسةتخدامدا عنةد ال ةرورة .مةن جانةب

خر أردت السمطات الرريطانية ن س ايهتمةام ،وفةا ن ةس ال تةرة مةت رعةض التة ظةات ومةن

جد ةةات عدي ةةدة ،فم ةةثو أوصة ة السة ة ير الرريط ةةانا ف ةةا اس ةةتانرول ةكومتة ة ف ةةا م ةةايس ع ةةام
 1914تأجة ةةل أ عمة ةةل مة ةةن لة ةةأن أن ية ةةيد سل ة ة امية ةةان عررة ةةا يدة ةةدد سة ةةيطرة الةكومة ةةة
العثمانيةةة عم ة ويياتدةةا العرريةةة .أمةةا ا وسةةاط الرسةةمية فةةا لنةةدن فنندةةا توصةةمت سل ة اناعةةة
ر ةةأن التعام ةةل م ةةت ا ت ة ةراك أج ةةدا م ةةن التعامة ةةل م ةةت رع ةةض ا وسة ةةاط العل ةةائرية ف ةةا هة ةةذ

ال ترة(.)02
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لكةةن تة ةةظ الرريطةةانيون سزاء فكةرة ايسةةتعانة رعلةةائر الرصةرة لةةم يمةةنعدم مةةن النيةةام
ررذل الجدود ولكسب ود تمك العلائر ولمةيمولةة دون واوفدةا روجة النةوات الرريطانيةة أذا مةا

زة ت يةتول الرصرة ،وعمي فند ااترح المنيم الرريطانا فا الخمةيج العررةا عمة ةكومتة
الموافنة عم اإليعاز ةد ليوخ منطنة (الكويت) التارعة لويية الرصرة راختيار ممثةل عنة
إلرسةةال سل ة منطنةةة لةةط العةةرب ،وينةةوم هةةذا ةةةال دخةةول الدولةةة العثمانيةةة الةةةرب رتوجي ة

علائر المنطنة وسكاندا رعةدم التصةد لمسة ن والنةوات الرريطانيةة المتجدةة لمرصةرة رواسةطة
رسةةل يرسةةمدم مةةن ال ةةاو سلة هةةذ المنةةاطق .واةةد أاةةرت ةكومةةة الدنةةد ذلةةك اياتةراح عمة سن

ين ذ رعد صدور التعميمات(.)01

راإل ةةافة سلة ة ذل ةةك ةاول ةةت وةرص ةةت الس ةةمطات الرريطاني ةةة عمة ة تنظ ةةيم عم ةةل

اسةةتخراراتا فةةا جنةةوب الع ةراق عةةن طريةةق تجنيةةد عةةدد مةةن العناصةةر العرريةةة لمنيةةام رالتةةأثير
عمة ة ة س ة ةةكان تم ة ةةك المنطن ة ةةة ،وم ة ةةن ث ة ةةم جم ة ةةت المعموم ة ةةات الت ة ةةا تد ة ةةم الني ة ةةادة العس ة ةةكرية

الرريطانية(.)00

وممةةا تجةةدر اإللةةارة سلي ة  ،هةةو سن الرريطةةانيين ،ونتيجةةة لجدةةودهم تمةةك افتر ةوا أن

العلائر فا الرصرة سةتعمن الثةورة

ةد العثمةانيين رمجةرد اةةتول النةوات الرريطانيةة الرصةرة

ولكن لم يةدث ذلك .سي سن الذ ةدث هو سن سكان المنطنة الممتةدة رةين ال ةاو والنرنةة لةم
يجةةاردوا الن ةوات الرريطانيةةة رمناومةةة عني ةةة ،كمةةا ظةةل ريوسةةاء علةةائر تمةةك المنطنةةة م ةوالين

لمدولةةة العثمانيةةة ،ولةةم ينةةدم سي أةةةد ملةةاي النرنةةة ولةةي الزريةةر ولةةي الدارثةةة تأيةةدا صةريةا
لمززاة .واد عمل أةد المسيولين الرريطانيين الذ عاش تمك ا ةداث مواةف أامريةة اللةيوخ
رأنة ة عائ ةةد لع ةةدم تن ةةديم الرريط ةةانيين

ةةمانات ااطع ةةة ل ةةم تن ةةا أ اةتم ةةال رع ةةودة ا تة ةراك

المنس ة ةةةرين ف ة ةةا المس ة ةةتنرل ،ول ة ةةذا ظمة ة ةوا رعي ة ةةدين ع ة ةةن الت ة ةةورط خوف ة ةةا م ة ةةن ع ة ةةودة ا تة ة ةراك

وانتنامدم(.)03

ولكة ةةن ،ورة ةةالرام مة ةةن الموااة ةةف الةة ةةذرة لكة ةةو الطة ةةرفين العلة ةةائر والرريطة ةةانا مة ةةن

التعةةاون ريندمةةا ردايةةة ا مةةر ،فةةأن الجانةةب الرريطةةانا كةةان ي كةةر مةةن ايسةةت ادة مةةن تعةةاون
النةةوا العلةةائرية رةةا خص عنةةد تطةةور العمميةةات الةرريةةة راتجةةا اللةةمال .كمةةا سن العلةةائر
عنةدما يةظةت اةةةتول الرصةرة رسةةدولة جعةل رعةض اللةةيوخ يتنرةل فكةرة ايتصةال والتعةةاون
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معدةم( .)04وتةةذكر رعةةض المصةةادر سن اللةةي (عجمةةا السةةعدون) رةةادر رةةذلك ايتصةةال عةةن
طريق وسيط واارل السيد (ررسا كوكس) .واد أردا اسةتعداد لمتعةاون

ةد ا تةراك وتسةميم

الرريطانيين عدد كرير من الرنادق التركية كانت رةوزة اللي (عجما السعدون)(.)05

سن مرةةادرة اللةةي (عجمةةا) كانةةت دافةةت ملةةجت لمرريطةةانيين لوسةةت ادة مةةن النةةوا
العلةائرية المةميةةة لمةاررةةة النةوات العثمانيةةة رعةةد اةةةتول الرصةرة وتةةةرك النةوات الرريطانيةةة
نةو رزةداد .وعمية فنةد اةام رجةل ايسةتخرارات الرريطانيةة (لةورنس) ررةمتة سلة الرصةرة ورةدأ
هناك اتصايت مت ريوساء الملاي فةا المدينةة( ،)06ولكةن رعةض المصةادر تةذكر سن تمةك

المرةمة لم تكن نتائجدا ممموسةة ،والسةرب فةا ذلةك – كمةا يرةدو – هةو رفةض ةكومةة الدنةد
الرريطاني ةةة تن ةةدم أ تعد ةةد صة ةري لمع ةةرب منار ةةل تة ةةركدم ال ةةذ ك ةةان تنل ةةد رريطاني ةةا م ةةن

العلةةائر( ،)07ولدةةذا يمكةةن النةةول ،ذلةةك كةةان أةةةد العوامةةل التةةا سةةاعدت السةةمطات العثمانيةةة
التا رذلت الجدود لكسب ود رعض العلائر.
جهود العثمانيين

اسةةتمرت السةةمطات العثمانيةةة فةةا ةلةةد العلةةائر لمسةةاعدتدا فةةا طةةرد الز ةزاة مةةن

الرصة ةرة وم ةةا جاوره ةةا م ةةن المن ةةاطق ،ولمت ةةأثير عمة ة تم ةةك العل ةةائر لج ةةأت سلة ة رج ةةال ال ةةدين
إلصدار ال تاو  .ومن المعروف أن لرجال الدين تأثير كرير عم رجال العلائر(.)08

وممة ةةا ية ةةذكر ،سن جدة ةةود العثمة ةةانيين تمة ةةك كانة ةةت اة ةةد رة ةةدأت ارة ةةل دخة ةةولدم الةة ةةرب
واس ة ةةتزرات وات ة ةةا ط ة ةةويو ،ول ة ةةم تص ة ةةدر ال ت ة ةةاوا الت ة ةةا ت ة ةةدعو لمجد ة ةةاد سي ف ة ةةا رداي ة ةةة ع ة ةةام

 .)09(1915ي اف سل هذا اسةتجارة عممةاء الةدين لةم تكةن ردرجةة واةةدة مةن الةمةاس ،سي
سن معظمدم استجاروا لمطالب السمطات العثمانيةة ،رةل سن الةرعض اظدةر ةماسةا كرية ار ،فمةم

يكت ةوا رنصةةدار ال تةةاو  ،سنمةةا اةةاموا رأن سةةدم يةثةةون العلةةائر عم ة ايلةةتراك رةةالةرب

الززاة .وهناك من ااد واستجاب من العلائر وسار ردا نةو جردات النتال(.)32
الواا ةةت سن تمري ةةة دع ةةوة الجد ةةاد

ةةد

ةةد الرريط ةةانيين يمك ةةن الن ةةول عند ةةا ،سند ةةا م ةةرت

رم ةةرةمتين ا ولة ة كان ةةت ار ةةل ص ةةدور ال ت ةةاو م ةةن العمم ةةاء فكان ةةت اميم ةةة الت ةةأثير واس ةةتجارة
العلائر لدا

عي ة .أما رعد صدور ال تةاو رسةميا وهةا المرةمةة الثانيةة ،كانةت ايسةتجارة

072

مجمة جامعة تكريت لمعموم اإلنسانية
المجمد ()15

العدد ()4

ايار ()0228

واسعة النطاق خيرت مال الرريطانيين( .)31ومن الموةةظ سن هنةاك راء عديةدة ايمةت ةةول
استجارة وعدم استجارة العلائر لدعوة الجداد ي مجال لذكرها هنا.

وعمية  ،ومدمةةا ايةةل عةةن مواةةف العلةةائر فةةأن السةةمطات العثمانيةةة اسةةتزمت اللةةعور

الدينا لةدا أفةراد تمةك العلةائر ونجةةت فةا سانةاعدم رعةدم ايلت ةات لنةدوات وريانةات النةوات

المسيولين الرريطانيين التا كانت تدعوهم عم ا ال الواف عم الةياد(.)30

وممة ةةا تجة ةةدر اإللة ةةارة سلي ة ة  ،هة ةةو سن الرريطة ةةانيين كة ةةانوا يرصة ةةدون تطة ةةورات دعة ةةوة
الجداد ،ويردوا سندم ةةاولوا سةرةاط همةم لةيوخ النرائةل ،ولةذلك أصةدروا رسةالة تةةذير ولئةك
الليوخ وصة وهم فيدةا رةأندم ةكمةاء العةرب وي يعنةل أن يسةتجيروا لةذلك الخةداع الةذ يمكةن

أن يك ةةون أفة ةراد ار ةةائمدم عر ةةة لة ة  .كم ةةا ورد ف ةةا م ةةمون الرس ةةالة سن الرريط ةةانيين دخمة ةوا
الةرب مكرهين نتيجة لميثرات ا لمان وتةري اتدم لمتةرك عمة ارتكةاب ا عمةال العدوانيةة
ةةدهم .ولةةذلك فةةأن الةةةرب رةةين الرريطةةانيين والتةةرك ،ولةةيس رةةين الرريطةةانيين والعةةرب أ
ص ةراع ،كمةةا سندةةم ي ينةةوون اإلسةةاءة لةةدين العةةرب الةةذين عمةةيدم رالمنارةةل أن يمزم ةوا جانةةب
الةياد فا هذ الةرب(.)33

والموة ةةظ ،سنة ة ل ةةم يك ةةن لتم ةةك الرس ةةالة ت ةةأثير كري ةةر ،ل ةةذلك أص ةةدر الس ةةيد (ررس ةةا

كوكس) ريانا ألد لدجة أو

في نوايا رريطانيا الطيرة تجا العرب ورارةاتدم فةا تةريةرهم

مةةن الظمةةم التركةةا وألةةار أي ةةا سل ة سن رعةةض ا لةةخاص اةةد خةةدعوا فةةانظموا سل ة أعةةداء

رريطانيا وةمموا السوح روج اواتدا .وأ اف سن هذا الريان هو من أجل سنةذار كةل اللةيوخ
والنرائةةل فةةا الرصةرة والنرنةةة والعمةةارة والمنت ةةق ،رأنة فةةا ةالةةة سرعةةادهم عةةن طريةةق الصةةدااة
والةياد وةممدم السةوح لمتعةاون مةت العةدو ،فةأن أموكدةم الوااعةة

ةمن المنطنةة الخا ةعة

لمسةةيطرة الرريطانيةةة سةةوف تعترةةر مصةةادرة لمةكومةةة الرريطانيةةة( .)34وفعةةو طرنةةت السةةمطات

الرريطانية المةتمة سجراءات الةجز والمصادرة عم أموك رعض ريساء تمك النرائل(.)35

ويردو سن التةذيرات الرريطانية لم تيثر عم العلائر التةا أرةدت معظمدةا اسةتعداد

لمملةةاركة فةةا النتةةال سل ة الجانةةب العثمةةانا راعترةةارهم ةمةةاة اإلسةةوم والمةةدافعين عن ة

ةةد

الزة ةزاة ،فة ةةين ر ةةدأت المن اول ةةات ر ةةين الج ةةانرين العثم ةةانا والرريط ةةانا كان ةةت خط ةةط الن ةةادة
العسكريين العثمانيين معتمدة رلةكل كريةر عمة مسةاعدة اةوات العلةائر( .)36فالنائةد سةميمان
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العسكر ركز جدود عم علائر ال رات ولن ردا مت رعض اوات هجوم كري ار عمة مواةت
النخيمةةة عم ة

ة ة الدةةور ،كمةةا لةةنت الزةةارات عم ة خطةةوط المواصةةوت التةةا ت ةررط مواةةت

اللةةعيرة رالرص ةرة( .)37واةةد ألةةاد رعةةض الكتةةاب رالةةدور الرطةةولا الةةذ أرةةدا رجةةال العلةةائر
خول النتال(.)38

ومةةن الطريعةةا أن ي تكةةون ملةةاركة ملةةاي العلةةائر رةةن س الدرجةةة مةةن الةمةةاس
واإلخوص ،فدناك من الريساء من كان يتند ةماسا كاللي (عجمةا السةعدون) الةذ اةدا
أسةةم م ةةرب ا مثةةال فةةا اللةةجاعة والرطولةةة التةةا أرةةداها ،وخاصةةة فةةا لةةن هجمات ة مةةت
أفراد عليرت عم موات اللعيرة الذ تةصن الرريطانيون ر فترة من الزمن(.)39

لكةةن الةنينةةة سن تمةةك الرطةةويت التةةا أظدرهةةا رعةةض الملةةاي لةةم تزيةةر مةةن النتيجةةة

الميلمة التا انتدت سليدةا معركةة اللةعيرة ،وهةا هزيمةة النةوات العثمانيةة والعلةائر المسةاندة

لدا( .)42وكما ةدث فا اللعيرة ،فأن النرنة كانةت مسةرةا إلةةداث ملةاردة ،فرعةد انسةةاب
النوات العثمانية من الرصرة ارل دخول الرريطةانيين لدةا ،اتجدةت نةةو النرنةة وتةصةنت ردةا
مت من أن م سليدا مةن العلةائر ،لكةن هةذ النةوات لةم تكةن كافيةة لصةد الدجةوم الةذ اامةت

رة النةوات الرريطانيةةة والةةذ تمكنةت مةةن اةةةتول المدينةةة وأسةر رعةةض النةوات العثمانيةةة(،)41

وهذ ال ررة الثانية النوية لمعثمانيين فا جنوب العراق.

ويردو سن هزيمة العثمانيين والعلائر لم تكن تعنةا تواةف النتةال رةين الطةرفين ،رةل

اسةةتمرت هجمةةات الن ةوات العثمانيةةة والعلةةائرية
لنت

ةةد الن ةوات الرريطانيةةة فةةا تمةةك الموااةةت ،سذ

دهم عدة هجمات تكرد فيدا الرريطانيون الكثير من الخسائر(.)40

ايةةر سن كةةل تمةةك الدجمةةات لةةم ينةةدر لدةةا فةةا الندايةةة أن تةنةةق هةةدفدا فةةا ط ةةرد

الرريط ةةانيين ع ةةن من ةةاطق النرن ةةة أو الل ةةعيرة ،ر ةةل العك ةةس م ةةن ذل ةةك فن ةةد تعر ةةت النة ةوات
العثمانيةة والعلةائرية سلة عةدة هةزائم فةا تمةةك الموااةت ةتة سندةا تراجعةت سلة منةاطق رعيةةدة

عةةن سةةاةة النتةةال ،وت راةةت النةةوة العلةةائرية عةةن النةةوة النظاميةةة العثمانيةةة خوفةةا مةةن انتنةةام

الرريطانيين(.)43

من هنا نستنتج سن ةركة الجداد وال تاو التا أصدرها رجال الدين كةان لدةا أثرهةا

ف ةةا جان ةةب واة ةةد مد ةةم ه ةةو سن العثم ةةانيين اس ةةتطاعوا رواس ةةطتدا م ةةن اس ةةتنطاب أع ةةدادا م ةةن
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المجاهدين مةن رجةال العلةائر ودفعدةم سلة موااةت النتةال وارةدوا ايسةتعداد لممةوت فةا سةريل
الدين والوطن ،ولو سن ال لل يعزا  -كما اعتند  -سلة النيةادة العسةكرية العثمانيةة التةا لةم
توفر لدم متطمرات النتال.

أم ة ةةا نج ة ةةاح النة ة ةوات الرريطاني ة ةةة الت ة ةةا ةنن ة ةةت اينتص ة ةةارات فيع ة ةةود سلة ة ة الخدم ة ةةة
ايسةةتخرارية المتندمةةة التةةا كةةان ي أرسةةدا الكةةارتن (لجمةةان) والةةذ تمكةةن مةةن معرفةةة تةركةةات

الن ةوات العثمانيةةة والعلةةائرية( .)44ي ةةاف سل ة هةةذا اسةةت اد الرريطةةانيون مةةن خوفةةات رعةةض
العلائر والتا كانت تعمل كمرااب لةركات رع دا الرعض االخر( ،)45وهذا دليل عمة سن
الخصومات العلائرية ها أاوا من الن ايا الدينية والوطنية فا ذلك الوات.

سن فلةةل النة ةوات العثمانيةةة والعل ةةائرية فةةا ص ةةد هجمةةات النة ةوات الرريطاني ةةة ،أدا

رةةن س الواةةت سلة سثةةارة روح العةةداء الكةةامن رةةين العثمةةانيين وريسةةاء العلةةائر ،فةةا تراك راةةم
موااف العلائر من النتال ما زالوا يكنون روح الةند والكراهية لمعنصر العررةا وكةل مةا هةو

ايةةر تركةةا لةةيس رالملةةاعر فنةةط ،رةةل ةت ة فةةا الممارسةةات العمميةةة( .)46كمةةا كةةان يةةةدث
عندما تمر النوات العثمانيةة مةن أيةة منطنةة علةائرية ينةوم الجنةود وال ةراط ا تةراك رنسةاءة
معاممة تمك العلائر مما كان ييد سل ثورة العلائر عم تمك التصرفات(.)47

ورام كل هذا ن فند رنيت رعض العلةائر مسةاندة لمنةوات العثمانيةة فرعةد انسةةاردا

من مناطق الرصرة والنرنة واللعيرة وتراجعدا سل الةوراء انسةةرت معدةا اةوات تمةك العلةائر

وتمركزت فا مدينتا الناصرية والعمارة( ،)48كا تكون خطاً دفاعياً لصةد النةوات الرريطانيةة

المتندمة من الرصرة راتجا رزداد لمايً.

تجمع القبائل وتحركات القوات البريطانية

أمم ةةت ال ةةرورات اإلس ةةتراتيجية عمة ة الني ةةادة الرريطاني ةةة ف ةةا الرصة ةرة اتخ ةةاذ اة ةرار

رةةاةتول مدين ةةة الناصة ةرية الت ةةا تجمع ةةت رد ةةا النرائةةل المنس ةةةرة م ةةن س ةةاةة المعرك ةةة وذل ةةك
لمن اء عم أية سمكانية أمام النوات العثمانية التا ت كر رتدديد الرصرة من جديد
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ي اف سل هذا فأن النيةادة الرريطانيةة اعتنةدت سن اةةتول مدينةة الناصةرية سةوف
يجعةةل تجمةةت النرائةةل يميةةل سل ة الدةةدوء ،وه ةذا رةةدور ين ةةا عم ة أيةةة مةاولةةة لمتعةةاون رةةين
النرائة ةةل والن ة ةوات العثمانية ةةة .وعمي ة ة فنة ةةد تنة ةةرر سرسة ةةال الن ة ةوات الرريطانية ةةة مة ةةن النرنة ةةة سل ة ة

الناصرية(.)49

وممةةا يةةذكر سن المعمومةةات المتجمعةةة لةةدا النيةةادة الرريطانيةةة تلةةير سل ة أن ة مةةن
المةتمةةل أن تمن ة اواتدةةا مناومةةة عني ةةة مةةن تجمةةت النرائةةل أكثةةر ممةةا يمكةةن أن تمنةةا مةةن
مناومة النوات العثمانية النظاميةة .وفعةو ياةت ذلةك ،خاصةة مةن النرائةل التةا كانةت تةتةل
معظةةم الرسةةاتين عم ة الطريةةق المةةارة ر ة تمةةك الن ةوات ةت ة سن النرائةةل كانةةت تةتةةل معظةةم

رس ةةاتين النخي ةةل الت ةةا أعاا ةةت تن ةةدم النة ةوات الرريطاني ةةة .ولن ةةد ةاول ةةت ا خية ةرة سان ةةاع النرائ ةةل
راينسةةةاب مةةن تمةةك المنةةاطق لي سةةةوا المجةةال أمةةامدم لمصةةدام مةةت الن ةوات العثمانيةةة التةةا

كانت تةتلد خمف النرائل(.)52

لنةةد صةةمدت الن ةوات العثمانيةةة والنةةوة النرميةةة أمةةام الدجمةةات الرريطانيةةة ل ت ةرة ليسةةت

رالنصةةيرة ،سي أن ا خي ةرة اامةةت رعمميةةة الت ةةاف مةةن رعةةض النةةرا ةةةول الخطةةوط العثمانيةةة
مما أجررها عم اينسةاب من مناطندا التا كانت متمركزة ردا فاةتمدا الرريطانيون(.)51

سن نجةةاح الن ةوات الرريطانيةةة هةةذا اةةد زاد مةةن امندةةا مةةن تدديةةد تجمةةت النرائةةل عم ة

الخطوط الخم ية ،خاصة وان هذ النرائل خرجت من العمميةات الةرريةة رالمزيةد مةن الرنةادق
وال ةةذخيرة الت ةةا ك ةةان يتركد ةةا الج ةةيش العثم ةةانا وراء خ ةةول المع ةةارك .وك ةةان ه ةةذا ممك ةةن أن
يسةةاعد الن ةوات العثمانيةةة فةةا تطويةةق الن ةوات الرريطانيةةة لةةو اسةةتطاع ا ت ةراك الةصةةول عم ة

مساعدة فعالة من تسمل النرائةل( .)50وكةان هةذا أر أةةد المسةيولين الرريطةانيين الملةاركين

رالزةف عم الناصرية.

وفع ةةو ،فن ةةد تمك ةةن ا تة ةراك م ةةن الةص ةةول عمة ة دع ةةم تم ةةك النرائ ةةل ،واام ةةت رع ةةدة

اارات عم خطوط المواصوت الرريطانية .وهذ ا عمال كةان مةن الطريعةا أن تثيةر ةنةد
الرريطةةانيين

ةةد أولئةةك الرجةةال المنةةاتمين مةةن النرائةةل ،لةةذلك فنةةد كةةان الرريطةةانيون يصةةرون

جةةام ا ةةردم عم ة مةةن ينةةت رأيةةديدم مةةن رجةةال النرائةةل المسةةمةين المنةةاتمين .وهةةذ ا عمةةال
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أثرت عم مواةف معظةم النةاس مةن النةوات الرريطانيةة المةتمةة ،ةيةث امتنعةوا ةتة العمةال

الرسطاء عن تنديم أية خدمات لدم خول زة دم عم الناصرية(.)53

ومن الموةظ ،سن رام المناومة التا واجددةا الرريطةانيون مةن تمةك النرائةل ،فةنندم

اسةةتمروا رةةالزةف راتجةةا الخطةةوط الدفاعيةةة التةةا أاامدةةا العثمةةانيون جنةةوب الناص ةرية ،ومةةت
ت ةةوق المد ةةاجمين ف ةةا التس ةةمي فن ةةد استعص ةةت عم ةةيدم ول ةةم يس ةةتطيعوا اخترااد ةةا را ةةم تكة ةرار
الدجمات مما ا طرهم النيام رةركة الت اف خمف الخطةوط العثمانيةة التةا ا ةطرت اواتدةا
سل ة اينسةةةاب سل ة الكةةوت ممةةا فس ة المجةةال أمةةام الن ةوات الرريطانيةةة لمةةدخول سل ة مدينةةة

الناصرية(.)54

ومم ةةا ي ةةذكر سنة ة أثن ةةاء المناول ةةات الت ةةا كان ةةت ت ةةدور ر ةةين الط ةةرفين أم ةةرت الني ةةادة

العثمانيةةة اللةةي (عجمةةا السةةعدون) المسةةاند النةةو لدةةم راينسةةةاب سل ة خةةارج الناص ةرية
وأوكمةةت سلي ة مدمةةة السةةيطرة عم ة الطةةرق الصةةةراوية رةةين اللةةعيرة والزريةةر للةةن الدجمةةات
عمة خطةةوط النةوات الرريطانيةةة الممتةةدة عرةةر (هةةور الةمةةار) وصةةد الدجمةةات التةةا اةةد تنةةوم

ردا ا خيرة(.)55

سن نلةةاط (عجمةةا السةةعدون) هةةذا ،جعةةل الرريطةةانيين ي كةةرون فةةا اسةةتخدام وسةةيمة

لمةةتخمص مةةن خطةةر فاسةةتطاعوا مةةن سا ةراء أخي ة ا كرةةر وأةةةد أرنةةاء عم ة رالتعةةاون معدةةم
ةةد  .لكةةن هةةذ الطرينةةة فلةةمت فةةا تةنيةةق هةةدفدم ،ثةةم لجةةأوا سل ة وسةةيمة أخةةرا إل ةةعاف ،

وهةةا تةةأجيج الص ةراعات النديمةةة التةةا كانةةت سةةائدة ارةةل الةةةرب رين ة ورةةين رعةةض العلةةائر
ةيث ااموا رتسميةدم لمواوف

د (.)56

سن تمركز النوات الرريطانية فا الناصرية ي يعنةا المناومةة النرميةة اةد انتدةت ،رةل

العكةةس مةةن ذلةةك فةةأن الةاميةةة الرريطانيةةة فةةا الناص ةرية أصةةرةت لةةر مةاص ةرة وي تتعةةدا
سة ةةيطرتدا ةة ةةدود المدينة ةةة وا ار ة ةةا المجة ةةاورة لدة ةةا مرال ة ةرة ،كمة ةةا أصة ةةر تة ةةأمين خطة ةةوط

مواصةةوتدا الندريةةة مةةت الرص ةرة يلةةزل النيةةادة الرريطانيةةة( .)57فةةا الواةةت الةةذ كانةةت في ة

النرائ ةةل تة ةةيط رالمدين ةةة لل ةةن الز ةةارات ر ةةين الة ةةين وا خ ةةر عمة ة مواا ةةت النة ةوات الرريطاني ةةة

المتندمة(.)58
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سن مواف تمك النرائل كان ي طر النةوات الرريطانيةة الةرد رأسةموب ملةار  ،هةو الخةروج فةا
ةم ةةوت سة ةريعة لمعاار ةةة عل ةةيرة م ةةا ف ةةا المن ةةاطق المج ةةاورة لممدين ةةة ث ةةم الع ةةودة ثاني ةةة سلة ة

موااعدةةا .وتةةرا (المةةس ريةةل) سن ا م ةوال التركيةةة وا لمانيةةة كانةةت السةةرب وراء ةالةةة العةةداء
رةةين رعةةض النرائةةل العراايةةة والن ةوات الرريطانيةةة ،وان الةةذ سةةاعد تمةةك الةةةال وجةةود الن ةوات

العثمانية عم منررة من مدينة الناصرية(.)59

أمة ةةا فة ةةا مدينة ةةة العمة ةةارة ،فة ةةأن الو ة ةةت العة ةةام يختمة ةةف كثي ة ة ار ،فنة ةةد دخمة ةةت الن ة ةوات
الرريطانية المدينة دون مناومة تذكر من ارل النرائل المنيمة عم

ة تا ندةر دجمةة ،ةيةث

تذكر المعمومات أن أررز لةيوخ النرائةل كانةا اةد انسةةرا مةن المدينةة وأخةذا يكاترةان ال ةارط

السياسا السيد (ررسا كوكس)( .)62وعمية فنةد وجةدت النةوات الرريطانيةة تعاط ةا مةت رعةض

النرائل هناك ،كما ادم رعض أرناء النرائل خدمات لمنوات الرريطانيةة لنةاء مةا كانةت تمةنةدم
من مكافآت ماليةة( ،)61رمنارةل هةييء كانةت هنةاك مجموعةة مةن أفةراد النرائةل موا دةا عكةس

ذلك ،فند كانت تلن عم النوات الرريطانيةة ،وخاصةة فةا المنةاطق المنعزلةة هجمةات عمة

المعس ةةكرات والوة ةةدات الرريطاني ةةة رنص ةةد الند ةةب والةص ةةول عمة ة الزن ةةائم خاص ةةة ا س ةةمةة
والةةذخيرة ،ممةةا ا ةةطر النيةةادة الرريطانيةةة سل ة تخصةةيص ل ةواء مةةن ال رسةةان مدمت ة ة ارسةةة
طرق المواصوت خاصة الررية مندا(.)60

يت ة ممةةا سةةرق ذكةةر مةةن موااةةف متراينةةة مةةن ارةةل النرائةةل العراايةةة تجةةا كةةل مةةن

السةةمطات العثمانيةةة واواتدةةا ومةةن النيةةادة الرريطانيةةة فمةةثو عنةةدما سةةمعت النرائةةل المةيطةةة
رمدينة اللةطرة عةن سةنوط الرصةرة ريةد النةوات الرريطانيةة ،هرةت تمةك النرائةل لمةاصةرة النةوة
العثماني ةةة الموج ةةودة ف ةةا المدين ةةة ث ةةأ ار لم ةةا ك ةةان يج ةةر م ةةن وا ةةائت ر ةةين الط ةةرفين العثم ةةانا

والنرما( .)63أما عندما ةاولت النوات الرريطانية سرسال نجدات مةن الناصةرية ل ةك الةصةار
عن اواتدا فا الكوت ،فأن علائر المنطنة تجمعت والتركت مةت تمةك النجةدة ،ممةا ا ةطر

تمك النوة عم التواف لموصول سل الددف(.)64

والموةظ هنا ،سن أسراب تمك الموااف يعود سل مسةتوا الةوعا لم ةرد والةذ يةةل
في ة مصةةمةة رئةةيس النريمةةة والنريمةةة ككةةل عم ة مةةا عةةداها مةةن مصةةال  ،وهةةذا يجعةةل ذلةةك
السموك ينسجم مت متطمرات التزير فا موااف الريساء من ذلك.
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