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 الملخص 

بعد مرور اكثر من مائة سنة عمى االحتالل البريطاني لمعراق .ورغم الدراسات 

التي تعرضت لتمك االحدث ،اال انيا لم تركز عمى معارك ساحل البصرة التي تعد اول 

ت بيا بعجالة ، عمما ان القوات المحتمة اصطدام بين القوات العثمانية والبريطانية .أذ مر 

واتخذت القوات  معارك ىامة، وحدثت اربع قطعت مسافة اكثر من مائة كيمو متر،

 وانصب االىتمام عمى معركة الشعيبة . المحتمة اكثر من مسار ليا في تقدميا.

 ان اليدف من دراستنا بيان الجوانب االستراتيجية لتك المعارك الميمة، والتي كانت

غائبة عن السمطات العثمانية ، اذا لم تعيرىا االىتمام المطموب في حينيا ، وبالتالي ىي 

 البوابة لسقوط البصرة  وباقي المدن العراقية حتى الموصل .

 

 دائم املهصورجعفر عبد ال. دم. . أ   

 البصرة   جامعة/   الرتبية للعلوم االنسانية كلية
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Abstract 

After  more than a hundred years have passed since the British 

occupation of Iraq. Despite the studies that were subjected to these 

latest, they did not focus on the battles of the Basra coast, which are 

considered or collisions between the Ottoman and British forces. 

Meters, and four important battles occurred, and the occupying 

forces took more than one path in their progress. The focus was on 

the Battle of Al-Shuaiba. 

The aim of our study is to thoroughly touch between the 

strategic aspects of these important battles, which were absent from 

the Ottoman authorities, if they did not give them the required 

attention at the time, and thus are the gateway to the fall of Basra 

and the rest of the Iraqi cities to Mosul .                                                                                               
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 المقدمة
يرجع تأريخ المصالح البريطانية في العراق عموما، وفي البصرة بوجة خاص الى النصف 
االول من القرن التاسع عشر .كون العراق يشكل اقصر طريق بين اوربا وجنوب شرق اسيا ، 
كما يوصل بين البحر المتوسط والخميج العربي والمحيط اليندي ، كذلك كان لمعراق دور ميم 

التجارية االقميمية والدولية ، التي تمر فية ، كطريق الحرير ، الطرق القادمة  في طريق القوافل
وبالد فارس وقفقاسيا الى سواحل البحر المتوسط .   وفقا لما تقدم ارسمت بريطانيا  من اليند،

، وكانت نتائج البعثة  ان اثبتت صالحية 4381بعثة لدراسة صالحية انير العراق لممالحة سنة 
 نير 

لمالحة السفن التجارية ، والقوارب التي يبمغ غاطسيا من متر الى متر وربع ويكون  دجمة
 .(4)م  822-022(م، وعرض النير من 5،،5عمق مجرى النير )

حسب تمك الدراسة وغيرىا تولدت لدى البريطانين فكرة االحتالل العسكري لمعراق والبصرة 
العقبة بين بريطانيا والدولة العثمانية  قبل سنوات من نشوب الحرب العالمية االولى . ففي

.طرقت فكرة احتالل البصرة لمضغط عمى الدولة العثمانية ،ولكن مجمس الدفاع  4021سنة
وعندما  . 4040االمبراطوري لم يقر الفكرة . ثم عادت حكومة اليند بطرح الفكرة مرة اخرى سنة 

د الحديث عن الفكرة واخذت تجد 4041اخذ الوضع في اوربا يتجة الى التأزم في نيسان 
 .(0)الجيات المختصة دراستيا 

وفي بداية بحثنا البد من القول ان السياسة البريطانية في الشرق االوسط تقوم عمى 
مركزين رئيسين احدىما في اليند واالخر في مصر .وقد اصطمح عمى االول بالمدرسة 

المصرية او –الثاني المدرسة البريطانية  البريطانية اليندية او)المدرسة العربية الشرقية (.وعمى
المدرسة العربية الغربية (.فأصحاب المدرسة االولى يعتقدون ان التوغل البريطاني في البالد )

العربية يجب ن يبدأ من عدن والخميج العربي ، وينتيي في بغداد . اما اصحاب المدرسة الثانية 
مصر ، وتستولي عمى سوريا فتحمل عرب فأنيم يرون من االجدى ان تسيطر بريطانيا عمى 

الشام عمى مقاومة النفوذ الفرنسي من التوسع في الشرق االدنى وبذلك تحمي الطريق بين اليند 
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والجزر البريطانية ، وتستحوذ عمى المدن االسالمية المقدسة )مكة والمدينة و والقدس ( فتجعل  
شروع كال المدرستين ومدى مالءمتو ،اخذت بريطانيا تدرس م(8)العرب يدينون ليا بالوالء 

لصالحيا ،وامكانية تطبيقو عمى ارض الواقع .وفي خضم تمك الظروف بدأت الحرب العالمية 
 Franz، بعد اغتيال ولي عيد النمسا فوانز فردينايد ) 4041تموز 05االولى في 
Ferdinand (1)  4041حزيران  03( في. 

ايتيا اال ان ىناك عوامل مباشرة وغير مباشرة ولم تدخل الدولة لعثمانية الحرب منذ بد
 دفعتيا الى دخول الحرب ومن تمك العوامل غير المباشرة ىي :

المصالح االلمانية في الدولة العثمانية والمتمثمة بالقروض المالية وسكك الحديد التي يتولى -4
 حة .االلمان تنفيذىا ،وتدريب الجيش العثماني من خالل الخبراء االلمان وتسمي

االطماع الفرنسية والبريطانية بتقويض الدولة العثمانية وضرب الشعوب االسالمية التابعة  -0
 ليا ومحاولة السيطرة عمييا .

 . (5)التوتر بالعالقات العثمانية الروسية بسبب الحرب الطراباسية والحرب البمقانية  -8

 ييا فرنسا وبريطانيا اغالق المضايق التركية ومنع االتصال بين روسيا وحميفت -1

اعالن الجياد المقدس وجر المسممين من اسيا الى اعالن الثورة عمى بريطانيا وفرنسا وارباك  -5
 قواتيا .

احتالل القفقاس ودفع روسيا الى توزيع قواتيا عمى جبيات عدة  . مما يخفف الضغط عمى  -1
 . (1)المانيا  

الحرب ىو وصول سفينتين حربيتين الى  وكان السبب المباشر لدخول الدولة العثمانية
مطاردة من االسطول البريطاني اعطيتا حق دخول  4041اب 44المضايق العثمانية في 

المضيق والرسو في الموانئ العثمانية .بينما اغمقت ىذه المضائق بوجو االسطول البريطاني في 
استانبول ان تمك السفن البحر المتوسط وبوجو االسطول الروسي في البحر االسود .وكان حجة 
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اصبحت ضمن االسطول العثماني .ولكن سرعان ما  ضربت فجأة قطع االسطول العثماني مع 
 00في البحر االسود بتأريخ  . (،)نائي اوديسا وسباستوبول الروسيينالسفينتين االلمانية مي

فعمي ، ثم جاء .وىكذا دخمت الدولة العثمانية الحرب العالمية االولى بشكل 4041تشرين االول 
فما كان من روسيا  في االول من تشرين الثاني في السنة نفسيا. اعالنيا لمحرب بشكل رسمي

تشرين الثاني ثم لحقت بيا بريطانيا وفرنسا في اليوم التالي ،  1اال ان اعمنت الحرب عمييا في 
 . (3) 4041اي في الخامس من تشرين الثاني 

ولة العثمانية في الحرب جعل خصوميا يعيدون النظر وميما يكن من االمر فأن تورط الد
وكان العراق احد  في تقسيم مناطق النفوذ من خالل االجياز عمى الدولة واقتسام مستعمراتيا .

المسارح الميمة لمحرب العالمية االولى ،كونو جزء من الدولة العثمانية .اذ وقعت عمى ارضة 
 (.0.شارك العراقيون فييا ) لعثمانية والبريطانيةالعديد من المعارك الدامية بين القوات ا

تمك الحرب التي كانت سببا في سقوط ماليين الضحايا وتدمير ىائل لمعالم الحضارة 
البشرية وخسائر مادية كبيرة ،فضال عن اتساع البطالة وتفاقم مظاىر الجوع والحرمان وانتشار 

 وتجار السالح في العالم .الرسماليين  كبار االمراض واالوبئة ناىيك عن اغناء

وخالصة القول اذه انتصر الحمفاء في الحرب فسيكون مصير الدولة العثمانية التقسيم . 
بينما سيكون الحال عكس ذلك تماما اذا ما انتصرت المانيا .وليذا حزمت امرىا وارتمت في 

 .4041اتون الحربالى جانب المانيا مطمع تشرين الثاني

 معركة الفاو  -اوال 

( كم عن مركز مدينة البصرة . 425تقع بمدة الفاو في اقصى جنوب البصرة ، وتبعد )
ومن الجدير بالمالحظة ان .( FWOوجاءت تسميتيا مختصر لالرض الواقعو عمى الماء )

بريطانيا قد سبقت تأريخ دخول الدولة العثمانية لمحرب اذا انيا بدأت استعداداتيا الحتالل الفاو 
ي الرافدين من ، اذ وصمت قوة اطمق عمييا قوة حماية بالد واد 4041ول تشرين اال 43منذ 

، ويبدو ان الرسالة التحذرية التي استعممتيا السفينة البريطانيا ) اسبيجل (42)اليند الى البحرين
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 Espiwgle )  من العثمانين بضرورة مغادرة شط العرب في االسبوع االول من تشرين الثاني
داية الحرب .اذ اعقبتيا في االسبوع الثاني قيام العثمانين ببناء تحصينات ، ىي اشارة بب 4041

 وتعزيز موانعيم عمى ضفة شط العرب .

مما الشك فيو ان بريطانيا كانت ليا مجموعة مصالح تريد المحافظة عمييا في حوض 
لمحمرة شط العرب والخميج ، في مقدمتيا ، رغبة بريطانيا في حماية مصفى النفط في عبادان وا

من تخريب العثمانين ليا في حالة دخوليم الحرب ضد بريطانيا وبذلك سيحرم االسطول 
البريطاني من اىم مورد لموقود .كذلك الخوف من اعتداء الحكومة العثمانية عمى الرعايا 
 البريطانين والينود المقيمين في البصرة ،والغائيا القنصمية واالمتيازات االجنبية .فضال عن انقاذ

شيخ الكويت والمحمرة المذين يؤلفان جناحي لممؤسسة النفطية  من تعديات العثمانين عمييا ، 
 .(44) واغراقيم بالوقوف الى جانبيا .وغير ذلك االطماع البريطانية العديدة في العراق

اسناد قيادة الحممة الى  4041تثرين االول  8وبناًء عمى ماتقدم قررت حكومة اليند في 
( وان تضم القوة المواء السادس عشر والبطاريتين الجبميتين الثالثة  Delaminيالمين العميد )د

والعشروين والثالثون ، وفي الوقت نفسة بدأ العثمانيون محاولة غمق شط العرب بأغراق السفينة 
 ( فيو ونصبت اربعة مدافع عند جزيرة الشمشومية في الشط ، Ekbatanaااللمانية )اكبتانا

امية العثمانية بالفي جندي والغاء القبض عمى بعض المتعاونين مع بريطانيا ،مثل وعززت الح
 .(40)مترجم القنصمية البريطانية في البصرة نعوم عبو  

ىيأت  وميما يكن من االمر فقد جاءت االوامر في الوقت الذي كانت فيو الحممة قد
برسي  ، اصدر(48)من تشرين االولبحرين منذ الثالث نفسيا بالفعل لمزحف بعد استقرارىا في ال

بيانا زعم فية  4041تشرين الثاني 8، الضابط السياسي المرافق لمقوات البريطانية يوم (41)كوكس
ان حكومتة قد اجبرت عمى الحرب نظرا لمموقف المعادي من العثمانين لذا ارسمت بريطانيا 

قة وان ال عداء ليا مع العرب قواتيا لحماية تجارتيا واصدقائيا واجالء العثمانين من المنط
 . (45)شريطة ان ال يحموا القوات العثمانية وال يحممو السالح 
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يبدو ان كوكس كان يريد تجريد السكان المحميين من وسائل الدفاع عن انفسيم في ظرف 
غابت فيو السمطة المحمية الحامية وبذلك يسيل عمى جيشو الغازي التوغل بسيولة ومن دون 

 وىي حالة طبيعية الي غاز او محتل وىي نوع من المراوغة السياسية . .مقاومة تذكر

وتحقيقا لميدف المنشود تحركت القوات البريطانية من البحرين الى سد الفاو ، فوصمتو 
تشرين الثاني ،اي قبل اعالن الدولة العثمانية الحرب بيومين ، وفي الخامس من  8في مساء

تشرين الثاني الى الفاو ،  1ل السد وفي فجر اليوم الثاني اى الشير نفسة تقدمت السفن الى داخ
حيث اشتبكت مع القوات العثمانية المنتشرة ىناك وبالرغم من المقاومة العثمانية المحدودة 
استطاعت اسكات المدافع وبدأت القوات المحتمة االنزال عند الضحى بالقرب من محطة 

من ساعة واحدة ، انجز فييا  احتالل الفاو يوم  ولم تستغرق عممية النزول اكثر (41)البرق 
 . (،4) 4041السادس من تشرين الثاني 

( ضابطا 4،8( جنديا و)1553كان مجموع القوات البريطانية التي احتمت الفاو ىي ) 
( مدفعا .اما القوات العثمانية الموجودة في البصرة يوم اعالن الحرب اليتجاوز افرادىا 40و)

 . (43) مقاتلاالف  ثالث

ففي الوقت الذي كان الجانب البريطاني قد استعد لالحتالل البصرة ،كانت القيادة 
العثمانية ترسل القوات المتيسرة لدييا نحو الجبية مع روسيا ولم تعط البصرة اىمية تذكر في 
خططيا الحربية ، اذ انيا اعتبرت العراق كمو ساحة حرب من الدرجة الثالثة ، يمكن الدفاع عنو 
بقوات الدرك وحرس الحدود مع من ينظم ليم من القبائل . وكان اغمب اولئك الجند في حالة 

( حالة ىروب منذ 122مادية سيئة جدا مما سبب استياءىم الشديد . لذا حدثت في صفوفيم)
 .(40)اعالن التعبئة العامة 

تو من القوات مما سبق يتضح لنا ان الدولة العثمانية اىممت امر الدفاع عن العراق وجرد
النظامية ما عدى فرقة البصرة ، وكان اعتمادىا بشكل كبير عمى المتطوعين من اىل المدينة . 

 وىذا ىو ديدن المحتل دائما ما يتخمى عن اىل المدينة في اوقات الشدائد .
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اما السمطات العثمانية في البصرة فمم يصل ليا خبر احتالل الفاو اال في اليوم التالي من  
فين الذين غادروا المنطقة الى البصرة وذلك الن القوات البريطانية قامت بقطع اسالك الموظ

 .(02)التمغراف التي تربط الفاو بالبصرة 

 (04)ثانيا / معركة السيبة 

احتالل الفاو من القوات البريطانية وضعت خطة بالتقدم الى البصرة.  بعد ان انجز
 الثاني مائي من خالل شط العرب . وكانت الخطة عمى محورين احدىما بري ، و 

كم( 15ترك قائد الحممة البريطانية فصيل من الجنود في الفاو وقاد جنودة بريا مسافة )    
شماال وكان اليدف ىو حماية مصفى نفط عبادان ، فمما وصل الى المكان ،وجد ان الزورق 

البريطانية الى االراضي  االنكميزي سبيكل قائما عمى حراسة المصفى ،اثناء ذلك نزلت القوات
من دون اي مقاومة تذكر وذلك يوم  (00)المقابمة لممصفى ،وىي منطقة السيبة وتحصنوا فييا .

 .  (08) 4041تشرين الثاني 44

وعند وصول االخبار الى السمطات العثمانية في البصرة ، قامت بأرسال قائد الفرقة 
مياجمة البريطانين الذين كانوا قد اكمموا العسكرية( مع ثالث افواج مع بطرية مدفعية ل83)

انزاليم في السيبة ،وكانوا عمى استعداد لمواجية القوات العثمانية من خالل المعمومات التي 
 .(01)حصموا عمييا من حميفيم امير المحمرة السيخ خزعل بن جابرمن مردو

يا من خالل وفي السياق ذاتو فأن بريطانيا نجحت في استمالة الشيخ خزعل الى جانب
ىنري ومميون طمقة -( بندقية من نوع مارتيني8222الوعود التي وعدتو بيا ، وكذلك اعطاؤه )

ذخيرة حربية واكدت لو ان الغاية المتوخاة من دخول القوات البريطانية فتح شط العرب لمتجارة 
ير الدولية بين بالده والخارج ،وان ىدف الحرب ىو القضاء عمى النفوذ العثماني وتحر 

  .(05)العرب

تشرين الثاني شنت القوات العثمانية ومن معيم  44-42وعودا لما سبق ذكره ففي ليمة 
من المتطوعين من ابناء العشائر الذين وزعت عمى بعضيم البنادق ىجوما عمى موقع الجيش 
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ان ، البريطاني اال ان البريطانيين صدوه وانتصروا بعد انسحاب القوات العثمانية الى منطقة سيح
جريحا ( فضال عن مقتل قائد اليجوم العثماني 00قتيال( ) ،8وقد تكبدت خسائر بمغت )

الضابط تحسين افندي ،بالوقت الذي لم تتجاوز فية خسائر القوات البريطانية في المعركة سوى 
 .(01)ع ضابطين واصابة ضابط واحد بجروحمقتل خمسة جنود م

ثمانية في التصدي لمقوات البريطانية كانت غير ومن الجدير بالذكر ان حركة القوات الع
مدروسة ، ومميئة باالخطاء في شكل التقدم او في التعبئة والتحصين ،ولم تقدم االستخبارات 
العثمانية اي معمومات تذكر لقائد القوة عن الموقع البريطاني ولم تكن لدييا خريطة عن 

دت عمى االرتجالية من دون التخطيط  وقصارى القول ان القيادة العثمانية اعتم .المنطقة
بالوقت الذي كانت الخطط العسكرية  .رية ، عمما انيا تقاتل عمى ارضياوالحسابات العسك

 .(،0)واالمدادات البريطانية من اليند مكنتيم من دحر عدوىم في الفاو والسيبة 

 معركة سيحان  ثالثا/

  .(03)الثاني انسحبوا الى قرية سيحان تثرين44بعد ىزيمة القوات العثمانية في السيبة يوم 
 41التي تقع شمال السيبة بحوالي سبعة كيمو متر . وفي الوقت ذاتو وصمت الى السيبة يوم 

سبع عشرة باخرة بريطانية محممة بالجنود وبذلك تكونت فرقة عسكرية كاممة ، و  تشرين الثاني
 (A.Arnold Barrettال )ارثر باريتجاء مع البواخر قائد اعمى رتبة من ديالمين ن وىو الجنر 

فاصبح ديالمين تحت امرتو ، وبمجرد استالم االخير القيادة حتى وصمتو برقية من حكومة اليند 
تنص عمى ))ليكن ىدفك البصرة، فأذا رأيت بعد تبادل الرأى مع ديالمين ، واذا كانت القوة التي 

 .(00)لديك كافية فعميك بالتوجة الييا ((

ر اقترح وكيل والي البصرة العثماني العقيد صبحي بيك الذي كان قائد ومن جانب اخ
الجيش في المدينة عمى الشيخ خزعل السماح لقوة كبيرة من الجنود العثمانين منتكرين في 
التمركز فوق سطوح المنازل عمى جانبي نير الكارون ليقوموا بتغطية ومساندة ىجوم مدافعي 

وام الرصاص( عمى السفية الحربية البريطانية  زيرة )دبا،شنو الجيش العثماني في ج يخططل
 .(82)سبيجل التي كانت راسية في نير الكارون ، ولكن الشيخ خزعل رفض ىذا االقتراح 
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يبدو ان الشيخ خزعل قد اوصل تمك المعمومات الى الجنرال باريت قائد القوات البريطانية  
وصمت معمومات استخبارية الى القائد  تشرين الثاني الى السبية وقد 41الذي وصل يوم 

البريطاني ، ان العثمانيين يتمركزون في قرية سيحان  فأصدر القائد اوامره الى الجنرال ديالمين 
بمياجمتيم ، وكان العثمانيون قرابة ثالثة االف رجل ثمثيم من متطوعي العشائر ، وقد احتموا 

لعرب . فياجمت القوات البريطانية القوات موقعا عند غابات النخياللتي تمتد عمى ضفاف شط ا
العثمانية ، واشترك الزورقان الحربيان بالقتال من جية الشط مما ادى الى تقيقر العثمانيون بعد 

زحفت القوات البريطانية كميا الى  4041تشرين الثاني  ،4قتال شديد عمى طول الخط . وفي 
 (84)ة .قرية سيحان ، فوجدوىا خالية من القوات العثماني

مما الشك فيو ان معركة سيحان لم تكن معركة بسيطة ، فقد استمرت يومين الى ثالثة 
( تشرين الثاني واشتد القتال في الساعات الثالثة االخيرة ، فتكبد العثمانيون ،4-45ايام )

خمسين قتيال ونحو مائة جريح وخمسة وعشين اسيرا ورشاشين ، وتكبد البريطانيون ستين مقاتال 
 .(80)ن جريح وقتيل بي

يبدو ان مراىنات البريطانيين عمى اثارة النعرات والفتن المذىبية والدينية والطائفية قد 
جانب العثمانيين المسممين من كل الطوائف والقوميات قتال رجل فشمت . اذ قاتل العراقيون الى 

واحد دفاعا عن وطنيم ومصالحيم المشروعة وانيا المرة االولى منذ قرون عديدة تظير فييا 
الوطنية العراقية بيذا المستوى من القوة والشموخ والعمق وتتحول الى سالح واحد بوجة المحتل 

قاتمين من اىل المنطقة لبناء مواضع دفاعية في سيحان في ميزان المعركة وذلك دفع الم
 ساعدتيم في مقاومة المحتل البريطاني .

وفي السياق ذاتو لجأت السمطات العثمانية الى حشد القبائل ،ورجال الدين السنة والشيعة  
بأعالن  لممساعدة في طرد القوات البريطانية ، والتصدي ليا. من خالل اصدار الفتاوى ،

وكان ميمة الحصول عمى تمك الفتاوى من عمماء الشيعة ذوى التأثير عمى العشائر  ،الجياد
الجنوبية في والية البصرة اكثر اىمية وصعوبة ،كون الشيعة ال يعترفون بخالفة العثمانين .وقد 

 المبعوثان استعانت الدولة العثمانية من اجل ىذا الغرض ببعض النواب الشيعة في مجمس



                                                                      

 022 (0202 كانون األول ن )يوالعشر  التاسعالعدد  

 لىمعارك ساحل البصرة في الحرب العالمية االو  

الوقت ذاتو بذل البريطانيون جيودا مضادة لمتأثير عمى افكار ومواقف اولئك العثماني . في 
 .(88)العمماء الشيعة  

وفقا لما تقدم اصدر بعض مجتيدوا النجف االشرف وىم كل من السيد حسين الحائري 
والسيد مصطفى كاشفي والسيد عمى الرفيشى وشيخ الشريعة االصفياني والسيد دمحم كاظم 

لسيد عمى البريزي والسيد اسماعيل الصدر والسيد دمحم سعيد الحبوبي ، بيانا اعمنوا الطباطبائي وا
 .(81)فيو وجوب الدفاع عن بيضة الدين ووجوب الجياد الى صف الدولة العثمانية 

المقيم السياسي البريطاني في الخميج العربي برسي كوكس المرافق  يبرر وفي السياق ذاتو
حرك العسكري البريطاني موجو ضد المحتمين العثمانين ، وتعيد بالحفاظ لمقوات البريطانية ان الت

اي في االيام  4041عمى المدن واالماكن المقدسة في العراق وذلك في االول من تشرين الثاني 
 .(85)االولى لمحممة 

 (81)رابعا/ معركة كوت الزين

يمة القرون االربعة التي ان سياسة الدولة العثمانية العنصرية والطائفية التي اتخذتيا ط
حكمت فييا العراق وما رافقيا من بطش وارىاب وتخمف . تمك السياسة التي ادت الى تفرقة 
وتقسيم المجتمع العراقي وزرع حالة من الحقد عند المجتمع من الدولة العثمانية .تمك الحال 

 ساعدت بما اليقبل الشك القوات البريطانية المحتمة في تحقيق اىدافيا.

وخالفا لما تقدم فقد جاءت فتوى الجياد التيصدرت من رجال الدين من مختمف المذاىب 
في العراق بتحقيق حالة من الوحدة والتأزر والتالحم والشعور الوطني بين ابناء المجتمع .فقد 

- 41. اذ كان يوم (،8)ىب وجياء المجتمع الى الدفاع عنو ومنيم الشيخ عجمي السعدون 
اذ بمغ  (83)يقود مئتين وخمسين من رجالو ويحوم بيم ميدان المعركة . 4041/ تشرين الثاني،4

   .(80)مجموع ابناء العشائر ما يقارب الثمث من مجموع القوات العثمانية البالغة ثالثة االف مقاتل

وبعد تراجع القوات العثمانية في معركة سيحان ،قامت بحفر خنادق ليا في كوت الزين 
وطمب منيم قائد القوة العثمانية بأن يدافعوا  عن خنادقيم حتى النفس  (12)ل في قرية تسمى سي

 (14)االخير وان من يترك خندقة سوف يندم .
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(( الجيش 43-41ىاجمت القوات البريطانية بموائين )) 4041تشرين الثاني  ،4وفي  
ابناء العشائر  العثماني في كوت الزين ودارت معركة شرسو بين الجانبين . وكان لممجاىدين من

دور فعال وبسبب عدم تكافؤ القوى بين الجانبين من ناحية العدد والعدة مالت الكفة بأتجاة 
 . (10)القوات البريطانية  

وقد وصف احد المقاتمين في مذكراتو يقول)) وقد نشب القتال وتكبد االنكميز خسائرا 
تتتمو بعضيا بعضا ، وكانت كل  مافادحة النيم كانوا يتقدمون في العراء مكشوفين عمى شكل قد

قدمة منيم تنبطح وتطمق الرصاص ، بينما كانت القدمة التي ورائيا تتقدم الى االمام ..... وعند 
وصول الزحف االنكميزي عمى بعد ثالثمائة متر منا،  كان العتاد لدينا قد نفذ واصدر عادل بيك 

ن خنادقنا كنا عرضة لنيران العدو فيمك امره الينا بالقتال بالسالح االبيض ، وعند خروجنا م
كثير منا واخذ الباقى اسرى من العدو . وكان من بين االسرى قائدنا عادل بيك الذي قاتل حتى 

 .(18)نفذ عتادة ،وانا ((

وىنا البد من القول ان القوات البريطانية استطاعت االطاحة بالقوات العثمانية وقطع خط 
تراجعوا بأتجاة بساتين النخيل لالحتماء بيا ، فصمتيم نيران االمدادات واالنسحاب عمييا ف

،مما جعميم يقاتمون قتاال شديدا بفعل روح   (11)االسطول البريطاني المرابط في شط العرب  
الحماس العقائديو والدوافع الوطنيو ،حتى وصف لنا احد سكان المنطقو ان والده شاىد بعض 

د كانت احد ارجميم مثنية ومربوطو بحبل ، وذلك لكي يمنع جثث القتمى من الجانب العثماني وق
 . (15)نفسو من التراجع في حال اشتد القتال ، وقد آل عمى نفسو اما النصر او الشيادة   

واستدالال بالمثل القائل )الحق بما شيدت بو االعداء( فقد ذكر المراسل الحربي المرافق 
( ))كانت معركو الساحل ) ويقصد كوت Edmund Eadlerلمجيش البريطاني)ادموند كاندلر 

الزين وسيل ( تحمل في طياتيا دالئل بارزه ، الن االتراك كانوا في موقف قوي بعد ان اتحدوا 
قوة كبيرة تقدر بخمسة االف رجل واثني عشر مدفعا لمواجية قواتنا التي شنت ىجوم بموائين 

ريتي ازالة االلغام. ولمواجية الزخم وبطاريتي ميدان جبميتن وسريتين من سالح الفرسان وس
الشديد لممعركو اصدر المواء ديالمين امرا بالتصدي لمعدو بينما اشتبك المواء الثامن عشر 
باستبسال مع قوات العدو ..... مما اضطر القائد الى اطالق النار عمى طول الجبية من اجل 

عوبو بسبب وعوره االرض واالعاقات بعثرة قوات العدو التي قاتمت ظير اليوم . واننا واجينا ص
 . (11)الكثيره لمعدو (( 
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وليس ببعيد عن ذالك ،فان انتصار البريطانين في ىذه المعركو الشرسو والتي استبسل 
(، فان خيانو الشيخ خزعل كان ليا الفضل في ،1بيا اىل البصره في الدفاع عن مدينتيم )

من القتال الشديد وتواصل الميل بالنيار اي في تراجع كفو البريطانين في المعركو فبعد يومين 
تبمغت القوات البريطانيو من الشيخ خزعل . ان العثمانين قد بدأوا  4041تشرين الثاني  43يوم 

باعاده تجمعيم في اعالي النير )اي نير الكارون وتحديدا في المحمره ( ليجعموا منو موضع  
رى  النير في القسم االسفل من شط العرب . دفاعيم الرئيسوانيم اغرقوا ثالث سفن لسد مج

تشرين الثاني  /40وعمى ضوء تمك المعمومات قامت البارجو الحربيو البريطانيو سبيكل يوم 
لعثمانيو مرمريس في بقصف الموضع المذكور بالقنابل وكذالك ضرب السفينة الحربيو ا 4041

 . (13)اليوم التالي

ا معركة كوت الزين ان العراقين يمتمكون لقد اثبتت معارك ساحل البصرة ،وخصوص
طاقات غير اعتيادية ويريدون التعبير عنيا عبر المسالك الصحيحة ، تعبيرا صادقا وعميقا . 
ولكن عدم ثقتيم بالحكام العثمانيين كانت ىي العامل الرئيس المثبط ليم . وبالتالي فيو العامل 

مواجية البريطانيين . اذ ان فساد الحكام ىو  نفسة الذي كان السبب الرئيسفي فشل العثمانين في
 ما ييبط الروح الوطنية عند شعبة ، وعمينا ان نعي ذلك دائما .

ولمالستدالل التأريخي عمى ماتقدم ، نرى الرموز الوطنية التي اشتركت في معركة كوت 
عدد  الزين ،وقد استشيد البعض منيم دفاعا عن وطنة وليس عن الدولة العثمانية ، اذ بمغ

. واستشيد الشيخ شالل مع  (10)شييدا( من عشيرة الصيامر 002الشيداء في ىذه المعركة )
مجموعة من افراد عشيرتو اذ كان العدد الذي يرافقة من ابنائيا من الشرش يبمغ بضعة االف 

جريح( وكانت خسائر 122قتيل( ونحو )452(.اما خسائر القوات العثمانية فقد بمغت )52)
(، وكذلك ىناك عدد غير محدد من االسرى العرب 54جريحا( )185قتيال( و)51) البريطانين

  .(50)والعثمانيين احتجزوا في احدى البواخر البريطانية لمدة عشرون يوما ، نقموا بعدىا الى اليند

وبعد خسارة العثمانين معارك الساحل االربعة اصبح الطريق مؤىال الى البصرة . اذ ان 
ىي التي قررت مصير البصرة .فمم يعد لمعثمانين قوة تذكر ، ىذا من جانب  معركة كوت الزين

ومن جانباخر فأن القوات البريطانية حققت ىدفيا االستراتيجي ، وىو حماية حقول النفط في 
 عربستان ومصفى نفط عبادان .
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 الخاتمة  
نيا اول اثبتت الدراسة  ان ىذة المعارك  ىي المفتاح االساس الحتالل العراق .اذ ا

اصطدام بين القوات البريطانية المتطورة والقوات العثمانية التي تكاد تكون من جيوش العصور 

 الوسطى . 

كذلك اثبتت ان اسموب الخداع والكذب والشدة والفساد التي اتبعيا الوالة العثمانين ىي ال 

ومن جانب اخر تبين  تبني دولة حقيقية اذ ان الشعب يفقد ثقتو بقيادتو ويشعر بيا غريبة عنو .

ان الشعب الذي خضع لمسيطرة العثمانية لمدة اربعة قرون ، مازال حيا ،فبمجرد نداء وطني من 

 الرجال الذين يثق بيم الناس ىبت جموعة لمدفاع عن ارض الوطن بوجو المحتل االجنبي .
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 الهوامش والمصادر
العراقية وموقف القبائل العراقية العربية ( فراس ابراىيم حميد التميمي ، المالحة في االنير 4)

، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة البصرة ، كمية التربية لمعموم االنسانية ،  4041-4310منيا
 .41، ص0245

( خالد حمود السعدون ، االوضاع القبمية في والية البصرة خالل الحكم العثماني االخير واالحتالل 0)
 . 840،ص0221يرت،م،ب4043-4023البريطاني 

 . 531ص ،0241بغداد، ،4043-4053( ايناس سعدي عبد هللا ، تأريخ العراق الحديث 8)

 .81،ص4015بيير رونفون ،تأريخ القرن العشرين ،ترجمة نور الدين حاطوم ،لبنان، (1)

العالمية  ( عبد العزيز نوار وعبد المجيد نعنعي ،تأريخ المعاصر اوربا من الثورة الفرنسية الى الحرب5)
 . 118،ص40،8الثانية ، بيروت ،

 .88، 4،ج4083رياض الصمد ، العالقات الدولية في القرن العشرين ، بيروت، (1)

 .111( نوار ونعنعي ، المصدر السابق، ص،)

 .85( رياض الصمد ،المصدر السابق، ص3)

ي لمعراق ونياية االنتداب بداية االحتالل البريطان -( كاظم حبيب ، لمحات من تأريخ القرن العشرين 0)
 .44،ص8،ج0248(،اربيل،4041-4080)

،ترجمة  ،404( ادموند كاندلر ، احتالل العراق مشاىدات مراسل حربي مرافق لمجيش البريطاني 42)
 .04،ص،024دمحم حسن عالوي وخضير عمي سويد، بيروت ،

 .535ايناس سعدي ،المصدرالسابق،ص (44)

،موسوعة البصرة 4043-4041في الحرب العالمية االولى  حميد احمد حمدان ،البصرة (40)
 .810جامعة البصرة ،المركز الثقافي،ص  ،التأريخية

 .848( خالد السعدون،المصدرالسابق،ص48)



                                                                     

 020 (0202 كانون األول) نيوالعشر  التاسعالعدد  

 أ. م. د. جعفر عبد الدائم المنصور

،سياسي بريطاني ساىم في رسم السياسة البريطانية في الوطن  ،408-4311بيرسي كوكس  (41) 
شارك قوات الثورة العربية الكبرى  بقيادة الشريف حسين في العربي بعد انييار الدولة العثمانية ، حيث 

 ar.m.wikiped.orgمحاربة العثمانية وشغل منصب المقيم السياسى في الخميج العربي .يكبيديا ، 

 . 533(ايناس سعدي ،المصدرالسابق،ص45)

القسم –ة (حميد احمد حمدان التميمي ، االىتمام البريطاني المبكر بالبصرة ، موسوعة البصر 41)
 .001، ص0248التأريخي ، جامعة البصرة ، العدد االول ، البصرة، 

 .15،ص4، ج0223( عبد الرزاق الحسني ، تأريخ العراق السياسي الحديث، بيروت ، ،4)

 .42،ص4085( عبد الرزاق الحسني، العراق في دوري االحتالل واالنتداب ، بيروت، 43)

 .841( خالد السعدون،المصدرالسابق،ص40)

(حسين ىادي الشاله، طالب باشا النقب البصري ودوره في تأريخ العراق السياسي الحديث ، 02)
 .8،4،ص0220بيروت،

كم ، بالتحديد مقابل  15( السيبة : وىي تقع جنوب ابو الخصيب وتبعد عن مركز البصرة بمسافة 04)
اصة .منصور الحاج سالم مصفى نفط عبادان االيراني ، وتعد من امالك السمطان عبد الحميد الخ

 . 84،ص0240ادبية ، بغداد،  –اجتماعية –السالم ، ابو الخصيب وشط العرب ذكريات تأريخية 

 .44العراق في دوري ،ص الحسني، (00)

 .،00حميد حمدان ، االىتمام البريطاني ، ص (08)

ي لمعراق ( حسن موات حسين الفرطوسي، موقف عشائر جنوب العراق من االحتالل البريطان01)
، ،024، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة البصرة ، كمية التربية لمعموم االنسانية ، 4041-4043

 .1،ص

-،430( انعام ميدي عمي السممان ، حكم الشيخ خزعل في االحواز 05)
 .08-00،ص4035،بغداد،4005

 .1،ص السابق، المصدر ( حسن الفرطوسي،01)

 .530ص ابق،الس المصدر ( ايناس سعدي،،0)



                                                                      

 022 (0202 كانون األول ن )يوالعشر  التاسعالعدد  

 لىمعارك ساحل البصرة في الحرب العالمية االو  

( سيحان: ىي قرية خالية من العمران التام ويممكيا عبد هللا بن عيسى بن ابراىيم ، وىو احد التجار 03)
.وسميت سيحان 88منصور الحاج سالم ،ً  السابق، ونير الكوت .المصدر ومن اشير انيارىا نير الخوره

ة ارضيا وكثافة نخيميا وعذوبة النيا منخفضة بمستوى الساحل وبساتينيا تسقى سيحا .وتتميز بخصوب
مائيا وفييا عدد من المقامات الدينية لمطائفة الشيعية .مقابمة مع الشيخ عبد الحسن الفرىاد المعرفاوي 

 .0202اذار 0،اجريت المقابمة بتأريخ ،401احد سكنة المنطقة ،موليد

مجمد الثاني ،ال0225( عمي الوردي ، لمحات اجتماعية من تأريخ العراق الحديث ، قم،00)
 .485،ص1،ج

 .0،4،ص0،ج0240( احمد باش اعيان ، موسوعة تأريخ البصرة،لندن،82)

،المجاد 4005بيروت ، ، تأريخ مقدارات العراق السياسية،( دمحم طاىر العمري الموصمي84)
 ،02االول،ص

 .40الحسني ،العراق في دوري،ص (80)

 .04( انعام السممان ،المصدرالسابق،ص88)

 .0،8باش اعيان،المصدرالسابق،ص( احمد 81)

 .850( حميد احمد حمدان ، البصرة في الحرب العالمية ،المصدرالسابق،ص85)

كوت الزين: قرية تمتد لمسافة ميل واحد ، وىي مواجية لجزيرة ام الرصاص يتجاوز عدد سكانيا  (81)
ا يقال انو حسن الف نسمة ، من امالك الشيخ خزعل . وعرفت بيذا االسم نسبيو الى رجل يسكني

الصورة وذو جمال باىر ومن خيرة رجال العرب . اتى من البادية ، سميت نسبتا اليو وسكنيا جماعة 
من الفالحين ومنيم بيت الحاج عمي القيم سدنة ظريح مير ابو الحسنين . عبد القادر باش اعيان 

. وفييا االن 004، ص4خطط البصرة ، بغداد ،بدون تأريخ ، ج–العباسي ، موسوعة تأريخ البصرة 
مدرستان ومستوصف ومركز شرطة واغمب سكانيا من عشيرة البو معرف وبيت كنعان . عمما ان 

 الباحث من سكنتيا في سبعينيات القرن المنصرم .

( وىو عجمي ابن منصور بن راشد بن ناصر بن سعدون مؤسس امارة المنتفق التي حكمت اكثر ،8)
ا الى اسرة االشراف العمويين في الحجاز . نور حسن خمف العتابي ، من اربعمائة سنة ، ويرجع نسبي

(، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة 4043-4044عجمي السعدون ودوره في تأريخ العراق )
 .0245،01البصرة، كمية التربية لمبنات ،

 .1،ص4،ط0242( المس بل، فصول من تأريخ العراق القريب ، ترجمة جعفر الخياط ، بيروت، 83)

 .403( نور العتابي ،المصدرالسابق،ص80)



                                                                     

 022 (0202 كانون األول) نيوالعشر  التاسعالعدد  

 أ. م. د. جعفر عبد الدائم المنصور

( سيل قرية صغيرة يسكنيا الفالحون وتعود الى الشيخ خزعل امير المحمرة . وفييا مقام ينسب الى 12) 
سيل ابن عبد هللا التستري ، والبعض يراه سيل بن الفضل ، احد قادة جيش االمام عمي عمية السالم 

. ويقول احد سكنة المنطقة ان ىناك اثار خيمة التزال 82ابق ،ص.منصور الحاج سالم ،المصدر الس
تشاىد ىناك في فصل الشتاء عند نزول المطر وكذلك توجد بعض الكتل الصخرية  التي استخدمتيا 
القوات في الحرب ، وترتبط تمك الكتل بحكاية سراق مرقد السيد صالح بن عمي  في التراث الشعبي 

يعود الى الشيخ جراح الصباح من امراء الكويت يقع عمى ضفاف شط  لسكان المنطقة ، وىناك قصر
حزيران 45، اجريت المقابمة بتأريخ  4058العرب . مقابمة مع الحاج عامر سبيتي مجيد المنصور مواليد

 ، في دار الواقعة في منطقة القبمة في البصرة .0243

 .،48( الوردي ،المصدرالسابق،ص14)

 .3،رالسابق،ص( حسن الفرطوسي،المصد10)

 السابق، المصدر ( مذكرات دمحم رؤوف السيد طو الشيخمي ، مراحل الحياة . نقال عن ، الوردي ،18)
 .483ص

 .40( عبد الرزاق الحسني، العراق في دوري،المصدرالسابق،ص11)

 كانون االول 45، اجريت المقابمة بتأريخ 4000( مقابمة مع الحاج ثاني مجيد المنصور ، مواليد 15)
 ، في دارة الواقعة في قضاء ابي الخصيب ، قرية ابو كوسرة .0240

 .00( كاندلر،المصدرالسابق،ص11)

( لقد تجمع اىل الزبير من اجل مواجية المحتل البريطاني ، وشارك عدد كبير من الشباب ، بقيادة ،1)
 السابق، المصدر الشيخ دمحم االمير الشنقيطي ، في معارك سيحان وكوت الزين . احمد باش اعيان ،

 .0،0ص

 . 0،0( المصدر نفسة ،ص13)

 .3،( حسن الفرطوسي ،المصدرالسابق،ص10)

 .882،ص0244( عبد الجميل الطاىر ، العشائر العراقية ، بيروت ،52)

 .40( عبد الرزاق الحسني ، العراق في دوري ،المصدرالسابق،ص54)

 . 480( الشيخمي ،المصدرالسابق،ص50)


