
 763 

 كاظم قحطان حميد                                        6006العدد السادس والعشرون،مجلة الفتح

 

 األولىديالى  في سنوات الحرب العالمية 
 دراسة تاريخية

 األساسيةكلية التربية  /جامعة ديالى     العنبكي كاظم م.م.قحطان حميد
 

 المقدمة
في صرح التاريخ العام في مكوناته وحقائقه المدونة  يةأساسيشكل التاريخ المحلي لبنة       

وعلى وفق خصائصه وفروعه المتعددة , لذلك جاءت هذه الدراسة المتخصصة عن منطقةة 
بظاللهةا عليهةا بوصة ها الجةإلء ااسةتراتيجي المهةم  األولةىديالى التي ألقت الحرب العالمية 

اق بعةد احةتاللهم لمدينةة بدةداد العاصةمة للوجود البريطاني في العر الذي يقدم دعما لوجستيا  
, حيث شهدت المنطقة خالل مدة الحرب عمليات عسكرية واسعة بين 1111/ آذار/ 11في 

القةةوات البريطانيةةة والقةةوات الع مانيةةة . لةةذا تسةةلط هةةذه الدراسةةة الكةةوء علةةى طبيعةةة تلةةك 
ادية واالجتماعيةة االقتصة األوكةا ال عاليات العسكرية ومجرياتها وانعكاساتها على تةدهور 

فةةي منةةاطق ديةةالى المختل ةةة , وقةةد خرجةةت الدراسةةة بنتةةائ  واسةةتنتاجات  األمةةرا وت شةةي 
 موكوعية وكحت في خاتمتها . وهللا من وراء القصد .

 الموقع االستراتيجي وسير ال عاليات العسكرية أهمية: ديالى..  أوال  
العهد الع ماني ومقسمة على  ال ة  أواخرالى والية بدداد, في  إداريا  كانت ديالى تابعة       
هي : خراسان و خانقين ومندلي ويتبعها عدد من النواحي هي : شهربان والخالص ,  أقكية

( وقد احتلت موقعا إستراتيجيا  . 1وبلد روإل ودلي عباس وبنكدره وقإللرباط ) السعدية ( , )
ة بدداد من الجهة ال انية بسبب وقوعها على طريق )خراسان ( من جهة ولقربها من العاصم

(وفي 2عن خصوبة تربتها ووفرة مياهها , مما جعلها عركة للدإلاة والمستعمرين) , فكال  
 ( . 3دورا  دفاعيا  تحصينيا  مهما  لمدينة بدداد) أدتذلك الوقت 

 Lordاتكحت المصالح البريطانية في العراق في كوء تصريح اللورد كيرإلن )     

Kerzin  تدخل كمن السيادة  أن) بدداد تقع كمن موانئ الخلي  ويجب  1912( عام
منطقة ديالى قد وقعت في  إن( وهذا يعني من الناحية العملية 4البريطانية التي ال تناإل  ( ) 
كاحية من كواحي مدينة بدداد لذلك شكلت م صال  حيويا   أنهاالحساب البريطاني , على 

 آذار 11األمر بعد احتالل القوات البريطانية بدداد في في ااستراتيجية البريطانية تأكد ذلك 
1111 (5 . ) 

سياسية وعسكرية ون سية على الوجود الع مةاني فةي منةاطق العةراق  آ اروكان احتاللها    
ومنهةةا ديةةالى فقةةد واصةةل البريطةةانيون تقةةدمهم نحةةو الشةةمال والشةةرق باتجةةاه ديةةالى  األخةةر 

( بالقلق من موقة  القةوات الع مانيةة Maudeمود )( . وشعر الجنرال 6وسامراء وتكريت)
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أرسل م رإلة مدرعات باتجةاه بعقوبةة  1111أذار 12واحتمال تهديدها لجناحه األيمن. وفي 
فةةوم مشةةاة ورعيةةل مةةدرعات يةةوم  إرسةةاله( لالسةةتطال  وجمةةلع المعلومةةات فكةةال عةةن 1)
وعبوره مشكلة في غاية  ( للمنطقة ذاتها . لكن شكل نهر ديالى عائقا  طبيعيا  1114أذار 14)

اذار ( مةن السةنة  11لذلك أبلدت قةوة جح ةل اللةواء ال ةاني فةي ال رقةة ال ال ةة يةوم )  األهمية
خرب الع مانيون الجسر المقام عليه في منطقة بعقوبة وقرر أمةر جح ةل اللةواء  أنذاتها بعد 

 11/19لةك ليلةة كيلةو متةر جنةوب بعقوبةة ( وذ 4ال اني القيام بالعبور قرب منطقةة بهةرإل ) 
وفعال  نجحت القوات البريطانية في مخادعة الع مانيين , والعبةور ب ةوجين  1111سنة  آذار

, وانسةةحب الع مةةانيون باتجةةاه  آذار 19بوسةةاطة القةةوارب وتةةم احةةتالل بهةةرإل صةةباح يةةوم 
( Edwards( )9شهربان ) المقدادية ( وتم استكمال احتالل بعقوبة بقيادة الجنرال ادوردإل )

( وبلدت القةوات البريطانيةة المتحشةدة فةي 1صب جسر على نهر ديالى قرب قرية ش تة )ون
( 24( مؤل ةةة مةةن لةةواء الخيالةةة ولةةوائي مشةةاة و )Kerryالجنةةرال ) كيةةري ( ) بةةأمربعقوبةةة 

اتجهةت القةوات البريطانيةةة  1111اذار  21( وفةي 11( عربةة عسةكرية . ) 151مةدفعا  و )
كنهةةا لةةم تةةتمكن مةةن عبةةور نهةةر مهةةروت , بسةةبب الميةةاه التةةي نحةةو شةةهربان ) المقداديةةة ( ول

القةةوات الع مانيةةة اعاقةةة تقةةدم القةةوات  إجةةراءاتغمةةرت منطقةةة واسةةعة بعةةد النهةةر ب عةةل 
( بعد انسحاب  1111 آذار 23البريطانية لكن البريطانيين تمكنوا من احتالل شهربان يوم )

يون يجمعةةون قةةواتهم عنةةد جبةةل حمةةرين الم ةةرإلة الع مانيةةة لةةيال  مةةن المنطقةةة واخةةذ الع مةةان
القةوات الع مانيةة حةوالي  إجمالي( وبلغ 11وخانقين وتأسيس موكع دفاعي رصين فيها . )

مةةدفعا , أمةةا القةةوات البريطانيةةة 29فةةوم ( و ةةالث سةةرايا خيالةةة و 13( مةةن المشةةاة )6111)
اني قواته الةى مدفعا  ووإل  القائد البريط 26( جندي من المشاة و 4611مؤل ة من )فكانت  

وبعد معارك طاحنة وصمود القوات الع مانية طويال  تمكن  آذار 25قسمين وبدا الهجوم يوم 
(  م قإللرباط ) السعدية ( يوم 12( . )آذار 31)  البريطانيون من احتالل جنوب حمرين يوم

( وكانت القوات البريطانية تؤمل ن سها بوصول قوات روسةية مةن 13( . )1111نيسان 1)
ديةالى  أجةإلاءاحةتالل بةاقي  إكمال( لمساندتها بهد  1111 آذار 24ران الى خانقين يوم )إي

 ( . 14لكنها لم تصل في الوقت المحدد ) 
(  1211( ب )  1111 آذار 25الخسائر البريطانية فةي معركةة حمةرين يةوم ) أجملت     
االنسحاب بنجاح نحو  ( من 13بين قتيل وجريح , وتمكنت القوات الع مانية ) ال يلق  إصابة

( , في الوقةت ذاتةه تمكةن الةروس 15دلتاوة )الخالص( بدية االتصال بال يلق ال امن عشر ) 
( على ا ر انسحاب القةوات الع مانيةة منهةا , وقةد  1111نيسان  1من احتالل خانقين يوم ) 

لكل شئ  تهموإباحي باألهاليقاسى السكان من القوات الروسية ك يرا  نتيجة قسوتهم وتنكيلهم 
(16                                              . ) 
 وإجبارهاالقوات البريطانية فقد تمكنت من دحر القوات الع مانية شمال منطقة السندية  أما    
الع مةةانيون فةةي هةةذه  األتةراك( وخسةةر  1111 آذار 21/31عبةةور نهةةر العظةيم ليلةةة  ) علةى
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( بين قتيل وجريح ولم تتمكن القوات الع مانية 911يون ) والبريطان إصابة( 511المعركة )
المسةاعدة المطلوبةة للقةوات  إبةداءالمرابطة قرب دلي عباس في منطقة   )المنصورية ( من 

 أجبةرت( لكن القةوات البريطانيةة واصةلت تقةدمها حتةى  11الع مانية في منطقة السندية . ) 
 23هر العظيم ومن  م الى منطقة الدور يوم القوات الع مانية على االنسحاب خارم منطقة ن

( بين قتيل وجريح , وبعةد ذلةك 2111تكبد الطرفان خسائر قدرت ) أن, بعد  1111نيسان 
القوات البريطانية في منطقة السندية  أجنحةحاولت القوات الع مانية القيام بحركات لمهاجمة 

البريطانية المستحكمة من جهة ,  فشلت جميعها بسبب الدفاعات إال أنهاتمر والعظيم ,  وأبي
و بقلةة  ااداريةةوالمشاكل التي عانى منها الجيش الع ماني والمتم لة بكع  تقديم الخدمات 

 (19وخصوصا  في منطقة العظيم المكشوفة . ) أخر وصعوبة نقلها من جهة  ااعاشة
ه علةةى ( خطةةورة التحركةةات الع مانيةةة لةةذلك هجمةةت قواتةةMaudeقةةدر الجنةةرال مةةود )     

 هفةةي هةةذ نخسةةائر الع مةةانيي أجملةةتين واكةةطرتهم الةةى االنسةةحاب الةةى حمةةرين , يالع مةةان
( بةةين قتيةةل 111بحةةدود ) نبةةين قتيةةل وجةةريح  والبريطةةانيي إصةةابة( 111المعةةارك بحةةدود )

الراميةة الةى  أهدافه( بتحقيق Maude( . وبعد هذه العمليات قام الجنرال مود )11وجريح )
قطعاتةةه بةةالنظر لحلةةول  إراحةةةالشةةرقية والشةةمالية والدربيةةة ,و قةةرر بدةةداد  أطةةرا ترصةةين 

احتلةت منةاطق بعقوبةة  موسم الصةي  الحةار وكانةت القةوات البريطانيةة فةي قةاطع ديةالى قةد
)     وشهربان ودلتاوة والسندية واخذت قواتها مواكعها عند سلسلة حمرين والسةد العظةيم 

21. ) 
وصلت القوات الروسية الةى منطقةة السةعدية وتمكنةت  1111وفي بداية شهر ايار سنة      

القةةوات الع مانيةةة  أن إالمةةن عبةةور نهةةر ديةةالى فةةي موكةةعين , مسةةتهدفة التقةةدم نحةةو ك ةةري 
 أعةةاد 1111علةةى التراجةةع , وفةةي حإليةةران عةةام  أرغمتهةةاالمرابطةةة بةةالقرب مةةن ك ةةري 

ات الروسةةية باتجةةاه ( , ولكةةن تقةةدم القةةو21الع مةةانيون احةةتالل منطقةةة السةةعدية وشةةهربان )
تكون في  أنالحدود العراقية وتوغلها في منطقة السليمانية وراوندوإل جعل القوات الع مانية 

احتالل شةهربان والسةعدية  إعادةالذي وفر فرصة مناسبة للبريطانيين في  األمرمواجهتها , 
                          ( .                                                          22) 1111عام  أيلول( ومن  م خانقين ومندلي في  1111حإليران  25في )  م بلدروإل

( هةةو طةةرد القةةوات الع مانيةةة خةةارم سلسةةلة حمةةرين           Maudeهةةد  الجنةةرال مةةود )كةةان 
 أو األيمةنالقريبة من نهر ديةالى وذلةك لحرمةانهم مةن االسةت ادة منهةا كقاعةدة لتهديةد جناحةه 

, فكال  عن تمكنهم من تحصةين فةرو  نهةر ديةالى التةي  إيرانالقوات البريطانية الى  داي ا
   كانت كرورية لمنظومةة الةري لقنةوات الةروإل ومهةروت وقةد كلة  الجنةرال مةود مارشةال

(Marshal بالقيام بهذه المهمة خالل شهر تشةرين  )والةذي شةر   1111مةن عةام  األول ,
( وانتهةت مهمتهةا  1111عةام  األولتشةرين 11ة يةوم ) بدوره في حركة قطاعاته العسةكري

( ممةةا اكةةطر القةةوات الع مانيةةة الةةى االنسةةحاب شةةماال بةةدون  1111 األولتشةةرين 21فةةي )
( . واعتبةةر القائةةد 23خسةةائر كبيةةرة محت ظةةين بةةبع  المنةةاطق غةةرب منةةابع نهةةر ديةةالى )
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انةب البريطةاني فقةرر بقاء القوات الع مانية قرب نهةر ديةالى مصةدر متاعةب للج إنمارشال 
انإلال كربة قاكية بهم ومهاجمة قواتهم غةرب نهةر ديةالى واالنةدفا  نحةو منطقةة قةره تبةة 

( القةةوات البريطانيةةة فةةي منطقةةة Marshalلقةةوات الجنةةرال مارشةةال ) ااسةةنادبهةةد  تقةةديم 
 السعدية , مع تقديم قوة روسية مؤل ة من كتيبةة خيالةة لمهاجمةة جنةاح القةوات الع مانيةة مةن
جهة اليسار في قره تبة كما تحركت فرقة الخيالة على محور نهر العظيم واجتاإلت حمةرين 

(.  م باشرت القةوات 24وتقدمت بحركة احاطة واسعة لقطع االتصال بين قره تبة وك ري )
( وبعةد معةارك محتدمةة بةين الجةانبين  1111سةنة  األولكانون 3البريطانية تحركها يوم ) 
كةةانون أول  5انيةةة شةةمال قةةره تبةةة وتكةةرر الهجةةوم البريطةةاني يةةوم )انسةةحبت القةةوات الع م

( مما جعل القوات البريطانية تتراجع الى ك ري وقدرت خسائر القوات البريطانية )  1111
 ا  أسةير( 225( مةنهم )511)   الخسةائر الع مانيةة بلدةت  أمابين قتيل وجريح  إصابة( 231
يطانيةة مةن طةرد القةوات الع مانيةة فةي منةاطق تمكنت القةوات  البر 1119(. وفي سنة 25)

 ( .  26ديالى في قره تبة وكلل ري بشكل نهائي) أطرا 
 الحرب. أبانواالقتصادية في ديالى  ااداريةجوانب الحياة  - انيا  :
العسةكرية  اادارةالسةيطرة البريطانيةة علةى منةاطق ديةالى المختل ةة حاولةت  إحكةامبعةد      

عةين )  1111في العراق ومنها ديالى ف ي أيار من سنة  ااداريةونها البريطانية ترتيب شؤ
 )    ( حاكما  سياسيا  على بعقوبة كما عةين ) مسةتر ووكةر ( Mr. Nalderمستر نالدر ( )

Mr. Walker الرائةد) سةون (  أوفةد( مسةاعدا  لةه علةى شةهربان ) المقداديةة ( وفةي خةانقين
(Soon21سي ( اقامة حكومة مدنية في خانقين )( وهو حاكم ) مدينة مندلي السيا                                                                                                                          . )     
الدةذاء  إنقةد سةجلت مؤشةرات سةيئة للدايةة منهةا فاألوكا  االقتصةادية واالجتماعيةة  أما   

الةذي جعةل السةكان فةي هةذه المنةاطق ينةإلح الةى  األمةرا  في مدن خانقين ومندلي كان شحيح
وعدم توفر وسائل الإلراعة الحدي ة وبدائية الصناعات التي كانةت فةي احسةن  أخر مناطق 
تكاد تلبي حاجات السكان في منطقة ديالى , وهذه الحالة تنطبق على بقية مناطق  ال أحوالها
كةةعي ا  لةةذلك  اآلخةةرالتنظةةيم العشةةائري كةةان هةةو  أمةةالدراسةةة . خةةالل مةةدة ا األخةةر العةةراق 

الخةال  علةى رئاسةة القبيلةة  أوسادت عادات وخصائل اجتماعية سيئة كال أر وس ك الةدماء 
السةةلب والسةةرقات امةةرا   أعمةةالوالحةةد مةةن  األمةةن( . لةةذلك كانةةت مسةةألة الح ةةاظ علةةى 29)

 األكةراد( , مةن 21ة مةن ) الشةبانة ( ) عسيرا  , لذلك استعانت القةوات البريطانيةة بمجموعة
( لقمةع حركةات العشةائر ال ةائرة  Kerdكباط بريطانيين من بينهم النقليب ) كيرد ( ) بإمرة

( وقد شهدت منةاطق ديةالى وجةود عناصةر غريبةة عةن 31على القوات البريطانية المحتلة )
بتليس وهم االشوريون سكانها , جاء بها البريطانيون من بالد اورمية ومنطقة بحيرة وان و

( 32لهةةم البريطةةانيون  كنةةات قةةرب نهةةر ديةةالى فةةي بعقوبةةة ) وأقةةام( . 31) النسةةاطرة ( )
السةارية فةي ديةالى وارت عةت نسةبة الوفيةات بةين المةواطنين وبلةغ عةدد  األمةرا وانتشرت 

وحةدهم وبنةاء علةى ذلةك  )اآل وريين(( شخصةا  يوميةا مةن بةين األشةوريين61الوفيات نحو )
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شةةةة يات مةةةةإلودة بجهةةةةاإل تعقةةةةيم القةةةةوات البريطانيةةةةة بةةةةالمخيم المةةةةذكور  ةةةةالث مست ألحقةةةةت
 (.33)خاص

  ال ا : الواقع االجتماعي والصحي في ديالى خالل سنوات الحرب 
 أقكةيةسيئا  للداية , حيث انعةدمت الخةدمات الصةحية فةي  لألهاليكان الواقع الصحي       

تي و ؛ كوليرا ....... ( قد انتشةرت بةين السةكان السارية )  األمرا  أنديالى ونواحيها كما 
بشةأن الجانةب الإلراعةي فيشةكل القسةم  وأمةا( . 34) األهةاليوحد ت بذلك وفيات ك يرة بين 

تعةود الةى  األراكةيلسكان ديالى , المةإلارعين المشةتدلين فةي الإلراعةة وان ملكيةة  األعظم
ناطق واسعة موقوفة يتصةر  بهةا) كبار المالكين الساكنين مدينة بدداد في الدالب , و مة م

ت الحةةرب العالميةةة اوتركةةت خةةالل سةةنو آخةةرشةةطرا  األوقةةا  وإدارةنقيةةب بدةةداد( شةةطرا 
واسةةعة بةةورا , كمةةا صةاد  ذلةةك شةةحة فةةي ميةاه نهةةر ديةةالى ممةةا  أراكةيفةةي ديةةالى  األولةى

 (.35انعكس ذلك سلبا على الحالة المعاشية والصحية للسكان )
مكن القوات البريطانية من إقامة حكم مدني فيها بشكل  ابت اال في خانقين فلم تت أما       

وذلك لكونها منطقة صرا  واكح بين الع مانيين والروس  1119شهر كانون األول سنة 
, وكانت خانقين تعاني من مشاكل عديدة في مقدمتها مشكلة 1111-1116لل ترة من سنة 

الع مانية حالها حال المرافق  اادارةة من قنوات الري المهملة ولم تولى العناية المطلوب
 (.36باللللللللعراق ) األخر الخلللدمية 

ك رت حاالت الوفاة بسبب الجو  والبرد . كما كان موكو   تامين طرق المواصالت      
يشدل القوات البريطانية والحاكم السياسي في مندلي وخانقين . وقد عمل الميجر 

للحد من عمليات قطع الطرق والتسليب وشكل قوة قوامها ( إجراءات نشطة Soon)سون()
إلعمائهم محمود بك ديلو ومحمد بك سوار  بإمرةوجعلهم  األكراد( شخص من 211)

بك وقادر اغا باجالني . للمحافظة على امن الطرق والقافالت المارة بها  وإبراهيم أميري
ن في مندلي وخانقين فكال عن يوفر حماية محلية للبريطانيي ااجراءهذا  أن( . يظهر 31)

معاركها في المنطقة والمناطق المجاورة  ادامة اامدادات وإيصالكونه يوفر حرية التنقل 
 .  األخر 

اهتماما في ديالى  األولىالبريطانية في سنوات الحرب العالمية  اادارة أظهرتوبعد ذلك    
الخصوصية الواكحة عن بقية شؤون هذا اللواء ذات  إدارةموظ ين قادرين على  بإيجاد

 ( . 39) األخر االلوية العراقية 
العهةد  أواخةرالعةراق  أقسةامبقية  أصابما  أصابهاالخدمات البلدية في بعقوبة , فقد  أما     

وكةعي ة حالهةا حةال  متةأخرةالع ماني وحتى االحتالل البريطاني فقد ظلةت الشةؤون البلديةة 
عاشةةتها منطقةةة ديةةالى فةةي سةةنوات الحةةرب العالميةةة  السياسةةية واالقتصةةادية التةةي األوكةةا 
بةن عبةدان  أفنةديالبلدي فةي بعقوبةة مؤل ةا  مةن محمةد  ااداري( . وكان الجهاإل 31) األولى

وبشكل متناوب بين اال نين . وبةذل موظ ةو البلديةة و رؤسةاؤها  أفنديرئيسا وحسن شكري 
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البلديةةة تتةةأل  مةةن رئةةيس  ةإدارالبلةةدة وكانةةت  أمةةورمةةا بوسةةعهم مةةن نشةةاط وجهةةود لتمشةةية 
افندي بن نصي  بةن عمةر ( وظي تةه  إسماعيلالمجلس البلدي ومن كاتب يدعى )  وأعكاء

البلديةةة فةةي فتةةرة  وأنجةةإلتجبايةةة الرسةةوم , يكةةا  الةةى ذلةةك  ال ةةة مةةراقبين )جةةواويش ( . 
علةى كةري نهةر خراسةان  ااشةرا :  أهمهةا األعمةالمةن  ا  االحتالل البريطاني لةديالى عةدد

البساتين والمالكين والقيام بحمالت تنظي  للمدينة ) بعقوبة ( وتعةديل  أصحابلتعاون مع با
الطةةرق الرئيسةةية وتسةةويتها . كمةةا كانةةت بلديةةة بعقوبةةة تسةةاعد النةةاس مةةن ال قةةراء بةةالممكن 
والمتيسر لها , وكذلك تساهم في غسل وتك ين الموتى من فقراء البلدة ونقلهةم الةى المقةابر , 

حالةةة  أمةةاة بعقوبةةة جهودهةةا لمحاولةةة تنةةوير طةةرق المدينةةة بالمصةةابيح الن طيةةة . وبةةذلت بلديةة
 (41الليل فكانت من واجب قوات )) الشبانة (( .) أوقاتوالحراسة للمدينة في  األمن

 الخاتمة  
احتاللها بدداد , على كرورة  أعقابركإلت القيادة البريطانية العسكرية في         

القصبات المجاورة لبدداد وكانت واحدة منها هي خطوة السيطرة استيالئها على المدن و
على  واشرافها أوال  هم لقربها من العاصمة معلى منطقة ديالى ذات الموقع االستراتيجي ال

ودول الشرق من جهة والعراق  انيا . لذلك  إيرانالطريق البري التجاري والذي يربط بين 
ات كبيرة نحو جبهة ديالى السيما بعد إليادة القوات العسكرية البريطانية بقو اادارةإلجت 

الع مانية من استعداداتها للحيلولة دون إخكا  البريطانيين للمنطقة المذكورة العتبارات 
 إستراتيجية .

كانت العمليات الحربية في جبهة ديالى غير سهلة المنال بالنسبة إلى الطرفين     
انت الخسائر البشرية والمادية كبيرة للطرفين . لذلك المتناإلعين البريطاني والع ماني وقد ك

فان القوات الع مانية المدافعة عن خطوطها الخل ية تمكنت من إحراإل بع  االنتصارات 
السيطرة على شهربان ) المقدادية (وقإللرباط  إعادةهنا وهناك في جبهة ديالى م ل 

لى الرغم من عدم تمكنها من )السعدية ( بعد فترة من احتالل القوات البريطانية لها ع
السيطرة لمدة طويلة بسبب تعإليإل القوات البريطانية لقطاعاتها المحاربة  وإبقاءالصمود 
ولمساندة القوات  األمامالع مانيين لخطوطهم الدفاعية في  إمداداتوصول  وتأخرولكع  

ن رغم ذلك الروسية للقوات البريطانية في مناطق القتال خصوصا في خانقين والسعدية, لك
ديالى  أطرا استمرت المناوشات والمعارك الجانبية بين الع مانيين والبريطانيين في 

 .  1119عام  األولتشرين 31الشمالية والشمالية الشرقية حتى توقيع الهدنة في 
منطقة ديالى باقكيتها ونواحيها بيد كباطها  إدارةالقوات البريطانية شؤون  أبقت     

الخدمية , هذا  أو األمنية أو ااداريةأي قدر من المسؤولية  لألهاليول العسكريين ولم ت
الوطنية كد الوجود  األهاليمشاعر  أججتيظهر من العوامل الرئيسة التي  األمر

ديالى في  ألهاليالبريطاني في مناطقهم مما انعكس ذلك بشكل واكح في المشاركة ال اعلة 
 . 1121 ورة العراق الكبر  عام  أحداث
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تطورا  األولىاالقتصادية في ديالى , خالل سنوات الحرب العالمية  األوكا لم تشهد      
والتنافس العشائري  أسوءملحوظا, فكانت الإلراعة مهملة وحالة ال الح تسير من سيئة الى 

القبائل للنإلا  على رئاسة القبيلة او العشيرة . مما انعكس بطبيعة الحال ,  أبناءقائم فيما بين 
فك رت حاالت القتل والسلب على الطرق العامة وفي المدن  األمنيلبا , على الوكع س

, على حد سواء . كذلك الصناعة كانت متخل ة ولم تكن سو  صناعات بدائية  واألريا 
 والملبس . بالمأكلالمتعلقة  األساسيةحرفية لتمشية وتلبية بع  الحاجات 

االقتصادية  أوكاعهامن  بأفكلالصحية  االجتماعية خصوصا األوكا ولم تكن      
فانتشار ال قر والمر  والجهل , كانت من الظواهر العامة والسائدة في ديالى  واادارية

ينطبق على الخدمات البلدية فقد  األمر, وهذا األخر حالها حال بقية مدن ومناطق العراق 
ة بعد تشكيل الحكم وكعي ة طيلة مدة  الدارسة وما بعدها لسنوات طويل ظلت متأخرة

 .  1121الوطني في العراق عام 
وهكذا كانت منطقة ديالى , جبهة مهمة للعمليات العسكرية بين البريطانيين        

من مخل ات تلك العمليات وانتقالها من شكل  أصابهاوالع مانيين , وعلى الرغم مما 
مخلصين  أوفياءة ظلوا هذه المنطق أبناء أن إالبريطاني .  آخراستعماري ع ماني الى 

يرحل وينقشع غبار الإلمن  أنلوطنهم وتربتهم وكانوا على قناعة تامة بان المستعمر البد 
المخلصين الذين ي ركون  األوفياءويظل بريق الوطنية هو المقياس الحقيقي لعطاء الرجال 

 وجودهم في س ر التاريخ الخالد .
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