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�ض امللخَّ

مل يس��توِف تاريخ احللَّة السيايس يف عهد اململيك حّقه من دراسات الباحثني واألكاديميني 
ص��ني، إذ ماتزال مراحل كث��رية منه يكتنفها الغموض واإلمهال، ولعل مرّد ذلك يمكن  املتخصِّ
د لغات مص��ادره األولية، وبحثنا هذا هو  إرجاع��ه إىل وع��ورة البحث فيه، لندرة وثائقه، وتعدُّ
بة  ا مرحلة رصاع بني األهال واحلكومة املحليَّة امُلنصَّ ة، أبسط ما يقال عنها إهنَّ دراسة ملرحلة مهمَّ
ام احللَّة وأهاليها، فلم تبذل الدولة  ة فيها بعيدة بني حكَّ من ِقَبل حكومة بغداد، مرحلة كانت اهلوَّ

مها بم يتناسب ومكانتها وموقعها. جهًدا يف تطوير املدينة وتقدُّ

اًل  وقد ش��هد العراق يف أواخر القرن الثامن عرش وبداية القرن التاس��ع عرش امليالديني حتوُّ
يني  يني إىل الطاب��ع الدِّ هلا من الطَّاب��ع الدِّ سياس��ًيا خط��رًيا متثَّل بظه��ور احلركة الوهابي��ة، وحتوُّ
ولة العثمنية بشكل عام،  م آل س��عود قيادهتا السياس��ية، وهتديدها للدَّ الس��يايس، وكان قد تزعَّ
وحلكومة اململيك يف العراق بشكٍل خاص، فكانت قوة معادية جديدة أثقلت كاهلها، وأضافت 

هلا عبًئا جديًدا فوق األعباء اخلارجية والداخلية التي تعاين منها.

رة عىل املدن  ة، الغزوات الوهابية املتك��رِّ م��ن أهم ما متيَّز به املش��هد الس��يايس يف تلك امل��دَّ
العراقية، مثل كربالء، والنجف، واحللَّة، وغريها، والتي كانت تشنُّ كلَّ سنة.
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Abstract

The Hilla Political History in Al-Mamluk-era wasn't take due in full 

from  the study of specialist Researchers and Academics, as many stages 

of it are still shrouded in mystery and neglect, perhaps because of the 

difficult terrain can be traced to the search, because of the scarcity of 

documents, multiple languages, primary sources, and this is a study 

of mildly important stage is the stage of conflict between residents 

and local Government installed by the Baghdad Government, the gap 

between the rulers and the people, The State effort in the development 

of the city and offer commensurate with its status and location.

Iraq has witnessed in the late eighteenth century and early 

nineteenth centuries a serious political represent the emergence of 

the Wahhabi movement. the transition from religious to political and 

religious nature had led the political leadership-and its threat to the 

Ottoman Empire, and the Mamluk Government in Iraq in particular, 

has been a force hostile new burdened her new burden was above 

the burden of external and internal.

One of the political scene in that period, Wahhabi incursions on 

the Iraqi cities like Karbala, Najaf and Hillah and others, which were 

each year.
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متهيد

أظهر موت أمحد باشا وال بغداد سنة 1747م، وضًعا جديًدا يف السياسة العثمنية املركزية 
يف اسطنبول، من أجل إعادة التوازن بني الواليات يف العراق، خاصة مع توقُّف التهديدات من 
الدولة الزندية التي كانت قائمًة أيام نادر ش��اه، إالَّ أن ذلك الوال مل يكن له ابن أو حفيد خيلفه، 
ر هلم  غ��ري أنَّه كان قد مأل قره باململيك ذوي العيون الس��وداء والبرشة البيضاء)1(، والذين ُقدِّ

ة قاربت قرًنا من الزمن)2(. أن حيكموا العراق مدَّ

كان سنجق احللَّة خالل املدة من )1747-1749م(، يعاين حالة من عدم االستقرار النامجة 
عن اضط��راب األوضاع يف مركز األيالة يف بغداد، وما يعني��ه ذلك االضطراب من انتفاضات 
يات عىل الناس، فعمد األمري عبد اجلليل بك )أمري احللَّة آنذاك( إىل هتدئة األوضاع  كثرية، وتعدِّ
يف س��نجقه، كم أعلن للناس يف احللَّة أن األخبار ال��واردة من بغداد، تقتيض بانتظار الفرمانات 
��الطني العثمنيني(، وأنه   الس��لطانية التي س��يصدرها اخلنكار )لقب الركي كان ُيطلق عىل السَّ
ة النزاعات  ال ُبدَّ من التهيؤ واالستعداد للدفاع عن املدينة)3(، ورافق ذلك اإلعالن تصاعد حدَّ

يف مركز األيالة يف بغداد عىل منصب الباشوية)4(.

اأوًل: احلّلة يف عهد �صليمان با�صا )اأب� ليلة()5()1749-1762م(

��ة هي االختب��ار األول له م��ن أجل تثبيت س��لطته وتدعيمه��ا، فبعد أن نجح  كان��ت احللَّ
س��ليمن باش��ا يف توطيد األمن واالستقرار يف البرة التي كان متس��لًِّم هلا، ومع استمرار الفتن 
واالضطراب��ات يف بغ��داد، صدرت األوامر العثمنية من اس��طنبول بتعيين��ه والًيا عىل بغداد يف 
كانون الثاين 1749م)6(، إالَّ أن الوال يف بغداد، وهو حممد باش��ا الرياكي، رفض تنفيذ األوامر 

تلك، وصمم عىل مقاومة دخول سليمن إىل بغداد)7(.
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ك س��ليمن )أبو ليلة( م��ن البرة نحو الش��مل حتى وصل إىل احلس��كة، حيث وجد  حت��رَّ
ه باملال والرجال طمًعا يف حصوله عىل منصب  معاضدة من حاكمها آنذاك عيل آغا)8( الذي أمدَّ
جيد، حينم ُيكلَّف س��ليمن بمنصب الباش��وية، متظاه��ًرا، يف الوقت ذات��ه، بالتضامن مع وال 
بغداد، إذ هرب إليه طالًبا اللجوء عنده، وأخربه بزحف سليمن باشا وقواته)9(، فأرسع الرياكي 
)وال بغ��داد آنذاك( بالوصول إىل احللَّة، ومعه جيش كب��ري يربو عىل األربعة عرش ألف مقاتل، 
وإستطاع السيطرة عليها، وهناك بدأ باالستعداد ملواجهة قوات سليمن باشا عند وصوهلا)10(.

إن سيطرة الرياكي عىل احللَّة، مل تكن لريض طموحات أمريها عبد اجلليل بك الذي كان 
يرغب يف وصول قوات س��ليمن باشا إليها أواًل، ألن موقف األهال يف احللَّة، وموقف العشائر 
ر والعبيد والعزة وبني الم، كان يميل لصالح س��ليمن باشا، األمر  ذة فيها أيًضا، مثل ش��مَّ املتنفِّ
دته األحداث السابقة، حني هاجم أحد شيوخ العشائر يف احللَّة، السلطات العثمنية يف  الذي أكَّ
بغداد، ألهنا أعطت منصب الباش��ا إىل أمحد باش��ا الكرسيه ل بداًل من إعطائه إىل س��ليمن باشا 

أبو ليلة)11(.

اس��تغرب الوال حممد باشا الرياكي من قلَّة عدد قوات سليمن باشا، ممَّا دعاه إىل االعتقاد 
من أن تلك القوات ستستسلم حال وصوهلا إىل احللَّة، غري أن األحداث التارخيية تشري إىل الدور 
الذي قام به عيل آغا، يف أثناء إقامته القصرية يف بغداد، بإقناع مجيع رؤساء الفرق العسكرية من 
مت قواته، ومعها مجٌع من رجاالت العشائر التي كانت  االنضمم إىل س��ليمن باشا)12( الذي تقدَّ
يف الس��ابق تؤيد أمحد باشا )والد زوجة س��ليمن باشا(، واستطاعت من دحر وال بغداد وقواته 
املوجودة يف احللَّة التي فرَّ منها باجتاه بغداد، ومن ثمَّ تعقبتها حتى مدينة الكاظمية، بعدها دخل 

سليمن باشا بغداد، ليتوىل ذلك اململوك حكم العراق)13(.

وممَّا جتدر اإلشارة إليه، أن اململيك قد استخدموا أرًسا حمليَّة ساعدت يف إدارة بعض املدن، 
ة، إضافة إىل  ته، فهناك القبائل والعش��ائر التي كانت خارج نطاق السيطرة التامَّ وليس البلد برمَّ
والئها املتذبذب للس��لطة)14(، فاس��تمرت أرسة آل عبد اجلليل بك حتك��م احللَّة، حيث متيَّزت 
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بإس��تئثارها بالسلطة السياس��ية فيها من جهة، وإرتكازها عىل قاعدة اقتصادية تتمثَّل بامللكيات 
الزراعية من جهة أخرى، ولذلك فهي أرسة ليست حاكمة فقط، وإنم حاكمة ومالكة)15(.

َأْوىل اململيك سنجق احللَّة عناية كبرية، كان من مظاهرها السمح حلاكمها بحضور الديوان 
يف بغداد)16(. كم ش��هد ت��ول اململيك احلكم تعيني األمري خرض بك لس��نجق احللَّة، خلًفا البن 
م من قبل سليمن باشا بالسمح لوال بغداد  عمه عبد اجلليل بك بداية س��نة 1749م، والذي اهتُّ
الس��ابق حممد باشا الرياكي وقواته من الدخول إىل مدينة احلّلة)17(. وطوال الثالث عرشة سنة 
التي قضاها سليمن باشا أبو ليلة والًيا عىل العراق، والتي انتهت سنة 1762م، فإن احللَّة خالل 

كر، باستثناء ما تمَّ اإلشارة إليه. تلك السنوات مل تشهد أحداًثا تستحق الذِّ

ثانًيا:احللَّة يف عهد علي با�صا )1762-1764م(

اس��تطاع األمري خرض بك )1749-1770م( استغالل االرتباك الذي حصل يف السلطة، 
بعد وفاة سليمن باشا )أبو ليلة(، وما أعقبه من رصاع بني مماليكه السبعة للحصول عىل منصب 
الباش��وية)18(، فعمد إىل عدم إرسال حصة أيالة بغداد من الرضائب األمريية واحلبوب، وتعهد 

ألهال احللَّة باملحافظة عىل محاية مصاحلهم، وضبط شؤون سنجقه وإدارته)19(.

وعندما آلت الباش��وية إىل عيل آغا الذي صار ُيعرف ب�)عيل باش��ا( س��نة 1762م، أرسع 
األمري خرض بك )أمري احللَّة( الستقباله عند هنر الشاه القريب منها)20(، ويف ذلك املكان أخذت 
الوف��ود تتقاط��ر عليه معلنة الرحيب به والوالء له)21(. وبع��د أن وصل إىل بغداد، وصلت إليه 
األخبار لُتعلمه بقيام الش��يخ س��ليمن العثمن )ش��يخ بني كعب(، بأعمل وخمالفات ال ترضيه، 
فعزم عيل باش��ا عىل جتريد محلة عس��كرية ضده، توىلَّ قيادهتا بنفسه، فسار من بغداد دون إعالن 
��ة الوردية يف احللَّة، والتي بق��ي فيها بضعة أيام،  اجله��ة التي يقصده��ا، حتى حطَّ رحاله يف حملَّ
إلراح��ة قوات��ه، وترك العدي��د من أمحاله الثقيلة فيها، ثم واصل س��ريه بع��د ذلك إىل أن وصل 
فح من الباشا املذكور، فعفا  بالقرب من ديار ذلك الشيخ يف البرة، والذي طلب العفو والصَّ

ته من رضائب أمريية)22(. عنه، عىل أن يؤدي ما بذمَّ
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أخ��ذت املؤامرات يف بغ��داد حُتاك ضد عيل باش��ا، وأهم َمن حاَك تل��ك املؤامرات اثنان، 
مه��ا: عادلة خاتون التي فقدت نفوذها يف عهده، بعدما كانت بمثابة احلاكم الثاين عىل البلد، يف 
عهد زوجها سليمن باشا )أبو ليلة()23(، والثاين زوج أختها عمر باشا الذي كان أحد املرشحني 
السبعة)24(. وكانت أخطر تلك املؤامرات اهتامه بالتَّساهل مع العشائر الشيعية التي التقى هبا يف 
أثناء وجوده يف احللَّة، عندما ذهب للقضاء عىل نفوذ ش��يخ بني كعب، وبأنه ينوي تسليم بغداد 
لش��اه إيران، لكونه من أصل إيراين)25(، ومن ثم اس��تطاعت تلك املؤامرات من قتل عيل باش��ا 

ة حكمه التي استمرت سنتني)26(. سنة 1764م، وفيها انتهت مدَّ

ثالًثا: احللَّة يف عهد عمر با�صا )1764-1775م(

توىلَّ عمر باش��ا احلكم يف بغداد هناية س��نة 1764م، إذ كان عهده بدايًة ألحداٍث ِجس��ام 
ت عىل العراق، وفس��حت املجال أمام العش��ائر، ليكون هلا دور حمس��وس يف كل من بغداد  مرَّ
واحللَّة والبرة، مما كان له انعكاس��اته الس��لبية عىل تلك املدن، ومنها احللَّة)27( التي ش��هدت 
تناحًرا داخلًيا، انتهى بس��يطرة الس��يد عيل بن مراد بن أمحد العميدي)28(. وقد استطاع أن يتوىل 
حكومة احللَّة بأمر من وال بغداد عمر باش��ا، وال ُتعرف األس��باب التي س��اعدته يف االستيالء 

عليها، أو املدة التي بقي حاكًم فيها)29(. 

مل يس��تمر السيد عيل بن الس��يد مراد يف منصبه طوياًل حاكًم للحلَّة، إذ استغل عبد الكريم 
چلبي )أمري احللَّة الس��ابق( العوامل اخلارجية الت��ي متثَّلت بحصار كريم خان الزند)30( للبرة 
س��نة 1775م، واحتالهل��م هلا بني الس��نوات )1776-1779م(، فعمد إىل مس��اعدة أهلها يف 
مقاومة ذلك احلصار، خاصة مع االس��تعدادات الكبرية التي كانت مهيأة يف احللَّة جلمع املؤن، 
وإرس��ال التعزي��زات إىل الب��رة، ممَّا كان له األث��ر الكبري يف إظهار عبد الكري��م چلبي بمظهر 
املوال للحكومة العثمنية التي كانت تعيش يف فرة غاية يف الصعوبة)31(. إن ذلك األمر يعني أن 
أم��ري احللَّة كان مهتًم بعملية متوين البرة، لتقف بوجه حصار الفرس هلا، وهو الس��بب الذي 
دف��ع وال بغداد عمر باش��ا ألْن يص��در التعليمت إىل قادة اجليش واملش��اة واخليالة بإطاعة أمري 
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احلّل��ة، وهو الذي عزله أمس، عند وصول القوات العثمني��ة املتوجهة إىل البرة عند وصوهلا 
إىل احللَّة)32(.

رابًعا: احللَّة يف عهد جمم�عة من ال�لة املماليك )1775-1780م(

ة يف املدة من سنة 1775م، والتي انتهت فيها والية  تعاقب عىل حكم والية بغداد، والة عدَّ
عمر باشا اىل سنة 1780م)33(، كانت احللَّة خالهلا تعيش بني اهلدوء النسبي، وبني االضطرابات 
الت��ي تثريها العش��ائر املنترشة يف أطرافها، ومنها عش��رية العبيد املطالِبة بالث��أر ألمريها عبد اهلل 
الش��اوي الذي ترأس منصب باب العرب)34( يف والية سليمن باشا أيب ليلة، والذي قتله الوال 
عمر باشا، خوًفا من نفوذه الكبري)35(، فضاًل عن بقاء أرسة آل عبد اجلليل بك يف حكمها للحلَّة 

ة قصرية للسيد عيل العميدي)36(. التي تركتها جُمربة مدَّ

خام�ًصا: احللَّة يف عهد �صليمان با�صا الكبري )1780-1802م(

ة ثمين عرشة س��نة )1762-1780م(، دون أن  ت الف��وىض يف املدن العراقية م��دَّ اس��تمرَّ
��ن أح��د من ال��والة العثمنيني املتعاقبني يف بغ��داد من إعادة األمن واالس��تقرار إىل عموم  يتمكَّ
العراق، وقد أفرز حصار البرة وصمودها بوجه الدولة الزندية، قائًدا ش��جاًعا، اتَّسم بجميع 
ع السلطان العثمين عبد احلميد األول )1774- صفات القيادة، وهو س��ليمن باشا)37(، ممَّا شجَّ

1789م( عىل إسناد منصب والية بغداد له يف سنة 1780م.

ك الوال اجلديد من البرة )التي كان ُمتس��لِّمها( باجتاه بغداد، لتس��لُّم منصبه اجلديد،  حترَّ
وكان برفقته مجاعة من رؤساء العشائر املؤيدة له، وعىل رأسهم ثويني العبد اهلل )شيخ املنتفق(، 
والذي س��ار معه إىل أن وصل إىل احللَّة، حيث اس��تقبله فيها الش��يخ س��ليمن الشاوي)38( شيخ 
العبيد، ومعه الكثري من أفراد قبيلته الذين جاؤوا معه)39(، إذ كان للش��يخ املذكور عالقة وثيقة 
مع أمري احللَّة عبد الكريم چلبي )1770-1785م(، والذي استطاع، من خالل تلك العالقة، 

تأمني سنجق احللَّة من االضطرابات العشائرية مجيعها، واملنترشة يف أطرافها)40(.
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س��ار س��ليمن الكبري من احللَّة لقتال حممد العجمي )عجم حممد(وأعوانه)41( الذين هربوا 
من بغداد إىل مقاطعة لورستان عند سمعهم بقدوم الوال اجلديد إليهم)42(، وقد استمدَّ سليمن 
ته من العالقة القوية التي كانت تربطه باملقيم الس��يايس الربيطاين يف العراق )هارفورد جونز  قوَّ
م املش��ورة والنُّصح لوال بغداد، إضافة إىل حصول س��ليمن الكبري عىل  ريدجز( الذي ظلَّ يقدِّ
م��ؤازرة ال��رشكات الربيطاني��ة يف التَّغلب عىل خصوم��ه، مقابل حصوهلا عىل مناف��ع اقتصادية 
ة، ومن أمهها احلصول عىل الصوف العراقي الرخيص والرضوري لصناعة الغزل والنسيج  مهمَّ

الربيطاين)43(.

يف س��نة 1796م، َعنيَّ سليمن باش��ا الكبري أحد اململيك، ويدعى )حمموًدا(، مسؤواًل عن 
اجليش اإلنكشاري احلكومي يف منطقة الفرات األوسط، والذي كان مقره يف مدينة احللَّة، فقام 
ة ميلهم إىل عش��رية اخلزاعل التي  ��ة وترشيدهم، بحجَّ حمم��ود هذا بقتل العديد من س��كان احللَّ
كانت ختوض رصاًعا كبرًيا ضد السلطة احلكومية العثمنية، كم ُألقي القبض عىل العديد منهم، 
وعىل رأس��هم عيل چلبي )أمري احللَّة آنذاك(، وال��ذي ُعزل وُعنيِّ بداًل عنه مراد چلبي، وكانت 

يعية، والتَّقرب منها)44(. التهمة املوجهة إليه هي مساعدته للعشائر الشِّ

ضت مدينة احللَّة سنة 1799م إىل هجمت قبائل عنِزة التي كانت تقطن باألساس بادية  تعرَّ
س��وريا، إالَّ أهنا كانت جتتاز باستمرار األرايض العراقية)45(. ومن الواضح أن ذلك االجتياز مل 
يكن مس��تغرًبا، ذلك أن األرايض بمجملها كانت خاضعة للسلطة العثمنية، وتردَّت األوضاع 
االقتصادية يف تلك الس��نة، النحب��اس األمطار، وارتفاع درجات احل��رارة، وحصول اجلفاف 
بدرجة عالية، فاندفعت تلك القبائل إىل العمق العراقي، قريًبا من مدينة احللَّة، وهامجت إحدى 

هتا الزراعية)46(. قراها )الطهمزية(، وسلبت الكثري من غالَّ

أمر الوال س��ليمن باش��ا الكبري بتجهيز قوة عس��كرية بقيادة الكتخذا عيل باشا، للتَّصدي 
لتلك القبائل، وإيقاف خطرهم، وما أن س��معت عنِزة باستعدادات الوال العسكرية، ولقناعة 
ه أحد  ة، فق��د آثرت الصلح مع��ه، فاجتَّ ش��يوخها باس��تحالة حمارب��ة قواته الكثرية الع��دد والعدَّ
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ش��يوخها إىل بغداد، وتصالح مع حكومتها، برشط إرجاع ما هنبوه من احلبوب الزراعية خالل 
عرشة أيام)47(، إالَّ أن قس��وة الظروف املعيش��ية التي كانت تعاين منها قبائل عنِزة بش��كٍل عام، 
حال��ت دون تنفي��ذ ذلك االتفاق، بل ع��ىل العكس من ذلك، اس��تمرت يف غاراهتا عىل املناطق 
��ل يف العمق العراقي، وباألخ��ص يف مدينة احللَّة، حيث  احلدودي��ة، ويف بع��ض األحيان التوغُّ
األرايض الزراعي��ة اخلصبة)48(، ممَّا اس��تلزم حماربته��ا من جديد، فاضطرت عنِ��زة إىل االحتمء 
بعش��ائر قش��عم العربية التي توس��طت هلا لدى الوال حللِّ النزاع ِس��لمًيَا، م��ن دون احلاجة إىل 
اللج��وء للقتال، فدفعت تل��ك القبائل قيمة الغرام��ة التي طالبت هبا حكوم��ة بغداد، وقدرها 
ثالث��ة آالف بعري، ومئات من اخلي��ول األصيلة، فضاًل عن تعهدها بالع��ودة إىل ديارها يف بالد 

الشام)49(.

ض للقوافل  كم شهد عهد سليمن باش��ا الكبري بروز احلركة الوهابية)50( التي أخذت تتعرَّ
ال��واردة إىل العراق، كم أهنا بدأت بالتعرض للمدن العراقية، ومنها احللَّة، وكربالء، والنجف، 
وكان ذلك سنة 1800م، فكانت إحدى أعمل ذلك الوال، تعمريه لسور احللَّة)51( من أجل أن 

يكون قادًرا عىل مواجهة الوهابيني والتصدي هلم)52(.

�صاد�ًصا: احللَّة يف عهد علي با�صا )1802-1807م(

كان أول غزو وهايب داهم احللَّة يف عام 1801م، إذ ش��اع اخلرب لدى احلليني أن الوهابيني 
ة مقاومة النجفيني هلم،  قاصدون احللَّة، بعد عجزهم عن االستيالء عىل النجف األرشف، لشدَّ
ع مجٌع غفري  ه��م عن احللَّة، وأحاطت احللَّة بالبن��ادق واملدافع، وتطوَّ ت احلكومة لصدِّ فاس��تعدَّ
م��ن احللِّيني للدفاع عن مدينتهم، وملَّا ش��ارفها الوهابيون، رضبوا خيامهم يف مكان قرب احللَّة 
��ة، رضهبم املدفع الذي ُوضع عىل تل الرماد)53(،  ُيق��ال له )العيلة(، فلم أرادوا اهلجوم عىل احللَّ
ف��رأى الوهابيون أن ال طاقة هلم عىل االس��تيالء ع��ىل احللَّة، فقد أبدى بعض احللِّيني ش��جاعة 
عب يف قلوهبم، فهربوا من احللَّة، وأغاروا عىل  نادرة املثيل، بحيث أذهلوا الوهابيني، وَألَقوا الرُّ
��ة لصدِّ غارات الوهابيني  ت احلكومة بس��ور احللَّ كرب��الء)54(، وعىل أثر هجوم الوهابيني، اهتمَّ
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وغريهم، وقد اش��رك أهل احللَّة مع احلكومة يف إقامته، وقد ُبني بالصخور التي ُنقلت من آثار 
بابل)55(.

ويف س��نة 1802م، ق��ام الوهابيون هبجوم ُمفاجئ عىل مدينة كربالء، وس��لبوها وهنبوها، 
ه عيل باش��ا  وقتل��وا منها ما يقارب ألف نس��مة، وقيل إن الضحايا مخس��ة أضعاف ذلك، فتوجَّ
وا إىل األخيرض، فتوقَّف عيل  ��ة، علم أن الوهابيني ف��رُّ مرسًع��ا لكرب��الء، وعند وصوله إىل احللَّ
ه الوهابيون  ��ة، لعدم وجود رضورة تدفعه إىل الس��فر نحو كربالء. وبع��د أن توجَّ باش��ا يف احللَّ
نحو )اهلندية(، اكتفى عيل باش��ا بإرس��ال القوات نحو كربالء من ب��اب االحتياط، ومكث هو 
يف اهلندي��ة ش��هرين ونصف تقريًبا، حت��ى وردت له التعلي��مت بوجوب تقس��يم القوات التي 
ة أقس��ام، قس��م منها يف )ذي الكفل(، وقسم يف )كربالء(، وقسم يف  حتت إدارته وقيادته إىل عدَّ
)احللَّة(، وأن يتَّخذوا التحصينات يف تلك األمكنة، ومنها حفر خندق للحلَّة، صعب االجتياز، 

ولزوم إنجازه، ثّم يعود إىل بغداد، وقد فعل ما ُأمر به)56(.

ويف ع��ام 1804م، مت��ادى الوهابي��ون باعتداءاهت��م وإثارهت��م لالضطراب��ات يف الب��الد، 
ب  ة، فتأهَّ فأوعزت احلكومة العثمنية إىل الوال عيل باشا )1802-1807م( بلزوم رضهبم بشدَّ
عيل باش��ا ملقاتلتهم، وأكمل اس��تعداداته، ثمَّ غادر بغداد يف التاسع من شعبان عن طريق احللَّة، 
فوص��ل اجليش إىل م��كان قرب منطقة النبي أي��وب، ومكث هناك نحو أربعة أش��هر، نرش 
اته، وعنيَّ عليه ابن أخته أمري لواء  خالهلا سطوته يف تلك األنحاء، وأعدَّ مجًعا قوًيا، وأكمل معدَّ
ر)57(، فاصطدم األخري بالوهابيني، وانتر عليهم،  ه إىل جبل شمَّ أربيل سليمن بك قائًدا، وسريَّ

واستوىل عىل غنائم كثرية منهم)58(.

ومل يكّف الوهابيون عن غزواهتم، فقد ش��اع يف سنة 1805م إرساهلم الرسايا إىل العراق، 
د محلته ويس��ري هبا، ليك��ون قريًبا م��ن اجلهات التي يكث��ر فيها تردد  لذل��ك رأى ال��وال أن جُيرَّ
ق فيه أهدافه هو )احللَّة(، فعس��كر يف جانب )الوردية(،  الوهابي��ني، فوجد أن أفضل مكان حيقِّ
وذلك يف ش��هر رمضان، وبثَّ العيون واألرصاد هناك، الستطالع األخبار، وبقي الوال هناك 
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يدير ش��ؤون الدولة، فيأمر بجباية الرضائب، ورضب العش��ائر امُلنتفضة، ويأمر بعزل الشيوخ 
وتنصيبهم، حتى عاد إىل بغداد)59(.

ويف سنة 1806م، عاد عيل باشا إىل احللَّة، لورود األخبار برجوع حركة الوهابيني للعراق، 
ل دوريات  ك إليهم من بغداد يف اخلامس من شوال، بم لديه من جيش، ونزل هناك وشكَّ فتحرَّ
يف كل ص��وب، للمحافظ��ة عىل األمن يف امل��دن والقرى، ولصدِّ أي هج��وم وهايب مباغت، ممَّا 
م��وا، وزال خطرهم، بعدها  جل��ب اهلدوء إىل النفوس، وبوجوده مل يس��تطع الوهابيون أن يتقدَّ

عاد عيل باشا إىل بغداد)60(.

�صابًعا: احللَّة يف عهد �صليمان با�صا ال�صغري)1808-1810م(

وقد تعاظم خطر الوهابيني يف عهد س��ليمن باش��ا الصغري، وال بغداد، فقد وردت أخبار 
ُتنبئ بظهور قوة كبرية من الوهابيني حوال كربالء يف عام 1807م.

وقد سبَّبت تلك األخبار هلًعا يف بغداد، حتى ُسلِّح أصحاب الدكاكني والتجار بأمجعهم، 
إالَّ أن الوهابيني مل يعربوا الفرات، وكانت احلقيقة أن قس��ًم منهم اس��تولوا عىل ش��ثاثة، وغزوا 
الق��رى واملرزات )حقول الرز( يف احللَّة عرب قناة اهلندية الصغرية)61(. وملَّا كان جلب العس��اكر 
ه الوال نحو األهال ُيذكي فيهم روح احلمس��ة،  الكافي��ة وهتيئته��ا يتطلَّب وقًتا طوياًل، فق��د اجتَّ
زها  ويدعوه��م لنرة احلكومة، وصدِّ غ��ارات الوهابيني عىل البالد، ومجع منهم قوة كبرية جهَّ
بم حتتاج إليه من س��الح وغري ذلك، وسار هبم حتى وصل إىل احللَّة، ورسعان ما فرَّ الوهابيون 

من احللَّة بعد سمعهم بقدوم اجليش العثمين، بعدها رجع الوال إىل بغداد)62(.

إن امُلالح��ظ ع��ىل الغ��زوات الوهابي��ة عىل الع��راق عموًم��ا، ومناطق الفرات األوس��ط، 
ة فيم بينها، وهي فئ��ات املجتمع  ه��ا أطراف متض��ادَّ ��ة، أهنا غ��زوات كانت تصدُّ وحتدي��ًدا احللَّ
انه، والس��يم أن احلكومة العثمنية مل حتَظ بقبول العراقيني عامة، بسبب  املختلفة بعش��ائره وسكَّ
سياس��تها اجلائرة الت��ي كانت تتَّبعها معهم، وم��ع ذلك فإن الطرفني كان لدهيم ش��عور واحد، 
ه من طرٍف واحد،  د مصاحلهم، وذلك اخلط��ر ال يمكن صدُّ وهو اإلحس��اس بوجود خطر هُيدَّ
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س��واء من احلكومة لوحدها، أم من املجتمع ملقاومة اخلطر الوهايب، وألس��باب عقائدية وأمنية 
ا لطرد ذلك اخلطر. ا واحًدَ واقتصادية، لذا وقفوا صفاًّ

وال ُبدَّ من اإلش��ارة إىل دور املرجعيات الدينية يف ش��حذ اهلمم، ومج��ع العدد، لصدِّ ذلك 
اخلطر امُلناهض لألفكار الدينية، وقد متثَّلت تلك اجلهود بمقاومة الش��يخ حممد حسن صاحب 
اجلواهر)63(، ذات الطابع الفكري، وبمقاومة الشيخ جعفر كاشف الغطاء)64( املسلحة الواسعة.

ثامًنا: احللَّة يف عهد عبد اهلل با�صا الت�تنجي )1810-1813م(

��فاك حكم احللَّة بع��د عبد اهلل، أي يف ع��ام 1813م، وليس بعد حكم مراد  ويب��دو أن السَّ
ده بعض احلوادث التارخيية، فمنه شكا الشاعر  چلبي، كم ذكره بعض الباحثني)65(، وهو ما تؤكِّ
ل له ما ن��زل بمدينة احللَّة،  ��فاك إىل اإلمام ع��يل، وفصِّ حمم��د بن اخللف��ة احليل أمر ظلم السَّ
دهم عىل السلطة، وتأييد أهلها ملوقف قبيلة اخلزاعل  واجتياح اململيك وجنودهم، إثر فش��ل مترُّ

املناوئ للحكومة، وكان ذلك يف عام 1813م)66(.

ويذكر داود بن س��ليمن احليل املتوىف س��نة 1815م أن حممود الس��فاك بع��د أن فتك بأهل 
عوا بني  احللَّة، وهدم دورها، وأرس عدًدا كبرًيا من رجاهلا ونس��ائها، وأرس��لهم إىل بغداد، ليوزَّ
البلدان، إالَّ أنه ُقتل بعد ذلك قتلة ش��نيعة من قبل أهل احللَّة)67(، ليتوىلَّ احلاج )طالب أغا()68( 
��ة يف عام 1813م. من هذا يتبنيَّ أن العام 1813م ش��هد تغيري احلكومة لوالة احللَّة  حك��م احللَّ
أربع مرات عىل التوال، ما يعني عجز احلكومة، وعدم س��يطرهتا األمنية عىل احللَّة. وبعد انتهاء 
التهدي��د الوهايب يف ع��ام 1813م)69(، أخذت االنتفاضات العش��ائرية ضد احلكومة باالزدياد 

ة أخرى. مرَّ

تا�صًعا: احللَّة يف عهد �صعيد با�صا )1813-1816م(

وممَّا ساعد عىل نشوء االنتفاضات العشائرية واستفحاهلا يف عام 1813م، انشغال احلكومة 
بقت��ال عب��د الرمحن الباباين)70(، وال��ذي أدَّى إىل إضعافها، ومن هنا كانت انتفاضات العش��ائر 
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خطرية، الس��يم يف عهد س��عيد باش��ا)71( )1813–1816م(، فقد كان ش��يخ اخلزاعل سليمن 
ا عىل الثورة، والوقوف ضد احلكومة، لذا عزم الوال سعيد باشا عىل إهناء حركته،  املحسن مراًّ
ات اجليش  ه. ويف 5 كانون األول 1813م، سار فوصل إىل احللَّة، لكن معدَّ ز اجليوش ضدَّ فجهَّ
مل تكن مناسبة مع قوة اخلزاعل، فنصب خيامه يف احللَّة، وكان سبب وقوفه ليس نقص املعدات 
فحس��ب، بل النَّقص يف عدد اجليش واملتاع واإلدارة أيًضا، بعدها بقي الوال مقيًم يف احللَّة. أما 
الكهية وبعض إداريي الدولة، فقد أرادوا أن يس��روا عيوب احلكومة، فقاموا بمراس��لة ش��يخ 
اخلزاع��ل، وأج��ربوه عىل دفع مبلغ من املال، ِم��ن امُلحال إعطاؤه لوال بغ��داد، فأظهر الطاعة، 

د بدفع األموال، واكتفى الوال هبذا، ورجع إىل بغداد)72(. وتعهَّ

ة الكافية لقتال اخلزاعل،  إن عدم جتاوز س��عيد باشا يف رحلته إىل احللَّة، وعدم إعداده العدَّ
ع العش��ائر األخرى عىل االنتفاض، ومن تلك العشائر  أدَّى إىل ضعفه، وقلَّة س��يطرته، ممَّا شجَّ
ر اجلرب��ا، والظفري)73(، ف��أدَّى هتاونه هذا إىل فضح سياس��ته،  زبي��د، واخلزاعل، وعنزة، وش��مَّ
د له سمعة سيئة، لذا ألحَّ عليه بعض أتباعه واإلداريني للقيام بتدبري ناجح،  وإظهار عجزه، فولَّ
ز داود جيش��ه، وسار من بغداد بتاريخ 28  فأحال القضية إىل داود باش��ا يف عام 1814م، فجهَّ
ترشين األول نحو احللَّة، ووصل إليها. وكانت كربالء والنجف يف وقتها مزدمحة بالعش��ائر يف 
كاف��ة أنحائه��ا، وأن كثرهتا كانت تع��ادل أضعاف اجليش، فلم ُيباِل بكثرهت��م، ومكث يف احللَّة 
قوا بال قتال)74(،  بضعة أيام لالسراحة، فذاع أمره، واستوىل الرعب عىل العشائر املنتفضة، وتفرَّ

وبذلك رفع داود من سمعته يف تلك احلملة)75(.

ويف تلك األثناء، قام داود باشا بمعاقبة قبيلة زبيد الساكنة يف أطراف احللَّة، فعزل شيخهم، 
ه  د بتأمني الطرق وحراستها)76(، ويف السنة نفسها، توجَّ الل الذي تعهَّ ب مكانه شفلح الشَّ ونصَّ
داود إىل عشرية جبور الواوي التي سلكت عنَي ما سلكته زبيد، فألقى القبض عىل شيخها، وفرَّ 
أفرادها بأرواحهم إىل البس��اتني واألهنار، واس��تولت احلملة عىل أغنامهم وأمواهلم، وأرسلتها 

إىل بغداد)77(.
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وبع��د أن ُهزمت العش��ائر امُلنتفضة، وأعلنت عش��رية اخلزاعل اخلضوع، رأى داود باش��ا 
ف��ح عنهم، وحق��ن الدم��اء)78(. وقد نال أهال احللَّة، بس��بب فش��ل محلة  أن م��ن احلكم��ة الصَّ
اخلزاعل واالنتفاضات العش��ائرية األخرى، اضطهاًدا وظلًم ش��ديدين، بسبب تأييدهم لتلك 

االنتفاضات)79(.

ويف عام 1815م، وش��ى قاس��م بك الش��اوي)80( بشيخ اخلزاعل )س��ليمن املحسن( عند 
س��عيد باشا، وال بغداد، بس��بب خالٍف خاص دار بينهم، فأخذ س��عيد باشا بالوشاية من غري 
ه إىل ديار اخلزاعل، وقد  ه، واجتَّ ��اوي، وأعدَّ محلًة عس��كريًة ض��دَّ ة ما قاله الشَّ د من صحَّ أن يتأكَّ
ن )س��ليمن املحس��ن( وسط عش��ائر )مللوم(، ثمَّ فرَّ من هناك إىل وسط األهوار، وعوقبت  حتصَّ
ن  رت احلملة كل ما يعود لس��ليمن املحسن، ورُضبت اخليام التي حتصَّ مللوم عقاًبا ش��ديًدا، ودمَّ
به،  ر مواصلة تعقُّ ه إىل الفرار نحو األهوار، وكان من املتعذَّ فيه��ا، فُضيِّق عليه اخلناق، مما اضطرَّ

فعادت احلملة)81(.

ر وأتباعه من العشائر،  وبسبب إمهال سعيد باشا، وال بغداد، شأن فارس اجلربا شيخ شمَّ
وحرماهن��م من الرعاية التي كانوا يتمتَّعون هبا ِمن ِقَبل أس��الفه من الوالة الس��ابقني، والس��يم 
عيل باش��ا، فبادروا إىل الوقوف بجنب الش��يخ )س��ليمن املحسن( ش��يخ اخلزاعل ضد احلملة، 
واتفق��وا في��م بينهم عىل أن ُي��رسع كل منهم إىل نجدة اآلخر عند احلاجة، فل��مَّ كان الوال عائًدا 
عوا ثانيًة  وا طريقهم، ومل يفعلوا شيًئا، وعادوا فتجمَّ إىل بغداد، حاولوا التَّصدي له، إالَّ أهنم غريَّ
عهم  يف ديار اخلزاعل، والتحق هبم الكثري من العش��ائر امُلجاورة، كعش��ائر زبيد مثاًل، فصار جتمُّ
هوا م��ن الديوانية إىل احللَّة بكل هذه اجلموع، وأعلن��وا االنتفاضة عىل احلكومة من  خط��ًرا واجتَّ
مدينة احللَّة، فانتفض��وا وقطعوا الطرق، ونرشوا الفوىض واالضطرابات، واعتدوا عىل املزارع 

وا للسيطرة عليها)82(. املجاورة للحلَّة، واستعدُّ

وعن��د س��مع وال بغ��داد هبذه التج��اوزات، بعد وصول��ه إىل بغداد ببضعة أي��ام، رأى أن 
عودت��ه إليهم بعد تلك الس��فرة امُلضني��ة ال طاقة له هبا، فطلب من ش��يخ املنتفك )محود الثامر( 
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ة، ومجع عدًدا كبرًيا من العش��ائر املساندة  أن يردَّ تلك العش��ائر، فامتثل الثاين لطلبه، وأعدَّ العدَّ
ل��ه لقتال العش��ائر امُلنتفضة، وكانت نتيج��ة ذلك القتال انتصار العش��ائر املس��اندة للحكومة، 
وانكس��ار العش��ائر امُلنتفضة، فقتل عدًدا كبرًيا منهم، ومن مجلتهم ابن أخ فارس اجلربا )بنيان(، 
 وه��رب الباق��ون إىل األهوار، وذلك ع��ام 1816م، حينها عهدت احلكوم��ة أمر املحافظة عىل 
به إىل  ��ة وأطرافه��ا ل�)حممد بك( ابن خالد باش��ا، وال��ذي عمل بوضوح وإخالص ممَّ��ا قرَّ احللَّ

الوال)83(.

إن سبب انتفاضة العشائر ضد احلكومة، هو األوضاع االقتصادية، والبحث عن املناصب 
اإلدارية، وكان رّد احلكومة هو دفع العشائر املساندة هلا ضد العشائر امُلنتفضة، وتسليط بعضها 
عىل بعض، مع إمدادها ببعض القوة الرس��مية من العس��اكر، وغري الرسمية من عشرية عقيل، 
وكث��رًيا ما تعتمد احلكومة هذا الرد عندما ال تك��ون لدهيا القدرة عىل مواجهة األخطار القادمة 

من العشائر.

عا�صًرا:احللَّة يف عهد داود با�صا )1816-1831م(

ويف عام 1817م، وبعد أن تمَّ للحكومة إخضاع عش��ائر الدليم واجلربا بحملة عس��كرية 
جت من هناك نح��و احللَّة، ونزلت  يف عه��د داود باش��ا، ومك��وث احلملة يف تلك املناط��ق، عرَّ
عىل هنر الفرات، بالقرب من هنر اهلندية، والغرض من هذا رضب عش��رية )اليس��ار( امُلنتفضة، 
دهتا واس��تولت  ولكن هذه العش��رية أبدت بعض املقاومة، وعندئٍذ هجمت عليها احلملة ورشَّ
عىل مواش��يها، ثمَّ عادت إىل بغداد)84(. وقد رُسَّ وال بغداد داود باش��ا باألعمل التي قامت هبا 

احلملة بقيادة حممد أغا الكهية)85(.

كان حاك��م احللة يف تلك املرحلة س��ليمن أغا األربيل الذي مل تذكر املصادر التارخيية س��نة 
تعيينه حاكًم عىل احللَّة، وإنم تكتفي باإلش��ارة إىل أنه حاكم احللَّة يف أيام داود باش��ا)86(، ويبدو 
ب داود باشا والًيا عىل  ل ما ُنصِّ أنه كان حاكًم عىل احللَّة قبل عام 1820م، ولعله حكم احللَّة أوَّ

بغداد سنة 1817م.



94

احللَّة يف عهد املماليك 1749-1831م درا�صة يف الأح�ال ال�صيا�صية

ل، بل بالعاطفة  ة والتعقُّ كان سليمن آغا كثري اهلواجس واألوهام، ومل يعالج األمور بالرويَّ
��ًفا شديًدا عىل أهل احللَّة)87(، ووصفه بعض املؤرخني بأنه كان ناصًبا  اجلاحمة، وكان ظامًلا متعسِّ

د أو ساخط)88(. عىل باب حمكمته جذًعا يصلب عليه كل متمرِّ

ومن االنتفاضات العش��ائرية التي واكبت حكم األربيل يف احللَّة، الفوىض التي أش��اعتها 
قبيلة الصقور من عنِزة التي نزلت- كعادهتا- غريب املس��يب س��نة 1817م، ويف الوقت نفسه، 
هبَّ بعض شيوخها لتقديم فروض الوالء للوال، فأكرمهم الوال، طالًبا منهم مراعاة احلقوق، 
واس��تتباب األمن، ولكن ذلك مل حيصل، فاضطر إىل معاقبتهم بإرسال اخلزنة دار حييى آغا عىل 
خر قرب مدينة املس��يب،  رأس محل��ة عس��كرية، وحين��م وصلت احلملة إىل منطق��ة جرف الصَّ
هجمت عىل العش��ائر املذكورة، واس��تمر القتال بينهم، وكادت احلملة أن تنقلب عليهم، لوال 
اذه احليطة، فقد أدَّى جهله وغفلته إىل تراجع أفراد محلته  جهل قائدها بفنون احلرب، وعدم اختِّ
أم��ام رضبات تلك العش��ائر، واضطرها إىل اهلرب نحو قلعة )الدريعي��ة()89(، ومن هناك كتبوا 
إىل ال��وال بم حلَّ هبم، وملَّا كانت الظروف غري مؤاتية إلرس��ال التعزي��زات هلم، أِذن الوال هلم 
يات قبيلة الصقور بس��بب خيبة احلكومة  بالعودة إىل بغداد)90(. ويف س��نة 1818م ازدادت تعدِّ
��عت دائرة غزوه��ا، وحذا حذوها عدد آخ��ر من العش��ائر امُلنتفضة، ورَست  ه��ا، فتوسَّ يف صدِّ
رت احلكومة إرس��ال قوة عسكرية  االضطرابات إىل نواحي أخرى من البالد واملدن، لذلك قرَّ
م 1818م، وقد وصل إىل احللَّة،  بقيادة حممد الكهية إىل الش��امية والديوانية يف الثاين من املح��رَّ
وعرب هنر الفرات من هناك إىل ضفة الش��امية، وجعل هدفه األول عش��رية الصقور، ومن التّف 

حوهلا من العشائر األخرى.

ة اس��تقبال احلملة، ورافقوه��ا من الكفل إىل الكوف��ة، فرأى قائد  وق��د خرج هؤالء بحجَّ
احلمل��ة الفرصة مؤاتية إللقاء القبض عليهم، ففعل ذلك وأرس��لهم مقيَّدين إىل بغداد، وكانوا 

ثمنية عرش شيًخا.

ك��ت احلمل��ة إىل النواحي األخ��رى، ويف هذه األثناء قِدمت عش��رية عنِ��زة بقيادة  ث��مَّ حترَّ
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ش��يخها )محيدي(، وأربعة آالف من رجاهلا عىل ظه��ور اجِلمل لالكتيال، فحارهبم )اخلزاعل(، 
و)البعيج( طلًبا للثأر، وكانت احلملة قد وصلت إىل الديوانية، وعند س��معها بحرب العش��ائر 
فيم بينها، رضبتهم مستغلَّة الفرصة، وهنبت العشائر وغنمت منها، وكبَّدهتا خسائر فادحة)91(.

احلركات الع�صائرية يف عهد داود با�صا

أ. حركة صادق بك)92( 1818م:
متّكن داود باش��ا)93( يف بداية حكمه من إخضاع العشائر امُلنتفضة، لكن هذا مل يدم طوياًل، 
ك إىل العراق، كم  فرسعان ما تفاقمت عليه األمور، ألن جيوش الدولة القاجارية أخذت تتحرَّ
ك صادق بك بن س��ليمن باش��ا الكبري الذي راح يتحنيَّ الفرص إلعالن االنتفاضة، ففرَّ من  حترَّ
بغداد، والتجأ إىل ش��يخ زبيد )ش��فلح الش��الل( فآواه، وكذلك التجأ إىل تلك العشرية )قاسم 
الش��اوي( الفار من وجه احلكومة العثمنية، بعد أن كان ملتجئا بني أفراد عش��رية اخلزاعل)94(. 
فثارت عش��رية زبيد عىل وال بغداد، وكان ذلك وفًقا ملب��دأ )الدخالة(، وحماولًة منها للتخلُّص 
من دفع الرضائب الباهظة)95(، وقد صادف ذلك زحف قوات داود باش��ا ش��ماًل لتقاتل حممود 
ه إىل  الباباين)96(، وحلفائه اإليرانيني يف كركوك، لذلك ش��طر داود جيش��ه ش��طرين، شطر توجَّ
الشمل، وشطر زحف إىل زبيد بقيادة حممد الكهية، ومعه بعض العساكر األكراد، ثمَّ بعث داود 

باشا يف إثر الكهية مدًدا يتألَّف من عشائر )الديزه ئي()97(.

ويف الوق��ت نفس��ه، عمل داود عىل تفكيك قوى ش��يخ زبيد بأن أس��ند املش��يخة إىل أحد 
املطالبني هبا، وهو الش��يخ )عيل البندر( الذي اس��تعاد قواه للهجوم ع��ىل خصمه، وأرسع قائد 
اجليش داود إىل وضع اخلطط العس��كرية للوقيعة بجيش غريمه)98(، حتى التقيا يف منطقة قرب 
احللَّة تدعى ب�)اخلشخشية()99(، فتشتَّت شمل هذه العشائر الثائرة، واهنزم )شفلح(، و)صادق 

نة بأهوارها)101(. بك(، و)قاسم الشاوي()100(، وفرَّ األخريان نحو )عفك( املتحصَّ

وبعد أن فرغ داود من تسوية األمور مع الدولة القاجارية، أرسل قوة عسكرية من اخليَّالة 
إىل األهوار حتت قيادة عبد اهلل آغا بلوك بايش)102(، ملالحقة صادق ومسانديه، وتضييق اخلناق 
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عليه��م، مما أدَّى إىل تقديم ش��فلح الش��الل طلًبا إىل داود باش��ا يتعهد في��ه بالتخيل عن صادق 
ب��ك مقابل العفو عنه، وإعادته للمش��يخة)103(، فوافق داود باش��ا، وأرس��ل إلي��ه اخللعة)104(، 
ويف الوقت نفس��ه، ترك صادق بك بعض أعوانه، بس��بب أعمله، الس��يم بعض ش��يوخ عشائر 
ا يف  ً عفك)105(، وهو نفس ما قام به جاسم الشاوي مع بعض أتباعه، مما جعل صادق بك متحريِّ
ه إىل قبيلة كعب)106(،  أمره، ففرَّ إىل احلويزة، وهي منطقة حتد ش��مل اخللي��ج العريب، ومنها توجَّ

ة أشهر، ثمَّ عفا عنه داود)107(. وبقي هناك عدَّ

اكتف��ى داود بانتص��اره املؤقَّت هذا، ألن احلروب مع الدولة القاجارية والكرد ال تس��مح 
غ التام للمشكلة العشائرية)108(. من هذا يتبنيَّ أن سبب انتفاضة عشرية زبيد ضد احلكومة  بالتفرُّ
ًة بذلك انشغال  كان ألمرين، أحدمها: مبدأ الدخالة، واآلخر: التخلُّص من الرضائب، مس��تغلَّ
وال بغ��داد باحل��روب ضد الدولة القاجارية واألكراد، وقد تعامل داود مع العش��ائر املنتفضة، 
بأمور عديدة، هي: استعمل القوة العسكرية، ومجع العشائر املعادية لزبيد لرضهبا، وخلق الفتنة 
الداخلية بني صفوف العش��رية، ممَّا أدَّى إىل انتصاره املؤقَّت الذي اكتفى به النشغاله بأمور أهم 

من املشكلة العشائرية)109(.

ب. حركة حممد الكهية )1824م(
ملَّا رأى س��ليمن األربيل)110(، حاكم احللَّة، تضامن احلليني واحتادهم وابتعادهم عن دوائر 
احلكومة، عزا ذلك إىل الش��يخ )موس��ى كاش��ف الغطاء()111(، لنفوذه وك��رب منزلته يف نفوس 
ه خطًرا عليها، فاس��تاء احلليُّون من ذلك  احللِّي��ني، فأم��ر بإخراجه وعائلت��ه من احللَّة، ألّنه ع��دَّ

استياًء كبرًيا حتى وصفه الشاعر صالح التميمي)112( بقوله:

دأهب��ا والفخ��ُر  الفيح��اُء؟  َتفِخ��ُر  بَِم��ْن 
بأهل��ِه موس��ى  س��اَر  وعنه��ا  قدي��ًم 

وَمنْع��ٍة ع��زٍّ  بع��ِد  ِم��ن  وغاَدَره��ا 
وِعْجل��ِه ��امريِّ  السَّ كي��َد  ��اَذَر  حَتَ
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وملَّا بلغ بيتا التميمي مس��امع الوال داود باشا، وسأله عمَّ سمعه، استعمل الشاعر حنكته، 
وقرأ البيتني بصورة أخرى، فقال:

باب��ل ��ة  حلَّ داود  ب��أيب  َزه��ْت 
عْدل��ِه ُب��ردَة  باألم��ِس  وألبس��ها 

وقبل��ِه موس��ى  قب��َل  قدي��ًم  وكان��ت 
وِعجل��ِه)113( ��امريِّ  السَّ كي��َد  حُت��اذُر 

ة تعيني األربيل حاكًم عىل احللَّة، فإن الشاعر  وممَّا ينفعنا يف توثيق هذه األبيات، هو ذكر مدَّ
��ف احلاكم س��ليمن آغا، وإخراجه موس��ى  حس��ني احلكي��م احل��يل )ت 1820م( وصف تعسُّ
وعائلته)114(، ظلًم وجوًرا، فكتب قصيدة طويلة أرسلها إىل الشيخ موسى كاشف الغطاء)115(، 
وملَّا كانت وفاة الشاعر حسني احلكيم يف عام 1820م، فهذا يعني أن احلاكم املذكور كان ُمعيَّنًا 

قبل تلك املدة.

استمرَّ حكم )سليمن آغا( إىل انتفاضة )حممد الكهية( ضد الوال داود باشا عام 1824م، 
بوا حملَّه صالح آغا)117(،  إذ ث��ار عليه أهل احللَّة وطردوه من احلكم يف ع��ام 1825م)116(، ونصَّ
وصادف يف تلك األثناء انتفاض حممد آغا الكهية عىل داود باشا بعد اهنزامه يف حربه ضد فارس 
يف ع��ام 1820م، فخيش نقمة داود باش��ا عليه، فاضطر للفرار إىل املعس��كر الفاريس، ويف عام 
1824م عاد إىل العراق، وعزم عىل القيام بانتفاضة ضد وال بغداد داود باشا، ويبدو أن الكهية 
ر احلالة التي وصل هبا عبد اهلل آغا)118( إىل السلطة عام 1776م، بمساعدة اململيك،  أراد أن تتكرَّ
وتوصله إىل احلكم)119(. وقد اتَّفق حممد الكهية مع أهل احللَّة عىل االنتفاضة، الس��يم أن احللَّة 
كان��ت ختضع حلاكم ُمس��تبد، هو صال��ح آغا الذي مل هت��دأ احللَّة حلكمه أبًدا، ومل يس��تطع داود 
نت من فرض سيطرهتا  باش��ا أن يفرض سيطرته عليها، إالَّ بعد إرسال قوة عس��كرية كبرية متكَّ
عىل احللَّة، بعد مقاومة عنيفة، إذ س��قط عدد كبري من األهال قتىل، وُهدمت عدد من املس��اكن، 
وهنبه��ا أفراد اجليش اململوكي. أما زعمء االنتفاضة فقد الذوا بالفرار إىل عفك، واتصلوا هناك 
بعش��ائرها يف حماولة حلش��د التأييد العشائري ملِا أصاب احلليني من نكبة، ألن القوات اململوكية 
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بهم، إذ تمَّ قتل عدد منهم، وُأرس��لت رؤوس��هم إىل وال بغداد، ثمَّ أصدرت  ت يف تعقُّ اس��تمرَّ
احلكومة العثمنية أمًرا بتعيني أحد أتباعها وُيدعى )ابن السيَّاف( حاكًم عىل احللَّة، والذي عزله 

فيم بعد الوال عيل رضا الالظ سنة 1831م)120(.

انتفض حممد الكهية يف 1824م، وهو ذو شخصية قوية، وقائد أمثل بني اململيك، فلذلك 
أصب��ح ُمنتفًضا بارًزا، وقد رأى حممد الكهية أن أنس��ب مكان النطالق االنتفاضة هو )احللَّة(، 
فجعلها عاصمة لدولته املنتفضة، ورسعان ما تكاثر أتباعه فخفَّ إليه الثوار من القبائل من كل 
صوب، ودخل احللَّة بدعوة من أهلها، وصار اهلجوم عىل بغداد وش��يًكا، فأرس��ل داود رتلني 
ضعيفني من بغداد لقتاله، غري أن القوات املنتفضة كرست الرتلني بس��هولة، ممَّا زاد من عزيمة 

املنتفضني.

وق��د حدا ذلك بداود باش��ا أن يس��تعمل حنكته السياس��ية، ومواهبه الدبلوماس��ية، فقام 
بأمور، منها:

منح طالب آغا منصب الكهية.. 1

ج��ذب اململي��ك القدماء املعتزل��ني إىل اخلدم��ة من جديد، بع��د أن عفا ع��ن ذنبهم، . 2
بة. ووعدهم بالوعود اخلالَّ

فتَّ يف عضد القبائل املنتفضة بدعم القبائل املعادية هلا لرضهبا، كالعقيليني.. 3

استعمل سالح الدعاية.. 4

 أرس��ل جيًش��ا آخ��ر بقي��ادة احل��اج طالب، وه��و مؤلَّف م��ن مخس��ة آالف مقاتل إىل . 5

احللَّة.

وبس��بب سياسة داود هذه، انفضَّ عن حممد آغا بعض القبائل مثل اجلشعم، وقد فتَّ هذا 
ا، حتى أدبرت قبيلة اجلش��عم،  ا وفراًّ يف عضده. فعندما التقى الطرفان، وكانت املعركة بينهم كراًّ
��ة، ثمَّ قطع��وه، ليوقفوا  فوقع��ت اهلزيم��ة يف جي��ش حممد الكهي��ة، وعرب املنهزم��ون جرس احللَّ
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أعداءه��م، لكن العقيليني عربوا النهر ودخلوا احللَّة، وهبذا تم االس��تيالء عىل احللَّة، وُقتل كل 
من كان موالًيا ملحمد الكهية، وُهدمت دورهم، أما حممد الكهية فقد فرَّ من احللَّة، بعد خس��ارة 
جيش��ه، متَّجًها إىل محود الثامر ش��يخ املنتفك، لكن محود اعتذر له، فواصل مسريه إىل احلويزة، 
ومن ثمَّ إىل قبلية كعب، وهو املسري نفسه الذي ساره صادق بك، وبأمر من داود باشا وحتريضه، 
 ُقت��ل حممد الكهية س��نة 1829م م��ن قبل أتباع��ه)121(، وبذل��ك انتهت انتفاضة حمم��د الكهية 

ر العام للس��كان واستيائهم من ذلك  ضد داود باش��ا، وس��وء اإلدارة اململوكية، مس��تغاًل التذمُّ
ة حامية من  ��ة يف هذه امل��رَّ احلك��م، أم��ا بالنس��بة لداود باش��ا، فقد أبقى عند اس��تيالئه عىل احللَّ

العقيليني)122(.

ة كثر ترديدها يف أثناء احلديث عن بواعث  وينبغي لنا يف هذا املوضع أن ُنشري إىل قضية مهمَّ
انتفاضة حممد الكهية عىل وال بغداد داود باشا، وهي عالقة الدولة القاجارية بتلك االنتفاضة، 
ومدى تدخلها يف اشتعال فتيلها. يقول لطفي يف تارخيه: إهنا- أي االنتفاضة- كانت بإيعاز من 

الدولة القاجارية)123(.

ويذه��ب بعض الباحث��ني إىل أن خيانة حممد آغا كانت يف عام 1821م، عندما تس��بَّب يف 
انكس��ار الق��وات م��ع دولة فارس، ومن ث��مَّ هروبه إليه��ا، ومل يكتِف بذلك، ب��ل رافق اجليش 
الفاريس يف زحفه عىل بغداد مطالًبا بالس��لطة، غري أن عقد الصلح مع دولة فارس جعله يعتمد 

عىل العشائر يف حتقيق هدفه)124(.

ولعلَّ أهم أس��باب إثارة هذه القضية يعود إىل التَّبعية والوالء املذهبي، فقد ذهب األس��تاذ 
عب��د العزيز س��ليمن نوار إىل أبع��د من ذلك، إذ ع��دَّ االنتفاضات العنيف��ة يف )النَّجف وكربالء 
واحللَّة( بني عامي )1820م-1823م( هي س��بب اش��تداد احلرب بني داود ودولة فارس. ويف 
ع��ام 1824م- كم يرى– كانت احللَّة متمدية يف انتفاضتها، وكانت إيران هي مدبِّرة هذه الثورة 
التي كان عىل رأس��ها حممد آغا الثائر امُلطالب بوالية بغداد، وكان من الطبيعي أن يلجأ إىل تأييد 

يعة( له)125(. )الشِّ
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��يعة- يف رأيه- يمثِّلون قس��ًم كبرًيا من الش��عب العراقي، بعضهم كان عش��ائر عربية  فالشِّ
دت انتفاضاهتا كلَّم هبَّت  كاخلزاع��ل وبني الم، وبعضهم ينزل كربيات املدن العراقية، وقد تعدَّ
احل��رب بني الدول��ة القاجارية والدول��ة العثمنية، وظلَّ��ت االتصاالت قوية بني هذه العش��ائر 
ام دولة فارس. وملَّا كانت هذه العش��ائر هل��ا القدرة عىل هتديد ال��وال وكيانه يف العراق،  وح��كَّ

كانت الدولة القاجارية تدعم تلك العشائر وانتفاضاهتا ضد احلكومة)126(.

��ل الدول��ة القاجارية يف  ح تدخُّ وق��د اختلف��ت اآلراء ما ب��ني املؤرخني، فمنهم م��ن ُيرجِّ
ل لس��بب هو أن  ة، ويعزو ذلك التدخُّ ة، وانتفاض��ة حممد الكهية خاصَّ انتفاض��ات احللِّيني عامَّ

الدولة القاجارية كانت ضد مبادئ الدولة العثمنية وأحكامها يف ذلك الوقت)127(.

ل الدولة القاجارية يف انتفاضات احللِّيني وانتفاضة  أما اآلراء األخرى، فتذكر استبعاد تدخُّ
حممد الكهية، وذلك ألنه أمر غري ُمستند عىل دليل أو قرينة تارخيية واضحة وموثَّقة ُتثبت ذلك، 
وإن��م كل املص��ادر التي أش��ارت إىل تلك القضية تتَّكئ عىل س��ببني، مها فرار حمم��د الكهية إىل 
إيران، وكون العشائر التي ساندته هي عشائر شيعية)128(، وذلك بطبيعة احلال غري كاٍف إلثبات 
ل، والس��يم إذا علمنا أن )محود الثامر( شيخ املنتفق، السنِّي املذهب، هو الذي  مثل ذلك التدخُّ

استدعى حممد الكهية إىل العراق، وطلب منه االنتفاضة، وأنه سوف يساعده يف ذلك)129(.

عيفة،  وهناك مجلة أسباب أخرى سامهت يف اإلعداد هلذه احلركة، منها شخصية الكهية الضَّ
وه��و أمحد آغ��ا املجنون)130(، فضاًل عن رعاي��ة بذور االنتفاضة بني العش��ائر احللِّية ونضجها، 
س��ة يف كربالء، والذي ربط مجيع  س بني هذه العش��ائر يف العتبات املقدَّ خاصًة بعد احللف املقدَّ

س من أجل مساندة احلركة يف سنة 1780م)131(. عشائر احللَّة بعهد مقدَّ

د »أن حمم��د الكهية كان  وانف��رد أح��د املؤرخني برأي ُمغاير يف س��بب خيان��ة الكهية، فأكَّ
اًل ال ُيميِّز بني ما  شجاًعا مقداًما قديًرا يف تأدية واجبات وظيفته، ولكنه من ناحية ثانية كان ُمغفَّ

ذاجة وسالمة القلب«)132(. ه، وال بني العدو والصديق، وتغلب عليه السَّ ينفعه وما يرضُّ

ولكن هذا الرأي غري صحيح، فالكهية أراد استغالل الظروف املؤاتية له لتحقيق أهدافه، 
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��ح أن احللِّيني كانوا يف األس��اس ُمس��تائني من احلكومة  وم��ع ذل��ك فإن األدل��ة التارخيية توضِّ
التَّابعة إىل قرارات وال بغداد، وأهنم بسبب ذلك، ولتحقيق مآرهبم ألخذ حقوقهم، هم الذين 

استدعوا حممد الكهية، كم ذكرنا سابًقا.

ومل تك��ن هذه احلادثة الوحيدة التي س��اند فيه��ا احلليون القادة املنتفض��ني ضد احلكومة، 
انتصاًرا ملظلوميتهم، فس��بق أن ذكرنا مس��اندة عش��رية زبيد لصادق بك يف أثن��اء انتفاضته عىل 
ائب القاس��ية  احلكومة، ألمرين: لدخالته عندهم، ولكي تتخلَّص العش��رية املذكورة من الرضَّ

التي فرضتها عليها احلكومة العثمنية.

إن انتفاضة الكهية باءت بالفشل يف النهاية، ممَّا أدَّى– كم ذكرنا– إىل هروب حممد الكهية، 
ة إىل بني عقيل، عسكر  ومعاقبة كل من س��انده، والس��تتباب األمن أوَكَل داود باش��ا هذه املهمَّ
احلكومة غري النظامي، وأبقاهم يف حامية هلم، وبنو عقيل موالون للحكومة لغرض مصاحلهم. 
��وا ش��عائرهم املذهبية، بم أش��اعوا من الدعايات املسمومة ضد أهل  وقد ظلموا احلليني، ومسُّ
��ة)133(، فل��م تط��ق نفوس احللِّي��ني مظاملهم، فرفع��وا راي��ة االنتفاضة ع��ىل احلكومة، وقد  احللَّ
اش��ة()134(،  ��ة القديمة، واملعروف بخان )احلشَّ ح��ارصوا هذه احلامي��ة يف خان من خانات احللَّ
دون اخلناق عىل هذه احلامية حت��ى اقتحموا اخلان، وأحرقوا بابه ودخلوه،  وأخذ احللِّيون ُيش��دِّ
فقتل��وا َمن فيه عن آخرهم، وبقيت احللَّة بعد هذه احلادث��ة بيد أهلها حيكمها الزعمء منهم، ومل 
ز جيًشا  يبَق للسلطة العثمنية فيها أثٌر ُيذكر)135(، إىل أن عاد داود باشا ألخذ الثأر للعقيليني، فجهَّ
من بغداد إىل احللَّة، وملَّا علم احللِّيون بذلك اس��تعدوا ملالقاته، فعرب املحاربون منهم إىل اجلانب 
م إىل  ق��ي لنهر احللَّة، وملَّا التقى الفريقان، وقعت احلرب بينه��م، وأوقفوا اجليش عن التقدُّ الرشَّ
بلده��م، وكادت الغلب��ة تتم للحلِّيني، بي��َد أن بعض املحاربني من أهل احللَّة ملَّ��ا رأى املاء جاء 
إليه��م، مال��وا إليه ليرشبوا منه، فظنَّ َمن بقي يف حومة الوغ��ى أن اهلزيمة وقعت عىل أصحابه، 
فاضطرب��ت صفوفهم، وانت��رش الذعر، وعربوا اجلرس إىل اجلانب اآلخ��ر، وملَّا تكاملوا أحرقوه 
لك��ي يوقفوا اجليش، ث��مَّ أهنم أخَلوا احللَّة، وخرجوا بعوائلهم هاربني، فدخلها عس��كر داود، 
وفع��ل فيها األفاعيل من احلرق واهلدم والنَّهب، وبعض من خرج من أهل احللَّة نزل عىل قبيلة 
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ة اجلوار، فاستعملت يد  اجلشعم، وكانت يومئٍذ تنزل بجوار احللَّة، غري أن هذه القبيلة مل ترَع ذمَّ
لب فيمن جلأ إليها من أهل احللَّة)136(. النَّهب والسَّ

بع��د ذلك رأى داود باش��ا أن يعفو عن املنتفضني، فأِذن هل��م أن يعودوا إىل ديارهم، وعند 
رجوعه��م أخ��ذوا ينتهزون الفرص لإليقاع باجلش��عم، ألخ��ذ الثأر منهم، فاتَّف��ق احللِّيون مع 

احلكومة عىل اإليقاع هبم، فحاربوهم وأجَلوهم عن أراضيهم)137(.
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اخلامتة

 من خالل الرحلة الرسيعة يف هذا البحث، نتبنيَّ اآليت:

واج��ه اململي��ك )1749-1831م( خ��الل حكمهم للع��راق مش��اكل داخلية مجَّة، . 1
وذلك بحكم طبيع��ة املجتمع العراقي الرافض للوجود األجنبي، واالعراف بحكم 
العصبيَّ��ات في��ه، فقد ورثوا املش��كلة العش��ائرية بأعنف صورها، فف��ي مناطق احللَّة 

املجاورة لبغداد، كانت االنتفاضات العشائرية املسلَّحة مستمرة طوال عهدهم.

إن معظم تلك االنتفاضات كان سببها سوء إدارة الوالة، وجسامة الرضائب احلكومية . 2
التي أجهدوا هبا كاهل العشائر، وبذلك عملت األخرية دوًما عىل التخلُّص من سيطرة 
ب ِمن دفع تل��ك الرضائب، فضاًل عن أن التكوين العش��ائري، وما  احلكوم��ة، لتتهرَّ
عب عىل أفراد العشرية اخلضوع للحكومة  يتميَّز به من عادات وتقاليد، جيعل من الصَّ
وقوانينها، ألن والءهم يقتر عىل عشريهتم وشيخهم، لذا كانت احلكومة يف نظرهم 

أمًرا يستحق االزدراء والعصيان.

قاسى الوالة اململيك مشاًقا كثرية يف إخضاع العشائر املنتفضة التي استنزفت ثوراهتم . 3
ه إىل هذه العشرية أو  كثرًيا من األموال واجلهود، وكانت احلمالت العسكرية التي توجَّ
تلك، تكاد تكون من عادات حكم كل واٍل من والة اململيك، وكانت هذه احلمالت 
ها من الغنائم احلربية،  تقوم بترشيد العش��رية، وتستول عىل أمواهلا ومواش��يها، وتعدُّ
ويرافق ذلك تدمري البيوت، وختريب املراعي، وتبديل الش��يخ، وإخالد العش��رية إىل 
لب  ��كينة بضعة أش��هر، ثمَّ تلجأ العش��رية بعد ذلك إىل قطع الطرق، والقيام بالسَّ السَّ

والنَّهب من أجل اإلخالل باألمن، والتعويض ملا حصل عليها من قبل احلكومة.
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ش��هدت احللَّة خالل حكم اململيك اش��تباكات مس��تمرة ب��ني أهال املدين��ة واجلنود . 4
ام العثمني��ني، وجلوئهم إىل أس��لوب القوة يف  ف احل��كَّ العثمنيني، بس��بب س��وء ترُّ
اع بني  يات شتَّى، فضاًل عن اشتداد الرِّ إجبار السكان عىل دفع الرضائب حتت مسمَّ

العشائر العربية للفرات األوسط من جهة، والسلطة العثمنية من جهٍة أخرى.

مثَّل��ت األح��داث السياس��ية الداخلية التي حصل��ت يف احللَّة يف الق��رن الثامن عرش . 5
امتداًدا طبيعًيا لألحداث السياس��ية التي حصلت يف القرن التاسع عرش، وشمل ذلك 
االنتفاضات العش��ائرية التي انبثقت ضد حكومة بغداد من جهة، وسياسة العثمنيني 
جت��اه القبائل، واحلمالت العس��كرية التي ُتش��نُّ ضدها من جهة أخ��رى، فضاًل عن 

ام أو عزهلم من احللَّة. سياستهم يف تعيني احلكَّ
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ه�ام�ض البحث

)1( جاء باململيك الذين كانت أعمرهم ال تتجاوز السادس��ة غالًبا، كلٌّ من حسن باشا، وابنه أمحد باشا اللذين 
اء مرتبط��ة هبم، بعد أن تفش��ى االنحالل والضع��ف يف القوات  س��عيا إىل إجياد قوة عس��كرية م��ن األرقَّ
اء،  اإلنكش��ارية، وكان��ت تفليس )عاصمة مجهوري��ة جورجيا احلالية(، مصدًرا مهًم جلل��ب أولئك األرقَّ
وأقام الوال حس��ن باشا، الذي سار ابنه أمحد باش��ا عىل سياسته ذاهتا، دائرة خاصة لترشف عىل تعليمهم 
وتدريبهم خمتلف الفنون احلربية والفروسية، وتلقينهم الدين اإلسالمي عىل يد مدربني خاصني، ثم جيري 
انتق��اء العن��ارص القوية منهم ليكونوا ضباًط��ا يف اجليش التابع لأليالة، أما اآلخرون فكانوا ُيس��تخَدمون 
يف اإلدارة، وبم��رور الزم��ن ص��ارت أعدادهم تتزايد، وأصب��ح هلم وجود ملموس يف احلياة السياس��ية. 
للمزيد ينظر: أمحد ج��ودت، تاريخ جودت، ترمجة عبد القادر الدنا، ج1، بريوت، 1308ه�، ص378؛ 
سليمن فائق، تاريخ اململيك )الكوله مند( يف بغداد، ترمجة حممد نجيب أرمنازي، بغداد، مطبعة املعارف، 
1961، ص17؛ عالء موس��ى ن��ورس، حكم اململي��ك يف العراق1750-1831م، بغ��داد، دار احلرية 

للطباعة، 1975، ص26.

)2( دام عهد اململيك يف العراق زهاء )82س��نة(، بدأ س��نة 1749م بوالية سليمن باشا )أبو ليلة(، وانتهى سنة 
1831م بعزل داود باشا. ستيفن مهسيل لونكريك، أربعة قرون من تاريخ العراق احلديث، ترمجة جعفر 

خياط، قم، املكتبة احليدرية، ط4، 2004، ص197. 

)3( الش��يخ مصطفى: اخلطيب بجامع كركوك الكبري يف الق��رن الثاين عرش للهجرة. آثار الزمان يف أخبار والة 
دولة آل عثمن، )خمطوط( برقم )1387/م(، بغداد، مكتبة الشيخ عبد القادر الكيالين، ورقة 43.

)4( توىل أمر والية بغداد، بتكليف من مقر السلطنة العثمنية، ثالثة والة هم: أمحد باشا وال ديار بكر السابق، 
والصدر األعظم أمحد باش��ا الكرسيه ل وال البرة س��ابًقا، ثم حممد باش��ا الرياكي )أحد كبار الضباط 
اإلنكش��اريني يف بغداد(، وجرى ذلك التكليف يف س��نة واحدة م��ن )1747-1748م(. للمزيد ينظر: 

عالء موسى نورس، املصدر السابق، ص28.

)5( س��ليمن باش��ا: أحد اململيك الذين جيء هبم إىل العراق، وجلدارته فقد حظي برعاية أمحد باشا، فنال لديه 
جه من ابنته عادلة خاتون، اشتهر بلقب )أبو ليلة(، خلروجه متخفًيا يف الليل ملراقبة  منصب الكتخدا، وزوَّ
اس الليل(، و)س��ليمن األس��د(. للمزيد ينظر: لونكريك، املصدر السابق،  ب أيًضا ب�)دوَّ احلراس، كم لقِّ

ص202؛ باقر أمني الورد، حوادث بغداد يف 12 قرن، بغداد، الدار العربية، )د.ت(، ص218.
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)6( الشيخ مصطفى، املصدر السابق، ورقة45.

)7( لونكريك، املصدر السابق، ص202؛ عالء موسى نورس، املصدر السابق، ص28.

)8( توىل والية بغداد بعد وفاة سليمن باشا الكبري، وهو صهر سليمن وكتخداه، كان حيب العلمء والصلحاء، 
ش��جاًعا ذا هيبة، استطاع بحكمة وبصرية معاجلة االضطرابات العش��ائرية واهلجمت الوهابية، ُقتل عند 
أداءه صالة الفجر. للمزيد ينظر: س��ليمن فائق، تاريخ بغداد، ترمجة موس��ى كاظم نورس، بغداد، مطبعة 
املعارف، 1961، ص33-34؛ باقر أمني الورد، املصدر السابق، ص232؛ عالء موسى كاظم نورس، 
املصدر الس��ابق، ص52؛ كريم مطر محزة، احللة يف عهد داود باش��ا )1817-1831م( دراس��ة تارخيية، 

بابل، جامعة بابل، مركز بابل للدراسات احلضارية والتارخيية، )د.ت(، ص14.

)9( عالء موسى نورس، املصدر السابق، ص29.

)10( رس��ول الكرك��وكيل، دوحة ال��وزراء يف تاريخ وقائ��ع بغداد الزوراء، ترمجة موس��ى كاظ��م نورس، قم 
املقدس��ة، منش��ورات الرشيف الريض، ط1، 1992، ص106؛ كارس��تن نيبور، رحلة نيبور إىل العراق 
يف الق��رن الثامن عرش، ترمجة حممود حس��ني األم��ني، بغداد، وزارة الثقافة واإلرش��اد، 1965، ص58؛ 
يوس��ف كركوش، تاريخ احللة- القسم الس��يايس- القس��م األول، النجف األرشف، املطبعة احليدرية، 

1965، ص125.

د ش��يوع ترش��يح أمحد باش��ا الكرسيه ل عىل بغداد، قد دفع بأمري العرب )ش��يخ مشايخ احللَّة(،  )11( كان جمرَّ
وه��و والد زوجة أمحد باش��ا الثاني��ة، إىل مهامجة بغداد وحمارصهتا، بالنظر لعدم ترش��يح س��ليمن عليها، 
ج ام��رأة من القبائ��ل يف احللَّة. للمزيد ينظر: الش��يخ مصطفى،  وبذل��ك يتب��نيَّ أن أمحد باش��ا كان قد تزوَّ
املص��در الس��ابق، ورقة 47؛ لونكري��ك، املصدر الس��ابق، ص201؛ مؤيد أمحد خلف الفهد، السياس��ة 
العثمنية جتاه العش��ائر العراقية1750-1869م، رسالة ماجس��تري، كلية اآلداب، جامعة البرة، كانون 

األول 2002م، ص43.

)12( عباس العزاوي، تاريخ العراق بني احتاللني، قم املقدسة، املكتبة احليدرية، ج6، ط1، 2004، ص16؛ 
عالء موسى نورس، املصدر السابق، ص29.

)13( حاولت احلكومة العثمنية، باتِّباع طرائق وأساليب خمتلفة، إزالة اململيك عن حكم العراق، لكن جهودها 
ة لإلقرار بواليتهم، إذ كان حكمهم يعتم��د عىل جهاز حكومي غالبيته  ب��اءت بالفش��ل، وجعلتها مضطرَّ
من اململيك، ويس��تند إىل قوة م��ن اجليش، األمر الذي جعل حماوالت الس��لطة العثمنية تغيريهم غاية يف 
الصعوبة. للمزيد ينظر: عبد العزيز سليمن نوار، تاريخ العراق احلديث من هناية حكم داود باشا إىل هناية 

حكم مدحت باشا، القاهرة، دار الكاتب العريب، 1968، ص112.

)14( من تلك األرُس التي استمدت قوهتا من ملكياهتا الزراعية الكبرية أو من عصبيَّتها الدينية، أرسة اجلليليني 
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دنة والنقباء يف كربالء والنجف. للمزيد ينظر: شيمء  يف املوصل، والبابانيني يف ش��مل العراق، وأرسة السَّ
جس��ام عبد الدليمي، أحوال العراق االقتصادية يف عهد اململيك، رس��الة ماجس��تري غري منشورة، معهد 

التاريخ العريب والراث العلمي، بغداد، 2000م، ص6.

)15( املصدر نفسه، ص13.

)16( الديوان: وهو بمثابة جملس استشاري يتألف من كبار رجال الوالية، وهم الكتخدا )نائب الوال(، وآغا 
اإلنكش��ارية )قائد اجليش(، وديوان أفندي )كاتب الديوان(، واملفتي، ومتسلم البرة، وحاكم ماردين، 
إضافة إىل حاكم احلّلة.للمزيد ينظر: كارستن نيبور، املصدر السابق، ص65-66؛ عالء موسى نورس، 

املصدر السابق، ص117.

)17( مؤلف جمهول، رسالة يف تاريخ بغداد، خمطوط، رقم )1023(، بغداد، مكتبة الشيخ عبد القادر الكيالين، 
ورقة 141.

)18( اململيك الس��بعة هم: عمر آغا )زوج عائش��ة بنت أمحد باش��ا(، وعبد اهلل كهية، وإسمعيل كهية، ورستم 
كهية، وحس��ن كهي��ة، وحممود كهية، وعيل آغ��ا )ضابط احلس��كة(.للمزيد ينظر: عالء موس��ى نورس، 

املصدر السابق، ص33.

)19( مؤلف جمهول، املصدر السابق، ورقة141.

)20( املصدر نفسه، ورقة142.

)21( لونكريك، املصدر السابق، ص207؛ عالء موسى نورس، املصدر السابق، ص34.

)22( رسول الكركوكيل، املصدر السابق، ص133-135؛ عباس العزاوي، املصدر السابق، ج6، ص34.

)23( الش��يخ مصطفى، املصدر الس��ابق، ورقة 48؛ عالء موس��ى نورس، املصدر السابق، ص35؛ عمد عبد 
الس��الم رؤوف، عادلة خاتون صفحة من تاري��خ العراق، بغداد، دار الش��ؤون الثقافية العامة، 1997، 

ص16-15.

)24( عالء موسى نورس، املصدر السابق، ص35.

)25( الشيخ مصطفى، املصدر السابق، ورقة 51؛ أمحد جودت، املصدر السابق، ص271.

)26( رس��ول الكركوكيل، املصدر السابق، ص137-138؛ عباس العزاوي، املصدر السابق، ج6، ص36-
.38

)27( يل��مز أوزتون��ا، تاريخ الدولة العثمنية، ترمجة عدنان حممود س��لمن، إس��تانبول، مطبعة يس، 1408ه�/ 
1988م، ص167.
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)28( يوسف كركوش، املصدر السابق، القسم األول، ص128-127.

)29( الشيخ مصطفى، املصدر السابق، ورقة 57.

)30( كريم خان الزند: من عشائر الزند، حكم عقب اغتيال نادر شاه، بسط سيطرته يف سنة 1760م عىل كل 
بالد فارس، دام حكمه )28 سنة(، واختذ من شرياز عاصمة له، للمزيد ينظر:

Percy Sykes: A History of Persia, Vol. 2, London, 1969, P. 276.

)31( كانت الدولة العثمنية ختوض حرًبا ضد روس��يا يف تلك املرحلة، انتهت بعقد معاهدة كوجك كينارجي 
سنة 1774م، وفيها دفعت الدولة العثمنية غرامات حربية أول مرة يف تارخيها إمرباطوريًة كبرية. للمزيد 

ينظر: يلمز أوزتونا، املصدر السابق، ص174-171.

)32( الشيخ مصطفى، املصدر السابق، ورقة 61.

)33( أول الوالة مصطفى باش��ا )وال الرقَّة(، وكانت واليته تس��عة أش��هر من هناية سنة 1775م، وبداية سنة 
ة قصرية جًدا بلغت )17يوًما(  1776م، ثم جاء من بعده عبدي باش��ا )وال كوتاهيه(، والذي حكم مدَّ
ة سنتني  من س��نة 1776م، حيث ُعزل وُقتل، ثم عبد اهلل باش��ا الطويل )وال ديار بكر(، والذي حكم مدَّ
)1776-1778م(، وبع��ده ج��اء وال كركوك )حس��ن باش��ا(، والذي حكم س��نتني أيًض��ا )1778-
1780م(، حي��ث ث��ار عليه أه��ل بغداد وط��ردوه. للمزيد ينظر: أمني بن حس��ن احللواين املدين، مخس��ة 
ومخس��ون عاًم��ا من تاري��خ الع��راق 1148-1242ه�، حتقي��ق حُمب الدي��ن اخلطيب، القاه��رة، املطبعة 

السلفية، 1371ه�/1951م، ص31-27.

)34( ب��اب العرب: وهو من املناصب اإلدارية التي اس��ُتحدثت يف عهد اململي��ك، توىلَّ صاحبه اإلرشاف عىل 
القبائ��ل واالتصال هبا، أي إنه وس��يلة االتص��ال بني احلكوم��ة والقبائل العربية آن��ذاك، وذلك املنصب 
مؤسس��ة إداري��ة قائمة بذاهتا، وأرسة آل الش��اوي، من عش��رية العبيد، هي من ت��رأس املنصب ذلك ملدة 
طويل��ة. للمزيد ينظر: عب��د الكريم حممود غرايبة، مقدمة يف تاريخ الع��رب احلديث )1918-1500(،  
دمشق، مطبعة جامعة دمشق، ج1، 1960، ص162-165؛ مؤيد أمحد الفهد، املصدر السابق، ص46. 

)35( عبد الرمحن السويدي، تاريخ حوادث بغداد والبرة من 1186- 1192ه�/1772-1778م، حتقيق 
عمد عبد السالم رؤوف، ط2، بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة، 1987، ص114. 

)36( الشيخ مصطفى، املصدر السابق، ورقة 63. 

)37( س��ليمن باش��ا: بدأ حياته مملوًكا ملحمد أفندي املارديني )متس��لِّم ماردين(، وبعد وفاة س��يِّده، رحل إىل 
بغداد، والتحق بخدمة س��ليمن أيب ليلة )أول والة اململيك يف العراق(، برزت مكانته يف عهد وال بغداد 
ًم البرة يف الس��نوات )1763-1776م(، وقام بدور كبري يف الدفاع عن  )عمر باش��ا( الذي عيَّنه متس��لِّ
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نديني هلا، نال منصب والية بغداد بعد خروج حس��ن باش��ا )وال كركوك( منها  البرة يف أثناء حصار الزَّ
سنة 1780م، دام حكمه نحو )22 سنة( من سنة 1780م إىل سنة 1802م، استطاع خالهلا تقوية سلطة 
اململي��ك، ومواجهة خطر القبائ��ل الثائرة يف أنحاء العراق، وأخطار الوهابي��ني وغزواهتم. للمزيد ينظر: 

سليمن فائق، تاريخ اململيك، املصدر السابق، ص35-36؛ لونكريك، املصدر السابق، ص233.

ًفا وعىل  هاء، كان مثقَّ )38( س��ليمن الش��اوي: هو ابن عبد اهلل بن نصيف الش��اوي، ُعرف برجاحة العقل والدَّ
دراي��ة ومعرفة باللغة العربية، وله مؤلفات يف هذا اجلانب، تس��لَّم منصب باب العرب عقب مقتل والده 
س��نة 1768م، حظي بمكانة كبرية عند الوالة، ثمَّ س��عى ألن حيرز مكاًنا مرموًقا لدى السلطة اململوكية، 
فدخل يف معارك عس��كرية خالل والية س��ليمن باشا الكبري، ثم ُقتل يف سنة 1794م. للمزيد ينظر: تنني 
صادق جعفر األنصاري، العراق يف عهد الوال س��ليمن باش��ا الكبري 1780-1802م )دراسة تارخيية(، 

رسالة ماجستري غري منشورة، كلية اآلداب، جامعة البرة، 1998، ص51.

)39( لونكريك، املصدر السابق، ص235؛ عالء موسى نورس، املصدر السابق، ص46.

)40( الشيخ مصطفى، املصدر السابق، ورقة 63؛ عباس العزاوي، املصدر السابق، ج6، ص174.

)41( جعف��ر اخلي��اط، صور من تاريخ العراق يف العصور املظلمة، ب��ريوت، مطبعة دار الكتب، ج1، 1971، 
ص181-172.

)42( عالء موسى نورس، املصدر السابق، ص47.

)43( عيل كاش��ف الغطاء، دور الدبلوماسية الربيطانية يف تغلغل النفوذ الربيطاين يف العراق يف العهد العثمين، 
بغداد، جملة آفاق عربية، العدد)5(، السنة الثانية والعرشون، ترشين األول 1997، ص30.

)44( مؤل��ف جمه��ول، املص��در الس��ابق، ورقة 147؛ الش��يخ مصطفى، املصدر الس��ابق، ورقة67؛ يوس��ف 
كركوش، املصدر السابق، القسم األول، ص129.

)45( تنني صادق جعفر األنصاري، املصدر السابق، ص52.

)46( عباس العزاوي، املصدر السابق، ج6، ص136.

)47( رسول الكركوكيل، املصدر السابق، ص210؛ تنني صادق األنصاري، املصدر السابق، ص51.

)48( رسول الكركوكيل، املصدر السابق، ص52؛ يوسف كركوش، املصدر السابق، القسم األول، ص130.

)49( تنني صادق األنصاري، املصدر السابق، ص53.

)50( احلركة الوهابية: حركة دينية طائفية نس��ب أس��مها إىل مؤسسها حممد بن عبد الوهاب، املولود يف العينية 
سنة 1703م، من أرسة قضاة حنابلة، درس يف احلجاز والبرة، وتأثر بآراء ابن تيمية، دعا إىل ترك البَِدع 
واخلرافات )التي يعتقدها هو(، وحظي بدعم من أمري الدرعية من ابن سعود، بعد طرده من مدينته سنة 
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1745م، فكان االتِّفاق بني االثنني مثَّل البداية احلقيقية لقيام الدولة الس��عودية. ينظر: عبد الفتاح حسن 
أبو علية، حمارضات يف تاريخ الدولة السعودية األوىل، القاهرة، مطبعة النهضة، د.ت، ص15-13.

)51( م��ن أعمل��ه األخرى تعمريه جامع اخللفاء ببغ��داد، وطالئه رأس منارة األمام األعظ��م بالذهب، وبنائه 
ت  رساي جديد حلكومته، وبنائه املدرس��ة الس��ليمنية ببغداد، وبنائه قلعة يف ك��وت العمرة وخمازن للغالَّ
ان. للمزيد عن بقية أعمله األخرى ينظر: عباس العزاوي، املصدر السابق،  الزراعية يف أنحاء بدرة وجصَّ

ج6، ص148-147.

)52( عث��من بن س��ند الوائيل البري، مطالع الس��عود تاري��خ العراق من س��نة 1118-1242ه�/1774-
1826م، حتقي��ق عمد عبد الس��الم رؤوف وس��هيلة عبد املجي��د القييس، املوص��ل، دار احلكمة للطباعة 

والنرش، 1991، ص241.

ماد: هو منطقة )اجلبل حالًيا( يف مدينة احللة. )53( تل الرَّ

)54( عيل كاظم محزة الكريمي، حممد مهدي البصري ودوره السيايس يف العراق، رسالة ماجستري غري منشورة، 
كلية الربية، جامعة بابل، 2006، ص13.

)55( رسول حاوي الكركوكيل، املصدر السابق، ص219؛ يوسف كركوش، املصدر السابق، ج1، ص131.

)56( س��تيفن هيمس��يل لونكريك، املصدر الس��ابق، ص260؛ عالء موس��ى كاظم نورس، املصدر الس��ابق، 
ص58-56.

)57( وهو اجلبل الذي يقع يف اجلزيرة العربية بنجد، حدثت فيه املعركة التي دارت بني س��ليمن باش��ا الصغري 
قهم رشَّ متزيق، ومع ذلك عاد يف حالة ُيرثى هلا  ابن أخت عيل باشا، ضد الوهابيني عام 1804م، حيث مزَّ

مع جنوده بسبب شدة العطش. ُينظر: جعفر اخلياط، املصدر السابق، ص257.

)58( رس��ول حاوي الكركوكيل، املصدر الس��ابق، ص216؛ عباس العزاوي، تاري��خ العراق بني احتاللني، 
ج6، املصدر السابق، ص162.

)59( رسول حاوي الكركوكيل، املصدر السابق، ص232.

)60( املصدر نفسه، ص232.

)61( رسول حاوي الكركوكيل، املصدر السابق، ص238؛ يوسف كركوش، املصدر السابق، ج1، ص132؛ 
عباس العزاوي، املصدر السابق، ج6، ص177.

)62( س��تيفن هيمس��يل لونكريك، املصدر الس��ابق، ص277-278؛ عباس العزاوي، املصدر السابق، ج6، 
ص185.

)63( هو الشيخ حممد حسن بن الشيخ باقر بن آغا حممد الصغري، وهو من أرسة عراقية سكنت النجف األرشف، 
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فه الشيخ حممد حسن )جواهر الكالم(،  يت باسم الكتاب الذي ألَّ وصاحب اجلواهر لقب األرسة التي ُسمِّ
وهو أحد املراجع الدينية يف النجف خالل القرن التاس��ع عرش، ولِد س��نة )1156ه�/1743م(، وتويف 
س��نة )1266ه�/1850م(. ُينظر: قاس��م مهدي املوس��وي، آية اهلل العظمى الشيخ حممد حسن النجفي 

صاحب اجلواهر، مطبعة الطَّف، بغداد، 2008، ص183.

ب  )64( هو الش��يخ جعفر بن خضري بن حييى بن س��يف الدين النجفي، ولد سنة )1156ه�/1743م(، وُيلقَّ
بالش��يخ الكبري أو اجلناجي نس��بًة إىل قرية جناجة يف مدينة احللَّة، وتويف سنة )1228ه�/1813م(، وهو 
أحد العلمء الكبار، وله نشاطات سياسية وفكرية كبرية، السيم مواجهته للحركة الوهابية. ُينظر: املصدر 

نفسه، ص44.

)65( املصدر نفسه، ص264.

)66( رسول حاوي الكركوكيل، املصدر السابق، ص260؛ عباس العزاوي، املصدر السابق، ج6، ص220–
.221

)67( داود سليمن احليل، جمموعة آل السيد سليمن، خمطوط يف املكتبة الشخصية لبيت آل السيد سليمن، ورقة 
.91

)68( ينتمي احلاج طالب آغا إىل أرسة معروفة يف الكرج، وقد جاء به س��ليمن باش��ا الكبري بعد تعليمه القراءة 
والكتابة، وقد تقلَّد مناصب عديدة يف عهده، وبعد وفاة س��ليمن باش��ا الكبري توىلَّ والية بغداد عيل باشا، 
فغادر احلاج طالب بغداد، وظلَّ متنقاًل بني مر واحلجاز حتى وفاة الوال املذكور، ويف عهد سليمن باشا 
امه  ة مناصب، بعدها ُنفي إىل البرة، وظل هناك حوال سنة، بسبب اهتِّ الصغري عاد إىل بغداد، وتقلد عدَّ
بميله إىل س��عيد بك أفندي، وتمَّ العفو عنه، بعدها عنيِّ حاكًم للحلَّة س��نة 1813م. ُينظر: سليمن فائق، 

تاريخ بغداد، املصدر السابق، ص120.

)69( يوسف كركوش، املصدر السابق، ج1، ص113.

)70( عب��د الرمح��ن الباباين: وهو ابن حممود باش��ا حاكم ك��وى وحرير يف عام 1783م، وق��د قام عبد الرمحن 
بوا خيامه. ُينظر:  به اإليرانيون وخرَّ بحملة كبرية ضد اإليرانيني، وانتهت حربه بالفش��ل معهم، وق��د تعقَّ

عباس العزاوي، املصدر السابق، ج6، ص92.

)71( عبد العزيز سليمن نوار، داود باشا وال بغداد، القاهرة، دار الكتب العربية، 1968، ص98.

)72( رسول حاوي الكركوكيل، املصدر السابق، ص262؛ عباس العزاوي، املصدر السابق، ج6، ص221-220.

)73( سليمن فائق، تاريخ بغداد، ص120.

)74( رس��ول حاوي الكركوكيل، املصدر الس��ابق، ص262-264؛ عثمن بن سند البري، املصدر السابق، 
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ص120؛ يوس��ف كرك��وش، املصدر الس��ابق، ج1، ص133؛ عباس العزاوي، املصدر الس��ابق، ج6، 
ص222-223؛ عالء موسى كاظم نورس، املصدر السابق، ص88.

)75( عبد العزيز سليمن نوار، داود باشا، املصدر السابق، ص99-98.

)76( رسول حاوي الكركوكيل، املصدر السابق، ص264؛ عثمن بن سند البري، املصدر السابق، ص120؛ 
يوسف كركوش، املصدر السابق، ج1، ص133.

)77( رسول حاوي الكركوكيل، املصدر السابق، ص264؛ عباس العزاوي، املصدر السابق، ج6، ص223؛ 
عبد العزيز سليمن نوار، داود باشا، املصدر السابق، ص98.

)78( املصدر نفسه، ص98.

)79( سليمن احليل، املصدر السابق، ورقة 91.

ه س��عيد باش��ا أمور إدارة بغداد، وقد أرس��ل بحملة عس��كرية إىل البرة عىل رأس قوة عربية  )80( الذي والَّ
لتحريرها من بالد فارس، وعند عودته إىل بغداد أصيب بمرض الطاعون، فمت وُدفن يف عفك، وهناك 

رواية أخرى تقول إنه ُدفن باملحمرة. للمزيد ُينظر: جعفر اخلياط، املصدر السابق، ص287-286.

)81( رسول حاوي الكركوكيل، املصدر السابق، ص267-266.

)82( املصدر نفس��ه، ص268؛ يوس��ف كركوش، املصدر الس��ابق، ج1، ص133؛ عباس العزاوي، املصدر 
السابق، ج6، ص227.

)83( رس��ول حاوي الكركوكيل، املصدر الس��ابق، ص268-269؛ عباس العزاوي، املصدر الس��ابق، ج6، 
ص228-227.

)84( رسول حاوي الكركوكيل، املصدر السابق، ص279-280؛ ستيفن هيمسيل لونكريك، املصدر السابق، 
ص289.

)85( كان حممد آغا من أرشاف قبيلة األباضية، وأبوه يس��مى زهراب، وملَّا توىل عيل باش��ا أباضية والية بغداد، 
ه إىل  أتى به إليها وأس��ند له بعض املناصب، ويف س��نة 1821م أوكل إليه داود باش��ا قيادة اجليش املتوجِّ
ل دائًم يف شؤون كردستان، لكن حممد آغا اهنزم من املعركة،  كركوك، لصدِّ القوات القاجارية التي تتدخَّ
بعدها وقف ضد حكم داود باش��ا مطالًبا باحلكم، ممَّا جعل داود باش��ا يكتب إىل السلطان العثمين حممود 
ه. ُينظر: عثمن بن سند البري، املصدر السابق، ص145؛ عالء موسى  الثاين لُيصدر حكم اإلعدام بحقِّ

كاظم نورس، املصدر السابق، ص107.

)86( يوسف كركوش، املصدر السابق، ج1، ص135.

)87( املصدر نفس��ه، ص135؛ حممد حسن عيل املجيد، والة احللَّة وحكامها يف القرن التاسع عرش حتى هناية 
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احلكم العثمين يف العراق )1800-1917(، جملة املؤرخ العريب، العدد)20(، 1981، ص226.

)88( حممد حسن كاشف الغطاء، العقبات العنربية، مكتبة كاشف الغطاء، النجف األرشف، 2007، ص45.

خر. ُينظر: رسول حاوي الكركوكيل،  )89( الدريعية: منطقة تقع شمل غرب احللَّة، ما بني املسيب وجرف الصَّ
املصدر السابق، ص289؛ ستيفن هيمسيل لونكريك، املصدر السابق، ص255.

)90( رسول حاوي الكركوكيل، املصدر السابق، ص289-288.

)91( املصدر نفس��ه، ص289-290؛ س��تيفن هيمسيل لونكريك، املصدر الس��ابق، ص289؛ عيل الوردي، 
ملحات اجتمعية من تاريخ العراق احلديث، ج1، بريوت، دار الرش��يد، 2005، ص236-237؛ عالء 

كاظم نورس، املصدر السابق، ص160-159.

)92( كان ص��ادق وصالح ابنا س��ليمن باش��ا الكبري يعيش��ان بكرم ورعاية داود باش��ا ال��ذي أراد التَّكفري عن 
ثه بإعالء كريس احلكم، وبمعونة من أبناء عش��رية زبيد،  ذنبه بقتل أخيهم س��عيد، وقد أخذت نفس��ه حتدِّ
الل، وقاسم الشاوي،  أعلن االنتفاضة عىل داود باش��ا يف سنة 1818م، وبمساعدة شيخ زبيد شفلح الشَّ
وعش��رية اخلزاعل. ُينظر: رسول حاوي الكركوكيل، املصدر السابق، ص284؛ كريم مطر محزة، املصدر 

السابق، ص29.

)93( ولِد داود سنة 1767م يف مدينة تفليس يف جورجيا )كرجستان(، وهي حالًيا عاصمة مجهورية جورجيا، 
وه��و م��ن أب يدعى )بطرس( عىل األرجح، ويف س��نة 1780م جيء به إىل الع��راق عن طريق اختطاف 
اء املعت��اد، ويف بغداد اش��راه مصطفى بك الربيع��ي، ثمَّ باعه  بع��ض النَّخاس��ني ل��ه، أو عن طريق ال��رشِّ
إىل س��ليمن باش��ا الكبري، وتربَّى عىل النَّس��ق الذي أوجده حسن باشا، واعتنق اإلس��الم، وتعلَّم الفنون 
ة التي أوصلته إىل منصب الوالية. العس��كرية، حتى تقلَّد العديد من املناصب اإلدارية والعس��كرية املهمَّ

للمزيد ُينظر: املصدر نفسه، ص25.

)94( رس��ول الكركوكيل، املصدر الس��ابق، ص284؛ عالء موسى كاظم نورس، املصدر السابق، ص104-
.105

)95( عبد العزيز سليمن نوار، داود باشا وال بغداد، املصدر السابق، ص102.

ف بابان يف ذلك الوقت. ُينظر: عباس العزاوي، املصدر السابق، ج6، ص47. )96( حممود الباباين: هو مترِّ

)97( املصدر نفسه، ج6، ص202.

)98( عبد العزيز سليمن نوار، داود باشا وال بغداد، املصدر السابق، ص102.

)99( اخلشخش��يَّة: منطق��ة زراعية تقع بالقرب من قض��اء املدحتية، إىل يمينها الضفة الرشقية من ش��ط احللَّة. 
الل، وعيل البندر املسنود من احلكومة والعشائر، لذا استطاع التغلَّب  حدثت فيها حرب ما بني شفلح الشَّ
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عىل شفلح يف تلك املنطقة. ُينظر: عباس العزاوي، املصدر السابق، ج6، ص253.

)100( عالء موسى كاظم نورس، املصدر السابق، ص105.

)101( عب��اس الع��زاوي، املصدر الس��ابق، ج6، ص252-253؛ عبد العزيز س��ليمن نوار، داود باش��ا وال 
بغداد، املصدر السابق، ص102.

)102( هو آمر كتيبة اخليالة. ُينظر: جعفر اخلياط، املصدر السابق، ج1، ص359.

)103( أمحد جودت، املصدر السابق، ج11، ص33؛ عباس العزاوي، املصدر السابق، ج6، ص56.

ف، وهي كلمة عربية. ُينظر: س��تيفن هيمس��يل لونكريك، املصدر الس��ابق،  ة الرشَّ )104( اخِللع��ة: وتعن��ي بزَّ
ص346.

يت العشائر باسمها، ترجع أصوهلم إىل باهلة، كانوا  عة، وسمِّ )105( ِعَفك: مدينة عراقية تقطن هبا عشائر متنوِّ
فا  ارة شمل مدينة الديوانية. ُينظر: عباس العزاوي، عشائر العراق، ج4، لندن، مكتبة الصَّ يس��كنون الدغَّ

واملروى، )د.ت(، ص160-155.

)106( قبيل��ة كع��ب: وهم من القبائل القديمة من ربيعة، وهم عش��ائر كثرية مالت إىل احلويزة التي س��يطرت 
عليها إيران، فكانت إمارة كعب يف إيران، والتي انتهت عىل يد رضا شاه عام 1925م. ُينظر: كريم مطر 

محزة، املصدر السابق، ص31.

)107( عبد العزيز سليمن نوار، داود باشا وال بغداد، املصدر السابق، ص83.

)108( املصدر نفسه، ص102.

)109( رسول حاوي الكركوكيل، املصدر السابق، ص289-288.

)110( مل تذكر املصادر التارخيية س��نة تعيينه حاكًم عىل احللَّة، وإنم تكتفي باإلش��ارة إىل أنه حكم احللَّة يف أيام 
دواد باش��ا، ويبدو أن��ه كان حاكًم عىل احللَّة قبل ع��ام )1236ه�/1820م(، ولعلَّه حك��م احللَّة أول ما 
ة  ب داود باش��ا والًيا عىل بغداد. وكان س��ليمن آغا كثري اهلواجس واألوهام، ومل يعالج األمور بالرويَّ ُنصِّ
��ًفا ش��ديًدا عىل أهل احللَّة، وصف��ه بعض املؤرخني بأنه  ��ل، بل بالعاطفة اجلاحمة، وكان ظامًلا متعسِّ والتعقُّ
د أو س��اخط. ُينظر: يوس��ف كركوش: املصدر  كان ناصًبا عىل باب حمكمته جذًعا يصلب عليه كل متمرِّ
الس��ابق، ج1، ص135؛ حممد حس��ن عيل املجيد، املصدر الس��ابق، ص226؛ حممد حس��ن آل كاش��ف 

الغطاء، املصدر السابق، ص245.

)111( موس��ى كاشف الغطاء: وهو ابن السيد جعفر صاحب كتاب )كشف الغطاء(، وهو رجل دين وعلم، 
ُمطاع، احتل املركز األول يف بداية القرن التاسع عرش ما بني العرب حتى أصبح عتبة للتقليد الديني حتى 

وفاته سنة 1241ه�/1826م، عن عمٍر ناهز ال�)60( سنة. ُينظر: املصدر نفسه، ص240.
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)112( صالح التميمي: وهو أبو س��عيد الش��يخ صالح بن درويش بن عيل بن حممد حس��ني بن زين العابدين 
الكاظم��ي، ش��اعر مش��هور، هاجر من الكاظمي��ة إىل النجف، ومن ث��مَّ إىل احللَّة، وظلَّ فيه��ا حتى وفاة 
الطباطبائي، ثمَّ رجع إىل بغداد، وتويف هناك عام 1261ه�/1845 م. للمزيد من املعلومات ُينظر: جواد 

، أدب الطَّف أو شعراء احلسني، ج9، بريوت، مؤسسة التاريخ، 2001، ص65. شربَّ

)113( يوس��ف كرك��وش، املصدر الس��ابق، ج1، ص135؛ حممد حس��ن كاش��ف الغطاء، املصدر الس��ابق، 
ص229.

)114( يوسف كركوش، املصدر السابق، ج1، ص135.

)115( حممد حسن عيل جميد، املصدر السابق، ص286.

)116( حمس��ن األمني العاميل، أعيان الش��يعة، ج36، حتقيق حس��ن األمني، بريوت، دار التعارف، 1406ه�، 
ص208؛ يوسف كركوش، املصدر السابق، ج1، ص137.

)117( صال��ح آغ��ا: وهو من أبن��اء احللَّة ورؤس��ائها، عيَّنه احلليون حاكًم عليهم بعد خلع س��ليمن آغا س��نة 
1241ه�/1825م، وذلك عندما ضيَّق الوال داود باشا عىل مدينة احللَّة بعد هزيمة حممد الكهية، وترك 
��ف، فثار عليهم احللِّيون  والية احللَّة بيد العقيليني العس��كر غري النظاميني، فأكثر هؤالء الفس��اد والتعسُّ
وطردوهم، وخلعوا حاكم احللة س��ليمن آغا، ثمَّ حارصوا حامية العقيليني العسكرية وحرقوها، وقتلوا 
َمن فيها، ومل هتدأ احللَّة إالَّ بعد معارك دامت أكثر من سنتني. ُينظر: حمسن األمني العاميل، املصدر السابق، 
ص208؛ عيل كاشف الغطاء، احلصون املنيعة يف طبقات الشيعة، خمطوط، ج2، النجف األرشف، مكتبة 

كاشف الغطاء، الورقة 400.

)118( حاكم البرة عام 1776م، والذي مل يستطع انقاذ البرة من التدخالت الزندية. ُينظر: سليمن فائق، 
تاريخ بغداد، املصدر السابق، ص48.

)119( ستيفن هيمسيل لونكريك، املصدر السابق، ص235.

)120( يوسف كركوش، املصدر السابق، ج1، ص140؛ عيل هادي عباس املهداوي، احللَّة يف العهد العثمين 
ر )1869-1914م(، بغداد، بيت احلكمة، 2002، ص225. املتأخِّ

)121( سليمن فائق، تاريخ بغداد، ص120؛ عباس العزاوي، املصدر السابق، ج6، ص289.

)122( عثمن بن س��ند البري، املصدر الس��ابق، ص157؛ رجيارد كوك، بغداد أو مدينة السالم، ترمجة فؤاد 
مجيل ومصطفى جواد، ج2، بغداد، مطبعة شفيق، 1967، ص133-136؛ ستيفن هيمسيل لونكريك، 
املصدر الس��ابق، ص297-298؛ يوسف كركوش، املصدر السابق، ج1 ص135-136؛ عالء موسى 

كاظم نورس، املصدر السابق، ص107.
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)123( يوسف كركوش، املصدر السابق، ج1، ص136؛ عباس العزاوي، املصدر السابق، ج6، ص289.

)124( عالء موسى كاظم نورس، املصدر السابق، ص107.

)125( عبد العزيز سليمن نوار، داود باشا وال بغداد، ص113-112.

)126( املصدر نفسه، ص113.

)127( أمحد لطفي، تاريخ لطفي، ج1، إستانبول، 1290ه�، ص125.

)128( عبد العزيز س��ليمن نوار، داود باش��ا وال بغداد، ص85؛ عالء موسى كاظم نورس، املصدر السابق، 
ص107؛ جيمس جونز، بغداد يف سنة 1853م، جملة املورد، مج3، ع1، 1974، ص43-42.

)129( عثمن بن سند البري، املصدر السابق، ص146؛ عباس العزاوي، املصدر السابق، ج6، ص289.

)130( أمحد آغا: هو أخو داود باش��ا، عندما جاء إىل بغداد كان عمره ثالثني س��نة، درس اآلداب اإلس��المية 
ع��ىل أيدي املصلحني، ُعنيِّ آمًرا لبلدة أربيل، ثمَّ متس��لًم للبرة مع رتبة )م��ري مريان(، وهي رتبة ُتعطى 
لدرج��ة الباش��وية، وتقع حتت درج��ة الوزير أو بك البكوات، وهي لفظة فارس��ية، وبع��د اعتزال احلاج 
طالب اخلدمة، ُعنيِّ بمنصب الكهية بمكانه، ومل يمِض عليه إالَّ بضعة أشهر ووافاه األجل املحتوم، وهو 

شخصية ضعيفة. ُينظر: سليمن فائق بك، تاريخ بغداد، املصدر السابق، ص122.

)131( ستيفن هيمسيل لونكريك، املصدر السابق، ص235.

)132( سليمن فائق بك، تاريخ بغداد، املصدر السابق، ص20.

)133( حممد حسن كاشف الغطاء، املصدر السابق، ص229.

نية. ُينظر: يوسف كركوش، املصدر السابق، ج1، ص137. )134( وهو خان يقع يف حملة السَّ

)135( عثمن بن سند البري، املصدر السابق، ص356-358؛ سليمن فائق، تاريخ بغداد، املصدر السابق، 
ص126؛ عباس العزاوي، عش��ائر العراق، ج1، املصدر الس��ابق، ص206؛ محيد محد السعدون، إمارة 
املنتف��ق وأثرها يف تاريخ العراق واملنطقة اإلقليمي��ة، عمن، دار الطليعة، 1999، ص167؛ نادر العطار، 

سوريا يف مطلع العصور احلديثة، ج1، دمشق، مطبعة اإلنشاء، د.ت، ص239.

)136( يوسف كركوش، املصدر السابق، ج1، ص137

)137( املصدر نفسه؛ عبد العزيز سليمن نوار، داود باشا وال بغداد، املصدر السابق، ص116.
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امل�صادر واملراجع

اأوًل. املخط�طات:

، جمموعة آل السيد سليمن )خمطوط(، املكتبة الشخصية لبيت آل السيد سليمن.. 1 داود سليمن احليلِّ

عيل كاش��ف الغطاء، احلصون املنيعة يف طبقات الشيعة )خمطوط(، ج2، النجف االرشف، مكتبة كاشف . 2
الغطاء.

الش��يخ مصطف��ى، آثار الزمان يف أخبار والة دولة آل عثمن، )خمط��وط( برقم )1387/م(، بغداد، مكتبة . 3
الشيخ عبد القادر الكيالين.

مؤلف جمهول، رسالة يف تاريخ بغداد )خمطوط(، رقم)1023(، بغداد، مكتبة الشيخ عبد القادر الكيالين.. 4

ثانًيا. الر�صائل والطاريح اجلامعية غري املن�ص�رة:
تن��ني صادق جعف��ر األنصاري، الع��راق يف عهد الوال س��ليمن باش��ا الكبري 1780-1802م )دراس��ة . 5

تارخيية(، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية اآلداب، جامعة البرة، 1998.

��ام عبد الدليمي، أحوال العراق االقتصادية يف عهد اململيك، رس��الة ماجس��تري غري منشورة، . 6 ش��يمء جسَّ
معهد التاريخ العريب والراث العلمي، بغداد، 2000.

عيل كاظم محزة الكريمي، حممد مهدي البصري ودوره الس��يايس يف العراق، رسالة ماجستري غري منشورة، . 7
كلية الربية، جامعة بابل، 2006.

مؤيد أمحد خلف الفهد، السياس��ة العثمنية جتاه العش��ائر العراقية1750-1869م، رس��الة ماجستري غري . 8
منشورة، كلية اآلداب، جامعة البرة، كانون األول2002م.

ثالًثا. الكتب:
أ. العربية:

أمني بن حس��ن احللواين املدين، مخس��ة ومخس��ون عاًما من تاريخ الع��راق 1148-1242ه�، حتقيق حُمب . 9
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الدين اخلطيب، القاهرة، املطبعة السلفية، 1951م.

باقر أمني الورد، حوادث بغداد يف 12 قرن، بغداد، الدار العربية، )د.ت(.. 10

جعفر اخلياط، صور من تاريخ العراق يف العصور املظلمة، ج1، بريوت، مطبعة دار الكتب، 1971.. 11

، أدب الطف أو شعراء احلسني، ج9، مؤسسة التاريخ، بريوت، 2001.. 12 جواد شربِّ

محيد محد السعدون، إمارة املنتفق وأثرها يف تاريخ العراق واملنطقة اإلقليمية، عمن، دار الطليعة، 1999.. 13

عباس العزاوي، تاريخ العراق بني إحتاللني، ج6، قم املقدسة، املكتبة احليدرية، ط1، 2004.. 14

________، عشائر العراق، ج4، لندن، مكتية الصفا واملروى، )د.ت(.. 15

عبد الرمحن الس��ويدي، تاريخ حوادث بغداد والب��رة من 1186-1192ه�/1772-1778م، حتقيق . 16
عمد عبد السالم رؤوف، ط2، بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة، 1987.

عبد العزيز س��ليمن نوار، تاريخ العراق احلديث من هناية حكم داود باش��ا إىل هناية حكم مدحت باش��ا، . 17
القاهرة، دار الكاتب العريب، 1968.

القاهرة، دار الكتب العربية، 1968.. 18 _____________، داود باشا وال بغداد، 

عبد الفتاح حسن أبو علية، حمارضات يف تاريخ الدولة السعودية األوىل، القاهرة، مطبعة النهضة، )د.ت(.. 19

عب��د الكري��م حممود غرايب��ة، مقدمة يف تاريخ الع��رب احلديث )1500-1918(، ج1، دمش��ق، مطبعة . 20
جامعة دمشق، 1960.

عث��من بن س��ند الوائ��يل البري، مطالع الس��عود تاريخ الع��راق من س��نة 1118-1242ه�/1774-. 21
1826م، حتقي��ق عمد عبد الس��الم رؤوف وس��هيلة عبد املجي��د القييس، املوص��ل، دار احلكمة للطباعة 

والنرش، 1991.

عالء موسى نورس، حكم اململيك يف العراق1750-1831م، بغداد، دار احلرية للطباعة، 1975.. 22

ر)1869-1914م(، بغ��داد، بيت احلكمة، . 23 ع��يل هادي عباس امله��داوي، احللة يف العهد العث��مين املتأخِّ
.2002

عيل الوردي، ملحات اجتمعية من تاريخ العراق احلديث، ج1، بريوت، دار الرشيد، 2005.. 24

عمد عبد السالم رؤوف، عادلة خاتون صفحة من تاريخ العراق، بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة، 1997.. 25

قاس��م مهدي املوس��وي، آية اهلل العظمى الش��يخ حممد حس��ن النجفي صاحب اجلواهر، مطبعة الطَّف، . 26
بغداد، 2008.
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كريم مطر محزة، احللَّة يف عهد داود باشا )1817-1831م( دراسة تارخيية، بابل، جامعة بابل، مركز بابل . 27
للدراسات احلضارية والتارخيية، )د.ت(.

حمسن األمني العاميل، أعيان الشيعة، ج36، حتقيق حسن األمني، بريوت، دار التعارف، 1406ه�. . 28

حممد حسن كاشف الغطاء، العقبات العنربية، مكتبة كاشف الغطاء، النجف األرشف، 2007.. 29

نادر العطار، سوريا يف مطلع العصور احلديثة، ج1، دمشق، مطبعة اإلنشاء، )د.ت(.. 30

يوس��ف كرك��وش، تاريخ احللة، القس��م السيايس/القس��م األول، النجف االرشف، املطبع��ة احليدرية، . 31
.1965

ب. املرتمجة:
أمحد جودت، تاريخ جودت، ترمجة عبد القادر الدنا، ج1، بريوت، 1308ه�.. 32

رسول الكركوكيل، دوحة الوزراء يف تاريخ وقائع بغداد الزوراء، ترمجة موسى كاظم نورس، قم املقدسة، . 33
منشورات الرشيف الريض، ط1، 1992.

رجي��ارد كوك، بغ��داد أو مدينة الس��الم، ترمجة فؤاد مجيل ومصطف��ى جواد، ج2، بغداد، مطبعة ش��فيق، . 34
.1967

ستيفن مهسيل لونكريك، أربعة قرون من تاريخ العراق احلديث، ترمجة جعفر خياط، قم، املكتبة احليدرية، . 35
ط4، 2004.

سليمن فائق، تاريخ بغداد، ترمجة موسى كاظم نورس، بغداد، مطبعة املعارف، 1961.. 36

_______، تاريخ اململيك)الكوله مند(يف بغداد، ترمجة حممد نجيب أرمنازي، بغداد، مطبعة املعارف، . 37
.1961

كارس��تن نيبور، رحلة نيبور إىل العراق يف القرن الثامن عرش، ترمجة حممود حس��ني األمني، بغداد، وزارة . 38
الثقافة واإلرشاد، 1965.

مطبع��ة يس، . 39 إس��تانبول،  ترمج��ة عدن��ان حمم��ود س��لمن،  العثمني��ة،  الدول��ة  تاري��خ  أوزتون��ا،  يل��مز 
1408ه�/1988م.

ج. اإلنكليزية:

40. Percy Sykes, A History of Persia, Vol. 2, London, 1969.

د. الرتكية:
أمحد لطفي، تاريخ لطفي، ج1، إستانبول، 1290ه�.. 41
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رابًعا. البح�ث املن�ص�رة يف الدوريات العربية:
جيم��س فليك��س جونز، بغ��داد يف س��نة 1853م، ترمجة عبد الوه��اب األمني، جملة امل��ورد، مج3، ع1، . 42

.1974

عيل كاش��ف الغطاء، دور الدبلوماس��ية الربيطانية يف تغلغل النفوذ الربيطاين يف العراق يف العهد العثمين، . 43
بغداد، جملة آفاق عربية، العدد)5(، السنة الثانية والعرشون، ترشين األول1997.

حممد حس��ن عيل املجيد، والة احللة وحكامها يف القرن التاس��ع عرش حتى هناية احلكم العثمين يف العراق . 44
)1800-1917(، جملة املؤرخ العريب، العدد)20(، 1981.


