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ملَّخ�ض البحث

دة منذ  ُيعدهُّ تاري��خ احِللَّة- كمدينة كان هلا أثرها املميَّز يف أثناء احلقب التارخيية املتعدِّ
ة يف النواحي كافَّة، سواء السياسيَّة  تأسيسها سنة )495ه�/1101م(- من املواضيع املهمَّ
ة أم االجتمعيَّة، ملا هلذه املنطقة من أمهيَّة تنبع من موقعها اجلغرايّف الواقع  منها أم االقتصاديَّ
عىل مفرق الطرق الواصلة بني شمل العراق وجنوبه، فضاًل عن قرهبا من العاصمة بغداد 

سة يف )النجف وكربالء( من جهة أخرى. من جهة، واملناطق املقدَّ

ة،  اإلقطاع بمفهومه الطبقّي العميق، وحقيقت��ه االجتمعيَّة، والعالقات االقتصاديَّ
قوام��ه اإلنتاج الزراعّي وما يقتضيه من حرفة وجتارة، يقوم النظام الس��يايّس ذو الطابع 
ة يف تداول الس��لطة  العس��كرّي عىل ال��والء الش��خّص واالمتي��ازات، وقاعدت��ه العامَّ
��ه منظومة من األعراف  ة وخض��وع املحكومني، فضاًل عن أنَّ وحي��ازة الثروة، هي القوَّ
د دوما بأنمط امللكيَّة  واحلقوق املختلفة واملتعارضة عىل األريض، وعالقات اإلنتاج حتدَّ
لألرايض، وكانت مصدًرا ملنازعات بني الفئات االجتمعيَّة يف املجتمع الواحد، وتنتهي 
تل��ك املنازعات بركيز ملكيَّة األرض يف أيدي الغالبني، وما س��بق ي��دلهُّ عىل أنَّ النظام 
اإلقطاعّي هو الس��مة اإلساس��يَّة للنظام االجتمعّي والس��يايّس، فإنَّ صاحب الس��لطة 
ح، واحلريَّات معدومة داخل مناطق النف��وذ اإلقطاعّي ، ممَّا يدلهُّ  يمل��ك األرض والفالَّ

ة بكلِّ املواصفات. عىل أنَّه نظام عبوديَّ

وانطالًقا من هذه األمهيَّة، جاء عنوان البحث الذي س��عينا به لتس��ليط الضوء عىل 
الركيبة السياسيَّة واالجتمعيَّة لألرس اإلقطاعيَّة يف لواء احِللَّة يف العهد امللكّي )1921-
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ا،  ة، كان جمتمًعا عشائرياًّ ّ خاصَّ ة، واحِللِّ 1958(، فمن املعروف أنَّ املجتمع العراقّي عامَّ
واش��تهرت فيه عدد من األرس اإلقطاعيَّة التي كان هلا ثقلها الس��يايّس الذي جاء نتيجة 
اب العراق��ّي، فكانت هل��م كلمتهم  اًب��ا يف جملس الن��وَّ مش��اركة وجه��اء تل��ك األرس نوَّ
ا من ناحي��ة ثقلهم االجتمع��ّي فأغلب هذه األرس  ودوره��م يف مناقش��ات املجل��س، أمَّ
ا، األمر الذي أعطاهم فرصة الستغالل عدد  كانت متلك مس��احات زراعيَّة واسعة جداًّ
ا ال تتناس��ب مع مقدار اجلهد الذي  حني، حتت إمرهتم وبأجور زهيدة جداًّ كبي من الفالَّ
ة استعرضنا أبرزها  حون، ومن هنا نش��أت الطبقة اإلقطاعيَّة، وبرزت أرس عدَّ بذله الفالَّ
يف هذا البحث، وحاولنا وبش��كل خمتر إبراز الشخصيَّات التي كان هلا أثر يف املجتمع 

ّ والعراقّي، سواء يف الناحية االجتمعيَّة أم السياسيَّة. احِللِّ

عت م��ا بني الوثائق  اعتمدن��ا يف صفح��ات البحث عىل عدد كبي م��ن املصادر تنوَّ
املنشورة وغي منشورة، واألطاريح والرسائل اجلامعيَّة، والكتب ، فضاًل عن املقابالت 
الش��خصيَّة التي كان هلا أثر يف س��دِّ النقص احلاصل يف بعض املعلومات التي مل نجد هلا 

توثيًقا يف الكتب والبحوث املنشورة.

ل املنهج التارخيّي القائم عىل مجع املادة التارخييَّ��ة وحتليلها املنهج املعتمد عليه  ش��كَّ
يف صفحات البحث.
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Abstract

The History of Hillah as a city has been a research topic of 

great importance on the political, social, and cultural levels 

because of its distinctive location that links the southern with 

the northern Iraqi cities in addition to being near the Capital, 

Baghdad, and the sacred cities of Najaf and Karbala.

Hillah was also influenced by feudal system that prevailed in 

Iraq throughout the first half of the nineteenth century during 

which feudalists owned the land and the farmers and controlled 

their whole life and treated them as slaves.

Thus this study came to shed some light on the feudalistic 

families in Hillah from political, social, and cultural perspectives. 

Politically, they had their own word in the Iraqi parliament in 

which the feudalists were members. So they were influential 

in the discussions and legislations made by the parliament. 

Socially, they had great power since they owned and controlled 

wide agricultural areas where farmers worked for very low 

wages that were nothing in comparison to the huge tasks they 
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were obliged to do.

Information used in this study is taken from various sources 

like books, dissertations, theses, published and unpublished 

documents in addition to personal interviews made with people 

who witnessed that period.
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مقّدمة البحث

قبل خوضنا يف تفاصيل الركيبة االجتمعيَّة لألرس اإلقطاعيَّة يف لواء احِللَّة، ال بدَّ من 
ة  ّ خاصَّ ة، واحِللِّ تسليط الضوء عىل الطبقات االجتمعيَّة. لقد كان املجتمع العراقّي عامَّ
ن من فئات اجتمعيَّة خمتلفة، ومل تكن هناك حدود واضحة بني هذه الفئات، وذلك  يتكوَّ
ة العديدة التي طرأت عىل الواقع االجتمعّي)1(،  رات االجتمعيَّة واالقتصاديَّ بفعل التطوهُّ
��ة، ممَّا أدَّى إىل  ة واضمحالل أس��لوب احلياة البدويَّ ك البنية العش��ائريَّ واملتمثِّل��ة يف تفكهُّ

ظهور طبقة اجتمعيَّة جديدة متثَّلت بملكي األرايض، واحلرضيِّني واألثرياء)2(.

ة يف  نت هذه العوامل املذك��ورة آنًفا مع التطّورات من ظهور التناقضات البنيويَّ مكَّ
، والتي ترافقت مع تغلغل الرأسمليَّة األجنبيَّة لألسواق العراقيَّة كّلها؛ إذ  ّ املجتمع احِللِّ
ست بشكٍل عميق شيًئا فشيًئا، غي أنَّ القيم واملبادئ االجتمعيَّة القائمة عىل أساس  تكرَّ
ة والعائليَّة عملت عىل التخفيف من تلك التناقضات، أو عىل األقل  الوالءات العشائريَّ
ّ غي  اه الذي أصبحت معه صورة الوعي الطبق��ّي يف املجتمع احِللِّ جعلته��ا تس��ي باالجتِّ
واضحة)3(، والتي كانت عاماًل يف نش��وء الف��وارق الطبقيَّة بني أفراد األرس اإلقطاعيَّة)4( 
لت القاع��دة االجتمعيَّة الرئيس��ة داخل ل��واء احِللَّة)5(، والتحك��م يف مصادر  التي ش��كَّ
عي��ش عدد من أفراد املجتمع)6(، فضاًل ع��ن الروابط االجتمعيَّة وعالقات اإلنتاج التي 
ّ قبيل ويف أثن��اء االنتداب الربيطايّن؛ إذ ترك��ت آثاًرا مبارشة  ط��رأت عىل املجتم��ع احِللِّ
��ة واالجتمعيَّة اجلديدة)7(، والس��يم الطبقة الربجوازيَّة)8(  يف مواق��ف الفئات االقتصاديَّ
ة األجنبية، املركز الرئيس يف عامل التجارة يف العراق عموًما،  املرتبط��ة بالرشكات التجاريَّ
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ة، بوصفها مركًزا لتجارة الفرات األوسط)9(، والتي تعود بدايات ظهورها  واحِللَّة خاصَّ
إىل النصف الثاين من القرن التاس��ع عرش)10(، وقد نش��أت من قوميَّات غي عربيٍَّة، ومن 
رين للتمور كان س��تَّة منهم  عن��ارص غي مس��لمٍة، فمثاًل من بني العرشي��ن الكبار املصدِّ
فقط من العرب)11(، ومن املعروف أنَّ هذه الطبقة حمصورة باليهود الذين كان هلم أثر يف 

ة إىل لواء احِللَّة)12(. دخول البضائع اليهوديَّ

ك األرايض الزراعيَّة، فقد نشأت يف ظلِّ االحتالل  ة أو ُمالَّ ة العقاريَّ ا فئة الربجوازيَّ أمَّ
الربيطايّن، وزاد نفوذها يف عهَدي االنتداب واالستقالل؛ إذ دعمتها احلكومات العراقيَّة 
املتعاقبة يف مسؤوليَّة احلكم؛ إذ أعطت عدًدا من رؤساء العشائر أرايض واسعة، وأصبح 
كني هلا، واستثمرها أبناء عش��ائرهم، فضاًل عن ذلك كانت هذه املجموعة  الش��يوخ مالَّ
املالكة لألرايض متداخلة مع املقاولني، األمر الذي س��اعد عىل انتش��ار الزراعة وزيادة 

اإلنتاج الزراعّي)13(.

ار واحلرضيِّني  وكانت للطبقة املالكة لألرايض مزجًيا من الزعمء العش��ائريِّني والتجَّ
نوا من  واملس��تثمرين)14(، ومتتَّعت ه��ذه الفئة بحقوق كبية ومس��ؤوليَّات كث��ية، ومتكَّ
اًبا يف الربملان ووزراء مثل: عبد  ة يف الدولة، وأصبح عدد منهم نوَّ إش��غال املناصب املهمَّ
اك، فضال عن تأثيهم يف بعض املسؤولني؛ لوجود  الوهاب مرجان، والشيخ سلمن الربَّ

مصالح متبادلة)15(.

��طة، فكان��ت تضمهُّ املعلِّم��ني واملوظَّف��ني واملزارعني  ة املتوسِّ ��ا الفئ��ة الربجوازيَّ أمَّ
الذي��ن يزرعون يف أراضيهم العائدة هلم، فضاًل عن األش��خاص الذين يمرس��ون مهن 
ة العليا بمس��توى دخل أوطأ،  ة أخرى)16(. اختلفت ه��ذه الفئة عن الفئة الربجوازيَّ ح��رَّ
ل عامل استياء نحوها، لكنَّها يف الوقت نفس��ه اختلفت عنها يف الرؤى والثقافة  ممَّا ش��كَّ
التي ميَّزهتا من الفئة العليا)17(، ويف ظلِّ العالقات اإلنتاجيَّة واألنظمة والقوانني القائمة 
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ة اجلديدة ضيًِّقا مل يساعد عىل  ك القوى االقتصاديَّ ة، كان جمال حترهُّ السياس��يَّة واالقتصاديَّ
ك أكثر يف س��بيل تغيي ذلك الواقع، وعىل  تطّورها بش��كٍل كاٍف، ممَّا جعلها حتاول التحرهُّ
ة التجارية العليا والوسيطة ومصاحلها  املنوال نفس��ه جعلها تصطدم مع الفئة الربجوازيَّ
املرتبط��ة بالواقع الس��يايّس واالقتصادّي واالجتمع��ّي القائم)18(، فضاًل ع��ن ارتباطها 
ة الكبية وكبار  ة ونفوذ الربجوازيَّ ة األجنبيَّة)19(، وعىل الرغم من قوَّ بال��رشكات التجاريَّ
ة الوطنيَّة)20( بصمهتا عىل  اإلقطاعيِّني، وتأثيها يف األوس��اط احلاكمة، تركت الربجوازيَّ

ة واالجتمعيَّة اجلديدة فيم بعد)21(. اهات الفكريَّ الساحة السياسيَّة واالجتِّ

ا ما خيصهُّ الطبقة الدنيا، فقد كانت تقع أس��فل الس��لَّم االجتمعّي واالقتصادّي  وأمَّ
)22(؛ وذل��ك ألنَّ النظام االجتمعّي واالقتصادّي متيَّز بفرق شاس��ع يف  ّ يف املجتم��ع احِللِّ
ا اكثر  توزي��ع الدخ��ل؛ إذ كان يف قاعدته الواس��عة فئة فق��ية كادحة)23(، فضاًل ع��ن أهنَّ

.)24( ّ الطبقات تقبهُّاًل للتغيهُّ الذي حيصل يف املجتمع احِللِّ

ك  د أنَّ الطبقات الس��الفة الذكر، أي كبار مالَّ ُيعطي هذا االس��تعراض املجال للتأكهُّ
األرايض وكبار رجال املال والتجارة يف العهد امللكّيّ )1921-1958(، كانت طبقات 
غي ثابتٍة نسبياًّا، عىل الغرار نفسه، فإنَّ البنية الطبقيَّة ال تتَّسم باالستقرار من ناحية املبدأ، 
سات الدولة امللكّيَّة، والكساد  بحكم عدد من العوامل، ومنها التشكيل السيع يف مؤسَّ
االقتص��ادّي، فض��اًل عن سياس��يات تس��وية األرايض، يف حني كانت بع��ض العنارص 

م يف ناحية وتراجع من ناحية أخرى. الطبقيَّة تتقدَّ

ويبدو أنَّ الثراء الذي ينعم به ش��يوخ العشائر أصحاب األرايض كان عىل حساب 
ة، وم��ن ثمَّ إضعاف مواقعهم  رجال عش��ائرهم، ممَّا أدَّى إىل إضعاف الروابط العش��ائريَّ
االجتمعيَّ��ة، وبعب��ارة أخرى فإنَّ هؤالء املش��ايخ كان��وا يف طريقهم إىل ال��ربوز كطبقة، 
فض��اًل عن التحلهُّل كمجموعة اجتمعيَّة ذات منزلة تقليديَّة)25(، يف الوقت الذي س��مح 
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��ة، واإلقطاعيَّ��ة- البيوقراطيَّة إدارة  في��ه الربيطانيهُّون للنخب��ة اإلقطاعيَّ��ة- الربجوازيَّ
م أّدوا بمهارة يف حتريك التناقضات بني اإلقطاعيِّني السنَّة )برئاسة امللك(،  العراق، فإهنَّ
ا  والذي��ن احتكروا املناصب العلي��ا يف الدولة، واإلقطاعيِّني الش��يعة األقوي��اء اقتصادياًّ
واألكثر عدًدا، والذين ُأزحيوا عن الس��لطة العراقيَّة، وبني كبار رجال األعمل املس��لمني 
��دوا يف العراق بصورة  ن الربيطانيون هبذه الش��اكلة أن جيسِّ ة، ومتكَّ ة اليهوديَّ والربجوازيَّ
ة، بمهارة  س��ة العش��ائريَّ ة نظام إدارة غي مبارشٍة، قائم عىل اس��تخدام املؤسَّ ة وحيويَّ تامَّ

ووصاية ورقابة وقيادة جملس الضبَّاط الربيطانيِّني)26(.

، وقد  ّ ويف س��ياق احلديث يف الركيبة السياس��يَّة واالجتمعيَّة لفئ��ات املجتمع احِللِّ
��ة، وال ُبدَّ من  ته األرس اإلقطاعيَّ��ة يف املجاالت كافَّ نس��لِّط الض��وء عىل الدور ال��ذي أدَّ

اإلشارة إىل أشهر هذه األرس يف احلقبة قيد الدراسة:

1. أرسة آل جريان:

د بن سلطان)27(، وهم شيوخ  هم األكرب حممَّ أرسة عربيَّة أصيلة يرجع نسبها إىل جدِّ
دة من لواء احِللَّة، ومنها العوادل،  د من البو سلطان)28(، سكنت يف مناطق متعدِّ البو حممَّ
وبزل، والشومّل، والظليمة، واخلميسيَّة التابعة إىل ناحية املدحتيَّة)29(، وهي أرسة ُعِرف 
عنها امتالكها مس��احات واسعة من األرايض الزراعيَّة، فضاًل عن أثرها البارز يف احلياة 
)30(، واشتهر من هذه األرسة رجال  ة يف لواء احِللَّة يف العهد امللكّيّ السياسيَّة واالقتصاديَّ
كان هلم أثر واضح يف مفاصل احلياة االجتمعيَّة والسياسيَّة ولفرات طويلة، ومن أشهر 

رجال هذه االرسة:

اي بن جريان بن حبيب بن ش��بيب ب��ن درويش، ويصل  اي اجلريان: هو ع��دَّ عــدَّ
��د بن س��لطان، ولِ��د يف أرياف املدحتيَّ��ة ع��ام 1873)31(، مل يكن حاصاًل  نس��به إىل حممَّ
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ع��ىل ش��هادة علميَّ��ة، ولكنَّه كان يتمتَّ��ع بمكانة اجتمعيَّ��ة عالية بني أفراد عش��يته)32(، 
ة يف مواجهة خصوم العشية، والس��يم فيم يتَّصل باألرايض الزراعيَّة، فقد  اتَّس��م بالقوَّ
خاض نزاعات دامية مع العش��ائر املحيطة به، ومنها عش��ائر اجلحيش يف العهد العثميّن 
األخ��ي)33(، وله أثر كبي يف حلِّ كثٍي من النزعات واخلالفات القائمة بني العش��ائر)34(، 
وبذل جهوًدا للمحافظة عىل الس��لم)35(، وتوىلَّ املش��يخة يف شباط عام 1909، وحظي 
اي اجلريان باهتمم بالغ من الربيطانيِّني الذي��ن حرصوا عىل أن يكون عضًوا  الش��يخ عدَّ
ة  يف املجل��س التأس��ييّس العراق��ّي يف اذار 1924، وُعنيِّ عضًوا يف جمل��س األعيان للمدَّ
ة م��ن 1934 وحتَّى  )1925-1933(، فض��اًل ع��ن انتخاب��ه نائًبا عن ل��واء احِللَّة للمدَّ
نيسان 1935)36(، وتويفِّ يف بيوت أثناء ذهابه للعالج بتاريخ 17 آب 1935، ووصل 

جثمنه إىل العراق، ودفن بالنجف األرشف يف 21 آب 1935)37(.

��ه باين جمد آل جريان،  ترك��ت وفاة عداي اجلري��ان فراًغا يف أرسته، فقد ُوِصف بأنَّ
وكان حيمل من الدهاء والفطنة واحلكمة اليء الكثي، ما جعله قدوة هلم)38(.

ة، أخوه الشيخ نايف  ة، وآل اجلريان خاصَّ وأعقبه يف رئاسة عشائر البو سلطان عامَّ
ته مع العشائر، وسيطرته عىل أراٍض وإقطاعيَّات أرسته  اجلريان املعروف بصالبته وشدَّ
ام آنذاك)39(. ولِ��د نايف اجلريان يف ريف العوادل عام 1875)40(،  الت��ي وهبها هلم احلكَّ

كي األرايض يف لواء احِللَّة، وتويفِّ يف حزيران عام 1957)41(. وكان من كبار مالَّ

ا الشــيخ عبد املحســن اجلريــان، فهو االبن األكرب للش��يخ ناي��ف اجلريان، ولِد  أمَّ
ع��ام 1905 يف أرياف اخلميس��يَّة التابعة لناحية املدحتيَّ��ة)42(، وقد ارتبطت هذه األرسة 
بمصاهرة مع صالح جرب)43(، كان يملك ِعلًم وأدًبا، وأصبح معروًفا من رجال العراق، 
��حه والده نايف اجلريان ليش��غل مقعًدا يف جملس  فضاًل عن مكانته العش��ائريَّة)44(، رشَّ
اب العراقّي)45(، وعنيِّ لس��بع دورات ابتداًء من الدورة الس��ابعة 1937، والثامنة  الن��وَّ
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1937-1938، واحلادي��ة ع��رشة 1947-1948، والثامنة ع��رشة 1952-1948، 
والثاني��ة ع��رشة 1953-1954، والرابعة ع��رشة 1954، واخلامس��ة عرشة 1954-
اد الدس��تورّي)47( الذي يرأس��ه نوري  1958)46(، ويف س��نة 1949 انتم��ى حلزب االحتِّ
ة من العراق  الس��عيد، وملكانته االجتمعيَّة والسياس��يَّة منح يف العهد امللكّي أوس��مة عدَّ
واالردن)48(، وكان عبد املحسن اجلريان ذا ماٍل كثٍي حتَّى أنَّه يف العام 1951 قام بتشييد 
ت يف وقتها من  قلعة يف منطقة اخلميسيَّة جوار قلعة والده، بنيت عىل طراز حديث، وعدَّ

معارص البناء)49(. وهذا يدّل عىل سعة ماله ومكانته االجتمعيَّة.

ة  بعد ثورة 1958 عانت أرسة اجلريان من عجز اقتصادّي بسبب إعالن اجلمهوريَّ
وما تبعها من صدور قوانني اإلصالح الزراعّي، ومنها قانون رقم )30( لس��نة 1958، 

حني. وسحبت الكثي من أرايض العائلة، ومنحها لصغار الفالَّ

هذه األمور ألقت بظالهلا عىل الس��يِّد عبد املحس��ن الذي تدهورت حالته الصحيَّة 
بشكل رسيع، وتويفِّ يف لندن عام 1959)50(.

2. أرسة آل اهليمص:

مت عش��ية البو عيس��ى، وهي من عشائر  ة املعروفة التي تزعَّ من األرس العش��ائريَّ
د  هم اهليمص ب��ن العبَّاس بن حممَّ يت نس��بًة إىل جدِّ البوس��لطان وجّدهم األكرب، وس��مِّ
الدخيل الذياب بن رسحان بن فهد بن درويش بن موسى بن عيسى بن محد سلطان)51(، 
ق��ة من لواء  س��كنوا أرايض الش��ومل واملدحتي��ة وجدول بابل، فض��اًل عن أماكن متفرِّ
ك األرايض)53(،  ة من طبقة م��الَّ لون يف العه��د امللكّي رشحية مهمَّ احِللَّة)52(، كانوا يش��كِّ
وهي م��ن األرس التي كانت تربطهم بعش��يهتم أوثق الصالت وأق��وى العالقات، ومل 
م، بل كانت عالق��ة تعاون وتضامن،  تكن صلتهم بأفراد عش��يهتم صلة س��يطرة وحتكهُّ
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وكانت أرسة اهليمص تضطلع بكلِّ مس��تلزمات رئاسة العش��ية وإدارهتا)54(، واجلدير 
بالذك��ر أنَّ آل اهليمص كانوا يف نزاع مس��تمر وحروب م��ع الدولة العثمنيَّة، األمر الذي 
اضط��رَّ األرسة إىل اهلجرة واالنتق��ال إىل األرايض الواقعة بني النعمنيَّ��ة والصويرة)55(، 
فض��اًل عن أثرهم الكبي يف أحداث ثورة العرشي��ن بزعامة اهليمص بن عباس)56( وابنه 
شخي الذي انضمَّ إىل الثورة وأخلص هلا)57(. تويفِّ الشيخ شخي اهليمص عىل إثر تفاقم 
املرض عليه عام 1922)58(، وتوىلَّ مش��يخة البوس��لطان من بع��ده أخوه عبود اهليمص 
الذي ولِد يف قصبة الشومل بلواء احِللَّة عام 1904، ودرس يف الكتاتيب عىل يد املاليل، 
في املش��ايخ العربيَّة يف  ��م القراءة والكتابة واخل��ّط وقراءة القرآن)59(، ويعدهُّ من مثقَّ وتعلَّ
ا معروًفا عىل مستوى العراق، فغالًبا   العراق)60(، وعىل الغرار نفس��ه كان قاضًيا عش��ائرياًّ
ما تندبه احلكومة العراقيَّة لفضِّ النزاعات العشائريَّة)61(، فضاًل عن اشراكه يف أحداث 

ثورة العرشين مع إخوته الشيخ شخي وحنتوش آل اهليمص.

اب العراقّي لس��تِّ  وملكانت��ه االجتمعيَّة؛ انُتخب ممثِّاًل عن لواء احِللَّة يف جملس النوَّ
دورات، هي الدورة االنتخابيَّة السادس��ة 1935-1936، والدورة التاس��عة 1939-
1943، والثالث��ة ع��رشة 1953-1954، والرابع��ة ع��رشة 1954، واخلامس��ة عرشة 
1954-1958، والسادس��ة ع��رشة 1958)62(، واكتف��ى بمنصب��ه ك�)نائب( يف جملس 

اب، ومل ينتِم إىل أيِّ منصب وزاري آخر)63(، وتويفِّ عام 1989)64(. النوَّ

وما خيصهُّ الشيخ مهدّي بن شخي اهليمص، فقد ولِد يف الشومل عام 1912، وهو 
ة معروف��ة ال تقلهُّ امهيَّة عن رم��وز األرسة اآلخرين،  ش��يخ له مكانة اجتمعيَّة وعش��ائريَّ
اب عن لواء احِللَّة يف دورته الثانية عرشة 1948- فض��اًل عن انتخاب��ه نائًبا يف جملس النوَّ

1953، وتويفِّ عام 1962)65(.
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اك: 3. أرسة آل برَّ

هم أرسة عربيَّة معروفة، وهم ش��يوخ البو مس��اعد من عشائر البو سلطان، ويرجع 
هم األكرب  نس��بهم إىل مع��د بن يك��رب الزبي��دّي)66(، وعرفوا هبذا االس��م نس��بة إىل جدِّ
اك)67(، ب��ن جنديل بن خدام بن عبد ن��وح بن مجعة بن داود بن مس��اعد بن حممد بن  ب��رَّ
سلطان، وسكنوا يف اجلانب األيس من شط احِللَّة وحتَّى منطقة الشومل أصحاب نخوة، 
اك اجلنديل ثالثة أوالد وهم: )دليمي وس��لمن  ونخوهت��م )أخوة وضحة()68(، أعقب برَّ
اك اجلنديل، ولده االكرب دليمي  م رئاسة العش��ية بعد وفاة عميدها برَّ وحس��ني(، وتزعَّ
اك قتال العثمنيِّني والربيطانيِّني، وقد أبىل  اك )املولود عام 1850(، وقاد الدليمّي الربَّ الربَّ
ر احلاكم العسكرّيّ  فيها بالًء حسنًا مع أخويه سلمن وحسني)69(، وبعد ثورة العرشين قرَّ
م كانوا من ضمن  اك؛ ألهنَّ اك وسلمن الربَّ الربيطايّن )دكسن( إعدام الشيخني دليمي الربَّ
ن أخيهم األصغر  ذ؛ ألنَّه بعد متكهُّ قادة الثورة الذين سجنهم يف القشلة، لكنَّ القرار مل ينفَّ
اك الفرار من قبضة اإلنكليز، وصدور العفو العام عن السجناء مقابل غرامة  حسني الربَّ
ة لغرض  اك يشري األس��لحة من املناطق احلدوديَّ إلطالق رساحهم، فأخذ حس��ني الربَّ
م األخي طلًبا إىل املستشار الربيطايّن يف احِللَّة بتاريخ  دفع الغرامة وإطالق رساحهم، وقدَّ
م س��لَّموا ما لديم من أسلحة بحسب االتِّفاق، وعىل إثر  27 مايس 1921، وأعلن بأهنَّ

ذلك تمَّ إطالق رساحهم)70(.

زوا واقعهم  كي األرايض الزراعيَّة يف لواء احِللَّة)71(، وعزَّ اك من كبار مالَّ وكان آل برَّ
االجتمع��ّي بانت��مء عدد من أفراد العش��ية إىل األحزاب، وش��غلوا مناص��ب وظيفيَّة يف 
اك  ة. وبعد وفاة الشيخ دليمّي الربَّ ، فضاًل عن املكانة االجتمعيَّة والعش��ائريَّ العهد امللكّيّ
اك الذي كان من وجهاء عش��ائر البو  عام 1924)72(، توىلَّ الرئاس��ة الش��يخ س��لمن الربَّ
س��لطان)73(، ولِد يف عام 1880 يف منطقة الش��ومل التي تس��كنها عش��ية البو مساعد، 
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ا تعليمه فقد  نش��أ وترعرع عىل مبادئ الش��جاعة والفروسيَّة؛ ألنَّه ابن رئيس عش��ية، أمَّ
صة  ة وهي خمصَّ اك إىل احِللَّة، ودخل مدرسة الرشديَّ أرسله أخوه األكرب الشيخ دليمي الربَّ
ألوالد الذوات وش��يوخ العش��ائر، ثمَّ ُأرس��ل مع أبناء العش��ائر للدراس��ة يف األس��تانة 
عىل حس��اب الدولة العثمنيَّة، فضاًل عن إتقانه اللهُّغة الركيَّة)74(، وتس��لَّم الش��يخ سلمن 
ة منها مديًرا لدائرة نفوس مدينة احِللَّة عام  اك يف العهد العثميّن مناصب حكوميَّة عدَّ ال��ربَّ
م اس��تقالته حتَّى  1915)75(، واس��تمرَّ يف هذه الوظيفة حتَّى دخل اإلنكليز إىل احِللَّة، فقدَّ
ال يتعاطى راتًبا من اإلنكليز بوصفه حراًما، ونتيجة لعالقاته االجتمعيَّة بني العشائر من 
ل عاماًل  جهة ووجهاء املدن واملس��ؤولني اإلداريِّني يف الدولة من جهة أخرى، فقد ش��كَّ
يت الحًقا بالبيت  ة بدار يمتلكها، والتي سمِّ لالستقرار يف مدينة احِللَّة، فسكن حملَّة الورديَّ

املحروق)76(، وأصبحت هذه الدار من رموز احِللَّة)77(.

انُتخب عضًوا يف املجلس التأس��ييّس ممثِّاًل عن لواء احِللَّة عام 1924)78(، ثمَّ شغل 
��ة جملس النواب لعرش دورات نائًبا عن ل��واء احِللَّة متَّصلة من الدورة األوىل عام  عضويَّ
1925 وحت��ى ال��دورة احلادية عرشة ع��ام 1948، عدا الدورة الس��ابعة)79(، وانُتخب 
رئيًس��ا ملجل��س النواب لدورت��ني، مها: ال��دورة الرابع��ة )1933-1934(، والعارشة 
ة، فكانت األوىل يف وزارة عبد املحس��ن  ة عدَّ )1943-1945(، وت��وىلَّ حقائ��ب وزاريَّ
السعدون الثالثة )14 كانون الثاين 1928-20 كانون الثاين 1929(، وفيها توىلَّ حقيبة 
الري والزراعة والدفاع وكالة، والوزارة نفس��ها يف وزارة توفيق الس��ويدّي األوىل )28 
تني يف حكومة نوري الس��عيد  نيس��ان 1929-23 آب 1929(، وحقيب��ة االقتصاد مرَّ
ل 1943(، والثانية يف )25 كانون  ل 1942-22 كانون األوَّ األوىل يف )8 ترشي��ن األوَّ
األول 1943-4 حزي��ران 1944()80(، ت��ويفِّ يف 11 ش��باط 1949 يف داره ببغداد إثر 

مرض عضال الزمه ألكثر من سنة)81(.
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: 4. أرسة آل علوان اجلبورّيّ

أرسة عريق��ة ذات تاريخ عش��ائرّي واجتمعّي، وهم ش��يوخ عش��ية البو عبيد من 
عش��ائر اجلبور)82(، وجّدهم طعمة بن عامر بن برش بن جبارة بن السلطان جبي، وجبي 
اف، وبشكل خاص يف لواءي  هذا اجلّد اجلامع للجبور)83(، سكنوا حوض الفرات والغرَّ
احِللَّة والديوانيَّة، ويذكر الشيخ سعد محزة علوان أنَّ سبب جميء جّدهم إىل منطقة احِللَّة 
ه��و من أجل األخذ بالثأر ألختهم عنكة من أحد عش��ائر احِللَّة آنذاك، وكان عىل رأس 
ي بجيش عنكة نسبًة هلا، وبعد هذه الواقعة بقي  جيش مؤلَّف من س��بعني فارًسا، وس��مِّ
أبناء العشية يف لواء احِللَّة، وكان ذلك قبل عام 1740، وأتى إليهم أبناء عمومتهم من 
بادية املوصل بعد اس��تقرارهم عىل ش��كل مجاعات إىل الفرات األوسط)84(، وهذا ليس 
ة القائمة، وقلَّة  سبًبا مبارًشا ملجيئهم إىل لواء احِللَّة، وقد يكون السبب النزاعات العشائريَّ

املياه وأماكن الرعي، ما دفعهم للنزوح أىل مناطق أخرى هبا الكأل.

ة، ويسكن القسم األعظم  وهم اليوم عشية كبية، وأفرادها منترشون يف أماكن عدَّ
مهم  ج)85(، ويتزعَّ منهم يف ناحيتي القاس��م واملدحتيَّة، فضاًل عن قن��ايت اجلربوعيَّة وعالَّ
عل��وان العب��ود)86(، املولود يف أري��اف الزرفيَّة )الطليع��ة حالياًّا( ع��ام 1871)87(، تعلمَّ 
ه أصبح  اي، وبعد وفاة عمِّ ه بدر العدَّ ة يف مضيف عمِّ مبادئ احلياة االجتمعيَّة والعشائريَّ
ة؛ فضاًل عن عالقاته االجتمعيَّة الواسعة  رئيًسا للعشية؛ ملكانته االجتمعيَّة والعش��ائريَّ
ة مع رؤس��اء العش��ائر املحيطة)88(، ودوره الوطنّي ضد االحتالل األجنبّي سواء   والوديَّ
د ض��دَّ الدول��ة العثمنيَّة عام  أكان عثمنياًّ��ا أم بريطانياًّ��ا، فق��د ق��ام عل��وان العبهُّ��ود بتم��رهُّ
 1908)89(، فضاًل عن دوره يف ثورة العرشين، فهو يعدهُّ واحًدا من أشهر الشيوخ املهيِّئني 

للثورة)90(.

امتهن��ت األرسة الزراعة؛ لكوهنا من األرس التي تتمتَّع بزعامة إقطاعيَّة؛ المتالكها 
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مساحات واس��عة من األرايض الزراعيَّة)91(، وانُتخب رئيس��ها علوان العبهُّود عضًوا يف 
اب لل��دورة االنتخابيَّ��ة السادس��ة )1935-1936(، وكان معروًفا بآرائه  جملس الن��وَّ
ة أوالد، أش��هرهم محزة  اب، تويفِّ يف أيلول ع��ام 1958)92(، واعقب عدَّ يف جمل��س النوَّ

وحامد الوزير العراقي األسبق)93(.

5. أرسة آل كتاب اخلليل:

ة يف لواء احِللَّة، س��كنت أرايض  أرسة عربيَّة معروفة ذات منزلة اجتمعيَّة وعش��ائريَّ
ة اليمنى من شطِّ احِللَّة، إذ سكنوا زاوية الشطِّ  اجلربوعيَّة ويف القنوات الواقعة عىل الضفَّ
ة من عش��ائر  املذكور جنوب احِللَّة وش��مل الديوانيَّة)94(، وهم ش��يوخ عش��ية اجلوازريَّ
اجلب��ور الذين نزحوا من املوصل، ويتزعمهم مراد اخلليل الذي كان ش��خصيَّة اجتمعيَّة 
لته ليكون زعيًم لعشائر اجلبور يف منطقة الفرات األوسط، فضاًل  ة أهَّ وله مكانة عش��ائريَّ
ة باجلبور يف عموم العراق، والس��يم املناطق الغربيَّة من العراق، وعىل  عن عالقاته الوديَّ

صعيد آخر كان ألبناء العشية أثر بارز يف مناهضة العثمنيِّني.

ة، وله  وعندما توىل كتاب آل خليل املش��يخة كان يتمتَّع بشخصيَّة اجتمعية عشائريَّ
مكانته بني رؤس��اء العش��ائر املحيطة، ل��ه أثر كبي يف مناهضة االحت��الل العثميّن، وبعد 
ة، ولِد  ة، والعش��ية عامَّ وفاته توىلَّ خميف بن كتاب بن مراد اخلليل رئاس��ة األرسة خاصَّ
ع��ام 1897 يف ريف ناحية القاس��م بل��واء احِللَّة)95(، يعدهُّ من رموز هذه األرسة، ش��بَّ 
عىل التعلهُّم والثقافة وتعلَّم الق��راءة والكتابة يف الكتاتيب، وأصبحت له مكانة اجتمعيَّة 
ة مميَّزة بني عش��ائر اجلبور)96(، فضاًل عن أثره الب��ارز يف ثورة العرشين، وكان  وعش��ائريَّ
ع��ىل صل��ة وثيقة مع رجال ثورة العرشي��ن؛ إذ قاموا بمظاه��رات وطنيَّة ضد االحتالل 

ر احلاكم الربيطاين إلقاء القبض عليه وأبعاده إىل البرة)97(. الربيطايّن، لذلك قرَّ
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اب  كان م��ن الطبيع��ّي أن يعّزز الواق��ع االجتمعّي لألرسة باالنت��مء إىل جملس النوَّ
ات يف الدورات السابعة  العراقّي، فانُتخب خميف آل كتاب نائًبا عن لواء احِللَّة لستٍّ مرَّ
ع��ام 1937، والثانية عرشة 1948-1952، والثالثة ع��رشة 1953-1954 والرابعة 
عرشة 1954، واخلامس��ة عرشة 1954-1958، والسادسة عرشة 1958)98(، وانتمى 
يَّة التي  اد الدستورّي مع أغلبيَّة أعضاء النخبة السياسيَّة احِللِّ الشيخ خميف إىل حزب االحتِّ
كانت متثِّل لواء احِللَّة يف املجلس النيايّب)99(، تويفِّ عام 1979)100(، بعيًدا عن السياس��ة، 
فقد مارس��ت هذه األرسة الزراعة وتربية امل��وايش)101(، ومتيَّ��زت بزعامتها اإلقطاعيَّة، 
وامتالكها مس��احات واس��عة من األرايض الزراعيَّة يف املناطق التابعة لناحية اهلاشميَّة، 

ومنها الطليعة واجلربوعيَّة ومنطقة أبو حياية)102(.

6. أرسة آل دوهان احلسن:

ج من توابع  أرسة عربيَّة ذات طابع عش��ائرّي، تس��كن أرايض أبو عش��وش وع��الَّ
ة  ناحية القاس��م، وهم ش��يوخ عمرلك من اجلبور)103(، وس��كنوا هذه األرايض منذ مدَّ
��روا األرض وزرعوه��ا باملحاصيل  طويل��ة، وعمل��وا بالزراعة وتربي��ة املوايش، إذ عمَّ
الزراعيَّ��ة، ونتيج��ة لكث��رة املحاصي��ل الزراعيَّة التي ينتجه��ا أبناء العش��ية، ولصعوبة 
الوصول إىل مركز املدينة س��واء من ناحية القاس��م أم احِللَّة، والتي ارتبط هبا عامل آخر 
هو قلَّة وس��ائل النقل، كلهُّ هذه العوامل مضاًفا هلا وقوع قرية عمرلنك )أبو عش��وش( 
عىل مفرق الطريق الرابط بني مدينة النجف بألوية الكوت والعمرة، دفع الشيخ دوهان 

ي ب�)سوق دوهان احلسن()104(. ع سمِّ احلسن رئيس عمرلنك لبناء سوق للتبضهُّ

، ول��د يف مقاطعة )أبو  والش��يخ دوهان هو بن حس��ني بن عّل بن صال��ح اجلبورّيّ
عش��وش( عام 1892)105(، تعلَّم يف الكتاتيب عىل يد املاليل، وتوىلَّ رئاسة العشية وهو 
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يف العرشين من عمره، وأظهر براعة فائقة يف إدارة عش��يته؛ نظًرا ملكانته االجتمعيَّة بني 
رؤساء العشائر)106(، فقد كان أحد رجال ثورة العرشين يف لواء احِللَّة، وقام بقيادة 500 
رجل من أبناء عشيته يف الثورة، ونتيجًة لذلك؛ تمَّ إلقاء القبض عليه وأوِدع بالسجن يف 
7 حزي��ران 1920 لغاية 30 مايس 1921، فضاًل عن مصادرة أمواله وهنب مزروعاته، 
وفرضوا عليه غرامة ماليَّة كبية، ثمَّ دمروا قره الذي ُوِصف أنَّه من أمجل قصور الفرات 
اًل ليكون عضًوا بارًزا يف  األوس��ط آنذاك، هذه الصفات واملواقف السياس��يَّة جعلته مؤهاًّ
اب العراقّي ممثِّاًل عن لواء احِللَّة لثالث دورات، منها الدورة الثامنة )1937- جملس النوَّ
1939(، والع��ارشة )1943-1947(، واحلادية ع��رشة )1947-1948()107(، وكان 
ة أوالد منهم:  ة االش��راكّي)108(. تويفِّ عام 1962 وأعق��ب عدَّ أح��د أعضاء حزب األمَّ
ولده عبد الكاظم دوهان الذي توىلَّ الزعامة العش��ية من بعده، ومالك دوهان احلس��ن 

الوزير العراقي األسبق)109(.

: 7. أرسة آل ديبيِّ

ة عربيَّ��ة أصيلة، من عش��ية آل الواوي من عش��ائر اجلبور، نزحت  أرسة عش��ائريَّ
هم واوي ب��ن عجل بن  م��ن ش��بة اجلزيرة العربيَّ��ة)110(، ويرج��ع نس��ب آل ديبِّ إىل جدِّ
جام��وس بن هيجل ب��ن عامر بن برش بن جبارة حتَّى يصل إىل عمرو بن معد بن يكرب 
ة واجلربوعيَّة أبو كتمة)112(؛ بسبب  الزبيدّي)111(، سكنوا أرياف القاسم يف منطقة العمديَّ
ة يف اجلزيرة، وال��ذي أدَّى إىل جفاف املنطقة، فضاًل عن زيادة عدد  س��وء األحوال اجلويَّ
 نفوس العش��ية)113(، منذ عهود طويلة سكنت بالد الش��ام، ومن ثمَّ العراق عن طريق 
نش��اطاهتم  ومزاول��ة  الس��تقرارهم  مناس��ًبا  مكاًن��ا  الع��راق  يف  ووج��دوا  املوص��ل، 

االقتصاديَّة)114(.
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ومعل��وم أنَّ العش��ائر العراقيَّة تس��تغل املناطق القريبة من مص��ادر املياه واإلرواء، 
��م ينتقل��ون من بادية إىل أخرى طلبا للكأل، لذلك جاء آُل ديبِّ مع هنر دجلة وصواًل  وأهنَّ
إىل منطقة الفرات األوسط)115(، ورئيسهم فرحان الديب)116(، وهو من الشيوخ املعروفني 
يف مناهضته لالحتالل األجنبّي سواء أكان عثمنياًّا أم بريطانياًّا)117(، وكان هلم دور وطني 
��د هذا الدور بعد انتهاء الث��ورة؛ إذ ُقبَِض عىل فرحان آل ديبِّ  كب��ي يف ثورة العرشين جتسِّ

وُسجن باحِللَّة لنشاطه يف الثورة ضد الربيطانيِّني)118(.

م كانوا  مارس أبناء العش��ية زراعة املحاصيل الزراعيَّة وتربية املوايش؛ وذلك ألهنَّ
يمتلكون مس��احات زراعيَّة واس��عة حصل��وا عليها بقانون الطاب��و العثميّن 1858 من 
جهة، والرشاء من جهة أخرى، لذل��ك تغلب عليهم النزعة اإلقطاعيَّة)119(، وكانوا من 
أكثر العش��ائر اس��تقالاًل يف منطقة جنوب احِللَّة)120(، ومل يكن هلم أي دور س��يايّس، ومل 
ينتمي أبناؤها إىل األحزاب السياسيَّة، وتويفِّ رئيسها فرحان آل ديبِّ عام 1935، وأعقبه 
ابنه عبد اهلادي فرحان آل ديبِّ يف رئاس��ة األرسة، ولِد عام 1890، واس��تمرَّ بزعامة من 

1935 حتَّى وفاته يف 1980/1/1)121(.

8. أرسة آل عبَّاس:

ة عربيَّة أصيلة نزحت من شبة اجلزيرة العربيَّة وقصدت العراق)122(،  أرسة عش��ائريَّ
 وه��م ش��يوخ عش��ائر بني حس��ن)123(، »جّدهم عب��اس الكبي ب��ن عّل ب��ن إبراهيم بن 
ل باهلل جّده العبَّاس عّم  أمحد بن س��يف اإلس��الم بن أيب الربيع س��لمن بن اخلليفة املتوكِّ
ار،  الرس��ول الكري��م«)124(، يف بداية أمرهم جاؤوا إىل ل��واء الديوانيَّة يف منطقة الفوَّ
قوا عىل ضفاف هنر الفرات، ومنهم من س��كن أرض الكوفة، ومنهم من  وبعد ذلك تفرَّ
ة، منها جفاف شط احِللَّة  قصد ناحية الكفل والعبَّاس��يَّة، وأصبح ذلك بحكم عوامل عدَّ
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ممَّا س��بَّب هلم متاعب كثية يف معيش��تهم وماش��يتهم)125(، فضاًل عن النزاع مع اخلزاعل 
هم صبار بن عبَّاس الكبي الذي  أمراء الديوانيَّة ع��ىل املناطق الزراعيَّة، كانوا بزعامة جدِّ
ى خان صبَّار، أي )خان النص(، أعقب بعد وفاته  كان له خان بني كربالء والكوفة يسمَّ
ابن��ه الوحيد عبهول الذي كان له أثر بارز يف قيادة العش��ية، فض��اًل عن أثره يف القضايا 
ة والكفل  االجتمعيَّ��ة يف منطقة الفرات األوس��ط)126(، وهم يس��كنون يف منطق��ة اهلنديَّ
ة واملحاويل، وأغلبهم يمتهنون مهنة الزراعة، وعىل الغرار نفسه، كانوا يملكون  والس��دَّ
مساحة واسعة من األرايض الزراعيَّة، وهذا ما جعلهم يتمتَّعون بزعامة اإلقطاعيَّة، وكان 

هلم أثٌر بارٌز بصمودهم املناهض لالستعمر الربيطايّن يف ثورة العرشين)127(.

ة كان هلم أث��ر ب��ارز يف تاريخ الع��راق احلديث  ب��رز م��ن األرسة ش��خصيَّات ع��دَّ
اًبا عن ل��واء احِللَّة يف جملس  واملعارص والس��يم يف إحداث ث��وره العرشين، وخرجوا نوَّ

، وأشهرهم: اب العراقّي يف العهد امللكّيّ النوَّ

عمران احلاج ســعدون: ولِد الش��يخ عمران احلاج س��عدون عام 1875 يف أرياف 
العبَّاس��يَّات التابعة ملدينة الكوفة)128(، وهو رئيس قبائل بني حس��ن يف الشاميَّة والكوفة 
��م القراءة  والكف��ل وغيه��ا)129(، كان يتمتَّ��ع بش��خصيَّة ومكانة اجتمعيَّ��ة بارزة، تعلَّ
والكتاب��ة يف الكتاتي��ب)130(، ويعدهُّ من أبطال الثورة العراقيَّة ع��ام 1920)131(، يف ضوء 
قيادته أفراد عش��يته يف املنطقة الواقعة شمل الكوفة، فضاًل عن السيطرة عىل األوضاع 
يف الكوف��ة)132(، فضاًل ع��ن قيامة بأعمل أخرى منها توزيع الرس��وم وال��واردات التي 
مُجع��ت يف مدينة النجف عىل املحاربني بعد حتريرها من املحتلِّ��ني الربيطانيِّني إبان ثورة 
)134(. وبعد  1920)133(؛ ونتيج��ة ذلك تمَّ أرسه وأودع بس��جن ل��واء احِللَّة العس��كرّيّ
تأس��يس احلكومة العراقيَّة؛ ونتيجة ملواقفة الوطنيَّة انتخب عضًوا يف املجلس التأسييّس 
ع��ام 1924)135(، فض��اًل ع��ن انتخاب��ه نائًبا عن ل��واء احِللَّة يف أرب��ع دورات يف الدورة 
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االنتخابيَّة األوىل 1925-1928، والدورة الرابعة 1933-1934، والدورة الس��ابعة 
1937، والدورة الثامنة 1937-1939)136(. تويفِّ عام 1942)137(.

علوان احلاج ســعدون: ولِد الش��يخ علوان احلاج س��عدون عبهول صبَّار يف منطقة 
الكف��ل ع��ام 1880، كان أمياًّا ال يعرف الق��راءة والكتابة)138(، إالَّ أنه كان ذا ش��خصيَّة 
اجتمعيَّة، يتمتَّع باحلكمة، ومن ش��يوخ بني حس��ن ويس��يطر عىل فرع بني حسن جنويب 
الكفل، وقائد منطقة الكوفة يف ثورة العرشين، ولنشاطه يف ثورة العرشين؛ أوِدع بسجن 
احِللَّة مع قادة منطقة الفرات األوسط من جهة)139(، وكان مع الذين اجتمعوا مع الكابتن 
مان احلاكم العس��كرّيّ الربيطايّن يف الشاميَّة مطالبني باالستقالل وإهناء القتال، وإجالء 
الضبَّاط العس��كرّيِّني والسياسيِّني من منطقة الفرات األوسط، وإطالق رساح املعتقلني 
��ة وكرب��الء من جهة أخ��رى)140(، ومل يقتر األمر عىل ذل��ك، بل عنيَّ يف جملس  يف احِللَّ
لها الربيطانيهُّون عام 1920)141(، وملكانته االجتمعيَّة بني  ة التي ش��كَّ التقس��يمت اإلداريَّ
رؤس��اء العش��ائر؛ اختي عضًوا يف املجلس التأس��ييّس ع��ام 1924، وانتخب عضًوا يف 
اب العراقّي يف ث��الث دورات، وهي الدورة اخلامس��ة )1935-1934(،  جمل��س الن��وَّ

والسادسة )1935-1936(، وتويفِّ عام 1939)142(.

جعفر آل صميدع: ولد يف أرياف الكفل، وهو أحد ش��يوخ آل عبَّاس عش��ية بني 
ة يف منطقة الفرات  حس��ن، مارس دوًرا سياس��ياًّا واجتمعياًّا يف ح��لِّ النزعات العش��ائريَّ
األوس��ط)143(، وبحسب وصف وثيقة رس��ميَّة تعود إىل مترفيَّة لواء احِللَّة بأنَّ الشيخ 
جعف��ر آل صميدع م��ن املتحلِّني بالصدق واألمانة، وحائز عىل ثقة معظم أفراد عش��ية 
ا عرب دوره بث��ورة العرشي��ن، فضاًل عن  بن��ي حس��ن)144(. كان زعي��ًم وطنياًّا وعش��ائرياًّ
اد  ، فق��د كان عضًوا يف حزب االحتِّ دوره الس��يايّس يف احلكومة العراقية يف العهد امللكّيّ
اب العراقّي أربع  ة؛ انتخب عض��ًوا يف جملس الن��وَّ الدس��تورّي)145(، وملكانته العش��ائريَّ
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دورات، وه��ي ال��دورة السادس��ة 1935-1936، والثاني��ة ع��رشة 1952-1948، 
والثالثة عرشة 1953-1954، والرابعة عرشة 1954)146(.

ا الشيخ موسى بن علوان بن سعدون عبهول العبايّس فقد ولِد يف أرياف الكفل،  أمَّ
وتعلَّم ونشأ عىل الطابع العشائرّي من خالل والده املذكور)147(، ووصفت وثيقة رسميَّة 
أنَّ موس��ى العلوان من الش��خصيَّات البارزة، وكانت له مكانته يف عش��ية بني حس��ن، 
ومن الذين كس��بوا ثقة أفراد العش��ية بحسن س��يته)148(، وكان يمتلك أرايض زراعيَّة 
ة واالجتمعيَّة؛  واس��عة يف منطقة الكف��ل)149(، وعىل الغرار نفس��ه، وملكانت��ه العش��ائريَّ
اب العراقّي يف الدورة احلادية عرشة 1948-1947)150(،  انُتخ��ب عضًوا يف جملس النوَّ

تويفِّ عام 1952)151(.

9. أرسة آل جلُّوب:

ة عربيَّة معروفة، يرجع نسبها إىل عش��ية آل فتلة)152(، سكنوا منطقة  أرسة عش��ائريَّ
ة  ار التابعة للواء الديوانيَّة، وبعد جفاف ش��ط احِللَّة؛ نزحوا واستوطنوا منطقة اهلنديَّ الفوَّ
برئاس��ة زعيمهم جلهُّوب الرايض فُعرفوا، نتيجة اس��تقرارهم بمنطقة اهلندية، باس��م فتلة 
ع احلكومة  اهلنديَّة)153(، وكانت منطقة اس��تيطاهنم منطقة خصبة وتصلح للزراعة ممَّا شجَّ
ا عش��ية هلا ثقلها،  العثمنيَّ��ة عىل توطني آل فتل��ة يف املنطقة املذكورة واس��تقرارهم؛ ألهنَّ
ومشهورة يف مقدرهتا عىل زراعة املحاصيل، فضاًل عن خضوعها وطاعتها للسلطة)154(، 
وتذكر املس بيل: »أنَّ آل فتلة من القبائل األكثر انقياًدا للس��يطرة العثمنيَّة«)155(، واجلدير 
بالذك��ر هنا أنَّ آل جلهُّوب كان هلم دوٌر بارٌز؛ الش��راكهم م��ع احِللِّيِّني يف حماربة عاكف، 
فضاًل عن حماربة الربيطانيِّني يف ثورة العرشين السيم يف معركتي الرستميَّة واهلنديَّة)156(، 
وأعق��ب الشــيخ جلُّوب بعد وفاته يف زعامة آل فتلة ولده شــمران ال��ذي كان له دوٌر يف 
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، وتويفِّ ع��ام 1941)157(،  احلي��اة االجتمعيَّة والسياس��يَّة يف العراق خ��الل العهد امللكّيّ
وأعقبه أخوه ســَوي جلُّوب الذي كان أكثر وعًيا سياسياًّا)158(، ولِد يف منطقة املشخاب 
عام 1894، وكان أمياًّا ال يعرف القراءة والكتابة)159(، لكنَّه يتمتَّع بزعامة اإلقطاعيَّة ومن 
ة واالجتمعيَّة)160(؛ ونتيجة لذلك شغل  كي األرايض، فضاًل عن مكانته العشائريَّ كبار مالَّ

ة جملس األعيان العراقّي)161(، وتويفِّ عام 1944)162(. عضويَّ

ا غانم الشــمران الذي يعدهُّ من أهمِّ رم��وز آل جلهُّوب، فكان له أثٌر بارٌز يف احلياة  أمَّ
ة سنة  السياس��يَّة االجتمعيَّة خالل احلقبة املذكورة، ولِد الش��يخ غانم الشمران يف اهلنديَّ
��م القراءة والكتابة ودرس علوم القران يف الكتاتيب)163(، ووجد والده فيه  1915، تعلَّ
الت لرئاس��ة عشية آل فتلة، أسند إليه زعامتها لينوب عنه يف املحافل السياسيَّة يف  مؤهِّ
ا)164(، ومل يقتر األمر  بغ��داد، لذلك اقرب من احلركة الوطنيَّة يف بغ��داد ودعمها مادياًّ
اب العراقّي ممثِّاًل عن  ة جمل��س النوَّ عىل ذلك؛ بل دفعة العامل العش��ائرّي للفوز بعضويَّ
ل��واء احِللَّة خلم��س دورات)165(، وهي ال��دورة الثانية ع��رشة 1948-1952، والثالثة 
ع��رشة 1953-1954، والرابع��ة عرشة 1954، واخلامس��ة ع��رشة 1958-1954، 
اد الدستورّي  والسادسة عرشة 1958)166(، وكان أحد أعضاء اإلدارة العليا حلزب االحتِّ

كي األرايض الواسعة)167(، تويفِّ عام 1994)168(. عام 1949، ومن كبار مالَّ

10. أرسة آل رشيد العّل:

منطق��ة  س��كنوا  اجلنابيِّ��ني)169(،  عش��ائر  ش��يوخ  وه��م  عربيَّ��ة،  ة  عش��ائريَّ أرسة 
املس��يَّب وج��رف الصخر واالس��كندريَّة)170(، مارس��وا مهن��ة الزراع��ة وتربية املوايش 
هم رشيد العّل بن خلف بن   والتجارة، وُعرفوا باس��م ب�)آل رش��يد العّل( نس��بًة إىل جدِّ
د بن ضباب  د بن نوفل جّد النوافلة ابن حممَّ د بن خطَّاب بن علوش بن حممَّ عويِّد بن حممَّ
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اخلك��رّي، ولِد رش��يد العّل ع��ام 1860، يف منطقة اللطيفيَّة بلواء احِللَّة، وكان له ش��أن 
اجتمعّي وش��خصيَّة حمرمة بني رؤس��اء العش��ائر، فض��اًل عن دوره الب��ارز يف مناهضة 
االحت��الل العثميّن والربيطايّن)171(، وعىل الغرار نفس��ه، كان آل رش��يد يملكون أغلب 
األرايض يف منطقة جرف الصخر عىل الضفة اليمنى من هنر الفرات بسند طابو ُمنح هلم 
من مدحت باش��ا، ولكن احلكومة العثمنيَّة باعت األرض إىل عائلة الباچه چي لتقليص 
نفوذ آل رش��يد من الضفة اليمنى من النهر الفرات، وحرهم عىل الضفة اليسى من 

النهر، وقد أحدث ذلك اضطرابات كثية للعشية.

ويعدهُّ رش��يد العّل املسؤول عن خسارة هذه األرايض؛ ألنَّه كان مناهًضا للعثمنيِّني 
وال يدفع الرضائب)172(، تويفِّ رش��يد العّل عام 1935، وأعقبه)173( عبد املنعم الرشــيد 
م رئاس��ة العائلة والعشية، ولِد سنة  يَّة املعروفة، وتزعَّ الذي كان من الش��خصيَّات احِللِّ
1912 يف اللطيفيَّ��ة، وحص��ل عىل قدر كب��ي من التعليم عىل يد الش��يوخ يف الكتاتيب، 
فني وذي ش��خصيَّة  ة منذ صباه، ويعدهُّ من الش��يوخ املثقَّ وكان ي��مرس األمور العش��ائريَّ
بارزة، وله ش��أن اجتمعّي بني رؤساء العشائر التي تربطه معهم عالقات مصاهرة)174(، 
اب العراقّي ممثِّال عن لواء احِللَّة لس��تِّ  ة؛ انُتخب عضًوا يف جملس النوَّ وملكانته العش��ائريَّ
دورات انتخابيَّ��ة، وهي الدورة احلادية عرشة 1947-1948، والثانية عرشة 1948-
1952، والثالث��ة ع��رشة 1953-1954، والرابع��ة ع��رشة 1954، واخلامس��ة عرشة 
اد  1954-1958، والسادسة عرشة 1958)175(، وكان واحًدا من أعضاء احلزب االحتِّ

الدستورّي)176(، تويفِّ عام 1996)177(.

11. أرسة آل زنبور:

هم شيوخ عشائر بني عجيل)178(، ويرجع نسبهم إىل أبناء عقيل بن أيب طالب)179(، 
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ة يف قضاء املسيَّب)180(،  س��كنت أرسة آل زنبور يف منطقة املحاويل وناحية اإلس��كندريَّ
مارس��وا مهنة الزراعة وتربية املوايش)181(، وكانوا يملكون مساحة واسعة من األرايض 
الزراعيَّة يف منطقة احليدرّي التابعة ملرشوع املس��يَّب)182(، ويع��دهُّ عمران الزنبور البارود 
ة)183(. ولِد عمران الزنبور  ة، وبني عجيل عامَّ ذ وصاحب الس��لطة يف العائلة خاصَّ املتنفِّ
ة م��ع الربيطانيِّني،  ة وله عالقات وديَّ ع��ام 1870، وكان ذا مكان��ٍة اجتمعيَّ��ة وعش��ائريَّ
د  ومن أش��دِّ املؤيِّدين للسياس��ة الربيطانيَّة يف العراق؛ إذ كان يف أثناء ثورة العرشين، يزوِّ
ار)184(، فضاًل عن االتصال برؤساء العشائر،  الربيطانيِّني باملعلومات عن حتشيدات الثوَّ
ووع��وده هلم بالعطايا واهلداي��ا من أجل الكفِّ عن قتال الربيطانيِّ��ني)185(، تويفِّ عمران 
الزنب��ور عام 1933)186(، وأعقبه ولده عيســى فكان ش��يًخا لكلٍّ م��ن بني عجيل، وآل 
زنبور، ولِد عيس��ى عمران الزنب��ور عام 1898، وتعلَّم الق��راءة والكتابة يف الكتاتيب، 
وكان ش��خصيَّة اجتمعيَّ��ة ذات طاب��ع عش��ائرّي، أدَّى دوًرا بارًزا يف احلي��اة االجتمعيَّة 
والسياس��يَّة يف منطق��ة الفرات األوس��ط، ع��ىل الرغم من ع��دم اش��راكهم باألحزاب 
السياس��يَّة)187(؛ وسبب ذلك هو أن مصاحلهم مرتبطة مع مصلحة الربيطانيِّني وأهداف 
األحزاب ضد السياسة الربيطانيَّة، واملطالِبة باالستقالل، وهذا يتعارض مع مصالح آل 

زنبور.

12. أرسة آل نرص:

ة سكنت املحاويل واملسيَّب)188(، وهم شيوخ عشائر اجلحيش)189(، من  أرسة عشائريَّ
كبار اإلقطاعيِّني يف لواء احِللَّة، امتلكوا مساحة واسعة من األرايض الزراعيَّة)190(، ورئيسهم 
��ني والصادقني يف عمله)191(،  الشــيخ فيصل بن مغري بن النرص، كان من الزعمء املضحِّ
��ه حكيم عطوٌف وكريم، وكان ل��ه خان ُيطلق عليه )خ��ان ابالش( )192(،   فض��اًل عن أنَّ
ة مع رؤساء العشائر، فضاًل  يَّ ة، وتربطهم عالقات ودِّ ولألرسة مكانة اجتمعيَّة وعشائريَّ
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ع��ن أثرهم الب��ارز يف مناهضة االحتالل س��واء أكان عثمنياًّا أم بريطانياًّ��ا، وقد كانوا من 
ات  ة يف املحاوي��ل بني القوَّ أبطال ث��ورة العرشين، فعندم��ا قامت معركة خ��ان النارصيَّ
ار عش��ية اجلحيش بقي��ادة فيصل املغي النر، ُأحرق��ت القلعة وخمازن  الربيطانيَّة وثوَّ
احلبوب العائدة إىل فيصل املغي، واستولت القوات الربيطانيَّة عىل أراضيهم، وحكمت 
ع��ىل فيصل املغي باإلعدام، وس��محت لعمران الزنبور بالس��يطرة عىل أرايض آل نر 
ار)193(، وبعد وفاة الش��يخ فيصل املغ��ي، اعقبه ولده  إىل أن ص��در العف��و العام عن الثوَّ
��ة، وهو من مواليد عام  ة والعش��ية عامَّ نرص الفيصل املغري يف تويلِّ رئاس��ة األرس خاصَّ
1885)194(، كان أمياًّ��ا ال يق��رأ وال يكتب، وله مواقف بطوليَّة مع والده الش��يخ فيصل 
ذه  املغ��ي، تعلَّم منه الطابع العش��ائرّي فكان ال ياب املوت وال خي��اف الباطل، وقد اختَّ
ه حكم اإلعدام، ومل يكن هلم أثٌر س��يايسٌّ يف  الربيطانيهُّون رهينة مكان والده الصادر بحقِّ
، ومل تكن له مشاركة حزبيَّة، وتويفِّ نر الفيصل املغي عام 1952، وأعقبه  العهد امللكّيّ

ابنه عبد الكريم يف رئاسة العشية)195(.

13. أرسة آل فيحان)196(:

أرسة عربيَّة هاجرت من احلجاز إىل سوريا، ثمَّ دخلوا العراق مع هجرة عشائر طيِّئ 
يف القرن الثاين عرش للهجرة)197(، واس��توطنوا منطقة سلمن باك يف بداية أمرهم؛ لكثرة 
مورداها املائية، ولكنَّهم رسعان ما انتقلوا إىل منطقة الفرات األوسط؛ بسبب النزاعات 
ة ومنطقة  العشائريَّة)198(، وحتديًدا يف لواء احِللَّة يف منطقة املحاويل وقناة اخلاتونيَّة واحلريَّ
وا يف تلك املناطق، ومارس��وا مهنة الزراعة فيها)199(، ويتمتَّعون بزعامة  النيل، واس��تقرهُّ
م امتلكوا مس��احة واسعة من األرايض الزراعيَّة يف لواء احِللَّة)200(، وهم  إقطاعيَّة؛ إذ إهنَّ
اع املحيميد الفيحان)202( الذي ُعرفت األرسة  ش��يوخ عشية املعامرة)201(، ورئيسهم هزَّ
ة، كسب حبَّ أبناء العشائر املجاورة واحرامهم  باسمه، وهو من الشخصيَّات العشائريَّ
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له؛ ملا حيمل من ُخلق رفيع وكرم النفس)203(، فكانت له مصاهرة مع العشائر األخرى، 
مث��اًل أّم عبود اهليمص هي من آل فيحان، أخت املحيميد الفيحان، فضاًل عن اجلحيش 
اع  والبو سلطان وغيها)204(، وكان هلم أثر يف ثورة العرشين بزعامة أشكح الفيحان وهزَّ
اع توىل الزعامة ابنه عبد اهلل وأخوه إبراهيم، وكان لألخي  املحيمي��د)205(، وبعد وفاة هزَّ
أثر بارز يف احلياة االجتمعيَّة والسياس��يَّة، ولِد إبراهيم ع��ام 1905 يف منطقة الصيَّاحيَّة 
التابع��ة لناحية املحاويل، تعلَّم القراءة والكتابة وقراءة القرآن يف الكتاتيب، متتَّع بمكانه 
ًحا يف انتخابات جملس  اجتمعيَّة وطابع عش��ائرّي، وكان حمباًّا للسياسية، وقد دخل مرشَّ
اب العراقّي يف دورته االنتخابيَّة الثانية عرشة؛ ألنَّه كان عىل خالف مع عبد املحسن  النوَّ
اجلريان، واستغلَّ األخي عالقته بمصاهره صالح جرب رئيس الوزراء الذي منع إبراهيم 
اد الدس��تورّي عام  اع م��ن الفوز باالنتخاب��ات)206(، وكان م��ن أعضاء حزب االحتِّ اهلزَّ

1949)207(، تويفِّ عام 1964)208(.

14. أرسة آل مرجان:

يَّة معروفة جاءت تس��ميتها نس��بة إىل وادي مرج��ان)209( الواقع يف ناحية  أرسة حلِّ
ة القريب��ة م��ن قضاء خانق��ني بلواء دياىل، وس��كنت عش��ية الدغادغ��ة التي  الس��عيديَّ
ى  عة من قبيلة ربيعة قرب ذلك الوادي يف منطقة تس��مَّ ُتنس��ب هلا أرسة آل مرجان املتفرِّ
��س األرسة  املرجانيَّ��ات؛ خلصوبة أرضها ووفرة مياهها)210(، وُيعدهُّ حممود املنصور مؤسِّ
��ة)211(، ففي الربع األخي من الق��رن الثامن عرش امليالدّي حدث  املرجانيَّ��ة يف لواء احِللَّ
ر عىل إثره حممود النزوح  خالف ش��ديد بني األخوين جامل وحممود أوالد منص��ور، قرَّ
إىل احِللَّة واالس��تقرار فيها)212(، وأصبحت هلم يف الثلث األخي من القرن التاس��ع عرش 
مكان��ه حمرمة ب��ني احِللِّيِّني، وكان��وا نموذًجا للص��دق واألمانة واإلي��من)213(، وكانت 
ل��ألرسة نش��اطات اجتمعيَّة وإنس��انيَّة أش��ارت هلا بع��ض الصحف، فذك��رت )حلت 
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أرسة آل مرج��ان عىل بلد الفيحاء، تأهبَّت مع��امل األدب واألدباء التي كادت أن تنطفئ 
بت  ا وعالنيًَّة()214(. وبعد استقرارها يف احِللَّة تشعَّ شمعتها، وما زالت تطعم الفقراء رساًّ
اه��ات أبن��اء األرسة املرجانيَّ��ة نحو الكس��ب وال��رزق، فمنهم من امته��ن الزراعة،  اجتِّ
ذ األعمل  ومنه��م من مارس الصناعة، فضاًل عن اح��راف مهنة التجارة، ومنهم من اختَّ
��ة طريًقا له، وأش��ارت بعض املصادر أنَّ تل��ك االرسة كانت متتلك رؤوس أموال  العامَّ
��ة، وهلم أراٍض زراعيَّة وعقارات عديدة)215(،  طائلة، وهم يعملون باملقاوالت التجاريَّ
ًرا، وذلك عرب ممارسة أفرداها لبعض األعمل  ومارس��ت هذه االرسة دوًرا اجتمعياًّا مؤثِّ
التي مل تكن موجودة س��ابًقا يف مدينة احِللَّة، فهم أدخلوا صناعة الطحني واحللويَّات إىل 

مدينة احِللَّة)216(.

د وجواد  د وجواد، امتهن حممَّ أعقب أمحد حممود مرجان ثالثة أوالد هم: عّل وحممَّ
ل جمرى هنر احِللَّة  ضت احِللَّة للجفاف عام 1885، ونتيجة حتوهُّ الزراعة)217(، وعندما تعرَّ
د وجواد إىل ل��واء املنتفك)218(، وق��د بدءا حياهتم يف  ة، نزح حممَّ ة اهلنديَّ قبل إنش��اء س��دَّ
ذا من املنتفك موطنًا هلم)219(،  استئجار األرايض السنيَّة العائدة للسلطان عبد احلميد واختَّ
م كانوا أصحاب ثروة فاش��روا البس��اتني  وامتلكا أرايض واس��عة يف لواء املنتفك؛ ألهنَّ
��ع عملهم بالزراعة)220(، وعندما تويفِّ جواد مرجان يف  واستأجرا بعض األرايض فتوسَّ
��ة مع إعادة املياه إىل ش��طِّ احِللَّة، إذ  ل��واء املنتف��ك، عاد ابنه عبد الــرزاق مرجان إىل احِللَّ
زاول الزراعة والتجارة فيها، وولِد عبد الزراق مرجان يف مدينة احِللَّة عام 1887)221(، 
��ى عبد ال��رزاق يف بيت أبيه، وأصب��ح فيم بعد من األغنياء، فه��و مزارع وصاحب  وتربَّ
أغنام وتاجر منذ صباه حتَّى وفاته، وِصف بأنَّه أرفع وأملع األعمدة التي قام عليها كيان 
األرسة املرجانيَّة، فلمعت ش��خصيَّته يف أجواء األرسة، وختطَّته��ا إىل أجواء مدينة احِللَّة 
ة)222(، وكان من بني الوجهاء وش��يوخ عشائر احِللَّة الذين استقبلوا  ة والعراق عامَّ خاصَّ
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ة الفتتاح  اد الدس��تورّي آنذاك وأعضاء اهليئ��ة املركزيَّ نوري الس��عيد رئيس حزب االحتِّ
ف��رع احلزب يف 26 مايس 1949 يف احِللَّة)223(، تويفِّ عام 1970، وأعقب أربعة أوالد، 
وه��م عبد الوهاب، وعبد اجلليل، وعبد العظيم، وأكرم، ترّبوا مجيًعا يف جوٍّ عائّل ُعِرف 

ك بالشعائر الدينيَّة)224(. بالتقوى والتمسهُّ

ما خيّص عبد اجلليل مرجان، فقد ولِد يف مدينة احِللَّة عام 1924، وأكمل دراس��ته 
يف كليَّ��ة احلق��وق يف بغداد ع��ام 1946، وهو واحد من وجه��اء احِللَّة، انُتخب رئيًس��ا 
ة لغرفة زراعة احِللَّة، ومن الش��خصيَّات التي هلا أثر كبي يف احلياة احلزبيَّة؛  للجنة اإلداريَّ
ة يف احلزب  ة اهلي��أة اإلداريَّ ��يس احلزب الدس��تورّي؛ فضاًل عن عضويَّ لكون��ه أحد مؤسِّ

كي األرايض الزراعيَّة يف لواء احِللَّة)226(. املذكور)225(؛ ومن مالَّ

وولِ��د عبــد الوهاب الرزاق بن ج��واد بن أمحد بن حممود بن منص��ور يف دار والده 
ة عام 1909)227(، تعلَّم مبادئ اخلطِّ واإلنش��اء واحلس��اب  ��ة، حملَّة املهديَّ يف مدين��ة احِللَّ
وحفظ القرآن الكريم بعد أن أدخله والده وهو يف اخلامسة من عمره الكتاتيب، وأكمل 
ة يف  ة يف املركزيَّ ��طة يف مدينة احِللَّة ثمَّ أكمل دراس��ته اإلعداديَّ دراس��ته االبتدائيَّة واملتوسِّ
ج حمامًيا من كليَّة احلقوق العراقيَّ��ة عام 1933)229(، ومارس املحاماة  بغ��داد)228(، وخترَّ
ة قص��ية من 1938/1/3 لغاية  لس��نوات طويلة، وم��ن ثمَّ عنيِّ قاضًيا يف الصويرة مدَّ
غ ملهن��ة املحاماة وإدارة أمالك��ه، فضاًل عن  1938/8/17)230(، وبع��د اس��تقالته تف��رَّ
��ة يف أيلول عام 1942)231(. وانض��م عبد الوهاب إىل  انتخابه رئيًس��ا لغرفة زراعة احِللَّ
س��ني للح��زب الوطنّي يف عام  العم��ل احلزيّب يف بداية حياته، وكان أحد األعضاء املؤسِّ
اد الدستورّي  اهه الس��يايّس، فعمل يف حزب االحتِّ ة وجيزه غيَّ اجتِّ 1946)232(، وبعد مدَّ
لة نوري الس��عيد 1949، وأصبح أحد أعض��اء اإلدارة العليا للحزب)233(،  الذي ش��كَّ
لت��ه)234( ألن يكون عض��ًوا يف جملس  كان��ت ل��ه مكانته السياس��يَّة واالجتمعيَّ��ة التي أهَّ
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اب العراقّي لس��تِّ دوراٍت ممثِّاًل عن لواء احِللَّة من ع��ام 1947 وحتى هناية العهد  الن��وَّ
تني)235(، واس��توزر خس  اب مرَّ امللك��ّيّ عام 1958، فضاًل عن تويلِّ رئاس��ة جملس النوَّ
وزارات، وش��غل منه��ا وزارة االقتص��اد يف وزارة مزاح��م الباچ��ه چ��ي )26 حزيران 
1948-6 كانون الثاين 1949(، وزارة االشغال واملواصالت واملاليَّة )وكالة( بالوزارة 
ة  ة الثاني��ة عرشة )15 أيلول 1950-10 متوز 1952(، وزارة األش��غال العامَّ الس��عيديَّ
واملواص��الت مرتني بوزارة مجيل املدفعّي السادس��ة والس��ابعة، الوزارة نفس��ها بوزارة 
ل 1957(، فضاًل  ع��ّل جودت األي��ويّب الثالثة )17 حزي��ران 1957-11 كان��ون األوَّ
ل  ة الثالثة ع��رشة )4 آب 1954-17 كانون األوَّ ع��ن وزارة الزراعة يف وزارة الس��عيديَّ
ل 1957 لغاية  1955(، وأصبح رئيًس��ا لل��وزراء، ودامت وزارته من 15 كان��ون األوَّ

آذار 1958)236(.

15. أرسة آل املطريّي:

أرسة عربيَّة يرجع أصلها إىل عش��ية مطي التي س��كنت بادية نجد واحلجاز)237(، 
ونزحت إىل العراق عن طريق الش��مل وصواًل إىل احِللَّة قبل قرنني، ويرأس��هم حســني 
علــوان دويــش بن دوريش املطــريّي، والذي س��كن حملَّة الگلج، وكس��ب احرام أبناء 
املحلَّة بش��خصيَّته اهلادئة وخلقة الرفيع فأحبَّه الن��اس)238(، وأصبح من وجهاء املدينة، 
ول��ه مواقف وطنيَّة يف مناهضة االحتالل العثميّن والربيطايّن وما حصل يف دگة عاكف، 
فض��اًل عن ث��ورة العرشي��ن)239(، عىل الرغ��م من العالق��ة التي تربطهم م��ع االحتالل 
العث��ميّن)240(؛ المتالكه��م كثًيا م��ن األرايض الزراعيَّ��ة، فضاًل عن عمله��م بالتجارة 
ار احِللَّة املعروفني)241(، وأصبح حس��ني املطيّي عضًوا يف املجلس البلدّي  فكانوا من جتَّ
ل عام 1922)242(، وتويفِّ احلاج حس��ني عل��وان املطيّي يف 21 ترشين  يف ترشي��ن األوَّ

ل عام 1947، وكانت له داٌر قال فيها حمسن العميدّي: األوَّ
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تزهر وك��ت  ك��ّل  امل��ط��يّي  آلِل  ل��ل��وف��اء ك��ع��ب��ة ول��ل��م��ج��د م��ص��درداٌر 
تفتخر ال��ف��خ��ر  ب��ي��ه  ه���ال���دار  ن��ادي��ا)243(ف��خ��ر  ويشع  بيها  دوم  السعادة 

وأعقب حسني علوان املطيّي أربعة أوالد، إبراهيم وحسن وأمحد وعبَّاس.أكربهم 
إبراهيم حس��ني علوان املولود يف احِللَّة حملَّة الگلج ع��ام 1906، تعلَّم يف مدارس احِللَّة، 
وشغل مناصب وظيفيَّة يف الدولة، منها السكرتي الثاين يف غرفة جتارة احِللَّة عام 1951، 
كي  وفضاًل عن عمله س��كرتًيا أيًضا يف غرفة زراعة بابل عام 1958)244(، وهو من مالَّ

األرايض الزراعيَّة يف املحاويل وجدول بابل)245(، تويفِّ يف 3 نيسان 1963.

ج حمامًيا من كليَّة  وُولَِد أمحد حسني علوان املطريّي يف حملَّة الگلج عام 1910، وخترَّ
احلق��وق يف بغداد ع��ام 1933 ومارس املحاماة، وأصبح يف ع��ام 1951 معتمد حلزب 
اد الدس��تورّي، فضاًل عن تعيينه يف حمكمة احِللَّة، وعنيِّ حاكًم بدائرة الديوانيَّة عام  االحتِّ

1954 بموجب إرادة ملكيَّة، وتويفِّ عام 1988)246(.

ا حس��ن املطيّي، فُولِد يف املحلَّة نفس��ها عام 1911)247(، ودرس فيها املراحل  وأمَّ
ج حمامًي��ا ع��ام 1944، كان من الطبقة  األوىل وأكم��ل دراس��ة احلقوق يف بغ��داد، وخترَّ
فة يف املجتمع، وله تأث��ي يف الناس بم محله من أفكار تدلهُّ عىل وعيه العايل،  املتعلِّم��ة املثقَّ
إذ أصبح��ت له ش��هرة واس��عة، وُع��ِرف بروح��ه القوميَّة ودعم��ه للمواق��ف الوطنيَّة، 
وش��غل منصب مدير بلدية احِللَّة للس��نوات )1947-1951()248(، فضاًل عن انتخابه 
��ة يف الدورة االنتخابيَّة  اب العراقي ممثِّاًل عن لواء احِللَّ ات لعضويَّة جملس الن��وَّ أرب��ع مرَّ
الثالثة عرشة 1953-1954، والدورة الرابعة عرشة 1954، والدورة اخلامس��ة عرشة 
ة  1954-1958، والدورة السادسة عرشة 1958)249(، وكان أحد أعضاء اهليأة اإلداريَّ

اد الدستورّي)250(. حلزب االحتِّ
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16. أرسة آل شيف:

��ة يف حملَّة  يَّة يعود نس��بها إىل عش��ية بني أس��د)251(، س��كنت احِللَّ أرسة عربيَّ��ة ِحلِّ
)253(، وكانت  ّ جربان)252(، وكان هلا شأٌن اجتمعٌي مرموٌق بني كلِّ طبقات املجتمع احِللِّ
زت تلك العالقة إثر عقد  تربطهم عالقة حسنة مع الدولة العثمنيَّة يف بداية أمرهم، وتعزَّ
��ة والعثمنيِّني يف دار  املفاوض��ات الت��ي أعقبت واقعة عاكف ع��ام 1915 بني أهايل احِللَّ
د صالح الرشيف)254(، ويف العام التايل له جاء عاكف؛ ليثأر لكرامة الدولة العثمنيَّة،  حممَّ
ة بأهل  د صالح الرشيف الذي كانت له عالقات اقتصاديَّ وكان من ضمن املطلوبني حممَّ
املدين��ة؛ إذ كان يمل��ك كثًيا من العق��ارات واألرايض الزراعيَّ��ة، ويعمل معه عدد غي 
ين إىل قي��ادة اجليش العثميّن)255(،  ة، ومل يس��لِّم هؤالء الفارِّ ين من اجلنديَّ قلي��ٍل من الفارِّ
ه س��عيد رشيف وهيب رشيف،  ف��م كان منها إالَّ أن قام��ت بالقبض عليه ومعه ابن عمِّ
وأعدمهم ش��نًقا ومعهم 125 ش��خًصا)256(. وكان هلذه احلادثة أثر يف رفع شأن األرسة 

اجتمعياًّا.

اق ال��ذي ولِد يف حملَّة جربان ع��ام 1887)257(،  د صال��ح ابنه عبد الرزَّ أعق��ب حممَّ
ودرس يف مدارس��ها االبتدائيَّ��ة)258(، ويع��دهُّ عبد الرزاق خي خل��ف ألرسة آل رشيف؛ 
ملا حيمله من روح إنس��انيَّة طيِّبة؛ ولبس��اطته التي ال حدود هلا وعطفه عىل الفقراء)259(، 
ل  ة، وعنيِّ أوَّ ز مكانت��ه االجتمعيَّة، لذلك توىلَّ مناصب ع��دَّ وكان م��ن الطبيع��ّي أن يعزِّ
ة االحتالل  رئي��س للبلدي��ة بعد االحتالل الربيط��ايّن يف 17 آذار 1917؛ ألنَّ بداي��ة مدَّ
ًما عىل اعتبار أنَّه تعاون  وهنا أمًرا حمرَّ الربيطايّن كان العراقيهُّون ال يرغبون بالوظائف ويعدهُّ
لون الكس��ب  ، فهم يفضِّ ّ كان ذا طابٍع عش��ائريٍّ ار، فضاًل عن أن املجتمع احِللِّ مع الكفَّ
احل��ّر عىل الوظيفة)260(، وانُتخب عضًوا يف املجلس التأس��ييّس ع��ام 1924)261(، وكان 
اب العراقّي ممثِّاًل عن لواء احِللَّة يف دورتني، األوىل يف عام 1933،  عض��ًوا يف جملس النوَّ
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والثاني��ة ع��ام 1948)262(، وانتمى إىل مجعية حرس االس��تقالل، وكان عضًوا يف حزب 
فني يف بغداد 1924، فضاًل عن نش��اطه  س��ه جمموعة من املثقَّ ��ة فرع احِللَّة الذي أسَّ األمَّ
اد  يف حزب اإلخاء الوطنّي بعد تأسيس��ه ع��ام 1930، وبعد ذلك انتمى إىل حزب االحتِّ
الدس��تورّي، وأصبح أحد أعضاء اإلدارة العليا للحزب)263(، وتوىلَّ رئاسة غرفة زراعة 

احِللَّة عام 1949، وقد تويفِّ عام 1959)264(.

17. أرسة آل النائب:

ان، هاجرت  ة النسب عريقة األصل، يرجع نسبها إىل اخلليفة عثمن بن عفَّ أرسة أمويَّ
دة من العراق ومنها  من احلجاز يف القرن الثامن عرش امليالدّي)265(، وسكنت مناطق متعدِّ
بغداد وكركوك واحِللَّة)266(، وس��كنوا حملَّتي التعيس واألكراد يف احِللَّة، وكانوا من كبار 
املوظَّفني يف الدولة العثمنيَّة، توىلَّ بعضهم ش��ؤون أم��الك الدولة يف العراق)267(، فضاًل 
كي األرايض وأصحاب إقطاعيَّات واسعة يف املحاويل)268(، وجّدهم  عن كوهنم من مالَّ
د أسعد  ب بالنائب، وجاءت تسميتهم بالنائب؛ إذ كان حممَّ د أســعد الذي لقِّ األكرب حممَّ
ة نائب الوايل، لذلك  أفندي معاوًنا للوايل العثميّن يف العراق داود باشا، وأخذ اسم العامَّ

يشيون عليهم بيت النائب؛ لسهولة تداوهلا، وأصبحت سارية هلذا اليوم)269(.

د أسعد من شخصيَّات األرسة البارزة، توىلَّ مناصب وظيفة يف الدولة العثمنيَّة  وحممَّ
��ة)270(، وكان من املناصب اجلليلة يف تش��كيالت الدول��ة وبيده تريف  ومنه��ا الدفريَّ
أم��ور الوايل، وملَّا جاء عّل رض��ا الالز)271( بجيش من اس��طنبول إىل بغداد لتنحية داود 
باش��ا، ولذلك سيطر عليها وأخذه أس��ًيا إىل اخلليفة العثميّن، وأعطى أمًرا بقتل معاونه 
د أس��عد أفندي عام 1831، والذي بقي وبقيت جثَّته مروكة عىل األرض أكثر من  حممَّ
ي بجامع ابن النائب)272(، ول�مَّ  أربعة وعرشين ساعة، ُدفن بعدها يف جامع بكركوك سمِّ
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ع��رف اخلليف��ة بذلك، تأملَّ عليه كث��ًيا، فأصدر فرماًنا بتخصي��ص مقاطعتني له، األوىل 
باس��م الذك��ور م��ن أوالده، وهم مصطف��ى النائب وعب��د الرمحن النائ��ب )األفندية(، 
يت املنطقة  ة، واألخرى باس��م اإلناث )اخلاتونات(، وسمِّ وُعِرفت املنطقة باس��م الفنديَّ

باخلاتونيَّة)273(.

18. أرسة آل جوهر:

أرسة عربيَّة يرجع نسبها إىل عشية الرباجع)274(، وعِرفت باجلوهر نسبًة إىل مهنتها 
د حســني  بيع اجلواهر التي زاولتها منذ عهود طويلة، س��كنت األرسة بغداد، مثَّلها حممَّ
اجلوهــر اجلليحاوّي، املول��ود يف بغداد عام 1877)275(، وش��غل وظائف حكوميَّة منها 
ست  ة التي تأسَّ ة املدرسة اجلعفريَّ ة الكرخ عام 1920)276(، فضاًل عن عضويَّ مديًرا لبلديَّ
يف بغ��داد عام )1909-1910()277(، وكان ل��ه دوٌر وطنيٌّ بارٌز، وعضو جلنة املندوبني 
م��ن أجل مقاومة االنتداب)278(، فضاًل عن مش��اركته يف أعمل املجلس التأس��ييّس عام 

1924، تويفِّ عام 1931)279(.

أعقب��ه أنور اجلوهر الذي مثَّل عائلة اجلوه��ر يف لواء احِللَّة، ولد ببغداد عام 1922 
د صالح رشيف( إىل  ودرس االبتدائيَّة فيها)280(، ول�مَّ تويفِّ والده انتقلت أّمه )عطيَّة حممَّ
ل مسؤوليته خاله عبد الزراق رشيف وأحسن رعايته،  احِللَّة وسكنت حملَّة جربان، وحتمَّ
ج حمامًيا من كليَّة احلقوق يف بغداد عام 1946)281(،  ة يف احِللَّة، وخترَّ وأكمل دراسته الثانويَّ
ل إدارة أمالكه الواس��عة من إقطاعيَّات األرايض الزراعيَّة،  لكنَّه مل يمرس املحاماة وفضَّ
ة إىل مدينة  فضاًل عن العمل التجارّي)282(، فأدخل عدًدا من املشاريع الصناعيَّة والتجاريَّ
ة )الكوكا  احِللَّة، ومنها مكبس صناعة التمور ورشكة صناعة الفران للمرشوبات الغازيَّ
ست عام 1955)283(، فضاًل عن تويلِّ رئاسة غرفة جتارة احِللَّة التي أسهم  كوال( التي تأسَّ
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هلا كان عام 1949 وآخرها عام 1961)284(، فضاًل  يف تأسيسها ولثالث عرشة دورة، أوَّ
اد  ة حل��زب االحتِّ ع��ن دورة االجتمع��ّي واالقتص��ادّي، كان أح��د أعضاء اهلي��أة اإلداريَّ
اب ممثِّاًل عن لواء احِللَّة يف الدورة السادس��ة  الدس��تورّي، وانُتخب عضًوا يف جملس النوَّ

عرشة يف 1958، وتويفِّ عام 1986)285(.

19. أرسة آل علوش:

يَّة، يعود نس��بها إىل عش��ية األگرع)286(، وُعِرفت هبذه التس��مية نسبًة إىل  أرسة ِحلِّ
احلاج عّل بن باقر بن صادق بن عبداحلس��ني بن عّل علوش الذي نش��أ يف قضاء عفك 
بل��واء الديوانيَّة، ولكنَّه انتقل إىل احِللَّة عام 1920 وس��كن حملَّة اجلامعني)287(، ومارس 
مهن��ة التجارة، وكانت له مكانة اجتمعيَّة ومنزلة دينيَّ��ة)288(، فضاًل عن دورهم الوطنّي 
��د ذلك يف واقعة عاك��ف الذي ُأعدم فيها احلاج  ملناهض��ة العثمنيِّني والربيطانيِّني، وجتسَّ
أمني علــوش، وكذلك قام الربيطانيهُّ��ون بنفي احلاج مهدّي علــوش إىل جزيرة هنجام؛ 
ملش��اركته يف ثورة العرشين)289(، ومن رجاالت آل علوش أيًضا الشــيخ جعفر علوش 
ة يف احِللَّة عام 1919)290(، فضاًل عن جميد علوش الذي يملك  الذي كان نائًبا للجعفريَّ

مساحة واسعة من األرايض الزراعيَّة يف لواء احِللَّة)291(.

20. أرسة آل جربان:

أرسة دينيَّ��ة، وتع��رف ب��)آل الرحبّي(، نزحوا من احلجاز وس��كنوا رحبة دمش��ق، 
د، ثمَّ قصدوا العراق وجعل��وا بغداد موطنًا  ة الرس��ول حممَّ ويرجع نس��بهم إىل ذريَّ
هل��م، وأصبحوا م��ن بيوتات بغداد الش��هية، وجّدهم الشــيخ عّل الرحبــّي كان مفتي 

بغداد، ومن بعده جاء ابنه عبدالرمحن)292(.

وانتقل الشــيخ عبد الغفور ابن عبد الرمحن بعد وفاة األخي إىل احِللَّة، وس��كن يف 
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حملَّة جربان يف مطلع عام 1700، وأصبح مفتًيا يف املدينة)293(، وُيذكر أنَّ سبب جميء آل 
د أسعد الرحبّي  رحبي إىل احِللَّة هو اإلفتاء، ومن أبرز شخصيَّات أرسة آل جربان هو حممَّ
ال��ذي كان ممثِّ��اًل عن لواء احِللَّة يف اس��تانبول، فضاًل ع��ن ابنه أمحد أفنــدي املولود عام 
ة طويلة، وكان قاضًيا معروًفا، واش��تهر اسمه يف مدينة احِللَّة،  1824، وتوىلَّ القضاء مدَّ
ذوا هذا اللقب  ولكونه يس��كن منطق��ة جربان أخذ ُيعرف ب��)قايض جربان(، ومنه��ا اختَّ
بداًل من الرحبّي، تويفِّ أمحد أفندي جربان عام 1900، وأعقب ولده أسعد أمحد أفندي 
باإلفتاء، ولِد عام 1889 يف حملَّة جربان، وكانت له مكانة اجتمعيَّة معروفة بني أواس��ط 
أف��راد املدينة، وكان يمرس مهن��ة الزراعة ويملك أرايض زراعيَّة واس��عة باملحاويل، مل 
يش��ارك بأيِّ عمل س��يايّس حتَّى وفاته 1962)294(، وأعقب ثالث��ة أوالد، كان أبرزهم 
عبد القادر أسعد جربان، ولد يف حملَّة أجداده عام 1921 ودرس يف مدرستها االبتدائية 
ج حمامًي��ا يف كليَّة احلقوق يف بغ��داد ع��ام 1945، وأدَّى دوًرا يف احلياة االجتمعيَّة  وخت��رَّ
ل  ��يس ح��زب االس��تقالل يف احِللَّة ع��ام 1946، وهو أوَّ والسياس��يَّة، وكان أحد مؤسِّ
ة  ة اهليأة العليا حلزب األمَّ رئي��س لنادي املحامني يف احِللَّة عام 1950، فضاًل عن عضويَّ
ًحا لالنتخابات الربملانيَّة عن احلزب، لكنَّه  االش��راكّي فرع احِللَّة عام 1951 وكان مرشَّ
ل إدارة امللكّيَّة م��ن األرايض الزراعة، وتوىلَّ  مل َيُف��ْز، لذلك ترك العمل الس��يايّس، وفضَّ

ة يف عهد عبد الكريم قاسم، وتويفِّ عام 1995)295(. مناصب عدَّ

21. أرسة آل محَّادي احلسن:

أرسة عربيَّة يرجع نسبها إىل عشية البسارجة من عشائر قريش التي تنتمي إىل قبيلة 
ربيعة، اس��توطنت احِللَّة يف منتصف القرن الثامن عرش وحتديًدا عام 1750)296(، نزحوا 
ذت أرسة آل محَّادي حملَّة األكراد مس��كنًا هلم، وث��مَّ انتقلوا إىل  م��ن مدينة النعمنيَّ��ة واختَّ
هم الكبي محَّادي احلسن الذي كان يعمل تاجًرا  يت نسبًة إىل جدِّ حملَّة املهديَّة)297(، وس��مِّ
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للحبوب، فضاًل عن امتالكه مساحة واسعة من األرايض الزراعيَّة يف منطقة أبو عجارب 
د  التابعة للمحاويل)298(، وكان هلم دور يف مناهضة االستعمر العثميّن والربيطايّن، وجتسَّ
ذلك يف عام 1915 عندما أعدم محَّادي احلس��ن؛ ملشاركته يف واقعة عاكف)299(، وأعقبه 
ة، وال��ذي أدَّى دوًرا وطنياًّا يف  ابن��ه عّل محَّادي احلســن املولود عام 1875 يف حملَّة املهديَّ
أح��داث ثورة العرشين، ونتيجة ذلك ت��مَّ القبض عليه من ِقَبل القوات الربيطانيَّة ونِفي 
إىل جزيرة هنجام 1920 ثمَّ عاد يف عام 1922)300(، فضاًل عن أثرهم يف احلياة السياسيَّة 

يف عهد احلكم الوطنّي، وبرز منهم جاسم عّل محَّادي احلسن)301(.

22. أرسة آل عجام:

ة إىل عشية خفاجة)302(، ويرجع نسبهم  يَّة عربيَّة تنمي يف أصوهلا العشائريَّ أرسة ِحلِّ
هم األكرب دوريش بن حس��ن بن نارص بن س��امل روكان عفريت بن س��يف احلقِّ  إىل جدِّ
��ب ب�)عجيمي(، فأطلق الن��اس عىل األرسة بيت العجام؛ لس��هولة  مح��د الذي كان يلقَّ
ك��و أراٍض زراعيَّة، ومن  النط��ق)303(، وم��ارس آل عجام التج��ارة والصناعة، وهم مالَّ
أش��هر رموزها الشيخ حســن عجام الذي كانت له مكانه اجتمعيَّة بني أبناء املدينة)304(، 
ولِ��د عام 1878، وله مواق��ف بطوليَّة يف حمارب��ة العثمنيِّني بواقعة عاك��ف وعىل أثرها 
أعدم عام 1916)305(، وأعقبه حســن وحســني املحامني، وهلم أثر يف احلياة االجتمعيَّة 

والسياسيَّة)306(.

23. أرسة السادة القزاونة:

يَّة معروفة يرجع نس��بها إىل اإلمام زيد بن عّل بن احلس��ني بن اإلمام عّل  أرسة ِحلِّ
بوا هبذا  ابن أيب طالب، وكان أجدادهم يسكنون منطقة قزوين يف إيران؛ لذلك لقِّ
د بن أيب الربكات املرجع الدينّي للطائفة الشيعيَّة يف قزوين،  اللقب، وأصبح جّدهم حممَّ
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وعندم��ا ج��اؤوا إىل العراق اش��تهروا بالعل��وم الدينيَّ��ة والفتاوى الرشعيَّ��ة واملجالس 
ذة متلك  ة واحِللَّة)308(، وهي أرسة متنفِّ األدبيَّة)307(، وس��كنوا يف النجف وكربالء واهلنديَّ
أرايض واس��عة يف اهلندية واحِللَّة واملحاويل وقنوات العوادل، مزروعة ببساتني النخيل 

واألشجار املثمرة، وكان هلا دور يف مناهضة االحتالل األجنبّي)309(.

وعمي��د األرسة القزوينيَّ��ة يف لواء احِللَّة الســييِّد مهدّي القزوينــّي الكبري )1807-
1882م()310(، وق��د ت��وىلَّ الس��يِّد مه��دّي الزعام��ة الدينيَّ��ة بع��د وفاة الش��يخ مرتىض 
األنص��ارّي ع��ام 1864م، ويف الس��نة الثامنة من عمره بدأ الس��يِّد يتعلَّ��م حفظ القرآن 
م��ات العلوم الرشعيَّة  الكري��م يف الكتاتي��ب، ثمَّ اهتمَّ بتعلهُّم اخل��طِّ واللهُّغة العربيَّة ومقدِّ
ف والبيان واملنطق، تويفِّ يف عام  عىل يد ذوي االختصاص، فدرس مبادئ النحو والرَّ

.1882

د عّل القزوين��ّي املولود يف مدينة  وم��ن أبرز رموزها الســييِّد جعفر ابن الس��يَّد حممَّ
احِللَّة ب��)حملَّة الطاق( عام 1901، درس الفقه وأصول الدين يف لواء احِللَّة، ثمَّ انتقل إىل 
ة  ��ادة القزاونة مدَّ ة، وأصبح عميًدا ألرسة السَّ النجف األرشف إلكمل دراس��ته احلوزويَّ
لته للفوز بعضويَّة جملس  من الزمن)311(، وُعِرف بمكانته الدينيَّة واالجتمعية املرموقة أهَّ
اب عن لواء احِللَّة لثالث لدورات، وهي الدورة العارشة 1943-1946، واحلادية  النوَّ
عرشة 1947-1948، والثانية عرشة 1948-1952)312(، تويفِّ يف بغداد عام 1960، 

وُدفِن يف النجف األرشف)313(.

 وال ب��دَّ هن��ا م��ن اإلش��ارة إىل مس��احة األرايض التي متلكه��ا ه��ذه األرس يف لواء 
ح األرس الرئيس��ة املالك��ة لألرايض حتَّى عام  ��ة، يف ضوء اجلدول اآليت الذي يوضَّ احِللَّ

.1958
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األرس الرئيسة املالكة لألرايض يف لواء احِللَّة حتى عام 1958

مساحة الدونم اسم األرسة 
مكاهنا باأللف كم2

املدحتيَّة، املحاويل، الظلميَّة، اخلميسيَّة)314(183722آل جريان 
اك املحاويل، املدحتية، الشومل)315(100000آل برَّ

املحاويل ايب غرق، الكفل، القاسم، املسيَّب)316(58764آل مرجان 
ة، حكانيَّة، املحاويل)317(45000آل شيف ة، طهَزيَّ الرارنجيَّة، هيمنيَّة،، اجلزريَّ

املدحتيَّة، الشومل)318(40439آل اهليمص
ة 26.6()319(36000آل زنبور املحاويل )مقاطعة احليدريَّ

ة()320(35000آل نرص الفيصل  ة، السدَّ املحاويل )بدعة املسيَّب، النارصيَّ
ة، الصيَّاحيَّة، النيل)321(20000آل فيحان  املحاويل مقاطعة احلريَّ
طليعة، مرجانية، مقاطعة 26 القاسم، أبو حياية)322(18000آل الكتاب
ة)323(18000آل جوهر  ة، الطهَزيَّ اجلزريَّ

الطليعة، القاسم)324(18000آل علوان العبُّود
ة والعبَّاسيَّة( التابعة للكوفة، الكفل)325(18000علوان احلاج سعدون )احلريَّ
الكفل )الشهابيَّة، والنعيميَّة(12000عمران احلاج سعدون

الكفل )العلگمي وأبو شفور واخلربانة()326(12000آل جعفر صميدع 
ة، جرف الصخر)327(11000آل رشيد العّل  األسكندريَّ

املحاويل، املقاطعة )40.45()328(10117آل علوان املطريّي
ة)329(10000آل ديب القاسم، العَديَّ

املحاويل )خنفارة، قصبة املحاويل()330(5127آل جربان 
الكفل مقاطعة 8)331(1679آل علوش

املحاويل )أبو عجارب()332(1172آل محَّادي احلسن 
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اخلامتة

ة، اختالًفا كبًيا من حيث  ��ة خاصَّ ة، واحِللَّ ختتل��ف األرس اإلقطاعيَّة يف العراق عامَّ
بنيتها وزعامتها وتاريخ النش��أة االجتمعيَّة والسياس��يَّة والثقافيَّة ل��كلٍّ منها، فمعظمها 
حدي��ث العه��د يف الزعام��ة والسياس��ة، وال يرقى نش��اط بعضها إىل ما قب��ل االحتالل 

الربيطايّن، وبعضها اآلخر إىل عهد االنتداب.

دت اإلدارة املحتلَّة األمهيَّة االس��تثنائيَّة  عند احتالل الق��وات الربيطانيَّة العراق أكَّ
��ة، وكان��ت الق��وى االجتمعيَّ��ة الت��ي  ل��ألرض، بوصفه��ا أس��اس احلي��اة االقتصاديَّ
يمك��ن ل��إلدارة الربيطانيَّة االعت��مد عليها لتحقي��ق أهدافها هي الطبق��ة اإلقطاعيَّة من 
ة بمنح رؤس��ائها اهلبات  ش��يوخ العش��ائر، لذلك حاولت احت��واء والء العش��ائر املهمَّ
 واملكاف��آت، وعه��دت إليه��م بمه��ام احلف��اظ ع��ىل األم��ن واالس��تقرار يف مناطقهم. 
األم��ر ال��ذي دفعها وبش��كل خاص عىل إعادة تأس��يس نظام املش��يخة بكلِّ م��ا فيه من 
عالق��ات اجتمعيَّ��ة وانتاجيَّة، ب��م أنَّ النظ��ام كان يف طريقة إىل االهني��ار، فقامت بدعم 
س��لطة شيوخ األرس اإلقطاعيَّة، وجعلهم مسؤولني عن أفراد عشائرهم، وهم بدورهم 
 مس��ؤولون أم��ام إدارة االحت��الل، ممَّ��ا جعل الش��يوخ وكالء عن��د الس��لطة الربيطانيَّة 
صت��ه اإلدارة الربيطانيَّ��ة يف العراق ل��كلِّ واحٍد من  ��ة مقاب��ل رات��ب مع��نيَّ خصَّ  املحتلَّ

اي اجلريان، وعلوان احلاج س��عدون خي مثال عىل  ه��ؤالء الوكالء، ومنهم الش��يخ عدَّ
ذلك.
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وال ب��دَّ من اإلش��ارة إىل أنَّ السياس��ة التي اتَّبعه��ا زع��مء األرس اإلقطاعيَّة يف لواء 
ة  ن تلك األرس من االحتفاظ بنفوذها يف مدَّ احِللَّة كانت من األس��باب الرئيسة الذي مكَّ

االحتالل الربيطايّن وحتَّى هناية العهد امللكّيّ عام 1958.
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ّية يف نصف ق��رن )1958-1908(،  )30( س��تَّار ن��وري العبهُّودّي، األحزاب والنخبة السياس��يَّة احِللِّ
ة والتارخييَّة، جامعة بابل، 2012، ص184. مطبعة دار الصادق، مركز بابل للدراسات احلضاريَّ

)31( املصدر نفسه، ص184.
رات السياس��يَّة يف العراق وموقف النخبة السياس��يَّة  ، التطوهُّ )32( س��تَّار علك عب��د الكاظم الطفي��ّلّ
الربملانيَّة يف لواء احِللَّة منها 1939-1958، رس��الة ماجس��تي غي منشورة، كليَّة الربية، جامعة 

بابل، 2003، ص32.
يَّة يف نصف ق��رن )1958-1908(،  )33( س��تَّار ن��وري العبودّي، األحزاب والنخبة السياس��يَّة احِللِّ

ص184.
رّي، صفحات من تاريخ احِللَّة، دار الرضوان للنرش  )34( كريم مطر الزبيدّي ويوس��ف كاظم الش��مَّ

والتوزيع، عمن، 2013، ص313.
)35( امل��س بيل، أربع��ة فصول من تاريخ الع��راق القريب، ترمجة: جعفر اخليَّ��اط، الرافدين للطباعة 

والتوزيع، بيوت، 2010، ص451.
��س للكتب النرش، الري��اض، 1987،  )36( م��ي ب��ري، أعالم السياس��ة يف العراق احلدي��ث، الريِّ

ص343.
)37( جريدة محورايب، بابل، العدد 9، 31 آب 1935.

ة البهيَّة يف تاريخ املدحتيَّة،مطبع��ة الضياء، النجف األرشف، 2006،  )38( عب��د الرضا عوض، الدرَّ
ص261.

)39( املصدر نفسه، ص57.
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يَّة يف نصف ق��رن )1958-1908(،  )40( س��تَّار ن��وري العبهُّودّي، األحزاب والنخبة السياس��يَّة احِللِّ
ص211.

ة البهيَّة يف تاريخ املدحتيَّة، ص207. )41( عبد الرضا عوض، الدرَّ
اب العراقّي يف العهد  ة يف جملس النوَّ اب ألوية احِللَّة والديوانيَّة والنارصيَّ ، نوَّ )42( ع��ّل صالح الكعبّيّ

امللكّيّ )1925-1958(، دار الينابيع، السويد، 2006، ص122.
��ة، ودرس احلقوق يف جامعة بغداد، وش��غل  )43( صال��ح ج��رب )1896-1957(: ولِ��د يف النارصيَّ
��ح نفس��ه لالنتخاب��ات النيابيَّة  منص��ب قايض يف املحاكم العراقيَّة عام )1926-1930(، ورشَّ
ة، ومنه��ا وزارة املعارف  فانُتخ��ب نائًب��ا يف الربملان ع��ام 1930، وت��وىلَّ مناصب حكوميَّة ع��دَّ
-1936( للع��دل  ووزي��ًرا   ،)1936-1935( كرب��الء  ع��ىل  ًف��ا  ومترِّ  ،)1934-1933(
ة  جه باملناصب اإلداريَّ ا ملصلحة اجلمرك )1937-1938(، واس��تمرَّ تدرهُّ 1937(، ومدي��ًرا عاماًّ
ة الثانية يف ع��ام )1938-1940(، فض��اًل عن وزارة  ��ة، فت��وىلَّ وزارة املع��ارف للم��رَّ والوزاريَّ
ف للبرة، وت��وىلَّ وزارة اخلارجيَّة يف حكومة نوري  الش��ؤون االجتمعيَّة ع��ام 1940، ومترِّ
الس��عيد )1940-1942(، من ثمَّ وزيًرا للمليَّة عام 1943، وترأَّس الوزارة بعد استقالة نوري 
الس��عيد يف 29 آذار 1947، فضاًل عن ترأهُّس��ه وفد عراقّي لتعديل املعاهدة العراقيَّة- الربيطانيَّة 
عام 1948، والتي أثارت نقمة الشعب واالضطرابات يف البالد، لذلك استقال منها، وعاد عام 
ة العراقّي،  ��س حزب األمَّ 1950 للمش��اركة يف الوزارة فعنيِّ وزيًرا للداخليَّة عام 1951، وأسَّ
واس��تمرَّ بالعمل الس��يايّس حتَّى وفات��ه يف 6 حزيران 1957 عىل إثر نوبة قلبيَّ��ة وُدفن جثمنه يف 

النجف األرشف. عبد الوهاب الكيَّايّل، ج3، املصدر السابق، ص549.
د رش��يد عبَّ��اس، جملس األعيان العراقّي 1925-1958، أطروحة دكتوراه غي منش��ورة،  )44( حممَّ

كليَّة الربية )ابن رشد(، جامعة بغداد، 1995، ص112.
ة البهية يف تاريخ املدحتيَّة، ص261. )45( عبد الرضا عوض، الدرَّ

يَّة يف نصف ق��رن )1958-1908(،  )46( س��تَّار ن��وري العبهُّودّي، األحزاب والنخبة السياس��يَّة احِللِّ
ص173.

��س احلزب بموافقة وزارة الداخليَّة يف 22 ترشين الثاين 1949  اد الدس��تورّي: تأسَّ )47( حزب االحتِّ
برئاس��ة نوري السعيد، يف حماولة جلمع العنارص الرجعيَّة واإلقطاعيَّة ملساندة احلكومة من جهة، 
ومقاوم��ة احلركات الوطنيَّة من جه��ة أخرى، وضمَّ هذا احلزب عن��ارص خمتلفة من اإلقطاعيِّني 
كني الكبار الطامعني باملناصب الكبية وبالنيابة والوزارة، وهم مجيًعا  وأصحاب املصال��ح واملالَّ
اد الدستورّي  د، حزب االحتِّ من مؤيِّدي السياسة الربيطانيَّة. للمزيد ُينظر: عمد كريم عكوب حممَّ
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1949-1954، رس��الة ماجستي غي منشورة، كليَّة الربية )ابن رشد(، جامعة بغداد، 2013، 
ص20.

اب العراقّي يف العهد  ة يف جملس النوَّ اب ألوية احِللَّة والديوانيَّة والنارصيَّ ، نوَّ )48( ع��ّل صالح الكعبّيّ
امللكّيّ )1925-1958(، ص65.

ة البهيَّة يف تاريخ املدحتية، ص261. )49( عبد الرضا عوض، الدرَّ
)50( املصدر نفسه، ص262.

)51( عبهُّود اهليمص، ذكريات وخواطر، مطبعة الراية، بغداد، 1991، ص36.
، عشائر دجلة والفرات، ص360. )52( عّل الكعبّيّ

)53( حنَّا بطاطو، املصدر السابق، ص360.
ة،  )54( جبار عبد اهلل اجلبويرباوّي، عش��ائر الفرات األوس��ط يف احِللَّة والديوانيَّة والس��موة والنارصيَّ

ة، بغداد، 1992، ص108. مطبعة األديب البغداديَّ
رة عام 1838، لذلك أرسلت احلكومة العثمنيَّة  د مسامًها يف حرب املحمَّ )55( كان الشيخ عبَّاس املحمَّ
د فرضبوها باملدافع  هاوّي عىل قلعة عبَّاس املحمَّ محلة عسكرية قادها قائمقام احِللَّة رشيد باشا الزَّ

عام 1904. للمزيد ُينظر: عبهُّود اهلميص، املصدر السابق، ص19.
ة ثالث س��نوات  )56( اهليم��ص بن عبَّ��اس، فقد ترك له والده إرًثا وطنياًّا كبًيا عندما أصبح رهينة ملدَّ
 ل��دى الدولة العثمنيَّة عندما ش��قَّ عصا الطاعة ع��ىل األتراك العثمنيِّني ث��مَّ تصالح معهم، وكان 
م هل��م اهليمص رهين��ة، وبقي يف مقرِّ   م��ن رشوط املصاحل��ة، أن يعطيه��م رهين��ة، فاضطرَّ أن يقدِّ
ة تعلَّم القراءة والكتاب��ة واللغة الركيَّة. للمزيد  اإلدارة العثمنيَّ��ة يف الديوانيَّة، وخالل تل��ك املدَّ
ُينظ��ر: عبهُّود اهليمص، املصدر الس��ابق، ص19؛ جب��ار عبد اهلل اجلبويرباوّي، املصدر الس��ابق، 

ص109.
)57( عندما كانت عشائر اجلبور والبو سلطان قد اتَّفقت مع عشائر الشاميَّة وأيب صخي واهلنديَّة عىل 
أن يجموا عىل احِللَّة من اجلانب الرشقّي والعشائر األخية عىل احِللَّة من اجلنوب الغريّب، ولكنَّ 
اي اجلريان  عش��ائر اجلبور والبو س��لطان مل يقوموا هبذا اهلجوم لتفريق كلمتهم؛ ألنَّ الش��يخ عدَّ
والشيخ عمران الزنبور قد جلأ إىل احِللَّة عند نشوب الثورة تعبًيا عن والئهم للربيطانيِّني، وكان 
د عّل محزة األسدّي، احِللَّة  الش��يخ ش��خي يساند بكلِّ إخالص الثورة. للمزيد ُينظر: س��الم حممَّ
ة والتارخييَّة، جامعة بابل، 2012،  خالل ثورة العرشين، دار الصادق،مركز الدراسات احلضاريَّ

ص139.
)58( عبهُّود اهليمص، املصدر السابق، ص30.
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، موس��وعة رموز العش��ائر العراقيَّ��ة، ج1، دار الينابيع، الس��ويد، 2011،  )59( ع��ّل صالح الكعبّيّ
ص128.

يَّة يف نصف ق��رن )1958-1908(،  )60( س��تَّار ن��وري العبهُّودّي، األحزاب والنخبة السياس��يَّة احِللِّ
ص182.

، موسوعة رموز العشائر العراقيَّة، ص128. )61( عّل صالح الكعبّيّ
)62( مي برّي، املصدر السابق، ص418.

ك، عش��ائر منطقة الفرات األوسط 1924-1941 )دراسة سياسيَّة(،  )63( حس��ن عّل عبد اهلل السمَّ
أطروحة دكتوراه غي منشورة، جامعة البرة، 1995، ص194.

ل 1989 إىل رحيل الش��يخ عبهُّ��ود اهليمص عن  )64( وذك��رت جري��دة القادس��يَّة يف 29 ترشين األوَّ
عمر )84 عاًما( رئيس عش��ائر البوسلطان يف احِللَّة عىل إثر مرض مفاجئ، مل يمهله طوياًل، آخر 
الفرس��ان الش��جعان من قادة ثورة العرشين الرائدة وانتفاضة مايس 1941. جريدة القادس��يَّة، 

ل 1989. بغداد، العدد 357، 29 ترشين األوَّ
ر، حجر، صاحب، أكتم،  )65( أعقب الش��يخ مهدّي شخيِّ اهليمص س��تَّة أوالد هم طارق، أتلَّة، عمَّ
وأعقب��ه يف املش��يخة ابنه أتلَّة، وهو من والدة الش��ومّل ع��ام 1942. للمزيد ُينظ��ر: عّل صالح 

، موسوعة رموز العشائر العراقيَّة، ص209-208. الكعبّيّ
ة من  )66( زبيد: من العش��ائر القحطانيَّة العراقيَّة املعروفة بكثرهتا ومكانتها، وس��كنت يف مواطن عدَّ
وا لواء احِللَّة، وقد أدَّت زبيد دوًرا سياس��ياًّا  العراق، وجاءوا مع الفتوحات اإلس��الميَّة واس��تقرهُّ
متميِّ��ًزا يف العه��د العثميّن يف القرن التاس��ع عرش امليالدّي، وكثًيا ما تك��ون يف املعارضة للحكم 
العثميّن، وإنَّ ذروة جمد زبيد يف عهد الشيخ وداي شفلح الشالل، وبالتحديد خالل حكم الوايل 
رضا الالز )1831-1842(، والوايل نجيب باش��ا )1942-1848(، والتي أصبحت فيم بعد 
اوّي، عش��ائر  ��م بمصائ��ر القبائل األخرى، والس��يم قبائل الفرات األوس��ط. عبَّاس العزَّ تتحكَّ
رّي، املصدر السابق، ص344. العراق، ج3، ص30؛ كريم مطر الزبيدّي ويوسف كاظم الشمَّ

اك هو الذي  اك هبذا االسم، تشي بعضها إىل أنَّ جنديل والد برَّ )67( اختلفت اآلراء حول تسمية آل برَّ
اك؛ ألنَّه كان يقاتل وهو بارك عىل األرض ال يتزحزح عن مكانه، داللة عىل ش��جاعته  ب بالربَّ لقِّ
ورجولت��ه فاش��تهر هبذا اللَّقب، ومن جهة أخ��رى ُيذكر أنَّ جنديل كان مبارك أينم حلَّ وس��ار، 
اك، فُعِرفت  ب )أبو الربكات(، إذ اقترت التس��مية عىل الربَّ واحل��ظ حيالفه يف أكثر األحيان فلقِّ
اك عىل أح��د أوالده ممَّا يدلهُّ عليه هذا  ة عندما أطلق جنديل اس��م برَّ العائلة هبذا االس��م، وخاصَّ
االسم من معنى يف الشجاعة والكرم التي تعدهُّ من الصفات العربيَّة األصيلة واملحبَّبة، فضاًل عن 
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اك كان أكثر إخوته شبًها بأبيه من حيث الشجاعة والكرم، كم كان أكثرهم شهرة إىل درجة  أنَّ برَّ
اك لقًبا هلم فيم بعد. حييى كاظم املعمورّي،  ذوا من اس��م الربَّ تهم اختَّ أنَّ أغلب أبناء جنديل وذريَّ
ّ يف تاريخ العراق املعارص، دار الفرات، احِللَّة، 2011، ص8. ل وزير ِحلِّ اك أوَّ الشيخ سلمن الربَّ
)68( حممود أبو خرة، بيوتات احِللَّة كم عرفتها يف هناية اخلمسينات، خمطوطة حمفوظة، مركز الدراسات 

ة والتارخييَّة، جامعة بابل، 1995، ورقة 12. احلضاريَّ
ة التي تبعد عن  اك، ولد عام 1882 وس��كن منطقة الورديَّ )69( حس��ني هو االبن األصغر للش��يخ برَّ
مرك��ز لواء احِللَّة بنح��و )10 كم(. للمزيد م��ن التفاصيل ُينظر: حييى كاظم املعمورّي، الش��يخ 

ّ يف تاريخ العراق املعارص، ص20-16. ل وزير ِحلِّ اك أوَّ سلمن الربَّ
ل 2000. )70( جريدة اجلنائن، بابل، العدد 28، 3 كانون األوَّ

)71( حنَّا بطاطو، املصدر السابق، ص75.
ّ يف تاريخ العراق املعارص، ص17. ل وزير ِحلِّ اك أوَّ )72( حييى كاظم املعمورّي، الشيخ سلمن الربَّ

رّي، املصدر السابق، ص349. )73( كريم مطر الزبيدّي ويوسف كاظم الشمَّ
)74( هيفاء عبهُّود اهليمص، املصدر السابق، ص126.

رّي، املصدر السابق، ص349. )75( كريم مطر الزبيدّي ويوسف كاظم الشمَّ
)76( س��بب تس��مية الدار هبذا االس��م؛ ألنَّ الطائرات احلربيَّة الربيطانيَّة قصفت هذه الدار وأحرقتها 
ّ يف تاريخ العراق  ل وزير ِحلِّ اك أوَّ أثناء ثورة العرشين. حييى كاظم املعمورّي، الشيخ سلمن الربَّ

املعارص، ص26.
)77( املصدر نفسه، ص27.

ة، بغداد،  ر األدمهّي، املجلس التأس��ييّس العراقّي، ج2، دار الش��ؤون الثقافيَّ��ة العامَّ ��د مظفَّ )78( حممَّ
1989، ص309.

، موسوعة رموز العشائر العراقيَّة، ص84. )79( عّل صالح الكعبّيّ
��و، املصدر السابق، ص164-183؛ ستَّار نوري العبهُّودّي، األحزاب والنخبة  )80( نزار توفيق احلسهُّ

يَّة يف نصف قرن )1908-1958(، ص168. السياسيَّة احِللِّ
)81( هيفاء عبهُّود اهليمص، املصدر السابق، ص129.

)82( اجلب��ور: من عش��ائر زبيد األصغر من أعق��اب الصحايّب اجلليل أيب ثور عم��رو بن معد يكرب 
الزبيدّي، وتس��كن يف أنحاء عدي��دة من العراق، وعىل صعيد آخر، تعدهُّ عش��ية اجلبور من أكرب 
عش��ائر وادي ما بني النهرين وهم يس��كون عىل ضفاف األهنار ش��ماًل حتَّ��ى املوصل واخلابور، 
ات  وُيذكر أنَّ جبور الفرات األوسط قِدموا من اخلابور، وكانوا يشتغلون بالزراعة، وبحكم تغيهُّ
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ار، وبعد جفاف شطِّ  اإلرواء والري يف هذه املناطق بعثرت أفراد العش��ية، وس��كنوا منطقة الفوَّ
��ة، مل تع��د أراضيه صاحلة للزراع��ة، اضطرَّ عدد كبي من اجلبور إىل اهلج��رة من تلك املنطقة  احِللَّ
والتوطهُّن واالس��تقرار مع عش��ائر أخرى، يف مناطق عديدة من العراق، ومنها لواء احِللَّة. عبَّاس 
ي لدائرة االس��تخبارات  اوّي، عش��ائر العراق، ج3، ص77؛ عبد اجلليل الطاهر، تقرير رسِّ العزَّ

سة مرتىض، مر، د.ت، ص103. الربيطانيَّة عن العشائر والسياسة، مؤسَّ
، مطبعة الفيحاء، بغداد، 2006،  ، نفس ثائرة الش��يخ علوان العبهُّود اجلبورّيّ )83( عّل صالح الكعبّيّ

ص18.
)84( مقابلة شخصيَّة مع الشيخ محزة علوان يف قضاء اهلاشمية بتاريخ 2014/3/8، وهو من مواليد 

1961 قضاء اهلاشميَّة.
)85( الس��يِّد حس��ني عّل النجفّي، كربالء- احِللَّة- الديوانيَّة قبل 75 عاًما حياهتم تقاليدهم وقبائلهم 

وأشعارهم، الدار العربيَّة للموسوعات، بيوت، 2008، ص93.
ام بن محد بن عبد اهلل بن محود محد فضل نصار عبد  اي سهيل محزة عزَّ )86( هو علوان بن عبود بن عدَّ
اهلل بن فاضل خضي ذنهُّون وش��اح طعمة برش جبارة الس��لطان جرب، مقابلة ش��خصيَّة مع الشيخ 

سعد محزة علوان يف قضاء اهلاشميَّة بتاريخ 2014/3/8.
ّية يف نصف ق��رن )1958-1908(،  )87( س��تَّار ن��وري العبهُّودّي، األحزاب والنخبة السياس��يَّة احِللِّ

ص190.
، رموز العشائر العراقيَّة، ص141. )88( عّل صالح الكعبّيّ

)89( مقابلة شخصيَّة مع الشيخ سعد محزة علوان يف قضاء اهلاشميَّة بتاريخ 2014/3/8.
)90( فريق مزهر آل فرعون، احلقائق الناصعة يف الثورة العراقيَّة، بغداد، 1952، ص22.

)91( مقابلة شخصيَّة مع الشيخ سعد محزة علوان يف قضاء اهلاشميَّة بتاريخ 2014/3/8.
اب ألوية احِللَّة والديوانيَّة والنارصيَّة، ص72. ، نوَّ )92( عّل صالح الكعبّيّ

ة، ووزرارة الرياضة والش��باب، ووزارة اإلعالم،  )93( توىلَّ وزارة الدولة لش��ؤون رئاس��ة اجلمهوريَّ
ووزارة الش��ؤون اخلارجيَّة، وسفي العراق يف تونس وسويسا. مقابلة شخصيَّة مع الشيخ سعد 

محزة علوان يف قضاء اهلاشميَّة بتاريخ 2014/3/8.
ائّي، القبائل العراقيَّة، ج1، مكتبة الرشق اجلديد، بغداد، 1989،  )94( يونس الش��يخ إبراهيم السامرَّ

ص314.
)95( مقابلة ش��خصيَّة مع الشيخ ثائر عبد الكاظم آل كتاب يف احِللَّة، بتاريخ 2014/3/3، وهو من 

مواليد 1958 بناحية القاسم.
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، موسوعة رموز العشائر العراقيَّة، ص193. )96( عّل صالح الكعبّيّ
يَّة يف نصف ق��رن )1958-1908(،  )97( س��تَّار ن��وري العبودّي، األحزاب والنخبة السياس��يَّة احِللِّ

ص206.
اب ألوي��ة احِللَّة والديوانيَّة والنارصيَّة، ص76؛ س��تَّار نوري العبهُّودّي،  ، نوَّ )98( ع��ّل صالح الكعبّيّ

يَّة يف نصف قرن )1908-1958(، ص206. األحزاب والنخبة السياسيَّة احِللِّ
، املصدر الس��ابق، ص113؛ س��تَّار ن��وري العبهُّودّي، األح��زاب والنخبة  )99( س��تَّار عل��ك الطفيّلّ

يَّة يف نصف قرن )1908-1958(، ص207. السياسيَّة احِللِّ
)100( مقابلة شخصيَّة مع الشيخ ثائر عبد الكاظم آل كتاب يف احِللَّة، بتاريخ 2014/3/3.

)101( عبد اجلبَّار الفارس، عامان يف الفرات األوسط، مطبعة الراعي، النجف، 1935، ص87.
ة 12أ/420701،  ة املقر خميف الكتاب، رقم امللفَّ )102( د.ك.و. وزارة اإلصالح الزراعّي، عنوان امللفَّ

وثيقة 43، تاريخ الوثيقة 1961، ص49.
)103( عمر لنك: من عشائر اجلبور، وسميت نسبة إىل جدِّ العشية )عمر(، هو اجلدهُّ اجلامع للعشية، 
ي عم��ر لنك أي عمر األعرج،  إذ كان أعرًج��ا، واألع��راج باللهُّغة الركيَّة تعني لنك، لذلك س��مِّ
، عشائر  نت العشية. للمزيد ُينظر: عّل الكعبّيّ ومنه انسحبت التسمية إىل أوالده وأحفاده وتكوَّ

دجلة والفرات، ص100.
، عشار دجلة والفرات، ص100. )104( عّل الكعبّيّ

يَّة يف نصف قرن )1958-1908(،  )105( س��تَّار نوري العبهُّودّي، األحزاب والنخبة السياس��يَّة احِللِّ
ص163.

، موسوعة رموز العشائر العراقيَّة، ص 66. )106( عّل صالح الكعبّيّ
، املصدر السابق، ص37. )107( ستَّار علك الطفيّلّ

)108( عبهُّود اهليمص، املصدر السابق، ص169.
)109( مال��ك دوه��ان: ولِ��د يف لواء احِللَّة قرية أبو عش��وش ع��ام 1920، دخل الدراس��ة االبتدائيَّة 
ل عام 1940-1941، وهي  ة فكانت يف كليَّة امللك فيصل األوَّ ا الثانويَّ ��طة يف احِللَّة، أمَّ واملتوسِّ
قني برف النظر ع��ن أحواهلم املاليَّة، ومن  مدرس��ة ممتازة يقتر القبول فيها ع��ىل الطلبة املتفوِّ
األلوي��ة العراقيَّة كافَّة، وتكون الدراس��ة عىل نفق��ة وزارة املعارف، إالَّ أنَّ مش��اركته يف إرضاب 
ج من جامعة بغداد عام 1947،  1941 أدَّى إىل طرده من املدرسة املذكورة، ودرس القانون وخترَّ
وحصل عىل الدبلوم العايل من جامعة مونبيله بفرنسا عام 1951، وعىل الدكتوراه بالقانون من 
جامعة باريس 1957، وعمل أس��تاًذا يف كليَّة احلقوق يف جامعة بغداد 1960، وعمل عضًوا يف 
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ل جملَّة عراقيَّة  س أوَّ حزب االستقالل 1946-1954، ثمَّ وزيًرا لإلعالم 1967-1968، وأسَّ
غ ملمرس��ة املحاماة حتَّى قيام االحتالل 2003، وبعدها انُتخب نقيًبا  رس��ميَّة، وعام 1970 تفرَّ
تة 2004. للمزيد ُينظر: س��تَّار  للمحام��ني العراقيِّ��ني، ثمَّ وزيًرا للعدل يف احلكومة العراقيَّة املؤقَّ
ّية يف نصف قرن )1908-1958(، ص200؛  نوري العبهُّودّي، األحزاب والنخبة السياسيَّة احِللِّ

، موسوعة رموز العشائر العراقيَّة، ص47. عّل صالح الكعبّيّ
ة بتاريخ 2014/4/12،  ، يف داره باملنطقة العمديَّ )110( مقابلة شخصيَّة مع عبد اخلالق منفي آل ديبِّ

وهو أستاذ جامعّي، مواليد 1963 ناحية القاسم.
، عشائر دجلة والفرات، ص99. )111( عّل الكعبّيّ

)112( عبد اجلليل الطاهر، املصدر السابق، ص104.
د عّل الصورّي، اإلقطاع يف لواء الكوت، مطبعة أسعد، بغداد، 1958، ص109. )113( حممَّ

)114( س��تيفني هيمس��ل لونكريك، أربعة قرون م��ن تاريخ العراق احلديث، ترمج��ة: جعفر اخليَّاط، 
ط5، الرافدين للطباعة والنرش والتوزيع، بيوت، 2004، ص102.

ة بتاريخ 2014/4/12. ، يف داره بمنطقة العمديَّ )115( مقابلة شخصيَّة مع عبداخلالق منفي آل ديبِّ
اوّي، عشائر العراق، ج3، ص90. )116( عبَّاس العزَّ

)117( جبَّار عبد اهلل اجلوايربّي، املصدر السابق، 101.
��ة م��ن س��نة 1914-1921، أطروح��ة دكتوراه غي منش��ورة،   )118( عطيَّ��ة دخي��ل الطائ��ّي، احِللَّ
كليَّ��ة الربية )ابن رش��د(، جامع��ة بغ��داد، 1998، ص195؛ عبود اهليمص، املصدر الس��ابق، 

ص51.
ة بتاريخ 2014/4/17، وهو  ، يف داره بمنطقة العمديَّ )119( مقابلة شخصيَّة مع عبد الرسول آل ديبِّ

معلِّم جامعّي، مواليد 1960 ناحية القاسم.
)120( املس بيل، املصدر السابق، ص247.

ة بتاريخ 12 / 4 / 2014،  ،يف داره بمنطق��ة العمديَّ )121( مقابل��ة ش��خصيَّة مع مهدّي منفّي آل ديبِّ
وهو حقوقّي، مواليد 1965 ناحية القاسم.

)122( حممود شكر أبو خرة، تاريخ العشائر التي استوطنت خارج مدينة احِللَّة ممَّن عرفتهم قبل وبعد 
تأسيس��ها والُقرى ذات الِقَدم املحيطة بمركز املدينة، خمطوطة، حمفوظة يف مركز بابل الدراس��ات 

ة والتارخييَّة،جامعة بابل، 1992، ورقة 64. احلضاريَّ
 )123( بني حس��ن: هم من أكثر العش��ائر الفرات األوس��ط، ينتهي نس��بها إىل حس��ن بن فرحان بن 
د عكرمة بن مرشف بن أذبح بن أيب ربيعة بن  د بن كلب بن عطية بن فطن بن حممَّ  فاض��ل بن حممَّ
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هني��ك بن هالل بن عامر ب��ن صعصعة العدنايّن، ونخوهت��م زغبه. للمزيد ُينظر: يونس الش��يخ 
إبراهيم السامرائّي، املصدر السابق، ص17.

)124( حممود شكر أبو خرة، تاريخ العشائر التي استوطنت خارج مدينة احِللَّة ممَّن عرفتهم قبل وبعد 
تأسيسها والُقرى ذات الِقَدم املحيطة بمركز املدينة، ص64.

)125( املصدر نفسه، ص64.
، عشائر دجلة والفرات، ص173. )126( عّل الكعبّيّ

)127( عبد اجلبَّار الفارس، املصدر السابق، ص79.
يَّة يف نصف قرن )1958-1908(،  )128( س��تَّار نوري العبهُّودّي، األحزاب والنخبة السياس��يَّة احِللِّ

ص191.
رات احلاج عبد الرس��ول تويج، تقديم وتعليق: كامل س��لمن  )129( احلاج عبد الرس��ول تويج، مذكِّ

اجلبورّي، مطبعة العاين، بغداد،1987، ص26.
)130( ستَّار علك عبد الكاظم الطفيّل، املصدر السابق، ص35.

ة واالجتمعيَّة للحرك��ة القوميَّة العربيَّة  )131( ومي��ض مجال عمر نظمي، اجلذور السياس��يَّة والفكريَّ
)االستقالليَّة(، ط3، مركز دراسات الوحدة العربيَّة، بيوت، 1984، ص379.

اب العراقّي يف العهد  )132( ع��ّل صالح الكعبّي، نواب ألوية احِللَّة والديوانيَّة واملنتفك يف جملس النوَّ
امللكّي )1925-1958(، ص70.

ّية يف نصف قرن )1958-1908(،  )133( س��تَّار نوري العبهُّودّي، األحزاب والنخبة السياس��يَّة احِللِّ
ص192.

)134( ستَّار علك الطفيّل، املصدر السابق، ص35.
ة، بغداد،  ر األدمهّي، املجلس التأس��ييّس العراقّي، ج2، دار الش��ؤون الثقافيَّة العامَّ ��د مظفَّ )135( حممَّ

1989، ص309.
ة،  )136( عب��د الرزاق احلس��نّي، تاريخ الوزارات العراقيَّ��ة، ج10، ط7، دار الش��ؤون الثقافيَّة العامَّ
ّية يف  بغداد، 1987، ص297-308؛ س��تَّار نوري العبهُّودّي، األحزاب والنخبة السياس��يَّة احِللِّ

نصف قرن )1908-1958(، ص192.
اب العراقّي يف العهد  )137( ع��ّل صالح الكعبّي، نواب ألوية احِللَّة والديوانية واملنتفك يف جملس النوَّ

امللكّي )1925-1958(، ص67.
ك، املصدر السابق، ص194. )138( حسن عّل عبد اهلل السمَّ

رات احلاج صالح الفاضل املوح من رجال الثورة العراقيَّة 1920، تقديم:  ل املوح، مذكِّ )139( صالَّ
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د عّل محزة األسدّي،  كامل س��لمن اجلبورّي، مطبعة العايّن، بغداد، 1986، ص84؛ إسالم حممَّ
املصدر السابق، ص127.

)140( وميض عمر نظمي، املصدر السابق، ص341؛ تويج عبد الرسول، املصدر السابق، ص26.
)141( عّل صالح الكعبّي، موسوعة رموز عشائر العراقيَّة، ص140.

)142( عبد الرزاق احلسنّي، تاريخ الوزارات العراقيَّة، ج10، ص304-310؛ ستَّار نوري العبهُّودّي، 
يَّة يف نصف قرن )1908-1958(، ص189. األحزاب والنخبة السياسيَّة احِللِّ

يَّة يف نصف قرن )1958-1908(،  )143( س��تَّار نوري العبهُّودّي، األحزاب والنخبة السياس��يَّة احِللِّ
ص155.

��ة 32050/9745، بعنوان تعيني  )144( د.ك.و. وزارة الداخليَّ��ة، مترفيَّ��ة ل��واء احِللَّة، رقم امللفَّ
الشيوخ والساكيل، وثيقة 124، بتاريخ 1941، ص125.

)145( عام��ر جابر تاج الدي��ن، تاريخ األحزاب واجلمعيَّات يف احِللَّة 1908-1958، دار الش��ؤون 
ة، بغداد، 2007، ص525. الثقافيَّة العامَّ

يَّة يف نصف قرن )1958-1908(،  )146( س��تَّار نوري العبهُّودّي، األحزاب والنخبة السياس��يَّة احِللِّ
ص155.

)147( املصدر نفسه، ص 208.
��ة 32050/9745، عنوان تعيني  ��ة، رقم امللفَّ )148( د.ك.و. وزارة الداخليَّ��ة، مترفيَّ��ة لواء احِللَّ

الشيوخ والساكيل، ص125.
��ة  امللفَّ احل��اج س��عدون،  العل��وان  اس��تيالء موس��ى  الزراع��ّي،  )149( د.ك.و. وزارة اإلص��الح 

420720/424، 1959، وثيقة 38، ص129.
)150( عبد الرزاق احلسنّي، تاريخ الوزارات العراقيَّة، ج10، ص314.

اب العراقّي يف العهد  )151( ع��ّل صالح الكعبّي، نواب ألوية احِللَّة والديوانية واملنتفك يف جملس النوَّ
امللكّي )1925-1958(، ص78.

هم األك��رب فتَّال، ونزحوا من  )152( آل فتل��ة: عش��ية عربيَّة قحطانيَّة كبية، تعود تس��ميتهم إىل جدِّ
ار يف ل��واء الديوانيَّة، وبعد أن  اف ثمَّ انتقلوا إىل أرايض الفوَّ ش��به اجلزيرة العربيَّة، وس��كنوا الغرَّ
ار بجفاف هنر احِللَّة، انتقل قس��م منهم إىل املشخاب وترأَّس هذا القسم الشيخ فرعون  اندثر الفوَّ
ة. للمزيد ُينظر: عبَّاس العزاوّي، عش��ائر العراق، ج3،  آل مزهر، وقس��م انتقل إىل منطقة اهلنديَّ
ص144؛ جبَّ��ار عبد اهلل اجلويرباوّي، املصدر الس��ابق، ص40؛ حممود ش��كر أب��و خرة، تاريخ 
العش��ائر التي اس��توطنت خارج مدينة احِللَّة ممَّن عرفتهم قبل وبعد تأسيسها والُقرى ذات الِقَدم 
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املحيطة بمركز املدينة، ورقة 85.
)153( عبَّاس العزاوّي، عشائر العراق، ج3، ص144.

)154( عبد اجلليل الطاهر، املصدر السابق، ص69.
)155( املس بيل، املصدر السابق، ص99.

ار يف حرب الرس��تميَّة، واجتمعوا مع زعمء بني حس��ن بعد زحف  )156( قاد زعمء قبائل آل فتلة الثوَّ
ة.  ة اهلنديَّ الة؛ الحتلهُّوا س��دَّ ة بصورة فعَّ ل ش��يوخ اهلنديَّ ة، ولو تدخَّ اه اهلنديَّ اجلي��ش الربيطايّن باجتِّ
د عّل األس��دّي، املصدر الس��ابق، ص121؛ عبد الرسول  ملزيد من التفاصيل راجع: س��الم حممَّ

تويج، املصدر السابق، ص29.
)157( حممود شكر أبو خرة، تاريخ العشائر التي استوطنت خارج مدينة احِللَّة ممَّن عرفتهم قبل وبعد 

تأسيسها والُقرى ذات الِقَدم املحيطة بمركز املدينة، ورقة 85.
)158( وميض عمر نظمي، املصدر السابق، ص348.

ك، املصدر السابق، ص98. )159( حسن عّل عبد اهلل السمَّ
ره السيايّس، ترمجة: جعفر اخليَّاط، دار البيضاء،  )160( فيليب ويالرد ايرالند، العراق دراس��ة يف تطوهُّ

بيوت، 1949، ص221.
ك، املصدر السابق، ص157. )161( حسن عّل عبد اهلل السمَّ

)162( حممود شكر أبو خرة، تاريخ العشائر التي استوطنت خارج مدينة احِللَّة ممَّن عرفتهم قبل وبعد 
تأسيسها والُقرى ذات الِقَدم املحيطة بمركز املدينة، ورقة 85.

اب العراقّي يف العهد  )163( ع��ّل صالح الكعبّي، نواب ألوية احِللَّة والديوانية واملنتفك يف جملس النوَّ
امللكّي )1925-1958(، ص29.

ة يف العهد امللك��ّي 1921-1958، ج2، مطبعة دار  )164( ف��الح حممود خرض البيايّت، مدين��ة اهلنديَّ
الصادق، بابل، 2007، ص282.

)165( عّل صالح الكعبّي، موسوعة رموز العشائر العراقيَّة، ص 154.
)166( عبد الرزاق احلسنّي، الوزارات العراقيَّة، ج10، ص324-316.

)167( عّل صالح الكعبّي، نفس ثائرة الشيخ علون العبهُّود اجلبورّي، ص58.
يَّة يف نصف قرن )1958-1908(،  )168( س��تَّار نوري العبهُّودّي، األحزاب والنخبة السياس��يَّة احِللِّ

ص193.
)169( اجلنابيهُّون: عش��ائر كبية منترشة يف معظم ألوية العراق، ويرجع نس��بها إىل القحطانيَّة، َقِدموا 
وا عند ش��واطئ واألهنر؛ طلًبا للمعيشة، إذ كانوا  إىل العراق بعد الفتوحات اإلس��الميَّة واس��تقرهُّ
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أصحاب موايش وينتقلون بحًثا عن الكأل إينم حلهُّوا، ش��يخهم العام رش��يد العّل اخلكرّي. عّل 
الكعبّي، عشائر دجلة والفرات، ص130.

ة يف العراق، مطبعة احلافظ، بغداد، 1989، ص98. )170( مجيل إبراهيم حبيب، العشائر الزبيديَّ
)171( مقابلة شخصيَّة مع أركان عبد املنعم الرشيد يف داره يف منطقة املويلحة، بتاريخ 2014/3/7، 

وهو شيخ عشية وطبيب، مواليد 1959 قضاء املسيَّب.
)172( عبد اجلليل الطاهر، املصدر السابق، ص100.

)173( أعقب رشيد العّل ستَّة أوالد، وهم: صدب رشيد، وعبد املنعم، وعبد الكريم، وعبد العزيز، 
وأمحد، وفاضل. مقابلة شخصيَّة مع أركان عبد املنعم الرشيد يف داره يف منطقة املويلحة، بتاريخ 

.2014/3/7
)174( مقابلة ش��خصيَّة مع عّل محدان اجلنايّب يف داره يف منطقة املويلحة، بتاريخ 2014/3/7، وهو 

شيخ عشية، مواليد 1942 قضاء املسيَّب.
)175( ستَّار علك الطفيّل،املصدر السابق، ص39.

يَّة يف نصف قرن )1958-1908(،  )176( س��تَّار نوري العبهُّودّي، األحزاب والنخبة السياس��يَّة احِللِّ
ص177.

)177( وعقبه ابنه عدنان يف زعامة العش��ية. مقابلة ش��خصيَّة مع أركان عبد املنعم الرشيد يف داره يف 
منطقة املويلحة، بتاريخ 2014/3/7.

)178( بن��ي عجيل: م��ن القبائل العربيَّ��ة القحطانيَّة، َقِدموا الع��راق يف القرن الراب��ع اهلجرّي، وهلم 
مس��توطنات متت��دهُّ حتَّى دير الزور يف الش��ام وع��ىل الفرات م��ن الديوانيَّة وحتَّ��ى الرمادي. عّل 
الكعبّي، عشائر دجلة والفرات، ص517؛ جبَّار عبد اهلل اجلوايربّي، املصدر السابق، ص104.

)179( عّل الكعبّي، عشائر دجلة والفرات، ص517.
ك،املصدر السابق، ص26. )180( حسن عّل عبد اهلل السمَّ

د اجلبَّار الفارس، املصدر السابق، ص79. )181( حممَّ
)182( مقابلة ش��خصيَّة مع صالح عيس��ى عمران ش��يخ عش��ية بني عجيل يف داره بمنطقة املرشوع 

املسيَّب بتاريخ 2013/11/23.
)183( عبد اجلليل الطاهر، املصدر السابق، ص209.

ار الفرس��ان، وذهبت لطلب  راته: )عندما أخذت مجاعة من الثوَّ ل امل��وح يف مذكِّ )184( ويذك��ر صالَّ
ة،  النجدة من عشائر زبيد الذين ختلَّفوا عن الثورة يف احِللَّة، فمررت باملعامرة والبو موسى والعزَّ
ثمَّ وصلوا إىل الش��يخ عبد الكريم العجرش فانظمَّ إىل الثورة، وبعد ذلك وصلوا إىل دار عمران 
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الزنبور فوجدوا وكيله املدعو ملَّة كاظم، فأخربه أنَّ عمران الزنبور ذهب إىل احِللَّة، وعندما رجع 
ار أرس��ل عجيل الس��مرمد أمي زبيد من الصويرة رس��الة تنّص عىل إينِّ سمعت أنَّك ذهبت  الثوَّ
إىل دار عم��ران الزنب��ور فلم جتده، إين علمت أنَّ عمران ل�مَّ س��مع بك تطلب من زبيد االلتحاق 
ار ذهب ألخبار الربيطانيِّني بذلك، وقد أعطاه مس��ؤول بريطايّن قنينة فيها س��ّم لكي يوضع  بالثوَّ
ل املوح، املصدر السابق، ص78. ار عىل الغداء ويتخلَّص منهم(. صالَّ يف الغذاء بعد دعوة الثوَّ

)185( عطيَّة دخيل الطائّي، املصدر السابق، ص189.
)186( أعقب عمران الزنبور تس��عة أوالد، وهم عيس��ى وموسى وحاتم عمران رئيس بني عجيل يف 
د وجواد ونارص وخلفة. مقابلة ش��خصيَّة مع صالح عيسى  الصويرة بلواء الكوت، ونعمة وحممَّ

عمران بتاريخ 2013/11/23.
)187( مقابلة شخصيَّة مع صالح عيسى عمران بتاريخ 2013/11/23.

)188( حممود شكر أبوخرة، تاريخ العشائر، ورقة 71.
اوّي، تاريخ العراق  )189( اجلحيش: من عش��ائر زبيد وأكثرهم بني الصويرة واملحاويل. عبَّاس العزَّ

بني احتاللني، ج4، ص41.
)190( مقابلة ش��خصيَّة مع مغي النر الفيصل يف قض��اء املحاويل، بتاريخ 2013/12/12، وهو 

شيخ عشية اجلحيش يف املحاويل، مواليد 1953 حماويل.
)191( حممود شكر أبو خرة، تاريخ العشائر، ورقة 71.

)192( مقابلة شخصيَّة مع مغي النر الفيصل يف قضاء املحاويل، بتاريخ 2013/12/12.
)193( حمم��ود ش��كر أبو خرة، تاريخ العش��ائر، ورق��ة 71؛ عطيَّة دخي��ل الطائّي، املصدر الس��ابق، 

ص192.
)194( مقابلة شخصيَّة مع مغي النر الفيصل يف قضاء املحاويل، بتاريخ 2013/12/12.

)195( أعق��ب نر الفيصل س��بعة أوالد، وهم عبد الكريم وعبد العزي��ز وعبد املجيد وعبد املهدّي 
وعبد احلميد وعبد اهلادي وأخًيا مغي النر. مقابلة شخصيَّة مع مغي النر الفيصل يف قضاء 

املحاويل بتاريخ 2013/12/12.
د بن نجم ب��ن هالل بن ريِّس بن  هم األكرب فيحان ب��ن ريِّس بن حممَّ )196( ترج��ع تس��ميتهم إىل جدِّ
أس��ود بن عاكول بن بركة اهلل بن رشيعة بن الس��يِّد س��ليمن املعمر الذي ينتهي نس��به إىل اإلمام 
موس��ى الكاظم. للتفاصيل ُينظر: كاظم ونَّاس املعمورّي، فروع الدوحة الطاهرة يف نسب 
قبيل��ة املعامرة وخمت��ر تاريخ الراع ب��ني أهل البي��ت واجلبابرة، دار الضي��اء للطباعة، 

النجف، 2000، ص238.
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��ادة املعامرة األنجاب، مطبعة  د حس��ني املعمورّي، كش��ف النقاب عن نس��ب السَّ )197( فاضل حممَّ
الوالية، النجف األرشف، 2012، ص35.

اع بمقرِّ عمله بمكتب س��يايس يف منطق��ة اجلزائر بتاريخ  )198( مقابل��ة ش��خصيَّة مع مجيل مهدّي هزَّ
2014/3/22، وهو شيخ عشية املعامرة.

)199( عبد اجلليل الطاهر، املصدر السابق، ص211.
)200( حنَّا يطاطو، املصدر السابق، ص65.

)201( املعامرة، عش��ية من قبائل زبي��د العربيَّة ونخوهتم )إخوة س��لمة(، وفرقهم كثية ومتداخلة. 
اوّي، عشائر العراق، ج3، ص53. للمزيد ُينظر: عبَّاس العزَّ

)202( أعقب فيحان أحد عرش ولُدا، وهم: حمميد وأشكح ومحد وراشد ومحزة جادر وكاظم وعزيز 
وجار اهلل وعلوان وفاضل وعيَّال. كاظم ونَّاس املعمورّي، املصدر السابق، ص250.

)203( حممود شكر أبو خرة، تاريخ العشائر، ورقة 19.
اع بمقر عمله يف منطقة اجلزائر بتاريخ 2014/3/22. )204( مقابلة شخصيَّة مع مجيل مهدّي هزَّ

ة، وق��ام بتخريب طريق  ة اهلنديَّ )205( أش��كح الفيح��ان: م��ن زعمء الثورة الذين اس��تولوا عىل س��دَّ
ات الربيطانيَّة، لكن خالل تلك األح��داث انترش خرب حرق  )بغ��داد- ِحلَّة(؛ لعرقلة س��ي الق��وَّ
اع  موا به هزَّ دار عمران الزنبور إىل الربيطانيِّني الذين استش��اطوا غضًب��ا؛ ألنَّه كان عمليهم، واهتَّ
اع املحميد، وبعد معركة عنيفة بني الربيطانيِّني  املحمي��د، وخرجوا من مدينة احِللَّة؛ حلرق دار هزَّ
اع، ختلَّص دار ه بع��د أن تكبَّد الطرفان خس��ائر كبية يف  ار بقي��ادة أش��كح وابن أخيه ه��زَّ والث��وَّ

د عّل محزة األسدّي، املصدر السابق، ص122. ات. للمزيد ُينظر: إسالم حممَّ األرواح واملعدَّ
اع يف داره بناحية الني��ل منطقة الصيَّاحيَّ��ة بتاريخ  )206( مقابل��ة ش��خصيَّة م��ع ماج��د إبراهي��م اهل��زَّ

2014/2/17، وهو شيخ عشية املعامرة.
)207( عامر تاج الدين، تاريخ األحزاب واجلمعيات السياسيَّة يف احِللَّة 1908-1958، ص275.

اع بتاريخ 2014/4/25. )208( مقابلة شخصيَّة مع مجيل مهدّي هزَّ
د رش��يد عبَّاس، عبد الوهاب مرجان أرسته وس��يته، جملَّة جامع��ة بابل، املجلَّد6، العدد  )209( حممَّ

ل، 2000، ص47. األوَّ
)210( ع��ّل صالح الكعبّي، ش��ذرات من تاريخ ُأرس عش��ائر احِللَّة، مطبعة الكوث��ر، بغداد، 2004، 

ص43.
)211( عبد الرضا عبود احِلميّي، ملحات من تاريخ احِللَّة، مطبعة الضياء، النجف األرشف، 2012، 

ص347.



اِث احللِّّي. السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس مٌة ُتعنى بالترُّ 219جملٌَّة فصليٌَّة حمكَّ

اأ.د. وفاء كاظم ما�صي الكندّي//م.م. اأحمد �صالح حذية املعمورّي

)212( حس��ن أمح��د إبراهيم املعمورّي، عبد الوهاب مرجان، رس��الة ماجس��تي غي منش��ورة، كليَّة 
الربية، جامعة بابل، 2007، ص8.

ته��ا، دار البيض��اء للطباع��ة، النج��ف، 2013،  هت��ا بيوتاهت��ا أزقَّ ��ة حمالَّ ��د ه��ادي، احِللَّ  )213( حممَّ
ص180.

)214( جريدة الزمان، بغداد، العدد 4545، 28 أيلول 1952.
)215( حنَّا بطاطو، املصدر السابق، ص83.

)216( عبد الرضا احلميّي، املصدر السابق، ص349.
د هادي، املصدر السابق، ص180. )217( حممَّ

)218( حسن أمحد إبراهيم املعمورّي، املصدر السابق، ص12.
د هادي، املصدر السابق، ص180. )219( حممَّ

)220( حسن أمحد إبراهيم املعمورّي، املصدر السابق، ص12.
د رشيد عبَّاس، عبد الوهاب مرجان، ص49. )221( حممَّ

)222( حسن أمحد إبراهيم املعمورّي، املصدر السابق، ص26-25.
��ة 1958-1908،  )223( عام��ر جابر ت��اج الدين، تاريخ األح��زاب واجلمعيَّات السياس��يَّة يف احِللَّ

ص266.
يَّة من الزمن الصعب يف القرن العرشين، دار الفرات اإلعالميَّة،  )224( عبد الرضا عوض، أوراق ِحلِّ

بابل، 2009، ص189.
��ة 1958-1908،  )225( عام��ر جابر ت��اج الدين، تاريخ األح��زاب واجلمعيَّات السياس��يَّة يف احِللَّ

ص282.
ة عبد الوهاب عبد الزراق  ة االس��تيالء، عنوان امللفَّ )226( د.ك.و. وزارة اإلص��الح الزراعّي، مديريَّ

ة 42574/483، و158، 1960، ص198. مرجان، رقم امللفَّ
د، املصدر السابق، ص31. )227( عمد كريم عكوب حممَّ

)228( حسن أمحد إبراهيم املعمورّي، املصدر السابق، ص36-34.
اد، موسوعة أعالم احِللَّة منذ تأسيس احِللَّة حتى عام 2000، مكتب أفق للطباعة،  )229( س��عد احلدَّ

بابل، 2001، ص170.
ة. )230( د.ك.و. إضبارة عبد الوهاب التقاعديَّ
)231( مي برّي، املصدر السابق، ص289.

د، املصدر السابق، ص32. )232( عمد كريم عكوب حممَّ
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يَّة يف نصف قرن )1958-1908(،  )233( س��تَّار نوري العبهُّودّي، األحزاب والنخبة السياس��يَّة احِللِّ
ص181.

)234( ستَّار علك الطفيّل، املصدر السابق، ص42.
)235( مي برّي، املصدر السابق، ص234.

��و، املصدر الس��ابق، ص192-204؛ س��تَّار علك الطفيّل، املصدر السابق،  )236( نزار توفيق احلسهُّ
ص43.

��ة 1958-1908،  )237( عام��ر جابر ت��اج الدين، تاريخ األح��زاب واجلمعيَّات السياس��يَّة يف احِللَّ
ص282.

د هادي، املصدر السابق، ص347. )238( حممَّ
��ة أوراق فراتيَّ��ة، دار الفرات، العدد  ��ة يف ثورة العرشين، جملَّ )239( ُينظ��ر: عدنان س��مكة، دور احِللَّ

الثالث، السنة الثالثة، 2012، ص100.
��ة 1958-1908،  )240( عام��ر جابر ت��اج الدين، تاريخ األح��زاب واجلمعيَّات السياس��يَّة يف احِللَّ

ص282.
ة  ��ة املقري��ن إبراهي��م وحس��ن وأمحد املطيي، رق��م امللفَّ )241( د.ك.و. وزارة لزراع��ة، عن��وان امللفَّ
 ،1964  ،27 وثيق��ة  املقري��ن،  تع��ود  الت��ي  األرايض  تس��جيل  موض��وع   ،420701/281 

ص34.
ة وفنيَّة 1858-1958، ص188. )242( عامر جابر تاج الدين، احِللَّة ملحات اجتمعيَّة وإداريَّ

)243( املصدر نفسه، ص303.
��ة 1958-1908،  )244( عام��ر جابر ت��اج الدين، تاريخ األح��زاب واجلمعيَّات السياس��يَّة يف احِللَّ

ص285.
ة  ��ة املقري��ن إبراهي��م وحس��ن وأمحد املطيّي، رق��م امللفَّ )245( د.ك.و. وزارة الزراع��ة، عن��ون امللفَّ

420701/281، وثيقة 32، ص53.
)246( عامر جابر تاج الدين، األحزاب واجلمعيَّات السياسيَّة يف احِللَّة 1908-1958، ص284.

)247( ستَّار علك الطفيّل، املصدر السابق، ص43.
يَّة يف نصف قرن )1958-1908(،  )248( س��تَّار نوري العبهُّودّي، األحزاب والنخبة السياس��يَّة احِللِّ

ص160.
اق احلس��نّي، تاريخ الوزارات العراقيَّة، ج10، ص318-324؛ عّل صالح الكعبّي،  )249( عبد الرزَّ

نواب ألوية احِللَّة والديوانيَّة والنارصيَّة، ص58.
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يَّة يف نصف قرن )1958-1908(،  )250( س��تَّار نوري العبهُّودّي، األحزاب والنخبة السياس��يَّة احِللِّ
ص160.

هم  )251( بني أس��د: قبيلة عربيَّة عدنانيَّة، تعدهُّ من أكرب القبائل العربيَّة واقدمها، يعود نس��بها إىل جدِّ
أسد بن خزيمة، إذ تلتقي قبيلة بني أسد مع قريش بجدٍّ واحد، هو خزيمة بن مدركة، فهي قبيلة 
م��ألت األرض بطوًن��ا، إذ ظلَّت حمافظة عىل اس��مها وأجمادها وكياهنا، يمت��دهُّ موطنها من أقص 
شمل شبة اجلزيرة العربيَّة وصواًل إىل العراق، للمزيد ُينظر: عّل الكعبّي: عشائر دجلة والفرات، 

ص20.
)252( عامر جابر تاج الدين، األحزاب واجلمعيَّات السياسيَّة يف احِللَّة 1908-1958، ص249.

د هادي، املصدر السابق، ص130. )253( حممَّ
)254( عبد الرضا احلميّي، املصدر السابق، ص201.

)255( املصدر نفسه، ص202.
)256( املس بيل، املصدر السابق، ص99.

)257( عامر جابر تاج الدين، األحزاب واجلمعيَّات السياسيَّة يف احِللَّة 1908-1958، ص249.
يَّة يف نصف قرن )1958-1908(،  )258( س��تَّار نوري العبهُّودّي، األحزاب والنخبة السياس��يَّة احِللِّ

ص171.
د هادي، املصدر السابق، ص103. )259( حممَّ

��ة 1958-1908،  احِللَّ السياس��يَّة يف  الدي��ن، األح��زاب واجلمعيَّ��ات  ت��اج   )260( عام��ر جاب��ر 
ص161.

)261( مي برّي، املصدر السابق، ص234.
)262( عّل صالح الكعبّي، نواب ألوية احِللَّة والديوانيَّة والنارصيَّة، ص64.

يَّة يف نصف قرن )1958-1908(،  )263( س��تَّار نوري العبهُّودّي،، األحزاب والنخبة السياسيَّة احِللِّ
ص172.

)264( مي برّي، املصدر السابق، ص344.
)265( املصدر نفسه، ص271.

اوّي، تاريخ العراق بني احتاللني، ج7، ص31. )266( عبَّاس العزَّ
د هادي، املصدر السابق، ص272. )267( حممَّ

ة اس��تيالء موس��ى علوان احلاج سعدون، رقم  )268( د.ك.و. وزارة اإلصالح الزراعّي، عنوان امللفَّ
ة 420720/242، موضوع قرار استيالء، وثيقة 17، ص24. امللفَّ
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د هادي، املصدر السابق، ص271. )269( حممَّ
)270( دف��ردار: كلم��ة تركيَّة تعن��ي رئيس موظَّفي الواردات واخلزينة يف الوالية. س��تيفن هيمس��ل 

لونكريك، املصدر السابق، ص424.
)271( ع��ّل رض��ا الالز: ولد يف طرابزون الواقعة عىل البحر األس��ود ع��ام 1779، وينتمي إىل قبيلة 
الالز أو الالظ، وقد اتَّصف هذا الوايل بالقس��وة التي اس��تعملها ضدَّ اململيك، وذبح منهم نحو 
مائتي مملوك، ومن بينهم ابن داود باش��ا، إالَّ أنَّه أحس��ن معاملة داود باش��ا؛ إذ حافظ عىل حياته 
وجعله يرحل إىل اسطنبول بسالم، كم اتَّصف بميله للطرق الصوفيَّة والسيم الطريقة البكتاشيَّة 
ا شديًدا. تويفِّ يف اسطنبول عام 1846. للمزيد ُينظر:  ة االثني عرش غلواًّ التي تغايل يف حبِّ األئمَّ
اوّي، تاريخ العراق بني احتاللني، ج7، ص19؛ س��تيفن هيمسل لونكريك، املصدر  عبَّاس العزَّ

السابق، ص322.
اوّي، تاريخ العراق بني احتاللني، ج7، ص30. )272( عبَّاس العزَّ

د هادي، املصدر السابق، ص272. )273( حممَّ
ة يف القرن التاس��ع عرش، فضاًل عن سكنها األصّل يف  )274( الرباجع: عش��ية س��كنت منطقة اهلنديَّ
ة. للمزيد ُينظر: عبد اجلليل  ارة، ويتبع أفرادها عش��ية أل فتلة وبني حس��ن يف منطقة اهلنديَّ الدغَّ

الطاهر، املصدر السابق، ص41.
د هادي، املصدر السابق، ص131. )275( حممَّ

)276( املس بيل، املصدر السابق، ص400-399.
سها جمموعة من أعيان الش��يعة يف بغداد بعد موافقة السلطات العثمنيَّة  ة: أسَّ )277( املدرس��ة اجلعفريَّ
التي اش��رطت أن يكون اس��مها )مكتب اجلعفرّي العثميّن(، وبعد عام 1917 ُعِرفت باملدرسة 
ن، ومصطفى كبَّة وغيهم.  د حسني اجلوهر، واحلاج سلمن أبو التمَّ ة، ومن أعضائها حممَّ اجلعفريَّ

للمزيد ُينظر: املس بيل، املصدر السابق، ص39.
)278( املصدر نفسه، ص430.

��ة 1958-1908،  )279( عام��ر جابر ت��اج الدين، تاريخ األح��زاب واجلمعيَّات السياس��يَّة يف احِللَّ
ص251.

)280( عّل صالح الكعبّي، نواب ألوية احِللَّة والديوانيَّة والنارصيَّة، ص54.
)281( مقابلة شخصيَّة مع عبد الرزاق جعفر رشيف يف مدينة احِللَّة بتاريخ 2014/4/20.

د هادي، املصدر السابق، ص131. )282( حممَّ
)283( عامر جابر تاج الدين، ملحات اجتمعيَّة من تاريخ احِللَّة، ص345.
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)284( عبد الرضا عوض، تاريخ غرفة جتارة احِللَّة 1949-2008، إصدار غرفة جتارة بابل، 2008، 
ص142-141.

يَّة يف نصف قرن )1958-1908(،  )285( س��تَّار نوري العبهُّودّي، األحزاب والنخبة السياس��يَّة احِللِّ
ص55.

ر، نزحت من نجد، وكانت منازهلا يف منطقة الوسعة  )286( عشية األگرع: يرجع أصلها إىل قبيلة شمَّ
ب��ني حائل والنجف، ومازالت حتتفظ باس��مها حتَّى الي��وم. ُينظر: ثامر عبد احلس��ني العامرّي، 

موسوعة العشائر العراقيَّة، ج1، دار الشؤون الثقافيَّة، بغداد، 1992، ص253.
مة حسن  ، الرحلة الدينيَّة يف األقطار العربيَّة والعواصم اإلس��الميَّة للمجاهد العالَّ ّ )287( حييى احِللِّ

علوش، ج1، مطبعة القفار، النجف، 1966، ص119.
ة والتارخييَّة، ص13. يَّة، مركز الدراسات احلضاريَّ ار، خصائص اللهجة احِللِّ د عّل النجَّ )288( أسعد حممَّ

)289( املس بيل، املصدر السابق، ص99.
)290( املصدر نفسه، ص276.

ة  )291( د.ك.و. وزارة الزراع��ة واإلص��الح الزراعّي، عنوان املقرة رجيبة ساس��ون دانيال، رقم امللفَّ
420700/451، موضوع قرار استيالء، وثيقة 24، 1962، ص39.

د هادي، املصدر السابق، ص238. )292( حممَّ
��ة 1958-1908،  )293( عام��ر جابر ت��اج الدين، تاريخ األح��زاب واجلمعيَّات السياس��يَّة يف احِللَّ

ص316.
��ة بتاريخ  ��د أمني عب��د القادر ج��ربان يف مق��رِّ عمل��ه يف مركز احِللَّ )294( مقابل��ة ش��خصيَّة م��ع حممَّ

2014/5/11، مواليد 1957.
��ة 1958-1908،  )295( عام��ر جابر ت��اج الدين، تاريخ األح��زاب واجلمعيَّات السياس��يَّة يف احِللَّ

ص317.
د هادي، املصدر السابق، ص193. )296( حممَّ

)297( مقابلة شخصيَّة مع لؤي رشيف يف مدينة احِللَّة بتاريخ 2014/4/21.
ة 12أ/420701، موضوع  ة مقر خميف كتاب، رقم امللفَّ )298( د. ك.و. وزارة الزراع��ة، عنوان امللفَّ

ة االستيالء تقدير مساحة االستيالء، وثيقة 25، 1961، ص36. مديريَّ
)299( للمزيد ُينظر: عبد الرضا احلميّي، املصدر السابق، ص260.

)300( حس��ن لطيف كاظم الزبيدّي، موسوعة األحزاب العراقيَّة، مطبعة املعارف، بيوت، 2007، 
ص56.
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��ة 1958-1908،  )301( عام��ر جابر ت��اج الدين، تاريخ األح��زاب واجلمعيَّات السياس��يَّة يف احِللَّ
ص320.

)302( خفاجة: من العش��ائر التي هلا ثقل كبي يف العراق، يرجع نس��بها إىل العدنانيَّة، وهي منترشة يف 
معظم ألوية العراق، وكانت هلم إمارة العراق، ورئيسهم عمران بن شاهني. للمزيد ُينظر: عبَّاس 

اوّي، عشائر العراق، ج4، ص89. العزَّ
)303( عبد الرضا احلميّي، املصدر السابق، ص186.

د هادي، املصدر السابق، ص26. )304( حممَّ
)305( عبد الرضا احلميّي، املصدر السابق، ص198.

)306( املس بيل، املصدر السابق، ص98.
ة  )307( أبو خرة، حممود ش��كر، كنوز املايض، املخطوطة حمفوظة يف مركز بابل للدراس��ات احلضاريَّ

والتارخييَّة، جامعة بابل، 1992، ورقة41.
)308( عّل الكعبّي، عشائر دجلة الفرات، ص621.
)309( عبداجلليل الطاهر، املصدر السابق، ص143.

د بن احلس��ن املدعو بالس��يِّد املهدّي احلس��ينّي الش��هي بالقزوينّي  )310( هو معزِّ الدين أبو جعفر حممَّ
د الباقر بن جعفر بن أيب احلس��ني  د بن احلس��ني بن أيب القاس��م بن حممَّ )الكبي( ابن أمحد بن حممَّ
د املدعو  ابن عّل بن زيد بن عّل الغرايّب بن حييى املدعو ب�)العنرب( ابن أيب القاسم بن عّل بن حممَّ
أيب ال��ربكات ب��ن أيب جعفر أمحد بن زيد بن عّل الش��اعر املعروف باحل��ميّن النائب عن اإلمام يف 
ل ب��ن زيد بن عّل بن  د الكريم املفضَّ د اخلطيب بن جعفر الش��اعر ب��ن حممَّ )أمِّ الق��رى( اب��ن حممَّ
احلس��ني ابن اإلمام عّل بن أيب طالب. للمزيد ُينظر: طالب محَّادي حس��ني اجلنايب، السيِّد 
د مهدّي القزوينّي ودوره االجتمعّي واالقتصادّي والس��يايّس )1846-1916م(، رس��الة  حممَّ

ماجستي غي منشورة، كليَّة الربية، جامعة بابل، 2007، ص16.
)311( عّل صالح الكعبّي، نواب ألوية احِللَّة والديوانيَّة والنارصيَّة، ص158.

اق احلسنّي، تاريخ الوزارات العراقيَّة، ج10، ص312-316؛ ستَّار نوري العبهُّودّي،  )312( عبد الرزَّ
يَّة يف نصف قرن )1908-1958(، ص158. األحزاب والنخبة السياسيَّة احِللِّ

��ة 1958-1908،  )313( عام��ر جابر ت��اج الدين، تاريخ األح��زاب واجلمعيَّات السياس��يَّة يف احِللَّ
ص310.

ا الباق��ي من مس��احة األرايض  )314( تبل��غ ملكيَّ��ة ناي��ف اجلري��ان وح��ده )108174( دون��م، أمَّ
ع��ة عىل أفراد العائلة ومنه��م فارس اجلريان ملكيَّته )4718( دون��م من مقاطعتني )14- فموزَّ
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19( املدحتي��ة. د.ك. و. وزارة اإلص��الح الزراعّي، اهليئة العليا لإلص��الح الزراعّي، رقم امللّفة 
ة املقر فارس اجلريان، وثيقة رقم )47(، موضوع إعالن خضوع  420701/188، عن��وان امللفَّ
ك��ني للقانون، بتاري��خ 1961/1/9، ص85؛ حنَّا بطاطو، املصدر الس��ابق، ص85؛ عبد  املالَّ

ة البهيَّة من تاريخ املدحتية، ص57. الرضا عوض، الدرَّ
ّ يف تاريخ العراق املعارص، ص22. ل وزير ِحلِّ اك أوَّ )315( حييى كاظم املعمورّي، الشيخ سلمن الربَّ
عة بني عبد الوهاب مرجان وورثة عبد اجلليل مرجان. للمزيد  )316( إنَّ هذه املس��احة املذكورة موزَّ
ة  ��ة، رق��م امللفَّ ��ة االس��تيالء والتوزي��ع العامَّ ُينظ��ر: د، ك.و. وزارة اإلص��الح الزراعّي/مديريَّ
ة عبد الوهاب مرجان، وثيقة 180، كتاب استيالء املرقم 5339  420701/483، عنوان امللفَّ
��ة، املوضوع املبارشة  ��ة اإلصالح الزراعّي للواء احِللَّ ه إىل مديريَّ بتاري��خ 1959/11/19 موجَّ

باالستيالء عىل أرايض، ص241؛ حنَّا بطاطو، املصدر السابق، ص85.
ة 483/ 420701، عنوان  )317( د، ك.و. وزارة اإلصالح الزراعّي/مترفيَّة لواء احِللَّة، رقم امللفَّ
��ة عبد الوه��اب مرجان، وثيق��ة 142، 1960، ص181؛ مقابلة ش��خصيَّة مع عبد الرزاق  امللفَّ

جعفر عبد الرزاق رشيف، 2014/4/20.
)318( حنَّا بطاطو، املصدر السابق، ص85.

)319( مقابلة ش��خصيَّة مع الشيخ صالح عيس��ى عمران الزنبور بتاريخ 2013/11/23؛ د.ك.و. 
وزارة الداخليَّة، عنوان إجيار أرايض املحاويل، املصدر السابق، ص201.

��ة  امللفَّ رق��م  ��ة،  العامَّ والتوزي��ع  االس��تيالء  ��ة  الزراعّي/مديريَّ اإلص��الح  وزارة  ك.و.  د،   )320(
ة عبد الوهاب مرجان، وثيقة 180، كتاب استيالء املرقم 5339  420701/483، عنوان امللفَّ
��ة اإلصالح الزراعّي للواء احِللَّة، وثيقة 56، 1962،  ه إىل مديريَّ بتاريخ 1959/11/19 موجَّ

ص84؛ مقابلة شخصيَّة مع الشيخ مغي نر الفيصل يف 12/12/ 2013، مواليد 1952.
��ة  امللفَّ رق��م  ��ة،  العامَّ والتوزي��ع  االس��تيالء  ��ة  الزراعّي/مديريَّ اإلص��الح  وزارة  ك.و.  د.   )321(
بتاري��خ  ��م 3463  املرقَّ الكت��اب  الوه��اب مرج��ان،  ��ة عب��د  امللفَّ 420701/483، عن��وان 
��ة اإلص��الح الزراع��ّي يف ل��واء احِللَّة، وثيق��ة 166، موضوع  ��ة إىل مديريَّ 1960/5/7، املوجَّ
رها، مطبعة  تقدير أرايض، ص226؛ س��عد كاظم املوىل، تأس��يس غرفة جتارة بابل ومراحل تطوهُّ
اع،  غرف��ة جت��ارة بابل، باب��ل، 2009، ص161؛ مقابلة ش��خصيَّة مع الش��يخ مجيل مه��دّي اهلزَّ

.2014/4/5
ة املقر خميف الكتاب،  ة 2أ/420701، عنوان امللفَّ )322( د. ك. و. وزارة اإلصالح الزراعّي، رقم امللفَّ
ة اإلصالح  ة املرقَّم 7739 يف 1962 املرسل إىل مديريَّ ة االس��تيالء العامَّ وثيقة 19، كتاب مديريَّ
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الزراعّي للواء احِللَّة، املوضوع حتقيق االستيالء عىل أرايض املقر خميف الكتاب اخلليل، ص21.
��ة  امللفَّ رق��م  ��ة،  العامَّ والتوزي��ع  االس��تيالء  ��ة  الزراعّي/مديريَّ اإلص��الح  وزارة  ك.و.  د،   )323(
��ة عبد الوهاب مرجان، وثيقة 186، كت��اب رقم 6036 بتاريخ  420701/483، عن��وان امللفَّ
ة اهليئة العليا لإلصالح الزراعّي، طلب إاعالن اسم مقرة،  ه إىل س��كرتاريَّ 1959/12/2، موجَّ

ص256؛ مقابلة شخصيَّة مع عبد الرزاق جعفر عبد الرزاق رشيف، 2014/4/20.
)324( عّل صالح الكعبّي، نفس ثائرة الش��يخ علوان العبهُّود اجلبورّي، ص22؛ مقابلة ش��خصيَّة مع 

الشيخ سعد محزة علوان يف 2014/3/8، مواليد 1962.
)325( علوان احلاج سعدون كان يملك )38( ألف دونم، وبموجب قوانني التسوية لسنة 1936 نزل 
إىل )12( ألف دونم. مقابلة شخصيَّة مع الشيخ صربي مگطوف آل عبَّاس، يف 2011/7/30، 

د سهيل، بتاريخ 2014/4/2. نقاًل عن: حممود حممَّ
��ة  ��ة، رق��م امللفَّ ��ة االس��تيالء والتقدي��ر العامَّ )326( د. ك. و. وزارة اإلص��الح الزراع��ّي، مديريَّ
ة اس��تيالء موسى العلوان احلاج سعدون، قرار استيالء رقم )5(  420720/424، عنوان امللفَّ

خ يف 1962/9/2، وثيقة 35، ص80. املؤرَّ
)327( مقابلة شخصيَّة مع الشيخ عّل عبَّاس محدان اجلنايّب، مواليد 1942، يف مضيف الشيخ عدنان 
عبد املنعم الرشيد؛ مقابلة شخصيَّة مع أركان عبد املنعم الرشيد، مواليد 1959، 2014/3/7.
ة 420701/281، عنوان  ة، رقم امللفَّ ة االستيالء والتقدير العامَّ )328( د.ك.و. وزارة الزراعة، مديريَّ
املقر إبراهيم وأمحد وحسن املطيّي، وثيقة 69، طلب إخضاع مقرين، بتاريخ 1961/2/15، 

ص104.
)329( مقابلة شخصيَّة مع الشيخ مهدّي منفّي آل ديبِّ يف داره بتاريخ 2014/4/16.

��ة املقر خميف  ��ة 2أ /420701، عن��وان امللفَّ )330( د. ك. و. وزارة اإلص��الح الزراع��ّي، رق��م امللفَّ
ة  ة املرقم 7739 يف 1962 املرس��ل إىل مديريَّ ة االس��تيالء العامَّ الكتاب، وثيقة 29، كتاب مديريَّ

اإلصالح الزراعّي للواء احِللَّة،املوضوع إرسال جدول مقرين، 1962، ص35.
��ة 420700/451،  ة، رقم امللفَّ ة الدي��وان العامَّ )331( د.ك.و. وزارة اإلص��الح الزراع��ّي، مديريَّ
عن��وان املقرة رجيبة ساس��ون داني��ال، وثيقة رق��م )23(، موضوع ملحق قرار ص��ادر من جلنة 

االستيالء الثانية يف احِللَّة، بتاريخ 1959/8/17، ص17.
ة املقر خميف الكتاب خميف، وثيقة 27، ص32. )332( املساحة املشمولة بقرار اإلصالح. امللفَّ
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امل�صادر واملراجع

: الوثائق غري املن�صورة املحفوظة يف دار الكتب والوثائق لاً اأوَّ

ات وزارة الداخليَّة: ملفَّ
ة 9745 / 32050، 1941.. 1 ة تعني الشيوخ والساكيل، رقم امللفَّ ملفَّ

ات وزارة الزراعة: ملفَّ
ة 420720/424، 1959.. 1 ة موسى العلوان احلاج سعدون، رقم امللفَّ ملفَّ
ة 12أ/420701، 1961.. 2 ة املقر خميف الكتاب، رقم امللفَّ ملفَّ
ة 420701/281، 1961.. 3 ة املقرين إبراهيم وأمحد وحسن املطيّي، رقم امللفَّ ملفَّ
ة 420700/451، 1962.. 4 ة املقرة رجيبة ساسون دانيال، رقم امللفَّ ملفَّ
ة 188/ 420701،بتاريخ 1961.. 5 ة املقر فارس اجلريان، رقم امللفَّ ملفَّ
ة 483/ 420701، 1960.. 6 ة عبد الوهاب مرجان، رقم امللفَّ ملفَّ
ة.. 7 اضبارة عبد الوهاب مرجان التقاعديَّ

املخطوطات:
حممود ش��كر أبو خرة، تاريخ العشائر التي اس��توطنت خارج مدينة احِللَّة ممَّن عرفتهم قبل . 1

وبعد تأسيس��ها والُقرى ذات الِقَدم املحيطة بمركز املدين��ة، خمطوطة حمفوظة يف مركز بابل 
ة والتارخييَّة، جامعة بابل، 1992. للدراسات احلضاريَّ

ة . 2 حممود شكر أبو خرة، من كنوز املايض، خمطوطة حمفوظة يف مركز بابل للدراسات احلضاريَّ
والتارخييَّة، جامعة بابل، 1995.
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ا: الر�صائل والأطاريح اجلامعيَّة ثانياً
أمحد حس��ن إبراهيم، عبد الوهاب مرجان ودورة الس��يايّس يف الع��راق حتَّى عام 1958، . 1

رسالة ماجستي غي منشورة، كليَّة الربية، جامعة بابل، 2007.
ك، عش��ائر منطق��ة الفرات األوس��ط 1924-1941 )دراس��ة . 2 حس��ن عّل عبد اهلل الس��مَّ

سياسيَّة(، أطروحة دكتوراه غي منشورة، جامعة البرة، 1995.
رات السياسيَّة يف العراق وموقف النخبة السياسيَّة . 3 س��تَّار علك عبد الكاظم الطفيّل، التطوهُّ

الربملانيَّة يف لواء احِللَّة منها 1939-1958، رس��الة ماجس��تي غي منش��ورة، كليَّة الربية، 
جامعة بابل، 2003.

د مهدّي القزوينّي ودوره االجتمعّي واالقتصادّي . 4 طالب محَّادي حسني اجلنايّب، السيِّد حممَّ
والس��يايّس )1846-1916م(، رسالة ماجستي غي منش��ورة، كليَّة الربية، جامعة بابل، 

.2007
عطيَّة دخيل الطائّي، احِللَّة من س��نة 1914-1921، أطروحة دكتوراه غي منش��ورة، كليَّة . 5

الربية )ابن رشد(، جامعة بغداد، 1998.
اد الدس��تورّي 1949-1954، رسالة ماجستي غي . 6 د، حزب االحتِّ عمد كريم عكوب حممَّ

منشورة، كليَّة الربية )ابن رشد(، جامعة بغداد، 2013.
د رش��يد عبَّ��اس، جمل��س األعي��ان العراق��ّي 1925-1958، أطروحة دكت��وراه غي . 7 حممَّ

منشورة، كليَّة الربية )ابن رشد(، جامعة بغداد، 1995.
د رش��يد عبَّ��اس، جمل��س األعي��ان العراق��ّي 1925-1958، أطروحة دكت��وراه غي . 8 حممَّ

منشورة، كليَّة الربية )ابن رشد(، جامعة بغداد، 1995.
رّي، احلياة االجتمعيَّة يف لواء احِللَّة )1932-1958م(، رس��الة . 9 د س��امي كريم الش��مَّ حممَّ

ماجستي غي منشورة، كليَّة الربية، جامعة بابل، 2012.
هيفاء عبهُّود اهليمص، الدور السيايّس لعشية البو سلطان يف ثوريت العرشين ومايس، رسالة . 10

ماجستي غي منشورة، معهد التاريخ العريّب والراث العلمّي، بغداد،2000، ص146.

بة ا: الكتب العربيَّة واملعرَّ ثالثاً
ّ مطلع القرن العرشين، دار الفرات للطباعة، بابل، 2009.. 1 أمحد الناجي، املجتمع احِللِّ
��ة . 2 يَّ��ة، مرك��ز الدراس��ات احلضاريَّ ��ار، خصائ��ص اللهج��ة احِللِّ ��د ع��ّل النجَّ  أس��عد حممَّ

والتارخييَّة.
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رات، تقديم وتعليق: كامل سلمن اجلبورّي، مطبعة العايّن، . 3 احلاج عبد الرس��ول تويج، مذكِّ
بغداد، 1987.

��ة- الديوانيَّة قب��ل 75 عاًما حياهت��م تقاليدهم . 4 الس��يِّد حس��ني عّل النجف��ّي، كربالء- احِللَّ
قبائلهم أشعارهم، الدار العربيَّة للموسوعات، بيوت، 2008.

امل��س بيل، فص��ول من تاريخ الع��راق القريب، ترمج��ة: جعفر اخليَّ��اط، الرافدين للطباعة . 5
والتوزيع، بيوت، 2010.

ثامر عبد احلس��ني العامرّي، موسوعة العش��ائر العراقيَّة، ج1، دار الشؤون الثقافيَّة، بغداد، . 6
.1992

ة، . 7 جبَّار عبد اهلل اجلويرباوّي، عشائر الفرات األوسط يف احِللَّة والديوانيَّة والسموة والنارصيَّ
ة، بغداد، 1992. مطبعة األديب البغداديَّ

ة يف العراق، مطبعة احلافظ، بغداد، 1989.. 8 مجيل إبراهيم حبيب، العشائر الزبيديَّ
حسن لطيف الزبيدّي، موسوعة األحزاب العراقيَّة، مطبعة املعارف، بيوت، 2007.. 9

ة، . 10 ة من العهد العثميّن حتى قيام اجلمهوريَّ حنَّا بطاطو، الطبقات االجتمعيَّة واحلركات الثوريَّ
از، دار احلياة، القاهرة، 2011. ل، ترمجة: عفيف الرزَّ الكتاب األوَّ

ل، ال��دار العربيَّ��ة . 11 ��د األوَّ خال��د عب��د املنع��م الع��اين، موس��وعة الع��راق احلدي��ث، املجلَّ
للموسوعات، بغداد، 1977.

يَّة يف نصف قرن )1958-1908( . 12 ستَّار نوري العبهُّودّي، األحزاب والنخبة السياسيَّة احِللِّ
ة والتارخييَّة، 2012. مطبعة دار الصادق، مركز بابل للدراسات احلضاريَّ

س��تَّار نوري العبهُّودّي، املجتمع العراقّي يف سنوات االنتداب الربيطايّن )1932-1920(، . 13
ج1، ط2، دار املرتىض للطباعة، بغداد، 2008.

ستيفني هيمس��ل لونكريك، أربعة قرون من تاريخ العراق احلديث، ترمجة: جعفر اخليَّاط، . 14
ط5، الرافدين للطباعة والنرش والتوزيع، بيوت، 2004.

اد، موس��وعة أع��الم احِللَّة منذ تأس��يس احِللَّة حت��ى ع��ام 2000، مكتب أفق . 15 س��عد احل��دَّ
للطباعة، بابل، 2001.

رها، مطبعة غرف��ة جتارة بابل، . 16 س��عد كاظم املوىل، تأس��يس غرفة جتارة باب��ل ومراحل تطوهُّ
بابل، 2009.

د عّل محزة األسدّي، احِللَّة خالل ثورة العرشين، دار الصادق، مركز الدراسات . 17 سالم حممَّ
ة والتارخييَّة، جامعة بابل، 2012. احلضاريَّ
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ل الفاضل امل��وح من رجال الث��ورة العراقيَّة 1920، . 18 رات احل��اج صالَّ ل املوح، مذكِّ ص��الَّ
تقديم: كامل سلمن اجلبورّي، مطبعة العايّن، بغداد، 1986.

عامر جابر تاج الدين، تاريخ األحزاب واجلمعيَّات السياسيَّة يف احِللَّة 1908-1958، دار . 19
ة،بغداد، 2007. الشؤون الثقافيَّة العامَّ

ة وفنيَّة 1858-1958، وزارة الثقافة، . 20 عامر جابر تاج الدين، احِللَّة ملحات اجتمعيَّة وإداريَّ
بغداد، 2012.

اوّي، تاري��خ العرق ب��ني احتالل��ني، ج4، ج7، مكتبة احلض��ارات، بيوت، . 21  عبَّ��اس الع��زَّ
د.ت.

اوّي، عشائر العراق، ج3، مكتبة النهضة، بغداد، د.ت.. 22 عبَّاس العزَّ
عبد اجلبَّار الفارس، عامان يف الفرات األوسط، مطبعة الراعي، النجف، 1935.. 23
ي لدائرة االس��تخبارات الربيطانيَّة عن العش��ائر والسياسيَّة، . 24 عبد اجلليل الطاهر، تقرير رسِّ
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