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�س البحث ملخَّ

ة للمدحتيَّ��ة يف العهد  ��ة واالقتصاديَّ درس ه��ذا البح��ث جمم��ل األوض��اع األداريَّ
العث��اميّن األخ��ري؛ ملا متيَّزت به من ثقل عش��ائرّي واجتامعّي وس��يايّس منذ تأسيس��ها يف 
عه��د ال��وايل العثاميّن مدحت باش��ا، فضاًل عن كوهن��ا ذات إرث حض��ارّي؛ الحتوائها 
ة   ع��ى املواقع الدينيَّة، وم��ن أبرزها مرقد اإلمام احلمزة، والعدي��د من املواقع األثريَّ

األخرى.

ل األوضاع السياسيَّة  مة وخامتة وثالثة مباحث، درس األوَّ ��م البحث عى مقدِّ ُقسِّ
يف املدحتيَّ��ة، يف ح��ني تن��اول املبحث الثاين  مدين��ة املدحتيَّة من حيث املوقع والتس��مية 
ومعامله��ا الدينيَّة واحلضارية، والوض��ع اإلدارّي، واختصَّ املبح��ث الثالث باألوضاع 

ة يف ناحية املدحتيَّة 1914-1869. االقتصاديَّ
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Abstract

This research studied the overall administrative and 

economic conditions of Madhatiyeh in the last Ottoman era 

because it was characterized by its clan, social and political 

status since its establishment during the reign of the Ottoman 

governor Midhat  Pasha, as well as the fact that it possesses a 

cultural heritage because it contains religious sites, most notably 

the shrine of Imam Hamza (peace be upon him), and many Other 

archaeological sites.

The research was divided into an introduction, a conclusion, 

and three sections. The first topic studied the political 

conditions in the city, while the second topic dealt with the 

city of Madhatiyeh in terms of its location, name, religious and 

cultural landmarks, and the administrative status of the city. The 

third topic was concerned with the economic conditions in the  

Al- Madhatiyeh sub-district for the period 1869-1914.
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املبحث الأوَّل

الأو�شاع ال�شيا�شية يف املدحتيَّة 1914-1869

كانت عش��ائر املدحتيَّة، وعى رأس��ها عشرية البو س��لطان)1(، تتَّسم بروح البداوة، 
��ل بني دجلة والف��رات؛ بحًثا عن ُس��بل العيش، ممَّ��ا أدَّى إىل خروجها عى  وكث��رة التنقُّ

الدولة العثامنيَّة تارًة، والوقوف معها تارًة أخرى)2(.

أمجعت العش��ائر عام 1870م، وعى رأس��هم عش��رية البو س��لطان ممثَّلة بشيخهم 
��د وال��د الش��يخ اهليمص، وش��يخ عش��ائر اجلبور الش��يخ خليل  الش��يخ عبَّ��اس املحمَّ
لوا  اجلوازرّي، وعش��ائر أخرى، بالقيام بالثورة ضد الس��لطات احلكوميَّ��ة، بعد أن تنصَّ
تهم، وإزاء ذل��ك مل تقف الدولة العثامنيَّ��ة مكتوفة األيدي  ع��ن دفع الرضائ��ب التي بذمَّ

)1( انتس��بت عش��رية البو س��لطان اىل قبيلة زبيد العربيَّة التي هاجرت من اليمن بس��بب الظروف 
ه القس��م األكرب منها إىل العراق؛ خلصوبة أرضه ووفرة مياهه، فانترشت قبيلة  ة، وتوجَّ االقتصاديَّ
ة املنطقة املحصورة بني أيمن هنر دجلة وأيس الفرات،  دة من العراق، وخاصَّ زبيد يف مناطق متعدِّ
عت يف مناطق أيس شطِّ احِللَّة )فرع من فروع  وبالنس��بة لعشرية البو س��لطان التابعة هلا، فقد توزَّ
ر عدد رجال عش��رية البو  ارة، إذ ُقدِّ ��ة مناطق املدحتيَّة واملحاوي��ل والدغَّ هن��ر الفرات(، وبخاصَّ
س��لطان يف هناية القرن التاسع عرش حوايل )2500( نسمة. للمزيد ُينظر: لوريمر، دليل اخلليج، 
د  القس��م اجلغرايّف، ج3، ترمجة القس��م الثقايّف ألمري قطر، الدوح��ة، )ب.ت(، ص1204، حممَّ
أمحد حممود، أحوال العش��ائر العراقيَّة وعالقتها باحلكومة 1872-1918، رسالة ماجستري غري 

منشورة، )بغداد، 1982(، ص10.
)2( هيفاء اهليمص، الدور الوطني لعش��رية البو سلطان يف ثورة العرشين وانتفاضة مايس 1941، 

مطبعة قاهر للطباعة، )د.م، 2015(، ص55.
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ة املس��لَّحة ضدَّ هذه العش��ائر، إذ تزامنت هذه  رت اس��تخدام القوَّ أمام هذه الثورة، وقرَّ
ة املدافع العثامنيَّة، ممَّا  ن العش��ائر من مواجهة قوَّ الثورة مع ثورة عش��ائر عفك، ومل تتمكَّ
متهم ش��يوخ البو س��لطان، ونتج عن هذا  جعله��ا تطلب األمان من الس��لطة، ويف مقدِّ
التمرد إلغاء اإلدارة العثامنيَّة لشاطي حطَّاب يف منطقة خيگان)1(، ونقل مركزها إىل قرية 
دات سعت الدولة العثامنيَّة اىل تقويض النظام  األمام احلمزة)2(. وعى أثر تلك التمرُّ

ة)3(. العشائرّي وحتطيمه عرب إثارة النزاعات العشائريَّ

لت يف ع��ام 1872 جلن��ة ُعِرف��ت ب�)جلنة اإلس��كان(؛ بغية تس��هيل إس��كان  ُش��كِّ
ة  ي أفندي( حماسب لواء احِللَّة، وعضويَّ العش��ائر وتوزيع األرايض عليها، برئاس��ة )حقِّ
ته��ا إج��راء املس��ح ل��ألرايض الواقعة ضم��ن الرقعة  س��تَّة م��ن املوظَّف��ني، كان��ت مهمَّ
��ة للواء، والس��يام ملكيَّة أرايض املدحتيَّة، وأرايض خي��كان الواقعة بني املدحتيَّة  اإلداريَّ
ارة، وُأعطيت ملالكيها من قبل الوايل مدحت باش��ا خالل محلة تفويض األرايض،  والدغَّ
وبمساحات متفاوتة تراوحت بني )200-800( دونم، وُطبِّق األمر أيًضا مع آل الورد 
ا املالكني  وآل حس��ن علي��وي وآل نعمة النجيب وآل الصيَّاح وبيت ضي��دان اخلربة، أمَّ
ة م��ن الدولة العثامنية،  الكب��ار فقد حصلوا ع��ى األرايض الزراعيَّة بموجب منح خاصَّ
ك، تعتمد عليهم يف تنفيذ سياستها  ًة وأنَّ سياس��تها هتدف إىل تكوين طبقة من املالَّ  خاصَّ

ة)4(. العامَّ

)1( وهي قرية تقع يف منطقة خيكان عى حافَّة شطِّ احِللَّة الرشقّي، وكانت شاطي حطَّاب مركز أدارة 
بدرج��ة ناحية، لكن ُألغي تصنيفها من الوايل مدحت باش��ا ع��ام 1870، عى أثر االضطرابات 
الت��ي حصلت بني العش��ائر واإلدارة العثامنيَّة. للمزي��د ُينظر:عبد الرضا ع��وض، احِللَّة يف ثورة 

العرشين، دار الفرات للثقافة واإلعالم، )احِللَّة، 2013(، ص95-94.
اوّي، تاريخ العراق بني احتالَلني، ج7، الدار العربيَّة للموسوعات، ص219. )2( عبَّاس العزَّ

رها، ص32. )3( عبد الرضا عوض، الشومل نشأهتا وتطوُّ
)4( عبد الرضا عوض، الشومل نشأهتا وتطورها، ص78-76.
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ة  وأدَّى تطبيق قانون منح األرايض الزراعيَّة الذي ُعِرف ب� )اللزمة()1( إىل ازدياد قوَّ
قبيلة البو سلطان والعشائر املتحالفة، ممَّا جعل هنالك مواجهة وتنافس عى األرض مع 
ًة عش��ائر اجلبور وآل جحيش وزبيد  الدولة العثامنيَّة تارًة، ومع العش��ائر األخرى، خاصَّ

األكرب، تارًة أخرى)2(.

ويف عام 1907حدثت معركة ضارية بني البو س��لطان )الزبيديِّني(، وعشائر زبيد؛ 
بس��بب خروج البو س��لطان عن سلطة رئيس��هم )رش��يد الرببويّت( ابن وادي الشفلح، 
ة ب��ني عمية امل��ريي التابعة لناحي��ة املحاويل التي  ودارت أحداثه��ا يف املنطق��ة احلدوديَّ
يس��كنها الش��يخ رش��يد الرببويّت، وأرض البو س��لطان، فحصل التصادم بينه��م، فُقتِل 
الش��يخ رشيد الرببويّت رئيس عش��ائر زبيد، وكذلك ُقتِل ابنه )عبد اهلادي(، ومن جانب 
البو س��لطان ُقتِل أوالد رئيس��هم هيمص العبَّاس، وهم شعالن وكايم وأشقاؤه محَّادي 

وخميف ودهش، فضاًل عن مقتل ما يقارب مخسامئة رجل من الطََّرَفني)3(.

ت الدولة العثامنيَّة يف سياس��تها عى أثارة املش��اكل بني العش��ائر بام تقتضيه  اس��تمرَّ
املصلح��ة، حتَّى بعد وصول االحتاديِّني)4( إىل احلك��م، ويتَّضح ذلك من خالل تفويض 

ل��ة يف نظام الطابو، بع��د أن يثبت أنَّه  ف يف األرض احلقوق املخوَّ )1( اللزم��ة: نظ��ام يعطي املت��رصِّ
ة واحدة خالل مخس��ة ع��رش عاًما، ثمَّ عليه بعد ذل��ك أن يدفع خالل عرش  زرع األرض ول��و ملرَّ
أعوام أقس��اًطا عرشة تعود خلزينة الدولة. للمزيد ينظ��ر: عبد الرزاق الظاهر، اإلقطاع والديوان 

يف العراق ومرص، مطبعة السعادة، )د.م، 1946(، ص18-17.
اوي، تاريخ العراق بني احتالَلني، ص 219. )2( عبَّاس العزَّ

رها، ص33. )3( عبد الرضا عوض، الشومل نشأهتا وتطوُّ
)4( حك��م االتِّ�حاديِّون بعد خلع الس��لطان عبد احلميد الثاين من قبل مجعيَّ��ة االتَّ�حاد والرقِّي التي 
ينتمون إليها، كانت سياستهم تقوم عى توجيه الدولة وجهة قوميَّة ال دينيَّة، والقضاء عى اخلالفة 
��اد والرقِّي من احلركة  العثامنيَّة هنائًيا. للمزيد ُينظر: س��نان صادق الس��عدّي، موقف مجعية االحتِّ

الصهيونيَّة )1889-1914(، رسالة ماجستري، كليَّة اآلداب، )جامعة بغداد، 2005(.
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لة  أرايض الب��و س��لطان إىل عش��رية اجلحيش، عى الرغم م��ن أنَّ تلك األرايض مس��جَّ
ت الطابو باس��م شيوخ عشائر البو س��لطان، إذ حدثت مواجهة بني الطََّرَفني يف  بس��جالَّ
الغبي��يش)1(، عام )1910م(، ُعِرفت بمعركة )الغبييش( نس��بًة لتلك املنطقة، ومل يتوقَّف 
ر هتدئة العش��ائر؛ ملا هلا من  القت��ال والن��زاع إالَّ بعد جميء الوايل ناظم باش��ا)2(، الذي قرَّ
تأثي�ٍر س��لبّي ع��ى الدولة العثامنيَّة، فدعا رج��ال الدين ألصدار الفت��وى)3(، فقد أصدر 
��د مهدي القزوينّي)4( فتواه الش��هرية ع��ام )1910(، الت��ي أوقفت االقتتال  الس��يَّد حممَّ
ومصادرة األموال، ومل حيدث بعد ذلك أي خالف بني عش��ائر البو س��لطان والعش��ائر 

املجاورة هلا)5(.

يمكن القول: إنَّ أوضاع املدحتيَّة يف العهد العثاميّن األخري اتَّسمت بكثرة النزاعات 
املس��لَّحة مع السلطات العثامنيَّة؛ بس��بب الرضائب، ووصلت ذروة تلك الصدامات يف 
ف احِللَّة، وقيام  ارة يف زمن مدحت باش��ا، بعد إقدام العش��ائر عى قتل متص�رِّ ثورة الدغَّ

)1( مقاطعة زراعية شامل مدينة النعامنيَّة ضمن لواء الكوت.
د ش��وكت باش��ا، فأصبح والًيا ع��ى بغداد يف مايو  )2( عيِّ���ن ع��ى والية بغداد بعد عزل الوايل حممَّ
ة، مل يس��تمرَّ طوياًل يف  دات العش��ائريَّ عام )1910(، س��عى يف بداية سياس��ته للقضاء عى التمرُّ
واليته، فقد ُعِزل يف آذار عام )1911(. للمزيد ينظر: نرض عّل الرشيف، أدارة الوايل ناظم باشا 
لوالي��ة بغ��داد 1910-1911، جملَّة كليَّة اآلداب، العدد )90(، )اجلامعة املس��تنرصية، د.ت(، 

ص149-128.
)3( ج��ودت القزوينّي، احلمزة الغ��ريّب حفيد العبَّاس بن عّل بن أيب طال��ب، ط1، اخلزائن إلحياء 

الراث، )د.م، 2014(، ص23-22.
(، وُيعدُّ زعيم مدين��ة احِللَّة الدينّي، وأحد  ب ب�)أيب املعزِّ د مهدي القزوين��ّي امللقَّ )4( هو الس��يِّد حممَّ
ج مجلة من أعيان  أع��الم العلم واألدب يف العراق، وله جمموعة مؤلَّفات دينيَّ��ة واجتامعيَّة، وخرَّ
األدب والتألي��ف، ت��ويفِّ ع��ام )1916م(. للمزي��د ينظر: ج��ودت القزوينّي، املصدر الس��ابق، 

ص65.
رها، ص 33-32. )5( عبد الرضا عوض، الشومل نشأهتا وتطوُّ
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ت النزاعات بني عشائر  ة لقمع هذه احلركة، واستمرَّ مدحت باش��ا بإرسال محلة عسكريَّ
املدحتيَّة والعش��ائر املجاورة عى ملكيَّة األرايض الزراعيَّة، ويمكن القول: إنَّ أوضاعها 

ت أواخر احلكم العثاميّن بعد عام 1910م. ة استقرَّ اإلداريَّ
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املبحث الثاين

الأو�شاع الإداريَّة يف املدحتيَّة1914-1869

1. املوقع

عند دراس��ة موق��ع أيِّ منطق��ة، ينبغي لنا التمييز ب��ني املوقع الفلك��ّي، الذي يعني 
موقع املنطقة بالنس��بة خلط��وط الطول ودوائر العرض)1(، وب��ني املوقع اجلغراف�ّي الذي 
ُيعنَى بدراس��ة املدينة وعالقتها بالنسبة للمناطق املحيطة هبا، التي تقع خارج حدودها، 

ة واجتامعيَّة وسياسيَّة)2(. وترتبط معها بعالقات اقتصاديَّ

تق��ع املدحتيَّة بني خطَّي ط��ول 44-45 رشًقا، ودائريَت عرض)32-34( ش��اماًل، 
وهي إحدى نواحي قضاء اهلاشميَّة)3( يف الوقت احلارض، إذ تبعد عنه شاماًلً بمقدار )5( 
ها من جهة الش��امل ناحية النيل بمس��افة )35( كم، وناحية املرشوع بمس��افة  كم، وحتدُّ
)60( كم، وناحية القاسم من اجلنوب الغريّب بمسافة )15( كم، ومدينة احِللَّة من الغرب 
ر ب�)80( كم)4(،   ب�)30( كم، ومن الرشق قضاء النعامنيَّة التابع ملحافظة واسط بمسافة تقدَّ

 ،)2001 )بي���روت،  العربيَّ��ة،  النهض��ة  دار  ج1،  ال�م��دن،  جغرافي��ة  عط��وي،  اهلل  عب��د   )1( 
ص27.

��ة يف ناحية املدحتيَّة، رس��الة  )2( أف��راح إبراهيم ش��مخي، العالق��ات اإلقليميَّ��ة الريفيَّة- احلرضيَّ
ماجستري )غري منشورة(، كليَّة الربية األساسيَّة، )جامعة بابل، 2009(، ص157.

)3( ُينظر ملحق رقم )1(.
)4( ناحية املدحتيَّة، األرشيف، بيانات غري منشورة، املدحتيَّة، عام 2011.
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ا مس��احة املدحتيَّ��ة فتبلغ )628( كم)1(، تبعد املدحتيَّة عن حافة ش��ط احِللَّة )4( كم،  أمَّ
وهي تقع يف أطراف اجلزيرة الفاصلة بني هنَري دجلة والفرات)2(.

2.الت�شمية

ُعرف��ت املدحتيَّة بأس��امء عديدة، منه��ا: جفطات)3(، وتعود تلك التس��مية إىل قرية 
 صغرية تقع حول مرقد األمام احلمزة)4(، ويعود تارخيها إىل عام )1800م(، وال يزيد 
ا التس��مية الثانية، فهي املدحتيَّة نس��بًة  اهنا عن )1000( نس��مة حينذاك)5(. أمَّ عدد س��كَّ
ارة)6( ضدَّ  لل��وايل مدحت باش��ا، إذ ُأطلقت عليها هذه التس��مية بعد اندالع ث��ورة الدغَّ
احلك��م العث��اميّن، والتي ُقِمعت من قبل الوايل مدحت باش��ا )7( ال��ذي اتَّ�خذ من منطقة 

ة العراقيَّة، وزارة احلكم املحلِّ�ّي، ط1، ج2، )بغداد، 1989(، ص56. )1( اجلمهوريَّ
ة البهيَّة يف تاريخ املدحتيَّة، ط1، مطبع��ة الضياء، )النجف األرشف،  )2( عب��د الرضا عوض، ال��درَّ

2006(، ص21.
)3( تعود تلك التس��مية إىل أنَّ رجاًلً ذهب إىل اآلغا، وكان الرجل وضيًعا، وقد ناداه جفطة، وهذه 
 اللفظ��ة ُتطلق عى اليشء الذي ال خري فيه، ولكنَّ الرج��ل كان فخوًرا هبا؛ ألنَّ اآلغا خاطبه هبا، 
ممَّا يعني أنَّ تس��مية جفطات جاءت لضعف هذه القرية. للمزيد ُينظر: هاش��م احلس��نّي، الدور 

الغوايل يف تاريخ األوائل والتوايل، خمطوط حمفوظ لدى مؤلِّفه، ص68.
)4( سريد رشحُه الحًقا.

��ة يف مدينة املدحتيَّة،  )5( أف��راح إبراهيم ش��مخي، التوزيع املكان�ّي الس��تعامالت األرض احلرضيَّ
رسالة ماجستري )غري منشورة(، )جامعة بابل، 2009(، ص94.

ارة عام )1869(، بعد امتناع عش��ائر عفك من تس��ديد الرضائب املفروضة  )6( حدثت ثورة الدغَّ
ف احِللَّة )توفيق بك(، الذي َق��ِدَم جلمع الرضائب، ممَّا اضطر وايل  عليه��م، وقيامه��م بقتل مترصِّ
دة. للمزيد  بغداد مدحت باش��ا إىل املجيء بنفس��ه للقضاء عى هذه الثورة، ودحر العشائر املتمرِّ
ل الفاضل املوح من رجال الث��ورة العراقيَّة 1920،  رات احلاج ص��الَّ ل املوح، مذكِّ ُينظر: ص��الَّ

تقديم وتعليق كامل اجلبوري، مطبعة العاين، )بغداد، 1986(، ص37-32.
 )7( مدحت باش��ا )1822-1883(: ولد يف األس��تانة، وبعد أن أكمل تعليمه انخرط يف س��لك= 
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جفط��ات مرك��ًزا له للقضاء عى تل��ك الثورة، وإكراًما له تمَّ حتوي��ل منطقة جفطات إىل 
يت باملدحتيَّة، بع��د أن كانت تابع��ة إىل ناحية خاق��ان )خيگان(  ��ة)1(، س��مِّ ناحي��ة أداريَّ

ارة)2(. املجاورة لناحية الدغَّ

يت باملمدوحيَّة بعد أن صدرت اإلرادة السلطانيَّة يف زمن وايل بغداد احلاج  كام سمِّ
حسن باشا )1891-1896()3(، بتبديل اسم ناحية املدحتيَّة إىل ممدوحيَّة عام 1891م؛ 
ختلًُّصا من اقران تسميتها بالوايل مدحت باشا)4(، الذي كان السلطان عبد احلميد الثاين 

يبغضه)5(.

 =الوظائ��ف احلكوميَّ��ة، ش��ارك يف وضع بن��ود )نظام الوالي��ات( أواخر ع��ام )1864م(، ويف 
ة إدخاله  عام )1869م( اس��تلم والية بغ��داد، عمل إصالحات عديدة يف تلك الوالي��ة، بخاصَّ
نظ��ام الوالية، ُنِق��ل إىل العاصمة اس��طنبول يف ع��ام )1872م(، تقلَّد منص��ب الصدر األعظم 
َتني: األوىل يف عهد الس��لطان عبد العزيز، والثانية يف عهد عبد احلميد الثاين، إالَّ أنَّه ُأقيص إىل  مرَّ
الطائ��ف، وُقتِل خنًقا يف )1883م(، بعد أن ُنِقل إىل حاكميَّة س��وريا وأزم��ري بنيَّة النفي. للمزيد 
ُينظر: س��تيفن مهس��ل لونكريك، أربعة قرون من تاريخ العراق احلدي��ث، ترمجة جعفر اخليَّاط، 

)بغداد، 1968(، ص360.
)1( هاشم احلسنّي، املصدر السابق، ص 68.

)2( عبد الرضا عوض، املصدر السابق، ص23.
ي باش��ا الذي كان وايل بغداد، يف  �ى حكم والية بغداد، بعدما تبادل مع رسِّ )3( حس��ن باش��ا: تولَّ
حني كان حس��ن باش��ا وايل ديار بكر، هبذا التبادل أصبح حسن باشا وايل بغداد يف عام 1891م، 
ودام��ت واليته مخس��ة أعوام. للمزي��د ُينظر: عّل ال��وردّي، ملحات اجتامعيَّة م��ن تاريخ العراق 

ة، )قم، 2006(، ص66. احلديث، ج2، املكتبة احليدريَّ
)4( هاشم احلسنّي، املصدر السابق، ص68.

)5( عبد احلميد الثاين )1842-1918(: ولد يف األس��تانة، تعلَّم اللَغَتني العربيَّة والفارسيَّة، تسلَّم 
الس��لطنة بعد أخيه الس��لطان م��راد يف ع��ام 1876م، إذ قام بخدم��ات كثرية للدول��ة العثامنيَّة، 
اديُّون ُخِلع الس��لطان عب��د احلميد عام )1909م(،  وع��ى إثر مؤامرة اش��رك فيها اليهود واالحتِّ
ة، وبعدها ُنِقل إىل أحد قصور استانبول النائية،=   وُبِعث إىل س��النيك، وبقي حتت اإلقامة اجلربيَّ
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 ،فها بوجود مرق��د اإلمام احلمزة يت أيًضا ب�)احلمزة الغريّب( نس��بًة لترشُّ وس��مِّ
ال��ذي أكس��ب املدينة أمهيَّ��ة دينيَّة وسياس��يَّة كب��رية، ميَّزهتا ع��ن بقية النواح��ي القريبة 
 منه��ا، وما أنعكس��ت عليه ه��ذه األمهيَّة م��ن أث��ار إجيابيَّة عى واق��ع الناحي��ة اإلدارّي 

واالقتصادّي)1(.

ة للناحية 3. املعامل الدينيَّة والأثريَّ

اًل: مرقد اإلمام احلمزة أوَّ
ان��امزت مدينة املدحتيَّة بتاريخ إس��المّي ودين��ّي متميِّز، متثَّل بوج��ود مرقد األمام 

ص سريته باآليت: احلمزة، وهو من املزارات املشهورة يف العراق، وتتلخَّ

أ. سريتُه:

هو أبو يعى محزة بن القاس��م بن عّل بن محزة بن احلسن بن عبيد اهلل بن العبَّاس بن 
رة،  عّل ب��ن أيب طالب، ولد اإلمام احلمزة يف عام 203ه�، ونش��أ يف املدينة املنوَّ
 ،ة، وعارص اإلماَمني عّل اهلادي واحلس��ن العس��كرّي وهن��ل من معارف بيت النبوَّ
ة س��نة 295ه�. ق��ربه جُملَّل، ُش��يِّدت عليه قبَّة  ت��ويفِّ اإلم��ام احلم��زة يف أواخر ذي احلجَّ
ه  ر، حييط به صحن كبري يؤمُّ عالية وبارزة مرتفعة البناء، ُبنِيت بالقاش��ايّن األزرق املش��جَّ

كون من مرقده الرشيف)2(. الزائرون من كلِّ مكاٍن، ويتربَّ

=حي��ث ت��ويفِّ يف ع��ام )1918م(. للمزي��د ُينظ��ر: عبد احلمي��د الثاين، الس��لطان عب��د احلميد 
 ،)1977 )ب��ريوت،  ط1،  الرس��الة،  س��ة  مؤسَّ السياس��يَّة1908-1891،  ��رايت  مذكِّ  الث��اين 

ص15-11.
�ّي، املصدر السابق، ج2، ص56. ة العراقيَّة، وزارة احلكم املحلِّ )1( اجلمهوريَّ

��د ع��ّل األوردوب��ادي، املث��ل األعى يف ترمج��ة أيب يعى، حتقي��ق جودت القزوين��ّي، )د.م،  )2( حممَّ
1993(، ص23-31، عبد الرضا عوض، املصدر السابق، ص63.
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ب. ألقابه:

سبع زبيد: نسبًة إىل قبيلة زبيد العربيَّة التي منها عشائر البو سلطان واجلحيش، . 1
فكانوا ينتخون به عند قيام املعارك مع العش��ائر األخرى، فكان النرص حليف 

الزبيديِّني.

ب هبذا اللقب عندما مل يوِف رجل بنذره لإلمام.. 2 عگار األبل: لقِّ

ار جحيش بعدما انترص البو سلطان عى عشرية . 3 ار جحيش: جاء لقب كسَّ كسَّ
اجلحيش، وقتل رئيسهم.

أبو حس��اَمني أو)حزاَمني(: تس��لَّح األمام احلمزه بحساَمني، حسام العلم فهو . 4
ثني، وحس��ام الشجاعة،  من رواة احلديث القديّس، وله مكانة عالية بني املحدِّ

فُيذَكر أنَّه مقاتل شجاع.

د(، و)أب��و يع��ى(، و)العامل(،  ��ب األم��ام بألقاب أخ��رى، هي: )أب��و حممَّ ك��ام ولقِّ
و)الورع(، فضاًل عن ألقاب أخرى كثرية ال يسع املجال لذكرها)1(.

ج. أوالده:

د  ا حممَّ د، احلس��ن، عّل، القاس��م(، فأمَّ لإلم��ام احلم��زة أربعة أوالد، هم: )حممَّ
واحلس��ن فقد قتلهم رجال اخلليفة العبَّايّس املكتفّي )264ه�-295ه�(، يف حني أعقب 

د()2(. ولدُه الثالث عّل ثالثة أوالد هم: )احلسن، احلسني، حممَّ

د.مؤلَّفاته:

التوحيد.. 1

ة البهيَّة، ص72. )1( عبد الرضا عوض، الدرَّ
د عل�ّي األردوبادّي، املصدر السابق، ص53. )2( حممَّ
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د بن جعفر األسدّي.. 2 الرد عى حممَّ

الزيارات واملناسك.. 3

د من الرجال)1(.. 4 َمن روى عن جعفر بن حممَّ

ه�. عامرة مرقد احلمزة
ج��رت ه��ذه الع��امرة م��ن الس��يِّد مه��دي القزوين��ّي، بع��د أن ثبت رج��وع املرقد 
��عت عامرة  للحم��زه بن القاس��م بن عّل. إذ مل يك��ن قرب احلمزة معروًفا قبل ذلك، فتوسَّ
��كل، ُبنِيت من اآلجرِّ يف عام  املش��هد، وُأبدلت قبَّته املبنيَّة م��ن الطني بحجرٍة مربَّعة الشَّ
د مهدي القزوينّي ببناء املرقد  )1266ه�/1849م(، واهتمَّ ابن السيِّد مهدي املدعو حممَّ

الرشيف وتشييده)2(.

ة ثانًيا: املواقع األثريَّ
ة يف املدحتيَّة، فقد اش��تهرت  ة األخرى انتش��ار التالل األثريَّ ومن املظاهر احلضاريَّ
قة منه��ا)4(، إذ يوجد )36( تالًّ  بكثرة آثار املنطقة وانتش��ار اإليش��انات)3( يف مناطق متفرِّ
دة، وإنَّام ألدوار تارخييَّة خمتلفة  ة حمدَّ ًبا)5(، ومل تكن آثار املدحتيَّة تعود ملدَّ ا معروًفا ومنقَّ أثريًّ

��د ح��رز الدي��ن، مراق��د املع��ارف، ج2، منش��ورات س��عيد ب��ن جب��ري، )ق��م، 1961(،   )1( حممَّ
ص270.

)2( ج��ودت القزوينّي، احلمزة الغريّب حفيد العبَّاس ب��ن عل�ّي بن أيب طالب، ط1، اخلزائن إلحياء 
الراث، )د.م، 2014(، ص65-64.

ة  ة تعني التل أو املكان املرتفع، ومجعها )يشن(، واإليشان هي مواقع مدن أثريَّ )3( هي كلمة سومريَّ
قديمة. للمزيد ُينظر: ش��اكر مصطفى س��ليم، الچبايش، ط2، مطبعة العاين، )بغداد، 1970(، 

ص23. 
)4( هاشم احلسنّي، الصفوة املثى يف تاريخ أيب يعى، ط1، )بابل، 2013(، ص85.

�ّي، املصدر السابق، ج2، ص56. ة العراقيَّة، وزارة احلكم املحلِّ )5( اجلمهوريَّ



مٌة ُتعىن  ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ
 

راِث احِللِّّي بالتُّ 206

ة  املدحتيَّة.. درا�شة يف اأو�شاعها الإدارية والقت�شاديَّ
يف خالل العهد العثمايّن الأخري 1914-1869

من العرص الس��ومرّي، والعرص البابّل القديم، وصواًل إىل الكييّش والفرثّي والساسايّن 
واإلسالمّي)1(.

وقد أظهرت التنقيبات الت��ي ُأجريت عام )1945م(، مواقع أثرية قديمة تعود إىل 
ا قصور مللوك يف عهود قديمة، كانت امتداًدا لقصور س��ومر  العرص الباب��ّل، وُيعتقد أهنَّ
ونف��ر جنوًبا، وكيش واألحيمر ش��امال)2(، فضاًلً عن وجود ث��الث مقابر ملكيَّة قديمة، 
��ة يف املدحتيَّة،  ح املواقع األثريَّ تق��ع عى ضفاف هن��ر روبيانة)3(، وفيام يأيت ج��دول يوضِّ

نظَّمته الباحثة بحسب األدوار التارخييَّة لتلك املواقع)4(.

 جدول رقم )1(
ة يف املدحتيَّة التلول األثريَّ

األدوار التارخييَّةاملكاناملوقع األثرّيت
ايفتل أبو براج1 بابّلقرية العسَّ
بابّلالنيلتل حسني2
كييّش فرثّيالغزايّلتويم3
بابّلاملدحتيَّةجذوع اجلنويّب4

)1( عبد اجلبَّار فارس، عامان يف الفرات األوسط، مطبعة الراعي، )النجف، 1934(، ص5.
رها، ط2، دار الفرات اإلعالميَّة، )بابل، 2016(،  )2( عبد الرضا عوض، الش��ومل نش��أهتا وتطوُّ

ص21-20.
ة التي إش��رت تلك األرض  )3( روبيانة: ُحِفر هذا النهر من ِقَبل أرسة آل دانيال اإلقطاعيَّة اليهوديَّ
نًا باس��م إحدى بن��ات آل دانيال،  ي روبيانة تيمُّ م��ن الدول��ة العثامنيَّة يف س��نة )1871م(، وس��مِّ

ة البهيَّة، ص27. واسمها )رويب(. للمزيد ُينظر: عبد الرضا عوض، الدرَّ
ة يف العراق، ط1،  ة، املواقع األثريَّ ة اآلثار العامَّ )4( اجل��دول من إعداد الباحثة باالعتامد ع��ى مديريَّ
مطبعة احلكومة، )بغداد، 1970(، ص146، أرش��يف مفتش��يَّة آثار بابل، قسم الراث، إضبارة 

رقم )5(.
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بابّل أشورّيمدحتيَّةأيشان أكربه5
آشورّيالعوادلتل أبوشلغم6
فرثّي ساسايّنمدحتيَّةالربجيية7
آشورّياخلميسيَّةاخلميسات8
بابّلمدحتيَّةخفى9

بابّل- كييّش أشورّيمدحتيَّةجبري10
بابّلقرية غافلاخلرضيات11
كييّش بابّلالعوادلأبو حلف12
إسالمّيمدحتيَّةأبو جذوع الغريّب13
آشورّي مدحتيَّةجدار14
بابّل قديممدحتيَّة أبو عظام15
بابّلاخلميسيَّةأبو براج16
آشورّيمدحتيَّةاخللفات17
بابّلالعوادلأبو زركة18
بابّل آشورّيالشومل)1(اخلور أبو السمج19
فرثّيمدحتيَّةدايخ20
كييّش بابّلاملزيديَّةصليع فاضل21
بابّلمدحتيَّةالگرغويّل22
إسالمّيمدحتيَّةساچت23
بابّلالشومّلاخلور24
كييّش بابّلالغزايّلعبَّاس25
كييّش بابّلاخلميسيَّةغافل26
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بابّلقرية املرشوعالنيل27
ساسايّنمدحتيَّةالدويج28
إسالمّيالشوملمكاده النيليَّات29
إسالمّيمدحتيَّةسميان30
بابّلالشوملأبو بويريه31
إسالمّيفنهرهجميليبة32
فرثّيالشوملمكاده الشيخ عبَّاس33
اك34 آشورّيالشوملالربَّ
بابّلاملزيديَّةاجلميّل35
بابّلالعوادلأبو صالبيخ36

ة وانتش��ارها، فضاًل  وم��ن اجلدول املذكور آنًفا، يمكن مالحظة تلك املواقع األثريَّ
ة، التي مل تصلها أي بعثة تنقيب حلدِّ اآلن. عن وجود العديد من اآلثار املهمَّ

ثالًثا: اجلانب اإلدارّي

يرج��ع تاريخ املدحتيَّة إىل قبل عام1800، حس��بام ذكرت الفرامني العثامنيَّة يف عام 
)1619-1662م(، وأوضحت تلك الفرامني أنَّ س��دنة املرقد كانت آلل نجم اهلالل، 

وهذه العائلة تتوىل)1( السدانة)2(.

يت بالشومل نس��بًة إىل هنٍر يمرُّ هبا، وأصبحت ناحية يف عام  )1( إحدى قرى ناحية املدحتيَّة، وس��مِّ
 )1961م(. للمزي��د ُينظ��ر: الوقائ��ع العراقيَّة )جري��دة(، الع��دد 575، يف 14 أيلول 1961م، 

رها، ص13. عبد الرضا عوض، الشومل نشأهتا وتطوُّ
)2( نق��اًلً عن: عب��د الرزاق احلس��نّي، العراق قديًم���ا وحديًثا، مطبعة صيدا، )ب��ريوت، 1980(، 

ص150.
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ر )إجعفر( من أوالد  خ عبد الرضا عوض أنَّ قبيلة ش��مَّ ويف هذا الصدد يذكر املؤرِّ
حسن نجم اهلالل، إذ كانت هذه القبيلة تسكن حول مرقد اإلمام احلمزة، ويف أحد 
ام ح��رض إىل هذا املوضع جمموعة من جندرمة اجليش العث��اميّن مطالبني هذه القبيلة  األيَّ
ح��ي األرايض الزراعيَّة،  برس��م الرضيبة الت��ي كانت اإلدارة العثامنيَّة تس��توفيها من فالَّ
نهم من دفع ذل��ك املبلغ، وعندما أراد  ته��م؛ لعدم متكُّ ام من تس��ديد ما بذمَّ فامتن��ع الگوَّ
اجلندرم��ة معاقبتهم، وإذا بحصان رئيس اجلندرمة يقفز فوق تلَّة عالية قرب باب املرقد 
الرشي��ف ويثبت يف مكانه، وبعدما عجز رجال اجلندرمة م��ن إنزاله، طلبوا من األهايل 
ام- عى بساطتهم وطيب قلوهبم-  مس��اعدهتم عى إنزال احلصان من موقعِه، فقام الگوَّ
انيَّ��ة لدعائهم،  بالدع��اء م��ن اهلل بإنقاذهم من ه��ذه املش��كلة، فجاءت االس��تجابة الربَّ
د رئي��س اجلندرمة أن جيلب فرامني هلم موقَّعة من الس��لطان، وخمتومة من  وعنده��ا تعهَّ
ت األرض التي  الباب العايل، تؤيِّد ملكيَّتهم لألرض، وإسقاط الديون عنهم، وفعاًل ُعدَّ

ت الطابو)1(. فيها املرقد وقًفا لإلمام احلمزة، وثبِّت ذلك يف سجالَّ

ح  ويف ع��ام 1871 أصبحت املدحتيَّ��ة بدرجة ناحية إدارية، واجل��دول اآليت يوضِّ
مدراء ناحية املدحتيَّة خالل العهد العثاميّن)2(.

 جدول رقم )2(
مديرو ناحية املدحتيَّة يف العهد العثاميّن

ة حكمهمأسامء املدراءت مدَّ
1871مخيس آغا1

ة البهيَّة، ص25-24. )1( عبد الرضا عوض، الدرَّ
)2( س��النامات والية بغداد لسنَتي 1315-1316ه��، مطبعة واليت بغداد، ص279، ص114، 
رة،  عامد عبد السالم رؤوف، األرس احلاكمة ورجال األدارة والقضاء يف العراق يف القرون املتأخِّ

)جامعة بغداد، 1992(، ص321.
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1875هاتف بيك2
1877فتح اهلل أفندي3
1878قادر آغا4
1878صالح آغا5
1881عبد الرمحن بيك6
1891راشد أفندي7
د آغا8 1891حممَّ
1893سليامن أفندي9

1894سليامن مجيل أفندي10
1897شوكت بيك11
1898داوود أفندي12
د أفندي13 1900حاج حممَّ
1905أمني أفندي14
1906سليم ثابت أفندي15
1907اسحاق لطفي أفندي16
1908-1914عثامن وايف أفندي17

، إذ إنَّ  ��الت، التي كان هلا تأثرٌي س��لبيٌّ م��ن اجلدول املذك��ور آنًفا، نالحظ كثرة التنقُّ
ة القصرية ال تتيح هلم فرصة العمل عى تطوير الواق��ع اإلدارّي للمدحتيَّة، ويبدو أنَّ  امل��دَّ
ة ونتيجة حتميَّة لعدم  ة بناحية املدحتيَّة وإنَّام حال��ة عامَّ ��الت مل تكن حالة خاصَّ ه��ذه التنقُّ
ًة وأنَّ املناصب يف الدولة كانت مُتنح  االستقرار والتشتُّت يف احلكم العثامين األخري، خاصَّ
 ملن يدفع أكثر للدولة؛ ألنَّ الدولة العثامنيَّة كانت هتب املناصب ملن يدفع هلا، بغضِّ النظر عن 

ة، ويف أكثر األحيان يكون املدراء أقلُّ خربة يف املجال اإلدارّي. تعلُّمه وخربته اإلداريَّ
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املبحث الثالث

الأو�شاع القت�شاديَّة يف املدحتيَّة 1914-1869

1. الزراعة

ُيع��دُّ امل��اء املرتكز الرئي��س لإلنتاج الزراع��ّي بع��د األرض، وأنَّ الزراعة ال ُتقاس 
ة  باألرض الزراعيَّة، بل باملاء املتيسِّ للري)1(؛ لذا عند احلديث عن الفعاليَّات االقتصاديَّ
ق إىل أهمِّ رشيان حيوّي، وهو ش��طُّ  يف املدحتيَّ��ة، وعامده��ا الزراع��ة، ال ب��دَّ من التط��رُّ
ًبا يف الثانية)2(. ُتعدُّ  ل ترصيفه )25( مًرا مكعَّ احِللَّة الذي يبل��غ طوله )101( كم، ومعدَّ
ا من  املدحتيَّة من املناطق الزراعيَّة بحكم حجم أراضيها الصاحلة للزراعة، والس��يام أهنَّ
أكثر نواحي لواء احِللَّة بمس��احة األرايض الصاحلة للزراعة، واش��تهرت املدينة باملزارع 
والبس��اتني التي حتيط هبا من كلِّ اجلهات يف الداخل واخلارج؛ بحكم وقوعها يف أرض 
عات اجلداول من ش��طِّ احِللَّة، وال توج��د أرقام ومعلومات  س��هليَّة تكثر فيه املياه وتفرُّ
ة 1869-1914، أو كميَّ��ة اإلنتاج، لكنَّ  تفصيليَّ��ة عن مس��احة األرايض خ��الل امل��دَّ
الدول��ة العثامني��ة اس��تغلَّت األرايض، فرشعت بتطبي��ق نظام الطاب��و يف العراق يف عهد 
الوايل مدحت باش��ا، إذ بيعت مس��احات من األرايض الزراعيَّة العائدة للدولة باملزايدة 

�اك، عشائر منطقة الفرات األوس��ط )1924-1941( دراسة سياسيَّة، دار  )1( حس��ن عل�ّي السمَّ
الفرات للثقافة واإلعالم، )احِللَّة، 2014(، ص27.

ارة وأثره عى الزراعة، رس��الة  )2( عب��د العزيز محيد احلديثّي، نظام الري عى هنَري الديوانيَّة والدغَّ
ماجستري غري منشورة، كليَّة اآلداب، )جامعة بغداد، 1969(، ص73.
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��مت إىل قطع، بأس��عار مناس��بة وآجال طويلة األمد؛ ألجل تسهيل  العلنيَّة، بعد أن ُقسِّ
ن قس��م من املزارعني من احلصول عى  بيعها وتش��جيع زراعتها، ويف عام 1838م، متكَّ
كي  هبة الس��لطان العثاميّن حممود الثاين)1( بوساطة وادي الش��فلح أمري زبيد، ومنهم ماّلَّ
ك��ني، والتي وصلت  ض��ت أرايض مقاطعة روبيان��ة وبيعها عى املاّلَّ خي��گان)2(. كام فوَّ
ان، إذ بلغت )109.500( قرش. واقترصت املحاصيل الصيفيَّة يف  مساحتها )86( فدَّ
ة عى احلنطة والشعري، ومها  املدحتيَّة عى زراعة السمس��م والدخن، واملحاصيل الشتويَّ

أهم املحاصيل املزروعة يف املدحتيَّة وبكميَّة إنتاج كبرية)3(.

2. التجارة

تق��ع الغالبيَّة العظمى م��ن مدن جنوب الع��راق ونواحيها وقراه��ا، عى األهنر أو 
فروعه��ا، نظًرا الرتباط األهنار باألس��اس املعييّش واالقتص��ادّي، أال وهو الزراعة، لذا 

انيَّة يف العراق عى ضفاف األهنار وروافدها. عات السكَّ انترشت التجمُّ

ة هي ع��ن طريق األهنار، إذ تعدُّ أه��مَّ طرق املواصالت  إنَّ اغل��ب الطرق التجاريَّ
��طة، لنقل  ة قرون، وكانت ُتس��تعمل هبا س��فن، صغرية ومتوسِّ ة ولعدَّ ��ة واملتي��سِّ العامَّ
ة لنقل احلبوب  رت الكثري من املدن ونشأت وأصبحت حمطَّات جتاريَّ البضائع، وقد تطوَّ
��ة، وحلقة وصل بني  ة مهمَّ والتم��ور، ومنها مدين��ة املدحتيَّة التي أصبح��ت حمطَّة جتاريَّ

ًة  �ى احلكم عام )1808م(، يعدُّ من أشهر سالطينها، خاصَّ )1( أحد السالطني الدولة العثامنيَّة، تولَّ
ة وعدد من  ة يف عام )1825(، قام بإنش��اء أكاديميَّة العلوم العسكريَّ بعد قضائه عى اإلنكش��اريَّ
ة، تويفِّ ع��ام )1839م(.للمزيد ينظ��ر: زياد محد، مجال الدي��ن فالح، تاريخ  امل��دارس العس��كريَّ

الدولة العثامنيَّة رجال وحوادث، ط1، املنطقة املغربيَّة للربية، )املغرب، د.ت(، ص97-95.
ر، بي��ت احلكمة، )بغ��داد، 2002(،  ��ة يف العهد العث��اميّن املتأخِّ )2( عل���ّي عبَّ��اس امله��داوّي، احِللَّ

ص95-94. 
ت املقاطعات الزراعيَّة. )3( لواء احِللَّة، شعبة زراعة املدحتيَّة، سجاّلَّ
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رها، فضاًل عن توفري فرص  ��ع املدينة وتطوُّ  لوائي احِللَّة والكوت، فأس��هم ذلك يف توسُّ

العمل.

اقت��رصت التج��ارة عى األم��ور األساس��يَّة فق��ط، وكان نظام املقايض��ة باحلبوب 
ع األهايل  ة وسوق تبضُّ ات احليوانيَّة هو السائد، وتنشط احلركة التجاريَّ والتمور واملشتقَّ
عى مدار الس��نة، فقد كان��ت املدينة متثِّل طريًق��ا للقوافل الناف��ذة إىل النعامنيَّة والكوت 
ه الزائ��رون من خمتلف مناط��ق العراق،  وبالعك��س، فضاًل ع��ن كوهنا مرك��ًزا دينيًّا يؤمُّ
وكان الس��وق عبارة عن دكاكني للبيع، وأبرز ِحرفة اشتهرت باملدحتيَّة حينذاك هي بيع 
األقمش��ة يف األس��واق، وأبرز من اش��تهر هبذه التجارة احلاج جاس��م اخلفاجّي واحلاج 
د هؤالء التجار باألقمش��ة وما حيتاجونه من رجل يدعى احلاج  وهيِّب األس��دّي، ويزوِّ

حبيب العلوان، وهو من أهايل النعامنيَّة)1(.

3. ال�شناعة

مل يش��تمل القطَّاع الصناعّي يف الناحية عى منش��آت صناعيَّة كبرية، بل اقترص عى 
ة، ومن هذه احِلرف: جمموعة من الصناعات واحِلرف اليدويَّ

صناع��ة املواد الطينيَّ��ة، ومن أبرزها: التنُّور، والطابگ، والس��دانة، فضاًل عن . 1
الكوره، وهي عبارة عن فخر الطني املخلوط بالتبن والنفط األس��ود؛ لتصنيع 

الطابوق املحل)2(.

ة العمل الرئيسة . 2 صناعة املنس��وجات الشعبيَّة، وُيعرف صانعها باحلائك، ومادَّ

ة البهيَّة، ص146. )1( عبد الرضا عوض، الدرَّ
)2( ملياء صبيح جبَّار، الصناعات الشعبيَّة يف العراق، اتِّ�حاد النارشين العراقيِّني، )بغداد، 2013(، 

ص15.
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ة العباءة  ادها، وخاصَّ ه��ي الصوف، وهي صناعة رائجة يف املدحتيَّة، وهل��ا روَّ
 الرجاليَّ��ة، وكذل��ك صناع��ة البس��ط، وصناع��ة العق��ال، ال��ذي يوضع عى 

الرأس.

صناع��ات ِحرفيَّ��ة أخ��رى، كصناع��ة أدوات الزراعة مثل املنج��ل، واملجرفة . 3
والف��أس، وكذل��ك النج��ارة، وصناع��ة امل��واد اخلش��بيَّة املختلف��ة، كاألثاث 

واألبواب والشبابيك وغريها)1(.

د احلس��ن، )تاج��ر، موالي��د 1930(، املدحتيَّة، بتاريخ   )1( مقابلة ش��خصيَّة مع احلاج هاش��م حممَّ
8 متوز 2016.
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نتائج البحث

، وبعضهم يقسم العامل عى قسَمني:  يعيش املجتمع اإلنسايّن يف حالة انقساٍم مستمرٍّ
ة  ى فوق س��قف التاري��خ؛ المتالكه ق��وى التغيري م��ن الناحي��ة االقتصاديَّ ل يس��مَّ األوَّ
ًها سياس��يًّا منافًسا، هذا  ة، واآلخر حتت س��قف التاريخ؛ ألنَّه ال يمتلك توجُّ والعس��كريَّ
يف جم��ال تاريخ العلم، ويبدو يل أنَّ هذا املجال من املمكن أن ينس��حب حتَّى يف دراس��ة 
ها فوق س��قف  ة الرئيس��ة، ويعدُّ ، فالبعض هيتمُّ بدراس��ة املراكز احلضاريَّ ّ التاريخ املحلِّ
ا  التاريخ، وينطلقون من نظرة أساس��ها امتالك مراكز املدن النخب السياس��يَّة املؤثِّرة، أمَّ
املراك��ز البعيدة، التي متثِّل األقضية والنواحي، فتصبُّ حتت س��قف التاريخ؛ ألنَّ قواها 
ّ كتلة واحدة،  د أنَّ التاريخ املحلِّ ًها سياسيًّا، لذلك حاولت أن أؤكِّ دة، وال متتلك توجُّ حمدَّ
انيَّة ونظرهتم  إالَّ أنَّ جتزأته من أجل إبراز خصوصيَّة كلِّ منطقة من حيث الطبيعة الس��كَّ
يف املعاجلات لألحداث العاملة، ومن ذلك الحظنا عند دراس��تنا لناحية املدحتيَّة النقاط 

اآلتية:

إن��امزت املدحتيَّ��ة بالطاب��ع العش��ائرّي؛ نظ��ًرا لكثرة العش��ائر الس��اكنة فيها، . 1
كها هبذا الطابع، الذي سعت فيه إىل إثبات وجودها من خالل رصاعاهتا  ومتسُّ

مع العشائر األخرى عى ملكيَّات األرايض.

2 . ،تعدُّ املدحتيَّة ذات إرث دينّي حضارّي؛ الحتوائها عى مرقد اإلمام احلمزة
ة ستصبح  وهو ماجعلها مركًزا للس��ياحة الدينيَّة، فضاًل عن وجود مواقع أثريَّ

اح. - لو ُأزيل عنها الغبار- ِقبلة للسوَّ
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أوض��اع . 3 ع��ى  العث��اميّن  العه��د  يف  اإلدارّي  والفس��اد  التخلُّ��ف  انعك��س 
��ة  ��ة، وأدَّى إىل ح��دوث تده��ور واس��ع يف أوضاعه��ا اإلداريَّ  الناحي��ة العامَّ

ة. واالقتصاديَّ

ة يف . 4 إنَّ املدحتيَّ��ة بأرضها الواس��عة الصاحلة للزراعة، متثِّل س��لَّة غذاء، وخاصَّ
إنتاج احلنطة والش��عري، لكن إمهال املش��اريع اإلروائيَّة والزراعية حرم الناتج 
��ة، إذ عانت املدحتيَّة من نقٍص مس��تمرٍّ من املاء،  ّ من ه��ذه الثروة املهمَّ  املح��لِّ
أدَّى إىل ضع��ف الزراع��ة فيها، وهج��رة أكثر أهلها بحًثا ع��ن العيش يف املدن 

املجاورة.
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امل�شادر

: الوثائق لاً اأوَّ
إرشيف مفتشيَّة آثار بابل، قسم الراث، إضبارة رقم )5(.. 1

، ط1، ج2، )بغداد، 1989(.. 2 ّ ة العراقيَّة، وزارة احلكم املحلِّ اجلمهوريَّ

سالنامات والية بغداد لسنََتي 1315-1316ه��، مطبعة واليت بغداد.. 3

ت املقاطعات الزراعيَّة.. 4 لواء احِللَّة، شعبة زراعة املدحتيَّة، سجالَّ

ة يف العراق، ط1، مطبعة احلكومة، )بغداد، . 5 ة، املواقع األثريَّ مديرية اآلثار العامَّ
.)1970

ناحية املدحتيَّة، اإلرشيف، بيانات غري منشورة، املدحتيَّة، عام 2011.. 6

ا: الر�شائل والأطاريح ثانياً
��ة يف ناحية . 1 أف��راح إبراهيم ش��مخي، العالق��ات اإلقليميَّ��ة الريفيَّة- احلرضيَّ

املدحتيَّة، رس��الة ماجستري غري منشورة، كليَّة الربية األساسيَّة، )جامعة بابل، 
.)2009

ارة وأثره . 2 عب��د العزيز محيد احلديث��ّي، نظام الري عى هن��َري الديوانيَّ��ة والدغَّ
مة إىل كليَّة اآلداب، )جامعة  عى الزراعة، رسالة ماجس��تري غري منشورة، مقدَّ

بغداد، 1969(.
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ة يف مدينة . 3 سامح إبراهيم شمخي، التوزيع املكايّن الستعامالت األرض احلرضيَّ
املدحتيَّة، رسالة ماجستري غري منشورة، )جامعة بابل، 2009(.

اد والرقِّي من احلركة الصهيونيَّة . 4 س��نان صادق الس��عدّي، موقف مجعيَّة االحتِّ
)1889-1914(، رس��الة ماجس��تري غري منش��ورة، كليَّ��ة اآلداب، )جامعة 

بغداد، 2005(.

��د أمح��د حممود، أحوال العش��ائر العراقيَّ��ة وعالقته��ا باحلكومة 1872-. 5 حممَّ
1918، رسالة ماجستري غري منشورة، )بغداد، 1982(.

بة ا: الكتب العربيَّة واملعرَّ ثالثاً
ج��ودت القزوينّي، احلمزة الغريّب حفيد العبَّ��اس بن عّل بن أيب طالب، ط1، . 1

اخلزائن إلحياء الراث، )د.م، 2014(.

ك، عش��ائر منطقة الفرات األوسط )1924-1941( دراسة . 2 حسن عّل السامَّ
سياسيَّة، دار الفرات للثقافة واإلعالم، )احِللَّة، 2014(.

زي��اد محد، مجال الدين فال��ح، تاريخ الدولة العثامنيَّة رج��ال وحوادث، ط1، . 3
املنطقة املغربيَّة للربيَّة، )املغرب، د.ت(.

ستيفن مهسل لونكريك، أربعة قرون من تاريخ العراق احلديث، ترمجة جعفر . 4
اخليَّاط، )بغداد، 1968(.

شاكر مصطفى سليم، الچبايش، ط2، مطبعة العاين، )بغداد، 1970(.. 5

ل الفاضل املوح من رجال الثورة العراقيَّة . 6 ل املوح، مذكرات احلاج صالَّ ص��الَّ
1920، تقديم وتعليق كامل اجلبورّي، مطبعة العاين، )بغداد، 1986(.

اوّي، تاريخ العراق بني احتاَلَلني، ج7، الدار العربيَّة للموسوعات.. 7 عبَّاس العزَّ
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عبد اهلل عطوي، جغرافية املدن، ج1، دار النهضة العربيَّة، )بريوت، 2001(.. 8

عب��د اجلبَّار فارس، عام��ان يف الفرات األوس��ط، مطبعة الراع��ي، )النجف، . 9
.)1934

رايت السياسيَّة1908-1891، . 10 عبد احلميد الثاين، السلطان عبد احلميد الثاين مذكِّ
سة الرسالة، ط1، )بريوت، 1977(. مؤسَّ

اق احلسنّي، العراق قدياًم وحديًثا، مطبعة صيدا، )بريوت، 1980(.. 11 عبد الرزَّ

اق الظاه��ر، اإلقطاع والدي��وان يف العراق، مطبعة الس��عادة، )د.م، . 12 عب��د الرزَّ
.)1946

ة البهيَّة يف تاري��خ املدحتيَّ��ة، ط 1، مطبعة الضياء، . 13 عب��د الرض��ا عوض، ال��درَّ
)النجف األرشف، 2006(.

عب��د الرضا عوض، احِللَّة يف ث��ورة العرشين، دار الف��رات للثقافة واإلعالم، . 14
)احِللَّة، 2013(.

رها، ط2، دار الفرات اإلعالميَّة، . 15 عبد الرضا عوض، الش��ومل نش��أهتا وتطوُّ
)بابل، 2016(.

ع��ّل ال��وردّي، ملح��ات اجتامعيَّة من تاري��خ الع��راق احلدي��ث، ج2، املكتبة . 16
ة، )قم، 2006(. احليدريَّ

��ر، بيت احلكمة، )بغداد، . 17 عّل عبَّ��اس املهداوّي، احِللَّة يف العهد العثاميّن املتأخِّ
.)2002

��اد النارشين العراقيِّني، . 18 ملي��اء صبيح جبَّار، الصناعات الش��عبيَّة يف العراق، احتِّ
)بغداد، 2013(.
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لوريمر، دليل اخلليج، القس��م اجلغرايف، ج3، ترمجة القسم الثقايّف ألمري قطر، . 19
الدوحة، )د.ت(.

��د ح��رز الدين، مراقد املعارف، ج2، منش��ورات س��عيد ب��ن جبري، )قم، . 20 حممَّ
.)1961

��د ع��ّل األوردوب��ادّي، املث��ل األع��ى يف ترمج��ة أيب يعى، حتقي��ق جودت . 21 حممَّ
القزوينّي، )د.م، 1993(.

هيفاء اهليمص، الدور الوطنّي لعشرية البو سلطان يف ثورة العرشين وانتفاضة . 22
مايس1941، مطبعة قاهر للطباعة، )د.م، 2015(.

هاشم احلسنّي، الدور الغوايل يف تاريخ األوائل والتوايل، خمطوط حمفوظ لدى . 23
مؤلِّفه.

هاشم احلسنّي، الصفوة املثى يف تاريخ أيب يعى، ط1، )بابل، 2013(.. 24

ا: البحوث رابعاً
نرض عّل الرشيف، أدارة الوايل ناظم باشا لوالية بغداد 1910-1911، جملَّة . 1

كليَّة اآلداب، العدد )90(، )اجلامعة املستنرصية، د.ت(.

ا: املقابالت ال�شخ�شيَّة خام�شاً
��د احلس��ن، )تاجر موالي��د 1930(، . 1 مقابل��ة ش��خصيَّة مع احلاج هاش��م حممَّ

املدحتيَّة، بتاريخ 8 متوز 2016.


