
(5511) 
 

 
 Volume 17- Issue 2- June 2020 2020 حزيران – 2العدد  -17المجمد 

 1891-1980الشيخ موحان الخير اهلل حياتو ودوره السياسي في العراق 
 فيد امسمم زغير .م.د.أ

  ةالمستنصري الجامعة –كمية التربية 
Fahadalfajer@uomustansirivyah.edu.iq 

 :الممخص
التي ظيرت عمى  –سيما العشائرية منيا  –حظيت الشخصيات العراقية 

( وبداية 9196-9681المسرح السياسي خالل العيد العثماني االخير )
( باىتمام كبير من 9116-9191االحتالل البريطاني والعيد الممكي ) 

لدن الباحثين ، إذ سمط ىؤالء الباحثون الضوء عمى دور ىذه الشخصيات 
تنل في االحداث التي شيدتيا البالد ، غير أن ىناك شخصيات لم 

االىتمام المطموب ، ومن ىذه الشخصيات الشيخ موحان الخيراهلل شيخ 
عشيرة الشويالت ، الذي كان يوصف ببمبل مجمس النواب إذ  كان عضوًا 
فيو الكثر من ثمثي الدورات االنتخابية ، كما كان لو دور بارز في ثورة 

 العشرين.
تضمن البحث المعنون :) الشيخ موحان الخيراهلل حياتو ودوره السياسي في  
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Abstract: 

one wise man said. In this sense, many researchers and 

historians are interested in the biography of the historical 

figures who made or influenced the historical event, and 

this was one of the motives for writing about the 

personality subject of this research. Sheikh Muhan al-

Khairullah he is one of the clan figures who appeared on 

the political stage in the last Ottoman period (1869-

1918) and the beginning of the British occupation and 

monarchy age (1920-1958), he did not receive the 

required attention, he had a prominent role in Iraq 

revolution of 1920, and was described as " nightingale of 

the House of Representatives", where he was a member 

of the Council for more than two-thirds of the election 

sessions of the Council. The research included an 

introduction, two topics and a conclusion that included 

the most important conclusions. The first topic reviewed 

the personality of Sheikh Mohan Al-Khairallah and his 

social composition. The second topic was devoted to 

knowing its political impact. 
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 املقدهة
االنسان إال إذا كتب التاريخ أو كتب التاريخ عنو( والشيخ قال أحد الحكماء ) يموت 

موحان الخيراهلل أحد الشخصيات العشائرية الذي كانت لو مكانة مميزة بين افراد قبيمة 
الشويالت حيث كان متربعًا عمى قمة اليرم العشائري. اعتاد الباحثون من المؤرخين في تاريخ 

مط محدد من الشخصيات التاريخية لتكون العراق الحديث والمعاصر عمى اختيار  ن
موضوعات لبحوثيم ،ويشمل ىذا النمط غالبًا رجال السياسة من رؤساء وزارات ووزراء وزعماء 
احزاب وقادة معارضة ،وسبب ىذا االختيار أن ىؤالء ىم وحدىم الذي يصنعون التاريخ 

جانبًا من ىذا التصور  بقراراتيم وبخطبيم ،ووسائميم ،واحيانًا بضجيجيم . وال نشك في أن
صحيح تمامًا ، إال أن ىذا النمط من الناس ليس ىو النمط الوحيد ممن يحركون التاريخ او 

 يصنعونو.
التي ظيرت عمى المسرح  –وال سيما العشائرية منيا  –حظيت الشخصيات العراقية 

-9199السياسي خالل العيد العثماني االخير وبداية االحتالل البريطاني والعيد الممكي 
بإىتمام كبير من لدن الباحثين ، إذ سمط ىؤالء الباحثون الضوء عمى دور ىذه  9116

الشخصيات في االحداث التي شيدتيا البالد ، غير أن ىناك شخصيات لم تنل االىتمام 
مطموب ،ومن ىذه الشخصيات الشيخ موحان الخيراهلل شيخ عشيرة الشويالت، الذي كان ال

بأكثر  9116-9191يوصف ببمبل مجمس النواب إذ كان عضوًا في مجمس النواب العراقي 
من ثمثي الدورات الستة عشر . ولو دور بارز عندما كان شابًا مرافقًا لوالده الشيخ يوسف 

ضد االحتالل البريطاني ، ودور واضح ومميز في  9191عيبة عام الخير اهلل في معركة الش
ثورة العشرين ، كما كان نشطًا في مجمس النواب فيو مرة معارضًا ومرة مؤيدًا ومرة أخرى يقدم 
المقترحات البنائة ويسأل وينتقد الحكومة والوزراء ،ولكنو كان محافظًا عمى مصالحو الزراعية 

 فع الباحث ألن يختاره لدراسة أكاديمية.والعشائرية ، األمر الذي د
تضمنت الدراسة ىذه المقدمة ومبحثين وخاتمة ، فضاًل عن قائمة المصادر . عرض 
المبحث االول : ) موحان الخير اهلل شخصيتو وتكوينو االجتماعي( ، أما المبحث الثاني 

خاتمة أىم ( في حين تضمنت ال9118فعرض : )أثر موحان الخير اهلل السياسي حتى عام 
( وىي المدة التي عاشيا الشيخ 9118-9611االستنتاجات. انحصر إطار الدراسة في المدة )

 موحان الخير اهلل .
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اعتمد الباحث عمى العديد من الوثائق العراقية غير المنشورة، والتقرير البريطاني 
 The Muntafik,AL-Sadun,Bani-malk,Ajwad,Bani-Saced, Baniالمعنون )

Hauchaim, Calcatta,1917) 
،وضم في صفحاتو معمومات  9191وقد طبع ىذا التقرير في كمكتا في اليند عام 

ميمة وقيمة عن شيوخ لواء المنتفك وعشائره، بما فييم موحان الخير اهلل شيخ عشيرة 
 الشويالت وتجمع آل حميد.

 9194لسنة  أما الوثائق العراقية المنشورة فكانت مذكرات المجمس التأسيسي العراقي
،ومحاضر مجمس النواب التي كانت بحق المعين االساسي لمبحث ، كما رفدت الكتب العربية 
والمعربة المتنوعة الباحث بمعمومات وافرة وضمت مادة تاريخية غنية ال يمكن االستغناء عنيا 

ي مثل كتاب مير بصري ) اعالم السياسة في العراق الحديث( وكتاب ثامر عبد الحسن العامر 
) موسوعة اعالم القبائل العراقية ( ، كذلك اعتمد البحث عمى العديد من الرسائل واألطاريح 
الجامعية التي زودت البحث بمعمومات قيمة عن مواقف وآراء اعضاء مجمس النواب في العيد 

( ، واعتمد الباحث ايضًا عمى البحوث المنشورة في المجالت 9116-9191الممكي ) 
عن الصحف التي كانت قريبة ومتابعة لألحداث، وكان لممقابالت الشخصية العراقية فضاًل 

دور كبير في اتمام البحث، إذ أن األضبارة التقاعدية لمشيخ موحان خير اهلل كانت قد فقدت 
. وختامًا البد لنا من أن نذكر أننا ابتعدنا عن دور موحان الخير اهلل 9111أثناء احداث 

 سة مفصمة .االجتماعي ألنو يستحق درا
 االجتماعيموحان الخيراهلل شخصيتو وتكوينو :المبحث األول

 أواًل : قراءة في بيئة موحان الخير اهلل قبل والدتو
 الموقع الجغرافي لممنتفك-1

يشمل لواء المنتفك المنطقة الجغرافية المحصورة بين لواء الكوت )واسط( في الشمال 
الديوانية )القادسية( في الغرب ولواء البصرة والبادية ولواء العمارة )ميسان( في الشرق ولواء 

، فقد امتدت حدوده الشرقية من الغبيشية محاددًا نير الصباغية (9)الجنوبية في الجنوب
والحدود الغربية لمواء العمارة وقضاء القرنة ، ومن الشمال حدود المواء قمعة سكر فيفصل 

ائل لواء الكوت )المياح وربيعة( خارج المواء ، قبائل المنتفك ) بني حميد وبني ركاب( عن قب
الدراجي ثم  –ومن الغرب تمتد الحدود تقريبًا مع شط الكار الى نقطة عمى طريق الشطرة 
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( كيمو مترًا غربي الدراجي ، ثم يحيط 98يقطع خط الحدود نير الفرات فيعبره عند نقطة تبعد )
، ثم الحدود الجنوبية التي توازي خط  اراضي الغزي ومنطقة الحسينيات الى تل ابو شيرين

لكن ىذه المساحة  (1)( 9كم167111،وقدرت مساحة المواء بـ ) (9)الحدود الشمالي لمبصرة 
 .(4)كانت تتغير بتغير االدوار التاريخية التي مرت عمى المنطقة

 أصل تسمية المنتفك-2
ىو االسم الذي كان يطمق عمى اتحاد عشائر بني مالك  (1)المنتفك أو المنتفق 

واالجود وبني سعيد واتفاقيم عمى التعاون فيما بينيم ،وقد سميت ىذه المنطقة التي تسكنيا 
 .(8)ىذه العشائر بالمنتفك 

يؤكد المستشرق الروسي الكسندر آدموف قنصل روسيا في البصرة في نياية القرن 
، أن اسم المنتفك مأخوذ من الكممة العربية ) متفق( (1)عشرين التاسع عشر وبداية القرن ال

التي تعني االتفاق او االتحاد الذي تم بين ثالث قبائل رئيسة ىي بنو مالك واالجود وبني 
سعيد ، إذ توصمت ىذه القبائل بعد نزاعات وخالفات طويمة الى االتفاق عمى انتخاب شيخ 

ب التي كان جدىا قد نزح من الحجاز قبل ما واحد مشترك ،وقد وقع اختيارىا عمى عائمة الشبي
يقارب المائتي سنة واستقر مع اسرتو بين القبائل العربية المذكورة، ومنذ ذلك الوقت اصبح 

، في حين يرى آخرون أن التسمية جاءت  (6)شيوخ المنتفك ُينتخبون من ىذه االسرة فقط 
 .(1)بن معد بن عدنان نسبة الى منتفق بن عامر بن صعصعة الذي يتصل نسبو بنزار 

ينبغي أن نشر ىنا ، أنو في اواسط القرن التاسع عشر شيدت البالد انتشارًا واسعًا 
،  (99)، في معظم مناطقيا بصورة لم يشيد ليا المجتمع العراقي مثياًل من قبل  (91)لمبداوة 

استثناء ومنذ ذلك الوقت اصبح التكوين العشائري ، ىو النمط السكاني السائد في العراق ب
مراكز المدن الكبرى ) بغداد ، البصرة ، والموصل( حيث اختمطت حياة المدينة عمى بساطتيا 
مع القيم العصيبة العشائرية والثأر والتناحر ، اذ تجرأت بعض العشائر بما فييا الصغيرة عمى 
) اعالن رفضيا لمدولة ،ورفض تأدية ما أقرتو الحكومة من ضرائب ، فبنى كل رئيس عشيرة 

 .(99)قمعة لنفسو( واخذ يرفض كل من يدخل حدود عشيرتو
لم تكن بيئة موحان الخير اهلل مختمفة عن ىذا الواقع العام لمعراق ، فيي جزء منو 
تأثرت بتطوراتو ،وعاشت خضم أحداثو فتضافرت عوامل عدة في نشأتو، لعل ابرزىا البيئة 

أة موحان الخيراهلل نشأة اجتماعية ومن االجتماعية التي شكمت العامل الرائد واالساسي في نش
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ثم المعرفية ،ومن أبرز ىذه العوامل بيئة المنتفك . ولما كان المحيط البيئي المباشر الذي ولد 
ن كان ايجازًا ، لنتعرف عمى المؤثرات االجتماعية  وعاش فيو فال بد من الوقوف عنده وا 

النفسية والفكرية . ولعل من المفيد ىنا والنفسية والفكرية التي تركت بصمة واضحة في تركيبتو 
أن نستشيد بما أكده وشدد عميو بعض عمماء االجتماع من تأثيرات البيئة االولى في التكوين 
المبكر لمشخصية " إن االنسان عند والتو يكون عقمو عبارة عن ورقة بيضاء وبعد احتكاكو في 

تسبة مع الصفاة الوراثية تشكل ىيكمية البيئة التي يعيش فييا فإنو يكتسب صفاتو منيا ،والمك
 .(91)ذلك االنسان ،ولكن ظروف تمك البيئة يمكن عدىا جانبًا اساسيًا في شخصية الفرد "

تعد البيئة التي نشأ فييا موحان خير اهلل ) المنتفك( من حيث طبيعتيا بيئة زراعية 
، وبذلك أوجدت  (94)وذلك لخصوبة أراضييا وتوافر مياىيا ، فضاًل عن المناخ المناسب 

البيئة التي عاش فييا موحان الخير اهلل تركيبًا خاصًا ، من حيث تجانس الميول والطبائع 
 (91)والخصائص الفكرية والدينية ،ومع مرور الزمن تبمور في تمك البيئة النظام االجتماعي 

عاش فييا  ، إذ تألف النظام االجتماعي الذي(98)،وتنوعت فييا العادات والتقاليد واالعراف 
 .(91)موحان الخير اهلل من ثالث طبقات كانت أوليا طبقة الشيوخ 

احتل الشيخ مكانة مميزة بين افراد العشيرة فكانوا في الرأس اليرمي لمنظام االجتماعي 
،  (96)،وسمطتيم كانت اعمى سمطة يخضع ليا االفراد ، وتولى الشيخ المشيخة عن آبائو 

ا تعيين مناطق اقامة العشيرة وتحديد طبيعة عالقتيا بالعشائر وميماتو في العشيرة كثيرة مني
. وتتمتع (91)االخرى وىو المسؤول عن الحرب والصمح ويحدد طبيعة عالقة العشيرة بالحكومة 

عائمة الشيخ باحترام جميع افراد العشيرة كونيا بيت الرئاسة والزعامة ، وينسب أفراد العشيرة 
يادة العشيرة أو بتكوينيا ـفأفراد عشائر المنتفك ينتسبون الى الى شيخ اشتير في وقت سابق بق

شيوخيم فبني أسد ينسبون الى خيون وبني حسن الى سعدون والشويالت الى خير اهلل الجد 
 .(91)االعمى لموحان

ومن المعروف ان عشائر المنتفك تبني ليا مضايف من القصب او الطين ،وفي ىذه 
المضايف يستقبل الشيوخ زائرييم من داخل العشيرة وخارجيا ،وتنعقد في المضايف مجالس 
عدة تضم المتقدمين من الرجال والسيما رؤساء الفروع ويتم فييا تداول شؤون العشيرة وحسم 

،ويمحق بالمشيخة  (99)ىا وتتخذ فييا المواقف ازاء ماييم من األمور بعض المنازعات بين افراد
حاشية الشيخ وىذا تمثل الطبقة الثانية وىي تضم الحرس الخاص بالشيخ وعائمتو ،والمال) 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71( اجمللد )2العدد )

 2020 حزيران

 

)9984 ) 
 

الكاتب( والسركال والقيوجي وتسمى بالحوشية ،وكثيرًا ما كان اعضاء الحرس من خارج 
أما الطبقة األخيرة فتعرف بالطبقة العامة ) الفالحين( ،  (99)العشيرة وينظر ليم الشيخ كعبيد

الذين يشكمون الغالبية العظمى من العشيرة ،وأن وظيفتيم األساسية القيام بالواجبات الزراعية 
 .(91)في االراضي التابعة لشيوخيم ومالكييم

 ويبدو لي أن العشيرة كانت بمثابة التنظيم السياسي واالجتماعي واإلقتصادي الوحيد
الذي يربط أفراد العشيرة ويحمييم ويحافظ عمى أعراضيم وأمواليم وبذلك برزت القبيمة كأنيا 
القوة المسيطرة عمى البالد ، إذ استخدمت البيئة التي نشأ فييا موحان الخير اهلل قوتيا لمدفاع 
عن نفسيا من جية وعدم دفع الضرائب المفروضة من سمطات االحتالل العثماني ثم 

 ي من جية اخرى .البريطان
 الحياة االقتصادية-3

كانت الزراعة المصدر الرئيس لمحياة االقتصادية في المنتفق منذ القدم ، فقد بدا ذلك 
واضحًا من خالل نمو وتطور عالقاتو التجارية وما يصدره من المحاصيل الزراعية الحنطة 

الى المزيد من االستقرار والشعير أو المنتجات الحيوانية ،وبداًل من أن يؤدي ىذا التميز 
والتمدن ، فقد أدى الى كثرة المنازعات عمى األرض بسبب كثرة الضرائب المفروضة عمييم 

يقومون بجبايتيا ليتم تسميم نسب منيا لمالك األرض من شيوخ  (91)، التي كان السراكيل (94)
قًا لطبيعة االرض العشائر وبعض المتنفذين . لقد توزع النشاط اإلقتصادي في لواء المنتفك وف

الجغرافية ومدى صالحيتيا لممارسة أنشطة الزراعة والرعي والتجارة والصيد وبعض الحرف 
اليدوية ، فالزراعة مثاًل كانت تتأثر مع انخفاض مناسيب األنير في الصيف وارتفاعيا الكبير 

 .(98)في موسم الفيضان ،والسبب في ذلك انحطاط نظام الري وتخمفو
يًا أن تؤدي حالة عدم استقرار االمن الناجمة عن مشكمة األرض. التي كان امرًا طبيع

أدت بدورىا الى كثرة النزاعات العشائرية في لواء المنتفك الى تراجع دوره االقتصادي ،وعمى 
الرغم من ذلك فقد كان استقرار العشائر واتجاىيا نحو الزراعة يسير سيرًا مقبواًل وىو ما 

 .(91)طة المحمية في المواءأظيرتو بعض تقارير السم
تزرع الحبوب بنوعييا الصيفي والشتوي وفي مقدمتيا الحنطة والشعير عند ضفاف 
األنيار وجداوليا ، وتزرع الذرة والماش والسمسم في سوق الشيوخ وقضاء الناصرية ، كما 
تؤلف زراعة ىذه األنواع أىم حاصالت الشطرة والرفاعي ، أما الرز فيزرع في المناطق 
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 (96)لمنخفضة التي يسيل غمرىا بالمياه وتحديدًا في اطراف سوق الشيوخ وجنوبي الشطرة ا
،وتشكل بساتين النخيل المنتشرة في أنحاء مختمفة من المواء أىمية اقتصادية واضحة ،وقد 

 .(91)أضحت التمور المادة التجارية الرئيسة فيو، وتعد سوق الشيوخ أىم مناطق زراعتو 
الرعي جانبًا ميمًا من جوانب الحياة االقتصادية فثراء العشائر  من جانب آخر يمثل

وقوتيا المادية تقاس بأعداد ما تممكو من الماشية وأنواعيا فضاًل عن األرض الصالحة 
، كما يعد الصيد في بر الشامية موردًا ميمًا  (11)لمزراعة التي تمكنت من االستحواذ عمييا

تصادي محدود األىمية لمعشائر األخرى ، كما كان الصيد لمعشائر البدوية ومظيرًا لنشاط اق
في األنير والجداول واألىوار موردًا لبعض العشائر من صيد الطيور واألسماك وىناك عوامل 
عدة أسيمت بتوسيع ىذا النشاط منيا دفء المنطقة ووفرة المياه فييا وعدم جريانيا بسرعة 

 .(19)في صادرات المواء  ، لذلك احتمت األسماك المرتبة الثالثة (19)
وفي ضوء التداخل في المناطق اليابسة سيمة االرواء ، واالىوار المغمورة بالمياه 
والمراعي الشاسعة المحيطة بيا فقد أصبحت المنتجات الحيوانية من أىم العناصر في 
 اقتصاديات المواء حيث تربى األغنام واألبقار والجاموس والجمال وغيرىا ، وصارت الجمود

 .(11)والصوف والسمن من المنتجات الميمة التي يصدرىا المواء
 
 

 ثانيًا: نسبو وأسرتو
ىو موحان بن يوسف بن جابر بن سممان بن محمد بن شنان بن حمضي بن حبيب 

( شيخ الشويالت وأحد 9191-9681بن الشيخ خيراهلل ووالده الشيخ يوسف الخير اهلل ) 
الشيخ جابر الذي وصفتو عنو الوثائق العثمانية بأنو زعيم رموزىا التاريخية، وقد ورث عن ابيو 

قوي لو السيطرة الكاممة عمى عشائر المنطقة ، إذ اشترك في معارك القبائل وانتصر فييا 
وكان مضرب األمثال في شجاعتو وفروسيتو ، وكانت لو عالقات وطيدة مع شيوخ القبائل 

تير كونو ذلك المتحدث الذكي صاحب جنوبي العراق وتبادل معيم زيارات المضايف، فاش
، ضد  (14)النخوة في أي اتحاد قبمي وارتفعت شيرتو وسمعتو بعد مشاركتو في معركة الشعبية 

.وقد التقى الشيخ يوسف أثناء (11)الغزاة البريطانيين وكان يصطحب معو ولده الشيخ موحان 
وخاطبو قائاًل: "أييا السيد الجميل  (18)معارك الشعيبة بالعالمة المجاىد محمد سعيد الحبوبي
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نحن العرب والعشائر معك حتى النفس األخير" ، ورد العالمة المجاىد محمد سعيد الحبوبي 
وينقل عنو انو كان  (11)عمى كالم الشيخ قائاًل : " مشيخة آل خير اهلل مشيخة التضحية دائمًا"

لسماحة والطيبة ،وكان قويًا مقدامًا متدينًا بمحية ميابة ،ووجو ترتسم عميو قسمات االيمان وا
وجريئًا ، ولديوانو الكبير أثر ميم في استقرار األوضاع في المنتفك ،وقد اىتم بحفر القنوات 

 .(11)9191، توفي عام  (16)وتشذيب جداول المياه مما ساعد عمى إنماء المحاصيل الزراعية 
عام  (41)في منطقة الغرافولد موحان الخير اهلل بن يوسف بن جابر بمقاطعة العبد 

، يرجع الى عشيرة الشويالت التي ورثت كل قيم  (49)التابعة الى قضاء الرفاعي  9611
االجداد ونقاء الصحراء وألقت بثقميا في قضاء الرفاعي لترتوي من مياه الغراف وعمى جانبو 

مموك  ، ويستمر نسب موحان الخير اهلل حتى يصل الى اسماعيل الحميري أحد (49)الشرقي 
ه( وأول المياجرين 691- 611حمير ودخل اجدادىم بحسب وثائقيم لمعراق بين عامي )

منيم كان جدىم محمد بن حسن بن وىيب ورافقيم في اليجرة اخوانيم في النسب ) بني زيد( 
 .(41)الذين سكنوا ارياف قضاء الشطرة ، بينما حط الشويالت رحاليم بأرياف الرفاعي 

موحان الخير اهلل ينتسب الى قبيمة تتصف باألخالق العربية  وعمى ىذا األساس فأن
الحميدة التي تتصف بيا معظم العشائر العراقية كالشجاعة ، والكرم ، حسن الشمائل إال وىي 

، وىي قبيمة زبيدية ونخوتيم )آل حمير( وىم في عداد األجود ،وتتفرع (44)عشيرة الشويالت 
 الشويالت الى حمايل عدة:

خير اهلل وىم عنصر؟ الرئاسة ويتفرعون الى أقسام عدة)أ( حمولة آل   .9
الكصيبة أبوىم عباس بن خير اهلل )ب( المعن ، أبوىم معن بن خير اهلل )ج( العبد اهلل ابوىم 

 حبيب بن خير اهلل واليو ينتسب الخير اهلل وىم الذين يترأسون عشيرة الشويالت اليوم.
 ر.حمولة آل نصار رئيسيم فيصل ياسين النصا .9
 حمولة آل خمف رئيسيم نعيم بن حمزة المطرود. .1
حمولة الروضان رئيسيم عودة الشاىين وأىم فروع ثالث البشت والسعد  .4
 والمحيسن.
حمولة الغميم رؤساؤىم فميح عبد المحسن ومجيد عبد اهلل ومكطوف الجحيل  .1

 وعزير حميدي .
 حمولة الحميد وفروعيم البو عموان والمراجسة والضمينة. .8
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 المعاوي رئيسيم عبيد الحمود.حمولة  .1
 حمولة خويمد. .6
 .(41)حمولة الزىيرية  .1

 ثالثًا : تعميمو وثقافتو
تتممذ عمى يد رجال الدين وقرأ المغة عمى يد الشيخ عبد الحسن الحممي والشيخ محمد 

،وفي الوقت نفسو كانت  (48)حسن الخطاب ،كما انو أكمل تعميمو عمى يد اساتذة خصوصيين 
ات األصيمة ليا التأثير األكبر عمى شخصية موحان الخير اهلل، فكان النظام التقاليد والعاد

العشائري يعد رافدًا من روافد البناء الفكري لموحان الخير اهلل فانطمق من مقاييس اجتماعية 
خاصة بو تقوم عمى مجموعة من القيم المعبرة عن شخصيتو وثقافتو المستمدة من الواقع 

ان ذكاؤه فطريًا وقابميتو الذىنية ممتازة كما اتسم بالثبات عمى القيم والتجارب اليومية ، فك
 .(41)االجتماعية والدينية 

وصفوة القول ان المضيف الذي يعد من المراكز الميمة في الحياة االجتماعية 
العشائرية يعد أحد الروافد الثقافية واألخالقية التي تميم الفرد الريفي بعض العادات ، إذ 

قراء التعازي إلقامة مآتم العزاء آلل بيت الرسول )ص( ،ويمكن القول إن مضيف  يحضر فيو
والده يوسف الخيراهلل أسيم بشكل كبير في نشأة موحان الخير اهلل عمى االخالق والمزايا 
الحميدة من احترام الضيف والكرامة واالىتمام بالقضايا االجتماعية األخرى ، فضاًل عن روافد 

والثقافي فقد أسيم ) االرث الرئاسي( من الشجاعة والكرم واإلباء واألخالق البناء الفكري 
العربية في صقل شخصية موحان الخيراهلل فاحتل مكانة مميزة بين أفراد العشيرة وأصبح في 
قمة التنظيم االجتماعي والمرجع الرئيس لمعشيرة في شؤونيا القضائية والتنفيذية ،بعد وفاة والده 

 .(46) 9191عام 
 رابعًا :صفاتو 

تفاعمت في تكوين شخصية موحان الخير اهلل ، عوامل عدة كان أبرزىا التربية 
األسرية التي نشأ في كنفيا في عيود حياتو االولى ، متحميًا بالصفات والطباع الحميدة والخمق 
الكريم ،والسجايا الطيبة ، فضاًل عن العديد من الصفات التي ورثيا عن آبائو واجداده 

 .(41)كالشجاعة والكرم 
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تمتع موحان الخير اهلل بالكرم وىذا دأب جميع أبناء العشائر، اذ تعد ىذه الصفات من 
الصفات العربية األصيمة أي انو كان عربيًا بالفطرة ،كما كان يتحمى بالتواضع والشجاعة، 
وكان رؤوف القمب رحيمًا ومتسامحًا وىذا ما دل عميو موقفو من قاتل ابيو الشيخ ) يوسف 

(، عندما عفا عن فخذ الخويمد الذين ينتمي ليم قاتل أبيو وسمح ليم بالعودة الى الخير اهلل
 .(11)ديارىم 

وتتحدث عنو اخباره انو كان جميل الطمعة ، أىيف القامة ،مميزًا عن الرجال قال عنو 
، وكان محاورًا لبقًا  (19)يوم وفاتو" أنت في حياتك ومماتك أفضل منا" (19)الشيخ خيون العبيد 

،ويصفو احد معاصريو من الوزراء بالقول " إنو يعد من  (11)عمى رضا شخصيات العراق حاز 
 .(14)أثقف ابناء العشائر" 

توارث موحان الخير اهلل الزعامة عن آبائو واجداده واصبحت تضرب بو األمثال عن 
، ثم أصبح شيخ عموم التحالف القبمي مع آل حميد ومن ىنا برز قائدًا  (11)كرمو وشجاعتو 
بعد وفاة والده  9196تولى رئاسة العشيرة في شباط   (11)،واجتماعيًا  (18)عسكريًا واداريًا 

. تزوج موحان الخير اهلل وانجب ثمانية من الذكور ىم عمى التوالي :  (16) 9191مقتواًل عام 
( ، حبيب مواليد 9196( ، حميد مواليد )9191( ، رشيد مواليد )9191مجيد مواليد )

( حي خريج كمية االدارة واالقتصاد ، جامعة بغداد ، 9144الحسن مواليد ) (، عبد9119)
( خريج كمية القانون ، الجامعة 9111( خريج اعدادية ، عادل مواليد )9141سعيد مواليد )

 ( حي خريج جامعة ويعيش حاليًا في باكستان. 9111المستنصرية ، زعيم مواليد )
ثنين من االوالد ىما مواليد العام نفسو وذلك أنجب سبعًا من االناث، والمالحظ أن أ

 .(11)يعود لكونيما والدتين مختمفتين
ومن الجدير بالذكر ان مجيد النجل األكبر لموحان الخيراهلل أصبح بعد وفاة والده 
زعيمًا لمعشيرة ،تعمم الحكمة العشائرية واصول المرافعات من خالل مرافقة والده وكان ذكيًا 

أصبح عضوًا في مجمس النواب ووفد عمى مضيفو كبار رجال العيد الممكي وكريمًا وشيمًا ، 
، واآلن  9111. وآلت المشيخة الى أخيو عبد الحميد الذي توفي عام 9111، توفي عام 

 .(81)يمتزم العشيرة الشيخ أركان عبد الحميد موحان الخيراهلل
 1891لعراق حتى عام المبحث الثاني: دور موحان الخير اهلل السياسي في ا          

 أواًل: دوره من ثورة العشرين 
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كان موعدًا  9191تتفق المصادر التاريخية عمى ان يوم الثالثين من حزيران عام 
، التي اعمن فييا أبناء العراق عن رغبتيم في تحقيق استقالل البالد  (89)الندالع ثورة العشرين 

ريطاني عمى اعتقال الشيخ شعالن ابو ،وذلك عندما أقدمت سمطات االحتالل الب (89)التام 
الجون احد شيوخ عشيرة الضوالم في الرميثة غرب السماوة ،وقد تحولت ىذه الحادثة الى 

 .(81)السبب المباشر لتفجير الثورة 
بقوتيا  9191وميما يكن من أمر فقد تييأت العشائر في قمعة سكر بنياية نيسان 

 (84)المسمحة منضوية تحت زعامة الشيخ موحان الخير اهلل والسيد عبد الميدي المنتفكي 
عندىا قام نائب الحاكم العسكري في الشطرة بالسفر بالطائرة الى قمعة سكر إلنذار الشيخ 

 .(81)تحت الكفالة المالية لضمان ىدوء العشائر مستقباًل موحان الخير اهلل ووضعو 
كانت الساحة الرئيسة لمثورة ىي الفرات األوسط ،وقد مني البريطانيون بانتكاسة في 

عندما اضطروا الى الجالء عن قمعة سكر تحت الضغط  9191الثاني عشر من آب 
كان الشيخ موحان الخير اهلل العشائري القوي وكان التحرك العشائري نحو الشطرة ممحوظًا إذ 

وعبد الميدي المنتفكي ىما الروح المحركة ،وقد نجحا في الحصول عمى تأييد مشفوع بحمف 
، اذ تمكنت العشائر من دخول الناصرية وحرق (88)يمين من عشائر قمعة سكر لمؤزارتيما 

وشيوخ عقد زعماء  9191مقر الحكومة وانزال العمم البريطاني وفي السابع عشر من آب 
المنطقة اجتماعًا في مكان يسمى )المصيفي( ققمعة سكر أبرموا فيو اتفاقًا )ميثاقًا( سمى ميثاق 

 المصيفي وتضمن النقاط االتية: 
 المطالبة باستقالل العراق التام وانتخاب عبد اهلل ممكًا لو. .9
 حماية المؤسسات الحكومية المفيدة. .9
 إطاعة المجتيدين )العمماء( . .1
 .(81)تأليف لجنة في كل منطقة تحت اشرافيم إلدارة شؤونيا  .4
وكان أىم  (86)ان تتعيد كل قبيمة بالحفاظ عمى الطريق الذي يخترق حدودىا  .1

الموقعين عمى )االتفاق( الشيخ موحان الخير اهلل ، عبد الميدي المنتفكي ، خيون العبيد ، 
. وىكذا كانت  (81)ريف وغيرىم صكبان العمي ، مزعل الحميده ، دخيل فياض ، سممان الش

ثورة العشرين نضااًل شعبيًا عظيمًا شاركت فييا جميع شرائح المجتمع التي عدت االشتراك 
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فييا واجبًا مقدسًا لنيل االستقالل، وردًا مباشرًا عمى حكم بريطانيا وسياستيا االستعمارية في 
 العراق.

 ثانيًا: عضوية المجمس التأسيسي
الناصرية وسوق الشيوخ ،والقى خطبة مما جاء فييا "  (11)زار الممك فيصل االول 

يجب أن تعيروا انتخابات المجمس التأسيسي ما يستحقو من االىتمام ،وتنتخبوا الرجال االكفاء 
المخمصين لينوبوا عنكم ويمثموكم حق تمثيل ألن األمة محتاجة دستور يضعو ممثموىا طبق 

 .(19)وشرائعيا"  إرادتيا وتقاليدىا
رشح الممك فيصل االول موحان الخير اهلل ليكون عضوًا في المجمس التأسيسي 

،ومن الجدير بالذكر انو تم انتخاب تسعة نواب عن لواء المنتفك ىم  (19) 9194العراقي عام 
الشيخ موحان الخير اهلل عبد الميدي المنتفكي ، الشيخ سالم الخيون ، الشيخ صكبان العمي ، 

يخ منشد الحبيب ، عبد المطيف الجمبي ، محمد حسن حيدر ، عبد الكريم السبتي والشيخ الش
، ىذه األسماء لم تكن نيائية ، إذ أن بعض نواب المنتفك لم يشتركوا في (11)زامل المناع 

، إذ اغتيل النائب  9194افتتاح جمسات المجمس التأسيسي في السابع والعشرين من آذار 
الكريم السبتي في ظروف غامضة ، ارجعيا بعضيم الى عداء  عن سوق الشيوخ عبد

السمطات البريطانية لو ، أما النائب محمد حسن حيدر فقد قدم استقالتو في التاسع من نيسان 
. أما  (11)،وكذلك النائب عبد الميدي المنتفكي  (14)معماًل ذلك بسوء حالتو الصحية  9194

ب استقالتو وىذا نصيا " بواسطة كثرة اشغالي وعدم من النائب موحان الخير اهلل فقد أرسل كتا
يقوم مقامي من عشائري ارجو قبول استقالتي من عضوية المجمس التأسيسي ولكم مزيد 

 .(11) 9194،وقد قبمت االستقالة باألكثرية في التاسع من نيسان (18)االحترام"
  1891-1829موقفو وآراؤه في مجمس النواب  :ثالثاً     

 من المناىج الوزاريةموقفو -أ
اولى النواب اىتمامًا كبيرًا بسياسة الحكومات ومناىجيا ومنحوىا األولوية في 
مناقشاتيم ، إذ تصدى عدد من النواب لسياسة الحكومات المتعاقبة  محّددين األخطاء 

قدمت وزارة عبد المحسن  9191. ففي الثالث والعشرين من تموز  (16)ومقترحين المعالجات 
النائب موحان الخيراهلل تأجيل النظر فيو  منياجيا ،وبيذا الصدد طالب (11)ن الثانية السعدو 
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، اال أن ىذا االقتراح رفض (61)الى الجمسة المقبمة ألىميتو ولضيق الوقت في تدقيقو ودراستو
 .(69)من مجمس النواب 

 (69) 9111قدمت وزارة ياسين الياشمي الثانية في الحادي والثالثين من كانون االول 
،  (61)مصحوبة بتقرير وزير المالية رؤوف البحراني  9111الئحة قانون الميزانية العامة لسنة 

. وخالل  (64)وقد حازت ىذه الميزانية عمى إجماع الحاضرين بمافييم الشيخ موحان الخيراهلل 
 (61)قدمت وزارة توفيق السويدي  9111منعقدة في الحادي والثالثين من أذار الجمسة ال

منياجيا ، فانبرى النائب موحان الخيراهلل مطالبًا بسن تشريع الجل أن تحاسب الوزارات 
المتعاقبة عمى المسؤوليات التي تقوم بيا ويقرىا المجمس النيابي، اذ ليس ىناك مجال لمحاسبة 

ذير، ومن ثم مطالبة الحكومة بموجبو بمحاسبة تمك الوزارة كونيا جزء من أي وزارة تقوم بالتب
 .(68)الحكومة 

 قضايا الصحة-ب
اتسم الوضع الصحي في العراق في العيد العثماني بالتخمف ، واستمر حتى انتياء 

(. فاالطباء اعدادىم قميمة، ودور التمريض اقتصرت 9196-9194الحرب العالمية االولى ) 
سريرًا في المدن العراقية الكبرى )بغداد ، الموصل ، والبصرة(، وال أثر  عمى سبعين

،وبعد االحتالل البريطاني لمعراق أدركت  (61)لمستوصف أو مختبر أو أي معيد عممي 
،وعند  (66)بريطانيا ضرورة تطوير الخدمات الصحية لغرض المحافظة عمى سالمة جنودىا 

، أصبحت الصحة وزارة قائمة بذاتيا وأصبح اول  9199قيام الحكم الممكي في العراق عام 
 .(61)وزير ليا حنا خياط 

وقد وضعت منياجًا لمدة عشر سنين لمعالجة األمراض كالبميارزيا والتيفوئيد والسل 
، لذا طالب نواب المنتفك بضرورة النيوض بالواقع الصحي  (11)الرئوي  وغيرىا من األمراض 

، فقد دعا النائب موحان الخير اهلل خالل الجمسة المنعقدة في الخامس عشر من حزيران عام 
إلى ضرورة االىتمام بالجانب الصحي قائاًل : " يجب عمينا أن نذىب الى مركز بؤرة  9141

 .(19)الجراثيم ،وىي القرى واألرياف الميممة"
طالب النائب موحان الخير اهلل في الجمسة االولى المنعقدة في الخامس من كانون 

وزارة الشؤون اجتماعية بأن تيتم بصحة القرى واألرياف العراقية وأن تعمل عمى  9146االول 
توفير مستشفيات ثابتة وسيارة لسكان القرى واالرياف، موجيًا سؤااًل الى وزير الشؤون 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71( اجمللد )2العدد )

 2020 حزيران

 

)9919 ) 
 

قائاًل " ىل يستطيع معالي الوزير ان يبين عدد المستشفيات التي أنشئت  (19)االجتماعية 
 .(11)لسكان القرى واألرياف"

من جانب آخر أكد النائب موحان الخير اهلل خالل الجمسة المنعقدة في الرابع عشر 
قائاًل : " إن ما أحرزه العراق خالل العيد الممكي من النواحي الصحية ال  9111من أيار 
حصل تقدم ال بأس بو ، لكنو اقتصر عمى المدن الرئيسة واألقضية ، أما القرى ينكر ،و 

واألرياف والعشائر، أي األكثرية الساحقة من سكان العراق فمم يحصموا عمى شيء من ىذه 
 .(14)المؤسسة " 

في ضوء ما تقدم اكد النائب موحان الخير اهلل عمى ضرورة توسيع تشكيالت الصحة 
يجاد المستشفيات والمستوصفات وخصوصًا في القرى واألرياف . وتزويدىا باألطباء  وا 

 قضايا التعلين-ت
ال شك في أن ارتفاع نسبة االمية وانخفاض مستوى التعميم يعد ظاىرة عامة ُعرف 
بيا الريف العراقي ،وذلك يعود الى قمة فرص التعميم في الريف وخموه من المدارس ، فضاًل 

رة من الفالحين تفضل إرسال أوالدىا الى الحقول لمعمل او رعي عن ذلك كانت العوائل الفقي
 .(11)الماشية بداًل من ارساليم الى المدرسة 

المالية طالب النائب موحان الخير اهلل  9141في إطار مناقشة الميزانية العامة لعام 
ن ارسال وزارة المعارف بفتح المدارس في القرى واالرياف وان أىميا من الفقراء وال يستطيعو 

ابنائيم الى مناطق اخرى ، مؤكدًا في الوقت نفسو ضرورة االعتناء بالريف العراقي من الشمال 
الى الجنوب وضرورة وضع منياج يتالءم مع البيئة المحيطة بالريف عمى ان يحتوي ذلك 

، لذلك طالب النائب موحان الخير اهلل بفتح مدارس  (18)المنياج عمى الدروس الزراعية 
، لتدريب الفالحين ،ويجب التفكير في مناىج ىذه المدارس  (11)في أقضية لواء المنتفك زراعية

، في حين شكر النائب موحان الخير اهلل  (16)ومالئمتيا لممحيط الذي تبنى فيو قبل تأسيسيا 
وزارة المعارف ألنيا نقمت مدرسة الزراعة من وزارة المعارف الى وزارة الزراعة ، وطالب في 
الوقت نفسو بجعميا كمية زراعية ووجوب االعتناء بيا أكثر من غيرىا ، اذا تمقت العناية 

 .(11)ة لإلنتاج والزراعة عمى حد قولو الالزمة فأنيا تأتي بثمار، وليا نتائج ميمة ألنيا كمي
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نستنتج ان موحان الخيراهلل كان من الداعين إلى ضرورة الرقي بمستوى التعميم 
واالىتمام بو من الحكومة، ومطالبتيا بضرورة اصالح المدارس وفتح عدد أكبر منيا ،ورفع 

 شأن التعميم في العراق بشكل عام ولواء المنتفك بشكل خاص.
 لرسومالضرائب وا-ث

نال موضوع الضرائب والرسوم حيزًا واضحًا من اىتمامات مجمس النواب بدوراتو 
المتعاقبة لما ليذا الجانب الحيوي من األىمية في الحياة االقتصادية ، إذ تعد من مصادر 
الدخل التي تشكل بمجمميا الواردات الرئيسة لمبالد ،وقد انعكس ذلك في المناقشات التي دارت 

 وقة المجمس.في داخل أر 
ولألسباب نفسيا لم تقتصر مالحظات النواب عمى الضرائب فقط بل شممت انواع 

 .(919)ورسم الطابو (919)ورسم االستيالك(911)الرسوم مثل رسم التعريفة الكمركية 
عمق النائب موحان الخير اهلل عمى الضرائب المفروضة عمى الفالح مستغربًا من 
الكالم الذي يقول إن الفالح ليست عميو ضريبة ،فقال ىذا كالم عكس الواقع ، وّبين" ان 
االغمبية الساحقة من العراقيين ىم من الفالحين وأن اغمب سكان المدن ىم ايضًا من الفالحين 

جميع ابناء االمة ، ، ان الضرائب تأتي من ثالثة مصادر ، الزراعة ، وان الضرائب تطال 
المواشي ،والكمارك ،ومن المعموم أن المواشي ىي عند كل العشائر، وحيث أن كل المصادر 

تؤخذ  من  (911)المذكورة تؤخذ من الفالح فمو دققنا ايرادات الميزانية نجد أن ضريبة االرض 
 .(914)ن الفالح " الفالح ورسم االستيالك كذلك م

حاولت وزارة المالية فرض ضرائب  9111وفي الجمسة المنعقدة في العاشر من آيار 
عدة في جميع القطاعات الزراعية والصناعية مما جعميا موضع انتقاد كبير من نواب المجمس 
، وكان أول المتحدثين نائب المنتفك موحان الخير اهلل الذي انتقد الحكومة بشدة إلعتمادىا 
عمى الضرائب الزراعية وغير الزراعية كمورد اساسي في الوقت الذي لم تستثمر النفط 

، وكان النائب موحان الخير اهلل قد اعترض سابقًا عمى  (911)استثمارًا صحيحًا في مواردىا
فرض الرسوم عمى الحيوانات مشيرًا الى ان ىذه الحيوانات قام بتربيتيا ابناء العشائر في القرى 

الذين يشكمون االغمبية الساحقة في المجتمع، ودعا موحان الخيراهلل وزارة المالية إلى  واالرياف
 .(918)ان تسد عجزىا من مواردىا القديمة نفسيا ال عمى اساس فرض ضرائب جديدة 
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المالية أوضح النائب موحان الخير اهلل أن ىذه  9111وعند مناقشة ميزانية عام 
في وزارة  (911)إال في صراحة وزير المالية عبد الوىاب مرجانالميزانية ال تختمف عن سابقتيا 

، بقولو " إّن ىذه الميزانية فييا عجز ال يسده إال وضع  (916)نوري السعيد الحادية عشرة 
ن مسألة العجز في الميزانية ىو شر ،ومعالجتو بوضع الضرائب شر ايضًا"  الضرائب ، وا 

انتقد النائب  9111العشرين من شباط . وخالل جمسة مجمس النواب المنعقدة في  (911)
موحان الخير اهلل سياسة فرض الضرائب، مبينًا أن وضع ضرائب جديدة ال يعالج الوضع 
االقتصادي، وأن الشعب سئم من الضرائب وال يتحمل ضرائب جديدة مطالبًا باالعتماد عمى 

 .(991)الموارد النفطية 
ده لمحكومة لفرضيا الضرائب عمى في حين بالغ النائب موحان الخير اهلل في انتقا

أىل القرى واالرياف ، وبين أن الدولة تعيش عمى سواعد اىل القرى واالرياف كونيم يمثمون 
االكثرية الساحقة ، وىم من يتحمل الضرائب ، فضاًل عن ذلك قياميم بتقديم ابنائيم لمجيش 

ة فيما يتعمق بحجم ، كما طالب الحكومة برسم خطة رشيد (999)ليدافعوا عن كيان البالد 
 . (999)الضرائب ، وأن تراعي الحالة االجتماعية 

وصفوة القول إن آراء موحان الخيراهلل تمخصت بانتقاد الموائح والقوانين الخاصة 
بالضرائب والرسوم المفروضة عمى المنتجات الزراعية وطالب بتخفيضيا ، عالوة عمى 

اء الريف ،ولم تقف آراء موحان الخيراهلل عند مطالبتو بتحقيق العدالة في توزيعيا وانصاف ابن
 ىذا الحد بل كان يقدم الحمول والمقترحات لمعالجتيا .

 الزراعة-ج
حظيت الزراعة بأىمية كبيرة في مناقشات مجمس النواب العراقي إذ إن كثيرًا من 
اعضاء المجمس كانوا من مالكين لألراضي ، وأصحاب اقطاعات زراعية ورؤساء لمعشائر 

المالية دعا  9141ي تمتين الزراعة بصورة رئيسة. وعند مناقشة الميزانية العامة لعام الت
النائب موحان الخير اهلل إلى ضرورة االىتمام بوزارة االقتصاد ، كون ىذه الوزارة تتولى االنتاج 
العراقي الذي سيشكل مبالغ ىامة في الميزانية ،وأشار الى أن االستعمار البريطاني كان 

ب ىذه الوزارة ، أما اآلن فالعراق مستقل ولم تأت ىذه الوزارة بتشكيالت كافية ووافية يحار 
 .(991)ووصف مؤسساتيا بأنيا اسمية فقط 
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تطرق النائب موحان الخيراهلل الى حالة الزراعة والفالحين في العراق مبينًا أن غالبية 
مثل ضريبة االراضي  سكان العراق من المزارعين يعانون من ضرائب كثيرة تستوفى منيم

، وطالب الحكومة بوجوب انصاف الفالحين (994)وضريبة االستيالك ،وضريبة المواشي 
 .(991)وتحسين احواليم ، كما وصف الزراعة بأنيا ما تزال بدائية وبسيطة 

وفي الصدد نفسو أوضح موحان الخيراهلل أن مديرية الزراعة العامة لم تأت بالفائدة 
منيا البالد الفائدة المرجوة ، وبين أىمية مديرية الزراعة ، إذ أنيا تبنى المطموبة ،ولم تستفد 

عمييا دعائم البالد فقال " ليس لنا كيان وال دعائم لتبنى عميو ىذه المممكة ، ما لم تنيض 
،وفي الشأن نفسو طالب النائب موحان الخيراهلل بزيادة رأس مال  (998)بالزراعة نيضة حقيقية "

لخدمة مصالح الفالحين ، مما يعود بالفائدة الكبيرة عمى االنتاج الزراعي المصرف الزراعي 
، كما انتقد موحان الخيراهلل دائرة البيطرة الموجودة في لواء المنتفك وألنيا دائرة ال  (991)العراقي 

تقوم بواجباتيا، وبّين " أن في لواء المنتفك عشائر كثيرة يممكون من الحيوانات والماشية الكثير 
وأن ما يصيب تمك الحيوانات والماشية من امراض ال تعمم بيا دائرة البيطرة ، ألنيا ال تكافح ،

 .(996)غير امراض خيول الشرطة "
وصف النائب موحان  9119وفي الجمسة المنعقدة في الثالث والعشرين من شباط 

عة والصناعة الخير اهلل وزارة االقتصاد بأنيا " ىي الكل بالكل الحتوائيا عمى أمور الزرا
والبيطرة والمعادن وما شاكل ذلك ،ولم يبَق شيء في الدولة إال ويرتكز عمى ىذه المواد ، التي 
ىي حياة البالد " ، كما انتقد سياسة استخدام المضخات في زراعة بعض المحاصيل ووصفيا 

ات وبذلك كان لمثل العراق كونو بمدًا زراعيًا يخترق سيولو نيرا دجمة والفر  خاطئةبأنيا سياسة 
موحان الخيراهلل بيذا الكالم يكون استمر عمى توجيو  النقد السياسة الزراعية التي كانت تتبناىا 

 . (991)الحكومات العراقية المتعاقبة
ويبدو أن اىتمام النائب موحان الخيراهلل بالمشاكل التي تتعمق بالزراعة نابع من كونو 

ئيس لدخل اغمب السكان ، الذين تصل نسبتيم احد مالكي األراضي التي تمثل المصدر الر 
الى نحو ثمثي سكان العراق ، فيي توفر المواد الغذائية لألفراد ، وكذلك تمد الصناعة بالجزء 
االكبر من المواد االولية ، لذا طالب النائب موحان الخير اهلل بإيجاد الحمول لمعالجة مشاكل 

 الزراعة .
 النفط-ج
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كان الرأي العام العراقي ينادي دائمًا بضرورة تعديل االمتيازات الممنوحة لشركات 
النفط االجنبية بشكل تزداد فيو حصة الحكومة العراقية بمقدار االنتاج من النفط ،وكان 
اعضاء المجمس ومن الصحف واالحزاب قد طالبوا باستمرار  الحكومات المتعاقبة بإعادة 

 عتماد مبدأ المشاركة مع الشركات في االرباح .اط وحتى عمى النظر بامتيازات النف
بالئحة  9111في السابع عشر من آيار  (991)عندما تقدمت وزارة نوري السعيد االولى

لمناقشتيا،  9119قانون تصديق االتفاقيتين المعدلتين المتياز شركة النفط العراقية لسنة 
جمب لمبالد كثيرًا من الفوائد االقتصادية إال طالب عدد من النواب بضرورة التريث ألن ذلك سي

أن رئيس المجمس عرض الالئحة لمتصويت فترك النواب القاعة، وكان النائب موحان الخيراهلل 
 . (999)أحدىم وبذلك عدَّ ضمن قائمة الغائبين

وصف النائب موحان  9111وخالل الجمسة المنعقدة في الثامن والعشرين من آيار 
لنفط بمثابة الحياة والممات ،وأن عمى الحكومة عدم التساىل في ىذا االمر الخير اهلل قضية ا

،وانو بالنسبة لمشعب والمجمس ، كموضوع االستقالل ، لذلك دعا الحكومة الى وجوب االفادة 
، وفي السياق نفسو أشار النائب موحان الخيراهلل الى ان  (999)من الثروة النفطية في البالد 

ناشد الحكومة بتعديل اتفاقيات النفط تعدياًل يضمن حقوق البالد ويكون في موارد النفط قميمة و 
الوقت نفسو موردًا ىامًا لمجمس اإلعمار ،واضاف أن ظروف عقد اتفاقيات النفط كانت غير 
طبيعية بقولو " قد جاءت في ظروف خبرتنا بين أمرين أما احتالل دائم ،وأما ان نوقع عمييا" 

اتفاقيات النفط لم يكونوا قميمي الوطنية ،ولكن الظرف الدقيق حتم عمييم ،وأن الذين وقعوا عمى 
 .(991)قبول تمك االتفاقيات وقد حان وقت تعديميا" 

من الضروري أن نشير إلى أنو عند مناقشتو مجمس النواب لقانون مصافي النفط 
يقتضي من الحكومية، بيَّن النائب موحان الخير اهلل أن ىذه الالئحة في غاية االىمية و 

اعضاء مجمس ادارة مصالح النفط ان يكونوا اختصاصيين لمغرض نفسو ،وان اسموب 
الحكومة في تعيين اعضاء من بين الموظفين الحكوميين اآلخرين أمر غير صحيح بل يجب 
أن يأتي بأعضاء لممجمس متفرغين ليذا العمل وغير مرتبطين بعمل آخر كي يتفرغوا لعمميم 

عد مفاوضات طويمة بين الحكومة العراقية وممثمي الشركات النفطية وب (994)ويبدعوا فيو 
جديدة صادق عمييا مجمس النواب في الرابع عشر من شباط  (991)،توصموا الى عقد اتفاقية 

9119 (998). 
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وخالصة القول إن النائب موحان الخيراهلل قد أولى عناية كبيرة لقضايا الثروة الوطنية 
 المرتكز االساسي لالقتصاد العراقي.وابرزىا النفط ألنيا تمثل 

 الطرق والجسور والمواصالت-د
حظيت قضايا الطرق والجسور والمواصالت باىتمام خاص من أعضاء مجمس 
النواب ، إذ كانت اغمب الطرق ميممة ،وال سيما تمك التي تربط مراكز االلوية مع االقضية 

 والنواحي التابعة ليا.
اب جمستو الرابعة والثالثين في الخامس والعشرين من ىذا المنطمق عقد مجمس النو 

وفييا بّين النائب موحان الخير اهلل عالقة االنتاج الزراعي بأمور  9141من حزيران 
المواصالت والسيما فيما يتعمق بالتمور والشعير وايصال االنتاج الى االسواق الخارجية ،وقد 

و وتوفير وسائل النقل محذرًا من الشركات دعا الحكومة الى العناية باإلنتاج الوطني وحمايت
، كما طالب النائب موحان الخيراهلل الحكومة (991)االجنبية التي يقف من ورائيا االستعمار 

بشراء البواخر ألن بعض الدول أخذت تنتج بواخر كثيرة بسبب الحرب العالمية الثانية 
  (996)زىيدة لإلفادة منيا ( ، فيمكن لمحكومة الحصول عمييا وشراؤىا بأسعار 9111-9141)

 موقفو من المعاىدات-ر
(  ،وتأسيس 9141-9111رأى الشعب العراقي بعد انتياء ) الحرب العالمية الثانية 

قد استنفدت اغراضيا  9111البريطانية لسنة  –أن المعاىدة العراقية  (991)ىيئة األمم المتحدة 
،وأن العالقات بين العراق وبريطانيا يجب أن تكون وفقًا الحكام مبادئ ميثاق االمم المتحدة 
،بوصف الدولتين عضوين متساويين في الحقوق والواجبات ،ومن ىذا المنطمق وضعت 

وة لتعديل المعاىدة العراقية في مناىجيا نصًا تضمن الدع (911)حكومة توفيق السويدي الثانية 
 البريطانية. –

وعمى ىذا االساس تطرق النائب موحان الخيراهلل الى ضرورة تعديل المعاىدة وبّين أن 
من حالة عدم االستقرار واضاف أن الوضع تغير عام  9111الوقت الذي عقدت فيو معاىدة 

مكنو من رفض المعاىدة كما ألن العراق صار يمتمك العقول والمال والرأي العام بما ي 9141
دعا النائب موحان الخيراهلل إلى وجول أن يكون الشخص الذي يمثل العراق في المفاوضات 
عمى درجة كبيرة من القدرة والنضوج لضمان مصالح العراق وان ال تنطمي عميو حيل 

 .(919)االستعمار
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ص نصو  9146ويوم نشرت الصحف العراقية في الخامس عشر من كانون الثاني 
وبدأت االحزاب بانتقادىا وىاجمتيا استقبمت الجماىير العراقية  (919)معاىدة بورتسموث

المفاوضات وتوقيع المعاىدة بطريقة أخرى ىي النضال اليومي إلسقاطيا لتتحول بعدئذ الى 
،وحددت القوى الوطنية اىدافيا بإلغاء  9146انتفاضة عامة عرفت بوثبة كانون الثاني 

جراء انتخابات حرة(911)زارة صالح جبر المعاىدة واسقاط و   . (914)وا 
وميما اختمفت الدوافع والمقاصد فقد شدد النائب موحان الخير اهلل عمى أىمية حفظ 
االمن والنظام حتى لو حصمت حوادث كرفض المعاىدة وغيرىا ،وعدم ترك األمر بيد التالميذ 

لة والوحيدة لرفض المعاىدة ،وطالب بعرض المعاىدة عمى مجمس النواب ألنو ىو الجية المخو 
، وعندما اعمن صالح جبر ان المعاىدة رفضت من الشعب اعترض موحان  (911)او قبوليا 

 . (918)الخير اهلل مذكرًا بأن رفض الشعب يكون بوساطة مجمسو النيابي وىذا أمر لم يقع 
ة وخالصة القول إن مواقف موحان الخيراهلل تباينت ازاء االحداث والتطورات السياسي

 بما فييا معاىدة بورتسموث الممغاة.
 االرض واالقطاع-ز

تعد مشكمة األراضي الزراعية من المسائل الميمة التي دارت عمييا معظم الصراعات 
إبان العيد الممكي ، لذلك حظيت مشكمة االراضي الزراعية باىتمام واسع من اعضاء المجمس 

، حاولت الحكومة حل مشكمة االراضي في لواء المنتقك ،ولكن معظم الحمول  (911)النيابي 
 .(916)كانت وقتية ولم تتناول جوىر الموضوع

% من مشاكل العراق كانت تدور حول 61اشار النائب موحان الخير اهلل الى ان 
ازع االراضي الزراعية ،وطالب الحكومة بضورة توسيع دائرة التسوية في جميع المناطق المتن

،وعندما قدمت  (911)عمييا ألن دائرة التسوية ىي المسؤولة عن حل مشاكل االراضي الزراعية 
الئحة قانون أراضي المنتفك  9119حكومة نوري السعيد الحادية عشرة في السابع من نيسان 

رحب موحان الخير اهلل بالئحة النيا تحل مشكمة االراضي الزراعية في لواء المنتفك ،واقترح 
وزير الداخمية تشكيل محكمة استئناف من ثالثة حكام تتولى ميمة تقدير االراضي عمى 

 .(941)الزراعية
وفي ىذا السياق قدم النائب موحان الخير اهلل شكره لمحكومة لتقديميم ىذه الالئحة ، 
مبينًا أن مشكمة االراضي في لواء المنتفك مشكمة عويصة ، يذىب سنويًا ضحيتيا عشرات 
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بب الخالفات بين المتصرفين الفعميين وأصحاب السندات ، او حتى بين االشخاص ، بس
، وعندما عرضت حكومة نوري السعيد الحادية عشرة الئحة قانون منح (949)العائمة الواحدة 

، ىاجم  9119المزمة في أراضي لواء العمارة خالل الجمسة المنعقدة في الثاني من نيسان 
الالئحة ىجومًا شديدًا ،مبينًا أن الوضع في لواء العمارة  (949)نائب المنتفك عبد الكريم االزري 

شاذ بسبب تصرف حفنة من االقطاعيين بأراضييم شاسعة جدًا بطريقة االيجاز ،كان أمرًا 
طبيعيًا ان يعترض النائب موحان الخير اهلل عمى كممة االقطاعي التي اطمقيا النائب عبد 

اعية الشاسعة ،موضحًا أن من يتيم مالكي االراضي الكريم االزري عمى مالكي  االراضي الزر 
باإلقطاع عميو مراجعة تاريخ ىؤالء الرؤساء ودراستو وتاريخ االراضي في العراق ،وأن ما 
يممكو ىؤالء حق طبيعي وىم ليسوا كاإلقطاعيين ، ألن ىؤالء يممكون االراضي من مئات 

رًا واىوارًا وصحارى قاحمة ،ولم تكن السنين ويتوارثونيا عن آبائيم ، وكانت أرض العراق بو 
معمورة في العيد العثماني ،ومن اصمحيا ىم رؤساء العشائر وآبائيم ، وليس من الحق 

 .(941)واإلنصاف ان يغمط حق ىؤالء الذين قاموا بخدمات عظيمة لمبالد قديمًا وحديثًا 
ء العشائر ثمة حقيقة تاريخية ىي أن فقر الفالح يعود الى سيطرة االقطاعيين ورؤسا

والمالكين فكان من الطبيعي ان يعترض النائب موحان خيراهلل كونو من مالكي االراضي 
ورئيس عشيرة الشويالت وتجمع آل حميد، إذ تذكر بعض المصادر انو كان يمتمك أكثر من 
مميون دونم من االراضي الزراعية، وبغض النظر عن الطريقة التي حصل بيا عمى ىذه 

 االراضي.
 اعة والتجارةالصن-ر

لم تقم في العراق صناعات متطورة أو معامل حديثة أو وسائل نقل حديثة لغرض 
استخداميا في نقل المواد الزراعية او مخازن كبيرة تابعة لمتجارة ،وبقي القطاع الصناعي 
يتمثل بوجود الحرف والصناعات اليدوية الموروثة ، االمر الذي جعل العراق يعتمد عمى 

 اتو من البضائع االستيالكية واالنتاجية من الخارج.استيراد حاج
وبفعل ذلك اشار النائب موحان الخير اهلل إلى أن وضع الصناعة والتعدين ميمل 
،وأن عمى الحكومة العمل لالنتفاع بثروات البمد ،ورفع مستوى الدخل القومي لمفرد ،ونشر 

شعبيا رزقيم فال تنتظر منيم أن  الرفاه بين الناس ،وأكد أن الحكومة التي لم تؤمن ألبناء
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، كما طالب النائب موحان الخير اهلل بتحسين مستوى االنتاج (944)يكونوا طائعين مخمصين 
 .(941)وتقميل االستيراد ، إذ يؤدي االستيراد الى تيريب قسم كبير من الدخل الوطني 

وينطبق االمر نفسو عمى التجارة ، فقد ذكر النائب موحان الخير اهلل " أننا لم نعمل 
، وأشار النائب الى ان ىناك نوعين من  (948)التوازن الصحيح بين الصادر والوارد " 

، أما (941)المحاصيل ىي الحبوب والتمور يمكن تصديرىما وجمب ما تحتاجو الدولة من اموال 
التصدير فقد طالب النائب موحان الخيراهلل بتأمين قوت الشعب وتصدير عن سياسة االستيراد و 

،وفي السياق نفسو خيمت (946)الفائض من الحاصالت الزراعية ، لما فيو من منفعة عامة 
قضية انشاء مخازن لمحبوب عمى تفكير أعضاء مجمس النواب ،وذلك لما ليذه المخازن 

لشعب ، ولكون العراق بمدًا زراعيًا فإنو بحاجة الى )السايموات( من أىمية ستراتيجية في حياة ا
، تطرق  9141مثل ىذه المخازن ،إذ في الجمسة المنعقدة في الخامس والعشرين من حزيران 

النائب موحان الخير اهلل الى موضوع السايموات متسائاًل عن مصيرىا ،وقد اجابو وزير العدلية 
تم تشكيل لجنة وقد باشرت فعاًل في بناء سايمو ،أنو  (941)ووكيل وزير االقتصاد جمال بابان 

 .(911)لخزن الحبوب في بغداد ،وأن في نية الحكومة بناء سايمو آخر في البصرة
 اآلفات الزراعية ) الجراد( -س

واجيت الزراعية مشاكل رئيسة في بعض المواسم كان من ابرزىا مكافحة الجراد ، 
جو موحان الخير اهلل اىتمامو الى مشكمة اآلفات التي أثرت عمى الحياة االقتصادية ، لذالك و 

المالية ، انتقد النائب موحان خير اهلل الحكومة  9119الزراعية ،وعند مناقشة ميزانية عام 
بسبب انتشار الجراد بشكل كبير في العراق ووصل الى الناصرية ، كما طالب في الوقت نفسو 

 .(919)رة سريعة من أجل نجاح المكافحة وزارة االقتصاد بأن تخصص االموال الكافية وبصو 
 الجيش والتجنيد-ش

حازت قضايا الجيش وتطويره وتحسين الحالة المعاشية الفراده عمى قدر كبير من 
طالب  9141اىتمامات موحان الخير اهلل ففي الجمسة المنعقدة في الخامس عشر من حزيران 

يتفق مع روحية العشائر والجيش معًا  النائب موحان الخيراهلل بسن قانون الخدمة العسكرية بما
،وأن تكون قوانين ال تورث التباعد والتباغض بين األمة والجيش ،وىذا من أىم مطالب رؤساء 

، كما أكد أن "  (911)،مضيفًا "أنو ال كرامة وال دولة بال جيش "  (919)العشائر عمى حد قولو 
األمن في البالد ميدد باالضطرابات مما يستوجب ان ال يتدخل الجيش في اخماد ىذه 
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االضطرابات وىو أمر غير صحيح ، ألن الجيش يجب أن يكون بمعزل عن ىذه االمور ، 
فال يقاتل ابناء األمة ،وفي ىذه الحالة يجب عمى الحكومة ان تقوي الشرطة تقوية تجعل 

 .(914)رة عمى المحافظة عمى االمن الداخمي"ميمتيا مقتص
مما سبق يبدو واضحًا أن النائب موحان الخير اهلل شدد عمى أىمية الفصل بين ميمة 
الجيش ،وىي حماية الدولة وحفظ سيادتيا وجعمو قوة ترتكز عمييا في دفاعيا عن اراضييا 

خماد االضطرابات ،والعمل وحقوقيا المختمفة ، وليس لمجابية األىالي وتفريق التظاىرات ، وا  
 عمى ابراز دور الشرطة في حفظ أمن وسالمة البالد داخميًا. 

 رابعًا: هوقفه هن القضية الفلسطينية 
تعد القضية الفمسطينية من القضايا العربية الميمة التي أوالىا اعضاء مجمس النواب 

 اهلل.العراقي اىتمامًا كبيرًا في مناقشاتيم: ومنيم النائب موحان الخير 
قدمت  9141ففي جمسة مجمس النواب المنعقدة في الثامن عشر من كانون االول 

ل  9141الحكومة الى مجمس النواب مرسومًا إلضافة مبالغ الى الميزانية العامة لسنة 
. واثناء مناقشة المجمس لجواب الرد عمى خطاب العرش في جمستو  (911)مساعدة فمسطين 

،وجو النائب موحان الخير اهلل انتقادًا  9141ن من كانون االول المنعقدة في الحادي والثالثي
الى ىيئة األمم المتحدة ألنيا تريد ان تأخذ حق الضعفاء عمى حد قولو ، كما أشار الى 
وجوب شحذ اليمم واالستعداد لمتضحية باألنفس واألموال من اجل انقاذ فمسطين ، عاّدًا 

، لذا اقترح موحان الخير اهلل تعيين وزير بال وزارة قضية العرب الكبرى  ةالقضية الفمسطيني
ليكون مختصًا بمعالجة قضية فمسطين وأن يكون المرجع الوحيد لممراسالت مع الدول العربية 

، أعمن موحان الخير اهلل  9146،وعندما استؤنف القتال في التاسع من تموز  (918)واالجنبية 
الى المجمس  (911)يا حكومة مزاحم الباجو جي عند مناقشة الميزانية العامة التي تقدمت ب

أن الشعب العراقي مستعد لتقبل  9146النيابي في جمستو المنعقدة في الثاني عشر من تمور 
اية ضريبة تفرض من أجل فمسطين ،واقترح موحان الخير اهلل عمى وزير المالية أن تكون 

لقول " يجب عمينا أن ىناك ضريبة مخصصة لفمسطين تنتيي بانتياء قضيتيا مؤكدًا با
نممك من أجل الدفاع في سبيل قضية فمسطين  نضحي بأموالنا ورجالنا وشبابنا وبكل ما

"(916). 
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وفي السياق نفسو وجو النائب موحان الخير اهلل انتقادًا إلى العراق والعرب لتقصيرىما 
ننا أذا أردنا أن نؤرخ  إزاء ىذه القضية بقولو " إن قضية فمسطين تردت من سيء الى أسوء وا 
شيئًا عن عمل الجيل الحاضر لقضية فمسطين ألجل أن يقرأ الجيل المقبل فإننا يجب أن 

داء ، وقد سجمنا ذاًل وعارًا وأن ىذا الذل وىذا العار ال يمحييما إال الدم " نسجل صفحات سو 
 (911)ومن جانب آخر طالب العرب والجامعة العربية توحيد الكممة في سبيل فمسطين 

وال نغالي اذا قمنا إن النائب موحان الخير اهلل كان أكثر نواب المجمس تحمسًا لمقضية 
المالية يشير إلى أن العراق  9141قانون الميزانية العامة لسنة الفمسطينية فنجده عند مناقشة 

ورجالو لم ينسوا يومًا قضية فمسطين حتى في احرج األوقات واألزمات، حتى إنيم عندما كانت 
تجري دماؤىم عمى األرض لنيل االستقالل لم ينسوا ىذه القضية بل جعموا استقالليم مقرونًا 

 . (989)رارًا أن السيف ىو الحل الوحيد النقاذ فمسطين ،واعمن م (981)باستقالل العراق 
مما سبق كمو يمكن القول إن النائب موحان الخير اهلل طالب من خالل مجمس النواب 
برفع الحيف عن الشعب الفمسطيني والوقوف الى جانبو في الغالي والنفيس، ولم يكتفى بذلك 

ت ،وكل ذلك يصب في ىدف واحد ىو بل انتقد العرب وىيئة األمم المتحدة وقدم االقتراحا
 ايجاد حل لمقضية الفمسطينية .

 خامسًا: عضوية الحزب الدستوري
، حزب االتحاد الدستوري  9141ومن الجدير بالذكر إن نوري السعيد اسس عام 
،وكان الشيخ موحان الخيراهلل  (989)وحرص عمى ان يكون معظم اعضائو من زعماء العشائر 

ابرزىم، كونو زعيم عشيرة الشويالت وتجمع ال حميد، وجعمو نوري السعيد في االدارة العميا 
يد في نجاح مشاريعو ودعم لمحزب وكانوا بالحقيقة مجرد رقم يستفيد منو نوري السع

الثانية عشرة ، ولم يستمر ىذا الحزب طوياًل فقد أصدرت وزارة نوري السعيد (981)االقطاع
مراسيم عدة كان من بينيا مرسوم الجمعيات الذي عدت بموجبو جميع االحزاب والنوادي ممغاة 

 . ( 984) 9114ابتداًء من الثاني والعشرين من ايمول 
 سادسًا : وفاة موحان الخير اهلل

كان موحان الخير اهلل في اخر ايامو ذا حدس ، كثير التوقعات ،وكان مما قالو في 
الخاصة " ان المشيخة ال تدوم وسيندمل االقطاع" ،وأوصى اوالده باإلحسان وعدم  مجالسو
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،وقد اصيب بمرض الرعاش وعولج في المانيا ثم  (981)التفريط بالمال والتحمي بالمثل والكياسة
 .(988) 9118سافر الى لندن وتوفي ىناك عام 

 النتائج
لنا من خالل دراستنا أن الشيخ موحان الخيراهلل ، سميل عشيرة عربية  تبين .9

عريقة، وكان لمبيئة التي عاش فييا وامضى طفولتو ودراستو الدينية االولية االثر الكبير في 
 المنابع االساسية لتفكيره وتوجياتو نحو قضايا العراق.

ريطاني بكل قوة ينحدر موحان الخيراهلل من أسرة وطنية تصدت لالحتالل الب .9
 وعزم ،وسطرت تاريخًا مجيدًا ليا في مقارعة الغزو االجنبي لمعراق.

كان موحان الخيراهلل احد المشايخ الذين كرسوا كثيرًا من طاقاتيم لمسيطرة  .1
عمى اراضي الدولة إذ وضع الشيخ موحان الخير اهلل يده عمى أكثر من مميون دونم من 

 االراضي الزراعية.
ير اهلل مع العشائر العربية وقادة العشائر في مقارعة وقف موحان الخ .4

االحتالل البريطاني مما اجبر البريطانيين عمى التفاوض معو والطمب منو عدم اثارة العشائر 
 ضد بريطانيا.

منذ بدايات نشاطو السياسي ، جذب الشيخ موحان الخيراهلل انظار االسرة  .1
ي الذين اثنوا كثيرًا عمى مواقفو ومواقف عشيرتو الممكية واعضاء مجمس النواب في العيد الممك

 المشرفة.
لم يكن موحان الخيراهلل مجرد عضو في مجمس النواب بل كان محاورًا من  .8

الطراز االول ومناقشًا قويًا ولم يكتفى بالمعارضة بل قدم االستفسارات واالسئمة لموزراء 
 والمقترحات البنائية.

ير الريف والفالح ، لكن عندما يعرض أي كان موحان الخير اهلل يطالب بتطو  .1
مشروع لصالح الفالح وتحسين حالتو المعيشية كان أحد المالكين الذين إن لم يؤيدوا القانون 

 يعترفوا فأنيم ال يعيرون أي اىتمام ليذا القانون.
ومن منطمق وطني وقومي وقف موحان الخيراهلل مدافعًا عن القضية  .6

لمتحدة ،وداعيًا لتحرير فمسطين من خالل بذل الغالي والنفيس عمى الفمسطينية ومنتقدًا األمم ا
 حد تعبيره.
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كان الشيخ موحان الخير اهلل احد رجال العشائر الذين سعى نوري السعيد  .1
 الحتوائيم وضميم ضمن حزبو االتحاد الدستوري.

أصبح الشيخ موحان الخيراهلل في سنوات عمره االخيرة يحذر من زوال  .91
 طاع ومن اساليب االحتالل البريطاني.المشيخة واالق

  االحاالت
 

                                                 
،ص؛ رزوق  9118، بغداد ،  9118الحكومة العراقية ،وزارة الداخمية ، دليل المممكة العراقية لسنة (9) 

 918، بغداد ، د.ت، ص 9عيسى ، مختصر جغرافية العراق ، ط
 (2)A-H.Dit chbum Administraration report of the Muntafiq Divis on ( For the xear 
1919) , the ,covermnment press, Beghdad,1920,p.21. 

 .11، بغداد ، د.ت ، ص 9فاضل جميل ، دليل لواء المنتفك ، ج  (1) 
 (4)( The Arab Bureau ( Basrah Brhch) , The Muntafiq ( Al Sa'adun Bani Malik 
Ajwad , Bani Sa'id and Bani Huchaim , Calcutta, India , 1917,p.7. 

المنتفك يمكن مراجعة : أحمد القمقشندي ، نياية االرب في معرفة انساب العرب ، بغداد ، عن اصل  (1) 
 41-91، ص 9199،  9؛ سميمان الدخيل ، المنتفق ، في مجمة لغة العرب ، العدد 88-81، ص 9194

ل ؛ عبد العا19، ص 9189؛ سميمان فائق ، تاريخ المنتفق ، ترجمة : محمد خموصي الناصري ، بغداد ، 
، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية اآلداب ، جامعة  9199-9194وحيد عبود العيساوي ، لواء المنتفك 

 .989،ص9169؛ يعقوب سركيس ،مباحث عراقية ، القسم الثالث،بغداد ،99، ص9111الكوفة ، 
ائر المنتفق منذ عمي ناصر حسين ، شيوخ وعشائر لواء المنتفك في الوثائق البريطانية دراسة ألحوال عش(8) 

 .91، ص 9196، بغداد ،  9،  ط 9111اواخر العيد العثماني الى نياية عيد الممك فيصل االول 
، بغداد،  9الكسندر آدموف ، والية البصرة في ماضييا وحاضرىا ، ترجمة : ىاشم صالح التكريتي ، ،ج  (1) 

 .981، ص9169
 .981المصدر نفسو ، ص(6) 
 .88احمد القمقشندي ، المصدر السابق، ص  (1) 
البداوة : متأتية من تبدى أي خرج الى البادية ، أو تشبو بأىل الصحراء ، وىي خالف الحضارة ،وقد ورد (91) 

؛ احمد  99ذكر "البدو" في القرآن الكريم بمفظ االعراب لمتفصيل ينظر: القرآن الكريم ، سورة الحجرات آية 
؛ محمد فؤاد عبد الباقي ، فيارس ألفاظ القرآن  911، ص 9116، بيروت ،  9، جرضا ،معجم متن المغة 

 .918، ص 9166، القاىرة ،  1الكريم ، ط
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-19، ص 9111، بيروت ،  9، ط 9عمي الوردي ، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث ، ج(99) 

16. 
،  9141ترجمة : جعفر خياط ، بيروت ،  المس غيرترود لوثيان بيل ، فصول من تريخ العراق القريب ،(99) 

 .99ص
 .941، ص 9111، القاىرة ،  9فؤاد البيي ، عمم النفس االجتماعي ، ط(91) 
 .999-991، ص 91، ج 9161حسين محمد القيواتي ، حضارة العراق ، بغداد ، (94) 
سرة او القبيمة تتكون يتمثل ىذا النظام في كون االسرة ىي المحور االساسي لحياتيم االجتماعية ، فاأل(91) 

نظريًا من افراد يرجعون في نسبيم الى جد واحد ولكن في الغالب ال ينتمي اعضاء القبيمة الى جد واحد بل 
انيا تتألف من أسر قد تحالفت مع بعضيا حتى كونت مجموعة اطمق عمييا القبيمة . لممزيد ينظر: نوري 

؛ عبد الرزاق الحسني ، الحالة 16، ص 9181القاىرة ،  خميل البرازي ، البداوة واالستقرار في العراق ،
 .869-814ن ص 9191، ايمول  1، ج 1االجتماعية لمعشائر العراقية، لغة العرب ، م

 .81-86، ص 9198جمعة عيسى صبري الطرفي ، أىل الريف في جنوب العراق ، بيروت ، (98) 
الكبيرة ،وأطمق لقب شيخ المشايخ عمى شيخ المقصود بيا رؤساء العشائر الذين يحكمون المقاطعات (91) 

العشيرة في العشائر الكبرى . لممزيد ينظر: جبار عبداهلل الجويبراوي ، تاريخ ميسان وعشائر العمارة ، ايران ، 
 .914-991قم ، د.ت ، ص

،  ان المشيخة في العشيرة وراثية ، ولكن ىناك صفات من الواجب توافرىا أال وىي الشجاعة ، الكرم (96) 
، الحمة ،  9149-9194الذكاء ، والقوة . لممزيد ينظر : حسن عمي السماك ، عشائر منطقة الفرات االوسط 

 .81-11، ص 9194
 .991، ص 9181عبد الرزاق الياللي ، الريف واالصالح الزراعي في العراق ، بغداد ، (91) 
، رسالة ماجستير غير منشورة ،  9196-9619محمد احمد محمود ، احوال العشائر العراقية العربية (91) 

 .91، ص 9161كمية اآلداب ، جامعة بغداد ، 
؛ المس غيرترود لوثيان بيل ، المصدر السابق،  11-11نوري خميل البرازي ، المصدر السابق، ص  (99) 

 .919ص
ميورية ، حنا بطوطو ، العراق الطبقات االجتماعية والحركات الثورية في العيد العثماني حتى قيام الج(99) 
 .999-991، ص 9111ترجمة : عفيف الرزاز، طيران ،  9ج
،  9111عالء الدين جاسم البياتي ، البناء االجتماعي والتغير في المجتمع الريفي ، بيروت ، (91) 

 .941-944ص
)(24)( A.H.Dictchburn , Administration Report ,1921,Op.cit,p.98. 

تعينيم الحكومة بوساطة رؤساء العشائر ،والسركال كممة فارسية تعني رئيس السراكيل : فئة من الوكالء (91) 
العمل وكان لكل شيخ سركال خاص بو . نبيل عامر فميح ، الميمات االدارية واالمنية لوزارة الداخمية العراقية 
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ة التربية دراسة تاريخية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمي 9119-9191خالل سنوات االنتداب البريطاني 
 .81، ص 9199، الجامعة المستنصرية ، 

التقارير االدارية الشيرية ، الكتاب ذو الرقم  4/ج/46، ممفات وزارة الداخمية ، ممف دار الكتب والوثائق (98) 
 من قائمقام الشطرة الى متصرفية المنتفك. وسأرمز ليا .د.ك.و. 91/99/9199في  9461

، في  1111التقارير االدارية الشيرية ، كتاب رقم  4-/ج46ة د.ك.و ، ممفات وزارة الداخمي(91) 
 ، كتاب من قائمقام السماوة الى متصرفية المنتفك. 91/1/9199

 8في  99141، االىوار والمستنقعات ، كتاب رقم  91/41د.ك.و، ممفات وزارة الداخمية ممف رقم (96) 
 اد والمواصالت ، بغداد.، من متصرف المنتفق الى وزارة االقتص 9111تشرين الثاني 

 .6/4/9111،  998عمي الشرقي ، الغراف تاريخو واحوالو االجتماعية ، البالد)جريدة( بغداد ، العدد (91) 
، رسالة ماجستير  9111-9199شيماء طالب عبد اهلل المكصوصي ، المنتفق ، دراسة تاريخية سياسية (11) 

 .1، ص 9116ة ، غير منشورة ، كمية التربية ، الجامعة المستنصري
 .11، ص 9118، بغداد ،  9عبد الرزاق الياللي ،معجم العراق ، ج  (19) 
 .99فاضل جميل ، المصدر السابق ، ص(19) 
 .6شيماء طالب عبد اهلل المكصوصي ، المصدر السابق، ص(11) 
والعشائر معركة حدثت في منطقة الشعيبة قرب البصرة بين قوات االحتالل البريطاني وقوات الجيش (14) 

( عن انتصار القوات البريطانية 9191نيسان 91-99العراقية المتحالفة معو ، وقد اسفرت معركة الشعيبة )
وكانت العشائر العربية والكردية قدمت تضحيات بمغت نحو ثالثة آالف شييد . لممزيد ينظر: جالل كاظم 

سالة ماجستير غير منشورة ، كمية ، ر  9194-9196محسن الكناني ، الدور السياسي لمعشائر العراقية 
؛ عبد الرضا فرىود زعيري ، شيداء معركة الشعيبة في  14، ص 9119التربية ، الجامعة المستنصرية ، 

 .9119،  14ذمة التاريخ ، الكوثر )مجمة( النجف ، العدد 
 .199، ص 9116، بغداد ،  9ثامر عبد الحسن العامري ،موسوعة اعالم القبائل العرقية ، ج (11) 
وكان اديبًا وشاعرًا فذًا الى  9616محمد سعيد بن محمود الحبوبي الحسني ،ولد في النجف االشرف عام (18) 

. ينظر : ىدى جاسم محمد البطيحي ، السيد محمد سعيد  9191جانب كونو عالمًا مجاىدًا وفقييًا توفي عام 
 .9118اب ، جامعة بغداد ، الحبوبي حياتو وشعره ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية االد

 .199، ص9ثامر عبد الحسن العامري، موسوعة اعالم القبائل العراقية ،ج  (11) 
 .199المصدر نفسو ، ص(16) 
،  9111، القاىرة ،  9، ط 9ثامر عبد الحسن العامري، موسوعة أعالم العشائر العراقية ، ج  (11) 

 .914ص
المتعاقبة ترسبات أدت الى ارتفاع قعره وانخفاض مياىو ،  الغراف : نير قديم أحدثت فيو الفيضانات(41) 

وجفاف معظم االراضي الزراعية التي كان يروييا ، مما حمل معظم القبائل التي استوطنت عمى ضفتيو عمى 
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اليجرة ،ولذلك ظيرت فكرة اقامة ناظم عمى صدره ، وبناء سد أمام فتحتو ، لتأمين جريان المياه منو صيفًا 
تفرع نير الغراف من الجانب االيمن من دجمة جنوبي مدينة الكوت ،وأىم المدن التي تقع عمى وشتاًء ،وي

ضفتو اليسرى الحي وقمعة سكر والرفاعي ، في حين تقع الشطرة عمى يمينو . ينظر : مؤيد شاكر كاظم ، 
ية )ابن رشد( ، السيد عبد الميدي ودوره السياسي في العراق ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية الترب

؛ فاطمة فالح جاسم الخفاجي ، دور نواب لواء المنتفك في مجمس النواب العراقي  9111جامعة بغداد ، 
،  9111دراسة تاريخية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية االداب ، جامعة ذي قار ،  9191-9141

 .911ص
كم ، ويتكون من ثالث نواح ىي  61يا مسافة قضاء الرفاعي : يقع شمالي مدينة الناصرية ويبعد عن  (49) 

قمعة سكر والنصر والفجر ، سمي بالرفاعي تمينًا بالسيد احمد الرفاعي أحد أحفاد االمام موسى الكاظم)عمسو 
السالم( الذي يقع ضريحو في منطقة أم عبيدة . لممزيد ينظر : عدنان عبد غركان ، تاريخ مدينة بالرفاعي 

 .9191، بيروت ،  9116واجتماعية وثقافية من عام  صفحات تاريخية وسياسية
 .941، ص 9ثامر عبد الحسن العامري ،موسوعة أعالم العشائر العراقية ، ج(49) 
 .911-941، ص 9ثامر عبد الحسن العامري، موسوعة اعالم القبائل العراقية ، ج  (41) 
، بغداد ،  9عشائر العراق ، طلممزيد من التفاصيل ينظر: حمود حمادي الساعدي ، دراسات عن (44) 

9166. 
جبار عبد اهلل الجويبراوي ، عشائر الفرات االوسط والجنوبي في الحمة والديوانية والسماوة والناصرية ،  (41) 

، بيروت  9، ط 9؛ عباس العزاوي المحامي ، موسوعة عشائر العراق ، م 998-991، ص 9119بغداد ، 
 .14-11، ص 9111، 
؛ عبد الرحمن جدوع  111، ص 9111، لندن ،  9عالم الوطنية والقومية العربية ، طمير بصري ، ا(48) 

،  9، ط 9111-9141سعيد التميمي ،موقف العراق الرسمي والشعبي من المواجيات العربية االسرائيمية 
 .18د.ت ،د.م، ص

 .18، ص9199عزيز جفات الطرفي ، من تراث العشائر العربية ، النجف ، (41) 
حاجم الصالحي ، المضيف في التراث الشعبي ، التراث الشعبي )مجمة( بغداد ، العدد االول ، شكر (46) 

 .11-91السنة الثامنة ، ص
،  9181، بغداد ،  9حامد ناصر األسدي ، العراق عبر التاريخ ، اشراف : محمد شكري العزاوي ، ط(41) 

 .96ص
حان الخير اهلل في منزلو  في بغداد في مقابمة شخصية اجرىا الباحث مع الشيخ يوسف حميد مو (11) 
8/4/9196. 
( زعيم قبيمة العبودة من عشيرة السناجرة ،ولد في ارياف مدينة الشطرة 9181-9661خيون العبيد )(19) 

بمنطقة الحاوي ، ىو الشيخ خيون عبيد جبر عباس السنجري العبودي ،وما ان بمغ الثالثة عشر من عمرة 
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رة بال مجادل ،  عمى يد الشيخ عمي الشرقي ، انضم الى العثمانيين في الحرب حتى جاءت اليو رئاسة العشي
ضد بريطانيا في البصرة ، التحق بموكب العالمة المجاىد محمد سعيد الحبوبي الى جبية الشعيبة لصد 

عددًا من القوات البريطانية ، قاد مع الثوار معركة )البطنجة( واخفقوا فييا لعدم توازن القوات بعد ان قدموا 
عضوًا في المجمس  9194الشيداء ، ثم فاوضو البريطانيون وعينوه حاكمًا عمى الشطرة ، اختير عام 

واعقبو برئاسة القبيمة ابنو الوحيد حسين اذ  9181التأسيسي وانتخب عضوًا في مجمس النواب ، توفي عام 
ثامر عبد الحسن العامري، موسوعة اعالم  سار عمى نيج ابيو في المثل العميا وتقاليد القبيمة . لممزيد ينظر:

 .69-69، ص 9القبائل العراقية ، ج
 .998-991، ص 9ثامر عبد الحسن العامري، موسوعة اعالم القبائل العراقية ،ج(19) 
 998-991المصدر نفسو ، ص(11) 
ا وقدم ليا : مذكرات الوزير عبد المجيد محمود، الوزير في العيد الممكي في العراق، اعدىا وعمق عميي(14) 

 .911، ص 9118عماد عبد السالم رؤوف ، لندن ، 
 .911-914، ص 9199، بغداد ،  9، ط 9حميد المطبعي ،موسوعة اعالم وعمماء العراق ، ج(11) 
،  9، ط 9191-9191مؤيد الونداوي وصفاء الدين الخالدي ، شخصيات عراقية في وثائق بريطانية (18) 

 .111، ص 9196عمان ، 
كان أثر موحان الخير اهلل االجتماعي أثرًا كبيرًا وىو يحتاج الى دراسة منفصمة لذا اقتصر ىذا البحث  (11) 

 عمى حياتو وأثره السياسي .)الباحث(
 .111مؤيد الونداوي وصفاء الدين الخالدي ، المصدر السابق، ص(16) 
 .8/4/9196بغداد في مقابمة شخصية مع الشيخ يوسف حميد موحان الخير اهلل في منزلو في (11) 
؛ مقابمة شخصية مع  911-941، ص 9ثامر عبد الحسن العامري،موسوعة اعالم القبائل العراقية ، ج(81) 

 .8/4/9196الشيخ يوسف حميد موحان الخير اهلل في منزلو في بغداد 
عالن ابو وكان السبب المباشر الندالعيا اعتقال الشيخ ش 9191حزيران  11اندلعت ثورة العشرين في (89) 

الجون رئيس عشيرة بني حجيم من قبل الكابتن بي تي ىيات نائب الحاكم السياسي البريطاني في الرميثة . 
، قم ، د.ت ؛ عبد الشييد  9لممزيد من التفاصيل ينظر: عبد الرزاق الحسني ، الثورة العراقية الكبرى ، ط

 9191وميض جمال عمر نظمي ، ثورة ؛  9191، بيروت ،  9الياسري، البطولة في ثورة العشرين ، ط
، بغداد ،  9الجذور السياسية والفكرية واالجتماعية لمحركة القومية العربية )االستقاللية( في العراق ، ط

9161. 
 .1محمد سممان حسن ،طالئع الثورة العراقية ، بغداد ، د.ت ، ص(89) 
 .16، ص 9116داد ، كمال مظير احمد ، دور الشعب الكردي في ثورة العشرين ، بغ(81) 
 .168وميض جمال عمر نظمي ، المصدر السابق، ص(84) 
 .61، ص 9181، بغداد ،  9، ط 1عمي الوردي ، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث ، ج(81) 
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 .168وميض جمال نظمي ، المصدر السبق، ص(88) 
، بغداد ،  9ونتائجيا ، ط 9191 فريق المزىر الفرعون ، الحقائق الناصعة في الثورة العراقية سنة(81) 

 .141، ص9119
 .111عبد الرزاق الحسني ، الثورة العراقية الكبرى ، ص(86) 
؛ جالل كاظم محسن الكناني ، المصدر السابق، 969-961عبد الشييد الياسري ، المصدر السابق، ص(81) 

 .991ص
، درس العموم الدينية والمغة  9666الممك فيصل : ىو فيصل بن الشريف حسين ولد في الحجاز عام (11) 

،  9198، اشترك في الثورة العربية عام  9199العثمانية ، انتخب نائبًا في مجمس المبعوثان العثماني عام 
ولم يكتب ليذه المممكة النجاح ،  9191، أصبح ممكًا عمى سوريا عام  9191عينو والده اميرًا لمحجاز عام 
. لممزيد ينظر : كاظم  9111، توفي في سويسرا في ايمول  9199م آب عا 91أصبح ممكًا عمى العراق في 

؛ عبد المجيد كامل التكريتي  9169، بيروت ،  9ىاشم نعمة ، الممك فيصل االول واالنكميز واالستقالل ، ط
:  9119، بغداد ،  9، ط 9111-9199، الممك فيصل االول ودوره في تأسيس الدولة العراقية الحديثة 

- 9661محمد ، الممك فيصل االول حياتو ودوره السياسي في الثورة العربية وسورية والعراق عالء جاسم 
 .9111، بغداد ،  9، ط 9111

 .919، ص9141أحمد زكي الخياط ، فيصل بن الحسين في خطبو واقوالو ، بغداد ، (19) 
 .998-991ص،  9ثامر عبد الحسن العامري، موسوعة اعالم القبائل العراقية ، ج(19) 
 .64شيماء طالب عبد اهلل المكصوصي، المصدر السابق، ص(11) 
، دراسة تاريخية ، رسالة ماجستير غير  9116-9191ايناس جبار سعيد الحسيناوي ، سوق الشيوخ (14) 

 .919، ص 9191منشورة ، كمية اآلداب ، جامعة ذي قار ، 
لمنتفك في انتخابات واجتماعات المجمس مؤيد شاكر كاظم وحيدر طالب حسين ، دور نواب لواء ا(11) 

 .4، ص 9111،  1، العدد 1التأسيسي العراقي ، مجمة جامعة ذي قار ، م
م ، بغداد ،  9194الحكومة العراقية ، وزارة الداخمية ، مجموعة مذكرات المجمس التأسيسي العراقي (18) 

 .991، ص 9194
 .4لب حسين ، المصدر السابق، ص؛ مؤيد شاكر كاظم وحيدر طا 991المصدر نفسو ، ص(11) 
( ، رسالة 9116-9191عدي حميد فيد حايف المحمدي ، دور نواب الدليم في البرلمان العراقي ) (16) 

 .914، ص9199ماجستير غير منشورة ، كمية التربية ، جامعة األنبار ، 
، تاريخ الوزارات  عبد الرزاق الحسني 9/99/9198واستقالت في  98/8/9191تألفت ىذه الوزارة في (11) 

 .969، ص9166، بغداد ،  1، ط 91العراقية ، ج
؛ محاضر مجمس النواب ، الدورة االنتخابية  81فاطمة فالح جاسم الخفاجي ، المصدر السابق، ص(61) 

 .وسأرمز ليا . م.م.ن.9198كانون الثاني  99،  9191االولى ، االجتماع االعتيادي لسنة 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71( اجمللد )2العدد )

 2020 حزيران

 

)9911 ) 
 

                                                                                                                                        
 .9191آب  4،  191ة( بغداد ، العدد الوقائع العراقية )جريد(69) 
، عبد الرزاق الحسني ، تاريخ  91/91/9118واستقالت في  9111آذار  91تألفت ىذه الوزارة في (69) 

 .969، ص 91الوزارات ، ج
، تخرج في كمية الحقوق ، اصبح وزيرًا لممالية في وزارة  9611رؤوف البحراني . ولد في بغداد عام (61) 

. لممزيد ينظر: فؤاد  9149وكذلك في عام  9141لثانية ، كما أصبح وزيرًا لممالية في عام ياسين الياشمي ا
، رسالة ماجستير  9116طارق كاظم العميدي ، رؤوف البحراني ودوره السياسي الفكري في العراق حتى عام 

وثائق البريطانية سنة ؛ نجدة فتحي صفوة ، العراق في ال 9119غير منشورة ،كمية التربية ، جامعة القادسية، 
 .18-66، ص 9161، البصرة ،  9118

،  91، الجمسة  9111محاضر مجمس النواب . الدورة االنتخابية السادسة ، االجتماع االعتيادي لسنة (64) 
 .وسأرمز ليا . م.م.ن.911، ص 9118كانون الثاني  4
، عبد الرزاق الحسني ، تاريخ 9111أيمول  99واستقالت في  9111شباط  1تألفت ىذه الوزارة في   (61) 

 .961، ص 91الوزارات العراقية ، ج
آذار  19،  11، الجمسة  9141م.م.ن، الدورة االنتخابية الثانية عشرة ، االجتماع االعتيادي لسنة (68) 

 .191-194، ص 9111
،  9169، بغداد ،  9ر ىاكوبيان ، حالة الصحة في العراق في نصف قرن ، طلممزيد ينظر: موسيس دي(61) 

 .99ص
، دراسة تاريخية ، رسالة 9141-9119لممزيد ينظر: حيدر حميد رشيد ، االوضاع الصحية ، العراق (66) 

 .98-91، ص 9111ماجستير غير منشورة ، كمية التربية )ابن رشد( ، جامعة بغداد ، 
، حصل عمى شيادة الطب في بيروت وباريس ، عين وزيرًا  9664في الموصل عام  حنا خياط : ولد(61) 

، نجدة فتحي صفوة ، المصدر السابق،  9114، أصبح عميدًا لكمية الطب الممكية عام  9199لمصحة عام 
 .89ص

، رسالة ماجستير غير  9116-9199مسمم عوض ميميل الداود ، الواقع الصحي في لواء المنتفك (11) 
 .86، ص 9199ورة ، كمية التربية )ابن رشد( ، جامعة بغداد ، منش

 91،  91، الجمسة  9141م.م.ن، الدورة االنتخابية الحادية عشرة، االجتماع غير االعتيادي لسنة (19) 
 .411، ص 9141حزيران 

 اصبحت وزارة الصحة في ىذا الوقت مديرية تابعة لوزارة الشؤون االجتماعية. (19) 
 1، الجمسة االولى ،  9146الدورة االنتخابية الثانية عشرة ، االجتماع االعتيادي االول لسنة م.م.ن، (11) 

 .1، ص 9146كانون االول 
 .9111آيار  94،  11، الجمسة  9141م.م.ن، المصدر نفسو ، االجتماع االعتيادي لسنة (14) 
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،  9181االقتصادية ، بغداد ،  عبد الحسين وداي العطية ، االصالح الزراعي في العراق والتنمية(11) 

 .41ص
حزيران  91، الجمسة  9141م.م.ن، الدورة االنتخابية الحادية عشرة ، االجتماع غير االعتيادي لسنة (18) 

 .411، ص 9141
 .9141ايمول  1،  9111الحوادث )جريدة( ، بغداد ، العدد (11) 
 .411ص،  9141حزيران  91،  91م.م.ن، المصدر السابق الجمسة (16) 
 .891، ص 9141حزيران  91،  14م.م.ن، المصدر نفسو ، الجمسة (11) 
% من قيمتيا ، أما البضائع 6رسم التعريفة الكمركية : ىي الرسوم التي تفرض عمى البضائع ونسبتيا   (911) 

داد ، ، بغ 9% . جميل النجار ، االدارة العثمانية في والية بغداد ، ط9المصدرة فيستوفي عنيا رسم مقداره 
 .111، ص 9119

% من قيمتيا . 91رسم االستيالك : ىي الرسوم التي تفرض عمى المحاصيل الزراعية والطبيعية بنسبة (919) 
،  9111لمتفاصيل ينظر: محاضر مجمس النواب ، الدورة االنتخابية الرابعة ، االجتماع غير االعتيادي لسنة 

 .411، ص 9111حزيران  91،  11الجمسة 
طابو ، ىي الرسوم التي تتقاضاىا دوائر المالية عمى معامالت نقل الممكية والعقارات . جميل رسم ال(919) 

 .116موسى النجار ، المصدر الساٌب، ص
ضريبة األرض : ىي ضريبة سنوية تؤخذ عمى حاصالت االراضي ،ومقاديرىا تتفاوت تبعًا لنوع (911) 

ر االنتاج ونصفو . لممزيد ينظر: جميل موسى المحصول وطريقة اروائو ،وتراوحت ىذه الضريبة بين عش
 .111-111النجار ، المصدر السابق، ص

تموز  99،  1، الجمسة  9146م.م.ن، الدور االنتخابية الثانية عشرة، االجتماع غير االعتيادي لسنة (914) 
،  9116-9191؛ جاسم محمد ىاشم ، دور نواب المنتفك في المجمس النيابي العراقي  69، ص 9146

 .81، ص 9199رسالة ماجستير غير منشورة ، معيد التاريخ العربي والتراث العممي لمدراسات العميا ، 
 91،  11، الجمسة  9141م.م.ن، الدورة االنتخابية الثانية عشر ، االجتماع االعتيادي الثاني لشنة (911) 

 .491-411، ص 9111آيار 
 .9146تموز  99،  1، الجمسة  9146ي لسنة م.م.ن، المصدر نفسو ، االجتماع غير االعتياد(918) 
، أكمل دراستو االعدادية في بغداد ، أصبح عضوًا في  9111عبد الوىاب مرجان : ولد في الحمة عام (911) 

،ووزيرًا  9146، ثم رئيسًا لمجمس النواب ، عين وزيرًا لإلقتصاد عام  9141مجمس النواب عن الحمة عام 
.لممزيد ينظر: حسن احمد ابراىيم المعموري ، عبد الوىاب مرجان  9181، توفي عام  9111لممالية عام 

 .9198، دراسة تاريخية ، الحمة ،  9116ودوره السياسي في العراق حتى عام 
، عبد الرزاق الحسني ، تاريخ  9119تموز  91واستقالت في  9111أيمول  91تألفت ىذه الوزارة في (916) 

 .961، ص 91الوزارات العراقية ، ج
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، رسالة ماجستير  9116- 9148دعاء صباح بدر ، دور نواب المنتفك في مجمس النواب العراقي (911) 

 .911، ص 9198غير منشورة ، كمية االداب ، جامعة ذي قار ، 
شباط  91،  8، الجمسة  9141م.م.ن، الدور االنتخابية الثانية عشرة ، االجتماع االعتيادي لسنة (991) 

 .61، ص 9111
 .991، ص 9111شباط  96،  98ن، المصدر نفسو ، الجمسة م.م.(999) 
 .9119آب 98،  4199الزمان )جريدة( بغداد ، العدد (999) 
حزيران  91،  14، الجمسة  9141م.م.ن، الدورة االنتخابية الحادية عشرة ، االجتماع االعتيادي لسنة (991) 

 .891- 896، ص 9141
يبة المفروضة عمى جميع الحيوانات من غنم وجمال وبقر ضريبة المواشي ) الكودة( : وىي الضر   (994) 

 .188وجاموس وخنازير وبغال وحمير . جميل موسى النجار ، المصدر السابق ص
 .911دعاء صباح بدر ، المصدر السابق ص  (991) 
 .891، ص 9141حزيران  91،  14م.م.ن، المصدر السابق، الجمسة (998) 
 91،  94، الجمسة  9119ة عشرة ، االجتماع االعتيادي الرابع لعام م.م.ن، الدورة االنتخابية الثاني(991) 

 .911، ص 9119شباط 
،  9141حزيران  91،  14، الجمسة  9141م.م.ن، المصدر السابق ، االجتماع االعتيادي لسنة (996) 

 .899ص
شباط  91،  94، الجمسة  9119م.م.ن، الدورة االنتخابية الثانية عشرة ، االجتماع االعتيادي لسنة (991) 

 .811، ص 9119
،عبد الرزاق الحسني ، تاريخ  91/99/9119واستقالت في  9111آذار  91شكمت ىذه الوزارة في (991) 

 .969،ص 91الوزارات العراقية ،ج 
،  9119آيار  91،  88، الجمسة  9111م.م.ن، الدورة االنتخابية الثالثة، االجتماع االعتيادي لسنة (999) 

 .911فاطمة فالح جاسم الخفاجي ، المصدر السابق، ص؛  9191-9116ص
آذار  96،  98، الجمسة  9141م.م.ن، الدورة االنتخابية الثالثة عشرة ، االجتماع االعتيادي لسنة (999) 

 .119، ص9111
 .981، ص 9111نيسان  8،  96م.م.ن، المصدر نفسو ، الجمسة (991) 
 .964دعاء صباح بدر ، المصدر السابق، ص(994) 
%من ارباح الشركات . عبد الرزاق الحسني ، تاريخ 11بموجب االتفاقية الجديدة اصبحت حصة العراق (991) 

 .981، ص 6الوزارات العراقية ، ج
شباط  94،  91، الجمسة  9119م.م.ن، الدورة االنتخابية الثانية عشرة ، االجتماع االعتيادي لسنة (998) 

 .911-919، ص 9111
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 91،  14، الجمسة  9141خابية الحادية عشر ، االجتماع غير االعتيادي لسنة م.م.ن، الدورة االنت(991) 

 .891، ص 9141حزيران 
 .816، ص 9141حزيران  98،  11م.م.ن، المصدر نفسو ، الجمسة  (996) 
 9141ىيئة األمم المتحدة : منظمة عالمية تضم في عضويتيا معظم دول العالم تقريبًا ، تأست عام   (991) 

ان فرانسسكو االمريكية بعد فشل عصبة االمم في مياميا في الحرب العالمية الثانية . لممزيد في مدينة س
ينظر : موفق ىادي سالم الدفاعي ، موقف األمم المتحدة من سياسة التمييز العنصري في جنوب افريقيا ) 

لمدراسات العميا ، ( ، اطروحة دكتوراه غير منشورة ، معيد التاريخ العربي والتراث العممي 9148-9119
؛ جعفر عباس حميدي ، العراق وسياسة الدفاع المشترك واألىداف الغربية ، المؤرخ العربي )مجمة(  9111

 .11، ص 9161،  11بغداد ، العدد 
. عبد الرزاق الحسن ، تاريخ  9148آيار  11واستقالت في  9148شباط  91تألفت ىذه الوزارة  في (911) 

 .961، ص 91الوزارات العراقية ، ج
كانون  19،  1، الجمسة  9141م.م.ن ، الدورة االنتخابية الحادية عشرة ، االجتماع االعتيادي لسنة (919) 

 .44، ص 9141الثاني 
معاىدة بورتسموث ، معاىدة عقدت بين العراق وبريطانيا في ميناء بورتسموث البريطاني عمى ظير (919) 

ونصت عمى السماح لمجيش البريطاني بدخول  9146كانون الثاني  91البارجة البريطانية فكتوريا بتاريخ 
العراق كمما اشتبك في حرب مع الشرق االوسط وان يقدم العراق كل التسييالت والمساعدات الالزمة عمى 
أراضيو . لمتفصيل ينظر: كمال مظير احمد ، صفحات من تاريخ العراق المعاصر ، دراسات تحميمية ، 

 .9161بغداد ، 
، تمقى تعميمو في المدرسة الجعفرية ، اكمل التعميم الثانوي  9618صالح جبر : ولد في الناصرية عام (911) 

، مثل لواء المنتفك مرات عدة ، أصبح رئيس لموزراء عام  9199في بغداد ، التحق بمدرسة الحقوق عام 
ودوره السياسي في . لممزيد ينظر : فاطمة صادق عباس السعدي ، صالح جبر  9111، توفي عام  9141

 .9116، بغداد ،  9، ط 9111العراق حتى عام 
 .96، ص 9111غائب طعمة فرمان ، الحكم االسود في العراق ، بيروت ، (914)
كانون  96،  6، الجمسة  9146م.م.ن ، الدورة االنتخابية الثانية عشرة ، االجتماع االعتيادي لسنة (911) 

 .991، ص 9146االول 
 .9119شباط  9،  1111( بغداد ، العدد الزمان )جريدة(918) 
دراسة تاريخية ،  9116-9191ليث محسن لطيف الجبوري، دور نواب ديالى في البرلمان العراقي (911) 

 .11، ص 9191رسالة ماجستير غير منشورة ، معيد التاريخ العربي والتراث العممي لمدراسات العميا ، 
 .18، ص9118اء المنتفك ، بغداد ، عبد اهلل الفياض ،مشكمة االراضي في لو (916) 
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،  9111آيار  14، الجمسة  9141م.م.ن، الدور االنتخابية الثانية عشرة ، االجتماع االعتيادي لسنة (911) 

 .119ص
،  9119نيسان  99،  98، الجمسة  9119م.م.ن، المصدر نفسو ، االجتماع االعتيادي لسنة (941) 

 .169-161ص
 .169-161، ص 9119نيسان  1،  91مسة م.م.ن، المصدر نفسو ، الج(949) 
، اكمل دراستو في بغداد ، ثم سافر الى لندن وأكمل  9111عبد الكريم االزري : ولد في بغداد عام (949) 

،ووزيرًا  9111، أصبح وزيرًا لممالية عام  9111دراسة العموم االقتصادية واالدارية عاد الى العراق عام 
. لممزيد ينظر: شريف خشن شامخ ، عبد الكريم االزري حياتو  9191، توفي عام  9114لالعمار عام 

، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية اآلداب ، جامعة بغداد ،  9148ودوره االداري والسياسي حتى عام 
 . 9169، لندن ،  9،ج 9116-9111؛ عبد الكريم االزري ، تاريخ في ذكريات العراق  9199

نيسان  99،  98، الجمسة  9119بية الثانية عشرة ، االجتماع االعتيادي لسنة م.م.ن، الدورة االنتخا(941) 
 .111، ص 9119

 .9146كانون االول  91،  111الزمان ، العدد (944) 
 .916دعاء صباح بدر ، المصدر السابق، ص(941) 
ترجمة  ، 9116تموز  94ستيفن ىمسمي لونكريك وفرانك ستوكس ، العراق منذ فجر التاريخ حتى ثورة (948) 

 .819، ص 9111: مصطفى نعمان احمد ، بغداد ، 
تشرين  4،  91، الجمسة  9146م.م.ن، الدورة االنتخابية الحادية عشرة ، االجتماع االعتيادي لسنة (941) 

 .961-966، ص 9146االول 
 .9146كانون االول  91،  1111الزمان ، العدد (946) 
، ثم التحق ضابطًا بالجيش  9194المدرسة العسكرية عام ، درس في  9611جمال بابان : ولد عام (941) 

، حسن لطيف الزبيدي ، المصدر  9111العثماني ، انتخب نائبًا في مجمس النواب ، اصبح وزيرًا لمعدلية 
 .911السابق، ص

 91،  14، الجمسة  9141م.م.ن، الدورة االنتخابية الحادية عشرة ، االجتماع غير االعتيادي لسنة (911) 
؛ ساالر عبد الكريم فندي الدوسكي ، دور نواب السميمانية في مجمس النواب  819، ص 9141ران حزي

،  9111،رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية التربية ، الجامعة المستنصرية ،  9116-9141العراقي 
 .14-11ص

 91،  19، الجمسة  9111 م.م.ن، الدورة االنتخابية الثانية عشرة ، االجتماع االعتيادي الرابع لسنة(919) 
 .911-911، ص 9119شباط 

 91،  91، الجمسة  9141م.م.ن، الدورة االنتخابية الحادية عشرة ، االجتماع غير االعتيادي لسنة (919) 
 .419، ص 9141حزيران 
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 .111، ص 9141حزيران  91،  19م.م.ن ، المصدر نفسو ، الجمسة   (911) 
كانون  91،  1، الجمسة  9146نية عشرة ، االجتماع االعتيادي لسنة م.م.ن ، الدورة االنتخابية الثا(914) 

 .81، ص 9146االول 
 96،  4و  1، الجمسة  9141م.م.ن، الدور االنتخابية الحادية عشرة ، االجتماع االعتيادي لسنة (911) 

 .19، ص 9141كانون االول 
 .41، ص 9141كانون االول  19،  1م.م.ن، المصدر نفسو ، الجمسة (918) 
مزاحم الباجو جي:ولد في الكوت ، أكمل دراستو في استانبول وحصل عمى شيادة  الحقوق ، اسس عام (911) 

ثم عضوًا في  9194النادي الوطني العممي واصبح عضوًا في المجمس التأسيسي عن الحمة عام  9199
، ثم سفيرًا لمعراق  9119عام ، ووزيرًا لالقتصاد  9194المجمس النيابي ، ثم وزيرًا لممواصالت واالشغال عام 

. توفي في سويسرا عام  9119ونائبًا لرئيس الوزراء عام  9146في لندن وجنيف ، أصبح رئيسًا لموزراء عام 
. لممزيد من التفاصيل ينظر: فيد مسمم زغير الفجر ، مزاحم الباجو جي ودوره في السياسة العراقية  9169
غير الفجر ، مزاحم الباجي جي ودوره في السياسة العراقية ، فيد مسمم ز  9114، بيروت  9611-9111
كانون  8واستقالت في  9146حزيران  98. وعن وزارتو التي تشكمت في  9191، بغداد  9114-9186
 .961، ص 91.ينظر: عبد الرزاق الحسني ، تاريخ الوزارات العراقية ، ج 9141الثاني 

تموز  99،  1، الجمسة  9146رة ، االجتماع غير االعتيادي لسنة م.م.ن، الدورة االنتخابية الثانية عش (916) 
 .46، ص 9146

،  9146كانون االول  91،  1، الجمسة  9146م.م.ن، المصدر نفسو ، االجتماع االعتيادي لسنة (911) 
 .88ص

،  9فاطمة فالح جاسم الخفاجي ، نواب المنتفك والقضية الفمسطينية ، آداب ذي قار )مجمة( المجمد (981) 
 .911، ص9199،  6العدد 

كانون  19،  1، الجمسة  9141م.م.ن، الدورة االنتخابية الثانية عشرة ، االجتماع االعتيادي لسنة (989) 
 .14-16، ص 9141االول 

 .916-919حنا بطاطو ، المصدر السابق، ص(989) 
اد الدستوري لممزيد من التفاصيل عن ىذا الحزب ينظر : عماد كريم عكوب محمد ، حزب االتح(981) 

، دراسة تاريخية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية التربية )ابن رشد( ، جامعة بغداد ، 9141-9114
9191. 

 .911، ص 9164،  9، بغداد ، ط 9114-9148عادل غفوري، احزاب المعارضة العمنية في العراق (984) 
 .998-991، ص 9ثامر عبد الحسن العامري، موسوعة اعالم القبائل العراقية ، ج (981) 
 8/4/9196اهلل في منزلو بغداد ،  مقابمة شخصية مع الشيخ يوسف حميد موحان الخير (988)
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