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 قضاء الكحالء... تاريخ عريق ال يموت

ق�ضاء �لكحالء وهي �إحدى 
�لأق�ضية �لتابعة ملحافظة 
مي�ضان يف جنوب �ضرق 
�لعر�ق. تبعد عن مدينة 
�لعمارة مركز �ملحافظة 

حو�يل 20 كم. كان �ل�ضيد 
علي عبد �حل�ضن يو�ضف هو 

�أول مدير ناحية للكحالء 
ويف �ضنة 1976 �أ�ضبحت 

�لكحالء ق�ضاء “قائمقامية”.

ا�سمائها
القلعة: �سميت املدينة بهذا اال�سم وذلك ب�سبب قيام 
موؤ�س�سه��ا ال�سيخ في�سل اخلليف��ة رئي�س قبيلة البو 
حمم��د يف عام 1848 م وذلك ببناء قلعة يف ذلك 
املوق��ع الإدارة اإعا�س��ة اجلي�س املنظ��م من قبل يف 
املنطق��ة التي ت�سم الكحالء وال�س��ط وظلت ت�سمية 

ذلك املكان بالقلعة لفرتة من الزمن.
اإىل  ن�سب��ة  اال�س��م  به��ذا  �سمي��ت  وق��د  م�سيعي��دة: 
اإح��دى و�سيفات ال�سيخ في�س��ل اخلليفة وامل�سماة 

م�سعودة.
الكحالء: وهي الت�سمية احلالية للمدينة وقد اطلقت 
عليه��ا هذه الت�سمي��ة منذ اواخ��ر اخلم�سينيات من 

القرن الع�رشين.
مدين��ة تق��ع عل��ى نهر الكح��الء وتبعد ع��ن مدينة 
العم��ارة بحدود “20 مي��ل” وللكحالء كانت عدة 
ت�سميات كانت ت�سمى قدميا ق�ساء الزبري يف العهد 
الرتكي “العثم��اين” وقد الغيت هذه القائممقامية 
من قب��ل االحتالل الربيطاين وعه��دت ادارتها اىل 
ال�سيد علي نا�رش البهيجي من جتار املدينة ومديرا 
لبلديتها وقد اعيد تاأ�سي�سها يف �سنة 1848 وذلك 
ببن��اء قلعة وق��د �سمي��ت بالقلعة يف ذل��ك املوقع 
الإدارة اإعا�س��ة اجلي�س املنظم من قبل احد ملتزمي 
االرا�س��ي وهي املنطقة التي ت�سم الكحالء وال�سط 
وظلت ت�سمية ذلك املكان بالقلعة لفرتة من الزمن 
بع��د ذل��ك اأطلق��ت عليه��ا ت�سمي��ة م�سيعي��دة ن�سبة 
اإىل اإح��دى و�سيف��ات ال�سي��خ في�س��ل م��ن ع�سرية 
البو حمم��د وامل�سم��اة م�سعودة الت��ي ت�رشف على 
متوي��ن احلو�سية وكان ارتب��اط البهيجي باالإدارة 
ال�سيا�س��ي”  “احلاك��م  العم��ارة  يف  ال�سيا�سي��ة 
واأ�سبح��ت رئا�سة البلدية بع��د احلكم االأ�سلي عام 
1921م ترتبط بحكم اللواء وقد اعفي علي نا�رش 
البهيج��ي يف اأوائل ذلك احلكم بعد ذلك وم�سيعيدة 
ناحي��ة تدار من قب��ل مدير ناحي��ة وا�ستمرت على 
هذا احلال اإىل اأن اأ�سبحت قائممقامية عام1976 
اأم��ا ت�سمي��ة الكح��الء فاأطلق��ت عليه��ا يف اأواخ��ر 
اخلم�سيني��ات وكان��ت ت�سم حملتني هم��ا ال�سعفة 
والواقع��ة عليها ا�س��ل املدينة والعل��وة  التي تقع 
عل��ى نه��ر احل�سيج��ي اليمن��ى املتفرع منه��ا نهر 
الكح��الء عند مدخ��ل املدين��ة وقد تو�سع��ت كثرياً 
عم��ا كان��ت عليها يف اأوائ��ل ال�ستيني��ات ا�ستهرت 
مدين��ة الكحالء وان مناطقها تتميز بزراعة ال�سلب 
واعدة م��ن اأهم املرك��ز الت�سويقي��ة ملح�سول الرز 
يف العه��د امللك��ي اأو العهد اجلمه��وري وذاعت يف 
االأف��اق �سمع��ت ونوعية ال��رز يف الكح��الء واأطلق 
العام��ة عليه��ا ت�سمي��ة “اجلحلة” وتعن��ي املوقع 
كثري النبات��ات وقبل الكحالء كحل��ت االأر�س عند 
ما ت�سقه��ا باملاء فن�سبة ال��زرع ووجود املطاحن 
ومعام��ل اجلر�س والهب���س اإذ كان مرك��ز الناحية 
يحتوي اأكرث من �ستة مطاحن وكانت هناك حركة 
وا�سع��ة للنقل املائي وخا�سة ال�سفن ذات العوادي 
اإذ ت��رى الع���رشات منه��ا مبعدل يوم��ي خا�سة يف 
اأواخر اخلري��ف وهي تنقل حما�سي��ل الرز اإ�سافة 
اإىل �سيارات احلمل التي ال تنقطع لياًل اأو نهاراً وقد 
�سيد بها م�سجدي��ن االأول هو امل�سجد اجلامع الذي 

�سيد على نفقتهم اخلا�سة.
من اعالم الكحالء

ولد االأ�ست��اذ املربي والر�س��ام والنحات واخلطاط 
منع��م مظل��وم احلي��در ع��ام 1918 يف حمافظ��ة 
مي�سان/ ناحية الكح��الء، لعائلة جنوبية مندائية 
معروف��ة بالزه��د والب�ساط��ة والك��رم، مكون��ة من 
ثالثة اأخ��وة وثالث اأخوات للمرح��وم مظلوم لفته 
احلي��در وزوجت��ه ناك��ة �سه��ر امل�س��ودين، واأكم��ل 
درا�ست��ه االبتدائية فيها عام 1932، واأمت درا�سته 
املتو�سط��ة يف مركز مدينة العم��ارة عام 1936، 
بعده��ا التحق ب��دار املعلم��ني االبتدائي��ة يف حي 
االأعظمي��ة ببغ��داد لع��دم وج��ود دار للمعلمني يف 
العم��ارة وتخ��رج من��ه ع��ام 1939. وكانت هذه 
كم��ا كان  املرح��وم،  املرحل��ة هام��ة يف حي��اة 
ر�سام��ا” بارعا” ي�ستخدم االألوان الزيتية يف ر�سم 
لوحاته ال �سيما املناظر الطبيعية التي حتمل نكهة 

اجلنوب يف �سموخ نخيله وجم��ال اأهواره وامتداد 
م�ساحته املائية وم�ساحيف ال�سيادين … وكان 

�سغوفا بر�سم ال�سور ال�سخ�سية “البورتريت”
فف��ي ف��رتة ن�ساطه الفن��ي ق��ام بعم��ل العديد من 
العاملي��ة  ال�سخ�سي��ات  م��ن  للكث��ري  التماثي��ل 
والتاريخي��ة والقادة العراقي��ني، واآخر متثال قام 
ب��ه كان للدكت��ور عبد اجلبار عب��د اهلل تكرميا لهذا 
الع��امل املندائي، وه��و موجود يف من��دي الطائفة 
يف بغ��داد يف و�س��ط القاع��ة التي يق��ام فيها حفل 
توزي��ع جائ��زة الدكتور عب��د اجلبار عب��د اهلل على 
الطلب��ة املتفوقني من الطائفة كل عام. كما واأجنز 
العديد من التماثيل الأ�سدقائه ومنهم متثال رفيق 
اأطيم�س وه��و اأحد طالبه يف الدورة الرتبوية ل�سنة 
1952. وكان املرحوم قد بداأ العمل الفني نحاتا 
ع��ام 1950، فاأجنز متثال��ني لل�ساعرين الكبريين 

اأبو العالء املعري ومعروف الر�سايف.
اإع�سار الكحالء

حماف��ظ  يف  الكح��الء  ق�س��اء  اع�س��ار  و���رشب 
مي�سان، وت�سبب بتدمري ع��دد من املنازل واإحداث 
اأ�رشار مادية مبحطة كهربائية، وفيما اأكد جمل�س 
املحافظة عدم �سقوط �سحايا ، دعا املواطنني اإىل 

“احليطة واحلذر”.
وق��ال املواط��ن عبا�س ال���رشاي من اأه��ايل ق�ساء 
“اإع�س��ارا ���رشب الق�س��اء وت�سب��ب  اإن  الكح��الء 
بتدمري عدد م��ن منازل املواطنني واإحداث اأ�رشار 
مبحطة كهرباء الكحالء، من دون خ�سائر ب�رشية”.
 واأ�س��اف ال���رشاي، اأن “ت�سجيل مث��ل هذا احلادث 
هو االأول من نوع��ه، ما �سبب رعبًا كبرياً ملواطني 
الق�س��اء”، مبينا اأن “مواطن��ي الق�ساء متخوفون 

من تكرار مثل هذا االإع�سار”.
فيم��ا قال ع�سو جمل�س حمافظ��ة مي�سان �رشحان 
ق�س��اء  ���رشب  مفاجئ��ا  “اإع�س��ارا  اإن  الغالب��ي 
الكح��الء، جنوبي العمارة مما �سبب حدوث اأ�رشار 
االآن”،  �سق��وط �سحاي��ا حت��ى  مادي��ة م��ن دون 
داعي��ا اأجهزة الدول��ة ومنظم��ات املجتمع الدويل 
للمواطن��ني  امل�ساع��دة  لتق��دمي  “اال�ستع��داد  اإىل 
الذي��ن ت�رشروا م��ن االإع�س��ار، والتح�سب حلوادث 

م�سابهة”.
واأ�س��اف الغالب��ي، اأن “احلادث��ة ه��ي االأوىل من 
اإىل  املواطن��ني  داعي��ا  املحافظ��ة”،  يف  نوعه��ا 
“احليط��ة واحلذر م��ن حوادث م�سابه��ة وجتنبها 

حفاظا على �سالمتهم”.
ال��ذي ت�سه��ده  واالإع�س��ار ه��و االأول م��ن نوع��ه 
حمافظة مي�سان، “390 ك��م جنوب بغداد”، اإذ مل 

يتم ت�سجيل اأي حادث م�سابه �سابقا.
ال�سابئة املندائية يف مي�سان

ع�سائرال�سابئة املندائية يف العراق
1 املندوية: من ف��روع طائفة ال�سابئة املندائية 
وجده��م االعلى �س��ام الكبري وان اغل��ب ابناء هذه 
الع�س��رية ه��م رج��ال دي��ن متحالفون م��ع ع�سائر 
والب���رشة  بغ��داد  وم�ساكنه��م  العربي��ة  كنان��ة 
ومي�س��ان وذي قار يراأ�سهم مط�رش بن تقي الهادي 
وفروعهم “بيت �سيخ �سكر، وبيت �سيخ رام، وبيت 
�سيخ زي��د، وبيت عيدان، وبيت ه��الل، وبيت رجح 
وبيت �سيخ مبارك، وبيت ال�سيخ �سام، وبيت مرام، 
وبي��ت دخان، وبي��ت ك��وام، وبيت جال���س، وبيت 

فار�س، وبيت منتوب”.
امل�سودني��ة: من ف��روع طائفة ال�سابئ��ة املندائية 
والت�سمي��ة جاءت ن�سبة اىل جده��م االأعلى عبد اهلل 
ب��ن ال�سيخ بهرام املكنى ب عبد اهلل خبالة وخبالة 
“امل�س��ودن”  علي��ه  يطل��ق  العامي��ة  اللهج��ة  يف 
يراأ�سه��م نعي��م ب��دوي “�س��م” وفروعه��م: “بي��ت 
نا�س��ي، والدليم��ات، وبي��ت ك�ساب، وبي��ت جبري، 
واهل الرملة، وبيت جبارة، وبيت ابو �سمره، وبيت 

خداده، وبيت �سباح، وبيت �سنهري”.
اخلفاجي��ة: يف اي��ران ا�س��م اتخ��ذت من��ه اإح��دى 
ع�سائ��ر ال�سابئة املندائي��ة ا�سم له��ا الأنها �سكنت 
العربي��ة  خفاج��ة  قبيل��ة  موط��ن  املدين��ة  ه��ذه 
القاطنة بع�س بطونه��ا يف ايران.. واخلفاجية من 
ع�سائ��ر ال�سابئة املندائيني. ه��م طائفة دينية من 
املوحدي��ن املوؤمنني باهلل الواح��د وباليوم االخر. 
لهم طقو�سهم و�سعائرهم الدينية اخلا�سة، ويحتل 
امل��اء مرك��زاً ا�سا�سيًا يف هذه الطقو���س وال�سعائر. 
فه��م يَعّم��دون الطف��ل عندم��ا يول��د على غ��رار ما 
يفع��ل امل�سيحي��ون، كم��ا يدخل امل��اء يف طقو�س 
الزواج والوفاة. لذلك �سكن ال�سابئة منذ القدم عند 
�سفاف االنهر وم�سباتها مثل �سواطئ نهر االردن 
و�ساط��ئ االهوار يف الع��راق. وهم االن موجودون 
بن��وع خا���س يف جن��وب الع��راق وو�سط��ه حي��ث 

االنهار وتفرعاتها وحيث االهوار.
ورث ال�سابئ��ة املندائي��ون فن ال�سياغ��ة واعمال 
ال�سومري��ني  اجداده��م  ع��ن  والذه��ب  الف�س��ة 

والبابليني.
�سمي��ت ع�سرية اخلفاجية بهذا اال�س��م الأنها �سكنت 
مدين��ة اخلفاجي��ة عل��ى نه��ر الكرخ��ة يف اي��ران. 
وتق��ول حمفوظات ه��ذه الع�سرية انه��م نزحوا من 
اخلفاجية اىل العراق ايام االمرباطورية العثمانية 
و�سكنوا ق�س��اء ابي اخل�سيب يف حمافظة الب�رشة 

اوال ث��م اجتهوا اىل ق�ساء قلعة �سالح يف حمافظة 
مي�سان.

ع�سائ��ر البو حمم��د كبرية ومرتامي��ة االأطراف لها 
كثافته��ا بني الع�سائر انت���رشت ثقلها ال�سكاين يف 
مدين��ة العم��ارة واأطرافه��ا واملناط��ق املج��اورة 
لها، وم��ن خالل زيارتي امليداني��ة التي قمت بها 
عند �رشوع��ي بتاألي��ف كتابي “املغن��ون اليفيون 
واأطوار االأبوذية” للتق�سي عن “طور املحمداوي” 
عل��ى  ح�سل��ت  حمم��د،  الب��و  لع�س��رية  املن�س��وب 
جمل��ة م��ن املعلومات الت��ي تخ�س ه��ذه الع�سرية 
وروؤ�ساءه��ا وبطونه��ا وم��ا ل��ه �سل��ة بتاريخه��ا، 
اإ�ساف��ة اإىل مراجع��ة بع�س امل�س��ادر املخت�رشة 

التي ال تفي بالغر�س الكامل.
البو حممد ع�سرية كبرية وكانت قبل اأكرث من مائة 
�سنة تقطن يف جانبي دجلة من منطقة ت�سمى “اأم 
اجلمل” حتى منطقة “العزير” “ع” اأي اأنها كانت 
حماذي��ة ملنازل ع�سرية بني الم. وقد تاآلفت معها 
يف العالقة احلميمة واملودة، وقد تالحمت مع البو 
حمم��د وتداخل��ت يف حلمته��ا العديد م��ن الع�سائر 
وخا�سة من ع�سرية زبي��د وربيعة، وهي لكثافتها 
الت��ي ال ح���رش لها ال ميكن حتدي��د الرقم احلقيقي 
لتعداده��ا اإال ع��ن طري��ق العدي��د م��ن الزي��ارات 
امليدانية واللقاءات املكثفة ، وهذا ما ل�سنا ب�سدده 
وهناك تلميح��ات ت�سري اإىل اأن روؤ�س��اء البو حممد 
من انحدار ع�سرية الع��زة وخا�سة �سيوخها من اآل 
في�سل م��ن ع�سرية العزة واأن انحدارها جميعا من 
“قحط��ان” ومهما اختلفت اآراء املوثقني بع�سرية 
البو حممد، فاإن احلقائق توؤكد اأن لهم عالقة وثيقة 
بع�سرية زبيد ومن اخوة “بكر من البو حممد” وان 
ت�سل�سلهم من “حممد بن ح�سن بن عريبي بن وادي 
بن من�سد بن خليفة بن داغر بن �سرب بن لويلو بن 
جام��ل بن �سعد بن حممد” وه��و اجلد االأعلى لهذه 
الع�س��رية ومنه انح��در بيت الرئا�س��ة الذي ت�سعبت 

منه االفخاذ والبطون والتفرعات االأخرى.
وع�سرية البو حمم��د من ع�سائر زبيد هذا ما �رشح 
ب��ه ال�سي��د ابراهي��م ف�س��ح احلي��دري يف كتاب��ه 
عن��وان املج��د. “وم��ن ع�سائ��ر العم��ارة اآل حممد 
وه��ي لكرثتها ال حت�س��ى و�سيوخهم اآل في�سل من 
ع�سرية العزة عن قري��ب ومتعدنوا وهم جميعا من 

قحطان”.
نهر الكحالء والروافد التابعة له

 كث��ريا م��ا كن��ا ن�سمع عن نه��ر الكح��الء والروافد 
التابعة له الأهميته االقت�سادية وكثافته ال�سكانية 
يف عهوده ال�سالفة، والذي ينبع من نهر دجلة قرب 

مدين��ة العمارة لق��د كان زاخرا بكميات كبرية من 
االإنتاج الزراعي والع��دد الهائل من ال�سكان الذين 
يقطن��ون املقاطع��ات التابعة ل��ه والواقعة �سمن 
الرواف��د الفرعي��ة والرئي�س��ة الواقع��ة هن��اك مثل 
نه��ر الع�سيك��ي � وام الطو�س � ونه��ر الطلعة � ونهر 
العديل � ومقاطع��ات املعيل � ونهر ابو زمور ونهر 

االعيوج.
 ومتت��د مقاطع��ات الكح��الء يف منطق��ة وا�سع��ة 
ذات ترب��ة خ�سب��ة حتده��ا م��ن ال���رشق االه��وار 
وم��ن ال�سم��ال ارا�س��ي “ال�سواعد” وم��ن اجلنوب 
املقاطعات التابعة اىل “نهر االكرع وام الطو�س” 
ومقاطع��ات “نهر العديل وال�سلبة” وغريها وهي 
مندجمة من اجله��ة ال�رشقية مع “اهوار احلويزة” 
ومنح��درة باجت��اه مقاطع��ات املعي��ل والطلع��ة 
ومقاطع��ات “بل��وة والزريب��ات” وم��ن الطبيع��ي 
انه��ا كان��ت لذلك متّث��ل اهمية اقت�سادي��ة كبرية، 
كما ان�ساأت خطوط موا�سالت يف االنهر فيما بني 
تل��ك اجلماعات بوا�سط��ة الزوارق �سابق��ا الأنها مل 
تكن تع��رف اي و�سائط نقل والأنها تت�سل مبمرات 

االنهر نحو املقاطعات االخرى
  واىل النواح��ي واالق�سي��ة املج��اورة �ساأنه��ا يف 
ذل��ك �ساأن بقي��ة املقاطعات املوج��ودة يف الريف 
حي��ث مكنه��م ا�ستيطانه��م ه��ذا من احلف��اظ على 
مواقعه��م ال�سيا�سي��ة واالقت�سادي��ة وكذل��ك ف��ان 
نه��ر الكحالء ينحدر نحو االه��وار وهو مزود بعدد 
كب��ري من الروافد على اجلابني االمين االي�رش ومن 
املمكن ان تتم املالحة يف ق�سميه االعلى واال�سفل 
لكون��ه وا�سعا ويختل��ف عن بقية االنه��ر الفرعية، 
فكان��ت ال�سف��ن ال�رشاعي��ة مت��ر فيه وه��ي حمملة 
بكمي��ات كبرية من الرز نح��و مدينتي “الكحالء” 
و “العمارة” وم��ن الطبيعي ان الفي�سانات كانت 
تغم��ر ذلك النهر �سنويا وكذل��ك الروافد التابعة له 
لكن ال�سيطرة كانت مهمة بالن�سبة للفالحني حيث 
ينخف���س م�ستوى املي��اه يف �سهر حزيران من كل 
�سن��ة وي�س��ل اىل ادن��ى م�ستوى يف �سه��ري ايلول 
وت�رشي��ن االول ، ويعت��رب الفي�س��ان غ��ري ايجابي 
الن الفالح��ني كانوا ي�ستفيدون م��ن املياه الإرواء 
مزارعه��م يف ال�سيف وال�ست��اء، وكانت لهذا النهر 
وم��ا زال��ت م�سميات ح�سب املناط��ق التي مير بها 
فعند منحدره ويف ملتقى “العمارة” حتى و�سوله 
ملتق��ى ناحية “الكح��الء” ي�سميه ال�سكان ب� “�سط 
العم��ارة” وعند ملتقى الناحي��ة “الكحالء” حتى 

بداية
دار  وه��ي  “الطلع��ة”   

ال�سي��خ “فال��ح ال�سيه��ود” �سابق��ا يدعون��ه “نهر 
الزبري” وم��ا بني الطلعة وحت��ى دار “جيجان 
اب��ن فالح” يطل��ق عليه ا�سم “�س��ط العدل” اما 
اال�سم ال�سائع له فه��و “نهر الكحالء الرئي�سي” 
حت��ى اننا جن��د من بينه��ا املب��ازل املوجودة 
هن��اك والت��ي ت�سل��ح ه��ي االخ��رى كاأماك��ن 
ل�سك��ن الفالحني الذي��ن ال توج��د لديهم ارا�س 
زراعي��ة، وذل��ك م��ن ج��راء االع��داد املتزاي��دة 
هناك الذين يعتمدون على الزراعة فال يجدون 
اماكن خالية ي�سكنون فيها النهم ا�رش فالحية 
مهاج��رة م��ن اماكن اخرى وم��ن ارا�سي عرب 
�ست��ان واملناط��ق املج��اورة، وقد كن��ا ن�ساهد 
باأعينن��ا بان��ه ال توج��د هن��اك ارا�س��ي ب��ور 
وخالية م��ن ال�سكان حي��ث ان معظم االرا�سي 
يف تل��ك املناط��ق ا�سبحت م�ستغل��ة على مدار 
ال�سنة فتجد ان معظم ال�سكان كانوا يرغبون او 

يقبلون احل�سول.
حت��ى على ن�سب��ة قليلة م��ن االرا�سي بحيث ال 
تتع��دى ح�سة الف��رد الواحد منه��م “6 كبالة” 
وهي بالتقدير احلا�رش “6 دومن” وطبيعي ان 
جميع هذه االرا�س��ي والروافد تابعة اىل “البو 
حممد” اي حتت عه��دة ال�سيخ “حممد عريبي” 
واوالده مث��ل ال�سيخ جا�س��م وحطاب وغريهم، 
اما اجلانب االي�رش من نهر الكحالء فكان بعهدة 
ال�سي��خ “فال��ح ال�سيه��ود” وابنائ��ه “خريب��ط 
الفالح” و”جيجان” و”ال�سيخ بنية” و “ال�سيخ 
عجم��ي” و”ال�سي��خ جمب��ل” ون�ستطي��ع القول 
ان��ه بح��وزة ال�سي��خ “حمم��د عريب��ي” وابنائه 
االرا�س��ي  اي�س��ا عائدي��ة  وا�سقائ��ه تنح���رش 
الواقعة �سمن مقاطعات “نهر الع�سيكي” ونهر 
“ام الطو�س” و”نهر العكيل” و “نهر ال�سلبة” 
وجميع املقاطعات التابعة لتلك االنهر الكبرية 
وال�سغ��رية، اما بع�س االرا�سي والب�ساتني فقد 
اعطي��ت اىل بع�س ال�سادة مث��ل ارا�سي ال�سلبة 
البط��اط”  “ال�سي��د يو�س��ف  الت��ي اعطي��ت اىل 
وبع�س الب�ساتني التي تقع يف “نهر ام طو�س” 
فق��د اعطي��ت اىل ال�سيد “�سي��د ابراهيم” وكذلك 
مقاطع��ات النخيل يف “نهر االعيوج” فقد عهد 
بها اىل “ال�سيد حممد العابد” وابنائه وا�سقائه.

نهر الع�سيكي
 يقع هذا النهر ال�سهري الذي ينبع من نهر الكحالء 
�سمال ناحية الكحالء ويعترب اأحد الروافد الهامة 
لنهر الكحالء وميت��د باجتاه الطريق املوؤدي اىل 
م�س��ب االه��وار خمرتق��ا العدي��د م��ن االرا�سي 
اخل�سب��ة وتق��ع عل��ى �سفاف��ه بع���س ب�سات��ني 
النخيل والكروم والتني وغريها، وكما ان معظم 
االرا�س��ي الت��ي تقع عل��ى جانبيه ق��د خ�س�ست 
لزراع��ة القمح وال�سعري وال��رز ويتفرع من جانبه 
االمي��ن “نهر املحدر” و”نه��ر املنيعية” و”نهر 
التم��رة” و”نه��ر الطمامة” و”نه��ر البطاط” ثم 
ي�سب��ح ذل��ك النه��ر ذا ف��روع عديدة مث��ل “نهر 
ال�سلف��ة” و”نهر املفي�سيج” وهذان النهران لهما 
�سه��رة وا�سعة بزراع��ة رز العن��رب وال�ستال الذي 
ي�س��در من��ه بكميات هائل��ة اىل كل من الب�رشة 
وبغداد ومدينة العمارة بوا�سطة ال�سفن ال�رشاعية 
كم��ا ت�سته��ر تل��ك املناط��ق يف �سي��د اال�سم��اك 
وتربية اجلامو�س بكرثة وخ�سو�سا يف املناطق 

ال�رشقية منها لقربها من االهوار .
االنهر على اجلانب االي�رش

 ان الروافد الفرعية التي تقع على اجلانب االي�رش 
لنه��ر الع�سيك��ي ه��ي اوال “نه��ر حمي��دة  ال��ذي 
ت�سك��ن فيه عائ��الت فالحي��ة تنتم��ي اىل قبيلة 
“البه��ادل” ثم ياأتي بعد ذل��ك نهر ام عظيمات 
ث��م “نهر حم��ور” ولها مب��ازل اي�س��ا يدعونها 
يف الريف “امل�س��ايف” ل�سحب امللوحة من تلك 
االرا�سي الزراعية للمناط��ق املحاذية ملقاطعة 
“ام الطو���س” اىل نهري��ن هم��ا االمين واالي�رش 
“ام عظيم��ات”  ان مقاطعت��ي  الطبيع��ي  وم��ن 
و”مقاطعة نه��ر حمور” كانتا �سهريتان بزراعة 
القم��ح وال�سعري والذرة وتربي��ة االبقار واالغنام 
وخ�سو�سا يف “مقاطع��ة حميدة” حيث ن�سبت 
م�سخات مي��اه يف تلك املناطق من قبل  ال�سيخ 

حممد بن عري.
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