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المهناوية.. مدينة معطرة باريج رز العنبر

مدينة امتازت بعطر العنرب، 
�شموخ ابنائها ك�شموخ نخيلها 

عرفوا باأنهم طوعوا الطبيعة 
وجعلوا من االر�ض م�شاحات 

حتمل �شنابل ال�شلب يف مو�شمه 
و�شنابل احلنطة وال�شعري يف 

املو�شم االخر بعد ان كانت 
تغمرها مياه الفي�شانات و�شعوا 

الكف يف الكف ليكون لهم 
ولالبنائهم وطن ي�شطر ا�شمائهم 

ويطرزها على �شعف النخيل 
هوؤالء هم بناة ناحية املهناوية .

املهناوية او منطقة اجليجان وهي منطقة اجلاير 
�ضابق��ا �ضم��ن مقاطع��ة 42 حالي��ا يف ناحي��ة 
املهناوي��ة التابع��ة لل��واء الديواني��ة , املهناوية 
مدين��ة امت��ازت بعط��ر العن��ر , �ضم��وخ ابنائه��ا 
ك�ضم��وخ نخيله��ا عرف��وا باأنه��م طوع��وا الطبيعة 
وجعلوا من االر�ض م�ضاحات حتمل �ضنابل ال�ضلب 
يف مو�ضم��ه و�ضنابل احلنط��ة وال�ضعري يف املو�ضم 
االخ��ر بع��د ان كانت تغمره��ا مي��اه الفي�ضانات 
و�ضع��وا الكف يف الك��ف ليكون له��م ولالبنائهم 
وطن ي�ضطر ا�ضمائهم ويطرزها على �ضعف النخيل 

هوؤالء هم بناة ناحية املهناوية .
الع�ضائر يف املهناوية

اول ع�ض��رية �ضكنت ناحي��ة املهناوية هي ع�ضرية 
اخلزعل��ي  مهن��ة  ب�ضيخه��ا  واملتمثل��ة  اخلزاع��ل 
وبعده��ا تاأتي ع�ضائ��ر اآل فتلة واملتمثلة ب�ضيخها 
عبادي ال ح�ضني وع�ضائر الكرد املتمثلة ب�ضيخها 
ال عثم��ان وع�ضرية ال فتل��ة وع�ضرية الكرد كانت 
متتلك اك��ر م�ضاحتي ار�ض زراعي��ة يف الناحية 
يف تل��ك احلقب��ة م��ن الزم��ن , عرف��ت املهناوي��ة 
بطابع��ا ع�ضائري��ا �رصفا يف جماالت��ه املختلفة 
وكان هن��اك تع��اون كم��ا كان��ت هن��اك احالف 
ع�ضائري��ة وخالفات تركزت على توزيع االرا�ضي 
وم�ض��اكل الزراع��ة مثل تق�ضيم املي��اه , ولعل بني 
الع�ضائ��ر الرئي�ضي��ة يف املنطق��ه:اآل ابوجوي��د, ال 
فتل��ه , ال �ضب��ل , ال زي��اد , بنو ح�ض��ن , كعب , ال 
بدي��ر , الك��رد , احلميدات , العواب��د , اخلزاعل , ال 

علي , اجلبور .
 واملالح��ظ ان املرك��ز الع�ضائ��ري للمنطقة جعل 
العثماني��ة  ال�ضيط��رة  خ��الل  ثق��ال خا�ض��ا  له��ا 
واالحت��الل الريط��اين للع��راق. ه��ذا بع��د هجرة 
ال�ض��ادة ال مهنا احل�ضينيني اه��ل املهناوية منها 
اواخر العه��د العثماين حيث �ضميت با�ضمهم ن�ضبة 
ل�ضيادته��م ونقابته��م وامارتهم فيه��ا منذ القدم 
وه��م ذري��ة احل�ضني بن علي ب��ن احل�ضني بن علي 
ب��ن اب��ي طالب ع من حفي��ده رئي�ض اه��ل العراق 
وقدوتهم ابواحل�ضن علي اخلري ال�ضالح م�ضتجاب 
الدعوة وهم بي��ت رئا�ضة و�ضي��ادة ونقابة قدمية 
م�ضه��ورة وه��م بط��ن عظيم��ة قوي��ة منق�ضمة من 
البطون احل�ضينية االعرجي��ة امل�ضهورة بال�ضيادة 
والكرام��ات يف الع��راق ومنه��م ال مهن��ا البخات 
اه��ل املهناوي��ة والعرة م��ن احل�ضك��ة وال مهنا 
البط��اط �ض��ادات اجلن��وب والغ��راف وال بوحوم 
والب��و حيات كلهم ذرية ون�ض��ل علي بن مهنا بن 
علي بن مهنا بن علي املت�ضل ن�ضبه بال�ضيد مهنا 
البخي��ت ال��رار يف الكوفة واحللة م��ن احفاد اأبو 
طاهر مهنا االأكر االأول يف العراق الكوفة واحللة 
املهناوي��ة ن�ضب��ت ل��ه ولذريت��ه املذكورين حيث 
كان م��ن اوح��د ال�ض��ادات يف الع��راق ولبني ا�ضد 
عند مت�ضريهم للحلة انذاك وفروعهم اليوم كثرية 

مباركة من �ضادات البالد احل�ضينيون.
البيوت��ات  م��ن  جمموع��ة  هنال��ك  ان  ويذك��ر 
املعروف��ة اال�ضل قد �ضكنت الناحية و�ضاعدت يف 
تكوي��ن املجتم��ع يف املهناوي��ة كونهم ميتهنون 
التج��ارة مثل بي��ت ال عطية  وبي��ت عبد احل�ضني 
را�ض��ي اجلن��ة وبيت عا�ضم ح�ض��ون ابو نا�رصية 
, واملهناوي��ة تعت��ر م��ن امل��دن الزراعي��ة مئ��ة 
باملئ��ة واليفوتن��ي ان اذك��ر ب��اأن ع��دد �ضكانها 
االن يبل��غ 40000 الف ن�ضم��ة اي بواقع 7500 
عائل��ة  اكت�ضبت ال�ضف��ة االداري��ة كناحية تابعة 
اىل ق�ض��اء ال�ضامية ع��ام 1962م  متتد حدودها 
م��ن ناحية احلري��ة �ضماال اىل ناحي��ة ال�ضالحية 
من اجلنوب وم��ن ناحية العبا�ضية من الغرب اىل 
ناحية ال�ضنية والطليعة من ال�رصق, مهنة ابنائها 
الرئي�ضية زراعة ال�ضل��ب واحلنطة وال�ضعري وكذلك 
اال�ضتغال بالتمور وتربية احليوانات وق�ضم منهم 

يعتا�ض على �ضيد ال�ضمك.
وي�ضيف اال�ضتاذ هادي عبد احل�ضني اجلنة عندما 
حتدث قائال ان يف تاريخ ناحية املهناوية رجال 
دي��ن معروف��ني امث��ال ال�ضي��خ مو�ض��ى وال�ضهي��د 
ال�ضي��خ كاظم �ضيد ن��وري الع��ذاري ال �ضيد جليل 
وال�ضي��خ جعف��ر البدي��ري كذلك هن��اك العديد من 

ال�ضخ�ضي��ات املهمة امثال الطيار كاظم العبادي 
وال��ذي ت�ضلم من�ضب قائ��د القوة اجلوية يف العهد 
امللك��ي وال�ضيد اركان العبادي ال��ذي كان ي�ضغل 
من�ض��ب وزي��ر العم��ل وال�ض��وؤون االجتماعية يف 
العهد امللكي اي�ض��ا وال�ضيد عبد ال�ضادة ال ح�ضني 
ع�ض��و جمل���ض الالعي��ان وال�ض��ادة عب��د الر�ض��ا 
عبي��د ابو خبط و�ضيد حممد و�ضي��د ها�ضم الزاملي 
وكاظ��م عبي��د ابو خبط وهم جميع��ا من ال�ضباط 
االح��رار كم��ا ان هن��اك �ضخ�ضي��ات �ضارك��ت يف 
معرك��ة الرارجنية ق��رب مدينة احلل��ة ابان ثورة 
الع�رصين املباركة امثال ال�ضيخ عبادي ال ح�ضني 
و�ضي��خ رياح ال ح�ضني اما ال�ضادة ح�ضني ال عبيد 
ابو خب��ط وعبيد عليوي اجلناب��ي وعبا�ض علوان 
الك��ردي كان��وا يق��ودون التظاهرات �ض��د احلكم 
الق��رن املا�ض��ي  امللك��ي يف اخلم�ضيني��ات م��ن 
وا�ضهر ه��ذه التظاهرات تظاهرة ق�ض��اء ال�ضامية 
الت��ي قادها ح�ضني عبيد ابو خب��ط عام 1954م 
الطاب��ع  حتم��ل  وباإعتباره��ا  واملهناوي��ة  ن 
الع�ضائري فاأنها ت�ضتهر ب��اأداء الهو�ضات ال�ضعبية  
وكان يلقب امل��وؤدي لهذه الهو�ض��ات با )املهوال 
(وم��ن ا�ضهر املهاوي��ل يف الناحي��ة املهوال �ضيد 
جاب��ر ال�ضي��د ح�ضني واملهوال عبا���ض الب�ضي�ضي 
واملهوال �ضاحب عبا���ض الب�ضي�ضي وال يفوتني 
ب��اأن اول مدر�ض��ة بني��ة يف الناحية ه��ي مدر�ضة 
املهناوية ومديرها اال�ضت��اذ �ضدر الدين واملعلم 

الوحيد فيها اال�ضتاذ ال�ضيخ رحيم االن�ضاري.
�ضمي��ت باملهناوي��ة ن�ضب��ة اىل ال�ض��ادة ال مهن��ا 
يف  االأرا�ض��ي  وكان��ت  االعرجي��ني  احل�ضيني��ني 
ناحي��ة املهناوي��ة تابعة لهم ار�ض��ا ونهرا وهي 
�ضورى �ضابق��ا من الكوفة واحللة واما اليوم فهي 
املهناوي��ة والقا�ض��م . تقع ناحي��ة املهناوية يف 
اجل��زء االأو�ضط من الع��راق ويف اجله��ة ال�ضمالية 
الغربي��ة م��ن حمافظ��ة الديوانية وعل��ى اجلانب 
االأي���رص لنه��ر ال�ضامي��ة حيث تق��ع عل��ى دائرتي 
عر���ض 32-42 �ضم��ااًل, م��ع خط الط��ول -31
45 �رصقًا و يحدها من ال�ضمال وال�ضمال الغربي 
حمافظة النجف ومن ال�رصق ناحية ال�ضنية و من 
اجلن��وب ناحي��ة ال�ضالحية التابع��ة ومن الغرب 
ناحي��ة العبا�ضي��ة يف حمافظ��ة النج��ف وتق��در 
م�ضاح��ة ارا�ض��ي الناحي��ة وب�ضمنه��ا االأرا�ض��ي 

املقام��ة عليها االأحي��اء ال�ضكنية حوايل 214 كم 
مرب��ع اي ما يع��ادل 64211 دومنًا موزعة على 

37 مقاطعة.
املهناوي��ة عب��ارة عن اأي�ضان��ات ثالثة حتيط بها 
املي��اه م��ن كل جانب وتقع غرب موق��ع الناحية 
احل��ايل مب�ضاف��ة واح��د ون�ض��ف كم وق��د تكونت 
باالخ���ض على اي�ضان ) ال كوي��ر ( ثم امتدت اإىل 
اي�ض��ان )عك��ر( . كان��ت ت�ضم��ى �ضورا م��ن نواحي 
الكوفة وتعرف �ضدورها اليوم باجلذع وتنبع من 
جه��ة �ضط احلل��ة اليمنى باجت��اه الكوفة ومنطقة 
�ضورا �ضابق��ًا. تبعد الناحية ع��ن مركز املحافظة 
36 هم حيث يربطها طريق معبد مت ان�ضائه عام 
1983 الذي يرتبط بال�ضارع الرئي�ضي الذي يربط 
حمافظ��ة الديواني��ة مبحافظ��ة باب��ل والعا�ضمة 
بغداد. حتوي مدار���ض بواقع 21 مدر�ضة ابتدائية 
و4 مدار���ض متو�ضط��ة منه��ا واح��دة للبنات كما 
توج��د مدر�ض��ة ثانوي��ة خمتلطة ورو�ض��ة واحدة 
لالأطف��ال وتعت��ر الزراع��ة من اهم احل��رف التي 
يزاولها اأبن��اء الناحية حيث يق��وم اغلب ال�ضكان 
بزراعة احلبوب وخا�ضة الرز )ال�ضلب( واحلنطة و 
ال�ضعري وتك��ر يف الناحية ب�ضاتني النخيل ف�ضاًل 

عن قيام ال�ضكان برتبية املوا�ضي .
اأ�ضهر ع�ضائر املهناوية

اإن ال�ض��اده اال���رصاف ال مهنا اه��ل املهناوية هم 
ا���رصة ها�ضمية علوي��ة فاطمية م��ن ا�ضهر واعرق 
واغ��رق اال���رص احل�ضيني��ة وم��ن احبه��ا واقربه��ا 
للقل��وب والنفو���ض وموطنه��م العراق من��ذ القدم 
حي��ث تاأ�ضلت فيهم ال�ضمائل وال�ضجايا الها�ضمية 
املحمدي��ة العلوي��ة احل�ضيني��ة املعروف��ة مبكارم 
االخالق وال�ضجاع��ة والكرم وال�ضخاء واجلود مبا 
قدموا من مواقف وخدمات خدموا بها االمة على 
م��ر الع�ضور حت��ى لقبوا ب��ذراع الع��رب وم�ضايخ 
العلوي��ني وه��م اه��ل �ضوك��ة ونفوذ وج��اه عظيم 
ومناقبه��م وكراماته��م ا�ضهر م��ن ان تذكر قدميا 
وحديث��ا وعرف��وا باحل�ضيني��ون ال مهن��ا واملهنا 
احل�ضيني ومهناويتهم املعروفة مبهناوية ال�ضادة 
ال مهن��ا ومهناوية احلل��ة والكوفة التي تنبع من 
جه��ة �ض��ط احلل��ة اليمن��ى ب��ني ال�ضني��ة والقا�ضم 
باجت��اه الكوفة وتعرف �ضدوره��ا اليوم باجلذع 
وكان��ت ت�ضم��ى هذه املنطق��ة ب�ضورا وه��ي اليوم 

القا�ض��م واملهناوي��ة كم��ا ان هن��اك مهناويتان 
ق��د ظهرت��ا متاخرت��ان ع��ن مهناوية ال�ض��ادة ال 
مهنا احل�ضينيون وهم��ا مهناوية االخوة اجل�ضعم 
الواقعة قرب �ضدة الهندية بني احلله وكربالء على 
الف��رات والزال��ت رئا�ضتهم فيها وام��ا املهناوية 
الثاني��ة فهي مهناوي��ة االخوة اخلزاع��ل الواقعة 
بني اط��راف ال�ضامي��ة غما�ض وال�ضم��اوة الكليبي 
من�ضوب��ة لل�ضي��خ اجللي��ل مهن��ا الهي���ض والزالت 
اثاره وذريت��ه هناك ال مغام���ض وال�ضاده املهنا 
له��م انت�ض��ار وا�ضته��ار وا�ض��ع يف تخ��وم الع��راق 
العزي��ز حي��ث هاج��روا م��ن مهناويته��م الكوفة 
واحللة اواخر العه��د العثماين وا�ضتهروا بكرامات 

ومعجزات. 
ويف ث��ورة الع�رصي��ن وه��م بط��ن عظيم��ة قوي��ة 
منق�ضم��ة من البط��ون احل�ضيني��ة ذري��ة ال�ضيدين 
ن���رصاهلل وحم��داهلل ويعرف��ان ب�ضوك��ة ال مهن��ا 
ابن��ا ابي احل�ضن علي بن املهن��ا اخلام�ض بن ابي 
احل�ضن علي امللقب بجالل الدين لهيبته بن املهنا 
الرابع امللقب باب��ي الركات بن ابي احل�ضن علي 
الع��امل الفا�ض��ل الن�ضاب��ة ب��ن ابي الطي��ب حممد 
االك��ر الزاهد ب��ن ابي الف�ضل احم��د جمال الدين 
الع��امل املحق��ق امل��وؤرخ الن�ضابة �ضي��خ العلويني 
وا�ضتاذ موؤرخ العراق ابن الفوطي ال�ضيباين وابرز 
الوافدي��ن عل��ى هوالك��و قائ��د الغ��ول نياب��ة عن 
الع�ضائ��ر الفراتي��ة لدف��ع �رصه وكي��ده عنهم وعن 
بلده��م الكوف��ة واحللة وق��د افلح يف ذل��ك وكان 
ب�ضحبت��ه تلمي��ذه اب��ن الفوطي ال�ضيب��اين وال�ضيد 
اب��ن طاوو�ض احل�ضن��ي والفقيه احم��د اجلا�ضريي 
احلنف��ي وقد اعتمد ابن الفوطي اعتمادا كليا على 
ا�ضت��اذه ابن مهنا احل�ضين��ي وموؤلفاته يف تاأليف 
مو�ضوعته جمم��ع االداب ومعجم االلقاب النفي�ض 
وق��د ا�ضتوطن ابن الفوطي مع ال�ضاده ال مهنا يف 
احلل��ة لينهل م��ن علومهم وطلب��ا للمعي�ضه معهم 
ب��ن ابي املعايل حممد االكر م��ن ال�ضادة االكابر 
يف العراق بن ابي احل�ضن املهنا الثالث املعروف 
بالبخي��ت الرار يف الكوفة واحللة بن ابي احل�ضن 
عل��ي الذي ذكره ابن اب��ي احلديد يف نهج البالغة 
وروى عنه يف احللة بن املهنا الثاين بن ابي علي 
احل�ض��ن ب��ن اب��ي من�ضور حمم��د بن اب��ي القا�ضم 
م�ضلم بن ابي طاهر املهنا االكر االول يف العراق 

الكوفة واحللة احد �ضادات بني ا�ضد عند مت�ضريهم 
للحل��ة بن الفار���ض االكر اب��ي العالم�ضلم االمري 
ام��ري احل��اج والكوف��ة بن نقي��ب الكوف��ة االعظم 
ورئي�ضها املعظم ابي علي حممد االكر بن رئي�ض 
الطالبي��ني وام��ام احلرم��ني العل��وي واحل�ضيني 
ومعي��د احلج��ر اال�ض��ود م��ن اي��دي القرامطة من 
البحري��ن اىل العراق الكوف��ة ومن قادته مو�ضوي 
عل��وي وزي��دي علوي ث��م ارجعه على ي��د الزيدي 
من الكوفة اىل مكة وممدوح املتنبي ابي احل�ضني 
حممد االك��ر امللقب باال�ض��رت وامل�ضهرج يدالن 
عل��ى �ضجاعته وجرات��ه وكرمه ب��ن املحدث ابي 
عل��ي عبي��داهلل الثالث نقي��ب الكوفة ب��ن املحدث 
اب��ي احل�ض��ن علي نقي��ب الكوفة ب��ن املحدث ابي 
عل��ي عبيداهلل الثاين بن م�ضتجاب الدعوة ورئي�ض 
اهل العراق وازهد ال ابي طالب يف زمانه ممدوح 
االمامني الكاظ��م والر�ضا وخا�ضتهما ابواحل�ضن 
عل��ي اخلري ال�ضال��ح املحدث بن املح��دث العامل 
الكام��ل �ضاحب االقدار اجلليل��ة ال�ضهيد امل�ضموم 
ابي عل��ي عبيداهلل االك��ر االول يف العراق وكان 
مثقال بالطالبيني والطالبيات يوزع ما ياأتيه من 
حما�ضيل��ه على بني عمومته يف العراق واحلجاز 
والمي�ضك درهما بن فخر العلويني املحدث احلليم 
الزاه��د اب��ي عب��داهلل احل�ض��ني اال�ضغ��ر �ضاح��ب 
الكرام��ات واملناق��ب يف م�ضج��د ومدين��ة ج��ده 
ر�ضول اهلل )�ض( بن االمام زين العابدين علي بن 
االمام احل�ض��ني ال�ضهيد بن االم��ام امرياملوؤمنني 
علي واب��ن فاطمة الزهراء بن��ت ر�ضول اهلل حممد 
امل�ضطفى ���ض وال�ضاده ال مهنا احل�ضينيون اهل 
ريا�ضه و�ضياده ونقابه ونعمة قدمية ومنهم اليوم 
اعيان ال�ض��ادات يف العراق يف خمتلف املجاالت 
ويرجع معه��م البو�ضنان يف العم��اره متحالفون 
م��ع اخوانه��م البخ��ات املو�ضوية والب��و مهنا يف 
�ضام��راء وكركوك وجميعهم بيت املهنا احل�ضيني 
املع��روف ال مهن��ا اه��ل املهناوية وكان��وا عند 
هجرتهم من املهناوي��ه ع�رصة رجال ولهم اليوم 

فروع كثرية معروفة من اجلنوب اىل ال�ضمال .
�ضكنت املنطقة

40000 ال��ف ن�ضم��ة اي بواق��ع 7500 عائل��ة 
وقد �ضكن املنطق��ة الكثري من اال�رص العلوية التي 
احت�ضنته��ا الع�ضائ��ر املذك��ورة واأ�ضبح��ت ب��ني 

طي��ان اأ�ضالفها مل��ا تعتقدونه ويوؤمن��ون به باأن 
ه��ذه اال���رص هي من ن�ضل الر�ض��ول �ضلى اهلل عليه 
وعل��ى اله و�ضل��م وهذا ادع��ى اإىل الركة واالأمان 
ول��ردع ال���رص والعدوان , ولقد حظي��ت هذه االأ�رص 
بتك��رمي واهتم��ام ال فتله والبع�ض م��ن رافقتها 
يف تنقالته��ا من منطقة الف��وار اإىل الرجعة حتى 
ا�ضتقرارها يف منطقة املهناوية وابو جفوف حتى 
كرت و�ض��ارت متتل��ك االأرا�ضي حت��ى تراوحت 
م�ضاح��ة البع���ض منها ب��ني )100_500 دومن( 
وتهي��اأ له��ا اأن ت�ضاهر عدة العوائ��ل وبخا�ضة ال 
ابو هدلة مما زاد من �ضاأنها االجتماعي ونفوذها 

املوؤثر .
ناحية املهناويه ناحي��ة عريقة ومتميزة باأهلها 
وع�ضائره��ا حي��ث يح��د املهناوي��ة م��ن اجلنوب 
ق�ض��اء ال�ضامي��ة وم��ن ال�ضم��ال ناحي��ة احلري��ة 
ومن الغرب ناحي��ة العبا�ضية ومن ال�رصق ناحية 

ال�ضنية.
الطابع الزراعي

الطابع الزراعي املت�ضم ب�ضمة االلتزام واالن�ضباط 
واملتابعة ملا تتطلب��ه زراعة الرز وطبيعة الواقع 
االجتماعي والع�ضائ��ري املتعدد واملتنوع ب�ضبب 
ك��رة ق��رب الع�ضائ��ر القاطن��ة يف املنطقة هناك 
قوا�ض��م م�ضرتكة بني تقالي��د الع�ضائر كذلك وجود 

عادات خا�ضة لكل قبيلة .
ال�ضيخ عبادي ال ح�ضني

لل�ضي��خ ح�ضني ال عل��ي البو هدله من ال فتله ابنه 
االأك��ر عبادي ول��د يف ع��ام 1855م على �ضدر 
نه��ر اجليجان وعا���ض وترعرع يف كن��ف والديه 
وكان عامل��ا مدركا للع��ادات والتقالي��د العربية 
ملختل��ف الع�ضائ��ر ال�ضاكن��ة يف املنطق��ة , واأخذ 
وال��ده يعده اع��دادا خا�ضا وكاأنه يري��د ان يكون 
ابن��ه م��ن ق��ادة الف��رات االأو�ض��ط وم�ضوؤوليها يف 
الوق��ت الذي مل تك��ن املهناوي��ة اال قرية �ضغرية 
تابع��ة اإىل ال�ضامي��ة لكنها حملت معه��ا طابعها 
املتمي��ز يف احلي��اة االجتماعي��ة واالإدارية ولها 
االهتمام باأهم الق�ضايا ال�ضيا�ضية للبالد يف عهد 

االحتالل الريطاين ثورة الع�رصين 1920 م .
بداية املهناوية

املهناوي��ة كان��ت �ضيع��ة تابع��ة الأح��د �ضي��وخ 
اخلزاع��ل اأ�ضم��ه )مهنا الهي�ض( وذل��ك قبل جميء 
ح�ض��ني العلي للمنطق��ة وبقي هذا اال�ض��م متداول 
حتى يومنا هذا , وكذل��ك كان النهر الوحيد الذي 
ي��روي املهناوي��ه ا�ضم��ه )ال�ضبل( وق��د در�ض هذا 
النه��ر وحالي��ا ت��روي املهناوية م��ن اربع فروع 
رئي�ضي��ة هي نهر اجليجان ونه��ر املهناويه ونهر 
عكر ومهر احلدادي وهذا بف�ضل ال�ضيخ عبادي ال 
ح�ض��ني . وكانت املهناوية عام��رة مزدهرة زمن 
ال�ضادة ال مهنا بيت املهنا احل�ضيني والزالت اثار 
مهناويتهم ظاه��رة رغم اندرا�ضه��ا واملمتدة من 
�ض��ط احللة اجلذع ب��ني ال�ضنية والقا�ض��م اإىل قرب 
مرك��ز مدين��ة املهناوي��ة حاليا اإىل ح��ني ن�ضوب 
القاتل��ة  الف��ن واحل��روب والطاع��ون واالوبئ��ة 
وفر�ض ال�رصائب العجيبة وا�ضباب اخرى ذكرها 

العلماء
موقعها اجلغرايف

يح��د املهناوية م��ن ال�ضمال ناحي��ة احلرية ومن 
اجلن��وب ق�ض��اء ال�ضامي��ة وم��ن ال���رصق ناحي��ة 

ال�ضنية ومن الغرب ناحية العبا�ضية .
امل�ضاحة والن�ضاأة

م�ضاحة املهناوية االجمالية تبلغ )1000 دومن( 
, ن�ضاأة عام 1962م ,.

مميزات املهناوية
اوال: مبا اأن االرا�ض��ي غري مطوبة اأخذت الع�ضائر 
تعترها بحك��م االرا�ضي املوروثي��ة كون �ضيوخ 
الع�ضائ��ر ق��د ا�ضتاأجروه��ا مبوج��ب عق��د عثماين 
ي�ضم��ى )ال�رصط نام��ة( مقابل دف��ع ح�ضة معينة 
للحكوم��ة ك�رصائ��ب حيث تاأخذ بنط��رة االعتبار 
مدة املكوث باالأرا�ض��ي وا�ضت�ضالحها وزراعتها 

وا�ضتئجارها.
 ثاني��ا: �ضي��خ الع�ضرية هو امل�ض��وؤول الوحيد امام 
ال�ضلط��ات العثماني��ة انذاك وهو ال��ذي يوقع عقد 
االإيج��ار وامل�ض��وؤول ع��ن دف��ع ال�رصائ��ب نياب��ة 
عن ابن��اء الع�ض��رية ولذلك يق��وم ال�ضي��خ بتوزيع 

االرا�ضي على اأبناء الع�ضرية وجمع ال�رصائب .

اعداد_فاطمة عدنان


