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خُت "أسك العىاد" لّبذ الشخمً مىُف  دساظت جدلُلُت :الشواًت الخاٍس

 .ن.م.ُ. أخمـذ صبُـش  د/                         

  ىض، جامل هاصو، الهال٩لُت الجضًـضة، حكىـاجي، ال٣ؿـم الٗغبي، ؤؾخـاط مؿاٖض                                                           

 

ً وألاصباء الٗغب ى ؤخض ؤَم الغواثُحن  ،ٖبض الغخمً مى٠ُ ؤخض ؤبغػ اإلا٨ٍٟغ َو

.ً ط٦غ في عوٍاجه ًٖ الخىاصر الىا٢ٗت الاظخماُٖت  الٗغب في ال٣غن الٗكٍغ

غة الٗغب حٗخبر مى٠ُ مً ؤقض  الخضًشت والؿُاؾُت الٗغبُت جخٗل٤ بإخىا٫ ظٍؼ

.ً ض وؤم ٖغا٢ُت. ٢طخى اإلاغاخل م ألب مً هج0622ولض مى٠ُ في ؾىت  اإلا٨ٍٟغ

مان وبٌٗ اإلاضن الؿٗىصًت ؤههى صعاؾخه  ت بحن صمك٤ ٖو
ّ
ألاولى م٘ الٗاثلت اإلاخى٣ل

ت في الٗانمت ألاعصهُت م٘ بضء وكإَه الؿُاسخي واهخماثه لهٟٝى خؼب  الشاهٍى

وبٗض  م.0623الخد٤ ب٩لُت الخ٣ى١ في بٛضاص ٖام  البٗض الظي ٧ان ًدك٩ل خضًشا.

م َغص مى٠ُ م٘ ٖضص ٦بحر مً الُماب الٗغب بلى 0622ص في ٖام جى٢ُ٘ خل٠ بٛظا

ظمهىعٍت مهغ. جاب٘ صعاؾخه في ظامٗت ال٣اَغة لُدهل ٖلى اللؿُاوـ في 

م ؤ٦مل صعاؾخه الٗلُا في ظامٗت بلٛغاص ًى ٚؿماُٞا خُض خاػ ٖلى صعظت الض٦خىعاٍ في 0625الخ٣ى١. وفي ٖام 

ٖاص بلى بحروث خُض اهخسب ًٖىا في ال٣ُاصة  م.0630ِٟ ٖام الٗلىم الا٢خهاصًت وبسانت ا٢خهاصًاث الى

م اهتهذ ٖما٢خه الؿُاؾُت الخىُٓمُت م٘ خؼب البٗض بٗض ماجمغ خمو. 0633ال٣ىمُت لٟترة ٢هحرة وفي ٖام 

ا باهخماءاجه 0632وفي ٖام م جّم سخب ظىاػ ؾٍٟغ الؿٗىصي مً ٢بل الؿٟاعة الؿٗىصًت في صمك٤ جظٖع

اجه في الؿُاؾُت لم ًغص له خ  م.3111تى ٞو

٢ّهـت خّب مجىؾُـت   ، )0642ألاشجاع و اٚخُـا٫ مغػو١. (  :٦خب الض٦خىع ٖبض الغخمً مى٠ُ عواًاث ٦شحرة ومجها

لت (، )0643خحن جغ٦ىا الجؿغ (، )0642قغ١  اإلاخىّؾـِ (، )0641( ٖالم بما ، )0646ؾبا١ اإلاؿاٞاث الٍُى

، )0651( –الخُـت   -الجؼء ألاو٫  ، )0656 -0651مضن اإلالر ( ، )0653زغاثِ. باالقترا٥ م٘ ظبرا ابغاَُم  ظبرا (

اإلاىبذ   –الجؼء الغاب٘ ، )0656ج٣اؾُم اللُل والجهاع ( –الجؼء الشالض ، )0652( –ألازضوص   -الجؼء الشاوي  

الؿىاص في  ؤعى، )0660آلان . . . َىا ؤو قغ١  اإلاخىؾـِ مغة ازغي (، باصًت الٓلماث –الجؼء الخامـ ، )0656(

ت ٖبض الغخمً مى٠ُ جمخض ٖلى مؿاخت عواثُت قاؾٗت وجدضَا ٖلى الغواًت  .ؤم الىظوع ، زمازـت ؤظؼاء ججٍغ

"السجىن" في ظؼثحن والغواًت "مضن اإلالر" في زمؿت ؤظؼاء والغواًت "ؤعى الؿىاص" في زمازت ؤظؼاء. وٗٝغ ؤن 

ما في الى٣ض غاى التي ؾاصث ٍَى ٌٗض ٖبض الغخمً اإلاى٠ُ ؤخض  الٗغبي ال٨ماؾ٩ُي. ألاصب جدغع مً ٞغيُت ألٚا

ً؛ خُض اؾخُإ في عواًاجه ؤن ٨ٌٗـ الىا٢٘ الاظخماعي والؿُاسخي  ؤَم الغواثُحن الٗغب في ال٣غن الٗكٍغ

الٗغبي، والى٣ماث الش٣اُٞت الٗىُٟت التي قهضتها املجخمٗاث الٗغبُت زانت في صو٫ الخلُج الٗغبي ؤو ما ًضعى 

ٖمل في الٗضًض مً قغ٧اث الىِٟ مما ظٗله مضع٧ا  عبما ؾاٖضٍ في َظا ؤهه ؤؾاؾا زبحر بترو٫ ،بالضو٫ الىُُٟت

ال٢خهاصًاث الىِٟ، ل٨ً الجاهب ألاَم ٧ان مٗاٌكخه وبخؿاؾه بذجم الخٛحراث التي ؤخضزتها الشىعة الىُُٟت 

ً اإلاىاوثحن ألهٓمؤٌٗخبر مى٠ُ مً  في نمُم وبيُت املجخمٗاث الخلُجُت.  ت ٦شحر مً الضو٫ الٗغبُت.قض اإلا٨ٍٟغ
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خُت "أسك العىاد"  دساظت جدلُلُت ِلى الشواًت الخاٍس

سُت ٖام  ، وج٣٘ في زمازت مجلضاث. ٞهظٍ الغواًت خل٣ت واخضة و٢هت واخضة. 0666نضعث َظٍ الغواًت الخاٍع

خهضع ا0530- 0513والؼمً الغواجي للغواًت في الٟترة بحن  ملجلض ألاو٫ ، في ٞترة خ٨م صاوص باقا الٗغا١. ٍو

خ٩ىن مً زمؿت وزمؿحن ٞهما. املجلض ألاو٫ ٌكخمل ٖلى  بم٣ضمت ٖىىاجها "خضًض بٌٗ ما ظغي"، ٍو

خ٩ىن املجلض الشاوي مً زمؿت وزمؿحن ٞهما ؤًًا، بط ًبضؤ مً الٟهل الؿاصؽ  زمؿمئت وؤعبٗحن نٟدت. ٍو

كغة. املجلض الشاوي ٌكخمل ٖلى زمؿمئت وز يخهي بالٟهل مئت ٖو مؿحن نٟدت ؤما املجلض الشالض والخمؿحن ٍو

يخهي بالٟهل ع٢م مئت وؾخت وزمازحن  ً ٞهما، ًبضؤ مً الٟهل ع٢م مئت وؤخض ٖكغ ٍو كٍغ  .ُٞخ٩ىن مً ؾخت ٖو

املجلض الشالض ٌكخمل ٖلى الزمئت وؾب٘ نٟداث. وبهظا ج٩ىن الغواًت ٧املت م٩ّىهت مً مئت وؾخت وزمازحن ٞهما، 

با.وج٣٘ في خضوص ؤل٠ وؤعبٗمئت نٟدت ج  ٣ٍغ

سُت في الغواًاث الؿٗىصًت. جغوي َظٍ الغواًت ؾحرة  ى ناخب الخجغبت ألاولى في ٦خابت الغواًت الخاٍع مى٠ُ َو

دل). وصاوص  ُاوي في الٗغا١ (٦ماوصًىؽ ظُمـ ٍع ؾٗىص صاوص باقا بلى الؿلُت وجهضًه للمىضوب الؿامي البًر

جدضًصُت قبحهت بخل٪ التي باصع بلحها دمحم ٖلي في مهغ،  باقا ٧ان آزغ ال٣اصة اإلاملى٦ُحن في الٗغا١، وؤَل٤ بغامج

بها، و  والصخهُت الباعػة في َظٍ  ًجاص مُبٗت.بمً خُض ب٢امه اإلاهاو٘، وبىاء اإلاضاعؽ، وبٖضاص الجُىف وجضٍع

، جخلمظ ٖلى ًض قُسه الٗمامت ال٨ُماوي. ولم ٨ًً صاوص باقا  مٕا الغواًت صاوص باقا، عظل مش٠٣ باخض واؾ٘ الَا

دل) الظي ٧ان َمه بزًإ الٗغا١   عظل ٖلم ٣ِٞ، بل ٧ان ؾُاؾُا ط٦ُا، ُٞباقغ بلى جىخُض البماص. ؤما (ٍع

ٗلً ٧ل مجهما  يكـإ نغإ بحن الازىحن، َو ُاهُت، ٩ٞان بسماٝ صاوص باقا املخب للٗغا١ وألعيه. ٍو للؿُُغة البًر

دل)،  ًٖ مسُُاجه املخخلٟت ًٖ آلازغ. و"ؾُض ٖلُىي" َى الصخهُت الشالشت في الغواًت بٗض صاوص باقا و(ٍع

ضام. دخم مدا٦مخه بتهمت الخُاهت، ُٞد٨م ٖلُه باإٖل خم اٖخ٣اله ٍو دل) يض صاوص باقا، ٍو خأمغ م٘ (ٍع َظٍ هي  ٍو

ت لها ؤَمُتها في بىاء الغواًت، ٞهىا٥ زامغ املجى٫ الظي  ىا٥ شخهُاث زاهٍى الصخهُاث الغثِؿت في الغواًت، َو

ٌ الخأمغ ٣ُٞخل في ْغوٝ ًهبذ مُغبا لؿُض ٖلُ ىي، واإلاضام الحهىصًت عظُىت،  وبضعي الغظل البؿُِ الظي ًٞغ

 ٚامًت، وهجمت بخضي بىاث عظُىت، وػ٦ُت ػوظت ؾُض ٖلُىي.

خدضر الغاوي ًٖ ل٠ُ هللا ٞغط ًفي املجلض ألاو٫ مً الغواًت، جٓهغ بٌٗ ؤلاقاعاث إلاضلى٫ الٗىىان،  ٞٗىضما 

ما٢خه بغوظُىا "الهضع الٗ وهاثلت  ٍغٌ ال٣ىي الظي حُُٛه ٚابت مً الكٗغ ألاؾىص ال٨ش٠ُ في ؤ٦ثر اإلاىايٖ٘و

زاجىن جظَب بلى الٗخباث اإلا٣ضؾت و"َلبذ مىه بغظاء ؤ٢غب بلى الخىؾل، ؤن ًبٗض ٖجها ؤصخاب ال٣لىب 

مؿتر وفي ط٦غ للٟٓت ألاعى، ٣ًى٫ مُىاؽ: "خحن ؤعؾلخجي، ًا  .الؿىصاء، ٞهل للٗىىان ٖما٢ت باللىن ألاؾىص؟

ا  دل، لكغاء ألاعى الكغ٢ُت. ؾإلذ ؤ٦ثر مً واخض ٧ي ًضلجي ٖلُه، و"ألاعى قغ١ البالُىػ، والتي جم قغاَئ ٍع

٢بل ؾىت وبًٗت قهىع، و٧اهذ ٖباعة ًٖ بؿخان مؼعٕو بالىسُل وؤشجاع الخمًُاث والٟىا٦ه، و"الؿماء 

ىة الكخاء واؾخُالذ بإوعا٢ها الهاُٞت، والضٝء الظي ٌؿغي في ظؿض ألاعى، والؼعٕو التي جهًذ مً ٟٚ

الجضًضة ووؿٛها الٟىاع، والخُاة التي جٟخدذ الؾخ٣با٫ ؤًام الخهب. و"ؾُٟى" الظي ًبضو مشل َاثغ ملىن، 

ىض الخضًض ًٖ ظؿمه، ٞــــ "ألاظؼاء التي جخٗغى للكمـ جبضو ٢اجمت ؤ٢غب بلى الؿىاص" وحٗىص لٟٓت ألاعى  ٖو

طر مً َظا املجلض ؤن مىُٟا ال ٣ًهض ؤعيا مجغصة مً الىظىص، بل ٣ًهض جخ٨غع مً ظضًض في الغواًت. وعبما ًخ

ذي للٗغا١ َى  في ٖىىاهه الٗغا١، ال ؾُما ؤن ؤخضار الغواًت ٧لها ججغي في الٗغا١، ٖضا طل٪ ٞةن الاؾم الخاٍع

 ؤعى الّؿىاص.
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اللىاحي ًهبدً "ؤ٦ثر وفي املجلض الشاوي جٓهغ بقاعاث ظضًضة لضا٫ الٗىىان، ٞٗىض خضًض الغاوي ًٖ الٟخُاث 

٨ًٟٟ ًٖ الىٓغ بلى ألاعى"، وألاعى في الٗغا١ زهبت، خُض ؤ٦ض  هًاعة وؤزُغ، ألجهً ٌٛاصعن الخجل ٍو

الىاؽ " ؤن ألاعى َىا مً الخهىبت بلى صعظت ال ًخهىعَا ؤلاوؿان، ٧ل ما جدخاظه اإلاُغ!" و "في ٢غنباص، وفي 

، وبظل٪ الؿىاص الظي ًخؤلأل في يىء قمـ ألاًام التي مىاظهت الشىع املجىذ الظي ًدغؽ بىابت ٢هغ ؾغظىن 

ضوا في الضهُا، خُض جدى٫  دل اإلاٟاظئت ؤ٦ثر خضة". وفي خضًض ًٖ عظا٫ َػ ؤ٣ٖبذ ُٖض الٟصر، ٧اهذ نغزت ٍع

ب ًاوؿىن ٚغبخه، وللجاج٘  بًٗهم بلى "وّؿا٥ ًملاون ببر٧اتهم ؤن٣إ ألاعى، ًٓهغون للخاثه ُٞضلىهه، وللٍٛغ

اٞاٍ! وألن الطجغ اؾدبض ؤ٦ثر  ٣ًضمىن له ما ًُٟىن: لم ًظَب بلى الكُش مدمىص مٍغٌ بال ٖو لضحهم مً ػاص. ٍو

ا٫ اهخٓاع اإلاُغ، ٣ٞض اؾخمغوا ٌكٛلىن ؤًامهم  مً ٢بل بإَل ٦غ٧ى٥، بٗض ؤن خغزىا ألاعى وبظعوا الخب، َو

اع والشحران التي ٧اهذ جٟلر ألاعى ولُالحهم وبالثرزغة والخلهو، وبالٜ بًٗهم في طل٪ ؤقض اإلابالٛت"، و "بن ألاب٣

م لكغاء بضًل ٖجها، وبال ٞاتهم بال٩امل ٞماخت ألاعى  بُٗذ ؤو طبدذ زما٫ الؿىحن الؿاب٣ت، مما ًًَُغ

ؿلذ ألاشجاع، ظٗلذ ٧ل شخيء ًبضو هانٗا مخإل٣ا، و٢اصع الظي  ها!، وبٗض هؼو٫ ألامُاع "اعجىث ألاعى ٚو وػٖع

ُٗي، حُٗي ٦شحرا، صون ؤن جخ٩لم .... جدخٗل ألاوعا١، ج٨بر، جسًغ، وجدكبض ٧ان ٌؿ٣ي ألاشجاع ًغي ٞحها "ؤجها ح

ؼة ألاهثى وألام، ؤن جدى٫  ض، بٍٛغ ًىن الُٟام. ؤما مهُبت ؤم ٢ضعي ٩ٞاهذ "جٍغ ٟا٫ الظًً ًٞغ هان ٧اأَل باأٚل

 .)0(" الضهُا ٧لها بلى ٦خلت مً الؿىاص

ٖلى الٗىىان، ل٨جها ال حُٗي اإلاٗجى الخ٣ُ٣ي اإلا٨ىىن وعاء وفي املجلض الشالض مً الغواًت جخ٨غع ؤلاقاعاث الضالت 

ى٢ها الؿىاص والبسىع  ٓهغ طل٪ في ٢ى٫ وُٗم و"الدجُت ما ٖىضَا قٛل بال جب٩ي وجىىح، ٞو الٗىىان. ٍو

وال٣غاًاث"، و"ؤم ٢ضوعي خىلذ الخؼن بلى ٣َـ ًىمي، بالّؿىاص الظي ٞغصجه"، و"٧اهذ ممابـ َاالء جسخل٠ 

ؿا٥ ما ًٖ الظًً مغعث ب ىت"، و"ًا ؾىاص وظه٪ ًا ًدحى، ٖو هم، ٞهي ؤ٢غب بلى الّؿىاص، م٘ ٢بٗاث ٖالُت مٍؼ

جدُا، وال حكٝى ًىم ؤبٌُ....". ؤما ألاعى ٣ٞض "صبذ الخُاة في ظؿض ألاعى ... و٧إن الخُاة في صوعتها ألاػلُت 

ى باًَ ألاعى مً لم ٌٗض لهم بم٣ضاع ما حُٗي جإزظ، وبم٣ضاع ما جٟسر مجاال لل٣اصمحن، ال بض ؤن حؿخُٗض بل

 ).3(م٩ان ٞى٢ها.... "

ا٫ ط.  ؤعى الؿىاص َى "الاؾم ال٣ضًم للٗغا١ و٢ض اٖخمضٍ الٗغب الظًً ٞخدىا الٗغا١ مىظ ػمً ٢ضًم وجغي ٍٞغ

ذي مً هاخُت ؤزغي. ٞالٗغا١ ٧ان ٌٗٝغ باؾم "ؤعى الؿىاص"  ٚؼو٫ ؤن ٖىىان الغواًت "قاٖغّي مً هاخُت وجاٍع

ؾُى. وفي خحن ؤن ألاعى هي ألاعى ٞةن الؿىاص ٌصخي باللىن ألاؾىص ول٨ىه ًىحي ؤًًا باللىن في الٗهىع الى 

ألازًغ. ظغي بَما١ اؾم ألاعى الؿىصاء ٖلى الٗغا١ ألن ال٣اصمحن مً البىاصي ال٣اخلت وظضوا اإلاؿاخاث 

ىاص ؤو الكاؾٗت مً ألاعى الخهبت وبؿاجحن الىسُل زًغاء ؾىضؾُت مما ؾّىٙ اٖخماص وٗذ ؤعى الؿ

الخًغة. طل٪ َى ما ظٗل اإلاترظمحن ًخإعجخىن في جغظمت الٗىىان بحن "ؤعى الّؿىاص" و"ألاعى الخهبت". 

والٗىىان هٟؿه ًىُىي ٖلى بم٩اهُت اإلاٗىُحن ٧لحهما في ج٣اَ٘ مدضص لى٣ًُحن، ألن الؿىاص ٌصخي بالخضاص واإلاىث 

"الؿىاص" في اللٛت الٗغبُت حٗجي ٖامت الىاؽ  في خحن جبكغ الخًغة بالخهب والخُاة. ًًاٝ بلى طل٪ ؤن ٧لمت

ً ٚجى الٗىىان مً الكغوٕ في الهُمىت ٖلى مكاٖغ 
ّ
م٣ابل الىسبت، حٗجي الجماَحر واملخغومحن جدضًضا، بما ًم٨

ال٣اعت الخؿاؽ. بمٗجى مً اإلاٗاوى لِـ الٗغا١ "ألاعى الؿىصاء" ببؿاَت بلى ٢لبا ؾازغا الؾم البلض ال٣ضًم. 

٨ظا ٞةن ؤعى الؿىاص هي ٣ًا٫ بن ٧لمت  ت التي حٗجي ؾاَ٘ ومطخيء. َو "ٖغا١" مإزىطة مً ٧لمت "ؤوع" الؿىمٍغ

                                                           
  ٖٖٖو ٕٖٖو ٖٖٓوٕ٘ٚوٕٛ٘وٜٕٗو ٖٕٙو ٛٛو ٜٙو ٙٙىذه القطعات مأخوذة من أرض الّسواد لعبد الرزتن منيف من صفحة       ٔ
ٕ
 .٘ٔٔوٗٔٔوٗٛوٜٗوٓٗن "أرض السواد" لعبد الرزتن منيف من صفحة ىذه القطعات مأخوذة م      
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ؤعى مٓلمت مً ظهت وؤعى مًِئت مً ظهت زاهُت. وبطا ما جى٢ٟذ ٖىض الٗىىان ٞةن الؿبب ٌٗىص بلى ؤهه ٌكحر 

٤ ؤلاًداء بمٗان مسخ لٟت جخضعط بحن ما َى وا٢عي بلى ٢ضع مٗحن مً الخ٣ُٗض واللبـ اللظًً ًلّىهان ألازغ ًٖ ٍَغ

ذي مً هاخُت وما َى زُالي ومٛغ١ في الهؼ٫ مً هاخُت زاهُت. ؤما اإلاٟاع٢ت اللُٟٓت الؿازغة والته٨م البماغي  وجاٍع

سُحن للٗغا١"  .)0(ال٩امىحن في الٗىىان ٞمؿدىضان بلى الاؾمحن الخاٍع

ُاث زانت ... وخحن ا٢ترن الؿىاص باألعى وجغي ماظضة خمىص ؤن الٗىىان "ًدمل صالالث ٖضة تهب الغواًت ظمال

م ٖلى خُاة  ُّ سُت، ٦ما ٌكحر ا٢تران نٟت (الؿىاص) باألعى بلى محرار ألاخؼان الظي ز ؤنبذ اؾما طا صاللت جاٍع

ض َظا ؤلاوؿان ؤو٫  ُّ م طل٪ ق ؤلاوؿان الٗغاقي، بؿبب الؿلُت الخا٦مت وؤَمإ ألاظىبي والُبُٗت ال٣اؾُت، ٚع

ت). ٞةطا ٧اهذ َظٍ الضاللت حكحر بلى خًاعة ٖلى ؾُذ ألاع  ى مىظ ؤ٦ثر مً ؤعبٗت آالٝ ؾىت ( الخًاعة الؿىمٍغ

اؾم م٩ان مدضص ًسو الٗغا١ ٞةجها ًم٨ً ؤن حكحر ؤًًا بلى صاللت ٖامت حكمل ؤم٨ىت ٖغبُت ؤزغي بجها ؤعى 

ٓم مً ألا٢ُاع الٗغبُت التي عؤًىا بٌٗ ممامدها في "قغ١ اإلاخىؾِ" وزماؾُت "مضن اإلالر" مما  الؿىاص ألٖا

 .)3(ًا٦ض لىا ؤن اإلاٗاهاة واخضة، وبن ازخل٠ اؾم اإلا٩ان!"

ما١ َظا الاؾم ٖلى الٗغا١. ٞةن ٖىىان الغواًت ال ٣ًخهغ ٖلى  ؤما اإلا٣هىص بإعى الؿىاص ٞهىا٥ ٖضة ؤؾباب إَل

ً ل٨شاٞت الؿىاص وخضٍ، بل ٌكحر بلى الخًغة ؤًًا، ولىن ألاعى الخًغاء ٣ًترب مً اللىن ألاؾىص الضا٦

اث. وبىاء ٖلى طل٪ ٞةن ؤعى الؿىاص حٗجي ؤعى الخًغة وألاشجاع والخُاة والىماء.  ألاشجاع والبؿاجحن واإلاؼعٖو

وجغبت الٗغا١ زهبت جسغط ٞحها ؤهىإ ٦شحرة مً الىباث واملخانُل وألاشجاع.والؿىاص ه٣ٌُ البُاى الظي ٌكحر 

ماث التي بلى الخؼن وألالم والٟجاج٘، ومً اإلام٨ً ؤن ٩ًىن ؤ َل٤ َظا الاؾم ٖلى الٗغا١، ل٨ثرة اإلاهاثب والٍى

ذ بها.
ّ
بت مً الّؿىاص، ٞهم لِؿىا ػهىظا، ل٨ً  خل ومً اإلام٨ً ؤن الّؿىاص ؤَل٤ ٖلى الٗغا١، ألن بكغة ؤَلها ٢ٍغ

٣ا٫ بن ؤو٫ هاؽ ؾ٨ىىا الٗغا١ َم الؼهىط بت مً لىن ألاعى الؿمغاء التي امتزط بها لىن ؤَله. ٍو ، ممامدهم ٢ٍغ

ظا اإلاٗجى ًىاؾب الغواًت ٦شحرا،  لظا ؤَل٤ ٖلحها ؤعى الّؿىاص. والؿىاص في اللٛت الٗغبُت حٗجي ٖامت الىاؽ، َو

م،  اث، مٗٓم الىاؽ ويٗهم اإلااصّي ؾىاء، ٚىحهم ٣ٟ٦حَر ٞإَل الٗغا١ خالتهم اإلااصًت لِؿذ في ؤٖلى اإلاؿخٍى

ٞإعى الٗغا١ هي ؤعى الؿىاص إلاا قهضجه مً  مت.وقُىزهم ٦كبابهم. ٞبظل٪ ج٩ىن الٗغا١  ؤعى الجماَحر والٗا

ا ٖلى الؿلُت، وؤعاص مى٠ُ ؤن ٨ًخب  ترة ؾُُغة صاوص باقا لم ج٨ً مسخلٟت، ٣ٞض قهضث نغاٖا صمٍى مجاػع. ٞو

ت ٞبجي ظِكا وزاى خغوبا، و٧ان الهغإ  الخايغ مً زما٫ اإلااضخي. ؤعاص صاوص باقا ؤن ٩ًىن الٗغا١ صولت ٢ٍى

ظٍ هي عواًت ؤعى الؿىاص ؤم ؤعى الٗغا١.ٖلى الؿلُت في ػمىه ص ش الٗغا١ َو ا، َظا َى جاٍع بن ؤعى الّؿىاص  مٍى

 ٠ جشحر حؿاثما ٦بحرا ٖىض ال٣اعت مىظ الىٓغ ٖلى الٗىىان، ٞماطا ٣ًهض مى٠ُ مً ٖىىاهه؟ لجري ؤن مىُٟا ْو

ذي ضخم، بضاًخه وجهاًخه الٗغا١. ش في عواًخه َظٍ، لُسغط لىا بٗمل عواجي جاٍع  الخاٍع

 الـمفادس والـمشاحْ

 م، 3111  ،1ٍ ،اإلااؾؿت الٗغبُت للضعاؾاث واليكغمى٠ُ، ٖبضالغخمً، ؤعى الؿىاص،  .0

ضي،  الىو اإلاىاػي في ؤٖما٫ ٖبضالغخمً، مى٠ُ ألاصبُت: .3 صعاؾت ه٣ضًت جدلُلُت، دمحم عقضي ٖبض الجباع صٍع

ىُت، هابلـ، ٞلؿُحن،   م.3101ظامٗت الىجاء الَى

 
                                                           

 ٘ٙٔ-ٗٙٔغزول، فرايل ج، أرض السواد: صياغة جدقدة لتارقخ الشعب يف العراق، ص:      ٔ
 ٕٓٙ-ٜٕ٘زتود، ماجدة، رتاليات ادلكان يف رواقة أرض السواد، ص:      ٕ




