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عين التمر.. واحة العيون المائية ومقامات االولياء 
تق���ع يف  بل���دة  التم���ر، وه���ي  ع���ن 
حمافظ���ة كربالء يف الع���راق وتبعد 
م�س���افة 40 كم غربي مدينة كربالء. 
قال عنه���ا ياقوت احلم���وي �ساحب 
معجم البلدان، بلدة قريبة من الأنبار 
غربي الكوفة بقربها مو�سع يقال له 
�س���فاثا منهما ُيجَلب الق�س���ب والتمر 
اإىل �س���ائر البالد وهو بها كثري جدا 
وه���ي على طرف الربية وهي قدمية 
فتحه���ا امل�س���لمون يف اأي���ام اخلليفة 
اأبي بك���ر على يد خالد بن الوليد يف 

�سنة 12 للهجرة.

تتواج��د يف عني التمر عي��ون املاء النقية ال�صاحلة 
لل���رب، وبها اأنواع نادرة من الأ�ص��ماك ال�ص��غرية 
وامللون��ة. ينابيع املياه ما زال��ت تتدفق من باطن 
الأر�ض منذ اآلف ال�صنني. وتعترب منطقة عني التمر 
اأحد اأهم واأجم��ل الواحات ال�صحراوية وفيها اأنواع 
خمتلف��ة من ب�صاتني التمور. ول��د فيها �صاعر الزهد 
واحلكمة اأب��و العتاهية. هذه املنطق��ة ي�صكنها عدد 
من القبائ��ل العربي��ة وتوجد فيها كني�ص��ة الق�صري 
وه��ي م��ن الكنائ���ض القدمي��ة يف الع��راق وماتزال 
اآثاره��ا باقي��ة الي��وم وكم��ا يوج��د يف ع��ني التمر 
اآثار منها ق�ر �صمع��ون ن�صبة اإىل �صمعون اللخمي 
وهو راهب م�صيح��ي. ويف الطريق اليها من كربالء 
يوجد ح�ص��ن الأخي�ر وهو من الآث��ار التاريخية 
امل�صه��ورة.  النخي��ل وال�صواق��ي يف ع��ني التم��ر، اأو 
�صثاث��ا او �صفاثا ق�ص��اء تابع ملحافظة كربالء قال 
عنه��ا ياقوت احلموي �صاحب معج��م البلدان: بلدة 
قريب��ة م��ن الأنب��ار غرب��ي الكوفة بقربه��ا مو�صع 
يق��ال له �صفاث��ا منهما ُيجَل��ب الق�ص��ب والتمر اإىل 
�صائ��ر الب��الد وهو به��ا كثري جدا وه��ي على طرف 
الربي��ة وهي قدمية افتتحها امل�صلمون يف اأيام اأبي 
بك��ر عل��ى يد خالد ب��ن الوليد يف �صن��ة 12 للهجرة 
تتواج��د يف عني التمر عي��ون املاء النقية ال�صاحلة 
لل���رب، وبها ان��واع نادرة من ال�صم��اك ال�صغرية 
وامللون��ة، وينابيع املياه فيه��ا مازالت تتدفق من 
باط��ن الر���ض من��ذ الف ال�صنني. وتعت��رب منطقة 
عني التم��ر اأحد اأه��م واأجمل الواح��ات ال�صحراوية 
وفيه��ا ان��واع خمتلف��ة م��ن ب�صات��ني التم��ور. ول��د 
فيه��ا �صاعر الزهد واحلكمة اأب��ي العتاهية.   البقعة 
اخل�راء متثل عني التمر جغرافيا تبعد م�صافة 80 
كم غربي مدينة كرب��الء، يحدها من الغرب منطقة 
�ري�ض، وحمافظ��ة الأنبار، و�ري���ض ا�صم املنطقة 
الت��ي مير فيه��ا نهر قدمي ي�صمى بنف���ض ال�صم ومن 
ال���رق الطار وهو حافة منخف���ض اأبي دب�ض اأمام 
منطق��ة ال�صعي��ب، وي�صم��ى اأي�ص��ا ط��ار ال�صي��د كما 
يحدها من ال�صمال بحر امللح وهور اأبي دب�ض ومن 
اجلن��وب منطق��ة ال�صالم.   ع��ني التم��ر اأو �صثاثة اأو 
�صتاثة ت�صميات مل��كان واحد يعج به اأريج التاريخ 
والطبيعة وال�صح��راء واملاء والنخيل. كل �صيء يف 
ه��ذا املكان من املمكن اأن جت��ده وكاأن اهلل اأراد اأن 
يعط��ي درو�صا للب�رية من اأن ال�صحراء من املمكن 
اأن تكون واحة خ�راء وعيونا تتدفق منها املياه . 
 �صط��ح �صثاثا : ج��زء من �صطح منطق��ة الأودية يف 
اله�صبة الغربية املتحدة من غرب الفرات، وتختلف 
اأج��زاوؤه باخت��الف املناطق، فهن��اك املنخف�صات 
التي اأ�صبح��ت تربتها ر�صوبي��ة رملية ماحلة بفعل 
ال�صي��ول الناجتة م��ن مي��اه الأمط��ار املن�صابة يف 
الأودية، ومياه منخف�ض هور اأبي دب�ض وبحر امللح 
تطغي على م�صاحة وا�صعة من الأرا�صي املنخف�صة 
التي تق��ع فيها �صثاثا وبع�ض اأرا�صيها ذات طبيعة 

�صبه �صحراوية. 
 اح��دى ال�صواقي املحاطة با�صجار الرمان والنخيل 
والأرا�ص��ي امل�صتغل��ة زراعي��ا يغلب عليه��ا ال�صبخ، 
ومع ذلك فان اأرا�صيها متتاز ب�صالحيتها للزراعة، 
ومتل��ك الواحة معينا ل ين�صب م��ن املياه اجلوفية 
الت��ي خلق��ت فيه��ا جن��ة يف و�ص��ط تل��ك الب��وادي 
القاحل��ة.   يف الطريق اإىل ع��ني التمر تبدو ال�صورة 
وكاأن��ك تريد اأن تقط��ع ال�صحراء لكن��ك تقطع اآثارا 
م��ا زال��ت تعان��د الطبيعة. فط��وال اأكرث م��ن 80كم 
هي امل�صاف��ة الفا�صلة ما بني اآخر نقطة من مدينة 
كرب��الء واأول نقط��ة م��ن ع��ني التم��ر ل �ص��يء غري 
ال�صح��راء والآث��ار وبحرية ترّز امل��اء اإىل ال�صحراء 
لت�صلحه��ا وكاأنه��ا ال��رّزة الت��ي تو�ص��ع يف الباب 

لتحكمه كما يقول خمتار ال�صحاح. 
 هن��اك تدخل مبا�رة اإىل غاب��ة من النخيل قاطعا 
قناط��ر �صغ��رية ترتفع ف��وق مياه �صافي��ة يجري 
ماوؤه��ا رقراقًا. هناك و�صط غابات النخيل تواجدت 
العي��ون امل�صهورة. عيون كربيتي��ة ل يتوقف املاء 
فيها، ت�صقي �ص��اللت النخيل والب�صاتني عرب �صواق 
وانه��ار �صغ��رية وج��داول جعلت من احل��ب اآ�رة 
له��ا لتغ��دق على الأر���ض بع�صا من ح��ب اهلل لهذه 
الأر���ض. فتكون �را من اأ���رار ال�صحراء فتحولت 

اإىل مرك��ز جتاري للبدو بعد اأن كانت مركزا جتاريا 
لتجارة القوافل يف عهد ما من عهود التاريخ. 

الت�صمية والأثر 
 اإن الت�صمي��ة كم��ا تق��ول م�ص��ادر التاري��خ جاءت 
حني هج��ر النا�ض اإحدى العي��ون ب�صبب اجلفاف اأو 
احلروب لينتقل��وا اإىل عيون اأخرى يجتمعون عليها 
بطريقة الت�صتت فقد نزحوا �صتاتا وعلى �صكل فئات 
فاأطلق��ت الت�صمي��ة فكان��ت �صتات��ا لتتح��ول مبرور 
الزمن اإىل �صثاث��ا اأو �صتاثا كما يطلق عليها العامة 
م��ن النا�ض.. اأما ت�صمية عني التمر فقد جاءت لكرثة 
اأن��واع التمر فيها وا�صتهاره��ا بغابات النخيل وقد 
ا�صتوطنه��ا النا�ض قبل املي��الد ل�صيما يف القرنني 
الثاين والثالث بع��د امليالد حني ا�صتهرت وازدادت 
اأهميته��ا التجاري��ة والزراعي��ة وعيونه��ا املائي��ة 
اجلميلة ال�صافية بع��د الفتح الإ�صالمي والتي عدت 
من اأه��م املناطق مل��رور القوافل ومكان��ًا للتجارة 
ومرك��زاً ع�صكريًا اأي�ص��ا ويوؤك��د اإن الت�صمية جاءت 
لأنه��ا تع��د عين��ا م��ن ) عين��ات ( التم��ر املتف��ردة 
والفري��دة يف املنطقة. يقول اي�ص��ا: تعد عني التمر 
م��ن اك��رب الواح��ات يف اله�صب��ة الغربي��ة واإنه��ا 
رفدت احل�ص��ارة العراقية والإ�صالمي��ة والإن�صانية 
بالكث��ري م��ن رج��ال العلم والفك��ر والق��ادة ومنهم 
القائ��د العرب��ي مو�ص��ى ب��ن ن�ص��ري ف��احت الأندل�ض 
و�صي��د ا�صبيلي��ة. اإن هذه املنطق��ة �صهدت الكثري من 
الغ��زوات واملعارك ما بني الأقوام العربية الباحثة 
ع��ن ال�صلطة وما بينها وب��ني اأعدائها الباحثني عن 
منطقة تو�صلهم مب�ص��ارق الأر�ض ومغاربها. جني 
التم��ور يف اواخ��ر ال�صي��ف الآث��ار الأوىل وق�ص��ور 
املدين��ة ن�صاه��د اطالله��ا يف الطري��ق املوؤدية اإىل 
ع��ني التمر وعلى بع��د م�صافة 11ك��م غربي مدينة 
كرب��الء تقوم بحرية وا�صع��ة تلتقي اأطرافها بالأفق 
البعي��د يف عناق دائم وت�رئب اإليها ذوائب اأ�صجار 
الكالبتو���ض تلك هي بحرية ال��رزازة التي كانت يف 
زمن ما مركزاً �صياحي��ًا وخا�صة يف ف�صل ال�صيف 
حي��ث تتح��ول البح��رية اإىل مو�ص��م حقيق��ي للفرح 
ف��اآلف املواطن��ني وامل�صطافني يتمتع��ون ب�صحر 

الطبيعة ومناخ البحرية ورمالها الذهبية. 
 وهي من املدن القدمية ويعتقد باأن تاريخها يعود 
اىل 3000 �صن��ة قبل املي��الد وان ال�صم القدمي لها 

�صفاف��ا )�صثاث��ا( ويعني باللغ��ة الرامي��ة )الرائقة 
ال�صافي��ة(. وان املدين��ة قد ذكره��ا املوؤرخون وقد 
كانت ج��زء من مملكة احلرية. ي�صاه��د اليوم بع�ض 
الط��الل لق���ر �صمعون ب��ن جابر اللخم��ي )الذي 
ن���ر النعم��ان الراب��ع �صن��ة 593م( ولك��ن بع�ض 

الهايل قد بنوا بداخله بيوتا لهم.
ال�صياحة يف عني التمر 

 ان ال�صياح��ة يف مدين��ة عني التم��ر ل تقت�ر على 
التمت��ع يف م�صاهدة العي��ون ال�صافية وال�صتحمام 
به��ا للعالج م��ن بع���ض المرا�ض اجللدي��ة، بل ان 
هناك �صياحة دينية يرفد اليها النا�ض من كل حدب 
و�ص��وب وتعترب اماك��ن مقد�صة يتربك به��ا النا�ض 

ومنها:
مقام المام احل�ص��ن )ع(: يعتقد باأن المام احل�صن 

قد و�صل اىل هذا املكان و�صلى فيه.
مقام دو�صة المام علي )ع(: يعتقد باأن المام علي 

)ع( قد وقف يف هذا املكان.
حو�ض المام عل��ي )ع(: يعتقد باأن المام علي قد 

اغت�صل يف هذا املكان.
مق��ام المام زي��ن العابدين )ع( او م��رور ال�صبايا: 
م��كان قبل الدخ��ول اىل املدينة ويعتق��د باأن مرور 
�صباي��ا م��ن ال بيت النب��ي )�ض( قد مكث��وا يف هذا 
امل��كان وكان ذل��ك بع��د جم��زرة كرب��الء واثن��اء 
رجوعه��م اىل املدينة من ال�ص��ام. مرقد ال�صيد احمد 

بن ها�صم
قرب احمد بن ها�ص��م بن ابراهيم املجاب بن المام 
مو�ص��ى الكاظم )ع(: يكون خارج املدينة يف اجلهة 

الغربية منها.
قط��ارة الم��ام عل��ي )ع(: وهي عل��ى م�صافة 2 كم 
من الطري��ق العام بني كربالء وع��ني التمر ويعتقد 
ب��اأن الم��ام عل��ي )ع( اراد ال�ص��الة والو�صوء ومل 
يك��ن هناك ماء فدعى المام ربه فاأنحدر املاء من 

اجلبل واليوم يذهب النا�ض للتربك من هذا املاء. 
 قب��ل اأن ت�ص��ل اإىل ع��ني التمر ل بد لك م��ن اأن متر 
ب�صواه��د التاري��خ. فعل��ى مي��ني الطري��ق ومي�رته 
ترى مواقع اأثرية اأطل��ق عليها )كهوف الطار( التي 
ميت��د عمره��ا اإىل اأكرث من خم�ص��ة اآلف عام م�صت 
وه��ي تقبع فوق ت��الل �صخرية ت�صاه��د على ميني 
الطري��ق العام وت�ص��كل هيئ��ات ا�صطوانية بفتحات 

متعددة. لتاأخذك عجالت ال�صيارة بعدها اإىل ح�صن 
الخي���ر الذي يعد من الأبني��ة الأثرية ال�صاخ�صة 
ويعد من املعامل الثرية الرفيعة من حيث الت�صميم 
والهند�ص��ة ذات الطابع العرب��ي الإ�صالمي ويقع يف 
ال�صح��راء الغربي��ة عل��ى بع��د 51ك��م اإىل اجلن��وب 
الغرب��ي م��ن مدينة كرب��الء لت�صل بعده��ا اإىل عني 
التم��ر بعد اأن جتتاز اأقدم كني�صة يف ال�رق الأو�صط 

التي ميتد عمرها اإىل اأكرث من 1550 عاما. 
 عني التمر �ر ال�صحراء التي عاندت ق�صوة الطبيعة 
وحولتها اإىل �صح��ر �صياحي وحماكاة عذبة جلمال 
امل��كان لتكون مركزا جتاريا للب��دو وللراحلني اإىل 
الغ��رب. مدينة ال�صح��راء لها ترب��ة ر�صوبية ومياه 
جوفي��ة مرت�صبة من اأمطار نزلت يف الأودية لتكون 
عيونا م�صهورة لها طعم خا�ض فا�صتهرت اأ�صماوؤها 
عند ال�صاكنني وقاطعي الطريق. فيما تتمركز اأ�صماء 
اأخ��رى تعطي مالم��ح املدينة من خ��الل ق�صورها 
الأربعة يف مركز الق�صاء فهناك ق�ر العني وق�ر 
اجلردان وق�ر ثامر وق�ر البهوي والق�ر عبارة 
ع��ن جمموع��ة بي��وت م�صي��دة بالط��ني عل��ى اأ�ص�ض 
�صخري��ة وم�صقف��ة باجل��ذوع و�ص��كان الق���ر هم 
ع��ادة يتاألف��ون م��ن ع�ص��رية واح��دة. وي�صاه��د يف 
اأطراف مركز الق�صاء اآث��ار بع�ض الق�صور املندثرة 
الت��ي يرج��ع تاريخها اإىل عدة ق��رون خلت واأهمها 
ق�ر �صمعون وتقع اآثاره �صمال �رقي الق�صاء وقد 
�صي��ده �صمعون ب��ن جابر اللخمي اح��د رجال الدين 
امل�صيحي��ني وق�ر حمود اجلا�ص��م وق�ر اأبو جبل 

وق�ر �صتاته. 
عني احلمراء

 تنت���ر يف �صثاثا )عني التمر( العي��ون ذات املياه 
املعدني��ة التي يخ��رج م��ن اأعماقه��ا، ويجري عرب 
قنوات وجم��اري فرعية ت�ص��ل اإىل م�صافات بعيدة 
يف الأرا�ص��ي الزراعي��ة، ومياهه��ا ب�ص��ورة عام��ة 
الكلوري��د  قليل��ة امللوح��ة ولكنه��ا حتت��وي عل��ى 
والكربيت��ات، مم��ا جعله��ا غ��ري �صاحل��ة لل���رب، 
وتتغذى عيون �صثاثا من املياه اجلوفية املتجمعة 
يف ال�صخ��ور الكل�صية واجلريي��ة يف اأنحاء اله�صبة 

الغربية الوا�صعة.
 اح��دى عي��ون ع��ني التم��ر والأمطار ه��ي امل�صدر 
الرئي���ض له��ذه املي��اه ومنطق��ة جتم��ع املي��اه من 

الناحية الغربية متت��د اإىل ما وراء احلدود العراقية 
حي��ث ت�صتم��ر بالرتف��اع حت��ى قلب ه�صب��ة جند، 
وتنحدر الأرا�صي تدريجيا اإىل وادي الفرات، ويقدر 
معدل النح��دار بنحو من مرت واحد يف كل 200م، 
والنح��دار التدريج��ي وطبيعة ال�صخ��ور امل�صامية 

�صاعدت على جتمع املياه. 
 يوجد اكرث من 20 عينا واهمها 3 عيون هي: - 

 -1ع��ني ال�صي��ب: وتعن��ي التف��اح اأو جم��رى املاء 
وله��ذه العني ثالث��ة انهر ت�صق��ي الب�صاتني وا�صجار 
الرم��ان، وتق��ع يف الط��رف ال�رق��ي م��ن املدينة، 
وهناك ا�صط��ورة عند الب�صطاء م��ن النا�ض الطيبني 
تق��ول ان عني ال�صيب يج��ب ان تاأخذ منهم ولدا كل 
�صنة )مي��وت غرقا(. والواقع ان هناك من ل يتمكن 

من ال�صباحة ثم يغرق ول ينتبه اليه احد. 
 -2الع��ني احلم��رة: التي لها نه��ران �صغريان على 
�ص��كل حفرت��ني يج��ري منهم��ا املاء ع��رب فتحتني 
و�صمي��ت به��ذا ال�ص��م ن�صب��ة اإىل الأر���ض امل�صم��اة 
باحلم��رة التي تق��ع فيها الع��ني والعائ��دة لل�صادة 
)البو�ص��وي(.   -3الع��ني الكب��رية: ويطل��ق عليه��ا 
الع��ني الزرقة لعمق املاء ويظه��ر بلون ازرق وكان 
ي�صميها الب��دو ) اليد ( اأو ) العربيد ( ل�رعة جريان 

املاء املتدفق يف جماريها. 
 كما يوج��د يف �صثاثا: اكرث من ع�رين عينا كعني 
ال�صب��اط وع��ني عبيد املهن��ة وعني بي��ت ال�صمينة 
والعوني��ة وعلوان اجلا�ص��م.   الزائ��ر اإىل عني التمر 
ل بد اأن يعرف اأن فيها عيونا واإل اأ�صبحت معرفته 
يف ه��ذه املنطق��ة �صطحي��ة. اإن هذه العي��ون لي�صت 
كم��ا العي��ون املعروفة يف ال�صمال مث��ال اأو لكونها 
عيونا يخرج منه��ا املاء من بني احلجر فح�صب بل 
هي اأماكن م�صورة بج��دران مرتفعة فتغدو وكاأنها 
اأماك��ن لل�صباحة اأو حو�ض كبري يت��الألأ فيها املاء 
ال�ص��ايف.. حت��ى لكاأن��ك تتاب��ع حرك��ة م��ا يقذف 
يف داخله��ا حت��ى ي�صتق��ر يف قعره��ا. اإنه��ا عيون 
�صافية متت��از بجمالها وعمقه��ا واألوانها الزاهية 
وت�صمياتها املختلفة الت��ي تدل كل ت�صمية على اثر 
م��ا.. وتتغري درج��ات حرارتها ح�صب مي��ل ال�صم�ض 
عليه��ا وميكن للزائر اأن يالح��ظ حركة البخار وهو 
يت�صاع��د اإىل الأعلى املنبعث م��ع �صاعات ال�صباح 
الأوىل. وي�صي��ف اإن له��ذه العي��ون فوائ��د �صحي��ة 

اأي�ص��ا لذلك ف��ان الكثري م��ن املواطنني م��ن داخل 
الع��راق وخارج��ه ياأت��ون اإىل ه��ذا امل��كان لطل��ب 
العافي��ة من مياه هذه العيون اإنها تت�صل باملزارع 

والب�صاتني عن طريق انهار تتفرع منها. 
ويف اأط��راف املدينة بع�ض الق�صور املندثرة يرجع 
تاريخه��ا اىل ع��دة قرون منه��ا مقر �صمع��ون، وقد 
و�صف��ه �صاحب جملة لغة العرب )�ض54( يف عام 
1913 قال... ق�ر فخم واقع يف الطرف ال�صمايل 
م��ن �صفاثا ب��ني النخيل وقد ته��دم جانبه ال�صمايل 
وق�ص��م م��ن اجلنوب��ي ويبل��غ عر���ض حائط��ه نحو 
مرتين وعلوه 7م وحميط الق�ر زهاء 500م، ويف 
و�صطه �رداب معقود ويبلغ عمقه 3م يف طول 6م 
يف عر���ض 3م، وبناء الق�ر باحلج��ارة التي بني 

فيها ق�ر الربدويل والخي�ر.
وينزل��ه قوم من اأهل �صثاث��ا يعرفون باحل�صاويني، 
وي�صميه��م اأهل �صثاثا باأولد �صمع��ون، وين�صب هذا 

الق�ر اىل �صمعون بن جابر اللخمي.
 وق���ر الربدويل يقع على تل علوه 15م وحميطه 
400م وباب الق�ر مقابل لأحمد بني ها�صم … 
وهو عب��ارة عن قب��ب اأربع الواحدة جن��ب الأخرى 
مبني��ة باحلج��ارة نف�صه��ا الت��ي بن��ي به��ا ق���ر 
الأخي���ر ومغ�صى باطنها باجل���ض والبورق )لغة 

العرب �ض539(.
ومم��ا يفيد بوجود ق��رب احمد بن ها�ص��م: الذي يقع 
غرب �صثاثا كما جاء يف )لغة العرب �ض538( انه 
عرث يف عام 1843م على مرمرة مكتوب تدل على 
وجود ق��ربه، وبني ق��ربه وقرب اأخيه حمم��د الواقع 
�صمال��ه على بعد 100م �ري��ح م�صبك من اخل�صب 

يزوره.
اأهل �صثاثا بعد ق�ض التمر.
ويف �صثاثا: مراكز احيطت بالقد�صية منها:

 مق��ام احل�صن )عليه ال�ص��الم (: وموقعه يف الطرف 
ال�رقي من �صفاث��ا، وهو عبارة عن حجرة �صغرية 
م�صيدة على طراز القباب العربية القدمية، جدرانها 
مزينة باملرايا والآي��ات القراآنية وملطخة باحلناء 
وعل��ى بابه��ا لوحة كت��ب عليها )مق��ام احل�صن بن 

علي )ع((.
وحو�ض علي عليه ال�صالم: يف اجلهة ال�صمالية وهو 
حجرة �صغرية يف قاعها حو�ض مملوء باملاء على 
�صكل م�صتطيل طوله 1.25م وعر�صه 75�صم وعلى 
ج��دران احلجرة اآيات قراآنية ومرايا، يعتقد ال�صكان 
اإن الإمام عل��ي )ع( و�صل اىل تلك املنطقة وتو�صاأ 

من ماء احلو�ض. 
 واملرك��ز الثالث املقد�ض )دو�صة علي عليه ال�صالم( 
وهو حج��رة م�صتطيلة كانت م�صقف��ة عام 1964م 
باجل��ذوع يف اأر�صه��ا �صخرة مثلث��ة ال�صكل تقريبا 
لونه��ا �ص��ارب اإىل ال�ص��واد فيه��ا انخفا���ض ي�صبه 
اث��ر حافر الفر�ض، وبقربها حف��رة مدورة يف ار�ض 
احلج��رة يبل��غ قطره��ا 7�ص��م، فالنخفا���ض الذي 
يف ال�صخ��رة هو اث��ر حافر فر�ض الإم��ام علي )ع(، 

واحلفرة املدورة حمل ارتكاز رحمه يف الأر�ض. 
وله��ذه الآث��ار قد�صية عن��د �صكان املنطق��ة )طالب 

ال�رقي - عني التمر �ض149(.
 كان��ت مدينة �صثاثا: تتاألف م��ن اأربعة ق�صور كما 
ي�صميها الهلون، وهي قرى ماأهولة بال�صكان و�صط 
الأرا�ص��ي الزراعي��ة، والق�ر عب��ارة عن جمموعة 
م��ن البي��وت املتقاربة م�صي��دة بالطني عل��ى اأ�ص�ض 
�صخرية وم�صقفة باجلذوع ويحيط بها جميعا �صور 
مرتف��ع كبري و بابان ومتانة ال�ص��ور �صمم لغايات 
دفاعي��ة، ولك��ن اغل��ب اأ�صوار ه��ذه الق�ص��ور اأزيلت 
مب��رور الزم��ن وات�صع��ت الق�ص��ور وازدي��اد بيوتها 

نذكر.
منها.. ق�ر العني.
وق�ر اآل حردان 

وق�ر ثامر وق�ر البهوي وق�ر ال�صمينة 
والبوطرمي���ض والب��و جربوع وق���ر العلوة وق�ر 

الدراو�صة والأ�صايل والبو ح�صان
 وق�ر املالح والبو �صبل وال�صعيب )طالب ال�رقي 

- عني التمر(.
وبعد املعاناة املريرة التي عاناها ال�صعب العراقي 
خ��الل ف��رتة الحت��الل الأجنب��ي كان ل�صثاثا دور 
ب��ارز يف ث��ورة الع�ري��ن حي��ث حلق��ت الطائرات 

الإنكليزية يف �صمائها وق�صفتها بالقنابل.

خاص


