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التنــومــة .. جنوبية عينها على جرحها الذي عمقته الحروب 

يف  عراقي���ة  بل���دة  التنوم���ة 
حمافظة الب�صرة جنوب العراق 
اإىل ال�صرق م���ن مدينة الب�صرة 
على �صف���اف �صط الع���رب قرب 
الإيراني���ة  العراقي���ة  احل���دود 
الب�ص���رة  مرك���ز  ع���ن  يف�صله���ا 
�ص���ط الع���رب وترتب���ط باملركز 
بوا�صطة ج�صرين احدهما عائم 
ويوج���د بها املنف���ذ الربي الذي 
يرب���ط الب�ص���رة باإي���ران وه���و 

ال�صالجمة.

تعت��ر التنومة مرك��ز ق�شاء �شط الع��رب وهناك 
العدي��د من القرى التابعة لها اداريًا مثل كردالن 
ونه��ر ح�شن والكبا�شي الكبري وال�شغري والفيحاء 
واحلوطة وكتيبان والزريجي وغريها والتي تقع 
جميعها �شمال التنومة فيما يتبع لها من اجلنوب 
ال�شاحلي��ة والدعيجي وعتبة وكوت اجلوع ونهر 
التنوم��ة  .تعت��ر  وغريه��ا  وال�شالجم��ة  جا�ش��م 
واملناطق التابعة له��ا من جنان اهلل يف االر�ض 
حيث تعتر املنطق��ة االأكثف يف العامل من حيث 
زراعة النخي��ل والفواكه .حتملت قرى �شط العرب 
مواجهة املكننة الع�شكرية العراقية التي ال ترحم 
اأثن��اء تقدمه��ا وهي ت�شح��ق باأقدامه��ا كل حياة 
لتح��ول اجلنان اخل���راء اإىل ارا�ٍض جرداء اأبان 
احل��رب العراقية االإيرانية التي بداأت عام 1980 
وانته��ت عام 1988 ا�شافة اإىل الق�شف االإيراين 
العني��ف . يف عام 1915م اأن�شا فيها اأول حمطة 
ط��ريان للجي���ض الريطاين يف الع��راق واجلزيرة 
العربية بع��د عام من دخول الق��وات الريطانية 
للعراق. يرجع �شبب ت�شميتها اإىل عدة روايات فقد 
قي��ل باأنها �شميت على ا�شم نوع من النبات فيها 
ي�شمى تن��وم اأوراقه تنف��ع ل�شب��غ ال�شعر وهناك 
راأي يق��ول بوج��ود تل وقربة ام��راأة ا�شمها نومه 
لديه��ا مكان لبيع احلاجي��ات واالأكالت ال�شعبية 
واخلارج��ن  للقادم��ن  بامللتق��ى  اأ�شب��ه  وكان 
وال��كل ينادون هذا امل��كان ب )ت��ل نومه( حتى 

انت�رت هذه الت�شمية و�شاعت بن النا�ض.
ي�شتاأثر املوقع اجلغرايف لق�شاء �شط العرب، وهو 
واحد من �شبعة اأق�شية تابعة ملحافظة الب�رة، 
ال��ذي مل يتخ��ل �ش��كان املحافظ��ة ع��ن ت�شميته 
القدمية مبنطق��ة )التنومة(، باهتم��ام كبري لدى 
القيادات ال�شيا�شية والع�شكرية واالأمنية منذ عام 
1980 واإىل االآن، كونه��ا املدينة الوحيدة التي 
تقع عل��ى ال�شفة ال�رقية ملجرى �شط العرب وال 
تبعد اأكرث م��ن 16 كيلومرتا عن احلدود العراقية 

االإيرانية. 
ورغم اأنها من املدن القدمية التي امتازت مبوقع 
�شياحي متفرد، حيث تقابل �شارع الكورني�ض من 
ال�شف��ة االأخرى وال يف�شلها عن املركز التجاري 
للع�ش��ار غ��ري اجل���ر العائ��م الذي ميث��ل )احلبل 
ال���ري( ل�شكانها البالغ تعداده��م اأكرث من ربع 
ملي��ون ن�شم��ه، وتعد م��ن اأ�شهر مناط��ق ب�شاتن 
النخي��ل وفيه��ا �شي��دت مب��اين جامع��ة الب�رة 
ع��ام 1964، قب��ل انتقاله��ا اإىل مرك��ز املدين��ة 
وترتب��ط ع��ر منف��ذ ال�شالجمة احل��دودي ب�شبكة 
ط��رق موا�ش��الت حديث��ة للتج��ارة الدولي��ة مع 
اإي��ران، اإال اأن هذا املوقع جع��ل منها »خا�رة« 
الب���رة الرخ��وة، عندم��ا حتول��ت اإىل ج��زء من 
�شاح��ة العمليات الع�شكرية خ��الل ثمانية اأعوام 
متوا�شلة من احلرب العراقية االإيرانية ما ا�شطر 
�شكانه��ا اإىل تركه��ا بعي��دا عن وي��الت احلروب، 
وجل��اأ النظ��ام ال�شاب��ق اإىل طردهم منه��ا بعد اأن 
حتول��ت اإىل اإحدى قواعد انطالق االنتفا�شة عام 
1991 ومل ي�شم��ح له��م بالع��ودة اإليه��ا اإال بعد 

خم�شة اأعوام من الت�رد . 
ومن��ذ الغ��زو االأمريك��ي ع��ام 2003، تتعر���ض 
املدين��ة اإىل عملي��ات دهم واعتق��االت �شواء من 
الق��وات الريطانية اأو االأجه��زة االأمنية العراقية 
بادع��اء مط��اردة امل�شلحن الذين اتخ��ذوا منها 
مثابات ومواقع لوجوده��م والت�شلل عر احلدود 
وموقعا ن�شطا للتهريب بكل اأنواعه. وتبداأ حكاية 
املدينة كما رواها املعمرون من �شكانها بعد اأن 
و�شف��وا توزيعها ال�شكاين بهيئ��ة �شخ�ض جال�ض 
قبال��ة تفرع نهر الع�شار من ال�شفة املقابلة ل�شط 
الع��رب م��ادا ذراعيه ب�ش��كل اأفقي، ميث��ل ج�شده 
مرك��ز املدين��ة، والذراع��ان هم��ا امت��داد للقرى 
التابع��ة له��ا منت���رة عل��ى حافات �ش��ط العرب 
ابت��داء م��ن منطقة الفيحاء �شم��اال وحتى ملتقى 
احل��دود الرية ملدينة املحم��رة االإيرانية مقابل 
ق�ش��اء اأبي اخل�شي��ب من ال�شف��ة الغربية لل�شط، 
اإنها قرية �شغرية دخله��ا اجلي�ض الريطاين اأول 

مرة عند احتالل العراق عام 1917 
اأ�شل الت�شمية 

ي��روي اه��ل التنوم��ة معادل��ة ه��ي اإن )احلاجة 
نوم��ة + تله��ا= تنوم��ة( وه��م فرح��ون با�شمها 
املنحوت هذا الذي توؤطره حكاية �شعبية تعرفها 
اجل��دات وكب��ار ال�ش��ن، احلكاي��ة تع��ود اإىل عام 
1914 خ��الل احلرب العاملية االوىل، لكن هذه 
ال�شي��دة اجلميلة املرتبعة على عر�ض حمبة اهلها 
)التنومين( ما زال��ت اإىل االآن تئن من جراحات 
احل��روب التي ادم��ت قلبها وا�شط��رت اأهلها اإىل 
هجره��ا وحتول��ت من��ذ ع��ام 1980 اإىل �شاحة 
معرك��ة. وال ب��د من اال�شارة هن��ا اإىل اأن التنومة 
ه��ي اول مدينة جنوبي��ة تاأ�ش�شت فيه��ا جامعة، 
ح��دث ذلك ع��ام 1964 ح��ن افتتح��ت جامعة 
الب���رة التي ما لبث��ت ان غرقت هي وجامعتها 
ع��ام 1969، وكيف للذاك��رة الب�رية اأن تن�شى 
م�شه��د العبارات��ن )اب��ن بطوطة( و)اب��ن ماجد( 
وعب��ارات الطرق واجل�شور وهي تقوم بنقل طلبة 
اجلامع��ة اإىل كليته��م يف ق�ش��اء الع��رب ذهاب��ًا 
واياب��ًا، وعندم��ا اخ��ذت اجلامع��ة تتعر���ض اإىل 
الق�ش��ف خالل احلرب العراقي��ة االيرانية انتقلت 
اإىل كليات باب الزبري، يف حن غاب عن الذاكرة 
موقعه��ا االول يف التنوم��ة، بع��د اأن حت��ول االآن 
اإىل ار���ض ج��رداء!! هذه كانت ق��راءة �ريعة يف 
اخلطوط املو�شومة عل��ى ج�شد التنومة التي نبداأ 
بح��ل معادلتها الكيميائي��ة )تل+نومة=تنومة( 
ويف جولتن��ا امليدانية كانت حمطتنا االأوىل مع 

مدير �رطة ق�شاء �شط العرب ال�شيد علي 

يف التنوم��ة ينه���ض رج��ال �رط��ة ق�ش��اء �شط 
املجرم��ن  مط��اردة  يف  رائ��د  ب��دور  الع��رب 
تثبي��ت  اج��ل  م��ن  القان��ون  عل��ى  واخلارج��ن 
دعائ��م االأم��ن واال�شتق��رار وحماي��ة املواطنن 
وممتلكاته��م، الأن مدينة التنوم��ة منفذ حدودي 
مه��م، حيث منطق��ة ال�شالاجم��ة حماذية للحدود 
االإيراني��ة، وه��ذا املنفذ احل��دودي ي�شه��د يوميًا 
دخول االآف االيرانين القادمن لزيارة العتبات 
املقد�ش��ة، وه��ذا الزخ��م يف ع��دد ال�شي��ارات اأثر 

�شلبي��ًا عل��ى حرك��ة عب��ور ال�شي��ارات على ج�ر 
التنوم��ة الذي حتول اإىل م�شكل��ة تتطلب اال�راع 

ملعاجلتها.
واأ�ش��اف: اإن �رطة التنومة كثفت من دورياتها 
ل�رق��ة  ع��دة ع�شاب��ات  القب���ض عل��ى  واألق��ت 
ال�شيارات والت�شليب وما زالت مفارزنا ت�شدد من 

قب�شتها احلديدية ملطاردة املجرمن
حكاي��ة الت�شمي��ة �شاع��ت عن��د عام��ة النا�ض يف 
ق�ش��اء �ش��ط الع��رب وح�شب م��ا جاء عل��ى ل�شان 
حتدي��داً   1914 ع��ام  ال�شعبي��ة  احلكاي��ة  رواة 
خ��الل احل��رب العاملي��ة االوىل، كان ثم��ة ت��ل 
عن��د حافة املدين��ة املحاذية للح��دود االيرانية 
ت�شك��ن قربه ام��راأة عجوز طاعن��ة بال�شن عندها 
)ب�شيط��ة( �شغ��رية تبيع فيها بع���ض احلاجيات 
فكان االطف��ال يرتددون عليه��ا، وكانت الن�شوة 
ي�رخ��ن باأطفالهن اإىل اي��ن انتم ذاهبون؟ فريد 
االطف��ال ب��راءة اإىل ت��ل نوم��ة، واإذ اق��رتن ا�شم 
احلاجة )نوم��ة( با�شم )التل( �ش��ار ا�شم املدينة 

)التنومة(
اإهمال متوا�شل

حتمل��ت مدينة التنومة الكثري من معاناة �شنوات 
احل��رب واهملت حتى قبل ان��دالع احلرب االأوىل 
وم��ا زال��ت حتى يومنا ه��ذا تئن ب�شم��ت من امل 
ال�شنوات العجاف التي مرت على ج�شدها املليء 
بالنتوءات، بالرغم من ان جامعة الب�رة عندما 
تاأ�ش�ش��ت فيها عام 1964. كان لها تاأثريا كبريا 
يف تغي��ري من��ط حياته��ا الريفي��ة والفالحية اإىل 
احلي��اة احل�شارية، وبداأت املدين��ة ت�شهد تو�شعًا 
يف رقعته��ا اجلغرافي��ة واالقت�شادية والتجارية 
واالجتماعية. وبعد رحي��ل اجلامعة عنها عادت 

كما كانت مثخنة باجلراح.
�شلم��ان ح�ش��ن الكنعاين رئي���ض املجل�ض البلدي 
يف ق�شاء �شط العرب قال: -و�شعنا خطة خدمية 
ركزن��ا فيها على خدمة اه��ايل الق�شاء ومتابعة 
�شوؤونه��م، وكان من اه��م الق�شايا التي واجهتنا 
هي م�شكل��ة تعوي�ض املواطن��ن الذين ت�ررت 
وممتلكاته��م  الزراعي��ة  واأرا�شيه��م  ب�شاتينه��م 
وتهدمت بيوته��م ب�شبب احلروب وبدورنا تابعنا 

معامالتهم 
يف حمافظ��ة الب���رة وم��ا زلن��ا ننتظ��ر وه��ذه 
املعامالت تع��ود اإىل ع��ام 1991!! اما امل�شكلة 
البل��دي  االخ��رى كم��ا يوؤ���ر رئي���ض املجل���ض 
فه��ي م�شكل��ة )ج���ر التنوم��ة( ال��ذي يوؤخر نقل 
طواب��ري  عب��ور  ب�شب��ب  وال�شي��ارات  املواطن��ن 
ال�شي��ارات على ممره الوحي��د بفتحتيه املالحية 

املخ�ش�شة ملرور ال�شفن والبواخر والزوارق.
اه��ايل املدين��ة  ق��ام  له��ذه املعان��اة  ونتيج��ة 
بتظاهرة طالب��وا فيها ب�رورة ان�شاء ج�ر اآخر 

يحل ازمة العبور ولكن دون جدوى.
اإن احلاج��ة امللح��ة للج���ر ت��زداد ل��دى اه��ايل 
ق�شاء �شط العرب يف احلاالت املر�شية الطارئة، 
اإذ ي�شب��ح نقل املري�ض يف �شيارة ع�شرياً للغاية، 
وتنت��ج ع��ن ذل��ك ح��االت وفي��ات قب��ل و�شول 
املر�ش��ى اإىل امل�شت�شفيات وزاد من وقع امل�شكلة 
دخ��ول ال�شيارات االيراني��ة باإعداد كبرية حمملة 
بالب�شائ��ع. وطال��ب ب���رورة اع��ادة )ناحي��ة 
اهله��ا  ولت�شجي��ع  الزراعي��ة  الأهميته��ا  عتب��ة( 
املهجري��ن للعودة اليها بعد تنظيفها من االلغام 

وخملفات احلرب
م�شاريع ولكن على الورق!

-و�شع��ت خط��ة م�شتقبلي��ة ت�شم��ل ان�ش��اء طرق 
جديدة اطوالها ثالثة كيلومرتات ف�شاًل عن اأربعة 
م�شاري��ع اخ��رى: منها تبلي��ط واك�ش��اء ال�شوارع 
وان�ش��اء �ش��وق ع���ري للتخل���ض م��ن ظاه��رة 
انت�ش��ار الباع��ة على اجل��زرات الو�شطي��ة ا�شافة 
اإىل اإن�ش��اء منطق��ة للتب��ادل التج��اري يف املنفذ 
احلدودي بال�شالجمة، واملتابعة بهذا اخل�شو�ض 
جاري��ة مع جلن��ة االعمار يف املحافظ��ة ولكننا 
نعم��ل على اأال تك��ون هذه امل�شاري��ع امل�شتقبلية 
عل��ى الورق فقط.�شاأنها يف ذل��ك �شاأن الكثري من 
امل�شاريع الت��ي يرتقب تنفيذها اه��ايل الق�شاء، 

ومنها م�شكلتهم املزمنة مع ج�ر التنومة.
التنوم��ة من اأكرث املناطق خط��ورة على اجلانب 
بياني��ا  مقيا�ش��ا  ومتث��ل  باملحافظ��ة،  االأمن��ي 
للعالق��ة العراقي��ة االإيراني��ة، وت��زداد �شخونت��ه 
بن ف��رتة واأخرى وح�ش��ب التداعي��ات االإقليمية 

ك�شف��ت  اإذ  املنطق��ة،  يف  الدولي��ة  والعالق��ات 
م�ش��ادر املعلوم��ات، �ش��واء كان��ت الوطني��ة اأو 
لق��وات التحالف، اأن املنطقة ت�ش��كل منفذا مهما 
والدع��م  االأ�شلح��ة  ودخ��ول  امل�شلح��ن  لت�شل��ل 
اللوج�شت��ي للجماع��ات املعار�ش��ة للحكوم��ة«. 
واأو�ش��ح »واإذا كان��ت قوات احلدود ق��ادرة على 
فر���ض �شيطرتها على املنفذ الرئي�شي يف منطقة 
ال�شالجمة الذي ي�شهد ب�شكل يومي دخول املئات 
من ال�شاحنات الناقلة ملختلف ال�شلع والب�شائع 
الغذائي��ة  امل��واد  مقدمته��ا  ويف  امل�شت��وردة 
واالإن�شائي��ة اإ�شافة اإىل اآالف ال��زوار االإيرانين، 
ف��اإن املناط��ق املحاذية له��ا التي متت��د ملئات 
الكيلوم��رتات واملحتوي��ة على حق��ول كبرية من 
االألغام واملقذوفات غري املنفلقة ال ميكن اإحكام 
ال�شيط��رة عليه��ا م��ا مل يج��ر تنظيفه��ا م��ن تلك 
احلقول وربط نق��اط املراقبة بطرق موا�شالت«. 
واأ�شار »تلك العوائق �شهلت للمت�شللن واملهربن 
اجتياز تلك احلدود واإيجاد املتعاونن معهم من 
�شك��ن املنطق��ة، وال �شيما من ال�شب��ان العاطلن 

الذين تطاردهم االأجهزة االأمنية«. 
مبدعو التنومة 

وميكن القول اإن منطقة التنومة من اأكرث مناطق 
الع��راق تعر�شا اإىل الويالت وذاق �شكانها مرارة 
التهج��ري لثالث مرات اأوالها يف في�شان املدينة 
ال�شلط��ات  تاأخ��ذ  اأن  م��ن  وب��دال   ،1969 ع��ام 
املحلي��ة معاناة �شكانها بع��ن االعتبار وت�شعى 
لتح�ش��ن اأو�شاعه��م، وتعو�شهم ع��ن اإ�رارهم 
اخلدم��ات  ازدادت  العام��ة،  اخلدم��ات  وحت�ش��ن 
�ش��وءا«، م�شت��دركا »اأن جمال املدين��ة بب�شاتن 
نخيلها و�شواطئها منح مبدعيها حيزا له ح�شور 
باملحافظ��ة،  واالإبداع��ي  الثق��ايف  املحف��ل  يف 
حي��ث ظهر م��ن بينه��م الفنان املرح��وم ريا�ض 
احم��د وغ��ريه م��ن رواد احلركة الفني��ة، كما برز 
يف املج��ال الريا�ش��ي للمدين��ة ريا�شي��ون من 
اأ�شهرهم العب كرة القدم ال�شابق واملدرب حاليا 
ها�شم حممد حنون الذي يفتخر حن يطلق علية 
االأه��ايل )ها�ش��م جوي��ة( الرتباط ا�شم��ه بنادي 

القوة اجلوية العريق«. 

جمزرة التنومة 
واأه��ايل  االأ�شي��اح،  حمافظ��ة  اأه��ايل  ي��زال  ال 
"التنومة" خ�شو�شًا يتناقلون �شيناريو "جمزرة 
التنومة" التاريخية �شنة 1201ه  بكل مرارتها؛ 
رغم م�شي ما يزيد على 230 عامًا على احلادثة 
- الت��ي اأُبيد فيها اأجداده��م  يف امل�شجد اجلامع 
وقت �ش��الة اجلمعة - ومازال��وا يختزلون �شور 
املذبح��ة الرهيب��ة، من خ��الل ما ينق��ل لهم يوم 
اأن ن��زل عليه��ا "ثويني بن �شبي��ب" املنتدب من 
"�شليمان با�شا" وايل بغداد، فرتة احلكم العثماين 

للق�شاء على الدعوة ال�شلفية.
مواجهة "ثويني"

ووفق ما يذكر ال�شيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز 
الفهي��د - رئي���ض مرك��ز التنوم��ة �شابق��ًا - فاإن 
"ثويني ب��ن �شبيب" قد حا�رها مدة قيل اأنها 
امت��دت لثماني��ة اأ�شه��ر متوا�شل��ة مل يتمكن من 
دخ��ول القري��ة ال�شام��دة؛ بف�شل تف��اين وب�شالة 
املدافعن من اأهايل البلدة، رغم تفوق الغزاة عدة 
وعت��اداً، ومل تفل��ح مداف��ع رجال "ثوين��ي" التي 
كانت تدك �شور البل��دة الإحداث ثغرة يف احلامي 
ال��ذي كان يطوقه��ا حت��ى يدخ��ل م��ن خالله��ا 
اجلن��ود عندما انق�شم رجاله��ا اإىل فريقن، فريق 
املدافع��ن وفري��ق البن��اة الذين كان��وا يقومون 
باأعم��ال ترميم متوا�شل ليل نهار، و�شد اأي ثغرة 
حتدثها مدافع الع��دو، حينها جّن جنون "ثويني 
ب��ن �شبي��ب" بعدم��ا متّك��ن املدافع��ون م��ن قتل 
"عقيل بن �شبيب" - �شقيق ثويني - وا�شتخدموا 
جثت��ه يف �ش��د اإح��دى الثغ��رات الت��ي احدثته��ا 
املداف��ع يف جدار ال�شور؛ عندها جل��اأ اإىل احليلة، 
وعق��د م��ع اأهايل البل��دة هدنة اأو معاه��دة كانوا 
قد طلبوه��ا بعد ح�شار متوا�ش��ل اأو�شكت خالله 
خم��ازن احلبوب والتم��ور والطعام عل��ى النفاد، 
وُقطع��ت اإمدادات املياه عدى بئ��ر امل�شجد داخل 
ال�ش��ور، وبعد ما عاهدهم باهلل اأن ال يوؤذيهم رغم 
معار�شة بع�ض اأهايل البلدة، ومنهم اأمريها ذلك 
احل��ن "فهيد بن را�شد" وابن��ه "حممد بن فهيد" 
ال��ذي كان يتوق��ع غ��در ع��دوه؛ لكنه اآث��ر البقاء 
مكتفي��ًا باإر�شال اأ�رت��ه اإىل الزلفي لالإقامة عند 
�شقيقه "نا���ر". موؤامرة الق�ش��اء على »الدعوة 
ال�شلفية« ق�شت على 170 م�شليًا ذبحوا وقطعوا 

يف اجلامع
جمزرة اجلامع

وبع��د ثالث��ة اأيام م��ن املعاهدة دخ��ل "ثويني" 
وع�شاك��ره مدع��ن رغبته��م اأداء �ش��الة اجلمعة 
يف جام��ع البلدة، وبعدما اكتم��ل امل�شلون اأغلق 
الغ��زاة االأب��واب عليه��م؛ لتنفي��ذ املج��زرة داخل 
امل�شجد اجلامع لرجالها الع��زل، وهجموا عليهم 
ال��ذي كان��وا يخفون��ه داخ��ل  ال�ش��الح  باأن��واع 
مالب�شه��م؛ لتح�ش��ل واح��دة من اأ�ر���ض املذابح 
يف تاري��خ جن��د حت��ى م�شت اأ�ش��واق البل��دة دمًا 
تفاج��ئ به من هم خارج امل�شج��د، وبعدما اأفنوا 
كل من يف اجلامع خرجوا يفت�شون عن الناجن، 
ومل ي�شل��م منهم اإاّل االأطف��ال والن�شاء، وعدد قليل 
م��ن الرج��ال الذي��ن هرب��وا اأو اختف��وا مبالب���ض 
ن�شاء ع��ادوا بعد ذلك ل "الربط��ا"، وهم االأ�رى 
)املربوطن( لديهم باحلبال وال�شال�شل، ثم رمي 
به��م اأحي��اء اإىل عمق بئ��ر تعرف حت��ى اليوم ب 
"الربطي��ة"، وال يعلم "ال�شيخ عبدالرحمن" الرقم 
احلقيق��ي لعدد من ُقتلوا ذل��ك اليوم، لكنه، ووفق 
رواي��ة منقولة يق��ول انه قتل م��ن "الهذال" نحو 
�شبعن رجاًل، وهي اأ�رة واحدة من اأ�ر التنومة 
يف اإ�ش��ارة اإىل اأن ع��دد القتلى ق��د يفوق ما ذكره 
"ال�شيخ حممد العبودي" يف معجم بلدان الق�شيم 

وهم )170( بعدما خربها، وقطع نخيلها.
ورغ��م اأن "العب��ودي" يذك��ر اأن االب��ن "حمم��د 
ب��ن فهي��د" متّك��ن م��ن اله��روب اإىل الع��راق، اإاّل 
اأن "ال�شي��خ عبدالرحم��ن الفهي��د" يق��ول ح�ش��ب 
الرواي��ات املنقول��ة اإن فهي��د بن را�ش��د هرب مع 
ابن��ه حممد بن فهي��د اإىل جماعته بالزلفي، ومن 
هن��اك ا�شتنج��د باالإم��ام عبدالعزي��ز ب��ن حممد 
اآل �شع��ود الذي ح��ّرك غزواً للع��راق لالنتقام من 

مذبحة "ثويني".

اعداد - لميس عبد الكريم 


