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األنهار – جوهر الحضارة

 .١المقدمة
قبل عشرة آالف سنة ،كان البشر يعيشون كصيادين وجامعي ثمار.
فقــد کانــوا یقومــون ،ويف مجموعــات صغيــرة ،بالتنقــل باســتمرار مــن
مــكان إىل آخــر يف ســبیل تأميــن الحصــول علــى مــا يكفــي مــن األغذیــة
لمجتمعاتهــم البدو الرحــل .كمــا إنهــم انشــغلوا بعمليــة طويلــة مــن
مشــاهدة وفهــم النظــام البيئــي للطبيعــة ،ممــا مكــن البشــر يف النهايــة
مــن تحقيــق طفــرة يف تطو يــر الزراعــة ومــن ثــم إتقــان الزراعــة الح ًقــا
علــى مــدى األلفيــات التــي تلــت .وكان تطويــر الزراعــة الفصــل األكثــر
ثوريــة مــن التقــدم يف تاريــخ البشــرية ،حیــث أرســی األســاس للمجتمــع

النا حداد
عالمــة آثــار عراقيــة  -ألمانيــة متخصصــة يف فــن
وآثــار بــاد مــا بيــن النهريــن القديمــة .درســت يف
ألمانيــا وكانــت مرشــحه لنيــل شــهادة الدكتــوراه
يف برنامــج التخصصــات المتعــددة «القيمــة
والمعادلــة» يف جامعــة فرانكفــورت ،ومشــاركه
يف عــدد مــن مشــاريع التنقيــب الدوليــة للحفــاظ
علــى اآلثــار يف بلــدان الشــرق األوســط ،مثــل ســوريا
واألردن ومصــر .ترتكــز معظــم أعمالهــا علــى
العــراق ومنطقــة كردســتان مــن العــراق .نشــرت
مقــاالت عــدة واشــتركت يف معرضيــن .هــي
شــغوفة بحضــارة مــا بيــن النهريــن القديمــة ،وقــد
صنعــت لعبــة اســتراتيجية ترتكــز علــى معلومــات
عــن التاريــخ واآلثــار بلغــات متعــددة ،بهــدف أن
تبنــي جس ـ ًرا بيــن المجتمــع المتنــوع يف العــراق
وتربطــه بتراثــه.

الحديــث .وبــدأت بعــض الجماعــات تصبــح جماعــات مســتوطنة أ کثــر
اســتقرا ًرا ،وشــيئًا فشــيئًا تمكنت مجتمعاتهــا المحليــة مــن النمــو مــن
حیــث العــدد .وقــد كان ذلــك ممک ًنــا مــن خــال الســیطرة علــی المــوارد
المائيــة وإدارتهــا ،فضـ ًـا عــن فهــمٍ أ کبــر لألحــوال الجويــة الموســمية.
اســتغرقت هــذه العمليــة عــدة آالف مــن الســنين النبثــاق حضــارات
مبكــرة ،وهــي ســمة جديــدة وميــزة بــارزة يف تاريــخ البشــرية.
هــذه التشــكيالت الجديــدة مــن ســبل العيــش حدثــت على نحــو
متزامــن تقري ًبــا يف مصــر القديمــة وبــاد مــا بيــن النهريــن .ولــم تســتفد
المجتمعــات يف المنطقتيــن مــن مناخهــا فحســب ،بــل اســتفادت
ً
أيضــا مــن إمكانيــة حصولهــا علــى الميــاه العذبــة .ففــي مصــر القديمــة،
كان النيــل المصــدر الرئيســي للميــاه العذبــة ،يف حيــن كانــت بــاد مــا
بيــن النهريــن مغطــاة بشــبكة مــن الجــداول التــي تغــذي النهريــن
الرئيســيين ،دجلــة والفــرات .یســرت هــذه األنهــار انبثــاق الحضــارات
األوىل ،التــي تطــورت مــن مجتمعــات زراعيــة إىل مــدن حضريــة كبيــرة،
مــع هيــاكل وتقنيــات اجتماعيــة معقــدة .لــم ینتــج النجــاح واالزدهــار
يف هــذه المناطــق عــن المنــاخ المناســب بمزایــاه المناســبة للزراعــة
فحســب ،وإنمــا عــن التنظيــم البــارع للمــوارد المائيــة ً
أيضــا .ربمــا يكــون
دجلــة والفــرات أبــرز نهریــن يف تاريــخ التنميــة البشــرية يف أوراســيا،
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إذ إن رحلتَیهمــا مــن منابعهمــا يف الجبــال العاليــة

األســاطير (المیثولوجیــا) القديمــة إىل االبتــكارات

يف األناضــول وعبــر ســهول بــاد مــا بيــن النهريــن

الجديــدة يف هيدروليــكا المیــاه ،ووضــع السياســات

المســطحة وصـ ً
ـول إىل التقائهمــا يف شــط العــرب

بشــأن إدارة الميــاه ،والصراعــات القريبــة العهــد

قبــل أن یص ّبــا يف الخليــج العــريب أو الفارســي،

حــول المــوارد المائيــة .علــى الرغــم مــن اتســاع

مرتبطتــان بالتاريــخ العریــق للحضــارة؛ فقليــل مــن

جميعــا
نطــاق هــذه المواضيــع ،فهــي تتقاطــع
ً

األنهــار األخــرى ،إن وجــدت ،لهــا تاريــخ حافــل ودور

بطريقــة أو بأخــرى .وقــد شــاركت األنهــار مشــارکة

هــام للبشــرية يف العديــد مــن النواحــي .فالنهــران

عمیقــة يف تنميــة المنطقــة علــی مــر العصــور.

شــاهدان علــى العديــد مــن اإلبداعــات االجتماعيــة
والتكنولوجيــة المؤثــرة إىل حــد كبيــر ،فضـ ًـا عــن
الصراعــات ،وكانــا المعطاءيــن للمنطقــة علــی
مــدی آالف الســنين ،ممــا مكــن مــن تحقيــق أهــم
التطــورات يف تاريــخ البشــرية القديــم.
بیــد أن الوصــول إىل ميــاه نه ـ َري دجلــة والفــرات
مهــدد اليــوم أ كثــر مــن أي وقــت مضــى ،مــع تزا يــد
عــدد الســكان واســتخدام الميــاه يف المنطقــة،
ليــس فقــط يف الزراعــة بــل ً
أيضــا للصناعــات
الثقيلــة وتولیــد الكهر بــاء مــن خــال الســدود
الكهرومائيــة .وقــد حدثــت خالفــات وحــوارات

 .٢األساطير كسبيل
لتنقل المعرفة
تــرد قيمــة الميــاه يف العديــد مــن النصــوص األدبيــة
علــى األلــواح الطينيــة مــن بــاد مــا بيــن النهريــن
القديمــة ،والتــي يمكــن تصنيفهــا يف منظورنــا
الحديــث کأســاطير .وقبــل عــرض قصــص خلــق
الميــاه يف مثــل هــذه األســاطير ،مــن الضــروري أن
نفهــم أســباب والدة هــذه األســاطير .فهــي قصــص
لهــا عالقــة بالواقــع الــذي يعيشــه البشــر أ كثــر ممــا
يعتقــد الكثيــر منــا مــن الوهلــة األولــی .فهــي ال تركــز

واتفاقیــات متواصلــة حــول الميــاه بيــن الــدول

علــى المخلوقــات الخياليــة أو القــدرات الخارقــة

يف العصــر الحديــث التــي تتدفــق األنهــار عبرهــا -

للطبيعــة ،بــل علــى الســعي إىل توضيــح وشــرح

تركيــا وســوريا والعــراق وكذلــك إ يــران ،حيــث إن

دورة الحيــاة وفهــم الظواهــر الطبيعيــة والتعامــل

ثالثــة روافــد رئيســية لنهــر دجلــة مصدرهــا داخــل

مــع محــن الوجــود .فروا يــة القصــص هــي أقــوى

حــدود تلــك البلــدان .ومــن المهــم أن نســتعرض

أداة لنقــل المعرفــة إىل اآلخريــن ومــن جيــل إىل

التاريــخ بتأمــل لفهــم مــا لهذيــن النهريــن من قيمة،

آخــر .هــي وســيلة مفعمــة بالحيویــة وسلســة،

وتحديــد األرضيــة المشــتركة الممكنــة لوضــع

تــروي وجــود مســألة مــا يف أشــكال عديــدة متباينة.

األنظمة والسياســات يف ســبیل تجنب الصراعات

غال ًبــا مــا تکــون األحــداث الموســمية أو الحوليــة

العنيفــة علــى الميــاه يف المســتقبل القريــب،

علــى وجــه الخصــوص محشــورة يف قصــص

والتعــاون بوجــود إدراك أعمــق للمســؤوليات

حــا لكيفيــة وأســباب
توفــر
فهمــا تصويريًّــا وواض ً
ً

نفســها التــي تحملهــا أســافنا ذات مــرة .ففــي

حــدوث األمــور يف الحيــاة اليوميــة .فالموضــوع

الصفحــات التاليــة ،نســتعرض جوانــب متنوعــة

مرتبــط بالســياق المحيــط يف الواقــع المعطــى

مــن اســتخدام الميــاه يف بــاد مــا بيــن النهريــن ،مــن

للنــاس بحســب المنطقــة والفتــرة التــي يعيشــون
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فهمــا للمفاهيــم
فيهــا .مــن جهــة ،توفــر األســاطير
ً

نحــو أبطــأ عبــر الســهول ،يف حيــن يندفــع دجلــة

الکونيــة وتخفــف مــن وطــأة المعانــاة اليوميــة،

بتدفــق ســریع عبــر مجــرى أضيــق ويختــرق

بينمــا مــن جهــة أخــرى ،تنشــر قواعــد أخالقيــة

األراضــي الجبليــة قبــل أن يصــل إىل األراضــي

وهيــاكل اجتماعيــة هرميــة مشــروعة ،وواجبــات

المســطحة ويلتقــي يف وقــت الحــق بالفــرات .تبيــن

ومســؤوليات البشــر الضروريــة لتحقيــق الرخــاء

ـأت
هــذه المقارنــة أن تعريفهمــا «كتوأميــن» لــم یـ ِ

والوئــام .كانــت األســاطير ركيــزة أساســية يقــر بهــا

نتیجــة لكونهمــا متشــابهين بالتحدیــد ،بــل لكونهمــا

الحــكام موقعهــم ودورهــم يف المجتمــع ويبــررون

شــقيقین ُ
معــا .وقــد ســعت العديــد مــن
خلقــا ً

سياســاتهم وأنظمتهــم داخــل مملكتهــم.

األســاطير إىل تفســير تكويــن النهريــن ،مــع تنــوع

«بــاد مــا بيــن النهريــن» هــو اســم مألــوف لكثيــر

تمامــا كمــا أنــه ليــس هنــاك
واســع يف الروا يــات،
ً

مــن النــاس يف شــتی أصقــاع المعمــورة؛ وقــد
بقــي االســم متـ ً
ـداول بيننــا حتــى يومنــا هــذا مــن
المصطلــح اليونــاين القديــم الــذي یصــف األرض
مــا بيــن النهريــن بدجلــة والفــرات .وقــد کانــت هــذه
األســماء موجــودة منــذ أمــد بعیــد ،بالرغــم مــن
حــدوث تغییــرات عليهــا وف ًقــا للّغــات الســائدة
يف المنطقــة يف كل عصــر .االســمان العربیــان
الحديثان ،الفرات ( )Euphratesودجلة ()Tigris
متأصــان يف البوراتــو  Purattuواإلیدجــات
 Idiglatاألكاديیــن علــى التــوايل .االســمان
ً
أيضــا االســمین الفارســیین
األصليــان یمثــان
القديمیــن I(H) ufratuو  ،Tigraواللذیــن منهمــا
تــم اشــتقاق االســمین اليونانییــن القديمیــن
( Εὐφράτηςیوفراتیــس  )Euphrátēs -أي
الفــرات و( Τίγριςتایجــرس  )Tigris -أي دجلــة
يف وقــت الحــق ،وقــد تــم الحفــاظ عليهمــا حتــی
عصرنــا الحديــث يف األســماء الدوليــة لألنهــار .يف
العديــد مــن األســاطير المســتمدة مــن المنطقــة،
معــا ،ويف بعــض األســاطير،
ُيذكــر كال النهريــن ً
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قصــة موحــدة بيــن الثقافــات عــن خلــق البشــرية.
علــى الرغــم مــن هــذا التنــوع ،مــن المهــم مالحظــة
أن النهريــن غال ًبــا مــا يذكــران بصریــح العبــارة
باســمیهما علــى أن اآللهــة خلقتهمــا ،وبالتــايل
یتمیــزان عــن األنهــار بشــكل عــام يف خلقهمــا.
بهــذا المفهــوم ،مــن الواضــح أنــه ال يحــق ألي قــوة
دنيو يــة المطالبــة بملكيــة المــوارد المائيــة! بــل
إن مســؤولية االســتهالك المعقــول والتقاســم
العــادل للميــاه أمــران ضروريــان.
يف حيــن أن هنــاك وجهــات نظــر مختلفــة حــول
كيفيــة وجــود نهــري دجلــة والفــرات بالتفصيــل،
خيطــا
فــإن جميــع األســاطير عــن األنهــار تتقاســم
ً
مشــتركًا للخصوبــة .ففــي قصــة الخلــق «KAR
 ،»4تنفصــل الســماء عــن األرض ،وتقيــم اآللهــة
منظومــة ري وتحــدد مجــاري دجلــة والفــرات،
قبــل أن تخلــق البشــر والحيوانــات علــى األرض
لزراعــة األرض لخدمــة وإطعــام اآللهــة .يعــرض
هــذا الســرد والدة النهريــن ،وبنــاء قنــوات اإلرواء
منهمــا ،كعمليــة إلهيــة .يخــدم هــذا الســرد فكــرة

یوصفــان بــكل وضــوح بنهریــن توأمیــن.

أن المحافظــة علــى القنــوات وتوســيعها وإدارة

غیــر أن هنــاك اختالفــات طبیعیــة بيــن النهریــن؛

القــوى الجبــارة واج ًبــا ملك ًّيــا ال يمكــن أن تقــوم بــه

فالفــرات أطــول وأوســع ،وبالتــايل ينســاب علــی

المجتمعــات الصغيــرة وحدهــا.

ماء الحياة

الشكل  :1طبعة خِ تم أطلِق علیه اسم «ختم أدا».

األساطير هي جزء من الحياة اليومية يف بالد ما بين النهرين ،والموارد التي هي الدوافع لعملهم الفني .من اليسار إىل
ً
حامل شفرة
اليمين ،إله الصيد وبیده القوس والسهم واإللهة عشتار ذات األجنحة المنبسطة بشکل واسع ،اإلله شاماش
ً
وبازغا من بين جبلين ،واإلله إیا (إیا هو االسم األكادي بينما إنكي هو السومري) واق ًفا على قدم واحدة على الجبل
مسننة
ومجاري المياه بوجود األسماك اآلتية من كتفيه وخلفه اإلله ذو الوجهين أوسيمو.
(یرجع تأريخها إلی عام  2300قبل الميالد ،وباألصل من سيبار ،وهي اليوم يف المتحف البريطاين.)89115-BM -

 .٣خلق األنهار على أيدي
اآللهة القديمة

يطلــب منــه شــقيقه إنليــل ،اإللــه الرئيســي
لحضــارة ســومر ،أن یجعــل األرض مزدهــرة وآمنــة.
إنکــي «يحــض عضــوه ويقــذف .مــأ دجلــة [كــذا!]

يف أســاطير أخــرى ،اإللــه الســومري إنكــي هــو

بميــاه متدفقــة [أبديــة]»؛ فالميــاه العذبــة مرتبطــة

المســؤول عــن خلــق النهريــن .كان إنكــي الــذي

بالتلقيــح وتخصيــب اآللهــة لــأرض.

ليــس فقــط إلــه المــاء وإنمــا إلــه الحكمــة والخلــق
ً
أيضــا ،واح ـدًا مــن أبــرز آلهــة مجمع اآللهــة يف بــاد
مــا بيــن النهريــن (الشــكل  .)1صفاتــه تعكــس

هنــاك نــص أســطوري ،تمــت تســمیته مــن قبــل
ﻋﻠﻤﺎﺀ اآلشــوريات المعاصریــن ،يســجل مــن
ســطره األول« ،إنومــا إليــش» («عندمــا یکــون

متطلبــات المعرفــة يف إدارة العنصــر األساســي

فــوق العــا») ،قصــة عــن فتــرة مــا قبــل خلــق

لخلــق الحيــاة والحفــاظ عليهــا ،الميــاه! إن النــص

األرض والبشــر .إنــه راعــي بابــل ،اإللــه مــردوخ

المســمى «إنكــي والنظــام العالمــي» هــو ســرد

البطــل وخالــق النهريــن .تبــدأ القصــة مــع اآللهــة

رائــع يظهــر تطــور الحضــارة المدنيــة مــع هیــکل

الثالثــة مومــو وأبســو وتیامــات .مومــو هــو

تنظیمــا جيـدًا .ففــي هــذه األســطورة،
إداري منظــم
ً

مستشــار أبســو ،اإللــه الذكــر الــذي يوصــف بأنــه

إنكــي ،المســؤول ً
أيضــا عــن الخصوبــة واإلنتاجيــة،

مــاء عــذب ،يف حيــن ترمــز تيامــات ،اإللهــة األنثــى،
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إىل الميــاه المالحــة .يجامــع أبســو تيامــات ،فتحمل

یحملــون إنــا ًء صغیـ ًرا وﻣﺪ ﱠﻭﺭًا يف كلتــا الیديــن .ومــن

بطفليــن ،تولــد منهمــا األجيــال الالحقــة مــن اآللهــة.

فوهــة اإلنــاء ،تنســاب عــدة تیــارات إىل اليميــن

هنــا ،إلــه الميــاه العذبــة هــو المنجــب ،مــا یرمــز

واليســار بأشــكال متماوجــة ،ويف بعــض األحيــان

إىل اتجــاه النهریــن اللذیــن یصبــان يف المحيــط،

هنــاك أســماك تســبح ضــد التيــار نحــو فتحــة

تيامــات أو الميــاه المالحــة .إال أن اآللهــة الحديثــي

اإلنــاءُ .عثــر علــى واحــدة مــن أجمــل الرســومات

حدثــون الکثیــر مــن الضجیــج ،فيهاجمهمــا
الــوالدة ی ْ

إبداعــا إلحــدى اآللهــة يف موقــع قصــر يف
وأ کثرهــا
ً

أبســو ومومــو .يق ُتــل أقــوى اآللهــة األصغــر ســنا

مدينــة مــاري القديمــة علــى نهــر الفــرات الســفلي

أبســو ،فتغضــب اإللهــة األم .ويف خضــم غضبهــا،

يف ســوريا المعاصــرة .ففــي فنــاء القصــر ،تمثــال

تلــد الوحــوش وتهاجــم اآللهــة الصغــار .يف هــذه

حجــري إللهــة ومعهــا إنــاء للمــاء شــبيه بالموصــوف

المعركــة الفوضويــة بيــن األجيــال ،مــردوخ هــو

أعــاه .هــذا التمثــال بمثابــة نافــورة مشــخصة

الــذي يهــزم تيامــات .ومــن جســدها الميــت ،یصنــع

حیــث یخــرج المــاء مــن اإلنــاء .يف القصــر نفســه،

مــردوخ ً
أول الســماء واألرض ،ثــم یخلــق دجلــة مــن
عينهــا اليمنــى والفــرات مــن يســراها .الجمالیــة
الدالليــة لقصــة الخلــق هــذه هــي أن الكلمــة منبــع
النهــر يف اللغــة األكاديــة هــي إينــو« ،īnu -العيــن»
حرف ًّيــا ،علــى غــرار كلمــة ‹عيــن› العربيــة ،والتــي
أيضــا ًّ
تعنــي ً
كل مــن العيــن ونبــع الميــاه .ومــن
الســمات المميــزة األخــرى اتجــاه نهــر دجلــة (الــذي
ینســاب إىل شــرق الفــرات) علــى اليميــن ،والفــرات
علــى اليســار ،فضـ ًـا عــن تســمية دجلــة بالمقــام
األول علــی الــدوام .وهــذا المنظــور مــن جنــوب بــاد
مــا بيــن النهريــن صــوب الشــمال ويف اتجــاه منابــع
النهریــن.
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عثــرت علــى رســمة جداريــة رائعــة بارتفــاع متريــن،
تتضمــن عناصــر طبيعيــة باإلضافــة إىل كائنــات
وآلهــة أســطورية .المشــهد الرئيســي للرســمة هــو
حفــل تنصيب للملــك زمــري ليــم (1761-1775
قبــل الميــاد) مــن قبــل عشــتار ،إلهــة الحــرب
والحــب والخصوبــة .ومــن تحتهمــا ،هنــاك اثنــان
مــن اآللهــة یحمــان آنیــة لصــب المــاء يف أيديهمــا.
مشــهد حفــل التنصيــب مؤطــر بمشــهدیة طبیعیــة
لحديقة فیها أشــجار نخيل على كل جانب وملكة
النباتــات الجنوبیــة لبــاد الرافدیــن تقــف شــامخة،
يف حيــن يتســلق الرجــال لجمــع الثمــار .إن عنصــر
الحصــاد هــذا هــو رمــز قــوي لالزدهــار .توضــح

إلــی جانــب إنکــي ،كان هنــاك العديــد مــن اآللهــة

المکونــات كيــف أن االحتفــاالت الدينيــة والملوکیــة

الدنیــا المرتبطــة بالميــاه ،فهــي موجودة ليس فقط

مرتبطــة باالســتخدام المســؤول لمصــادر الميــاه

يف األدبیــات وإنمــا ً
أيضــا يف الثقافــة الماديــة مــن

الموهوبــة مــن اإللــه لضمــان الخصوبــة يف األرض.

بــاد مــا بيــن النهريــن ،مثـ ًـا يف التماثيــل القائمــة

فكمــا ذ ِكــر ســاب ًقا ،کان ســکان بــاد مــا بیــن النهرین

بذاتهــا ويف المنقوشــات أو الرســومات علــی

القدمــاء یؤمنــون بــأن اآللهــة خلقــت البشــر لزراعــة

الجــدران ومجموعــة متنوعــة مــن القطــع الصغيــرة

األرض مــن أجــل إطعــام اآللهــة ،فمــن واجــب

األخــرى .قــد تكــون اآللهــة ذكــو ًرا أو إناثًــا ،لكــن مــن

الحاكــم ضمــان هــذا العهــد .يف مدينــة أور القديمــة،

جمیعــا علــی الفــور وهــم
الســهل التعــرف علیهــم
ً

ُزینــت واجهــة معبــد إينانــا (اســم اإللهــة عشــتار

ماء الحياة

باللغــة األكاديــة) بالطــوب المقو َلــب علــى شــكل

المهــم أن نــرى سياســات بــاد مــا بيــن النهريــن

آلهــة المــاء يف محاريــب متعاقبــة .مــن ســمات

القديمــة بشــأن الميــاه بالترابــط مــع المنظومــات

إينانــا الخصوبــة ،ويف بــاد مــا بيــن النهريــن ال يمكــن

العقائدیــة المذكــورة أعــاه .ففــي حيــن أن نعمــة

أن توجــد الخصوبــة مــن دون المیــاه.

مصــادر الميــاه كانــت يف أ يــدي اآللهــة ،فــإن تطويــر

 .٤السلطات الحاكمة
وواجبها في إدارة المياه
يف كثيــر مــن األحيــان ،كان النــاس يف المنطقــة
يربطــون األبعــاد الجغرافيــة للعالــم المعــروف
باألنهــار ،حيــث إن العديــد مــن الملــوك کانــوا
يزعمــون بتفاخــر كبيــر أنهــم قــد ســافروا بعي ـدًا
يف رحــات االستكشــاف ليصلــوا إىل منابــع دجلــة
والفــرات .أحــد أوائــل الملــوك الذيــن ادعــوا هــذا
اإلنجــاز کان نــارام ســين ،خليفــة ســرجون األکادي.
تمكنــت معظــم إمبراطوريــات بــاد ما بين النهرين
القديمــة ،مــن األكاديــة إىل الفارســية ،مــن التوســع

نظــم الــري المســتدامة کشــرایین الحيــاة لــأرض
کانــت مســؤولية البشــر .وشــمل ذلــك األعــراف
االجتماعيــة الســاعیة إلــی إیجــاد تعايــش ســلمي
وحــل الصراعــات الكبــری والصغــری ،التــي کانــت
تنشــب حــول الميــاه .حيــن أصبحــت المنطقــة
مســکونة مــن قبــل مجموعــات مختلفــة وتنامــت
مدنهــا ،ازدادت الطلبــات علــى األراضــي الخصبــة
والمــوارد المائيــة اآلمنــة ،ممــا أدى إىل بــروز
صراعــات .فالسياســات واللوائــح أساســیة للحفاظ
علــى الســام بيــن مختلــف الفئــات ذات المصلحــة
التــي تســتخدم المــوارد نفســها للحيــاة اليوميــة.
وال تقتصــر هــذه اللوائــح علــى أن ُتملــى مــن

إىل الشــرق والغــرب ،ولكنهــا كانــت أ كثــر تقيي ـدًا

الســلطات العلیــا إلخبــار النــاس بكيفيــة اســتخدام

إىل الشــمال يف المنطقــة التــي ينبــع منهــا دجلــة

هــذه المــوارد ،بــل توفــر لهــم الحمايــة وضمــان

معــا يف
والفــرات ،وإىل الجنــوب حيــث یصبــان ً

الوصــول إىل المــوارد الضروريــة لكســب المعیشــة.

الخليــج الفارســي .بعــد ظهــور الســلطات الحاكمــة

تبقــى صيانــة إمــداد المیــاه إىل يومنــا هــذا مهمــة

يف المنطقــة ،اســتمر نمــو الســكان واالســتيطان

معقــدة تنطــوي علــی مســتویات مشــارکة متعددة.

مــع توســع إقليمــي واســع النطــاق ،باســتخدام
األنهــار للنقــل النهــري .وهكــذا ،أصبحــت األنهــار،
إىل جانــب دورهــا يف الــري ،البنيــة التحتيــة األکثــر
أهمیــة للتجــارة والهجــرة وإعــادة توطيــن الســكان.
وقــد نُ ِقلــت المعرفــة وتــم االرتقــاء بهــا ،بمــا يف ذلــك
نظــام الكتابــة المســمارية.

يف بــاد مــا بيــن النهريــن ،كان تأميــن الــري
للتجمعات البشــریة والحقول الزراعية يف معظمه
واج ًبــا علــى الســلطات ،وشــمل مهــام أخــرى مثــل
تشــیید البنیــة التحتیــة وصيانتهــا لتوزيــع الميــاه
وتنظيــم القــوى العاملــة ودفعهــا ونقــل المــواد
والميــاه نفســها فضـ ًـا عــن تســویة النزاعــات.

منــذ بدايتهــا ويف إدارتهــا للقضايــا االقتصاديــة،

هيمنــت اإلمبراطوريــة اآلشــورية علــى شــمال بــاد

أدركــت الحضــارات المبكــرة يف بــاد مــا بيــن

مــا بيــن النهريــن يف األلفيــة الثانيــة قبل الميالد .من

النهريــن أهميــة تأميــن الــري لصالــح الزراعــة .ومــن

خــال التوســع اإلقليمــي لإلمبراطوريــة تــم ترحيــل
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النــاس إىل المناطــق الداخليــة مــن آشــور وتزایــد

إبداعــا يف العصــور القديمــة ،بالقیــام
العصــور
ً

عــدد الســكان .أجبــر ذلــك الملــوك علــى ضمــان

بإنشــاءات كبــرى لإلمــداد بالميــاه مــع تأثيــر كبيــر

نظــم ري فعالــة ،ليــس إلمــداد المــدن المتناميــة

علــى منظــر الطبيعــة .وبمــرور الزمــن ،أعجــب

بالميــاه فحســب ،وإنمــا لتحســين الزراعــة يف

الملــوك اآلشــوريون بالهندســة الهيدروليكيــة

األراضــي المحيطــة بهــا ً
أيضــا لتكــون قــادرة علــى

للمناطــق المجــاورة مثــل مناطــق أورارتــو يف

توفيــر مــا يكفــي مــن الغــذاء للعــدد المتزایــد مــن

الشــمال والمناطــق البابليــة يف الجنــوب ،والتــي

الســكان .كانــت آشــور ،مثــل معظــم المناطــق

لــم یأتــوا لهــا بتقنيــات جديــدة فحســب ،بــل قامــوا

مجتمعــا زراع ًّيــاَ ،
وضــع نمــوه الســريع
األخــرى،
ً

بتحســینها ً
أيضــا علــى نطــاق أوســع وأضافــوا

احتیاجــات إضافيــة ملحــة علــى مســألة اإلمــدادات

ابتــكارات جديــدة .كان المشــروع األكثــر إثــارة

الغذائيــة لرعايــا المملكــة .كانــت تضاريــس األرض

لإلعجــاب هــي القنطــرة الكبيــرة المشــیدة مــن كتل

األساســية يف آشــور (مــات آشــور) جبليــة ،مــع

حجريــة ،القائمــة حتــى يومنــا هــذا يف قريــة جروانــة

القليــل مــن األراضــي المســطحة ،وكانــت معظــم

الســابقة ،والتــي ال بــد أنهــا كانــت بمثابــة أعجوبــة يف

التضاريــس تطــل فــوق الكثيــر مــن المجــاري

ذلــك العصــر .كان الملــوك اآلشــوريون يتفاخــرون

المائیــة الكبيــرة والصغيــرة .جعلــت هــذه الجغرافيــا

بإنجازاتهــم ليــس إلظهــار قوتهــم فحســب ،بــل

مــن الصعــب تطبيــق منظومــة الــري نفســها كمــا

لتوثيــق إلــی أي مــدى قامــوا بتقویــة اإلمبراطوريــة

هــو الحــال يف الجنــوب ،حيــث أجریــت شــقوق يف

ً
أیضــا .لــم يوفــروا مــا يكفــي مــن الميــاه فقــط

ضفتــي األنهــار لــري األراضــي الزراعيــة المســطحة.

لالســتخدام الزراعــي الموجــود أصـ ًـا ،بــل أدخلــوا

كمــا إن اســتخدام النواعیــر لرفــع الميــاه ،كتلــك

نباتــات جديــدة إىل وطنهــم ،كمــا ادعــى تغلــث

التــي يمكــن رؤيتهــا اليــوم يف عــدد قليــل مــن المدن

فالســر يف کتابتــه المنقوشــة:

علــى نهــر الفــرات مثــل الهيــت يف العــراق أو حمــاه
يف ســوريا ،أمــر صعــب ً
أيضــا علــى دجلــة المتدفــق
بســرعة .بـ ً
ـدل مــن ذلــك ،قــام اآلشــوريون باســتغالل
الميــاه مــن المنبــع ،وأوصلوهــا عبــر القنــوات إلــی
الوجهــة المطلوبــة.

أخــذت األرز وشــجرة البقــس والبلــوط مــن
األراضــي التــي كنــت قــد بســطت الســيادة
عليهــا -أشــجا ًرا مــا ســبق ألحــد مــن بيــن،
أجــدادي ،الملــوك الســابقين القیــام بزرعهــا،

هكــذا أصبحــت القنــوات شــرايین إرواء األرض

وزرعــت [هــا] يف بســاتين أرضــي .أخــذت

الجبليــة ،بــد ًءا مــن حــكام مثــل آشــور أوباليــط

فاكهــة البســتان النــادرة ،التــي ال توجــد يف

( 1380قبــل الميــاد) ،واســتمرت تحــت عهــد

أرضــي ومــأت بســاتين آشــور (دايل :1933

خلفــه تغلــث فالســر ( 1116قبــل الميــاد 1076 -

مــن الصفحــة  1إلــی الصفحــة .)13

قبــل الميــاد) الــذي أنشــأ طريقــة مجتمعيــة
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جديــدة كثيفــة العمالــة إلنشــاء الممــرات المائيــة.

قــام تغلــث فالســر بإعــادة تشــجير األرض ،حيــث

أصبــح العصــر اآلشــوري الجديــد واح ـدًا مــن أ كثــر

كانــت هنــاك حاجــة إىل أشــجار كبيــرة ،لیــس لبنــاء

ماء الحياة

أســطح المســاكن العاديــة فحســب ،وإنمــا ً
أيضــا

لمدينــة دهــوك يف العصــر الحديــث يف شــمال

القصــور والمعابــد وغيرهــا مــن المبــاين العامــة

العــراق ،إىل أراضــي أرمينيــا اليــوم ،يف عــام 714

الكبيــرة .بعــد قــرن مــن الزمــن ،كتــب أحــد خلفائــه،

قبــل الميــاد .وقــد الحــظ وجــود نظــام نفــق تحــت

آشورناســيربال الثــاين ( 859-883قبــل الميــاد)

األرض لتوجيــه الميــاه ،وهــي طريقــة لــم تكــن

بمزيــد مــن التفصيــل عــن أنــواع النباتــات التــي

معروفــة آنــذاك يف بــاد مــا بيــن النهريــن .انتشــر

قــد اســتوردها ،وكيــف أدى ذلــك إىل تغييــر تــام

اســتخدام هــذه األنظمــة ،المعروفــة باســم kariz

ألصنــاف الفوا كــه والثمــار الجوزيــة المتوفــرة:

(کاريــز بالكردية/کاریــز بالفارســية) أو القنــاة
(بالعربيــة) يف فتــرات الحقــة ،فوصــل إىل الصيــن

أنــا قــد حفــرت قنــاة مــن الــزاب األعلــى [إحــدی

يف أقصى الشرق وإىل المغرب يف أقصی الغرب.

روافــد دجلــة] ،مخترقــة قمــة جبــل ،وســمیتها

إن أفضلیــة نقــل الميــاه مــن المناطــق الجبليــة

قنــاة الوفــرة .ســقيت مــروج دجلــة وزرعــت
البســاتين بجميــع أنــواع األشــجار المثمــرة
علــی مقر بــة .زرعــت البــذور والنباتــات التــي
كنــت قــد وجدتهــا يف البلــدان التــي كنــت قــد
ســرت بهــا [فيهــا] ،ويف المرتفعــات التــي
كنــت قــد عبرتهــا :صنوبــرات مــن مختلــف
األنــواع والســرو والعرعــر مــن شــتی األنــواع
واللــوز والتمــور والسأســم وخشــب الــورد
والزيتــون والبلــوط واألثــل والجــوز واليملــم
االمللــي [الفســتق] والرمــاد والتنــوب والرمــان
والكمثــرى والســفرجل والتيــن والعنــب []...
ّ
کانــت میــاه القنــاة تنســاب مــن األعلــی إلــی
الحدائــق؛ ویعــم العبیــر الممــرات؛ وأعــداد مــن

نـ ً
ـزول إىل الســهول علــى القنــوات المفتوحــة هــي
أنهــا يمكــن أن تضيــف الميــاه الجوفيــة علــى طــول
الطريــق إىل مصــدر الميــاه الرئيســي ،وضمــان
فقــدان أقــل للميــاه .وقــد أثبتــت هــذه التقنيــة أنهــا
عمليــة بالنســبة إىل األراضــي اآلشــورية الداخليــة
شــرق دجلــة ،وتــم تنفيذهــا بكفــاءة.

 .٥الملك سنحاريب –
العقل المدبر للمشاريع
المائية األكثر إثارة
للذهول في بالد ما بين
النهرين القديمة

جــداول الميــاه کأعــداد نجــوم الســماء تجــري يف

بخــاف جميــع الملــوك الذیــن ُذکــروا آن ًفــا ،فــإن

حديقــة الســرور [ ]...وأنــا کالســنجاب أقطــف

ســنحاریب ( 681-705قبــل الميــاد) هــو الــذي

الفاكهــة يف حديقــة المســرات( .بــاغ .)2017

ـاطا يف مســائل الــري ،إذ
یتمیــز بکونــه األكثــر نشـ ً
جعــل األرض حــول عاصمتــه نينــوى تزدهــر علــى

إضافــة إىل زيــادة القــدرة الزراعيــة ،اســتورد

نطــاق لــم يســبق لــه مثيــل .فالمنقوشــات يف

ســرجون الثــاين ( 722قبــل الميــاد  705 -قبــل

مــکان إقامتــه الملكــي« ،القصــر الــذي ال نـ ّد لــه» ،ال

الميــاد) تقنيــات جديــدة بعــد غــزو أورارتــو ،وهــي

تظهــر جبروتــه القاســي يف قمــع المــدن المتمــردة

إمبراطوريــة أصغــر تمتــد خلــف الجبــال الشــاهقة

فحســب ،وإنمــا تظهــر ً
أیضــا ،بصــورة جليــة للغایــة،
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كيــف أنــه أشــرف علــى جميــع مشــاريعه اإلنشــائیة
بنفســه ،حیــث كان يصــدر كل األوامــر شــخص ًّيا.
خــال فتــرة حكمــه ،توســعت نينــوى مــن حــوايل
 150هكتــا ًرا إىل  750هكتــا ًرا ،وأصبحــت مدينــة
ضخمــة يف وقتهــا .أدرك ســنحاریب أن واجبــه
كملــك هــو االســتثمار يف المبــاين العامــة ،فقــام
بتحســین العمــل الهندســي لزيــادة إمــدادات
الميــاه لعاصمتــه واألراضــي المحيطــة بهــا .علــى
غــرار والــده ســرجون الثــاين ،اســتلهم مــن مناطــق
أخــرى خــال حمالتــه العســكرية وحــاول نقــل
معارفهــا إىل وطنــه .ففــي عامــي  702و 700قبــل

بــل ً
أيضــا لــأرض المحيطــة بهــا.
وبالقــرب مــن قريــة خنــس يف العصــر الحدیــث،
تمكــن مــن اســتخدام تضاريــس الــوادي لالســتفادة
مــن ميــاه نهــر الکومــل (المعــروف ً
أيضــا باســم
أتــروش) لنقــل جــزء مــن مياهــه يف قنــاة باتجــاه
ســهل نينــوى .وبغیــة تخليــد اســمه وجهــوده ،قــام
بمنقوشــات كبيــرة علــى ســفح جــرف الــوادي
تفصــل أعمــال التشــييد (الشــكل :)2

يف ذلــك الوقــت ،قمــت بتوســيع موقــع نينــوى
بشــكل كبيــر .كان لــدي ســورها [الداخلــي]

الميــاد ،زحــف ســنحاریب وقواتــه إىل أهــوار جنــوب

وســورها الخارجــي ،الــذي لــم يتــم بنــاؤه مــن

بابــل .بعــد أن أ ِخــذ بالمناظــر الطبيعيــة الخالبــة مــن

قبــل ،وبنیــت جديـدًا ورفعــت [هــا] عال ًیــا کعلــو

األراضــي الرطبــة ،قــام بإدخالهــا يف أعمالــه يف آشــور.

الجبــل [الجبــال] .وحقولهــا ،التــي تحولــت

يف مخططــه الرئيســي ،قــام بتشــیید العديــد مــن

إىل أرض قاحلــة بســبب نقــص الميــاه ،کانــت

القنــوات ذات الشــبکات والســدود لزيــادة إمــدادات

قــد نســجت بشــبكات العنكبــوت .وعــاوة

الميــاه مــن مصــادر مختلفــة ،ليــس فقــط لنينــوى

علــى ذلــك ،لــم يكــن شــعبها يعــرف الــري

الشكل  :2مشروع سنحاریب المايئ المذهل يف خنس.

كتلة حجریة کبیرة محفورة باآللهة القديمة سقطت يف نهر الکومل.
(تصوير الباقر جعفر).
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االصطناعــي ،وإنمــا کانــت أعينهــم علــی
األمطــار [و]زخــات المطــر مــن الســماء( .بــاغ
.)200

[إلــی] حاكــم الحــق ،أحــد الملــوك ،أحفــادي،
الــذي يتــداول [المســألة] يف قلبــه لكنــه غيــر
قــادر علــى تصديــق [ه][ ،و] یـ[قــول] «کيــف

كمــا ذكــر ســنحاریب  18مدينــة يف المنطقــة
الجبليــة التــي حفــر منهــا قنــوات لتوجيــه مســاراتها
إىل نهــر الخوصــر .واســتطرد يف وصــف كيــف أنــه
حفــر قنــاة إىل نينــوى نفســها .وکملــك صالــح،
فقــد ذكــر أن عملــه قــد أنجــز وف ًقــا لرغبــات اإللــه
اآلشــوري الرئیســي آشــور« ،بإمرة اإللــه آشــور،
الــرب العظيــم» .فهــو تمــادی بالتفاخــر بإنجازاتــه
مقارنــة بالملــوك مــن قبلــه:

أنــا ح[ف]رت [تلــك] القنــاة بســبعين رجـ ًـا
[فقــط] وأنــا ســمیتها نــار -ســنحاریب .أضفــت
[مياههــا] إىل الميــاه مــن اآلبــار والقنــوات
التــي ســبق يل أن قمــت بحـ[فرهــا] ،ثــم
وجهــت مجاریهــا إىل نينــوى ،موقــع العبــادة
الممجــد ،مقــر إقامتــي الملكيــة ،الــذي لــم یقــم
[الملــوك][ ،أســايف] منــذ األزمنــة [الغابــرة]
بتوســیع موقعــه [بمــا فيــه الكفايــة] ،وال هــم
قامــوا بإجــراء تنفیــذه البــارع بمهــارة( .بــاغ
.)200

قــام بحفــر تلــك القنــاة بو[جــود] (فقــط)
هــؤالء الرجــال القالئــل؟»[ :أقســم] باإللــه
آشــور ،إلهــي العظيــم ،بــأين حفــرت هــذه القنــاة
بـ[فقــط] هــؤالء [الرجــال] .فضـ ًـا عــن ذلــك،
فقــد أ كملــت العمــل علــى ذلــك يف غضــون
ســنة واحــدة [و] ثالثــة أشــهر؛ [ ]...تــم االنتهــاء
[و] انتهيــت مــن القیــام بحفــر جیبــه «( .بــاغ
.)200
واصــل الملــك ســنحاریب علــی مــدی أســطر
اإلضافیــة كثيــرة یعــد إنجازاتــه الجمــة ،وينهــي
کتابتــه المنقوشــة بلعنــة:

يف أي وقــت [يف المســتقبل] ،حاكــم
المســتقبل ،أحــد الملــوك ،أحفــادي ،الــذي
يدنــس العمــل الــذي قمــت بــه ،يفــكك
نظــام [القنــاة] التــي شــيدتها[ ،أو] یحــ[ول]
جریــان ميــاه هــذه القنــوات مــن ســهل
نينــوى :فعســی أن تقــوم اآللهــة العظيمــة،
بعــدد مــا تمــت تســميتها يف هــذه المســلة
الحجريــة ،وبفرمانهــا المقــدس الــذي ال یمکــن

وإلبــراز مــدى نفــوذ إمبراطوريتــه ،وصــف كيــف

أن یبــ[دل] ،أن تو ِقــع علیــه [لعنــة] قاســية

مــأ الحدائــق حــول نينــوى بشــتی أنــواع الفاكهــة

وتطیــح بســالته( .بــاغ .)200

والتوابــل مــن جميــع األراضــي التــي غزاهــا .وبــکل
فخــر ،قــام بمخاطبــة خلفائــه عــن عملــه الــذي ال

وبالرغــم مــن تهديداتــه ،فو يــات الزمــن هــي التــي

يضاهــى والــذي أداره بعــدد قلیــل مــن القــوى

جعلــت ابتــكاره المــايئ العظيــم مهترئًــا ،حیــث

العاملــة يف فتــرة قصيــرة ج ـدًّا:

جفــت القنــاة يف غضــون بضعــة أجيــال عندمــا
ســقطت نينــوى وفقــدت عاصمتــه مجدهــا.
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 .6االبتكارات
الهيدروليكية كإلهام
للهندسة الحديثة في حل
مشاكل المياه
کان االبتــکار األعظــم يف عهــد حكــم ســنحاریب
هــو بنــاء قنطــرة (الشــكل  )3لتوریــد الميــاه مــن
قناتــه يف مضيــق خنــس فــوق منخفــض وادي
(مجــرى نهــر ال یوصــل المیــاه إال موســم ًّيا ،وعــدا
ذلــك هــو جــاف) .فهــي كانــت تحفــة هندســية لبــاد
مــا بيــن النهريــن القديمــة ،قبــل مئــات الســنين
مــن بنــاء الرومــان ألول قنطــرة .كان طولهــا أ كثــر
مــن  280متــر وعرضهــا  22مت ـ ًرا .ال بــد أن أعلــى
جانــب لهــا کان يقــارب التســعة أمتــار .حفــرت
الكتــل الحجريــة الكبيــرة بالكتابــة المســمارية غيــر

المكتملــة؛ وكانــت مشــیدة لمبنــى إداري ،لكــن
يبــدو أن المشــروع الســابق قــد تــم إلغــاؤه ،وبـ ً
ـدل
مــن ذلــك ثبتــت الكتــل يف ترتيــب عشــوايئ عنــد
القنطــرة .هنــاك بضــع الكتــل فقــط التــي تحمــل
النــص األصلــي مــن ســنحاریب الــذي يدعــي فیــه
أنــه هــو الــذي قــام بتشــیید هــذا الجســر األول مــن
نوعــه للميــاه:

[إننــي أنــا] ســنحاریب ،ملــك العالــم ،ملــك
آشــور .لمســافة طويلــة ،مــن نهــر الخو[صــر]
قــد حفــرت قنــاة إىل مــروج نينــوى] .عبــر
الوديــان العميقــة ،شــیدت قنطــرة مــن
الكتــل الحجريــة البيضــاء[ ،وتلــك الميــاه
التــي تســببت يف تمريرهــا فوقهــا]( .بــاغ
.)200

الشكل  :3قنطرة سنحاریب يف جروانة – تحفة هندسية.
(تصویر الباقر جعفر).
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أ ِخــذت التحديــات الطبوغرافيــة للمنظــر الطبيعــي

مــن خــال بنــاء نفــق مــن نهــر باســتورة إىل مدينــة

يف االعتبــار يف جميــع المشــاريع المائیــة لجعلهــا

أربائيــل القديمــة (أربيــل الحديثــة):

فعالــة قــدر اإلمــكان .كمــا وصــف ســنحاریب ،فهــو
قــد شــید العديــد مــن القنــوات لتوجيــه مســارات

أنــا ،ســنحاريب ،ملــك العالــم ،حفــرت ثالثــة

الميــاه .ولكــن ،بســبب االختالفــات يف االرتفــاع

أنهــار يف جبــال خــاين المطلــة علــی مدينــة

مــن مصــدر الميــاه إىل وجهتهــا ،كانــت الميــاه

أربائيــل ،وأضفــت ميــاه الينابيــع مــن الجانبين

تتدفــق بســرعة هائلــة صــوب المصــب ،وكان مــن

األيمــن واأليســر وجعلــت القنــاة تدخــل إىل

الضــروري إبطــاء الجریــان لتجنــب األضــرار التــي

وســط أربائيــل ،مقــر الســيدة اإللهــة العظيمــة

تلحِقهــا قــوة الميــاه .بعــد رؤيــة األهــوار يف جنــوب

ـتقيما( .بــاغ
[ع]شــتار ،وجعلــت مســارها مسـ
ً

بابــل واالســتلهام منهــا ،أمــر ســنحاریب بإنشــاء

.)200

أرض رطبــة اصطناعيــة ،وكان ذلــك يف عــام 703
قبــل الميــاد:

يتميــز هــذا النفــق بأنــه لــم يكــن يســتمد مــوارده

يف ســبیل جعــل البســاتين مرفهــة ،مــن
حــدود بلــدة  ،Kisiriإىل ســهول نينــوى ،عبــر
األراضــي الجبليــة والمنخفضــة ،بمعــول
مــن حديــد حفــرت ووجهــت قنــاة .لمســافة
[واحــد ونصــف بیــرو ( ])bëruجعلــت تدف ًقــا
هنــاك [مــن] الميــاه األبديــة مــن نهــر الخوصــر
( .)Tebitueداخــل تلــك البســاتين ،جعلتهــا
تنســاب يف مصــارف میــاه الــري( .بــاغ .)200
وال يزال المهندسون يف عصرنا الحديث ينصحون
باتبــاع مثــل هــذه األســاليب للمناطــق التــي لديهــا
نقــص يف الميــاه لخفــض تكلفــة إمــدادات الميــاه
أراض رطبــة كتلــك ،تلقــت الميــاه
ٍ
المســتدامة.
وأبطــأت تدفقهــا ،كمــا جذبــت الحيوانــات البريــة.
ويف هــذا المكمــن البــري ،اســتمتع الملــك بهوا يــة
الصيــد.

مــن الميــاه الجوفيــة فحســب ،بــل كان يتلقاهــا
مــن النهــر ً
أيضــا .وقــد تــم تشــییدە بعکــس اتجــاه
تیــار الميــاه ،للســماح للميــاه بالدخــول يف فتحــة
النفــق بســهولة أ كبــر .ینبــع نهــر الباســتورة مــن
جبــل ســفين ومنطقــة صــاح الدیــن (جبــال خــاين)؛
مــع أن ضفافــه واســعة ،إال أنــه يف الوقــت الحاضــر
هنــاك جــدول ذو تدفــق قلیــل یأخــذ مجــراه عبــر
القــاع الجــاف إىل الــزاب األعلــی.

 .٧حدائق لالسترخاء
وظالل األشجار لالستراحة
– واجب السلطات تجاه
شعبها
يف عهــد الملــوك اآلشــوريين ،تطــورت المناطــق
النائیــة يف نينــوى إىل أراض زراعيــة واســعة ،بمــا
يف ذلــك حدائــق النباتــات واألعشــاب المتنوعــة،

ابتــكار مــايئ آخــر قــام بــه والــده ســرجون الثــاين،

ولكــن ً
أيضــا كأماكــن لالســترخاء .ال بــد أن برنامــج

حســن ســنحاریب هــذه التقنيــة
وهــو الكاريــز؛
ّ

الزراعــة المكثــف يف المناطــق النائيــة اآلشــورية

األنهار – جوهر الحضارة
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كان األصــل إلقامــة «جنائــن بابــل المعلقــة».

هنــاك حاجــة إىل الظــل لتوفيــر مســاحات للتبريــد

فعندمــا زار المــؤرخ اليونــاين القديــم هيــرودوت

والراحــة .ولهــذا الســبب ،فــإن اســتخدام الميــاه

المنطقــة ،ذهــل باألراضــي الخصبــة .وقــد تحــدث

ألغــراض الزراعــة ليــس لــه دافــع اقتصــادي

عــن اإلنتــاج الزراعــي مــن القمــح والشــعير

فحســب ،وإنمــا هــو إضافــة هامــة إىل المســاحات

والسمســم وال َّد َ
خــن ،وهــي محاصيــل تــز َرع حتــى

الطبيعيــة للیســر والســرور .تقليــد لــه أهميــة كبيــرة

يومنــا هــذا يف المنطقــة.

للتخطيــط الحضــري الحديــث يف توفيــر المتنزهات

يف تحويــل الطبيعــة الجافــة إىل منطقــة خضــراء
ومثمــرة تحــت ســيطرة اإلنســان ،دأب الملــوك
اآلشــوريون يف مواصلــة عــرف عریــق أوصــى بــه
الملــك الســومري شــولجي ،وهــو غــرس األشــجار
يف الحقــول مــن أجــل رفاهيــة شــعبهم ،ليــس
الســتهالك األغذیــة فحســب ،بــل يف المناطــق
الريفيــة ً
أيضــا لتکــون بمثابــة أماکــن لالســتراحة
أثنــاء الترحــال:

وزراعــة األشــجار علــى األرصفــة.

 .٨مواجهة التحديات
والصراعات في اإلدارة
المستدامة للمياه
إن المنــاخ يف بــاد مــا بيــن النهريــن يجعــل
الوصــول إىل المــوارد المائيــة أم ـ ًرا أساس ـ ًّيا .وقــد
ُهجــرت مســتوطنات عندمــا لــم يعــد مــن الممكــن

ألننــي رجــل قــوي ذو قــدرة علــی اســتخدام
فخذيــه ،أنــا ،شــولجي ،الملــك الجبــار ،العلــي
فــوق الجميــع ،قمــت بتعزیــز [؟] الطــرق،
ونظمــت الطــرق الرئیســیة لــأرض .قمــت
بتوســیم المســافات التــي تبعــد ســاعتين [و]
بنيــت هنــاك دور اإلقامــة .زرعــت الحدائــق
بجانبهــا وشــیدت أماكــن للراحــة وقمــت
بتنصیــب ذوي الخبــرة مــن الرجــال يف تلــك
األماكــن .فأيمــا اتجــاه يــأيت منــه المــرء ،يمكــن
لــه أن ينعــش نفســه يف نواحیهــا اللطیفــة؛

تأميــن الميــاه بســبب التغيــرات يف مجــرى األنهــار
أو ســوء إدارة القنــوات .ولهــذا الســبب ،توجــد يف
وقتنــا الحاضــر أطــال المــدن القديمــة مثــل الوركاء
وأور وكيــش ولجــش وجيرســو وغيرهــا الكثيــر يف
المناطــق القاحلــة ،يف حيــن أنهــا كانــت منــذ بضــع
ـدن دجلــة والفــرات المزدهــرة،
ألفیــات مضــت مـ َ
والبحــر أقــرب بكثيــر منهــا مــن الموقــع الحــايل
للخليــج الفارســي .حتــى يومنــا هــذا ،يشــكل
الحصــول علــى الميــاه النظيفــة الجوهــر األســاس
لمعيشــتنا ،إال أنــه يف خطــر بســبب تغيــر المنــاخ

ويمكــن للرحــال الــذي يحــل علیــه الظــام

وبنــاء الســدود التــي تقلــل مــن منســوب الميــاه.

علــى الطريــق البحــث عــن مــاذ هنــاك كمــا

وقــد د ُّمــر نمــط الحيــاة الفريــد والطويــل األمــد

هــو الحــال يف مدينــة جيــدة التشــييد( .بــاغ

يف األهــوار بالکامــل بعــد أن أمــر صــدام حســين

.)200

بتجفيــف األراضــي الرطبــة مــن خــال إیقــاف تدفق
ـن إعــادة إحیــاء األهــوار
الميــاه عبــر الســدود ،لكـ ّ

يف منطقــة ذات درجــات حــرارة صيفيــة عاليــة،
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وجــود تنظیــم فعــال إلدارة النفايــات يف العــراق

تكاليــف صيانــة نظــام الــري .ولــم تدفــع الســلطات

يســمح بتدفــق التلــوث مــن المناطــق الحضريــة،

يف أومــا اإليجــار المســتحق علیهــا لعــدة ســنوات،

ممــا يــؤدي إىل تدهــور جــودة الميــاه يف اتجــاه

فترا كمــت عليهــا الديــون للجــش .نشــب نــزاع

المصــب .تفتقــر الميــاه إىل األهميــة والقيمــة التــي

عســكري بســبب الخــاف ،لتحصــل علــى إثــره أول

تســتحقها مــن الشــریحة الرئيســية مــن المجتمــع،

حــرب مســجلة يف التاريــخ ُتخــاض حــول الحصــول

حيــث تهيمــن الصراعــات الســابقة يف البــاد علــى

علــى الميــاه .وقــد قــام ملــك لجــش إياناتــوم بعــدة

مواضيــع الحــوار العــام يف حيــن أن قضايــا الميــاه

حمــات عســكرية حــوايل عــام  2470قبــل الميــاد،

أضحــت يف مرتبــة متأخــرة مــن ســلم األولویــات.

ومــن بعــده ابــن أخيــه إنميتينــا ،حــوايل عــام 2430

 .٩عندما تؤدي الوساطة
في الصراع حول المياه
إلى حروب في المياه
كانــت هــذه المــدن دول  -مــدن مســتقلة ذات
تحالفــات هشــة ،انبثقــت عنهــا الحضــارة الســومرية
يف بــاد مــا بيــن النهريــن ،ثــم أصبحــت فيمــا بعــد
أراض بابليــة .كانــت دولــة مدينــة كيــش هــي
ٍ
األقــوى بينهــا ،وقــد وضــع ملكهــا میســيليم أول
اتفــاق قانــوين بشــأن المــوارد المائيــة ،حــوايل عــام
 2600قبــل الميــاد .قــام میســيليم بــدور وســيط
خارجــي فيمــا يتعلــق بالــوادي الخصــب علــى
الحــدود بيــن مدين َتــي أومــا ولجــش ،المــروي بقنــاة
مــن دجلــة .ادعــت کلتــا المدينتيــن الســيطرة علــى

قبــل الميــاد ،فــأدى ذلــك إلــی اندحــار أومــا النهــايئ.
تــم فــض النــزاع بإجبــار أومــا علــی قبــول دفــع
أمــوال إعــادة بنــاء القنــاة وقبــول تغييــرات الحــدود
التــي رســخها ميســیليم قبــل  200ســنة.
وقــد صــورت خســارة أومــا علــى لوحــة حجريــة
تســمى اآلن ب ـ «مســلة النســور» (الشــكل ،)4
مســجلة انتصــار إياناتــوم .عثــر علــى المســلة يف
أطــال تيلــو ،مدينــة جيرســو القديمــة .أعیــد بنــاء
األجــزاء المكســورة منهــا ،واليــوم يمكــن رؤيتهــا يف
متحــف اللوفــر يف مدينــة باريــس .تصــور المســلة
إياناتوم وهو یقود کتیبة من الجنود إلی المعرکة،
بينمــا هــم يدوســون علــى أعدائهــم والنســور تطيــر
يف األعلــى حاملــة رؤوس الجنــود القتلــى .علــى
الجانــب اآلخــر للمســلة ،هنــاك مشــهد أســطوري،
حیــث اإللهــة األم ننخرســاج ماســکة جنــود العــدو

القنــاة ،إذ إن أورنانشــي ،ملــك لجــش ،أدرج يف

المأســورين يف شــبكة وهــي تضربهــم بصولجــان.

نقــش ملكــي إنجازاتــه كحاكــم ،حيــث شـ ّید المعابد

تَنســب هــذه القطعــة الفنيــة الفضــل للنصــر ليــس

والقصــور وحفــر تســع قنــوات لدولتــه المدينــة،

فقــط إلــی الملــك وجنــوده ،بــل ً
أيضــا إىل مــؤازرة

بمــا يف ذلــك القنــاة المشــار إليهــا .قــام الملــك

ننخرســاج ،إحــدى آلهــة الســومريين الســبع

ميســیليم بترســيم الحدود بمســلة حجرية ،تع َرف

العظمــاء .فبمــؤازرة مــن ننخرســاج ،إلهــة الجبــال

ً
أيضــا باســم «معاهــدة ميســیليم»؛ تنــص إحــدی

والخصوبــة ،لــم يتمكــن الملــك إياناتــوم مــن فــض

اتفاقیــات المعاهــدة علــى تأجيــر أومــا أراضــي

النــزاع فحســب ،بــل ضمــن شــرعيته كحاكــم

زراعيــة يف لجــش ،مــع رســم إيجــار ســنوي لتغطيــة

وضمــن الحفــاظ علــى الســام وتأميــن الميــاه

األنهار – جوهر الحضارة
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الشكل  :4ما تسمى بـ «مسلة النسور»

تظهر اندحار دولة  -مدينة أوما يف عهد الملك إیاناتوم .استعیدت من تيلو وهي معروضة
يف متحف اللوفر يف باريس.

للحفــاظ علــى خصوبــة أرضــه .إال أن الســام القائــم

الرعــاة إىل الغــرب ،تهدي ـدًا ألراضيهــم الخاصــة.

حدي ًثــا لــم يســتمر لفتــرة طويلــة ،إذ نشــب الصــراع

أمــر الملــك شــولجي بتشــیید ســور عظيــم

بيــن أومــا ولجــش مــن جديــد وبشــكل متكــرر ،وإن

بيــن الفــرات ودجلــة ،اســمه مــورق  -تدنــم ،أو

كان علــى نطــاق أصغــر ،لعــدة أجيــال .ويف النهايــة

لصــد العمورييــن  -التدنــم ،حتــى ال يتمكنــوا

لــم تتــم تســويته إال بأحــداث سياســية خارجيــة،
عندمــا فقــدت الدویلتــان المدينتــان اســتقاللهما
ووقعتــا تحــت ســيطرة اإلمبراطوريــة األكاديــة.
حــدث نــزاع إقليمــي آخــر حــول الوصــول إىل
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مــن ســقي قطعانهــم علــى ضفــاف نهــر أبکالــو
ودجلــة والفــرات .ومــن غيــر الواضــح كيــف وصــل
الصــراع بالضبــط إىل مرحلــة مــن الفصــل المــادي
بيــن األراضــي وتقييــد الوصــول إىل الميــاه ،كــون
المجتمعــان تفاعــا بشــكل ســلمي يف الســابق.

الميــاه يف نهايــة األلفیــة الثالثــة قبــل الميــاد يف

فقــد كانــت هنــاك عالقــة بيــن العمورييــن البــدو

عهــد الســالة الثالثــة مــن أور ،ومجــددًا ،يف جنــوب

والســومريين الحضرييــن قائمــة علــى المصلحــة

بــاد مــا بيــن النهريــن! فحــكام دولــة مدينــة أور

المتبادلــة وتبــادل المنتجــات الحيوانيــة مقابــل

اعتبــروا العموريیــن ،وهــي مجموعــة مــن الرحــل

الســلع الزراعيــة واألشــياء المصنوعــة .وقــد اندمــج

ماء الحياة

العديــد مــن العمورييــن بالفعــل يف المجتمــع

كيــف تعرضــت إدارة الميــاه إلــی الصعوبــات يف

الحضــري يف بــاد مــا بيــن النهريــن ،حتــى إن بعــض

ظــل ظــروف قاســية وعنيفــة.

األفــراد العمورییــن شــغلوا مناصــب سياســية
رفیعــة فيــه .ومــع ذلــك ،كانــت المجتمعــات
متنافســة ،وربمــا كانــت قــد تنازعــت حــول الهيمنــة

يف المراحــل األوىل مــن حضــارة بــاد مــا بيــن

المحليــة ،فضـ ًـا عــن المشــاكل العمليــة الناشــئة

النهريــن قبــل التحضــر ،جعلــت األمطــار الموســمية

عــن الطلــب المتزا يــد علــى الميــاه .غیــر أن تقييــد

يف الشــمال الزراعــة المطريــة فعالــة للغايــة ،يف

أور لوصــول العمورييــن إىل الميــاه لــم يمــر دون

حيــن أن اســتخدام قنــوات الميــاه يف الجنــوب كان

رد فعــل .فقــد واجــه القائــد المكلــف ببنــاء الســور،

ضروريًّــا للزراعــة .ويتطلــب االســتخدام المســتدام

بــوزور شــولجي ،الصعوبــات ،إذ تعرضــت أعمــال

للمياه مراحل مختلفة من إدارة المياه وتنظيمها،

التشــیید لهجــوم العمورییــن ،وكتــب رســالة إىل

حيث الري ال يؤدي إىل الفيضانات أو إىل التصحر

شــولجي يطلــب فيهــا إرســال المزيــد مــن الرجــال

بســبب إزالــة الكثيــر مــن الميــاه مــن األنهــار ،وال إىل

للدفــاع عــن الموقــع والتعجيــل بتشــييد الســور:

التملــح غيــر المرغــوب فيــه مــن إتــاف األراضــي
الخصبــة .بــدأ الــري بالميــاه بأنظمــة بســيطة ،وربمــا

العــدو قــد اســتجمع قوتــه للمعركــة .غیــر

تنظيمــا محل ًّيــا ،ثــم تطــورت إىل مخططــات
األكثــر
ً

أن قــويت محــدودة .فلســت بقــادر علــی

معقــدة تديرهــا الدولــة تنطــوي علــى تقنيــات

تحصیــن القلعــة أو حراســتها [ ]...ضــده]...[ .

هيدروليكيــة واســعة النطــاق وعلــى بنــاء القنــوات

أمــا بالنســبة إىل قطــاع [ ]...مديــر مجــرى

بالدعــم المــايل واإلشــراف الحكوم َّي ْیــن ،بمــا يف

سغســغ المــايئ [ ]...فــإن األطــوال [ ]...يف

ذلــك الصيانــة المتكــررة .وكمــا ُذكــر أعــاه ،فــإن

أعــاه لــم تعــد ثابتــة ]...[ .أمــا بالنســبة إىل

مفهــوم الحكــم يف بــاد مــا بيــن النهريــن يركــز علــى

قطــاع [ ]...تاكيــل  -إليشــو ،فــإن مفتــش قنــاة

توفيــر وحمايــة الزراعــة اآلمنــة باعتبارهــا األســاس

[ ]...مجــاري أباکلــو ومــي  -إنلیــا المائيــة:

االقتصــادي للمنطقــة .وهكــذا فــإن دور مؤسســات

تمــت إزالــة  50نندانًــا ( 300متــر) مــن الطــول

الدولــة يف هــذه المســائل ال يشــمل بنــاء وصيانــة

مــن الحافــة ،ويف منتصفهــا انهــارت( .بــاك

البنيــة التحتيــة للــري وتوزيــع الميــاه فحســب،

وآخــرون .)2006-1998

وإنمــا إدارة واجبــات العمــل ً
أيضــا ،بمــا يف ذلــك
المدفوعــات ،وبالطبــع فــض النزاعــات الصغيــرة

ـتك بــوزور شــولجي مــن الغــزوات أثنــاء
ولــم يشـ ِ
أعمــال التشــیید فحســب ،بــل أبلــغ ً
أيضــا عــن
حــدوث تعقيــدات علــى امتــداد أجــزاء مختلفــة

والكبيرة ،داخل ًّيا مع المجتمعات المحلية أو على
الصعيــد اإلقليمــي مــع الجماعــات المتنافســة.

مــن الجــدار تحــت إشــراف مختلــف المســؤولين
والمفتشــين .تظهــر المراســات بيــن القائــد وملكــه
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 ٠ ١٠التنظيم ووضع
السياسات بشأن التحكم
بالمياه كما ورد في
الشرائع والقوانين
القديمة
باإلضافــة إىل تقنیــات الــري والقــوى العاملــة
الماهــرة ،تتطلــب إدارة الميــاه شـ ً
ـكل مــن أشــكال
اإلطــار القانــوين أو الشــریعة لمنــح التضامــن
والمســؤولية مــع العواقــب يف حــال ُ
خرقــت

فیهــا أي شــيء مــدون لــه عالقــة مباشــرة بتنظيــم
الميــاه .بيــد أن هنــاك فقرتيــن تشــيران إىل «محنــة
النهــر» إلثبــات بــراءة أو إدانــة أي شــخص متهــم
بالســحر أو الزنــا:

إذا اتهــم رجــل زوجــة رجــل بالزنــا ،وأثبتــت
محنــة النهــر براءتهــا ،فيجــب علــى الرجــل
الــذي اتهمهــا أن يدفــع ثلــث مينــا مــن الفضــة.
(ســیفیل.)2011 ،

االتفاقیــات القانونيــة .لــم تبــق أي مبــادئ

ولــم یکــن یت َ
خــذ هــذا اإلجــراء إال عنــد فشــل

توجيهيــة مفصلــة بشــأن تنظيــم التحکــم بالميــاه

محــاوالت أخــرى لحــل القضيــة .كمــا كانــت تطلــب

ودور الســلطات ،ولكــن القوانيــن القليلــة المتاحــة

حكمــا مــن المــاء الــذي یع َتبــر إل ًهــا بحــد
المحكمــة
ً

وجــود شــعور مشــترك بتقاســم الميــاه علــى نحــو

إعطــاس المشــتبه بــه يف المســطحات المائيــة

عــادل ومســؤول .يبــدو أن هــذه القوانيــن تتفاعــل

يســتخدم يف عهــد أوروبــا المســيحية يف العصــور

مــع القضايــا التــي بــرزت يف كثيــر مــن األحيــان

الوســطى وحتــى القــرن الســابع عشــر .هــذا الــدور

وکانــت بحاجــة إىل أحــکام مناســبة وعادلــة .يمكــن

القضــايئ للنهــر يف مثــل هــذه الحــاالت ير بــط الميــاه

الوصــول إىل اإلحســاس بالتعقيــد االجتماعــي

بأصلهــا اإللهــي ،مــا يمكنهــا مــن إقامــة العــدل يف

والسياســي يف مــا يتعلــق بــإدارة الميــاه مــن النــص

نظــرة بــاد مــا بيــن النهريــن للعالــم.

مــن مختلــف الفتــرات والمناطــق تؤكــد علــى

القديــم أللــواح الطيــن المســمارية ،مثــل الرســائل
الرســمية أو مجموعــة القوانيــن وغيرهــا مــن
المــواد المنقوشــة.
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الميــاد) .فهــي غیــر محفوظــة بالکامــل ،وال یوجــد

ذاتــه ،أو علــى األقــل خل ًقــا إله ًّيــا مباشــر .كان تقليــد

 .١١شاماش وحمورابي أبرز
واضعي القانون

كانــت القوانيــن يف بــاد مــا بيــن النهريــن القديمــة

بعــد حــوايل  300ســنة ،يمكننــا قــراءة القوانيــن

تشــمل مجموعــة واســعة مــن الشــؤون العامــة

األوىل المتعلقــة بالميــاه يف شــریعة حمــورايب

والخاصــة ،بمــا يف ذلــك الــزواج وحقــوق الملكيــة

الشــهيرة (الشــكل  ،)5وهــي واحــدة مــن أقــدم

والجنــح والجرائــم الكبــرى ،فضـ ًـا عــن حــل

مدونــات القوانيــن المحفوظــة بالكامــل .هــذه

النزاعــات بيــن مختلــف األطــراف .أقــدم مدونــة

القوانيــن لــم تكــن ابتــكا ًرا حدي ًثــا للملــك حمــورايب،

قانونیــة محفوظــة ک ِتبــت علــى ألــواح مســمارية

بــل كانــت تمثــل ديمومــة لتقليــد طويــل مــن

ترجــع إلــی عهــد الملــك أورنمــو ( 2050-2100قبــل

القوانيــن األقــدم والتــي كانــت تعــدل باســتمرار.

ماء الحياة

تأخــذ مســلة شــریعة حمــورايب شــكل الســبابة
بارتفــاع أ كثــر مــن متريــن ،مصنوعــة مــن الحجــر
األســود .يف حيــن أن وجــود القوانيــن المكتوبــة
القديمــة معــروف بأمــره ،إال أن المســلة الحجریــة
الســوداء لحمــورايب هــي إحــدی أهــم المجســمات
القانونيــة لســببينً .
أول ،لــم يتــم العثــور علیهــا يف
بابــل (عاصمــة حمــورايب) نفســها ،بــل يف سوســة،
عاصمــة عيــام .فقــد غرقــت بابل حمورايب تدريج ًّيا
تحــت المــاء بارتفــاع مســتوى الميــاه الجوفيــة علی
مــر الزمــن .يف القــرن الثــاين عشــر قبــل الميــاد ،قــام
ملــك عیــام شــوقروك ناخــون تــا بغــزو المدينــة،
ً
أغراضــا ق ّيمــة مــن قصورهــا
فنهــب وجيشــه
ومعابدهــا ،بمــا يف ذلــك مســلة حمــورايب ،ونقلهــا
إىل عاصمتهــم الخاصــة بعــد حــوايل  700عــام
مــن أول نصــب للمســلة يف بابــل .هــذا أمــر بالــغ
األهمیــة؛ ففــي حيــن أن ســالة حمــورايب الحاكمــة
قــد آلــت إلــی الــزوال منــذ آمــاد بعیــدة ،إال أن هــذه
الشــریعة كانــت ق ّيمــة إلــی درجــة أنــه تــم صونهــا
لمئــات الســنين علــی أیــدي أجيــال متعاقبــة مــن
البابلييــن .فحتــی حقيقــة أن الملــك العیالمــي لــم
يدمــر المســلة ،وإنمــا قــام بنقلهــا إىل قصــره ســلیمة
تظهــر درجــة االعتبــار
حــق بهــا الدمــار،
دون أن يل ِ
ِ
والتقديــر لشــریعة حمــورايب حتــى مــن ألــد أعــداء
البابلييــن علــی مــر العصــور .ثان ًيــا ،قيمــة المســلة
ال تبــرز يف وجــود نســخ قديمــة تنتشــر يف مختلــف
المــدن الموغلــة يف القــدم يف بــاد مــا بيــن النهريــن
فحســب ،وإنمــا يف العصــر الحديــث ً
أيضــا ،حيــث
أصبحــت المجســمة األصليــة ،المعروضــة يف
متحــف اللوفــر ،واحــدة مــن أ کثــر القطــع األثریــة
المستنســخة مــن بــاد مــا بيــن النهريــن القديمــة،
وهــذه النســخ معروضــة يف العديــد مــن المتاحــف

الشكل  :5شریعة حمورايب ذات الـ  282قانون.
عثرت علیها يف سوسا يف إيران ومعروضة يف
متحف اللوفر يف باريس.
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ويف كليــة الحقــوق يف شــيكاغو ويف جامعــات

 gurمــن الحبــوب لــكل عشــرة  ganمــن

أخــرى.

األرض(((( .کینــغ .)1910

تع ـ ُرض مســلة حمــورايب الســوداء علــى جهتهــا
األمامیــة يف األعلــى صــورة للملــك مواج ًهــا
شــاماش الجالــس ،إلــه الشــمس الــذي یــأيت
بالنــور علــى الظــام وهــو القائــم بتحقیــق العدالــة
واإلنصــاف .ويف األســفل مــن هــذه الصــورة ،هنــاك
 282قانــون مــدون للتعامــل مــع مســائل متنوعــة.
يف الديباجــة ،ادعــى الملــك حمــورايب أنــه تلقى هذه
القوانيــن مباشــرة مــن شــاماش؛ وكان دور الملــك
كحاكــم هــو تحقیــق وإنفــاذ الشــرائع الســماوية
علــى رعايــاه .وتشــير أربعــة قوانيــن بالتفصيــل إىل
سياســة الميــاه ،يف الفقــرات  53إىل :56

إن القوانيــن المذكــورة أعــاه تظهــر المســؤوليات
اإللزاميــة عــن االســتخدام الســلیم واآلمــن لقنــوات
الميــاه يف الحقــول الزراعيــة ،ممــا يحــول دون
إلحــاق الضــرر بمزارعيــن آخريــن مجاوريــن .كانــت
التعويضــات الماليــة مطلوبــة مــن المتهميــن
لتعويــض إتــاف الحقــول المجــاورة .وتغطــي
الفقــرات اإلجــراءات الفعالــة ،واألفعــال المتهاونــة
ً
أيضــا ،للمشــتبه فيــه :فالقــدرة علــی اإلرواء بالميــاه
تصاحبهــا مســؤولية صيانــة القنــوات وتجنــب
الضــرر الناجــم عــن اإلهمــال وضمــان االســتخدام
المقصــود والخاضــع للرقابــة للمیــاه مــع األخــذ

متقاعســا ج ـدًّا
 )53إذا کان أي شــخص
ً

باالعتبــار الممتلــكات.

لإلبقــاء علــى ســده يف وضــع ســلیم ،ولــم يبقــه
کذلــك؛ وحــدث أن تصــدع الســد وغمِ ــرت
جميــع الحقــول ،حينئ ـ ٍذ فالشــخص الــذي
يف ســده حــدث التصــدع يبــاع مقابــل المــال
(الفضــة) ،والمــال يعــوض الحبــوب التــي
تســبب هــو يف أن تكــون تالفــة.
 )54إذا لــم يكــن الشــخص قــاد ًرا علــى
تعویــض الحبــوب ،حينئ ـ ٍذ يتــم تقســيمه هــو
وأمالکــه بيــن المزارعيــن الذيــن تســبب هــو يف
أن تصبــح حبوبهــم منغمــرة.
 )55إذا فتــح أحــد قنواتــه لســقي محصولــه،
ولكنــه تهــاون ،وغمــر المــاء حقــل جــاره ،فعليــه
أن يدفــع لجــاره الحبــوب مقابــل خســارته.
 )56إذا تــرك رجــل الميــاه ،والميــاه تفيــض يف
مزرعــة جــاره ،فعليــه أن يدفــع لجــاره عشــرة
(((  Gurو ganكانت وحدات بابلية من الوزن.

20 IV
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 .١٢االستنتاج
لقــد الحظنــا مــدى أهميــة األنهــار يف بــاد مــا بيــن
النهريــن القديمــة ،وال يــزال لهــا دور ال غنــى عنــه
إن هــذه الدراســة عــن
لدولــة العــراق الحديثــةّ .
مختلــف التحديــات واالبتــكارات ودور إدارة الميــاه
يف الماضــي واليــوم هــي رکائــز بنــاء الســام.
إلهامــا
فالبحــث يف المــوارد القديمــة يوفــر لنــا
ً
مثم ـ ًرا لجيلنــا القــادم إلیجــاد مســتقبل أفضــل.
فالتعلــم مــن الماضــي هــو الخطــوة األوىل لالرتقــاء
بالحا ضــر.
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 .١٣المصادر
•

أدامــو ،نصــرت ونضــر األنصــاري« .يف بابــل القديمة:
ازدهــر الــري والزراعــة يف ظــل شــریعة حمــورايب
( 1600-2000قبــل الميــاد) .مجلــة علــوم األرض
والهندســة الجيوتقنيــة  ،10العــدد  :)2020( 3مــن
الصفحــة  41إلــی الصفحــة .57

•

أدامــو ،نصــرت ونضــر األنصــاري« .اآلشــوريون
الجدد :محاربون وبناة القنوات يف عهد ســنحاریب
( 609-911قبــل الميــاد)» .مجلــة علــوم األرض
والهندســة الجيوتقنيــة  ،10العــدد  :)2020( 3مــن
الصفحــة  59إلــی الصفحــة .86

•

الطويــل ،مــارك« .جنــوب بــاد مــا بيــن النهريــن:
الميــاه وبــروز التحضــر» .دراســات وايلــي متعــددة
التخصصــات :الميــاه  ،6العــدد .e1362 :)2019( 4

•

•

كوبــر ،جيرولــد س .إعــادة بنــاء التاريــخ مــن النقــوش
القديمــة :الصــراع الحــدودي بيــن لجــش وأومــا .دار
نشــر أندينــا.1983 ،

•

دايل ،ســتيفاين« .حدائــق بــاد مــا بيــن النهريــن
القديمــة وتحديــد جنائــن بابــل المعلقــة قد حســم».
تأریــخ الحدائــق ( :)1993الصفحــات .13-1

•

إســباك ،بيتــر« .اإللــه (إنكــي) يف األيديولوجيــة
واألســاطير الملكيــة الســومرية» ،أطروحــة دكتــوراه،
.2010

•

فالــس ،فريدريــك ماريــو ،وروزویثــا ديــل فابــرو.
«عــودة إىل قنطــرة ســنحاریب يف جروانــة :إعــادة
تقييــم األدلــة النصيــة» .العــراق :)2014( 76
الصفحــات .98-65

بــاغ ،أرييــل م« .الــري يف شــمال بــاد مــا بيــن
النهريــن :الميــاه للعواصــم اآلشــورية (مــن القــرن
الثــاين عشــر إلــی القــرن الســابع قبــل الميــاد)».
مجلــة نظــم الــري والصــرف  ،14العــدد :)2000( 4
مــن الصفحــة  301إلــی الصفحــة .324

•

بــاغ ،أرييــل م« .التكنولوجيــا اآلشــورية» .رفیــق إىل
آشــور ( :)2017مــن الصفحــة  511إلــی الصفحــة
.521

•

•
•

بينيتــو ،كارلــوس ألفريــدو« .إنكــي ونينمــاه و»إنكــي
والنظــم العالمــي» (.)1969

•

بــاك ،جيرمــي ،وأنتــوين غريــن« .اآللهــة والوحــوش
والرمــوز» .بــاد مــا بيــن النهريــن القديمــة ،لنــدن
(.)2004

•

بــاك ،جيريمــي أ .وغراهــام كانينغهــام وجــارل
إيبلينــغ وإيســتر فلوكيغر-هاوكــر وإليانــور روبســون
وجــون تايلــور وغابــور زوليومــي« .مدونــة النصوص
اإللكترونيــة لــأدب الســومري» أ كســفورد (.)1998
متوفــر علــی الرابــطhttp://etcsl.orinst.ox.ac. :
 ،/ukتــم اســترجاعه يف .08.10.2020

•

بالستشــکي ،تيريــزا .الفــرات ودجلــة يف الشــرق
القدیــم .دار نشــر هاراســوفيتز.2018 ،
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•

بــووي ،باتريــك« .مداولــة حــول الحدائــق المعلقــة
يف بــاد مــا بيــن النهريــن» تأريــخ الحدائــق (:)2015
الصفحــات .167-151

ماء الحياة

إ يــراين ،كيخوســرو د .وموريــس ســيلفر ،محــررون.
العدالــة االجتماعيــة يف العالــم القديــم .المجلــد
 .354مجموعــة غرينــوود للنشــر.1995 ،
کینــغ ،ل .و« .ترجمــة شــریعة حمــورايب» .التاريــخ
القديــم علــى اإلنترنــت ( .)1910تــم اســترجاعه يف
 16أیلــول  ،2020مــن https://avalon.law.yale.
.edu/ancient/hamframe.asp

•

كورنفيلــد ،إيتزتشــاك .ي .2« .تطــور قانــون الميــاه
يف بــاد مــا بيــن النهريــن ،يف تطــور قانــون وسياســة
الميــاه»( .جوزيــف ديالبينــا وجويتــا غوبتــا .محررون
.)2009

•

كورنفيلــد ،إيتزتشــاك .ي« .بــاد مــا بيــن النهريــن:
تاريــخ مــن المــاء والقانــون» .يف تطــور قانــون
وسياســة الميــاه ،مــن الصفحــة  21إلــی الصفحــة
 .36ســبرينغر ،دوريرشــت.2009 ،

•

لوســياين ،مارتــا« .أ كثــر مــن مجــرد أماكــن متواجــدة
للبهجــة .إطــار الحديقــة يف رســمة ‹حفــل التنصيــب›
الجداریــة يف مــاري»Wiener Zeitschrift für .

:)2010( ،die Kunde des Morgenlandes
الصفحــات  99إلــی .118

القديمــة يف بــاد مــا بيــن النهريــن» .العــراق 73
( :)2011الصفحــات .220-201

لوكنبيــل ،دانيــال د« .نســخة آشــور مــن ألــواح
الخلــق الســبعة» .المجلــة األمريكيــة لللغــات
واآلداب الســامية  ،38العدد  :)1921( 1الصفحات
.35 -12

ســبار ،إ يــرا« .أســاطير خلــق بــاد مــا بيــن النهريــن».
خــط هيلبــرون الزمنــي لتأريــخ الفــن (.)2000

•
•

ميخالوفســكي ،بيوتــر« .يف حضــرة الخلــق» يف
مســاءالت عالقــة يف الكلمــات :دراســات يف األدب
تكريمــا لوليــام مــوران ،من
القديــم يف الشــرق األدىن
ً
الصفحــة  381إلــی الصفحــة  .396بريــل.1990 ،

•

ســیفیل ،ميغيــل« .مجموعــة قوانيــن أورنمــو».
النقــوش الملكيــة المســمارية والنصــوص ذات
الصلــة يف مجموعــة شــويين ( :)2011الصفحــات
.286-221

•
•

فاســين ،لوديــك« .شــولجي أور :حيــاة وأفعــال
وأيديولوجيــة وإرث حاكــم مــن بــاد مــا بيــن النهريــن
أساســا يف النصــوص األدبيــة».
كمــا هــو وارد
ً
تصریــح ألطروحــة دكتــوراه ،جامعــة لنــدن (.)2011

•

وودز ،كريســتوفر« .علــى الفــرات» مجلــة علــم
اآلشــوريات وآثــار الشــرق األدىن :)2005( 2-1 ,95
الصفحــات .45-7

•

برو يــت ،مادليــن لوســون« .الهو يــة الثقافيــة وعلــم
اآلثــار والعموريیــن يف أوائــل األلفيــة الثانيــة قبــل
الميــاد :مقار بــة تحليليــة» .أطروحــة دكتــوراه يف
جامعــة كاليفورنيــا يف بيركلــي.2019 ،

•

رافلــوب ،كــورت أ .محــرر .الحــرب والســام يف
العالــم القديــم .مالــدن :بالكويــل.2007 ،

•

ريــد ،جوليــان« .دراســات يف الجغرافيــا اآلشــورية:
الجــزء األول :ســنحاریب وميــاه نينــوى» دراســات
علــم اآلشــوریات واآلثــار الشــرقية  ،72العــدد 1
( :)1978الصفحــات .72-47

•

روســت ،ســتيفاين« .البحــث يف نهــر دجلــة القديــم -
رؤى يف إدارة الميــاه يف دولــة مبكــرة» .مجلــة اآلثــار
األنثروبولوجيــة  :)2019( 54الصفحــات .47-31

•

روســت ،ســتيفاين« .إدارة الميــاه يف بــاد مــا بيــن
النهريــن مــن األلفيــة السادســة حتــى األلفيــة
األوىل قبــل الميــاد» .دراســات وايلــي متعــددة
التخصصــات :الميــاه  ،4العــدد .e1230 :)2017( 5

•

روســت ،ســتيفاين ،عبــد األميــر حمــداين ،وســتيفن
جــورج« .تشــیید الســدود التقليديــة يف العــراق
الحديــث :تماثــل محتمــل لممارســات الــري

األنهار – جوهر الحضارة
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