نهر الخوصر في المصادر المسمارية
د .عبدالرحمن يونس عبدالرحمن
كمية اآلثار  /قسم الحضارة

مستخمص البحث:
يعد نهر الخوصر واحداً مف الروافد القديمة المهمة لنهػر دلةػة والػذا مػا ػ ازؿ آثػار واديػش خاخصػة لةعيػاف فػن مدينػة
نينػػوإ ىلػػو الولػػض الحاحػػرا ولح ػػك ابدلػػة الش اليػػة المش خ ػ ة ف ػ ف وؿ ىخػػار ىلػػو ذشػػر نهػػر الخوصػػر فػػن النصػػوص
ػر ت شت لةيػزر
الم مارية وردض فن مدوناض مف العصر اآلخورا الو يط و حديػداً مػف دهػد المةػؾ ػوشة ن – آلػؿ -ايخ اا
ابوؿ  1711-1111ؽ.ـا ىذ وردض ػػمية النهػػر فػػن نصػػوص كػػذا المةػػؾ لصػػي ة تخ ػػر (ID)ūsirا ػػلقها العتمػػة
الدالة دةػو النهػر )(IDا فػن حػيف دونػض كػذك الشةمػة فػن نصػوص العصػر اآلخػورا الحػدي) تالم ػ خر مػف دهػد المةػؾ
ػػيف – خػػن – ريلػػا ت ػػنحاريك  611-177ؽ.ـ لصػػي ة تخ ػػرا  ūsuriو تخ ػػر IDūsurا و حيانػاً ة ػػظ لصػػي ة
خو ا ػر  .¯ūsarوا ػ مرض كػذك ال ػػمية شمػا يلػدو طةػؽ دةػػو النهػر دلػر لػػروف و ليػاؿ م عاللػة اوالػو يومنػػا كػذا مػا يػزاؿ
النهػر يشنػو لػػتالخوصر دةػػو الػرمـ مػف مػػرور شثػر مػف  0777ػنة مػػف اآلف دةػو ػدويف كػػذك الشةمػة فػن النصػػوص
اآلخورية.
ودةػػو الػػرمـ مػػف لةػػة المعةومػػاض ال ػػن وحػػب ػػلاك ػػمية النهػػر لالخوصػػر فػػن النصػػوص الم ػػماريةا وكػػؿ نهػػا
ػػر لط لعػػدد منػػالو العيػػوف ال ػػن لهػػز النهػػر لالميػػاكا شمػػا خػػار ىلػػو ذلػػؾ حػػد اللػػاحثيفا ى ف الػػرا ال ػرالب فػػن كػػذك
ال مية شما يلدو نها اخ قض مف خشؿ النهر و خصرك دند مولو ت ؿ لوينلؽ لعد اخ رالش اللدار الخرلن لمدينة نينوإ
القديمة فاش ك النهر كذك الص ة وان رد لها دف ميرك مف ابنهار و الروافد ابخرإ لنهر دلةة.
وخػشةض ابمطػار ومنػالو العيػوف الوالعػة حػػمف حػوض نهػر الخوصػر المصػادر الراي ػػة ال ػن شانػض ومػا ػزاؿ ػػذا
النهر لالمياكا ول لك لةػة ابمطػار ودػدـ ش اي هػا ل ةليػة اح يالػاض النهػر مػف الميػاك فػن معظػـ خػهر ال ػنة فػ ف الحالػة
شانض ددو ىلو ىيلػاد ال ػلؿ الش يةػة ل عزيػز القػدر الماايػة لنهػر الخوصػرا وشػاف ال ولػش فػن ذلػؾ كػو شي يػة ا فػاد مػف
ميػػاك العيػػوف و و ػػيو منالعهػػا لزيػػاد ىن الي هػػا مػػف الميػػاك وحػػخها لا لػػاك الخوصػػر ومدين ػة نينػػوإ .ولػػـ ي ػواف المةػػوؾ
ػر شمػا يػد فػن ذلػؾ ش الػا هـ
اآلخوريوف وفن مقدم هـ المةؾ يف – خػن – ريلػا ومػف للةػش المةػؾ ػوشة ن – آلػؿ -ايخ اا
ذاض العتلة لهذا اللانك ف عوا ىلو ىلامة مخاريو الرا دةو ح اؼ نهر الخوصر ومنػالو العيػوف ال ػن شانػض ذيػش
لإلفػػاد مػػف مياكػػش وا ػ خدامها فػػن مخ ةػػؼ الملػػا ضا ومػػف كػػـ ةػػؾ المخػػاريو شانػػض ال ػػدود وح ػػر القنػواض ومػػا يػػر لط
لهما مف دماؿ شميةية شانض صك فن حقيؽ الهدؼ الذا مف لةش ليمض ةؾ المخاريو وكو ىيصاؿ المياك ىلػو نهػر
الخوصر ومدينة نينوإ.
وي خػػؼ مػػف لعػػض النصػػوص الم ػػمارية ذاض العتلػػة لنهػػر الخوصػػر ف دوافػػو اك مػػاـ المةػػوؾ اآلخػػورييف لػػالنهر
فحتً دف كمية العامؿ الزرادن شانض ر لط لم اكيـ دينية وددااية و منية و ف لؿ دمالهـ فن كذا الملاؿ وميػرك مػف
الملا ض ابخرإ شانض صك لالدرلة اب اس فن نظركـ فن عزيز ػةطة المةػؾ ومشان ػش لػدإ اآللهػة وش ػك رحػاكا
ومف ثـ ال اخر لها ماـ خعولهـ وابلياؿ الم عاللة مف لعدكـ.
و خؾ فػن ف مةنػا فػن كػذك الد ار ػة ف شػوف حػاف اًز مخػلعاً لةمه مػيف والم ػموليف فػن مدينػة نينػوإ ف يحػذوا حػذو
ػتفهـ اآلخػورييف ويعمةػوا للػد دةػو ىدػاد ىحيػال نهػر الخوصػػر وا ػ اد منػش لػيس فقػط لة خ يػؼ مػف خػد ابزمػػاض
المااية ال ن حصؿ ليف الحيف واآلخر اوانما يحاً ليشوف رافداً فعا ً ل عزيز القدر المااية لنهر دلةػة وا ػ اد منػش فػن
خ و ملا ض الحيا .
ىلو ذلؾ فقد حػمنض كػذك الد ار ػة رلعػة محػاور نػاوؿ ابوؿ ػمية نهػر الخوصػر فػن المصػادر الم ػمارية وام ػداد
ثي ار ها ىلو الولض الحاحرا وخمؿ المحور الثانن لدـ ذشر لةنهر فن النصوص الم ماريةا فيما طرؽ المحور الثال)
ىلو حوض النهر ومصادر لهيزك لالمياكا ما المحور الرالو فقد حمف دوافو اك ماـ اآلخورييف لنهر الخوصػر وال ػلؿ
الش يةة لإلفاد مف مياكش.
959

المقدمة
يعد نهر الخوصػر واحػداً مػف الروافػد القديمػة المهمػة لنهػر دلةػة الػذا مػا ػزاؿ آثػار واديػش خاخصػةً لةعيػاف ىلػو ول نػا
الحاحػػر فػػن مدينػػة نينػػوإ .ودةػػو الػػرمـ مػػف كمي ػػش اآلثاريػػة وال اريخيػػة ىذ يعػػود لػػدـ ذشػػر لةنهػػر لح ػػك النصػػوص
ػر ت اشػػت لةيػػزر ابوؿ  1711-1111ؽ.ـا ولػػالنظر لعػػدـ
الم ػػمارية ىلػػو دهػػد المةػػؾ اآلخػػورا ػػوشة ن  -آلػػؿ – ايخػ اا
ولود د ار ة لحثية م خصصة لةنهر مف العصور العرالية القديمةا لذا ار ينا د ار ة الموحوع لالرمـ مف لةػة المعةومػاض
الم وفر دنش وندر هاا وحاولنا ا د ماد لالدرلة اب اس دةو حةيؿ ما كو م وفر مف معةومػاض دػف نهػر الخوصػر فػن
النصوص الم ماريةا و حديداً ما ورد فن ش الاض لعض المةوؾ اآلخورييف ل قديـ د ار ة شاديمية م واحعة ةقػن الحػول
دةو مشانة النهر و كمي ش لديماً دند شاف لتد الرافديفا وشيؼ ف اآلخورييف دةو ولػش الخصػوص حػاولوا ا فػاد مػف
مياكش لخ و الطرؽ و وظي ها لخدمة داصم هـ القديمة نينوإ .و مةنا فػن كػذك الد ار ػة ف شػوف حػاف اًز مخػلعاً لةمه مػيف
والم ػػموليف فػػن الولػػض الحاحػػر فػػن ف يحػػذوا حػػذو ػػتفهـ اآلخػػورييف ويعمة ػوا للػػد دةػػو ىدػػاد ىحيػػال نهػػر الخوصػػر
وا ػ اد منػػش لػػيس فقػػط لة خ يػػؼ مػػف خػػد ابزمػػاض الماايػػة ال ػػن حصػػؿ لػػيف الحػػيف واآلخػػر فػػن المدينػػةا اوانمػػا يحػاً
اد منش فن خ و ملا ض الحيا .
ليشوف رافداً فعا ً فن عزيز القدر المااية لنهر دلةة وا

المحور األول
التسمية

الخوصر لح ك المصادر الم مارية ػمية لديمػة م ػد للػذوركا ال اريخيػة ىلػو مػا للػؿ المػيتد لػ شثر مػف لػؼ ػنة
قريل ػاًا ودةػػو الػػرمـ مػػف دػػدـ ىمشانيػػة حديػػد صػػؿ الشةمػػة و وؿ ا ػ خداـ لهػػا فػػن العصػػور العراليػػة القديمػػة لعػػدـ ػػوفر
المعةوماض الدليقة لخ ف ذلؾا ى ا ف لدـ ىخار ش الية واححة لنهر الخوصر فن النصوص الم ػمارية المش خػ ة وردض
فػػن نصػػوص مػػف العصػريف اآلخػػورا الو ػػيط ت 111-1151ؽ.ـ واآلخػػورا الحػػدي) تالم ػ خر ت 615-111ؽ.ـ ا
مدونػػة لصػػي ة خ ػػر  ū-si-irػػلقها العتمػػة الدالػػة دةػػو النهػػر
ف ػػن نصػػوص العصػػر اآلخػػورا الو ػػيط وردض الشةمػػة ا
IDت5
)ID(ūsirت 1ا فػػن حػػيف وردض شةمػػة الخوصػػر فػػن نصػػوص العصػػر اآلخػػورا الحػػدي) لالصػػي يف خ ػػرا  ū-su-riا
و خ ر (ūsur) ū-su-urت 0ا و حياناً قر خو ا ر ūsarت . 7ولد يلدو ولش ا خػ تؼ شليػ اًر فػن ل ػظ الشةمػة وصػيام ها
فن نصوص شت العصريف .ودةو الرمـ مف لةة المعةوماض ال ن وحب ػةوك ل ػظ الشةمػة ومعناكػا فػن ميػر ذلػؾ مػف
الة ػػاض العرليػػة القديمػػةا ى ا ف شةمػػة الخوصػػر ولح ػػك ىخػػار حػػد اللػػاحثيف وردض فػػن الة ػػة اآلراميػػة لصػػي ة خػػا– و–
ا ر ا و عنن حد دخر ا ىخار ىلو ددد منالو العيوف ال ن صك فن نهر الخوصػرت . 1ولعػؿ كػذك ال ػمية ماثػؿ مػف
ىذ الة ػػظ مػػو مػػا ورد فػػن النصػػوص اآلخػػورية آن ػػة الػػذشرا و ي ػ لعد ف شػػوف م ػ ثر لهػػا ول ػػةوك ل ظهػػا ػػيما و ف
الة ػػيف ابشدي ػػة تلةهل يه ػػا اللالةي ػػة واآلخ ػػورية ا واآلرامي ػػة ن مي ػػاف ىل ػػو العااة ػػة الة وي ػػة ن ػػها المعروف ػػة لا ػػـ الة ػػاض
العارلة ت . 6وشذلؾ وردض شةمة الػ اخ ْو ا ر ل ب الخال و شيف الواو دند اللةدانييف العرك ل ػدؿ فػن معناكػا دةػوا وادا
خػرلن الموصػػؿ ي ػػرغ مػامك لدلةػػة شػػاف ملػراك مػػف لاللػػار ت 1القريػػة المعروفػة مقالػػؿ الموصػػؿ حػض لنػػاطر فيػػش ىلػػو اآلف
ودةو ةؾ القناطر لامعها والمنار ىلو اآلف ت . 1وواحػب مػف الوصػؼ دػتك فػ ف المقصػود لػش كػو نهػر الخوصػر الػذا
ما زاؿ يحاً مي ش م خدمة ىلو ول نػا الحاحػر لػذاض الة ػظ والمعنػو قريلػاً وكػن لتخػؾ ام ػداد لةمػورو) الححػارا
الذا خةا ش شاف لتد الرافديف ودةو ولش الخصوص منهـ اآلخورييف.
ودةو الرمـ مف ددـ وافر المعةوماض ال ن وحب لاك مية النهر لػالػ تخ ر ومعناكا فن المصػادر اآلخػوريةا
ى ا نش مف المح مؿ ف شوف ةؾ ال مية لد لالض مف خصر النهر لعد اخ رالش مدينة نينوإ القديمة مف لهة الخػرؽ
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ت1

ثـ اخ رالش لعد ذلؾ اللػدار ال رلػن لةمدينػة لػالقرك مػف لوالػة الم ػنا وا ػ شماؿ م ػارك لا لػاك

دند مولو ت ؿ لوينلؽ
نهر دلةة تالخشؿ . 1
صػر القريلػة الة ػظ مػف شةمػة الخوصػر عنػن
ولد يعزز كذا الرا ما ورد فػن معػالـ الة ػة العرليػة مػف ف شةمػة ا
تالخ ْ
فن ىحدإ معانيها و ط ا ن افا ا المشاف الذا ي خصر فيش ل ـ ا ن افا ومنها اخ قض شةمة تالخاصر ت 17ا ورلما
ل ػػلك كػػذك الص ػ ة ال ػػن ين ػػرد لهػػا نهػػر الخوصػػر دػػف مي ػرك مػػف الروافػػد ابخػػرإ لنهػػر دلةػػة وال وااػػش دنػػد ػػؿ لوينلػػؽا
اخ هر النهر لهذك ال مية وا مرض خهر ش مق رنة لهذا ا ـ طيةة العصور الم عاللة اوالو يومنا كذاا ىذ ما يػزاؿ النهػر
يعرؼ لدإ شاف المدينة لػ تنهر الخوصر .

المحور الثاني

أقدم ذكر لمخوصر في النصوص المسمارية

لقض ا خار ىلو ف لدـ ذشر لنهػر الخوصػر فػن النصػوص الم ػمارية المش خػ ة ورد حػمف نصػوص مػف العصػر
اآلخ ػػورا الو ػػيطا و حدي ػػداً م ػػف دص ػػر المة ػػؾ اآلخ ػػورا ػػوشة ن – آل ػػؿ – ايخػ ػ ار  Tukul-A-ešra-raالمع ػػروؼ لا ػػـ
شت لةيرز تابوؿ ت 11ا ىذ يليف كذا المةؾ فن ىحدإ نصوصش نش لاـ لح ر لنا مااية مف نهر الخوصر لت اد منها
فػػن ىروال و ػػقن حػػدااؽ القصػػر المةشػػن وميركػػا مػػف اب ارحػػن والل ػػا يف المزرودػػةا وممػػا لػػال فػػن الػػنص لهػػذا الصػػددا
للانك الخرفة تخرفة القصر زردض حديقػة بلػد راح ػن فيهػا وح ػرض لنػا م ػد مػف نه ػر الػػتخ ر  ūsirتو [ملاخػر
ىلو كذك الحديقة ودف طريقها لةلض المياك مف ذلؾ النهر ىلو المدينة ل رض ال قن وا روال ....ت. 15
ويلػدو مػػف فحػػوإ الػػنص ف دػدـ ىمشانيػػة ا فػػاد مػػف ميػاك نهػػر دلةػػة روال المنػػاطؽ الزراديػة والل ػػا يف القريلػػة مػػف
النهرا وفن مقدم ها حدااؽ القصر المةشنا نخ اض من وك النهر دف م ػ وإ اب ارحػن المحاذيػة لػشت 10ا دفػو المةػؾ
اآلخورا وليش لهودك لإلفاد مف نهر الخوصر ىلو حػدااؽ القصػر والعديػد مػف المنػاطؽ الزراديػة القريلػة ال ػن لػـ شػف
صةها المياك مف نهر دلةة.
شذلؾ ي هـ مف لعض النصوص الم مارية المش خ ة فن نينوإ ف المةؾ وشة ن – آلؿ – ايخ ار تابوؿ لػاـ ل دمػاؿ
ت17
ودوف ا ػمش و لقالػش دةػو دػدد مػف لطػو اآللػر فػن
صيانة ولنال دةو والهة تلدار رصيؼ المينال لنهػر الخوصػر
ا
ذلػػؾ اللنػػال ليلقػػو ذش ػرك خالػػداً دةػػو مػػر العصػػور وابليػػاؿا وممػػا لػػال فػػن ىحػػدإ ةػػؾ النصػػوصا تمم ةشػػاض لصػػر
يش – ايخن تالذا شاف يحاً مةشػاً
وشة ن – آلؿ – ايخ ار تابوؿ المةؾ القوا مةؾ الشوف [مةؾ آخور الف آخور – ر ا
لوي ػاً مةػػؾ الشػػوف تو مةػػؾ آخػػور [ت ...تاآللػػر يعػػود ىلػػو والهػػة تلػػدار رصػػيؼ المينػػال لنهػػر الػ ػ خ ػػر ...[ ūsir
ت . 11وفن نص آخر ي عةؽ يحاً ل دماؿ الصيانة وال رميـ دةو والهة لدار رصيؼ المينال مف له ش العةياا نقر لهذا
الصددا تمم ةشاض لصر وشة ن – آلؿ – ايخ ار تابوؿ ا [ ...تاآللر يعود ىلو والهة تلدار رصيؼ المينال لنهر
الػ خ ر  ūsirمف ابدةو [ ...ت . 16ويلدو مما ورد فن النص دتك ف العمؿ شاف مرش اًز فن الق ـ العةػوا مػف والهػة
اللػػدار و ف حديػػد المشػػاف وفق ػاً لهػػذا الػػنص يعطػػن صػػو اًر ل ػ ف دمػػاؿ الصػػيانة وال ػػرميـ شانػػض لػػرا وفػػؽ خطػػة دمػػؿ
منظمة ل خراؼ و وليش مف المةؾ خخصياً وحيثما طةك ابمر ذلؾ.
ودةو الرمـ مف ف النصػوص آن ػة الػذشر وميركػا مػف النصػوص ذاض العتلػة وحػب لخػشؿ دليػؽ ػلاك اك مػاـ
المةػػؾ للػػدار رصػػيؼ المينػػال لنهػػر الخوصػػر وكػػؿ ف العمػػؿ فيػػش شػػاف بم ػراض لاريػػة عةػػؽ ل ػػهيؿ دمةيػػة ال لػػادؿ
ال لاراا و بمراض منية و مير ذلؾ مف اب لاكا ى ا نش مف المح مؿ ف خطور النهر فن حالة فيحانش وما شػاف
ي ػػللش مػػف شػوار) ودمػػار فػػن المم ةشػػاض واب ارحػػن الزراديػػةا شػػاف واحػػداً مػػف اب ػػلاك ال ػػن دفعػػض المةػػؾ ىلػػو ا ك مػػاـ
للدار رصيؼ المينال و عيش خاذ ا لرالاض ا ح ارزية لػدرل خطػر ال يحػاف وال قةيػؿ مػف حلػـ الشارثػة ال ػن ي ػللهاا
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ولد يددـ كذا الرا ف معظـ النصوص ال ن دثر دةيهػا المنقلػوف فػن نينػوإ مػف دصػر المةػؾ ػوشة ن – آلػؿ – ايخػ ار
لد لالعلار تمم ةشاض القصر ا اواف ىحدإ ةؾ النصوص خير حمناً ىلو حماية حدااؽ القصر المةشن ومم ةشا ش رلما
مف خطر فيحاف النهرا ومما لال فن النصا تمم ةشاض لصر ػوشة ن – آلػؿ – ايخػ ار تابوؿ مةػؾ الشػوف تو مةػؾ
آخور تاآللر يعود ىلو والهة ترصيؼ المينال لنهر الػتخ ر والحدااؽ فن [نينوإ ت. 11
و خػؾ فػن ف الخطػور ال ػػن شػاف ومػا يػزاؿ يخػػشةها نهػر الخوصػر فػػن حالػة فيحػانش طةػك مػػف اللميػو ا خػاذ شافػػة
ا لرالاض الش يةة لدرل مخاطركا فقد لك فيحاف كذا النهر  -دةو ليؿ المثاؿ الحصر  -فن من صؼ ال لعيناض
مف القػرف الماحػن دنػد ل ػر ال ػويس الحػالن دمػا اًر شليػ اًر فػن المم ةشػاض العامػة والخاصػةا و مػرؽ م ػاحاض شليػر مػف
ابراحن الزرادية ول لك خطور فيحانش الذا ي ن دةػو حػيف مػر ا فقػد وصػ ش حػد اللػاحثيف ل نػش مػف حػمف ابنهػار
الملنونة فن العالـت. 11
ومهمػا شػف اب ػػلاك ال ػن دفعػػض المةػؾ اآلخػػورا ػوشة ن – آلػؿ – ايخػ ار ىلػو ا ك مػػاـ لنهػر الخوصػػرا فػ ف ا خػػار
ىليش حمف مدونا ش المةشية عد لدـ ذشر لةنهر فػن النصػوص الم ػمارية المش خػ ة لحػد اآلفا ومػف المح مػؿ ف شخػؼ
ال نقيلاض م قلتً دف نصوص ذاض دتلة لنهر الخوصر عود لمد ها الزمنية ىلو اريخ لدـ مما خير ىليش آن اً.
شذلؾ وردض معةومػاض مهمػة دػف نهػر الخوصػر حػمف نصػوص العصػر اآلخػورا الحػدي) و حديػداً مػف دهػد المةػؾ
اآلخػػورا ػػيف – آخػػن – ريلػػا ت 611-177ؽ.ـ الػػذا لػػـ ي ػ ؿ لهػػداً فػػن وثيػػؽ معظػػـ م ارحػػؿ العمػػؿ ال ػػن لػػاـ لهػػا
ػ ثمار ميػػاك نهػػر الخوصػػر و و ػػيو منػػالو العيػػوف ال ػػن شانػػض ذيػػش لالمياكاػ ػ ولةحيةولػػة دوف ش ػرار المعةومػػاض لهػػذا
الخ ف ف نش ي ـ ناوؿ نهر الخوصر فن ش الاض المةؾ ػيف – آخػن – ريلػا حقػاً حػمف المحػوريف الثالػ) وال ارلػو مػف
كذك الد ار ةت. 11

المحور الثالث
حوض نير الخوصر ومصادر تجييزه بالمياه

الموقع الجغرافي لمحوض:
للػػؿ نػػاوؿ المصػػادر الراي ػػة ل لهيػػز نهػػر الخوصػػر لالميػػاك لػػد مػػف ىدطػػال نلػػذ عري يػػة مػػولز دػػف مولػػو حػػوض
النهػػر الػػذا رشػػز فيػػش منػػالو العيػػوف ال ػػن ػػذا النهػػر لالمي ػاكا و هطػػؿ حػػمف محيطػػش ابمطػػار ال ػػن عػػد مػػف كػػـ
المصػػادر المػػمثر فػػن ار ػػاع من ػػوك ميػػاك الحػػوض و انخ احػػشا ولح ػػك ىحػػدإ الد ار ػػاض ال ػػن ناولػػض حػػوض نهػػر
الخوصػ ػػر لا ػ ػ خداـ نظػػػـ المعةومػ ػػاض الل رافيػػػة ) (GISف ػ ػ ف حػػػوض النهػ ػػر ينحصػ ػػر ل ػػيف خطػػػن طػ ػػوؿ ت-º57.11
 º70.77وت º70.51-º76.76خ ػ ػرلاًا ولػ ػػيف داار ػ ػػن دػ ػػرض ت º06.07-º77.17وت º06.71-º16.11خػ ػػما ًا
و لةػػس م ػػاحة الح ػػوض الشةي ػػة نح ػػو ت 101.71ش ػػـ 5ومحيط ػػش نح ػػو ت 571.11ش ػػـ ا فيم ػػا يلة ػػس ط ػػوؿ الح ػػوض نح ػػو
ت 15.151شػػـ ت . 57ويحػػد الحػػوض مػػف لهػػة الخػػرؽ ناحيػػة لعخػػيقة وللػػؿ مقةػػوكت 51ا ومػػف الخػػماؿ الخػرلن مر عػػاض
لح ػػال الخ ػػيخافا ف ػػن ح ػػيف يح ػػدك م ػػف الخ ػػماؿ ال رل ػػن ناحي ػػة الق ػػوشت 55ا وم ػػف له ػػة ال ػػرك من ػػاطؽ ةشي ػػؼت 50ا و ػػؿ
ػػقؼت 57ا ولػػزل مػػف نهػػر دلةػػةا ومػػف اللنػػوك مدينػػة الموصػػؿت 51تالخػػشؿ  . 5وممػػا يميػػز حػػوض نهػػر الخوصػػر نػػش
يح وا دةو خلشة مف اللػداوؿ والم ػيتض الماايػة ال ػن لػايف طػواؿ ودي هػا و ػع ها الماايػةا وكػن ػير مػو انحػدار
ػػطب ابرض مشونػػة حػػوض نهػػر الخوصػػر الػػذا يصػػك دنػػد نهاي ػػش فػػن نهػػر دلةػػةا و شمػػف كميػػة مولػػو حػػوض نهػػر
الخوصر ل رافياً فن نش يقو فن منطقػة فاصػةة مػا لػيف الللػاؿ مػف لهػة ولػيف ال ػهوؿ والوديػاف مػف لهػة خػرإا وكػذا
المولو لطليعة الحاؿ هـ فن ػوفير مصػدر لةميػاك لصػور طليعػة لةشثيػر مػف المنػاطؽ ال ػن مػر لهػا ال ػهوؿ والوديػاف
ال ن ذيها مياك ابمطار والعيوفت. 56
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مصادر تجييز نير الخوصر بالمياه
مياه األمطار
يعػػد نهػػر الخوصػػر مػػف ابنهػػار المو ػػمية اللريػػاف و خػػشؿ ابمطػػار ىحػػدإ كػػـ مصػػادرك الماايػػة و ػػيما فػػن فصػػةن
الخ ال والرليو ىذ لزياد شمياض ابمطار ومزار ها ير و من وك حوض النهر و زداد ردة صػريؼ النهػر لةميػاك ل صػؿ
حيان ػاً ىلػػو مػػا يقػػارك ت1777ـ/0ثػػا ا وشةمػػا لةػػض ابمطػػار وخػػب كطولهػػا نػػالص من ػػولش ىلػػو درلػػة يصػػؿ فػػن لعػػض
ابحيػاف ىلػو حػػد الحػمور والل ػػاؼ فػن فصػػؿ الصػيؼت 51ا وشمػػا ويتحػظ ذلػػؾ دةػو النهػػر فػن الولػػض الحاحػرا ودةػػو
الػػرمـ مػػف دػػدـ ولػػود ىحصػػااياض مخػػر معػػدؿ كطػػوؿ ابمطػػار فػػن لػػتد ال ارفػػديف لػػديماًا ى ا نػػش مػػف الممشػػد ف معػػدؿ
كطولهػػا فػػن الق ػػـ الخػػمالن مػػف الػػلتد فػػن فصػػؿ الخ ػ ال شػػاف شثػػر لشثيػػر دػػف مي ػرك مػػف ال صػػوؿ ابخػػرإا ومػػف لػػؿ
مصدر مهماً مف مصادر ذية نهػر الخوصػر لالميػاك ومعػد ض كطولهػا ثنػال خػهر
ال عرؼ دةو مدإ كمية ابمطار
اً
ال ػػنة يمشػػف ا ػ عانة لاللػػدوؿ اآل ػػن لمعرفػػة معػػد ض كطػػوؿ ابمطػػار دةػػو حػػوض الخوصػػر لةمػػد مػػف ت-1117
5771ـ .
الخهر
خريف ابوؿ
خريف الثانن
شانوف ابوؿ
شانوف الثانن
خلاط
آذار

معدؿ

الخهر
ني اف
يار
حزيراف
موز
آك
يةوؿ

الط ابمطار تمةـ
10.17
71.75
67.51
11.70
67.17
10.10

معدؿ

الط ابمطار تمةـ
71.05
11.6
1.66
7.51
77
ت51
7.11

وواحػػب مػػف اللػػدوؿ دػػتك ف ػ ف دةػػو معػػدؿ لهطػػوؿ ابمطػػار يشػػوف فػػن خػػهر آذار و شػػوف الشميػػاض الهاطةػػة فػػن
فعػػاؿ دةػػو الحػػوض مػػف ىذ زيػػاد ن ػػلة
ابخػػهر مػػا لػػيف خ ػريف الثػػانن وني ػػاف كػػن ابدةػػو لالن ػػلة ل يركػػا وذاض ػ ثير ا
اللريػاف ال ػػطحن لةمػػال فػػن الحػػوضا دةػػو العشػػس مامػاً ممػا كػػو دةيػػش فػػن خػػهرا مػػوز وآكا ىذ يصػػؿ معػػدؿ ػػالط
ابمطػػار فيهمػػا ىلػػو الص ػ را وكػػذا لال شيػػد يػػمثر ػػةلاً دةػػو فعاليػػة الحػػوض ودةػػو المنػػاطؽ ال ػػن ي ػػذيها ودةػػو نهػػر
الخوصر لخشؿ خاص.
شذلؾ لايف شمياض كطوؿ ابمطار دةو حوض نهر الخوصر لح ك ماشف كطولهاا ف ػن المنػاطؽ الوالعػة دػالن
الحوض يقدر معدؿ ال الط المطرا فيها دةو ليؿ المثاؿ لةمد ت 1111-1105لمػا يقػرك مػف ت 1771مةػـ لينمػا
يزيػػد معػػدؿ ال ػػالط ال ػػنوا فػػن محطػػة الموصػػؿ لػػرك مصػػلش ل ػػت 017مةػػـ لةمػػد ذا هػػاا وكػػذا ال لػػايف ي ػػهـ لخػػشؿ
ملاخر فن اير خصااص الحوض الم مثةة فن لايف خلشة الصرؼ الماان فن حواض روافد النهر الثانويةت. 51
اواذا ةامنا ف ممخراض مناخ العراؽ لـ يطر دةيش يير شلير منذ شثر مف ة آ ؼ نة مف اآلف ا ناداً ىلو را
لعض اللاحثيفت 07ا ىذ ظؿ المناخ مح ظاً لطالعش العاـ دوف يير لذرا فن خواصش ال ن ي ميز لها وكػو لػارد ممطػر
فػػن الخػ ػ ال وحػػار ل ػػاؼ ف ػػن الصػػيؼا فػ ػ ف ابمط ػػار لتخػػؾ شان ػػض خ ػػشؿ ىحػػدإ ك ػػـ المص ػػادر الراي ػػة ل ذي ػػة نه ػػر
الخوصر لالمياك.
ودةو الرمـ مف ابكمية الشلير ال ن شانض وما زاؿ خشةها ابمطار لنهر الخوصرا ى ا ف ثيركا يلقػو محػدوداً ىف
لـ يشف معدماً فن فصةن الصيؼ والخريؼا ومركوناً يحاً لشمياض ابمطار ال ن هطؿ دةو النهر وحوحشا لذلؾ شاف
لد مف عزيز القدر المااية لمصادر مياك النهر ابخرإ ليلقو النهر معظـ خهر ال نة م م اًر فػن لريانػشا و شثػر ةػؾ
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المصادر فعالية شانض مياك العيوف ال ن ان خرض منالعها دةو مخارؼ حوض النهرا وشاف اآلخوريوف شما يلدو كـ وؿ
مف فشروا ل و يو منالو ةؾ العيوف لزياد ىن الي ها مف المياك وحخها لا لاك نهر الخوصر ومدينة نينػوإ شمػا ي حػب
ذلؾ حقاً.
مياه العيون
ىلػػو لانػػك ابمطػػار عػػد ميػػاك العيػػوف المن خػػر منالعهػػا فػػن منػػاطؽ م رلػػة مػػف حػػوض نهػػر الخوصػػر مصػػد اًر راي ػاً
ومهم ػاً يح ػاً فػػن ذيػػة النهػػر لالميػػاكا ودةػػو الػػرمـ مػػف لةػػة المعةومػػاض الم ػػوفر فػػن النصػػوص الم ػػمارية دػػف شي يػػة
ا ػ تؿ ميػػاك العي ػوف وو ػػااؿ وظي هػػا فػػن عزيػػز القػػدر الماايػػة لنهػػر الخوصػػرا ى ا ف مػػا خػػارض ىليػػش لعػػض ش الػػاض
المةؾ يف – آخن – ريلػا لهػذا الخػ ف يمشػف ف يعطػن صػو اًر ل كميػة كػذا المصػدر المػاان ولاللهػد الشليػر الػذا لذلػش
شخاؼ منالو العيوف ال ن ذا النهر و و يعها لزياد حخ مياكها لا لاك نهر الخوصر وا ػ اد
المةؾ اآلخورا
ال و خػير
منها فن مخ ةؼ ملا ض الحيػا وفػن مقػدم ها ةليػة حالػة اب ارحػن الزراديػة والل ػا يف مػف الميػاك صػي اً وخػ ً
ىلػػو ذلػػؾ ىحػػدإ ش الا ػػشا ىذ ذشػػر لهػػذا الخصػػوصا و شخػػاؼ الميػػاك مػػف للػػاؿ مصػػرات 01لخػػمض دنػػال ال ػ ر
و ػ ػػةقض الللػ ػػاؿ ح ػ ػػو وصػ ػػةض ىلػ ػػو مدينػ ػػة تالمونػ ػػاشينن فولػ ػػدض دنػ ػػد المػ ػػدف دور دخ ػ ػ ار DurIshtarا وخػ ػػيلا نيلػ ػػا
Shibanibaا و ػولو Suluا ديونػاً فو ػعض يناليعهػا فصػارض نهػا اًر ...و حػ ض مياكهػا ىلػو ميػاك الخوصػر و رويػض لهػذك
المياك فن الخ ال وال صوؿ ابخرإ حقو ً مم د مف الخماؿ واللنوك مف المدينة ت . 05ومػف د ار ػة اللػاحثيف لموالػو كػذك
المػػدف المخػػار ىليهػػا فػػن الػػنص دػػتك ومػػا يقالةهػػا فػػن الولػػض الحاحػػرا فػ ف مولػػو دور دخػ ار دةػػو ابرلػػب قػػوـ دةػػو
طتلش اليوـ لرية تلاحزانن ت 00ال ن لعد نحو  5.1شـ خماؿ مرلن لعخيقةت 07ا و ف ت ؿ ليت الوالو دةو لعد  11شـ
ىلػو الخػماؿ الخػرلن مػف نينػػوإ كػو المولػو الػػذا شانػض دةيػػش المدينػة القديمػػة خػيلانيلاا وكػو يحػاً لريػك مػػف مولػو لريػػة
لاحزاننت 01ا ولالقرك منهما مولو مدينة ولو ال ػن مػف المػرلب نهػا مثػؿ مولػو تموصػؿ لػش وكػو ػؿ ثػرا لػديـ لػااـ
دةػػو ملػػرإ صػ ير خػػماؿ مرلػػن لػػاحزاننت . 06ومػػف الممشػػد ف ولػػش نظػػار المةػػؾ اآلخػػورا ولهػػودك نحػػو كػػذك الموالػػو
المن خر فن هؿ نينوإ لـ يشف د وياً دوف ا طتع م لؽ لها ومعرفة لولود منالو العيوف فيها رشز دند لادد للؿ
مصرا تللؿ لعخيقة حالياً و نها قوـ دةو ح اؼ ملرإ يلةك المياك مف الللػؿ دةػو مػدار ال ػنةت . 01ولػـ شػف ةػؾ
المنالو كن وحدكا ال ن شانض ذا نهر الخوصر لالمياكا ىذ ورد فن ش الاض المةؾ يف – آخن – ريلػا مػا يخػير ىلػو
ا شخػػاؼ مػػاشف خ ػػر شانػػض ن خػػر فيه ػػا منػػالو العي ػػوف وشػػاف لا مشػػاف ا ػ ػ ثمار مياكهػػا ل عزيػػز الق ػػدر الماايػػة لنه ػػر
الخوصر و يما لعػد ازديػاد طةػك الحالػة دةػو الميػاكا و شثػر المنػاطؽ ال ػن ولهػض ىليهػا ابنظػار لهػذا ال ػرض شانػض
ةؾ الوالعة ىلو الخػرؽ والخػماؿ الخػرلن مػف نينػوإا وممػا لػال فػن ىحػدإ ةػؾ الش الػاض ال ػن نقخػض فػن المولػو القريػك
مػػف مدينػػة تخػػنس ت 01ا نقػػر مػػا يػ نا وفػػن ذلػػؾ الحػػيف و ػػعض مدينػػة نينػػوإ و ػػيعاً دظيمػاً ...ولػػـ يشػػف بكةهػػا مػػال
ول انل اشلنػا Banbakabanا وخػلار يخػو Šapparišuا
يرووف لش زرودهـ ..ى ا ننػن روي هػا مػف ميػاك القػرإ م ػي ن  Masitiا
ود يػػف Dalayinا وريػػش – اينػػن Reš-Eniا و ػػولوا
وشػػار خػػمش ناصػػرا وشػػارنوراا وريمو ػػة Rimusaا وخ ػػا ¯atāا ا
ودور دخ ػ ػ ارا وخػ ػػيلانيلاا وا ػ ػػلري ار Isparirraا ولنلةيػ ػػنش Gingilinišا ونمللػ ػػا ن  Nampagāteو ػ ػػؿ Tilluا وآلػ ػػـ –
صو ن Alum-¹usiا ومف المياك فن دالن مدينػة خػدلي ن ¯adabitiا وح ػرض لهػا ثمانيػة دخػر لنػا لريػض الميػاك فيهػا
ىلػػو نهػػر الخوصػػر ...و يػػض لمعظػػـ ةػػؾ الميػػاك مػػف وا ػػط للػػاؿ ػػاست ... 01و ح ػ ض ىليهػػا ميػػاك الللػػاؿ م ػف اليمػػيف
ػر  Biturrāالق ػريل يف منهػػا وخػػيدض القنػػا لالحلػػار و ػػمي ها لنػػا ػػيف – آخػػن –
والي ػػار وميػػاك شوشنػ اػو Kūkunūا ولي ػ اا
ريلػػاا ولػػد لمعػػض ةػػؾ الميػػاك لعحػػها ىلػػو لعػػض و ػػير ها نحػػو العاصػػمة العظيمػػة مقػػر مةشػػن ال ػػن لػػـ عػػف ت حػػداً مػػف
لدادا المةوؾ تلاموا ل و يو رلااها و لميةها مف للؿ ...ت. 77
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ويمخر كذا النص شما كو واحب الو موالو مةك العيوف ال ن وصؿ ىليها المةؾ يف – آخن – ريلا ومف حػمنها
مػػا ػػلقض ا خػػار ىليػػش فػػن ػػهؿ نينػػوإ و لػػرإ مياكهػػا لميع ػاً نحػػو نهػػر الخوصػػر ومدينػػة نينػػوإ .ومػػف خػػتؿ د ار ػػة
اللاحثيف لةمدف والقرإ المذشور آن اً فقد خػرض ىلػو العديػد مػف ةػؾ المػدف والقػرإ القديمػة فػن الولػض الحاحػر ومعظمهػا
ي ـ لولود ديوف مال فيها لرا دةو مدار ال نةا وما زاؿ لعض ةؾ الموالو حمؿ مال مقارلة لمػا وردض ا خػار
ىليهػػا فػػن النصػػوص الم ػػمارية ومنهػػا دةػػو ػػليؿ المثػػاؿ لريػػة ترس العػػيف ال ػػن يقالةهػػا فػػن الػػنص الم ػػمارا ريػػش –
ايننت 71وكن قو دةو نهر خولاصنت 75لالقرك مف مصلش فن نهر الخوصرا وشذلؾ مولو ت لة لنلن الذا ي قػارك
ا مش مػو المقطػو ابوؿ لت ػـ القػديـ لنلةيػنشا وكػو دلػار دػف ػؿ ثػرا ي حػدد مولعػش لنػولن مدينػة دور – خ اػروشيف
تخر لاد الحالية دةو ح اؼ لدوؿ ص ير يرفد نهر الخوصر لالمياك دةو مدار ال نةت . 70ومػف الموالػو ابثريػة ال ػن
ي قارك ا مها يحاً مو ما ورد فن نص المةؾ يف – آخن – ريلاا لرية شانن شوشاا ولرية ليدوؿا ويقالةها فن الػنص
اآلخػػورا شوشنػ اػوا ولي ػ اػراا و ي ػ لعد لعػػض اللػػاحثيف ف القنػػا ال ػػن لةلػػض الميػػاك مػػف ةػػؾ المػػدف لػػديماً كػػن ذا هػػا اليػػوـ
مثؿ ل حد الروافد الراي ة لنهر روشت. 77
المحور الرابع
دوافع اىتمام اآلشوريين بنير الخوصر وسبل اإلفادة من مياىو
دوافع االىتمام بنير الخوصر

الدافع الزراعي
ي ػ ن فػػن مقدمػػة دوافػػو اك مػػاـ اآلخػػورييف لنهػػر الخوصػػرا ا فػػاد مػػف ميػػاك النهػػر لرم ػراض الزراديػػةا ىذ ف ػػشاف
مدينػة نينػوإ شػػانوا يع مػدوف فػػن ز اردػ هـ لالدرلػػة اب ػاس دةػو ابمطػػار دوف ميركػا مػػف المصػادر ابخػػرإ و خػار ىلػػو
ذلؾ المةؾ يف – آخن – ريلا فن ىحدإ ش الا ش ال ن ذشر فيهاا  ...شانض حقوؿ المدينة تنينػوإ مهمةػة لاحةػة ...لػـ
يشف بكةها مػال يػرووف لػش زرودهػـ فشػانوا يرفعػوف نظػاركـ ىلػو ال ػمال م ػ مطريها ...ت . 71ويمخػر كػذا الػنص ىلػو ف
اب ارحػػن الزراديػػة فػػن نينػػوإ للػػؿ ىلامػػة المخػػاريو ا رواايػػة الخاصػػة لالمةػػؾ ػػيف – آخػػن – ريلػػا شانػػض ع مػػد لخػػشؿ
ا ن دةو ابمطارا ودةو الرمـ مف كمي ها لهذا اللانك ى ا نها لـ شف ممف الحالة ال عةية مف المياك روال شافة
الم ػػاحاض الزراديػػة لمخ ةػػؼ مناطقهػػاا رلمػػا ل ػػلك لػػايف كطػػوؿ ابمطػػار و ذلػػذلها لػػيف منطقػػة و خػػرإا وبف معظػػـ
المحاصػيؿ الزراديػػة الصػػي ية كػن صػتً ع مػػد دةػو ابمطػػارا ف نػػش شػػاف لػد مػػف ولػػش ابنظػار نحػػو ا ػ ثمار ميػػاك
ابنهػػار لرم ػراض الزراديػػة و يصػػالها حيثمػػا شػػوف الحالػػة ىليهػػا ما ػػة وحػػرورية .ولػػـ يشػػف نهػػر الخوصػػر شمػػا يلػػدو
مػػمكتً لػػإلروال للػػؿ ىلامػػة المخػػاريو ا رواايػػة دةػػو ح ػ افش وشػػاف خػػلش مػػا يشػػوف ل ػواد منػػش ىلػػو لػػدوؿ ويخػػير ىلػػو ذلػػؾ
اللاحػ) حمػد و ػةا ويػذشر لهػذا الخػ فا مػف الواحػب ف نهػر الخوصػر شػاف و يػزاؿ خػلش لػواد منػش ىلػو لػػدوؿ را
فهػػو يحمػػؿ ميػػاك ال ػػيوؿ العارمػػة ىلػػو نهػػر دلةػػة ولػػـ يشػػف صػػالحاً ػ خدامش لػػدوؿ را ي ػػيطر دةػػو ال ػػهوؿ الملػػاور
روااها يحاً مما زاد فن دمقش وفن درلة انحدارك نحػو نهػر دلةػة خػ نش فػن ذلػؾ خػ ف ابوديػة ال ػن نحػدر مػف دػالن
الللػػاؿ و نصػػك فػػن النهػػر ت . 76ودةػػو الػػرمـ مػػف ابكميػػة اللال ػػة لنهػػر دلةػػة لةع ػراؽ دموم ػاً ومدينػػة نينػػوإ دةػػو ولػػش
الخصوصا ى ا ف نظػار المةػؾ ػيف – آخػن – ريلػا شانػض م ولهػة نحػو ميػاك نهػر الخوصػر ولػيس نهػر دلةػة ل ػلك
انخ ػػاض من ػػوك ابخيػػر دػػف م ػ وإ اب ارحػػن المحاذيػػة لػػش ممػػا شػػاف يحػػوؿ دوف ىمشانيػػة ا ػ اد مػػف مياكػػش لخػػشؿ
شليػػر لرم ػراض الزراديػػةت 71ا و ف ولػػود ديػػوف الشلريػػض الوالعػػة فػػن الح ػ ة المقالةػػة لمدينػػة نينػػوإ والقريلػػة مػػف النهػػر
درحػػض ميػػاك النهػػر لة ةػػو) و لػػدؿ مذالػػشت 71ا ممػػا شػػاف ي ػ ولك اللحػػ) دػػف مصػػدر لديػػد لإلفػػاد مػػف مياكػػشا و لػػرك
ا
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مصدر ماان لنهر دلةة كو نهر الخوصر الذا ذيػش منػالو العيػوف المن خػر حػمف حػوض النهػر والػذا يمشػف ا فػاد
مف مياكش فن خ و ملا ض الحيا .
الدافع الديني
لطالمػػا شػػاف ا د قػػاد ال ػػااد لػػدإ مةػػوؾ لػػتد ال ارفػػديف لػػديماً لػ نهـ من خلػػيف مػػف اآللهػػة و نهػػا وشةػ هـ فػػن حشػػـ اللخػػر
وشة هـ ل قديـ فحؿ الخدماض لخعولهـا ف ف معظـ ابدماؿ ال ن شانوا يقوموف لها ىنما شػانوا يل ػوف مػف ورااهػا ش ػك
مرحا اآللهة ورحاكا دنهـت 71ا ولح ك كذا ال صور ف ف العامؿ الدينن لد و ف يشوف حد المحرشاض اب ا ية ال ن
خلعض المةؾ يف – آخن – ريلا دةو ن يذ مخرودش ا رواان الحخـ فن نينوإ و وثيقش لالنص والصػور مػاـ اآللهػة
اآلخػوريةا ىذ شخػػؼ المنقلػػوف دنػػد المولػػو المعػػروؼ لا ػػـ تلافيػػاف ت 17ا القريػػك مػػف مدينػػة خػػنس ىذ لػػد القنػػا المعروفػػة
لا ـ تلنا يف – آخن – ريلا ت 11ا دف مخهد فنن من ذ ل ةوك النحض اللارز يمثؿ ددداً مػف صػور اآللهػة اآلخػورية
و مامهـ يقؼ المةؾ اآلخورا يف – آخن – ريلا لخخوع اوالو لانلهـ نقخض لعض ش الا ش تالخشؿ  0ا ومما لػال فػن
ىحػدإ ةػػؾ الش الػػاض لهػػذا الصػػددا ودنػػد فوكػػة القنػػا ال ػػن ح ر هػا وا ػػط للػػؿ ا ػػن نحػػض ػػض صػػور ل لهػػة العظيمػػة
ودونض كناؾ شؿ دمؿ ح ف لمض لش فن صالب نينػوإ و رشػض
اد ن و لمض مامها صور ن المةشية فن وحو خحوع ا
شؿ ذلؾ بلناان المةوؾ لةم قلؿ ت . 15و خؾ فن ف كذا النص يعزز ما لقض ا خار ىليش مف ف العامػؿ الػدينن شػاف
حد الدوافو المهمة فن دماؿ المةوؾ .ولة شيد يحاً دةو كمية كذا الدافو ومف لػاك قػديـ الخػشر والعرفػاف ل لهػة فقػد
ػؼ لعػػض الشهنػػة
حػػرص المةػػؾ ػػيف  -آخػػن  -ريلػػا ثنػػال اف ػػاع القنػػا دةػػو ىلامػػة طقػػس دينػػن لهػػذك المنا ػػلة وشةاػ ا
المخ صيف ل لرال ذلؾ الطقس شمػا يخػير ىلػو ذلػؾ فػن الػنص اآل ػنا ول ػ ب كػذك القنػا ر ػةض شاكنػاً مػف صػنؼ خػك
وشاكناً مف صنؼ شاؿ ...ت. 10
الدافع الدعائي
فحتً دف الدوافو المخار ىليها آن اً ف ف معظـ دماؿ المةػوؾ اآلخػورييف و ػيما اللػارزيف مػنهـ مثػاؿ المةػؾ ػوشة ن
ايخر تابوؿ والمةؾ يف – آخن – ريلا لدر عةؽ ابمر لالموحػوع خةػو مػف لانلهػا الػدداانت 17طالمػا
– آلؿ – اا
شاف ذلؾ يصك فن ثليض ةطة المةؾ ورمل ش فن ىظهار ىنلا از ش ال ن حققها ثنال مد حشمش وال لاكن لها مػاـ اآللهػة
و ً و ماـ خعلشا ول شوف اًر خالداً و ذشا اًر لنخاطا ش ختؿ العصور الم عاللةا ولعػؿ مػا خػار ىليػش المةػؾ ػيف – آخػن
– ريلػػا فػػن ىحػػدإ مدونا ػػش ال ػػن يط ػػو دةػػو مقػػدم ها طػػالو العظمػػة والقػػو يمشػػف ف يمخػػر ىلػػو كميػػة كػػذا الػػدافو فػػن
ولها ػػش و دمالػػش ال ػػن شػػاف يقػػوـ لهػػاا ونقػػر ممػػا لػػال فيػػش لهػػذا الصػددا وفػػن كػػذك ابيػػاـ ف ػػيف – آخػػن – ريلػػا مةػػؾ
آخور ورايس لميو ابمرال والذا دانض لش اللتد مف مخرؽ الخمس لم رلها لد قيض نينوإ و رويػض مػا يلاوركػا لميػاك
القنواض ال ن مرض ل خييدكا وزردض حدااؽ ورياحاً فيها لميو ابخلار المثمر شانض نلض فن الللاؿ ـ ال هوؿ ولػد
طةقض المياك ىلو ىذ لـ صػؿ ف حييػض مػزارع حػر لهػا المحػؿ و دػددض المػال لحقػوؿ الحلػوك المم ػد مػف وا ػط مدينػة
رليصت 11ونينوإ ...ت. 16

الدافع األمني
ىذا خػػذنا لنظػػر ا د لػػار ف شثػػر ال هديػػداض ال ػػن شانػػض عػػرض لهػػا مدينػػة نينػػوإ ػ ن مػػف لهػػة الخػػرؽا ف ننػػا
ن لعد يحاً ف يشوف العامؿ ابمنن و الدفادن كو مف العوامؿ ال ن دفعض ىلو ا ك ماـ لنهر الخوصر لة يطر دةو
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مياكػػش و وظيػػؼ لػػزل منهػػا فػػن قويػػة و عزيػػز الخنػػادؽ الدفاديػػة ال ػػن شانػػض حػػيط لالمدينػػة مػػف لانلهػػا الخ ػرلن و ػ ميف
حدودكا ثنال عرحها لة زو المح مؿ و الهلوـ الم الئت. 11
سبل اإلفادة من مياه نير الخوصر
إقامة السدود
لح ك المعةوماض الوارد فن لعض ش الاض المةؾ يف – آخن – ريلاا ف ف ولو مراحؿ مخرودش ا رواان ل لهيػز
مدين ػػة نين ػػوإ لالمي ػػاك شان ػػض ص ػػك ف ػػن شي ي ػػة ا ػ ػ ثمار مي ػػاك نه ػػر الخوص ػػر لاد ل ػػارك ابل ػػرك ىل ػػو نه ػػر دلة ػػة ومرش ػػز
المدينةت 11ا ورلما لؽ كذك المرحةة ال ن لد ض لعد داـ مف اريخ حشـ المةؾ يف – آخن – ريلا ا فػن حػدود 170
ؽ.ـ ليامش و ً ل نظيؼ و و يو ملرإ النهر المم د نحو ت 16شـ خماؿ مدينة نينػوإ اوالػو مصػلش دنػد نهػر دلةػةت 11ا
ى ا نش ول لك انخ اض م وإ من وك النهر ودرلة انحػدارك الخػديد ف نػش لػـ يشػف لا مشػاف ا ػ اد مػف مياكػش لخػشؿ
ملاخػػر وال ػػيطر دةيهػػا دوف ىلامػػة مخػػاريو الػػرا دةػػو حػ افش وفػػن مقدمػػة ذلػػؾ ال ػػدودا و خػػار ىلػػو ذلػػؾ المةػػؾ ػػيف –
آخن – ريلا فن ىحدإ ش الا ش وذشرا شانض مياك الخوصر لرا مف لديـ الػزمف فػن من ػوك واطػئ ولػـ يقػـ حػد مػف
آلاان ل ػدكا تحلزكػا ولػد لقيػض نحػدر ىلػو دلةػة تدوف ف ي ػ اد منهػا حػد ت . 67وكػذا الػنص يمخػر شمػا كػو واحػب
ىلػػو ف ولػػو الخط ػواض ال ػػن شػػاف ينل ػػن القيػػاـ لهػػا ػ ثمار ميػػاك نهػػر الخوصػػر شمػػف فػػن ىلامػػة ال ػػدود دةػػو النهػػر
لحصػػر مياكػػش وحلزكػػا ومػػف ثػػـ ال ػػيطر دةيهػػاا ويلػػدو ف المةػػؾ ػػيف  -آخػػن – ريلػػا كػػو وؿ مػػف لػػاـ لهػػذك الخطػػو
و نخ ددداً مف ال دود دةو نهر الخوصر ػ ثمار مياكػش وا ػ اد منهػاا ولعػؿ ال ػد الحلػرا الوالػو دةػو لعػد ت11
شـ قريلاً خماؿ مدينة نينوإ والقريك مف لرية لايلوخ يعػد مػف كػـ ال ػدود ال ػن لامهػا المةػؾ اآلخػورا ػيف – آخػن –
ريلا دةو نهر الخوصرت 61ا رلمػا لمولعػش الػذا ي صػدر دػالن النهػر و كمي ػش فػن نظػيـ حرشػة الميػاك و وزيعهػا و ػيما
لا لاك القنا ال ن ح ركا المةؾ دند مولو ال د وال ن درفض فن النصوص الم مارية لا ـ لنا شي يرا ت . 65ومػف لػؿ
حقيؽ ال رض الذا مف لةش نخول ال د شاف لد مف ولود نواظـ يطر حشـ لالميػاك دنػد النقطػة ال ػن يػدخؿ فيهػا
نهر الخوصر المدينةت 60ا ويرلب لعض اللػاحثيف ممػف لػاموا ل دمػاؿ ال نقيػك فػن مولػو ال ػد المػذشور ف ال ػؿ المولػود
حالياً لالقرك مف ال د رلما شاف يمثؿ لديماً المشػاف الػذا مػف ختلػش شػاف اآلخػوريوف يػديروف دمةيػة نظػيـ دخػوؿ الميػاك
ىلو نينوإت 67ا ومو ذلؾ ف ف القااميف دةو ىنلاز كذا المخروع لػـ يخرلػوا مػف ح ػالا هـ الهند ػية ف ي رشػوا ملػا ً فػن
ال د ل حويؿ ميػاك ابمطػار وال ػيوؿ العارمػة مػف ف خػذ طريقهػا لخػشؿ طليعػن ىلػو نهػر دلةػة دػف طريػؽ ملػرإ نهػر
الخوصر ابصػةن ولػيس شي ػيرات . 61شػذلؾ ين ػك ىلػو المةػؾ ػيف  -آخػن – ريلػا ليامػش ل نخػال ػد آخػر دةػو نهػر
الخوصر دند لرية الليةة الوالعة لالقرك مف ال ور الخرلن لنينوإا وشاف الهدؼ مف ىلام ش شما يلدو كو ال ػيطر دةػو
ميػػاك نهػػر الخوصػػر للػػؿ اخ ارلػػش مدينػػة نينػػوإ القديمػػةت 66ا وا ػ اد مػػف مياكػػش فػػن خػ و الملػػا ضا ومنهػػا رمل ػػش فػػن
ىنخال م نقو ومر و لةعديد مف الحيواناض وابخلار ال ن لةلها مف خارج لػتدكت 61ا و خػار ىلػو ذلػؾ فػن ىحػدإ ش الا ػش
ال ن ذشر فيهػاا وحلػزض ةػؾ الميػاك ل ػد يمنػو لثولهػا ف نخػ ض م ػ نقعاً طةقػض فيػش ولػالقرك منػش طيػور ليػرا وخنػازير
و يايؿ ...ولد لطعض خلار ال وض وال رو مف ن اج الحدااؽ والقصك النالض فػن الم ػ نقو وا ػ عمة ها فػن لنػال لصػرا
المةشن ت . 61وما زاؿ آثار كػذا ال ػد الحلػرا الم هػدـ ماثةػة لةعيػاف ىلػو يومنػا كػذا فػن منطقػة الليةػة ولػد صػلب مولعػش
اآلف داخؿ مدينة نينوإ لعد ال و و العمرانن لةمدينة مف لانلها ابي رت 61تالخشؿ . 7
آثار ل دود خر خخصض ما ليف د الليةة والنوراف مير واححة المعالـ وكن ح اج ىلػو
ىلو ذلؾ ف ف كناؾ يحاً اً
ت17
مزيد مف الد ار اض واللح) ل ثليض المعةوماض الدليقة حولها .
و خؾ فن ف لميو ال دود المقامة لديماً دةو نهر الخوصر فحتً دف كمي ها فن نظيـ ال يطر دةو ميػاك النهػر
شػػاف لهػػا الػػدور الشليػػر يحػاً فػػن درل خطػػر ال يحػػاف الػػذا شػػاف يهػػدد المدينػػة دةػػو حػػيف مػػر ا مامػاً شمػػا كػػو حػػاؿ ػػد
الموصؿ دةو ليؿ المثاؿ الذا شاف حد كداؼ ىنخااش كو الحد مف خطػر ال يحػاف دػف المنػاطؽ الو ػطو واللنوليػة
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مف العراؽت . 11و ي لعد لعػض اللػاحثيف ف يشػوف ػدمير ال ػدود المقامػة دةػو نهػر الخوصػر مػف للػؿ الميػدييف ال ػ از
وفيحاف النهر كو حد اب لاك ال ن همض فن اخ راؽ دفاداض مدينة نينوإ ومف ثـ قوطها ليد ابددالت. 15
ومف لؿ عزيز القدر المااية لنهر الخوصر مو ازدياد طةك الحالة دةو المياك ولةة الم ػوفر منهػا مػاـ ال و ػو فػن
ىحيال ابراحن والل ا يف الزراديةا فقد عو المةؾ يف – آخن  -ريلا للهود محنية ىلو ا ػ ثمار ميػاك نهػر ال اشومػؿ
ومنػػالو العيػػوف ال ػػن شانػػض ذيػػشا و ولػػو ابدمػػاؿ الحػػخمة ال ػػن لػػاـ لهػػا ل حقيػػؽ كػػذا الهػػدؼ كػػو لنااػػش ػػداً حػػال اًز مػػف
الحلر دةو نهر ال اشومؿ دند محيؽ لافياف القريك مػف مدينػة خػنس ػال ة الػذشرا شػاف الهػدؼ اب ػاس منػش كػو حلػز
مياك النهر والعيوف ال ن ذيش ماـ ال د و شويف خلش ما يشوف لخزاف شلير لمو فيش المياكا ومنش ي ـ نقةها دف طريؽ
لنا مااية ىلو نهر الخوصرت. 10
حفر القنوات المائية
ت17
قناة كيسيري
ػلقض ا خػػار ىلػػو ف المرحةػػة ابولػػو حػمف مخػػروع المةػػؾ ػػيف – آخػػن – ريلػا ا روااػػن فػػن نينػػوإ حػػمنض ىلػػو
لانك ىنخال ال دود دةو نهر الخوصرا القياـ لح ر لنا مااية دند حد ال دود الوالعة دالن نهر الخوصر درفض فػن
المصػػادر اآلخػػورية لا ػػـ لنػػا شي ػػيرا ت 11ا و عػػد كػػذك القن ػا مػػف لػػرز القن ػواض ال ػػن وردض ا خػػار ىليهػػا حػػمف ةػػؾ
المرحةةا ويلدو ف مف اب لاك الراي ة ال ن دفعض المةؾ ىلو ح ر كذك القنا كو انخ اض من وك نهر الخوصر وددـ
اد منش روال الحقوؿ والل ا يف الزرادية القريلة مف ح افش و يما ةػؾ الوالعػة مػف لهػة ال ػركا وبلػؿ
ىمشانية ا
ذلؾ شاف لد مف ح ر لنا خذ الميػاك مػف مػاـ ال ػد و ػير لهػا لمحػاذا نهػر الخوصػر مرلػاًن ىلػو مدينػة نينػوإ ومػف
ختلهػػا شػػاف ي ػ ـ ىروال معظػػـ الحقػػوؿ والل ػػا يف الوالعػػة حػػمف م ػػاركا و القريلػػة منهػػات 16ا وي وحػػب ذلػػؾ مػػف ىحػػدإ
ش الاض المةػؾ ال ػن خػار فيهػاا  ...ولشػن يعمػروا الل ػا يف وزدػض اب ارحػن القريلػة مػف المدينػة ىلػو مقاطعػاض ...دةػو
مػواطنن نينػػوإ ومةشػ هـ ىياكػػا ولشػػن لعػػؿ ةػػؾ الل ػػا يف دػػامر وزاكيػػة ح ػػرض لنػػا ل ػػموس مػػف حديػػد مم ػػد مػػف الػ تؿ
والودياف مف مدينة شي يرا ىلو هوؿ نينوإ ولعةض مال القنا يلرا فن الخوصر م افة تنصػؼ ليػرو ا ت 16شػـ
ثـ ح رض والن رع ىلو الل ا يف مف ةؾ القنا ت 11تالخشؿ . 1
قناة سين – آخي  -أريبا
مػػف الممشػػد ف ال ػػد الػػذا لامػػش المةػػؾ ػػيف – آخػػن – ريلػػا دةػػو نهػػر ال اشومػػؿ والمخػػار ىليػػش آن ػاً لػػـ يشػػف ليحقػػؽ
ال رض الذا مف لةش ليـ دوف ولود لنا مااية خذ المياك مف ماـ ال د فن اللانػك ال رلػن لنهػر ال اشومػؿ و ػير لهػا
نحػػو نهػػر الخوصػػر ومنػػش ىلػػو مدينػػة نينػػوإا ولػػد وردض ا خػػار ىلػػو كػػذك القنػػا فػػن ىحػػدإ ش الػػاض المةػػؾ ىذ نقػػر لهػػذا
الخصػػوصا  ...وح ػػرض لهػػا ت ا نينػػوإ ثمػػانن دخػػر لنػػا لريػػض الميػػاك فيهػػا ىلػػو نهػػر الخوصػػر ...و ػػميض القنػػا
لا من ت . 11و خؾ فن ف كذك القنا ال ن ال رف ا مها لا ـ المةػؾ خخصػياً لػد نالػض خػهر وا ػعة شثػر مػف ميركػا مػف
القنواض رلما ل لك مي هاا فحتً دف شونهػا حػخـ و طػوؿ لنػا نلػزض حػمف المخػروع ا روااػن الخػاص لالعاصػمة
القديمة نينوإت 11ا ىذ لح ك المعةوماض الم وفر ف ف طػوؿ القنػا انطتلػاً مػف نقطػة مخػرودها دةػو نهػر ال اشومػؿ القريػك
ت17
هال لمدينة نينوإ يقدر لنحو ت 17شـ ت 11تالخشؿ  6ا اوانها حمف م اركا شانض مر لالعديد
مف لرية تلروانش
وان ً
ت15
مػػف القػػرإ ومنهػػاا ل ػػشا لي ػرافا مامرخػػافا لالص ػركا ليػػض نػػارا محمػػودافا مقلػػؿا شندالػػةا خي خػػيريف  .ودةػػو لعػػد
شيةوم ر ونصؼ مف لرية خي خيريف دثر المنقلوف دةو معلر لةقنا ـ مف ختلش ا د ؿ دةو درض القنا فػن ذلػؾ
ػر ت . 10ومػف لػؿ ال ػيطر دةػو ميػاك القنػا لهػزض فوكػة القنػا لنػاظـ ولوالػة ل نظػيـ شميػاض الميػاك
المولو لنحػو ت 11م اً
ال ن لرا فن القنا وشاف ي حشـ لآلية كذا الناظـ خخص م موؿ دف ذلؾ ي ػولو مهمػة فػ ب النػاظـ ومة ػش شةمػا طةػك
ابمر ذلؾ وشةما ددض الحالة ىلو نظيـ ان يالية المياك نحو القنا ت. 17
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ىلػو ذلػػؾ فػ ف الد ار ػػاض الحديثػػة ذاض العتلػػة لنهػػر الخوصػر فػػادض شػػذلؾ ولا د مػػاد دةػػو الصػػور ال و ومرافيػػة مػػف
اللو ف منطقة فايػد والم ارشػز القريلػة منهػا شانػض مػف حػمف المنػاطؽ ال ػن ولهػض ىليهػا ابنظػار لػديماً ػ ثمار ميػاك
العيػػوف فيهػػا و ػػييركا دلػػر لن ػواض لنول ػاً لا لػػاك مدينػػة نينػػوإا ودةػػو الػػرمـ مػػف لةػػة المعةومػػاض ال ػوارد فػػن النصػػوص
الم مارية دف مال ةؾ القنواض ال ن مف ختلها شاف ي ـ ىيصاؿ مياك ديوف ةؾ المناطؽ ىلو نهر الخوصػر و نهػا لػـ
نؿ ابكمية ال ن نال ها القنػواض ػال ة الػذشر مثػؿ لنػا شي ػيرا ولنػا ػيف – آخػن – ريلػا مػف ىذ ال ػدويف وال وثيػؽ فػن
ش الاض المةؾا ى ا ف آثار لعض ةؾ القنواض ما يزاؿ ىلو ول نا الحاحر ماثتً لةعيػاف حػمف م ػار خطهػا القػديـا وكػذا
يمشػػد لتخػػؾ الػػدور المهػػـ الػػذا شانػػض مديػػش ةػػؾ القنػواض فػػن نقػػؿ ميػػاك ةػػؾ المنػػاطؽ اوايصػػالها ىلػػو ىذ يلػػك ف صػػؿ
ومنها شما يلدو ىلو نهر الخوصرت 11تالخشؿ . 1
وا ػ ناداً ىلػػو مػػا ػػلؽ درحػػش مػػف معةومػػاض فػػن حػػول النصػػوص الم ػػماريةا ف ػ ف نهػػر الخوصػػر يعػػد مػػف ابنهػػار
القديمػػة المهمػػة ال ػػن ولهػػض نظػػار اآلخػػورييف ىليػػش لإلفػػاد مػػف مياكػػش اوالامػػة المخػػاريو ا رواايػػة دةػػو ح ػ افشا ولعػػؿ
ا ك مػػاـ لهػػذا النهػػر يمشػػف فػػن كميػػة مولعػػش الل ارفػػن لالن ػػلة لمدينػػة نينػػوإ ونهػػر دلةػػةا وشػػذلؾ لػػرك منػػاطؽ لهي ػزك
لالميػػاك العذلػػة ممثة ػةً لمنػػالو العيػػوف الوالعػػة حػػمف مخػػارؼ حػػوض النهػػر اوامشانيػػة الوصػػوؿ ىليهػػا شمػػا فعػػؿ ذلػػؾ المةػػؾ
اآلخورا يف – آخن – ريلا دندما وصؿ ىلو العديد مف ةؾ المنالو وو ػو فيهػا لزيػاد ىن الي هػا مػف الميػاك و وظي هػا
ليس فقط فن عزيز القدر المااية لنهر الخوصر اوانما يحاً روال العديد مف الم احاض الزرادية ال ن شانض قو حمف
م ار القنواض ال ن نخاض لهذا ال رض ومنها ىلو نهر الخوصر.

الشكل ()9
مخطط يبين تخصر نير الخوصر بعد اختراقو الجدار الشرقي لمدينة نينوى القديمة
عن :سيتون لويد ،آثار بالد الرافدين ،ص.111
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الشكل ()1
الحدود الجغرافية لحوض نير الخوصر
عن :ميدي الصحاف وكاظم موسى ،ىيدرومورفومترية حوض رافد الخوصر ،مصدر سابق ،ص.15

الشكل ()1
مشيد بالنحت البارز يمثل عدداً من اآللية اآلشورية والممك سين – آخي – أريبا
()86
نفذ عند فوىة قناتو في نير ال َكومل بالقرب من قرية خنس
عنAndre Parrot, Nineveh and Babylon, (France: 1961), P. 73. :
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الشكل ()1
البناء الحجري المتبقي من سد الجيمة

عن :طارق عبدالوىاب مظموم  ،نينوى ،مصدر سابق ،ص.81

الشكل ()5
خارطة توضح مسار قناة كيسيري
تعريب الباحث عن:

Jason UR, Sennacherib's Northern, Op. Cit., P. 321
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الشكل ()6
خارطة تخطيطية توضح بداية قناة سين – آخي – أريبا ومسارىا باتجاه نير الخوصر
عن :أحمد سوسة ،تاريخ حضارة وادي الرافدين ،ج ،1ص.919
ممتاي

الجراحية

باندواي

فايدة

وادي الممح

الخوصر
خرسباد
بعشيقة
بيال

كرمميس

اليوامش

بازوايا
الجيمة
يارمجة

دجمة
اسكي موصل

الشالالت
شريف خان
نينوى

موصل

الشكل ()7
خارطة توضح بعض القنوات اآلشورية غرب الخوصر
تعريب الباحث عن.Edzard, Op. Cit., P. 406 :

(1) A. Kirk Grayson, Assyrian Rulers of the Early First Millennium BC, (1114-859 BC), Vol. 2, Part. 1, (Torento: 1991),
PP. 55, 67, 68, (R.MA).
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( )1نائللل حنللون ،مللدن قديمللة ومواقللع أثريللة – دراسللة فللي الجغرافيللة التاريخيللة لمع لراق الشللمالي خللالل العصللور اآلشللورية( ،دمشللق:
 ،)1119ص.969
(3) D.D. Luckenbill, The Annals of Sennacherib, (Chicago: 1924), PP. 114-124.

( )1عامر سميمان ،تأصيل أسماء أنيار العراق الرئيسة ،مركز دجمة لدراسات وتصاميم مشاريع الري( ،موصل ،)9991 :ص.5
( )5جمال بابان ،أصول أسماء المدن والمواقع الجغرافية ،ج ،9ط( ،1بغداد ،)9989 :ص.917
( )6يقصلد بالمغللات العاربلة ،لغللات العلرب القللدماء اللذين سللكنوا الجزيلرة العربيللة ملن األكللديين والكنعلانيين واآلراميللين والعبلريين وغيللرىم،
وانضوت لغاتيم جميعاً ََ ضمن عائمة لغوية أطملق عمييلا اسلم (المغلات العاربلة) .ينظلر لممزيلد علن ىلذا الموضلوع :علامر سلميمان،
المغات العاربة ،لغات العرب القدماء ،مجمة المجتمع العممي العراقي ،مجمد ( ،)59ج ،1بغداد ،1111 :ص.91-75
( )7تق أر أيضاً باجباري أو بيت جباري وىي تسلمية آراميلة تعنلي ردار أو ملوطن الجبلابرةر ،والتسلمية تطملق عملى قريلة قديملة واقعلة إللى
الشلرق مللن مدينللة الموصللل بنحللو ميللل منيللا مللا بللين سللور نينللوى والموصللل ،وكللان نيللر الخوصللر يمللر مللن تحللت قناطرىللا .ينظللر:
كوركيس عواد ،تحقيقات أثرية تاريخية بمدانية شرق الموصل ،مجمة سومر ،مجمد ( ،9969 ،)97ص.18
( )8شياب الدين أبي عبداهلل ياقوت بن عبداهلل الحموي الرومي البغدادي ،معجم البمدان ،مجمد (( ،)1بيروت :دس) ،ص.604
( )9مللن المعللالم األثريللة الميمللة فللي مدينللة نينللوى يقللع إلللى الشللمال مللن نيللر الخوصللر يبملله طولللو نحللو كيمللومتر واحللد وعرضللو نصللف
كيمومتر وارتفاعو في أعمى نقطلة نحلو  19متل ارً علن مسلتوى سلطح البحلر ،وكمملة (قوينجلق) ىلي كمملة تركيلة مركبلة ملن كممتلين
(كلوي) وتعنلي القريللة و(انجلك) ىللم جماعلة مللن التركملان نزللوا خرائلب نينلوى وسللمي التلل باسللميم .ينظلر :طللارق مظملوم ،نينللوى،
(بغداد ،)9979 :ص.97
( )91محمد بن أبي بكر عبدالقادر الرازي ،مختار الصحاح( ،كويت ،)9981 :ص.977
( )99مللن أبللرز الممللوك اآلشللوريين وىللو ابللن وخميفللة الممللك آشللور – ريللش – ايشللي حكللم لممللدة مللن ( 9177-9995ق.م) وحقللق
إنجازات ميمة في مدة حكمو سياسياً وعسكرياً وعمرانياً .ينظر :ىاري ساكز ،قوة آشور ،ترجمة :عامر سميمان( ،بغلداد،)9999 :
ص.919-91
(12) RIMA, Vol. 2, Part. 1, P. 55; Dietz Otte Edzard, Reallexikon der Assyriologie und vorderasiatischen Archaologie,
Neunter Bands, (Berlin: 1998), P. 403.

( )91فوزي رشيد ،نظم اإلرواء في العراق القديم ،مجمة آفاق عربية ،عدد ( ،9985 ،)9ص.99
( )91من ضمن المواقع األثرية التي طالتيا بعض فرق التنقيب األجنبية في نينوى عام  9989ىلو جلدار نيلر الخوصلر ،وكشلفت تملك
التنقيبات عن موقعين ميمين عند الجدار إحدىما كان يمثل عمى األرجح بقايا رصيف الميناء .ينظر:
Mlouise Scott and John Magginnis, Nots on Nineveh, Iraq, Vol. 52, 1990, P. 68.
(15) RIMA, Vol. 2, Part. 1, P. 67.
(16) Ibid, P. 67-68.
(17) Ibid, P. 68.

( )98صالح حميد الجنابي ،جغرافية منطقة الموصل ،موسوعة الموصل الحضارية ،ج ،9موصل ،9999 ،ص.64
( )99ينظر :المحور الثالث والرابع من ىذه الدراسة.
( )11تناولت ىذه الدراسة حوض نير الخوصلر معتملدة عملى التقانلة الحديثلة باسلتخدام معطيلات التحسلس النلائي وبرنلامجي Arc Gis
 .Vg. 3(9) WMS V7.1لممزيد من المعمومات ينظر :بسمة عبدالمنعم محمد صالح الجوادي ،تطابق الخلرائط البيئيلة لحلوض وادي
الخوصر باستخدام نظم المعمومات الجغرافية – دراسة للدعم القلرار الييلدرولوجي ،رسلالة دبملوم علالي( ،موصلل ،)1199 :ص-9
.917
( )19يقللع شللرقي الموصللل عمللى بعللد ( 11ميللل) ويبملله ارتفاعللو نحللو (9111م) ،وتسللميتو جللاءت مللن شللكل الطبقللات الصللخرية فللي
منحدراتو إذ تظير ىاوية بشكل متناسق ،وفضالً عن ىذه التسمية فيو يعرف أيضاً في السريانية باسم جبل (ألفلاف) وجبلل متلي.
ينظر :كوركيس عواد ويعقوب سركيس ،أصول أسماء مدن وقرى عراقية( ،بيروت ،)1119 :ص.68
( )11بمدة قديمة واقعة شمال مدينة الموصل بمسافة ( 19ميل) في لحف جبل ألقوش واسم البملدة آراملي وربملا ملأخوذ ملن كمملة رأيلل
قشتير وتعني راهلل قوسير .ينظر :كوركيس عواد ويعقوب سركيس ،أصول أسماء مدن ،المصدر السابق ،ص.11-96
( )11اسم آرامي مكون من لفظتين (تل) و(كيفا) وتعني (تل الحجارة) وتقع تمكيف شمالي الموصلل بمسلافة ( 9ميلل) .المصلدر نفسلو،
ص.61
( )11قرية شمالي الموصل عمى بعد ( 11ميل) أسميا آرامي ويعني (التل المنتصب) .المصدر نفسو ،ص.44-46
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( )15بسللمة عبللدالمنعم ،تطللابق الخللرائط ،المصللدر السللابق ،ص9؛ ميللدي الصللحاف وكللاظم موسللى ،ىيدرومورفومتريللة حللوض رافللد
الخوصر – دراسة في الجيومورفولوجيا التطبيقية ،مجمة الجمعية الجغرافية العراقية ،عدد ( ،)15-11بغداد ،9991 :ص.18
( )16بسمة عبدالمنعم ،تطابق الخرائط ،المصدر السابق ،ص.69
( )17صالح حميد الجنابي ،الخصائص الجغرافية الموضعية لمدينلة الموصلل ،مجملة الجمعيلة الجغرافيلة العراقيلة ،علدد (،9996 ،)11
ص.98
( )18الجدول مأخوذ من بسمة عبدالمنعم ،تطابق الخرائط ،المصدر السابق ،ص.99
( )19ميدي الصحاف وكاظم موسى ،ىيدرومورفومترية حوض رافد الخوصر ،المصدر السابق ،ص.19
( )11ينظلر :فاضلل بلاقر الحسليني ،تطلور منلاخ العلراق عبللر األزمنلة الجيولوجيلة والعصلور التاريخيلة ،مجملة الجغرافيلة العراقيلة ،مجمللد
( ،9978 )91ص188؛ جابر خميل إبراىيم ،البيئة الجغرافية وأثرىا في وحلدة حضارة بالد الرافدين ،وقااع دادوة وحادة حضاارة
بالد الرافدين( ،بغداد ،)1006 :ص61-61؛ فاروق ناصر الراوي ،المناخ في النصوص المسمارية ،بحث غير منشور.
( )19تعرف جبال ُمصري  Musriفي الوقت الحاضر باسم جبل بعشيقة وعنده تنتشر عدد من منابع العيون الميمة مثل عين بعشيقة
وبحزاني والفاضمية .ينظر:
Jason ur, Senna Cheribs Northern Assyria Canal's New Insights from Satellite Imagery and Aerial Photograph, Iraq,
Vol. LXVII, Part. 1, 2005, P. 323.
;(32) D.D. Luckenbill, The Annals, Op. Cit., PP. 114-115

فؤاد سفر ،أعمال اإلرواء التي قام بيا سنحاريب ،مجمة سومر ،مجمد ( ،)1ج ،9917 ،9ص.81
( )11قرية كبيرة تابعة لناحية بعشيقة عمى بعد ( 96ميالً) شرقي الموصل ،أسميا في السريانية يعنلي ربيلت حزيلانير أي رمحلل الرؤيلة
والمشيدر .كوركيس عواد ويعقوب سركيس ،أصول أسماء مدن ،المصدر السابق ،ص.15-11
( )11بعشيقة لفظة سريانية تعني ربيت الظالم أو الفاسدر أو ربيلت المنكلوبينر تبعلد نحلو ( 96مليالً) شلرقي الموصلل وىلي مركلز ناحيلة
تابعة لقضاء الموصل .كوركيس عواد ويعقوب سركيس ،أصول أسماء مدن ،المصدر السابق ،ص.15-11
( )15نائل حنون ،مدن قديمة ومواقع أثرية ،المصدر السابق ،ص.971-971
( )16المصدر نفسو ،ص.989
( )17المصدر نفسو ،ص.971-971
( )18مدينة واقعة إلى الشمال الشرقي ملن بملدة علين سلفني بنحلو عشلرة كيملومترات وىلي ملن قلرى قضلاء الشليخان القريبلة ملن موقلع
بافيان ،عرفت في العصر اآلشوري الوسيط باسم ر ُخنوسار وفي العصر اآلشوري الحديث ر َخنوسار بفتح الخاء ،وما تلزال إللى وقتنلا
الحاضر تعرف بإسم خنس .نائل حنون ،مدن من بالد الرافدين خمّدىا التاريخ ،مجمة ما بين النيلرين ،علدد (،9991 ،)76-75
ص995-991؛ كوركيس عواد ،تحقيقات أثرية ،المصدر السابق ،ص.75
( )19يعتقد الباحثان ياكبسون ولويد أن التسمية الحالية لمنطقة دوسكي الواقعة ضمن حدود دىوك ىي تسمية مأخوذة من جبلال تلاس
أودوس التللي وردت فللي نللص الممللك سللين – آخللي – أريبللا .نقلالً عللن أحمللد سوسللة ،تللاريخ حضللارة وادي الرافللدين ،ج( ،1بغللداد:
 ،)9986ىامش ص.911
(40) D.D. Luckenbill, Historical Records of Assyria, from Sargon to the End, Vol. 11, PP. 149-150, (ARAB).
(41) J. Read, Studies in Assyrian Geography, in Revued Assyriologie, LXXII, Paris, 1978, P. 158 (RA).

( )11يعد نير شوباصي أحد روافد نير الخوصر الذي ينبع من المنطقة التي تتوسط جبمي بعشليقة ومقملوب ويصلب فلي نيلر الخوصلر
إلى الشمال من مدينة خرسباد الحالية .نائل حنون ،مدن قديمة ومواقع أثرية ،المصدر السابق ،ص.985
(43) J. Read, Op. Cit., P. 157.

( )11نائل حنون ،مدن قديمة ومواقع أثرية ،المصدر السابق ،ص.985
(45) ARAB, Vol. 11, P. 149.

()16
()17
()18
()19

أحمد سوسة ،مشروع سنحاريب إلرواء منطقة نينوى ،مجمة المجمع العممي العراقي ،عدد ( ،9969 ،)9ص.971
فوزي رشيد ،نظم اإلرواء فلي العلراق القلديم ،مجملة آفلاق عربيلة ،علدد ( ،9985 ،)9ص99؛ ىلاري سلاكز ،قلوة آشلور ،المصلدر
السابق ،ص.911
طارق مظموم ،مشروع إرواء نينوى ،مجمة النفط والتنمية ،عدد ( ،9989 ،)8-7ص.91
ىاري ساكز ،عظمة بابل ،ترجمة :عامر سميمان( ،موصل ،)9979 :ص.115
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( )51قرية صغيرة واقعة ضمن قضاء الشيخان وىي قريبة من نير ال َكومل الذي يصب في نير الخازر وقد اكتسبت شيرة واسعة بسبب
موقعيا القريب من المنحوتات اآلشورية التي نحتت في صخور عمى مجرى نير ال َكومل .ينظر :كوركيس عواد ويعقوب سلركيس،
أصول أسماء مدن ،المصدر السابق ،ص.17
( )59فؤاد سفر ،أعمال اإلرواء ،المصدر السابق ،ص.89
( )51المصدر نفسو ،ص.89
( )51المصدر نفسو ،ص.81
( )51عن ىذا الموضوع ينظر :أزىار ىاشم شيت ،الدعاية واإلعالم في العصر اآلشوري الحديث ( 691-999ق.م) ،أطروحلة دكتلوراه
غير منشورة( ،موصل.)1111 :
( )55مدينة آشورية تقع عمى بعد ثمانية كيمومترات إلى الشلمال الغربلي ملن نينلوى وأطالليلا اليلوم يشلغمو تلل أثلري يحليط بلو علدد ملن
القللرى الصللغيرة أىميللا شللريخان والرشلليدية .ينظللر :عللامر سللميمان ،اآلثللار الباقيللة ،موسللوعة الموصللل الحضللارية ،ج( ،9موصللل:
 ،)9999ص.517-515
(56) ARAB, Vol. 11, P. 150.
(57) Simo Parpola and M. Whiting, Proceedings of the 10th Anniversry Symposium of the Neo-Assyrian Text Corpus
Project, (Helsinki: 1995), P. 319.
(58) David Oates Studies in the Ancient History of Northern Iraq, (London: 1968), P.50.

( )59فؤاد سفر ،أعمال اإلرواء ،المصدر السابق ،ص.81
(60) D.D. Luckenbill, The Annals, OP. Cit., P. 114.

( )69طارق مظموم ،مشروع إرواء نينوى ،المصدر السابق ،ص.91
( )61سيتم تناول القناة في الصفحات الالحقة من ىذا المحور.
(63) Dietz Otte Edzard, Op. Cit., PP. 399-400.

( )61طارق مظموم ،مشروع إرواء نينوى ،المصدر السابق ،ص.91
( )65أحمد سوسة ،مشلروع سلنحاريب ،المصلدر السلابق ،ص976-971؛ ابتيلال علادل الطلائي ،مشلروع سلنحاريب اإلروائلي إليصلال
الماء إلى عاصمتو نينوى ،مجمة التربية والعمم ،مجمد ( ،)91عدد ( ،1116 ،)9ص.89-81
(66) Dietz Otte Edzard, Op. Cit., P. 406.
(67) David Oates, Studies, Op. Cit., P. 49.

( )68فؤاد سفر ،أعمال اإلرواء ،المصدر السابق ،ص.81
( )69نجيب خروفلة ،الملوارد المائيلة وأثرىلا فلي وحلدة الحضلارة فلي العلراق ،وقلائع نلدوة وحلدة حضلارة بلالد الرافلدين( ،بغلداد،)1119 :
ص.15
( )71طارق مظموم ،مشروع إرواء نينوى ،المصدر السابق ،ص.91
( )79صالح حميد الجنابي ،جغرافية منطقة الموصل ،المصدر السابق ،ص.97
( )71ىاري ساكز ،قوة آشور ،المصدر السابق ،ص971؛ صباح حميلد ،نينلوى خلالل عصلر السلاللة السلرجونية ( 691-719ق.م)،
رسالة ماجستير غير منشورة( ،موصل ،)1111 :ص91؛ ذنون محمد ،نير الخوصر بين حضلارة األجلداد مواىملال األحفلاد ،مقلال
مسحوب من االنترنت عمى الموقع.www.qf.org.qa/iobs :
( )71أحمد سوسة ،مشروع سنحاريب ،المصدر السابق ،ص.977
( )71كممة تعني بحسب رأي بعض الباحثين تعني سد أو حاجز ،وربما منيلا اشلتق اسلم البملدة والقنلاة .نقلالً علن أحملد سوسلة ،تلاريخ
حضارة ،ج ،1المصدر السابق ،ص.915
( )75يرجح بعض الباحثين المختصين إن موقع قناة كيسيري التلي ورد ذكرىلا فلي كتابلات المملك سلين – آخلي – أريبلا يمكلن أن يكلون
في الوقت الحاضر (تل يمتو) الذي يبعد عن مدينة نينوى نحلو ( 96كلم) باتجلاه أعلالي نيلر الخوصلر ،وىلذه المسلافة تكلاد تكلون
ذاتيا التي تقطعيا مياه القناة والمقدرة في النص المسماري بنحو (واحد ونصف بيرو) أي ساعة مضلاعفة ونصلف السلاعة ،وىلي
تعادل نحو ( 96كم) .وىذا الرأي قد يكون األكثر دقة في تحديد الموقع استناداً إلى بعض األدلة اآلثارية من الرأي اللذي يقلول إن
مدينة كيسيري ربما تمثل أطالليا اليوم إحدى التالل المحيطة بمنطقلة الشلالالت التلي تبعلد نحلو ( 91كلم) إللى الشلمال ملن مركلز
المدينة .حول ىذه اآلراء ينظر :نائل حنون ،مدن قديمة ومواقع أثرية ،المصدر السابق ،ص.991-991
( )76أحمد سوسة ،مشروع سنجاريب ،المصدر السابق ،ص.971
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;(77) ARAB, Vol. 11, P. 149

فؤاد سفر ،أعمال اإلرواء ،المصدر السابق ،ص.81
(78) ARAB, Vol. 11, P. 149.
(79) David Oates, Studies, Op. Cit., P. 51.

( )81كذلك تجدر اإلشارة إلى أن أضخم القناطر التي أقاميا اآلشوريون ضمن مشروع الممك سين – آخلي – أريبلا اإلروائلي فلي نينلوى
كانت تمك الواقعة بالقرب من قرية جروانة وعرفت باسميا (عبارة جروانة) .لممزيد من المعمومات عن ىذا الموضوع ينظر:
Thorkild Jacobson and S. Lioyd, Sennacherib's Aqucduct at Jerwan, (Chicago: 1935).

( )89كويندولين اليك ،معجم عمارة الشرق األدنى القديم ،ترجمة :غسان طو( ،ماليزيا ،)1111 :ص.171
( )81أحمد سوسة ،مشروع سنحاريب ،المصدر السابق ،ص.977
( )81المصدر نفسو ،ص.977
( )81أحمد سوسة ،تاريخ حضارة وادي الرافدين ،ج ،1المصدر السابق ،ص.919
( )85لممزيد من المعمومات ينظر:
Jason ur, Op. Cit., PP. 325-334; David Oates, Studies, Op. Cit., P. 51.
(86) Andre Parrot, Nineveh and Babylon, (France: 1961), Translated by Stuart Gilbert and James Emmons.
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