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المجمة التي تيدف إلى تشجيع األبحاث العممية المقدمة من اآلثاريين المتخصصين بمغات بالد

الرافدين وحضارتيا ونشرىا وفق المعايير العممية .نقدم في ىذا العدد مجموعة متميزة من

اإلسيامات العممية كتبيا أساتذة يعممون في حقل آثار بالد الرافدين وحضارتيا في عصورىا
الممتدة من االلف السادس قبل الميالد مرو ار بالحضارات السومرية واألكدية واآلشورية وفترات

الحكم االجنبي ثم العصور اإلسالمية .نممل ان يجد القار الكريم ما يصبو إليو من معرفة آثارية
وحضارية .ان نشر ىذه البحوث سيسيم في تعزيز الثقافة اآلثارية التي تساعد في توعية االنسان

بمىمية اآلثار والتراث ،كما انيا ممك لإلنسانية ودروس يفاد منيا االن ومستقبال ،مع االخذ

بالحسبان اليجمة الشرسة التي حمت بآثارنا من عمميات نيب واعمال حفر عشوائية وغير

مشروعة اسيمت في تشويو الموقع األثري اوال ومن ثم نيب محتوياتو وتيريبيا خارج العراق.
وأخي اًر ما حل بآثار مدينتي نينوى والنمرود ومحتويات متحف الموصل كميا دليل قاطع عمى
وجود أيد خفية ممنيجة ومدربة عممت عمى تدمير الحضارة اآلشورية والتي امتدت لما يقرب من

 2000الف سنة قبل الميالد.

نممل أن يكون لمبحوث المقدمة والتي ستقدم مستقبالً دو اًر في نشر منجزات تمك

الحضارات وأثرىا في بمدان الشرق األدنى القديم في مجال الكتابة والتدوين والقانون والفمك
والتنجيم واليندسة والرياضيات والطب واآلداب بكل مجاالتيا.

االعداد القادمة ستنشر الكترونيا ،وىذا ما يسيل التواصل بين ىيمة التحرير والباحثين

إن شاء اهلل .وستزود المجمة الباحثين بموقعيا الجديد وكيفية التقديم الييا.

ومن اهلل التوفيق
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نعي
الراحل األستاذ الدكتور عبد القادر عبد الجبار مصطفى الشيخمي
9154 _ 5491

أ.د .جابر خميل إبراهيم
كمية اآلثار – جامعة الموصل

رئيس هيأة اآلثار والتراث األسبق

في يوم الجمعة الموافق  02أيمول  0207غادر الدكتور عبد القادر مطار بغداد الدولي
متوجيا الى مدينة اسطنبول بتركيا  ،إلجراء فحوصات تتعمق بالقمب في إحدى مشافييا  ،يرافقو نجمو
أنس  .بعد إجراء الفحوصات الطبية قرر االطباء المختصين إجراء عممية جراحية كبرى في القمب .

وبعد ايام معدودات فارق الحياة في الثاني من تشرين االول  0207ونقل جثمانو إلى بغداد ووري
الثرى في مقبرة الكرخ االسالمية في السادس من تشرين االول . 0207
3

والفقد حالة مؤلمة  ،والفراق ىاجس مرعب يبقى كامناً في ذىن اإلنسان وان كان تفسيره ىو

انتقال من حياة زائمة إلى أخرى دائمة مستقرة .

ولد الفقيد عام  0723في حي عريق من أحياء مدينة بغداد معروف باسم (باب الشيخ )

نسبة إلى الشيخ الزاىد عبد القادر بن موسى بن عبداهلل الجيمي (الكيالني) الذي فيو مرقده ومسجده
الجامع .

أكمل المرحوم عبدالقادر دراستو االبتدائية واإلعدادية في مدارس بغداد ثم التحق بعدىا بقسم اآلثار

في كمية اآلداب بجامعة بغداد وحصل عمى شيادة البكالوريوس في االثار القديمة  .وأىمتو شيادتو
لمتعيين في مديرية االثار العامة (الييأة العامة لألثار والتراث حالياً) بدرجة منقب آثار  .ونسب

لمعمل في دائرة التحريات وحماية المواقع االثرية  .والتحق يومئذ بالمجان التي كانت تعد مؤلفين

كبيرين ميمين ىما ( :المواقع االثرية في العراق  -بغداد  )0752و (أطمس المواقع األثرية  -بغداد
 . )0754فضالً عن الواجبات االخرى المتعمقة بإجراء الكشوفات عمى مواطن االثار وتفقدىا من

حين آلخر  ،من أجل حمايتيا من التجاوزات .

في بداية شير آذار من سنة  0753رشحت مديرية االثار العامة يوميا المرحوم عبد القادر

ممثال عنيا في المسوحات األثرية التي كان يجرييا عالم االثار االمريكي روبرت ادمز االستاذ في
المعيد الشرقي بجامعة شيكاغو لممنطقة الواسعة المساحة الواقعة بين قضائي عفك في محافظة
القادسية والنعمانية في محافظة واسط واستمرت عمميات المسح اآلثاري لغاية النصف االول من شير

مارس من العام نفسو  .واليدف من ىذه المسوحات ىو استكمال الدراسات الخاصة بمجاري االنيار
والجداول الدارسة  ،والتي كانت تروي المدن والقرى والحقول والبساتين في العصور القديمة  ،والتي
غدت في القرون المتأخرة الماضية شبو صحراوية .

ومن الجدير بالذكر أن االستاذ ادمز بدأ مشروعو ىذا عمى مراحل  .كانت االولى في عام

 0746والثانية في  0751والثالثة في  . 0753وكان المرحوم عبدالقادر قد أعد بحثاً قيما عن نتائج

ذلك المسح نشره في مجمة سومر المجمد  )0755( 11ص  . 47 – 40أما االستاذ ادمز فقد

أصدر مؤلفو الشيير ( )Heartland Cities , Chicago 1981كانت األعمال االثارية ىذه عالوة
عمى أعمال المسوحات في منطقة السيل الرسوبي  ،قد أكسبت الفقيد ميارة في التحري والتنقيب التي

تضطمع بيا مؤسسة اآلثار العراقية  ،جعمتو يعقد العزم عمى إكمال تحصيمو العممي  .فسافر رحمو

اهلل إلى المممكة المتحدة والتحق بجامعة كالسكو والتي منحتو شيادة الدكتوراه عن اطروحتو في
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النصوص المسمارية المكتشفة في تميين مشيورين بحوض سيل حمرين ىما (السيب وحداد) الواقعين

في محافظة ديالى والعائدين إلى العصر البابمي القديم  0373 – 0222ق .م
The Old Babylonian Tablets From ME – TURAN (Tell AL SIB and Tell
HADAD) Univiersity of Glasgow June 1983
عاد الدكتور عبدالقادر إلى العراق والتحق بمؤسسة اآلثار التي منحتو اجازة دراسية إلكمال
تحصيمو العممي  .وبعد مدة غير طويمة وبناء عمى طمبو نقمت خدماتو إلى كمية التربية ابن رشد
بجامعة بغداد لتدريس تاريخ العراق والوطن العربي في العصور القديمة إال انو لم ينقطع عن دائرة

اآلثار والمتحف العراقي وفي الوقت نفسو كانت صالتو العممية مع قسم اآلثار بكمية اآلداب في
الجامعة ذاتيا  ،محاض اًر ومشرفاً ومناقشاً لطمبة الدراسات العميا الماجستير والدكتوراه .

لم يقتصر نشاطو العممي عمى كميتو بل كان يمبي دعوات الجامعات العراقية لمناقشة أطاريح

طمبتيا في الدراسات العميا وفي مقدمتيا جامعة الموصل  .إذ تحمل أعباء السفر ومخاطره في أوقات

أمنية حرجة  .كما نشير إلى جيود الفقيد في المشاركة في الموسوعات الحضارية التي كتبتيا نخبة
من الباحثين العراقيين  ،والتي غدت مصد اًر لمطمبة والباحثين .

وفضالً عن ذلك فقد تخرج عمى يدي الفقيد العديد من اآلثاريين والمؤرخين في العراق فأصبح

بعض تالميذه يقودون العممية التربوية في المدارس والجامعات العراقية .

ومن خالل سنوات زمالتي مع الفقيد في ىيأة اآلثار والت ارث وفي جامعة بغداد يحق لنا أن

نذكر مآثره وحسن شمائمو  .فقد كان بحق حميد الشيم واألدب والخمق الحسن .

غادرنا المرحوم الدكتور عبدالقادر إلى عالم اآلخرة وترك عند عائمتو وزمالئو وأصدقائو

ومعارفو ومحبيو لوعة الحزن وألم الفراق  .ندعو اهلل تعالى أن يتغمده بواسع رحمتو  ،وأن يسكنو

أعمى فراديس الجنان .

وانا هلل وانا إليه راجعون
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ﺗﺳوﯾق اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ ﺑﯾن ﻣدن اﻟﻌراق اﻟﻘدﯾم

 ﻫﯾﻔﺎء أﺣﻣد ﻋﺑد.د

 ﺣﺳﯾن ظﺎﻫر ﺣﻣود.د.أ

 ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣوﺻل-ﻛﻠﯾﺔ اﻵﺛﺎر

 ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣوﺻل-ﻛﻠﯾﺔ اﻵﺛﺎر

اﻟﻣﻠﺧص

ان د ارﺳــﺔ ﻣوﺿــوع ﺗﺳــوﯾق اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت اﻟزراﻋﯾــﺔ ﯾﻌــد ﻣؤﺷـ اًر ﻟﺗﻘــوﯾم ﺟﺎﻧــب ﻣﻬــم ﻣــن اﻗﺗﺻــﺎد

 إذ ﯾﺗﺿــﺢ ﻣــن د ارﺳــﺔ ﻣﺿ ـﺎﻣﯾن اﻟﻧﺻــوص اﻟﻣﺳــﻣﺎرﯾﺔ ان اﻟﺑﻧﯾــﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﻛﺎﻧــت.اﻟﻌ ـراق اﻟﻘــدﯾم

 وان ﻧﺷـﺎط ﺣرﻛـﺔ اﻟﺗﺳـوﯾق ﻛـﺎن ﯾﻌﺗﻣـد ﻋﻠـﻰ ﺟﻣﻠـﺔ ﻣـن اﻟﻌواﻣـل.ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻲ آﻧذاك
 وﺣرﯾـﺔ،اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾـﺔ وﻛﻣﯾـﺎت اﻻﻧﺗـﺎج اﻟﻔـﺎﺋض واﻟﻧﻘـل اﻟﺟﯾـد

 ﻛﻣــﺎ ﻛــﺎن ﻟﻠظــروف اﻟﺑﯾﺋﯾــﺔ. إﻟــﻰ ﺟﺎﻧــب ﺗﻧظــﯾم ﺗﻌرﯾﻔــﺎت اﻻﺳــﻌﺎر وﺛﺑﺎﺗﻬــﺎ ﺑﻌﺎﻣــﺔ،اﻟﺗﺑــﺎدل اﻟﺗﺟــﺎري

 ﻓﺿـﻼً ﻋـن دور ﻣؤﺳﺳـﺔ،اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ وﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻠوك وﺣﻛﺎم اﻟﻣدن ﻟﺷؤون اﻟﺗﺳوﯾق ﻓـﻲ اﻟﻌـراق اﻟﻘـدﯾم

.اﻟﻣﻌﺑد ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎري

The Agricultural Products Marketing in Ancient Iraqi Cities
Abstract
Tackling the topic of agricultural products marketing at the ancient
ages refers to the evaluation of economy in Iraq at that time. Throughout
the study of cuneiform texts, it is clear that structure of Iraqi economy
was based on the agricultural production. The marketing activity depends
on a group of essential factors, like the ones that are related to the type of
agricultural products, the quantities of surplus products, the perfect
transporting, and freedom exchanging and fixed tariffs for prices, the
adequate environmental conditions and the marketing organized by kings
and rulers of the Iraqi cities at that time and basically related to the
foundation of temple which was responsible for all transactions and the
processes of trading exchange.
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اﻟﻣﻘدﻣﺔ:

ﯾﻌــد ﻣوﺿــوع اﻟﺗﺳــوﯾق ﻣــن اﻻﻫﻣﯾــﺔ ﺑﻣﻛــﺎن ﻓــﻲ ﻧﻣــو اﻗﺗﺻــﺎد اﻟﺑﻠــدان وﺗطــورﻩ ﻗــدﯾﻣﺎً وﺣــدﯾﺛﺎً

ﻓﻬــو ﯾـرﺗﺑط ﺑدرﺟــﺔ اﺳــﺎس ﺑﺗﻠﺑﯾــﺔ ﻣﺗطﻠﺑــﺎت اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠﻛﯾن وﻣــدﯾﺎت اﻗﺑــﺎﻟﻬم ﻋﻠــﻰ ﺷـراء اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت اﻟﺗــﻲ
ﯾﺗم ﺗﺳوﯾﻘﻬﺎ وﺗﻌود أﻗدم ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺳوﯾق ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘدﯾم اﻟﻰ ﻧﺣو ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ اﻻف ﺳﻧﺔ ﻣﺎﺿﯾﺔ ﻋﻧد

ﻧﺷــوء اﻟﺗﺟﻣﻌــﺎت اﻟﺳــﻛﺎﻧﯾﺔ اﻻوﻟــﻰ ﻟﻠﻘــرى اﻟﺗــﻲ ﻋﺎﺷـوا ﻓﯾﻬــﺎ وزرﻋـوا أﻧواﻋـﺎً ﻣــن اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت اﻟزراﻋﯾــﺔ،
ﺑﻌد ﺗﺣﻘـﯾﻘﻬم اﻻﻛﺗﻔـﺎء اﻟـذاﺗﻲ ﻗـﺎﻣوا ﺑﺎﺳـﺗﺧدام ﻓـﺎﺋض اﻻﻧﺗـﺎج ﻟﻣﺑﺎدﻟﺗـﻪ وﺗﺳـوﯾﻘﻪ اﻟـﻰ اﻟﻘـرى اﻟﻣﺟـﺎورة

ﻟﺳــد ﺣــﺎﺟﺗﻬم ﻣــن اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت اﻻﺧــرى ،ﺛــم ﺗطــورات ﻋﻣﻠﯾــﺎت اﻟﺗﺳــوﯾق )اﻟﺗﺟﻬﯾــز واﻟﺗﺻـرﯾف( ﺑــﺎطراد
ﻣــﻊ ﻧﻣــو اﻟﻘــرى وازدﯾــﺎد اﻟﺳــﻛﺎن وظﻬــور طﻼﺋــﻊ اﻟﻣــدن ﺣﺗــﻰ اﺻــﺑﺣت ﻧﺷــﺎطﺎت ﺣرﻛــﺔ اﻟﺗﺳــوﯾق
ﻣﻧظﻣﺔ وﯾﺗم اﻻﺷراف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻔﺎﺋدة ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﺷؤوﻧﻬﺎ ﺑﯾن ﻣدن اﻟﻌراق اﻟﻘدﯾم.

ﺗﺳوﯾق اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ ﺑﯾن ﻣدن اﻟﻌراق اﻟﻘدﯾم

ﻟﻌــل ﻣــن ﺑــﯾن أﻫــم اﻟﻣوﺿــوﻋﺎت اﻟﺗــﻲ ﯾــﺗم ﺑﻣوﺟﺑﻬــﺎ ﺗﻘﯾـﯾم اﻗﺗﺻــﺎد اﻟﺑﻠــدان اﻟﻘدﯾﻣــﺔ واﻟﺣدﯾﺛــﺔ

وﻣدﯾﺎت ﺗطورﻫﺎ ﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺗﺳوﯾق وﻧﺷﺎط ﺣرﻛﺗﻪ اﻟذي ﻛﺎن وﻻزال ﻟـﻪ أﻫﻣﯾـﺔ أﯾﺿـﺎ ﻓـﻲ ﻧﻣـو ﺗﻠـك
اﻻﻗﺗﺻ ــﺎدﯾﺎت وﻣﻧﻬ ــﺎ ﺗﺣدﯾ ــدا أﻋﻣ ــﺎل ﺗﺳ ــوﯾق اﻟﻣﻧﺗﺟ ــﺎت اﻟزراﻋﯾ ــﺔ ﺑ ــﯾن اﻟﻣ ــدن اﻟﻘدﯾﻣ ــﺔ .أن ﻣﻔﻬ ــوم

اﻟﺗﺳوﯾق ﺑﯾن ﻣدن اﻟﻌراق اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﻛـﺎن ﯾﻌﺗﻣـد اﺳﺎﺳـﺎً ﻋﻠـﻰ ﻧﺷـﺎط ﻧﻘـل اﻟﻣﻧﺗﺟـﺎت اﻟزراﻋﯾـﺔ وﺗﺟﻬﯾزﻫـﺎ
وﺗﺻرﯾﻔﻬﺎ ﺑﯾن ﻣﻧطﻘﺔ واﺧـرى ،وﺗﺣﻘﯾـق ذﻟـك ﯾﺗوﻗـف ﻋﻠـﻰ ﺟﻣﻠـﺔ ﻣـن اﻟﻌواﻣـل اﻟﺗـﻲ ﻣـن ﺷـﺄﻧﻬﺎ دﻋـم

ﺣرﻛﺔ اﻟﺗﺳوﯾق ﻣﻧﻬﺎ ﻣـﺎ ﯾـرﺗﺑط ﺑﻧوﻋﯾـﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟـﺎت اﻟزراﻋﯾـﺔ ﻣـن ﺣﯾـث اﻟﺟـودة ﻓﺿـﻼً ﻋـن أﻧـواع ﺗﻠـك

اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت وﺑﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺣﻘق ﺳد اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﯾﻬﺎ ﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺳﻛﺎن ﻓﺿـﻼً ﻋـن وﺳـﺎﺋل ﺗﺻـرﯾف ﺗﻠـك
اﻟﻣﻧﺗﺟ ــﺎت وﺑﻣ ــﺎ ﯾﺣﻘ ــق اﻟﻔﺎﺋ ــدة ﻟﻠﻣـ ـزارﻋﯾن أو اﻟﻣﺳ ــﺗﺛﻣرﯾن ﻋﻧ ــد ﻧﻘﻠﻬ ــﺎ ﻟﺗﺻــرﯾﻔﻬﺎ ﻓ ــﻲ اﺳـ ـواق اﻟﻣ ــدن
اﻟﻘدﯾﻣﺔ.

دون ﺷــك ﻓ ـﺈن ﻧﺳــب اﻷرﺑــﺎح اﻟﻣﺗﺣﻘﻘــﺔ ﻟﻠﻣـزارﻋﯾن واﻟﻣﺗــﺎﺟرﯾن ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت اﻟزراﻋﯾــﺔ وﻧﺷــﺎط

ﻋﻣﻠﯾ ــﺎت اﻟﻣﺗ ــﺎﺟرة ﺑﻬ ــﺎ ﻓ ــﻲ اﺳـ ـواﻗﻬﺎ ﻛﺎﻧ ــت ﺗﻌﺗﻣ ــد ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻣﺗطﻠﺑ ــﺎت اﻟﺣﯾﺎﺗﯾ ــﺔ اﯾﺿ ــﺎ ﻟﺳ ــﻛﺎن اﻟﻣ ــدن
واﻻﻗﺑـﺎل ﻋﻠــﻰ ﺗﻠــك اﻟﻣﻧﺗﺟـﺎت ﻓـﺎذا ﻛﺎﻧــت اﻟﺣﺎﺟــﺔ ﻣﺗ ازﯾـدة ﻟﺷـراﺋﻬﺎ ﯾﺗطﻠــب ﺑﻠـوغ ﻣﺳــﺗوى ﻣﻧﺎﺳــب ﻣــن

اﻻﻧﺗــﺎج أو ﺗﺣﻘﯾــق ﻧﺳــب ﻣــن اﻟﻔــﺎﺋض ﻓــﻲ اﻻﻧﺗــﺎج ﻟــدﻋم اﻟطﻠــب واﻟﺣﯾﻠوﻟــﺔ دون اﻟﺗﺟــﺎوز أو رﻓــﻊ

اﻻﺳــﻌﺎر اﻟﻣﻌروﺿ ــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺳ ــوق؛ ﻷن ذﻟ ــك ﻣــن ﺷـ ـﺄﻧﻪ ان ﯾﺳــﺑب ﻧوﻋ ــﺎ ﻣ ــن اﻹرﺑــﺎك ﻓ ــﻲ اﻗﺗﺻ ــﺎد
اﻟﺳوق.

وﻣــن اﻟطﺑﯾﻌــﻲ ان ﺗﺣﻘﯾــق اﻟﻣﺳــﺗوﯾﺎت اﻟﻣطﻠوﺑــﺔ ﻣــن ﻓــﺎﺋض اﻻﻧﺗــﺎج ﻛﺎﻧــت ﺗـرﺗﺑط ﺑظــروف

اﻟﺑﯾﺋــﺔ وﻣــدﯾﺎت ﺗﻌرﺿــﻬﺎ اﻟــﻰ اﻟﺣــﺎﻻت اﻟطﺎرﺋــﺔ ﻣــن اﻟﻔﯾﺿــﺎﻧﺎت أو اﻟﻐــزو أو اﻟﺣ ارﺋــق أو ﺗﻌ ـرض
اﻻ ارﺿ ــﻲ اﻟزراﻋﯾ ــﺔ اﻟـ ـﻰ أﺳـ ـراب اﻟﺟـ ـراد اﻟﺗ ــﻲ ﻛﺎﻧ ــت ﺗﻠ ــﺗﻬم ﻣﺳ ــﺎﺣﺎت ﺷﺎﺳ ــﻌﺔ أﻣ ــﺎم ﻋﺟ ــز اﻟﺳ ــﻛﺎن
واﻟﻣزارﻋﯾن ﻣﻧﻬم ﺑﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ أﺧطﺎرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺻور اﻟﻘدﯾﻣﺔ.
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أ.د .ﺣﺳﯾن ظﺎﻫر ﺣﻣود

ﺗﺳوﯾق اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ ﺑﯾن ﻣدن اﻟﻌراق اﻟﻘدﯾم

د .ﻫﯾﻔﺎء أﺣﻣد ﻋﺑد

اﻟــﻰ ذﻟــك ﻣــن اﻟﺿــروري اﻹﺷــﺎرة اﻟــﻰ ﻣــدﯾﺎت ﺗـواﻓر اﻟﻣﯾــﺎﻩ ﻓﯾﻣــﺎ ﯾﺧــص اﻻ ارﺿــﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣــدة
ﻋﻠﻰ اﻷﻣطﺎر ﻓﻲ اﻷﻗﺳﺎم اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻌراق أو اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻘﻲ ﻋﺑر ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟري

اﻻﺻ ــطﻧﺎﻋﻲ اﻟﺗ ــﻲ ﻛﺎﻧ ــت ﺗﻘ ــﺎم ﻓ ــﻲ اﻷﻗﺳ ــﺎم اﻟوﺳ ــطﻰ واﻟﺟﻧوﺑﯾـ ــﺔ ﻣ ــن اﻟ ــﺑﻼد ﻟز ارﻋ ــﺔ اﻧـ ـواع ﻣـ ــن
اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟزراﻋﯾﺔ).(١

ﻛذﻟك ﯾﻣﻛن اﺿـﺎﻓﺔ ﻋﺎﻣـل اﻟﻧﻘـل اﻟـذي ﻛـﺎن وﻻزال ﻟـﻪ أﺛـرﻩ اﻟواﺿـﺢ ﻓـﻲ ﺑﻠـوغ أﺳـواق اﻟﻣـدن

اﻟﻘدﯾﻣﺔ وﺗﺻرﯾف اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﺳـواء ﻣﻧﻬـﺎ اﻟﻧﻘـل اﻟﻧﻬـري ﻋـن طرﯾـق اﻟﻘـوارب واﻟﺳـﻔن أو
ﺑوﺳﺎطﺔ ﻗواﻓل اﻟﺣﻣﯾر ﻓﻲ ﻧﻘل ﺣﻣوﻻت اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت وﺗﺳوﯾﻘﻬﺎ اﻟﻰ ﺟﻬﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﻘﺻودة).(٢

وﺗﺷﯾر اﻟدﻻﺋل اﻻﺛرﯾﺔ اﻟﻣﺗﯾﺳرة اﻟﻰ زراﻋﺔ أﺻـﻧﺎف ﻣـن اﻟﺣﺑـوب ﻓـﻲ اﻟﻌـراق وﻣﻧـذ ﻋﺻـور

ﻣﺑﻛرة ﻣن ﺗﺄرﯾﺧﻪ وﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻷﻏراض اﻟﺗﺳوﯾق ﻓـﻲ اﻟﺗﺟﻣﻌـﺎت اﻟزراﻋﯾـﺔ اﻷوﻟـﻰ ﺑﻌـد
ظﻬور اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﺳﺗﻘرة ﻓﻲ اﻟﻘرى وازدﯾﺎد اﻟﺳﻛﺎن ﻓﯾﻬﺎ ﻗﺑل أﻛﺛر ﻣن ﻋﺷرة اﻻف ﺳﻧﺔ ﻣﺿت).(٣

ﻓﯾﻣﺎ اﺻطﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻣﯾﺗﻪ ﺑﺎﻟﻌﺻر اﻟﺣﺟري اﻟﺣدﯾث وﻣﺎ ﺗﺑﻊ ﺑﻌدﻩ ﻣـن ﺗﺣـوﻻت اﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ

واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﺗطور ﻣﺳﯾرة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺷري اﻟﻘدﯾم.

وﻗد رﺑط اﻟﻣﺗﺧﺻﺻون ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻻﺛﺎر واﻟﺣﺿﺎرات اﻟﻘدﯾﻣﺔ ذﻟك اﻟﺗﺣول ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻـﺎد

اﻻﻧﺗﺎﺟﻲ اﻟذي اﻋﺗﻣد أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠـﻰ ز ارﻋـﺔ أﻧـواع ﻣـن ﻣﻧﺗﺟـﺎت اﻟﺣﺑـوب وﺗﺳـوﯾﻘﻬﺎ ﺑـﯾن اﻟﻣﺟـﺎﻣﯾﻊ ﻓـﻲ

اﻟﻘـرى اﻷوﻟــﻰ) ،(٤وﺑﻣـرور اﻟـزﻣن زاد ﻋــدد اﻟﺳــﻛﺎن ﻓــﻲ ﺗﻠـك اﻟﻘــرى ﺛــم ﺗﺑﻌــﻪ زﯾـﺎدة ﺣﺎﺟــﺔ اﻷﻓـراد اﻟــﻰ
ﺗ ـ ــوﻓﯾر اﻟﻛﻣﯾ ـ ــﺎت اﻟﻣطﻠوﺑ ـ ــﺔ ﻣ ـ ــن اﻟﻣﻧﺗﺟ ـ ــﺎت اﻟزراﻋﯾ ـ ــﺔ ،ﻓﻘ ـ ــد دﻟّـ ـ ـت اﻻﺛ ـ ــﺎر اﻟﻣﺎدﯾ ـ ــﺔ اﻟﻣﻛﺗﺷ ـ ــﻔﺔ ﻓ ـ ــﻲ

اﻟﻣﺳــﺗوطﻧﺎت اﻟزراﻋﯾــﺔ اﻟﻘدﯾﻣــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻌــود اﻟــﻰ ﺣــدود اﻻﻟــف اﻟﺗﺎﺳــﻊ – اﻟﺛــﺎﻣن ق.م ﻋــن ﻣﻣﺎرﺳــﺔ
اﻟﺳﻛﺎن ﻧﻘل وﺗﺳوﯾق أﻧواع ﻣن ﻣﻧﺗﺟـﺎﺗﻬم اﻟزراﻋﯾـﺔ اﻟﻔﺎﺋﺿـﺔ ﻓﯾﻣـﺎ ﺑﯾﻧﻬـﺎ ،وﻛـﺎن ذﻟـك ﯾـﺗم ﺑﺎﻟﺗﺑـﺎدل او
ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﯾﺿﺔ ﻋﺑر ﺗﺑﺎدل ﺳﻠﻌﺔ او ﻣﻧﺗوج ﺑﻣﻧﺗوج آﺧر).(٥

ﻓﻘــد ﻋﺛــر اﻟﻣﻧﻘﺑــون ﻋﻠــﻰ أﻧـواع ﻣــن اﻟﺣﺑــوب اﻟﺗــﻲ ﺗﺣﺗــوي ﻋﻠــﻰ ﻧﺳــﺑﺔ ﻋﺎﻟﯾــﺔ ﻣــن اﻟﺑــروﺗﯾن

ﻣﺛل ﺑذور اﻟﻛﺗﺎن واﻟﻌـدس واﻟﺑـﺎزﻻء ﻓـﻲ ﻣوﻗـﻊ ام اﻟدﺑﺎﻏﯾـﺔ )ﻗـرب اﻟﺣﺿـر( واﻟـذي ﯾﻌـود ﺗﺎرﯾﺧـﻪ اﻟـﻰ
ﻣــﺎ ﯾﻘــﺎرب ﻣــن  ٦٠٠٠ﺳــﻧﺔ ق .م وﻣــن اﻟﻣﻌــروف ان ﻫــذﻩ اﻟﺑــذور ﻻ ﯾﻣﻛــن ان ﺗﻧﻣــو ﻓــﻲ اﻟﻧطــﺎق

اﻟﻣذﻛور؛ ﻷﻧﻪ ﯾﻘﻊ ﻓﻲ ﺳـﻬل ﺟـﺎف ﺑﯾﻧﻣـﺎ ﺗﺣﺗـﺎج ﻧﻣـو ﺗﻠـك اﻟﺑـذور اﻟـﻰ ﻋﻣﻠﯾـﺎت إرواء ﻣﺳـﺗﻣرة ،ﻛﻣـﺎ

ان طوﺑوﻏراﻓﯾﺔ اﻟﻣوﻗﻊ ﻻ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟري ﻓﯾﻬﺎ وان اﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺳﻘﻲ ﺗﻠك اﻟﺑذور ﻛـﺎن ﺑﻌﯾـداً

ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت اﯾﺿﺎ) ،(٦ﻣﻣﺎ ﯾؤﺷر اﻟﻰ ان ﻫذﻩ اﻟﺑذور ﺗم ﺗﺳوﯾﻘﻬﺎ ﻣن ﻣوﻗﻊ ز ارﻋـﻲ آﺧـر اﺳـﺗﺧدم
ﻓﯾﻪ ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻻرواء ﻛﻣﺳﺗوطﻧﺔ ﺗـل اﻟﺻـوان ﻗـرب ﺳـﺎﻣراء) ،(٧وﺗـرى اﻟﻣﻧﻘﺑـﺔ  Diana Kirkbridﺑﻬـذا

اﻟﺧﺻوص ان ﺳﻛﺎن ﻣوﻗﻊ ام اﻟدﺑﺎﻏﯾﺔ ﻗد ﺣﺻﻠوا ﻋﻠـﻰ ﺗﻠـك اﻟﺣﺑـوب ﻣـن ﺧـﻼل ﻣﺑﺎدﻟﺗﻬـﺎ ﺑـﺎﻟﺟﻠود،

ﺟﻠــود اﻟﺣﯾواﻧــﺎت اﻟﺗــﻲ اﺻــطﺎدوﻫﺎ ﻓــﻲ ﻣﻧــﺎطﻘﻬم) .(٨ﻛــذﻟك ﻓ ـﺈن ﻫﻧــﺎك ﻣــن اﻻدﻟــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗؤﺷ ـر اﻟــﻰ

٨١

ﻣﺟﻠﺔ آﺛﺎر اﻟراﻓدﯾن  /اﻟﻣﺟﻠد ٢٠٢٠ / ٥

ﺗﺳــوﯾق اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت اﻟزراﻋﯾــﺔ ﺑــﯾن ﻣواﻗــﻊ ﺗــل اﻟﺻ ـوان وﺟرﻣــو وﺣﺳــوﻧﺔ وﺷﻣﺷــﺎرة ﺑﻣﻧﺗﺟــﺎت اﻟﺣﺑــوب

اﻟﻔﺎﺋﺿﺔ واﻵﻻت واﻻدوات اﻟزراﻋﯾﺔ).(٩

وﻣــن اﻟﻌﺻــور اﻟﻼﺣﻘــﺔ ﻫﻧــﺎك ﻣــن اﻟﻣؤﺷ ـرات ﻋﻠــﻰ ﺗﺳــوﯾق اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت ﺑــﯾن ﻣواﻗــﻊ اﻟﻌﺑﯾــد

واﻟورﻛﺎء ﻓﻲ ﺟﻧوب اﻟﻌراق وﺷﻣﺎﻟﻪ).(١٠

اﻟﻰ ذﻟك ﺗزداد ﻣﻌرﻓﺗﻧﺎ ﻋن ﺣرﻛﺔ اﻟﺗﺳـوﯾق وﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬـﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﺑـﺎطراد ﻓـﻲ اﻟﻌﺻـور اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾـﺔ

وﻋﻧــدﻣﺎ ﻧﺻــل ﻓــﻲ ﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻧــﺎ اﻟــﻰ ﻋﺻــر ﻓﺟــر اﻟﺳــﻼﻻت اﻟﺳــوﻣرﯾﺔ )ﺣــدود  ٢٤٠٠ -٢٨٠٠ق م(

ﻧـ ـ ـﺗﻠﻣس ﻣـ ـ ـن ﻣﺿـ ـ ـﺎﻣﯾن ﺑﻌ ـ ــض اﻟﻧﺻ ـ ــوص اﻟﻣﺳ ـ ــﻣﺎرﯾﺔ ﺳ ـ ــﯾطرة اﻟﻣﻌﺎﺑ ـ ــد ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟﺷ ـ ــؤون اﻟزراﻋﯾ ـ ــﺔ
ﺗﺣدﯾــدا) ،(١١ﻓﺿــﻼ ﻋــن ﺣﺻــول ﺟﻣﻠــﺔ ﻣــن اﻟﺗطــورات ﻓــﻲ ﻣﺧﺗﻠــف اﻟﺷــؤون اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ وﻣﻧﻬــﺎ ﻓــﻲ

اﺗﺳﺎع ﻣﺳﺎﺣﺎت اﻻراﺿﻲ اﻟزراﻋﯾـﺔ وﺗﻧـوع اﻟﻣﺣﺎﺻـﯾل ﻓﺿـﻼ ﻋـن ﺗﻘـدم اﻻﺳـﺎﻟﯾب اﻟزراﻋﯾـﺔ وادواﺗﻬـﺎ
ﻣﻣﺎ ﺳﺎﻋد ﻓـﻲ زﯾـﺎدة اﻻﻧﺗـﺎج وﺗﺣﻘﯾـق اﻟﻔـﺎﺋض ﻣﻧﻬـﺎ ﻷﻏـراض اﻟﺗﺳـوﯾق ﻛﻣـﺎ ﺗﻌﻛـس ﺗﻠـك اﻟﻧﺻـوص
ﺗﻔﺎﺻــﯾل ﺣرﻛــﺔ اﻟﻣﺑــﺎدﻻت ﺑــﯾن ﻣــدن اﻟﻌ ـراق اﻟﻘــدﯾم ،ﻓﻘــد ﻛﺎﻧــت اﻟﺳــﻼﻻت اﻟﺣﺎﻛﻣــﺔ ﻓــﻲ ﻛــل ﻣدﯾﻧــﺔ

ﺳوﻣرﯾﺔ ﺗﺷرف ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺳوﯾق وﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ).(١٢

وﻟم ﯾﺳﺗﻣر ﻫـذا اﻟـﻧﻣط اﻻﻗﺗﺻـﺎدي ﻓـﻲ اﻟﻌﺻـور اﻟﻼﺣﻘـﺔ ﺑـل ﺣـدﺛت ﻓﯾـﻪ ﺑﻌـض اﻟﺗطـورات ﻓـﻲ

ﺷــؤون ﺑﯾــﻊ اﻻ ارﺿــﻲ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﻣــﻊ اﻟﻌﺻــر اﻟﺳــﺎﺑق اﻟــذي ﻛــﺎن ﺑﯾــﻊ اﻻ ارﺿــﻲ ﻓﯾــﻪ ﻣﺣرﻣ ـﺎً وﻛﺎﻧــت
اﻻراﺿﻲ ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﺑﯾد اﻟﻣﻌﺑد ﻓﺿﻼً ﻋن ﺗﻧوع اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟزراﻋﯾﺔ اﻛﺛر وﻣﺎ ﺻﺎﺣﺑﻪ ﻣن ﻧﺷﺎط إﻟـﻰ
ﺟﺎﻧب ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟري وﻛـري اﻷﻧﻬـﺎر ﻟﺳـﻘﻲ اﻟﻣزروﻋـﺎت ﻓﺿـﻼ ﻋـن ﺣرﯾـﺔ ﻣﺑﺎدﻟـﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟـﺎت ﻣـن ﻗﺑـل

اﻟﻣـ ـ ـزارﻋﯾن وﺗﺳ ـ ــوﯾق ﻣﻧﺗﺟ ـ ــﺎﺗﻬم اﻟزراﻋﯾ ـ ــﺔ وﺑﻣ ـ ــﺎ ﯾﺣﻘ ـ ــق ﻟﻬ ـ ــم اﻻرﺑ ـ ــﺎح اﻟﻣرﺟ ـ ــوة ﻓـ ـ ـﻲ إدارة ﺷ ـ ــؤوﻧﻬم
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ).(١٣

وﺑــذﻟك اﺧﺗﻔــت ﻛﺛﯾــر ﻣــن اﻟﻘﯾــود اﻟﺗــﻲ ﻛﺎﻧــت ﺗﺣــد ﻧﺷــﺎط اﻻﻓ ـراد ﻣﺛﻠﻣــﺎ ﻛــﺎن ﻋﻠﯾــﻪ اﻟﺣــﺎل ﻓــﻲ

اﻟﻌﺻ ــر اﻟﺳ ــوﻣري اﻟﻘ ــدﯾم ﻋﻧ ــدﻣﺎ ﻛ ــﺎن اﻟﻣﻌﺑ ــد ﺗﺣدﯾ ــداً ﯾــدﯾر اﻟﺷ ــؤون اﻻﻗﺗﺻ ــﺎدﯾﺔ ﺗﺣدﯾ ــدا ﻣـ ـن ﻗﺑ ــل
ﺗﻐﯾر ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﺑﺣﻠول اﻟﻌﺻر اﻻﻛدي وﻣن ﺛم اﻟﻌﺻور اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ وﺳـﺎد
اﻟﻣﻌﺎﺑد ،اﻻ ان ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ ﻗد ّ
ﻧوع ﻣن اﻟﺣرﯾﺔ ﻓـﻲ إدارة اﻟﺷـؤون اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﻣـن ﻗﺑـل اﻻﻓـراد واﻟﻘﺻـور ﻓﺿـﻼ ﻋـن اﻋطـﺎء اﻟﺣرﯾـﺔ

ﻟﻸﻓراد واﻟﻣزارﻋﯾن اﻟذﯾن ﻛﺎﻧت ﻟﻬم اراﺿﯾﻬم اﻟﺧﺎﺻﺔ وﻟﻬم ﺣـق اﻟﺗﺻـرف ﺑﻬـﺎ وزراﻋﺗﻬـﺎ ﺑـﺄﻧواع ﻣـن
اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ وﺗﺳوﯾﻘﻬﺎ

).(١٤

ﻫذا وﯾﺗﺿـﺢ ﺗﻧظـﯾم ﺷـؤون اﻟﺣﯾـﺎة اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﻓـﻲ اﻟﻌﺻـر اﻟﺑـﺎﺑﻠﻲ اﻟﻘـدﯾم ) ١٥٩٥ –٢٠٠٤ق .م(
ﺑوﺿ ــوح ﻋـــن طرﯾ ــق د ارﺳـ ــﺔ ﻣﺿـــﺎﻣﯾن اﻟﻧﺻ ــوص اﻟﻣﺳ ــﻣﺎرﯾﺔ ،اذ ﻛ ــﺎن ﻟ ــذﻟك اﻟﺗﻧظ ــﯾم اﻧﻌﻛﺎﺳ ــﺎﺗﻪ

اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎط ﺣرﻛﺔ اﻟﺗﺳوﯾق ﻛذﻟك ﻛﺎن ﻟﻠﻘواﻧﯾن اﻟﺻﺎدرة ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ اﻟواﺿﺢ ﻓـﻲ ﺗﻧظـﯾم ﺷـؤون
اﻟﺗﺟــﺎرة واﻟﺗﺟــﺎر وﺗﺛﺑﯾ ـت ﺗﻌرﯾﻔــﺎت اﺳــﻌﺎر اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت اﻟزراﻋﯾــﺔ اﻻﺳﺎﺳــﯾﺔ ﻓــﻲ اﻟﺣﯾــﺎة اﻟﯾوﻣﯾ ـﺔ وﻛﻣــﺎ
ﯾﺗﺿﺢ ذﻟك ﻣن ﻗﺎﻧون اﺷﻧوﻧﺎ).(١٥

٨٢

أ.د .ﺣﺳﯾن ظﺎﻫر ﺣﻣود

ﺗﺳوﯾق اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ ﺑﯾن ﻣدن اﻟﻌراق اﻟﻘدﯾم

د .ﻫﯾﻔﺎء أﺣﻣد ﻋﺑد

ﻛﻣﺎ ﯾﻔﻬم ﻣن ﻣﺿﺎﻣﯾن ﻣواد ﻗـﺎﻧون ﺣﻣـوراﺑﻲ ﺗﻧظـﯾم ﺷـؤون اﻟز ارﻋـﺔ واﻟﻣﺣﺎﻓظـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺗطوﯾرﻫـﺎ
ودﻋم اﻻﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻲ وﻓﺳﺢ اﻟﻣﺟﺎل أﻣﺎم ﻣﺑﺎدرات اﻷﻓراد ﻟﺗﻧظﯾم اﻻﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻲ وﺗﻛﺛﯾﻔﻪ وﺗوﺳـﯾﻊ

ﻧطﺎق ﺣرﻛﺔ اﻟﺗﺳوﯾق وﺗوﻓﯾر ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت ﻧﺷﺎطﻬﺎ).(١٦

ﻟﻘد ﻛﺎن ﺗﺳـوﯾق اﻟﻣﻧﺗﺟـﺎت اﻟزراﻋﯾـﺔ ﯾﺳـﺎﻫم ﻓـﻲ ﻛـل ﻣدﯾﻧـﺔ ﻣـن ﻣـدن اﻟﻌـراق اﻟﻘـدﯾم ﺑرﺧﺎﺋﻬـﺎ

وﺗﺣﻘﯾق ﻧوع ﻣن اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﯾﻬﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺳد اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣدﯾﻧﺔ ﻣن ﺗﻠك اﻟﻣدن،

وﻣن ﺛم ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾﻬﺎ ﺟﻣﯾﻌﺎ

).(١٧

اﻟ ــﻰ ذﻟ ــك ﻛ ــﺎن ﻣ ــن أﻫ ــم ﻋواﻣ ــل ﻧﺷ ــﺎط ﺣرﻛ ــﺔ اﻟﺗﺳ ــوﯾق ﺑ ــﯾن ﻣ ــدن اﻟﻌـ ـ ارق اﻟﻘ ــدﯾم ﺗﻧ ــوع

اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾـﺔ ،ﻓﻘـد ﺗﻣﯾـزت ﻛـل ﻣدﯾﻧـﺔ أو ﻣﻧطﻘـﺔ ﺑﺈﻧﺗـﺎج او ﺗﺳـوﯾق ﻧـوع ﻣﻌـﯾن ﻣـن اﻟﻣﺣﺎﺻـﯾل
اﻟﯾﻬــﺎ و ﻣــن ﺛــم ﺳــﺎﻫم ﻓــﻲ اﻗﺑــﺎل ﺳــﻛﺎن ﻛــل ﻣدﯾﻧــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺷـراﺋﻬﺎ؛ ﻷﻧﻬـﺎ ﻛﺎﻧــت ذات اﻫﻣﯾــﺔ ﻛﺑﯾـرة ﻓــﻲ
ﺣﯾــﺎﺗﻬم اﻟﯾوﻣﯾــﺔ وﯾﻣﻛــن اﻟﻘــول إﻧـﻪ ﻛــﺎن ﻟﺗﻧــوع ﺧﺻــﺎﺋص ﺑﯾﺋــﺔ اﻟﻌـراق اﻟطﺑﯾﻌﯾــﺔ ﺻــﻠﺔ ﻣﺑﺎﺷـرة ﺑﺗﻧــوع

اﻧﺗــﺎج اﻟﻣﺣﺎﺻــﯾل اﻟزراﻋﯾــﺔ ،ﻓﻛﻣــﺎ ﻫــو ﻣﻌــروف ان ﺑﯾﺋــﺔ اﻟﻌ ـراق ﺗﺗــﺄﻟف ﻣــن ارﺑﻌــﺔ ﻣﻧــﺎطق طﺑﯾﻌﯾــﺔ
رﺋﯾﺳــﺔ ﻫــﻲ :ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟﺳــﻬل اﻟرﺳــوﺑﻲ واﻟﻣﻧطﻘــﺔ اﻟﻣﺗﻣوﺟــﺔ واﻟﻣﻧطﻘــﺔ اﻟﺟﺑﻠﯾــﺔ واﻟﻣﻧطﻘــﺔ اﻟﺻــﺣراوﯾﺔ،
وﺑذﻟك ﻓﺈن ﻣظﺎﻫر اﻟﺑﯾﺋـﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾـﺔ ﺗﺗﺑـﺎﯾن ﻓـﻲ ارض اﻟﻌـراق ﺗﺑﺎﯾﻧـﺎ ﻛﺑﯾـ ار ﻣـن ﺣﯾـث اﻟﺗﺿـﺎرﯾس ﻛﻣـﺎ

ﺗﺗﺑــﺎﯾن ﻣــن ﺣﯾــث ظــروف اﻟﻣﻧــﺎخ اﻟﺳــﺎﺋدة ﻓــﻲ ﻛـل ﻣﻧﻬــﺎ ﻣــن ﺣﯾــث ﺗﻔــﺎوت درﺟــﺎت اﻟﺣـ اررة واﻟﺑــرودة
وﻛﻣﯾــﺎت اﻻﻣطــﺎر اﻟﺗــﻲ ﺗﻬطــل ﻋﻠﯾﻬــﺎ وﺗﻐﯾﯾرﻫــﺎ اﻟﻔﺻــﻠﻲ اﺛﻧــﺎء اﻟﻌــﺎم) .(١٨وﻣــن دون ﺷــك ﻛــﺎن ﻟﻬــذا

اﻟﺗﺑﺎﯾن أﺛرﻩ اﻟواﺿﺢ ﻓـﻲ ﺣﯾـﺎة اﻟﺳـﻛﺎن وﺗﻧـوع ﻧﺷـﺎطﺎﺗﻬم اﻟزراﻋﯾـﺔ اذ ﻧـﺗﺞ ﻋﻧـﻪ ﻧـوع ﻣـن اﻟﺗﻔـﺎوت ﻓـﻲ
ﻛﻣﯾﺔ وﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻪ أﺛرﻩ اﻟﻔﺎﻋل ﻓﻲ ﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟظروف اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻘﯾﺎم اﻟﺳـﻛﺎن
ﺑﺗﺻرﯾف ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬم اﻟزراﻋﯾﺔ وﻣن ﺛم ﻧﺷﺎط ﺣرﻛﺔ اﻟﺗﺳوﯾق ﺑﯾن اﻟﻣدن ﻓﻲ اﻟﻌراق اﻟﻘدﯾم.

وﻣﻣــﺎ ﺗﺟــدر اﻻﺷــﺎرة اﻟﯾــﻪ اﻧــﻪ ورد ﻓــﻲ ﺑﻌــض اﻟﻧﺻــوص اﻟﻣﺳــﻣﺎرﯾﺔ ﺑﻌــض اﻟﻣﻌﻠوﻣ ــﺎت ذات

اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺎت اﻟﺗﺳوﯾق وﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣوازن اﻟﻔﺿـﺔ ﻣـن ﻋﺻـر ﺳـﻼﻟﺔ أور اﻟﺛﺎﻟﺛـﺔ )٢٠٠٤–٢١١٣
ق .م( وﻗد ﻛﺷﻔت ﻫـذﻩ اﻟﻧﺻـوص ﻓـﻲ ﻣدﯾﻧـﺔ أوﻣـﺎ ،وﺗﻌـد ﻋﻠـﻰ ﻗـدر ﻣـن اﻻﻫﻣﯾـﺔ ﻓـﻲ د ارﺳـﺔ ﺷـؤون

اﻟﺗﺳوﯾق وﺗﻘﺳم ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺻوص اﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺳﺎم:

 ﻧﺻوص ﺗﺳﻣﻰ ﺑرأس اﻟﻣﺎل ) (assistوﺗﻌرف ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺳوﻣرﯾﺔ Sag.nίg.ga.ra.kam/ak

 ﻧﺻوص اﻟﻧﻔﻘﺎت ) (Expenditureواﺷﯾر ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺳوﻣرﯾﺔ  zi.ga.amأو ﺑﺎﻟﻣﺻطﻠﺢ ša.bi.ta
 ﻧﺻـ ـ ــوص ﺗﻌـ ـ ــرف ﺑﺎﻟﻣﺻـ ـ ــطﻠﺢ اﻟﺳـ ـ ــوﻣري  lá.niوﯾﻣﻛـ ـ ــن اﻟﺗﻌﺑﯾـ ـ ــر ﻋﻧﻬـ ـ ــﺎ ﺑﻣﺻـ ـ ــطﻠﺢ اﻟرﺻـ ـ ــﯾد
اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ).(١٩

ﺗﻌد ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣن اﻻﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ دراﺳﺔ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣوازﻧﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ اوﻣﺎ
ان ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص ّ
وﺣرﻛـ ــﺔ اﻟﺗﺳـ ــوﯾق ﻓﯾﻬـ ــﺎ ،اذ ﯾﻣﻛـ ــن ان ﯾﺳـــﺗدل ﻣ ــن ﺗﻠ ــك اﻟﻧﺻـ ــوص ﻋﻠـــﻰ طﺑﯾﻌـ ــﺔ اﻟﻣﺑـ ــﺎدﻻت ﺑـ ــﯾن

اﻟﻣﺳــﺗﺛﻣرﯾن واﻟﺗﺟــﺎر ووﺻــول اﻟﺑﺿــﺎﺋﻊ اﻟــﻰ اﻻﺳ ـواق ﺑﺷــﻛل ﻣﺑﺎﺷــر ﻣــن اﻟﻣﻧﺗﺟــﯾن أو ﻋــن طرﯾــق
٨٣

ﻣﺟﻠﺔ آﺛﺎر اﻟراﻓدﯾن  /اﻟﻣﺟﻠد ٢٠٢٠ / ٥

اﻟوﺳطﺎء ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب إذ ﻛﺎﻧوا اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋن اﻟﺻرف واﻟﺧزن ،ﻛﻣﺎ ﯾﻔﻬـم ﻣـن ﻣﺿـﺎﻣﯾن ﺑﻌـض ﺗﻠـك

اﻟﻧﺻــوص ﻋــن وﺟــود أﺳ ـﻔﺎر ﺗﺟﺎرﯾــﺔ ﻟﻧﻘــل اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت اﻟزراﻋﯾــﺔ وﻗــد أﺷــﯾر ﻓــﻲ ﻧــص ﻣﻧﻬــﺎ اﻟــﻰ دﻓــﻊ
) (٢٥٤١ﺳﯾﻼ ﻣن اﻟﺷﻌﯾر ﻛﺄﺟرة ﻟﻘﺎرب اﻟﺗﺟﺎر).(٢٠

ﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾم اﻫم اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﺗﺳوﯾق ﺑﯾن ﻣدن اﻟﻌراق اﻟﻘدﯾم ﻓﻲ اﻵﺗﻲ:

أ -اﻟﺣﺑـ ــوب :وﻋرﻓـ ــت ﺑﺎﻟﻠﻐـ ــﺔ اﻟﺳـ ــوﻣرﯾﺔ  ŠEواﻻﻛدﯾـ ــﺔ ﺑﻣﺻـ ــطﻠﺢ  šeumوﻛﺎﻧـ ــت ﻣـ ــن ﺑـ ــﯾن اﻫـ ــم

اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت اﻟزراﻋﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗــم ﺗﺳــوﯾﻘﻬﺎ ﺑــﯾن ﻣــدن اﻟﻌـراق اﻟﻘــدﯾم؛ ﻷﻧﻬـﺎ وﻻ ازﻟــت ﺗﻣﺛــل اﻟﻐــذاء اﻟ ـرﺋﯾس
ﻟﻠﺳﻛﺎن ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬم اﻟﯾوﻣﯾﺔ وﻣﻧﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﺧﺎص اﻟﻘﻣﺢ واﻟﺷﻌﯾر).(٢١

وﻗد اﺷﺗﻬرت ارض اﻟﻌراق ﻓﻲ ﻋﺻورﻩ ﻛﺎﻓـﺔ ﺑز ارﻋـﺔ ﻫـذﯾن اﻟﻣﻧﺗـوﺟﯾن ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻟﺧﺻـوﺑﺔ ﺗرﺑﺗـﻪ

وﻻﺳــﯾﻣﺎ اﻟﻘﺳــم اﻟﺟﻧــوﺑﻲ ﻣــن اﻟﻌ ـراق اﻟــذي ﻋــرف ﺑــﺎرض اﻟﺳ ـواد ﻟﻛﺛ ـرة ﺧﯾ ارﺗــﻪ وأﺻــﺑﺢ ﻫــذا اﻟﻘﺳــم

ﻣﺿرب اﻻﻣﺛﺎل ﻋﻧد اﻟﻣؤرﺧﯾن اﻻﻏرﯾق ،ﻓﻘـد ذﻛـر ﻋـن ﻫﯾـرودﺗس اﻟـذي ﻋـﺎش ﻓـﻲ اﻟﻘـرن اﻟﺧـﺎﻣس

ق .م ان اﻟﻣﺣﺻــول اﻟﻣﻧــﺗﺞ ﻛــﺎن ﯾﻘــدر ﺑﻧﺣــو ﻣــﺎﺋﺗﻲ ﺿــﻌف ﻛﻣــﺎ اﺷــﺎر ﺳــﺗ ارﺑون اﻟــذي ﻋــﺎش ﻓــﻲ
اﻟﻘــرن اﻻول ان اﻟﻣﻧﺗــوج ﻓﯾﻬــﺎ ﯾﻘــدر ﺑ ـ  ٣٠٠ﺿــﻌف وﻣــن دون ﺷــك ﻓــﺈن ﻫــذﻩ اﻻﺣﺻــﺎءات ﺗؤﺷــر
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻣﺑﺎﻟﻐﺗﻬﺎ اﻟﻰ ﻣـدﯾﺎت اﻻﻧﺗـﺎج اﻟز ارﻋـﻲ ﻓـﻲ اﻟﻌـراق ﻟﺳـﻌﺔ ﻣﺳـﺎﺣﺔ اﻻ ارﺿـﻲ اﻟزراﻋﯾـﺔ

ﻓﯾﻪ).(٢٢

ﻟﻘــد ﻛﺎﻧــت ﺣرﻛــﺔ اﻟﺗﺳــوﯾق ﻧﺷــﯾطﻪ ﺑــﯾن ﻣــدن اﻟﻌـراق اﻟﻘــدﯾم) ،(٢٣ﻓــﻲ ﻣﺑﺎدﻟــﺔ ﻣﻧﺗــوج اﻟﺷــﻌﯾر

واﻟﻘﻣــﺢ وﻻﺳــﯾﻣﺎ ﺑــﯾن ﻣــدن ﺳــﺑﺎر واور وﺑﺎﺑــل وﻻرﺳــﺎ وﻣــﺎري واﺷــور وﻛــﯾش) ،(٢٤وﺗؤﺷــر ﻣﺿــﺎﻣﯾن

اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﺳﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻰ ﺗﺳوﯾق اﻟﺣﺑوب اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻧﻘل ﺑﺷـﻛل رﺋـﯾس ﺑوﺳـﺎطﺔ اﻟﺳـﻔن) ،(٢٥ﻋﻠـﻰ

ﻧﻬــري اﻟﻔ ـرات ودﺟﻠــﺔ ﻛﻣــﺎ ﻛﺎﻧــت ﺣرﻛــﺔ اﻟﺗﺳــوﯾق ﻟﻠﺣﺑــوب ﻧﺷــﯾطﺔ ﺑــﯾن ﻣــﺎري واﺷــور وﻛ ارﻧــﺎ )ﺗــل

اﻟرﻣﺎح( ﺑوﺳﺎطﺔ اﻟﻘواﻓل اﻟﺑرﯾﺔ).(٢٦

وﻗد ذﻛـر ﻓـﻲ اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻟﻧﺻـوص اﻟﻣﺳـﻣﺎرﯾﺔ ﻋﻘـود ﺷـراء ﻛﻣﯾـﺎت اﻟﺣﺑـوب وﻣﻧﻬـﺎ اﻟﺷـﻌﯾر

وﻧﻘﻠﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﺑﺎﺑل ،وﻣن ذﻟك ورد ﻓﻲ ﻋﻘد ﺗﺳوﯾق ﻣن ﻋﻬد اﻟﻣﻠـك ﺳﻣﺳـواﯾﻠوﻧﺎ )_ ١٧٤٩
١٧١٢ق ؛ م( اﻻﺗﻲ:
 ١ﻣﻧﺎ ٦ ١ ،ﺷﯾﻘﻼت  ٢٠ﺣﺑﺔ ﻣن اﻟﻔﺿﺔ/3 ma-na6½ gίn 20še (ku-babbar) ،

٣

٢

ﻗﯾﻣﺔ ٢ﻛور ١ ،ﺑﻲ ٤ ،ﺳوﺗو ﺷﻌﯾر ﻟﻠﺷﯾﻘل i-na 2 gur 1 (p I) 4 (bán) se- ta

ﻛور ٣ ،ﺳوﺗو ﺷﻌﯾر 62 (gur) 3 (ba) še-gur –sag-bi
 ٦٢اً

ﻛور ١ ،ﺑﻲ ﺷﻌﯾر ،اﻧﻬﺎ ﻣﺟﻣل ﺣﺎﺻل اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ 33(gur)1 (pI)še-gur sag-bi
 ٣٣اً
ﻛور و  ٢ﺳوﺗو اﻧﻬﺎ ﻓﺎﺋدة )رﺑﺢ( ] 11(gur)2(bán)máš-b [ i
 ١١اً

ﻓﻲ ﺷﻬر ﺗﻣوز ،اﻟﯾوم اﻟﻌﺷرﯾن )itu šu-numun-a u4 20 – (kam
٨٤

1

أ.د .ﺣﺳﯾن ظﺎﻫر ﺣﻣود

ﺗﺳوﯾق اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ ﺑﯾن ﻣدن اﻟﻌراق اﻟﻘدﯾم

د .ﻫﯾﻔﺎء أﺣﻣد ﻋﺑد

ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﻔر ﻓﯾﻬﺎ ﻗﻧﺎة )mu i7 na-ga-ab-nu-uh-ši nuhsi-nagab (٢٧

ﻛﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻋﻘد آﺧر ﯾﺧص اﺳﺗﻼم ﺣﺑوب )اﻟﺷﻌﯾر( ﺷﺣﻧت ﺑﺎاﻟﺳﻔن اﻟﻰ ﺑﺎﺑل اﻻﺗﻲ:
 ٣٠٠ﻛور ﺷﻌﯾر ﺗم ﻏرﺑﻠﺗﻬﺎ )ﺗﻧظﯾﻔﻬﺎ( 300 še –gur na-ah-lum

 ١ﻛور و ٢ﺑﻲ و ٣ﺳوﺗو ﺑﺎﻟﻣﻛﯾﺎل اﻟﻛﺑﯾر 1 (gur) 2 (p1) 3 (bán) gur giš ŠID-gal

ﺑﺎرﻛﺳﺗو )وﺣدة ﻛﯾل(  ٧٢ﻗﺎ ba -rί-ga 1 (pI) 1(bán) 27 sila

gis

وﻓق اﻟﻣﻛﯾﺎل اﻷﺳﺎس ši-iq me-še-qί-im ka- ba-ri

ﻗﺳم ﻣن اﻟﺷﻌﯾر – ﻧﻣﻠﺔ اﻟﺣﻘل ﺧﻠف )؟( )sa se gun a –sa egir (or NE
Ša pa –hu –ú pa -huu
Ki
ﯾﺳﺗﺣق اﻟدﻓﻊ ؟( ...اﻟﻰ ﺑﺎﺑل D1 (or kI) UDTU.UD.KA.DINGIR.RA
ﺑﺎﺷراف ﻣردوك ﻧﺎﺻر šabra dmarduk-na-sir

ﻓﻲ ﻣﯾﻧﺎء اﻟﺳﻔن ﻋﻠﻰ طول ﺟﺎﻧب رﺻﯾف )ma-ni-dub kar kA-DINGIR.RAki(٢٨

اﻟﻣﯾﻧﺎء ﺑﺑﺎﺑل.

اﻟـﻰ ذﻟـك ﯾﻔﻬـم ﻣـن ﻣﺿـﻣون رﺳـﺎﻟﺔ ارﺳـﻠﻬﺎ ﺷـﺧص ﯾـدﻋﻰ ﯾﺎﺳـم ﺳـﻣو  yasim –samuاﻟـﻰ

اﻟﻣﻠك زﻣري ﻟﯾم  ١٧٦١ -١٧٧٩) zimri-limق .م( ﻋن ﻣﻌﺎﻧﺎة أطراف ﻣﻣﻠﻛﺔ ﻣﺎري أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻣن
ﻗﻠﺔ اﻟﺣﺑوب ﻟذا ﺗم ﺗﺑﻠﯾﻐﻪ ﻓﯾﻬﺎ ﻋن ﺗﺳوﯾق ﻛﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﺷﻌﯾر ﻛﺎﻧت ﻓﻲ طرﯾﻘﻬﺎ اﻟﻰ ﻣﺎري وان
ﻧﻘل ﻫذﻩ اﻟﻛﻣﯾﺎت اﺣﺗﺎج اﻟﻰ ﻋﺷـرة ﻗـوارب وﺳـﺗﯾن رﺟـﻼ) ،(٢٩ﻛﻣـﺎ ورد ﻓـﻲ ﻧـص آﺧـر ﻋـن ﻧﻘـل اﺣـد

اﻟــوﻛﻼء  ١٠٠٠ wakil tamkariﻛــور ﻣــن اﻟﺷــﻌﯾر اﻟــﻰ ﺑﺎﺑــل وﻓــﻲ رﺳــﺎﻟﺔ اﺧــرى ﻋــن ﺗﺳــوﯾق
ـور ﻣ ــن اﻟﺣﺑ ــوب ودﻓ ــﻊ
 ١.٨٠٠ﻛ ــور ﻣ ــن اﻟﺷ ــﻌﯾر وﻓ ــﻲ رﺳ ــﺎﻟﺔ ﺛﺎﻟﺛ ــﺔ ذﻛ ــر ﻋ ــن ﺗﺳ ــوﯾق  ٤٥٠ﻛ ـ اً

ﻣﺳﺗﺣﻘﺎﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﺿراﺋب ﻟﻧﻘﻠﻬﺎ اﻟﻰ ﺑﺎﺑل).(٣٠

اﻣﺎ اﻟﻘﻣﺢ ﻓﻘد ﻛﺎن ﻟﻪ اﻫﻣﯾﺔ ﻗﺻوى ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﺳﻛﺎن ،وﻛﺎﻧت زراﻋﺗﻪ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺷﻌﯾر ﻗﻠﯾﻠﺔ

ﻟــذا اﻧﺗﺷــرت ز ارﻋــﺔ اﻟﺷــﻌﯾر ﻓــﻲ اﻟﻘﺳــم اﻟﺟﻧــوﺑﻲ ﻣــن اﻟﻌـراق اﻛﺛــر ﻣــن ز ارﻋــﺔ اﻟﻘﻣــﺢ ﻟظﻬــور ﻣﺷــﻛﻠﺔ

ﻣﻠوﺣﺔ اﻟﺗرﺑﺔ ﻓـﻲ اﻟﺟﻧـوب ،اذ ان ز ارﻋـﺔ اﻟﺷـﻌﯾر ﻻ ﺗﺣﺗـﺎج اﻟـﻰ ﻋﻧﺎﯾـﺔ ﻛﺑﯾـرة ﻛﻣـﺎ اﻟﺣـﺎل ﻣـﻊ ز ارﻋـﺔ

اﻟﻘﻣﺢ ،ﻛذﻟك ﻓﺈن ﺗﻌرض اﻟﺑﻼد ﻓﻲ ﺑﻌض اﻻﺣﯾﺎن اﻟـﻰ ظـروف ﻣﻧﺎﺧﯾـﺔ ﻗﺎﺳـﯾﺔ ﻣـن ارﺗﻔـﺎع درﺟـﺎت

اﻟﺣ اررة وﺷدة اﻟﺟﻔـﺎف ﻣﻧﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺷـﻣﺎل اﻟﻌـراق ﺳـﺑﺑﺎ ﻓـﻲ اﻟﻠﺟـوء اﻟـﻰ ز ارﻋـﺔ اﻟﺷـﻌﯾر أﻛﺛـر ﻣـن اﻟﻘﻣـﺢ
ﻟــذا ﺗﺗﻛــرر اﻻﺷــﺎرة ﻓ ـﻲ اﻟﻧﺻــوص اﻟــﻰ اﻟﺷــﻌﯾر اﻛﺛــر ﻣــن اﻟﻘﻣــﺢ ﻓــﻲ ﺣرﻛــﺔ اﻟﺗﺳــوﯾق ﻣــن ﺗﺟﻬﯾــز
وﺗوزﯾﻊ وﺷراء) ،(٣١إذ إن أﺳﻌﺎر اﻟﺷﻌﯾر داﺋﻣﺎ ﻛﺎﻧت ارﺧـص ﻣـن اﻟﻘﻣـﺢ ﻛﻣـﺎ ﻫـﻲ اﻟﺣـﺎل ﻓـﻲ اﻟوﻗـت

اﻟﺣﺎﺿ ــر ﻛﻣ ــﺎ ﻛﺎﻧ ــت اﺳ ــﻌﺎرﻩ ﻣﺗذﺑذﺑ ــﺔ ﻣ ــن ﻓﺻ ــل ﻻﺧ ــر وﻛ ــﺎن ﺳ ــﻌرﻩ ﻣﻧﺧﻔﺿـ ـﺎً اﻛﺛ ــر ﻓ ــﻲ وﻗ ــت
ﺣﺻــﺎدﻩ

)(٣٢

وﻫﻧــﺎك اﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻟﻧﺻــوص اﺷ ـﯾر ﻓﯾﻬــﺎ اﻟــﻰ اﻟطﻠــب ﻋﻠﯾــﻪ ﺑــﯾن اﻷﻓ ـراد واﻟﺣﺎﺟــﺔ اﻟــﻰ

ﺷراﺋﻪ ،وﻣن ذﻟك ورد ﻓﻲ ﻧص رﺳﺎﻟﺔ ارﺳﻠﻬﺎ اﻟﻣﻠك ﺷﻣﺷﻲ ادد اﻻول )١٧٨٢_١٨١٤ق م ( اﻟﻰ
اﺑﻧﻪ ﯾﺳﻣﺦ ادد:
٨٥

ﻣﺟﻠﺔ آﺛﺎر اﻟراﻓدﯾن  /اﻟﻣﺟﻠد ٢٠٢٠ / ٥

" ان ﯾـذﻫب ﻋﻠـﻰ اﻟـدوام ﻟﻺﺷـراف ﻋﻠـﻰ ﺗﻧظـﯾم ﻋﻣﻠﯾــﺎت ﻧﻘـل اﻟﻘﻣـﺢ "

)(٣٣

ﻛـذﻟك ذﻛـر ﻓـﻲ ﻧــص

رﺳﺎﻟﺔ أﺧرى ﻣرﺳـﻠﺔ ﻣـن ﺷـﺧص ﯾـدﻋﻰ اوﯾـل – ﺷـﻣش اﻟـﻰ أﺑﯾـﻪ ﻋـن ﺷـراء اﻟﻛﻣﯾـﺎت اﻟﻣطﻠوﺑـﺔ ﻣـن

اﻟﻘﻣﺢ).(٣٤

ﻟﻘد ﻛﺎﻧت ﺷؤون اﻟﺗﺟﺎرة ﻣزدﻫرة ﻓﻲ ﺑﻼد ﺑﺎﺑل وﻛﺎﻧت اﻟﺳﻔن ﺗﺄﺗﻲ اﻟﯾﻬﺎ ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻻرﺟﺎء

واﻟﻣدن ﻟﺗﺳﺗﻘر ﻓﻲ ﻣﯾﻧﺎء ﺑﺎﺑل اﻟذي ﺛﺑت ﻋﻠﻰ رﺻﯾﻔﻬﺎ اﺳﻌﺎر ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل

ﺗﻌرﯾﻔــﺎت ﻛﻣــﺎ ﻛﺎﻧ ـت اﻟﺣــﺎل ﻓــﻲ أرﺻــﻔﺔ ﻣ ـواﻧﺊ ﻧﻔــر )ﻧﯾﺑــور( وﺳــﺑﺎر ،ﻓﻘــد ورد ﻓــﻲ اﺣــد ﻧﺻــوص

اﻟرﺳﺎﺋل ﻋن ﻧﻘل ﻣواد ﻣﺗﻧوﻋﺔ اﻟﻰ ﺑﺎﺑل ﺑوﺳﺎطﺔ اﻟﺳﻔن ﻣـن اﻟﻣـدن اﻟﺷـﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣﻧﻬـﺎ ورد ﻋـن ارﺳـﺎل
 ١٠أﻛوار ﻣن اﻟطﺣﯾن ﺑﺎﻟﺳﻔن ﻓﺿﻼ ﻋن ﺗﺳوﯾق ﺷﺣﻧﺎت ﻣن اﻟﺣﺑوب وﻣﻧﻬﺎ اﻟﻘﻣﺢ اﻟﻰ ﺑﺎﺑل).(٣٥

وﻟﻌـل ﻣــن ﺑـﯾن اﻫــم اﻟرﺳــﺎﺋل اﻟﺗـﻲ ﯾﻣﻛــن اﻻﺷــﺎرة ﺑﻬـذا اﻟﺻـدد ﻋــن ﺣﺎﺟـﺔ ﻣدﯾﻧــﺔ اور اﻟﻣﺎﺳــﺔ

اﻟــﻰ اﻟﺣﺑــوب ،وﻻﺳــﯾﻣﺎ اﻟﺷــﻌﯾر ﻧــص اﻟرﺳــﺎﻟﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﺣــدث ﻋــن ﻗﯾــﺎم اﻟﻣﻠــك اﺑــﻲ ﺳــﯾن )_٢٠٢٩
اﯾر اﻟذي ﻛﺎن اﺣد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن
 ٢٠٠٦ق م ( آﺧر ﻣﻠوك ﺳﻼﻟﺔ اور اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﺈﺻدار اﻣر اﻟﻰ اﺷﺑﻲ ا

اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﻓــﻲ ﺑﻼطــﻪ ﻟﺷـراء ﻛﻣﯾــﺎت ﻣــن اﻟﺷــﻌﯾر ﻣــن ﻣــدﯾﻧﺗﻲ آﯾﺳــن وﻛ ازﻟــو وﺗﺳــوﯾﻘﻬﺎ اﻟــﻰ اﻟﻌﺎﺻــﻣﺔ
ـﺎء ﻋﻠـﻰ اﻣـر ﺳـﯾدﻩ اﺑـﻲ ﺳـﯾن
اور ﺑﺣﺳب ﻧص اﻟرﺳﺎﻟﺔ ذاﻛـ اًر اﺷـﺑﻲ اﯾـ ار ﻓـﻲ ﻣﻘدﻣـﺔ ﻧـص اﻟرﺳـﺎﻟﺔ ﺑﻧ ً
ﻓﺎﻧﻪ ذﻫب اﻟﻰ ﻣدﯾﻧﺔ ﻛزاﻟو ﻓﻲ ﺳوﻣر ﻟﺷراء اﻟﺷﻌﯾر ودﻓﻊ ﺛﻣﻧﻪ ﺑﻣﺑﻠـﻎ ﻗـدرﻩ ) (٢٠وزﻧـﺔ ﻣـن اﻟﻔﺿـﺔ
ﺛﻣﻧـﺎً ﻟﺷـراء ) (١٤٤,٠٠٠ﻛــور ﻣــن اﻟﺷــﻌﯾر وﻛــﺎن ﻗــد اﺷــﺗرى ﻛــل ﻛــورﯾن ﻣــن اﻟﺷــﻌﯾر ﺑﺳــﻌر ﺷــﯾﻘل

واﺣد ﻣن اﻟﻔﺿﺔ أي ﻛـل ﻛـور واﺣـد ﺑﻧﺻـف ﺷـﯾﻘل .....وﻗـد طﻠـب اﺷـﺑﻲ اﯾـ ار ﻣـن اﻟﻣﻠـك اﺑـﻲ ﺳـﯾن
ﺑﺎرﺳــﺎل ) (٦٠٠ﻗــﺎرب ﺣﻣوﻟــﺔ ﻛــل ﻣﻧﻬــﺎ  ١٢٠ﻛــور) ،(٣٦اﻻ ان وﻗــﺎﺋﻊ اﻻﺣــداث ﻓﯾﻣــﺎ ﺑﻌــد ﺑﯾﻧــت ان

ﻛﻣﯾﺎت اﻟﺣﺑوب ﻟم ﺗﺻل اﻟﻰ ﻣدﯾﻧﺔ اور وﻛﺎن ﯾﻌﺎﻧﻲ ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ﻣن ﻣﺟﺎﻋﺔ ﺷدﯾدة ﺗﺳﺑﺑت ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾـﺔ
ﺑﺳﻘوطﻬﺎ.

زرﻋـﺔ اﻟـذرة ﻛﻣـﺎ ﻋرﻓـوا ز ارﻋـﺔ
وﻣﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑﻣوﺿوع اﻟﺣﺑـوب ﻓﻘـد ﻋـرف اﻟﻌراﻗﯾـون اﻟﻘـدﻣﺎء ا

اﻟﻌــدس واﻟﺣﻣــص واﻟﻣــﺎش واﻟــدﺧن ﻣﻧــذ ﻋﺻــور ﻣــﺎ ﻗﺑــل اﻟﺗــﺎرﯾﺦ اﻣــﺎ اﻟــرز ﻓﻘــد دﺧﻠــت زراﻋﺗــﻪ اﻟــﻰ

اﻟﻌراق ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺧﺎﻣس ﻗﺑل اﻟﻣﯾﻼد).(٣٧

ب -اﻟﺗﻣــور :ﻟﻘــد ﺷــﻛل اﻟﻧﺧﯾــل وﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬــﺎ ﻣــﺎدة ﻏذاﺋﯾــﺔ رﺋﯾﺳ ـﺔ ﻟﻠﻌ ـراﻗﯾﯾن ﻗــدﯾﻣﺎ .ﻛﻣــﺎ ﻛﺎﻧــت ﻣــﺎدة
ﺻ ــﻧﻌت ﻣﻧﻬـ ـﺎ ﻛﺛﯾ ــر ﻣ ــن اﻟﻣـ ـواد ﺣﺗ ــﻰ ﻗﯾ ــل ﻓ ــﻲ اﻟﻧﺧﻠ ــﺔ " :اﻧﻬ ــﺎ ﺗﺟﻬ ــز اﻟﺳ ــﻛﺎن ﻓ ــﻲ اﻟﻌـ ـراق ﺑﻛ ــل
اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم ﻣن اﻟﻐذاء ﻣﺎ ﻋدا اﻟﺣﺑوب ".وﻗﯾل اﯾﺿﺎ " :اﻧﻬﺎ ﺧﺑز اﻟﺑﻼد وﻣﺎدة اﻟﺣﯾﺎة "

)(٣٨

وﺑﻬذا اﻟﺻدد ذﻛر ﻓﻲ ﻧص ﻣﺳﻣﺎري ﻋن وﺟود  ٣٦٥ﻓﺎﺋدة ﻟﻠﻧﺧﻠﺔ ). (٣٩

وﻗــد اﺷــﺗﻬرت ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟﺳــﻬل اﻟرﺳــوﺑﻲ ﺑﻛﺛـرة ز ارﻋــﺔ اﻟﻧﺧﯾــل  gisimmarﻣﻣــﺎ ﺳــﺎﻋد ﻓــﻲ

ﻧﻣوﻫﺎ وﻛﺛـرة ﻋـدد أﺷـﺟﺎرﻫﺎ ﻣﻼءﻣـﺔ اﻟﺑﯾﺋـﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾـﺔ ﻣـن ﺗـوﻓر اﻟﻣﯾـﺎﻩ واﻟﺗرﺑـﺔ اﻟﺧﺻـﺑﺔ ﻋﻠـﻰ ﺿـﻔﺎف

اﻷﻧﻬﺎر واﻟﺗﻣر اﺳﺗﺧدم ﻣﺎدة ﻏذاﺋﯾﺔ ودﺧل ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟدﺑس واﻟﺧل) ،(٤٠واﺳـﺗﺧدم اﯾﺿـﺎ ﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ
اﻟﺧﻣــر اﻣــﺎ ﻧــوى اﻟﺗﻣــر ﻓﻘــد اﺳــﺗﺧدم ﻋﻠﻔ ـﺎ ﻟﻠﺣﯾواﻧــﺎت ﺑﻌــد ﺟرﺷــﻪ وﺳــﺣﻘﻪ ،اﻣــﺎ اﺟ ـزاء ﺷــﺟرة اﻟﻧﺧﻠــﺔ
٨٦

أ.د .ﺣﺳﯾن ظﺎﻫر ﺣﻣود

ﺗﺳوﯾق اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ ﺑﯾن ﻣدن اﻟﻌراق اﻟﻘدﯾم

د .ﻫﯾﻔﺎء أﺣﻣد ﻋﺑد

اﻻﺧرى ﻣﺛل ﺳﻌﻔﻬﺎ وﻟﯾﻔﻬﺎ وﺟذوﻋﻬﺎ ﻓﻘد اﺳﺗﺧدﻣت ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺣﺑﺎل وﺻﻧﺎﻋﺔ اﻻﺛﺎث واﻟﺣﺻران
وﻓـﻲ اﻋﻣـﺎل اﻟﺑﻧـﺎء واﻟﺗﺳـﻘﯾف ﻛﻣــﺎ اﺳـﺗﺧدﻣت ﻣﻧﺗﺟـﺎت اﻟﻧﺧﯾـل ﻓــﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟـﺔ اﻻﻣـراض) .(٤١اﻟـﻰ ذﻟــك

اﺣــﺗﻔظ ﻫــذا اﻟﻣﻧﺗــوج ﺑﺄﻫﻣﯾﺗــﻪ ﺑــﯾن اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت اﻟزراﻋﯾــﺔ اﻻﺧــرى اذ ﯾﻣﺗــﺎز ﻣﺣﺻــول اﻟﺗﻣــر ﺑﺎﻣﻛﺎﻧﯾــﺔ
ﺣﻔظﻪ وﺧزﻧﻪ وﻧﻘﻠﻪ ﻟذا ﻛﺎﻧت ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺳوﯾﻘﻪ ﺑﯾن ﻣدن اﻟﻌراق اﻟﻘدﯾم وﻻزال اﻟﻰ درﺟﺔ ﻣن اﻻﻫﻣﯾـﺔ
وﺗﺣﻘق اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﺑﻬﺎ ارﺑﺎﺣﺎ ﺟﯾدة ).(٤٢

ﻟﻘــد ﻛﺎﻧــت اﻟﻧﺧﯾــل ﻣــن أﻫــم أﺷــﺟﺎر اﻟﺑﺳــﺎﺗﯾن وﻗــد ﻛﺛــر زراﻋﺗﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺟﻧــوب وﻛﺎﻧــت ﻣﺣــور

اﻟﺣﯾــﺎة اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﻟﻔواﺋــدﻫﺎ اﻟﺗــﻲ اﺷــﯾر اﻟــﻰ ﺑﻌﺿــﻬﺎ ،اﻣــﺎ اﺳــﻌﺎر اﻟﺗﻣــور ﻓﻛﺎﻧــت ﺗﺧﺗﻠــف ﺑــﺎﺧﺗﻼف
أﻧواﻋﻬﺎ إﻻ أن أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﻓﻲ ﻣوﻋد ﻗطﺎﻓﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﻘل ﻋن اﻟﻣواﺳم اﻷﺧرى).(٤٣

ﻟﻘـد ورد ﻓـﻲ اﻟﻌدﯾـد ﻣــن اﻟﻧﺻـوص اﺷـﺎرت اﻟــﻰ ﺗﺳـوﯾق ﻛﻣﯾـﺎت اﻟﺗﻣــور ،وﻣـن ذﻟـك ورد ﻓــﻲ

ﻧــص ﻣــن ﻋﻬــد رﯾــم ﺳــﯾن ) ١٧٦٣_ ١٨٢٢ق م( ﻣــن اﻟﻌﺻــر اﻟﺑــﺎﺑﻠﻲ اﻟﻘــدﯾم اﺷــﯾر ﻓﯾــﻪ اﻟــﻰ

ﻛﻣﯾﺎت اﻟﺗﻣور ﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻣن اﺣد اﻟﺑﺳﺎﺗﯾن:

) (1) 7 (gur) 1 (b) gur ú – hi –in zú- lum-bi

 -٧ﻛور ١ﺑﻲ ﺗﻣور ﻧﺻف ﻧﺎﺿﺟﺔ اﻟﺗﻲ )ﻛﻣﯾﺔ اﻟـ( ﺗﻣور ﺟﺎﻓﺔ

 -٨ﻛور  ١ﺑﻲ )أي( اﻟﻧﺻف 8(gur) 3 (b.) gur i-na(?) šu-ri-a-bi
ﺑﺳﺗﺎن ﻣﺛﻣر ﺷﻣش ﻣﺎﮔر )ni-gar gis kiki6 mdšamaš-ma(gir

ﻣن ﺷﻣش ﻣﺎﻛر ki dsamas-ma-gir

ﻣﺎﻟك اﻟﺛﻣر )اﻟﻣﻧﺗوج( lugal-giš kiri6-ke4
ﺑﯾرﺧوم mpi-ir-hu-um

اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺄﺟرﻫﺎ ίb-ta-è

ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﺷﻬر itu gišapin –du8 – a warah samua
)(٤٤

وﺳوف ّﯾﺳﻠﻣﻬﺎ  8أﻛوار و  ٣ﺑﻲ ﺗﻣور
ﻛذﻟك ورد ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻧﺻوص ﻋن ﺗﺳوﯾق ﻛﻣﯾﺎت ﻣن اﻟﺗﻣور ﻋﻠﻰ ارﺻﻔﺔ اﻟﻣدن اﻟﻘدﯾﻣﺔ
8 (gur) 3 (b.)gur zú-lum i-ag-e

ﺑــﯾن ﻣــﺎري وﺳــﺑﺎر وﺑﺎﺑــل واﺷــور وﻧﻔــر) ،(٤٥ﻓﻔــﻲ اﺣــد اﻟﻧﺻــوص ذﻛــر ﻋـن ارﺳــﺎل اﻟﻣﻠــك ﺣﻣــوراﺑﻲ
ﺑﺣــدود ٣٦٠٠ﻛــور ﻣــن اﻟﺗﻣــور ﻣــن ﺑﺎﺑــل اذ ﻗــﺎم ﻣوظﻔـوا اﻟﻣﻠــك ﺑﺎﻻﺷ ـراف ﻋﻠــﻰ ﺷــﺣن ﻫـذﻩ اﻟﻛﻣﯾــﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻔن) ،(٤٦وﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل ﻛﺎﻧـت اﻟﺿـ ارﺋب ﺗﺟﻣـﻊ ﻣـن اﻟﺗﺟـﺎر ﻋـن اﻟﻣﻧﺗﺟـﺎت اﻟزراﻋﯾـﺔ وﻣﻧﻬـﺎ

اﻟﺗﻣور اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﺗم ﺗﺳوﯾﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣدن اﻟﻌراق اﻟﻘـدﯾم و ﻓـﻲ ﻣدﯾﻧـﺔ ﺑﺎﺑـل ﺗﺣدﯾـدا وﻛـﺎن ﯾﺷـرف
ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻌﻬﺎ ﻣوظف اطﻠق ﻋﻠﯾﻪ .(٤٧)šatammu

اﻟزﯾــوت :ورد ﻓــﻲ اﻟﻧﺻــوص اﻟﻣﺳــﻣﺎرﯾﺔ ﻋــن اﺳــﺗﺧدام اﻟﻌ ـراﻗﯾﯾن اﻟﻘــدﻣﺎء اﻧواﻋ ـﺎً ﻋــدة ﻣــن اﻟزﯾــوت

اﻟﻧﺑﺎﺗﯾﺔ ﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣﺗزاﯾدة ﻟﻬﺎ ﻓـﻲ ﻣطـﺎﺑﺦ اﻟﻘﺻـور واﻟﻣﻌﺎﺑـد واﻟﺑﯾـوت اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻻﻋـداد اﻻطﻌﻣـﺔ
٨٧

ﻣﺟﻠﺔ آﺛﺎر اﻟراﻓدﯾن  /اﻟﻣﺟﻠد ٢٠٢٠ / ٥

ﻛﻣﺎ اﺳﺗﺧدﻣت ﻟﺗزﯾﯾت وﻣﺳﺢ اﻟﻣواﺷـﯾر ﻟﻼﺳـطواﻧﺎت اﻟﻔﺧﺎرﯾـﺔ وﻟﻼﻧـﺎرة اﯾﺿـﺎ) ،(٤٨ﻛـذﻟك اﺳـﺗﺧدﻣت

اﻟزﯾوت اﻟﻧﺑﺎﺗﯾﺔ ﺑﺎﻧواﻋﻬﺎ وﺣﺳب ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻣﺿﺎﻣﯾن اﻟﻧﺻوص ﻟﻣﻌﺎ ﻟﺟﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻻﻣـراض

)(٤٩

وﻗد اطﻠق ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻣﺔ اﻟزﯾت ﻓﻲ اﻟﺳوﻣرﯾﺔ  Igisوﻓـﻲ اﻟﻠﻐـﺔ اﻻﻛدﯾـﺔ ﺗﺳـﻣﯾﺔ  samnuوﻧظـ ار ﻻﻫﻣﯾـﺔ

اﻟزﯾــوت ﻓﻘــد ﻋﻣــل اﻟﻣﺷــرع اﻟﻌ ارﻗـﻲ اﻟﻘــدﯾم ﻋﻠــﻰ ﺗﺛﺑﯾــت اﺳــﻌﺎرﻩ ﻓــﻲ اﻟﺳــوق واﻟﺣﯾﻠوﻟــﺔ دون رﻓﻌــﻪ ﻓــﻲ
ﻣﻣﻠﻛﺔ اﺷﻧوﻧﺎ ،وﯾﺗﺿﺢ ذﻟك ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﺷﻧوﻧﺎ إذ ﻧﻘرأ:
" ١ﻛور ﻣن اﻟﺣﺑوب ﺑﺷﯾﻘل واﺣد ﻣن اﻟﻔﺿﺔ
 ٣ﻗﺎ زﯾت ﻧﻘﻲ ﺑﺷﯾﻘل واﺣد ﻣن اﻟﻔﺿﺔ

 ١ﺳوﺗو و  ٢ﻗﺎ ﻣن زﯾت اﻟﺳﻣﺳم ﺑﺷﯾﻘل واﺣد ﻣن اﻟﻔﺿﺔ

 ١ﺳوﺗو و  ٥ﻗﺎ ﻣن ﺷﺣم اﻟﺧﻧزﯾر ﺑﺷﯾﻘل واﺣد ﻣن اﻟﻔﺿﺔ
وﻓـﻲ ﻋﻬــد اﻟﻣﻠــك ﺳـﯾن ﻛﺎﺷــد ﻣﻠــك اﻟورﻛــﺎء أﺻـدر ﺑــدورﻩ ﺗﻌرﯾﻔــﺔ ﺑﺄﺳـﻌﺎر اﻟﻣـواد اﻟزراﻋﯾــﺔ اﻟﻣﻬﻣــﺔ

ورد ﻓﯾﻬﺎ:

 ٣ﻛور ﻣن اﻟﺣﺑوب ﺑﺷﯾﻘل واﺣد ﻣن اﻟﻔﺿﺔ
 ٣ﻗﺎ ﻣن اﻟزﯾت ﺑﺷﯾﻘل واﺣد ﻣن اﻟﻔﺿﺔ

 ٢اﺻﻧﺎف اﻟﺻوف ﺑﺷﯾﻘل واﺣد ﻣن اﻟﻔﺿﺔ
ﻛﻣــﺎ اﺻــدر اﻟﻣﻠــك ﺷﻣﺷــﻲ أدد اﻷول ﻗﺎﺋﻣــﺔ ﺑﺎﻷﺳــﻌﺎر ورد ﻓــﻲ ﻧﺻوﺻــﻪ ان اﻷﺳــﻌﺎر ﻓــﻲ ﺑــﻼد

اﺷور ﻛﺎﻧت ﻛﺎﻻﺗﻲ:

 ٢ﻛور ﻣن اﻟﺣﺑوب ﺑﺷﯾﻘل واﺣد ﻣن اﻟﻔﺿﺔ

)(٥٠

 ٢ﻗﺎ ﻣن اﻟزﯾت ﺑﺷﯾﻘل واﺣد ﻣن اﻟﻔﺿﺔ

وﻣن أﻧواع اﻟزﯾوت اﻟﺗـﻲ ذﻛـرت ﻓـﻲ اﻟﻧﺻـوص زﯾـت اﻟﺳﻣﺳـم واﻟﺳﻣﺳـم ﻣـن اﻟﻣﺣﺎﺻـﯾل اﻟزراﻋﯾـﺔ

اﻟﻣﻬﻣــﺔ ﻓــﻲ ﺑــﻼد اﻟ ارﻓــدﯾن وﻛﺎﻧــت زراﻋﺗﻬــﺎ ﻣرﻏوﺑــﺔ ﻟﻣﻘﺎوﻣﺗﻬــﺎ اﻟظــروف اﻟﻣﻧﺎﺧﯾ ـﺔ اﻟﺟﺎﻓــﺔ ودرﺟــﺎت

اﻟﺣ اررة اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ).(٥١

وﻋـرف ﻣﻌﻧــﻰ اﻟﺳﻣﺳــم ﻓـﻲ اﻟﺳــوﻣرﯾﺔ ﺑ ـ ﺣـب ﺷــﺟرة اﻟزﯾــت وﻛـﺎن ﺳــﻌرﻩ ﻏﺎﻟﯾـﺎ وﻗﻠﯾـل اﻟز ارﻋــﺔ ﻓــﻲ

ﺷﻣﺎل اﻟﻌراق ﺛـم ﺗﺣﺳـﻧت زراﻋﺗـﻪ ﻓـﻲ اﻟﻌﺻـر اﻻﺷـوري اﻟﺣـدﯾث ) ٦١٢-٩١١ق م( وﻛﺎﻧـت ﻗﯾﻣﺗـﻪ

ﻓـﻲ ﻋﻬــد اﺷــور ﺑـﺎن اﺑﻠــﻲ )اﺷــور ﺑﺎﻧﯾﺑـﺎل  ٦٢٦ _٦٦٨ق م( أرﺑﻌــﺔ أﺻــﻧﺎف ﻗﯾﻣـﺔ اﻟﺣﺑــوب وﻓــﻲ

ﯾﺳوق اﻟﻰ ﻣدن اﻟﺷﻣﺎل ﻣن ﻣدن اﻟﺟﻧوب).(٥٢
اﻟﻐﺎﻟب ﻛﺎن ّ
ﻛذﻟك ﻋرف اﻻﺷورﯾون ﺧﺻﺎﺋص اﻟزﯾﺗـون ﻣـن اﻟﺑﻠـدان اﻟﻣﺟـﺎورة وﺟﻠﺑـوﻩ وزرﻋـوﻩ ﻓـﻲ ﺑـﻼد اﺷـور
ﻻﺳـﺗﺧراج اﻟزﯾـت ﻣﻧـﻪ ،ﻛﻣـﺎ وردت ﻓــﻲ اﻟﻧﺻـوص اﺳـﻣﺎء ﻧﺑﺎﺗـﺎت أﺧــرى ﺗﺳـﺗﺧرج ﻣﻧﻬـﺎ اﻟزﯾـوت ﻣﺛــل

زﯾت اﻟﻛﺗﺎن واﻟﻠﻔت وﺣب اﻟﻌزﯾر) ،(٥٣وﻣن اﻧواع اﻟزﯾوت اﻻﺧرى زﯾت اﻟﻘﺻب واﻟزﯾت اﻟﻧﻘﻲ وزﯾت

ﺷــﺟرة اﻟﺑﻠــوط وزﯾــت اﻟﺻــﻧوﺑر

)(٥٤

ﻟﻘــد ﻛﺎﻧــت اﻟزﯾــوت ﺗوﺿــﻊ ﻓــﻲ أوﻋﯾــﺔ أو ﺟـرار ﻓﺧﺎرﯾــﺔ ﻟﺣﻔظﻬــﺎ

وﺧزﻧﻬﺎ وﻣن ﺛم ﺗﻧﻘل اﻟﻰ ﺟﻬﺎت اﻟﺗﺳوﯾق).(٥٥

٨٨

أ.د .ﺣﺳﯾن ظﺎﻫر ﺣﻣود

ﺗﺳوﯾق اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ ﺑﯾن ﻣدن اﻟﻌراق اﻟﻘدﯾم

د .ﻫﯾﻔﺎء أﺣﻣد ﻋﺑد

ﻟﻘ ــد اﺷ ــﯾر اﻟ ــﻰ اﻟزﯾ ــوت واﻟﺑ ــذور اﻟﺗ ــﻲ ﻛﺎﻧ ــت ﺗﺳ ــﺗﺧرج ﻣﻧﻬ ــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟﻌدﯾ ــد ﻣ ــن اﻟﻧﺻ ــوص إﻻ أن
ﻣﺿﺎﻣﯾن ﺗﻠك اﻟﻧﺻوص ﻣﻘﺗﺿﺑﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ،وﻣن ذﻟك ﻣـﺎ ورد ﻓـﻲ ﻧـص اﻟرﺳـﺎﻟﺔ اﻵﺗﯾـﺔ " :ﻟﯾﺑﻌـث

أﺧــوﺗﻲ ﻋﻔﺻـﺎً ﺑﻣــﺎ ﻗﯾﻣﺗــﻪ ﻣﻧــﺎ ﻣــن اﻟﻔﺿــﺔ وﻟﯾــﺄت رﺳــوﻟﻛم اﻟــﻲ ﺳﺄرﺳــل ﺳﻣﺳــﻣﺎً أﺑــﯾض ﻣﻘﺑــوﻻ ﻟــدى
اﺧوﺗﻲ " ).(٥٦

وﻓﻲ ﻧص اﺧر ورد ﻋن ارﺳﺎل " :ﻟﺗر واﺣد ﻣن اﻟزﯾت ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻻوﻟﻰ ﻟﻠﻣﺷﻌل اﻟﻣوﺟود أﻣﺎم

اﻻﻟﻬﺔ).(٥٧

اﻟﻔواﻛﻪ واﻟﺧﺿروات :ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣت زراﻋﺗﻬﺎ وﺗﺳوﯾﻘﻬﺎ ﺑﯾن ﻣدن اﻟﻌـراق

اﻟﻘــدﯾم ﻣﻧــذ اﻟﻌﺻــور اﻟﺳــوﻣرﯾﺔ اﻟﻘدﯾﻣــﺔ اﺷــﺟﺎر اﻟﻌﻧــب ﻓــﻲ ﺿــﻼل اﻟﻧﺧﯾــل وﻟــم ﺗــدﺧل ز ارﻋــﺔ اﻟﻌﻧــب
اﻟﻰ ﻣدن ﺷﻣﺎل اﻟﻌراق اﻻ ﻓﻲ اﻻف اﻻول ق .م ،اذ اﻧﺗﺷرت زراﻋﺗﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌـد اﻟـﻰ درﺟـﺔ ﻓـﻲ ﺑـﻼد

اﺷــور) ،(٥٨ﻣﻣــﺎ ﯾؤﺷــر اﻟــﻰ ان ﻣﻧﺗــوج اﻟﻌﻧــب ﻛــﺎن ﯾﺳــوق اﻟــﻰ ﻣــدن اﻟﺷـﻣﺎل ﻓــﻲ اﻟﻌﺻــور اﻟﺳــوﻣرﯾﺔ

اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﺗﺑﻌﺎً ﻻﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﺟراﻫﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛون ﻟﻠﻧﺻوص اﻟﻣﻛﺗﺷﻔﺔ ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ ﺣـران )اورﻓـﻪ ﺟﻧـوب ﺗرﻛﯾـﺎ(

ﻣــن اﻟﻌﺻــر اﻻﺷــوري اﻟﺣــدﯾث ﺗﺑــﯾن ان ﺟﻣﯾ ـﻊ اﻟﺑﺳــﺎﺗﯾن ﻛﺎﻧــت ﺗــزرع ﺑﺎﺷــﺟﺎر اﻟﻌﻧــب وﺑﻠــﻎ ﻋــدد

اﺷﺟﺎرﻫﺎ ﺑﻧﺣو  ٢٩اﻟف ﺷـﺟرة وﻓـﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ اﺧـرى ﺗـم اﺣﺻـﺎء  ٢٨٢اﻟـف ﺷـﺟرة ﻋﻧـب واﺧـرى ٤١

أﻟف ﺷﺟرة ﻋﻧب).(٥٩

وﻗــد ُﻋﻧــﻲ اﻻﺷــورﯾون ﺑز ارﻋــﺔ اﻟﻛــروم اذ ورد ﻓــﻲ اﺣــد ﻧﺻــوص ﺳــﯾن-اﺧــﻲ-ارﯾﺑــﺎ )ﺳــﻧﺣﺎرﯾب
٦٨١ _٧٠٤ق م( ﻋن ﺟﻠﺑﻪ ﻋددا ﻣن اﻻﺷﺟﺎر اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺳﺑق زراﻋﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻼد اﺷور وﻏرﺳﻬﺎ ﻓﻲ
ﺣداﺋﻘﻪ ﻋﻧداﻻراﺿﻲ اﻟﺳﻬﻠﯾﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﻓﯾﻬﺎ ،وﻣﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧص:

" وﺑﻘدرة اﻻﻟﻬﺔ اﻟﻌظﯾﻣﺔ أﺻﺑﺣت اﻟﻛروم واﻻﻋﺷﺎب ﺗﻧﻣو ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺣﻘول أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﻪ

ﻓﻲ ﻣواطﻧﻬﺎ اﻻﺻﻠﯾﺔ "

وﻛﺎﻧت ﻓﺎﺋدة اﻟﻌﻧب اﻟذي ﻋرف ﺑﺎﻟﺳوﻣرﯾﺔ GEŠTINوﺑﺎﻻﻛدﯾﺔ Karánu

ﺗﺗرﻛز ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻻﺳـﺎس ﻟﻌﻣـل اﻟﻧﺑﯾـذ ﻓﺿـﻼ ﻋـن ﻛوﻧـﻪ ﻣـن اﻟﻔواﻛـﻪ اﻟﺗـﻲ أﺣﺑﻬـﺎ ﺳـﻛﺎن اﻟﻌـراق اﻟﻘـدﯾم

ﻟذا اﻋﺗﻧوا ﺑزراﻋﺗﻬﺎ

)(٦٠

وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺗﺳوﯾق اﻟﻣﺷروﺑﺎت وﻣﻧﻬﺎ اﻟﻧﺑﯾذ ﻓﻘد اﺷﯾر ﻓـﻲ اﻟﻧﺻـوص اﻟـﻰ

ان ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺑﯾﻌﻪ ﻛﺎﻧت ﺗﺗم ﺑﺎﻟﺟرار وﻟـﯾس وﻓـق ﻛﻣﯾـﺎت ﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻣﻘـﺎﯾﯾس اﻟﺳـواﺋل وﺑﺷـﻛل ﻋـﺎم ﻓـﺈن

اﻟﺟرة اﻟواﺣدة ﻛﺎﻧت ﺗﺣوي ﻧﺣو  ١٠ﻗﺎ  /ﻟﺗر إذ ﻛﺎﻧت اﻟوﺣدة اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻧﺑﯾذ ﻓـﻲ ﻣـﺎري )،(٦١
وﻣﺎ ذﻛر ﻋن اﻟﻧﺑﯾذ ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﻰ ﻣﺷـروب اﻟﺟﻌـﺔ اﻟـذي ﻋـرف ﺑﺎﻻﻛدﯾـﺔ  sikarumﺑﻣﺧﺗﻠـف أﻧواﻋـﻪ

اﻟــذي ﻛــﺎن ﯾﺣﺿ ـر ﻣــن اﻟﺷــﻌﯾر ﻓــﻲ ﻣﻧــﺎطق اﻻرﯾــﺎف وﺗﻧﻬــﺎل ﻛﻣﯾــﺎت ﻣﻧﻬــﺎ اﻟــﻰ ﺣﺎﻧــﺎت اﻟﻣ ـدن ﻓــﻲ
اﻟﻌراق اﻟﻘدﯾم ،وﯾﺗﺿﺢ ﻣن د ارﺳـﺔ ﺑﻌـض اﻟﻧﺻـوص ذات اﻟﻌﻼﻗـﺔ ان اﺻـﺣﺎب اﻟﺣﺎﻧـﺎت ﻗـد ﺣﺻـﻠوا
ﻋﻠــﻰ ﻣــردودات ﺟﯾــدة ﻣــن ﺗﺳــوﯾق اﻟﺟﻌــﺔ وﺑﯾﻌﻬــﺎ وﻗــد ﻛﺎﻧــت ﺗﺟﺎرﺗﻬــﺎ راﺋﺟــﺔ

اﻟﻧﺻوص ﺑﻬذا اﻟﺧﺻوص:

٨٩

)،(٦٢

وﻣﻣــﺎ ﺟــﺎء ﻓــﻲ أﺣــد

ﻣﺟﻠﺔ آﺛﺎر اﻟراﻓدﯾن  /اﻟﻣﺟﻠد ٢٠٢٠ / ٥

" ﻋﺳﻰ ان ﯾﺣﻔظك اﻻﻟﻪ ﺷﻣش وﯾدﯾﻣك ﺑﺻﺣﺔ ﺟﯾدة .اﺣﺿر ﻟﻲ اﻟﻌطور واﻟﻘﺻـب اﻟﺣﻠـو ،واﻗـول

ﻟـك ﻛـذﻟك اﻧــﻪ ﺗﻧﻘـل ﺑﺎﻟﻘــﺎرب اﻟﻣﺷـروب اﻟــﻰ اﻟﻣدﯾﻧـﺔ ﺳـﺑﺎر اﺷــﺗر واﺟﻠـب ﻟــﻲ ﻋﻠـﻰ طــول وﺧـذ ﻋﺷـرة
ﺷﯾﻘﻼت ﻓﺿﺔ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺷروب واﻟﺣﻘﻧﻲ ﺑﻬﺎ اﻟﻰ ﺑﺎﺑل ﻏدا "

).(٦٣

وﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻻﺧرى أﻧواع ﻣن اﻟﻔواﻛﻪ .ﻣﺛل اﻟﺗـﯾن اذ اﺷـﯾر ﻓـﻲ اﻟﻧﺻـوص ﻋـن

ﺗﺳــوﯾﻘﻪ ﻛﻣــﺎ ذﻛــر ﻓــﻲ ﻧــص ﻋ ـن ﺗﻘــدﯾم اﻟﻣﻠــك ﻧﺑــو ﺧذﻧﺻــر اﻟﺛــﺎﻧﻲ )  ٥٦٢ _٦٠٥ق م (ﺑﻌــض

ﻗطﻌﻪ ﻋﻧد اداء اﻟطﻘوس اﻟدﯾﻧﯾﺔ ،وﻗد ﻋرف اﻟﺗﯾن ﻓﻲ اﻟﻌراق ﻣﻧذ اﻟﻌﺻر اﻟﺳوﻣري اﻟﻘدﯾم ،ﻓﻘـد ورد
ﻓﻲ ﻧـص ﻋﺛـر ﻋﻠﯾـﻪ ﻓـﻲ ﺗـل ﺣرﻣـل )ﻗـرب ﺑﻐـداد( ﻋـن أﻧـواع ﻣﻧﻬـﺎ ﻣﺛـل ﺗـﯾن اﻟﺟﺑـل وﺗـﯾن أﻛـد وﺗـﯾن
ﺳوﺑﺎرﺗو).(٦٤

أﻣ ــﺎ اﻟﺗﻔ ــﺎح ﻓﻘ ــد ورد اﻻﺷ ــﺎرة اﻟﯾ ــﻪ ﻓ ــﻲ ﻧﺻ ــوص اﻟﻌﺻ ــر اﻻﻛ ــدي وأور اﻟﺛﺎﻟﺛ ــﺔ ﻛﻣ ــﺎ ذﻛ ــر

اﻟﻣﺷﻣش اﻟذي ﻋرف ﺑﺗﻔﺎح اﻟﺟﺑل ﻣﻣﺎ ﯾﻔﻬم اﻧﻬم ﻛـﺎﻧوا ﯾﺟﻠﺑوﻧـﻪ ﻣـن اﻟﻣﻧـﺎطق اﻟﺷـﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓـﻲ اﻟﻌـراق،

ﻛــذﻟك اﺷــﯾر ﻓــﻲ اﻟﻧﺻــوص اﻟــﻰ اﻟﺳــﻔرﺟل واﻷﺗــرج ﻓﺿــﻼ ﻋ ـن ﻣﻧﺗﺟــﺎت زراﻋﯾــﺔ أﺧــرى ذﻛــرت ﻓــﻲ

اﻟﻧﺻــوص ﻣﺛــل اﻟﻛﻣﺛــري واﻟرﻣــﺎن وذﻛــر أﻧ ـواع ﻣﻧــﻪ اﻟﺣــﺎﻣض واﻟﺣﻠــو واﻟﻌﺳــﻠﻲ وورد ﻋــن اﺳــﺗﻌﻣﺎل

ﻗﺷــور اﻟرﻣــﺎن ﻓــﻲ دﺑﺎﻏــﺔ اﻟﺟﻠــود

)(٦٥

ﻛﻣــﺎ ﻋــرف اﻟﻌراﻗﯾــون اﻟﻘــدﻣﺎء ﻣﻧﺗﺟــﺎت زراﻋﯾــﺔ اﺧــرى ﻣﻧﻬــﺎ

اﻟﺗوت واﻟﻧﺑق ﻣﻧذ ﻋﺻور ﻣﺑﻛرة ﻛﻣﺎ ﻋرﻓوا اﻟﻠﻔت واﻟﻔﺟل واﻟﺳﻠق واﻟﺛوم واﻟﺑﺻل واﻟرﺷﺎد ،ﻓﻘد اﺷﯾر
ﻓﻲ اﺣد اﻟﻧﺻوص ﻋن ﺑﻌـض اﻟﺑﺳـﺎﺗﯾن ﻓـﻲ ﺟﻧـوب ﺳـﻧﺟﺎر ﻛﺎﻧـت ﺗـزرع ﻓﯾﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻌﺻـور اﻟﻘدﯾﻣـﺔ
ﻧﺣـو  ٢٤٠٠ﺷـﺟرة ﻓﺎﻛﻬـﺔ ﻣﻧوﻋـﺔ ﻛﻣـﺎ ذﻛـر ﻓــﻲ ﻣزرﻋـﺔ ﻟﻠﺑﺻـل ﺗﺻـل ﻣﺳـﺎﺣﺗﻬﺎ  ٣٥٠٠ﻣﺗـر ﻣرﺑــﻊ

ﻣﻣﺎ ﯾؤﺷر اﻟﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ اﻟواﺳﻊ ﻋﻧد اﻟﺳﻛﺎن اﻧذاك ﻛﻣﺎ زرع اﻟﻌراﻗﯾون اﻟﻘدﻣﺎء اﻟﺑﻧﺟـر

)(٦٦

واﻟﻘﺻـب

اﻟذي ﻋرف ﺑﺎﻟﺳوﻣرﯾﺔ  giوﺑﺎﻻﻛدﯾﺔ  qanuﻓﻛﺎن ﻣن اﻫم اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺳـم اﻟﺟﻧـوﺑﻲ ﻣـن
اﻟﻌراق ﻣن ﻣﻧﺎطق اﻻﻫوار واﻟﻣﺳﺗﻧﻘﻌﺎت وﻛﺎن ﻟﻠﻘﺻب ﻓواﺋد ﻋدة اذ اﺳﺗﻌﻣل ﺑوﺻـﻔﻪ ﻣـﺎدة اﺳﺎﺳـﯾﺔ
ﻓﻲ ﺑﯾوت اﻟﺳﻛن وﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘـوارب ﺑﻌـد طﻠﯾﻬـﺎ ﺑﺎﻟﻘـﺎر وﻓـﻲ ﺻـﻧﺎﻋﺔ اﻻﺛـﺎث واﻟﺳـﻼل ﻛﻣـﺎ اﺳـﺗﻌﻣل

ﻓ ـ ــﻲ ﺻ ـ ــﻧﺎﻋﺔ اﻟﺣﺻـ ـ ـران وﻛ ـ ــﺎن ﯾ ـ ــﺗم ﺗﺳ ـ ــوﯾق ﻛﻣﯾ ـ ــﺎت ﻛﺑﯾـ ـ ـرة ﻣﻧ ـ ــﻪ وﻓ ـ ــق ﻣ ـ ــﺎ ورد ﻓـ ـ ـﻲ ﻣﺿـ ـ ـﺎﻣﯾن
اﻟﻧﺻوص).(٦٧
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ﺟدول ﺑﺎﻟﻣﻛﺎﯾﯾل

اﻟﻣﻛﺎﯾﯾل اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺧدﻣت ﻟﻘﯾﺎس ﻣﻘﺎدﯾر اﻟﺣﺑـوب وﻏـﻼت اﻟﻣﻧﺗﺟـﺎت اﻟزراﻋﯾـﺔ اﻷﺧـرى ....،اﺳـﺗﻧدت
وﺣــدات اﻟﻛﯾــل ﻓﯾﻬــﺎ اﻟــﻰ اﻟﻣــزج ﺑــﯾن اﻟﻧظــﺎﻣﯾن اﻟﻌﺷــري واﻟﻧﺳــﺑﻲ .وذﻟــك ﻋﻠــﻰ اﻟﻧﺣــو اﻟﻣوﺿــﺢ ﻓــﻲ

اﻟﺟدول اﻵﺗﻲ-:
ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل ذﻟك

ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ

ﺳﯾﻼ

ﺑﺎن

ﺑﻲ

ﻛور

اﻟﻣﻌﻧﻰ

اﻻﺳم اﻟﺳوﻣرﯾﺔ واﻻﻛدﯾﺔ

)ﻟﺗر(
٢٥٢.٦

٣٠ ٣٠٠

٥

٥٠.٥٢

٦٠

٦

١

٨.٤٢

١٠

١

٠.٨٤٢

١

١

)ﻓﻲ آﺷور( ﺣﻣوﻟﺔ ﺣﻣﺎر واﺣد ﻣﺋﺔ ﻗﺎ أو ﻟﺗر

ﻛور

kurum

GUR

ﺑﻲ

maššitum

PI

ﺑﺎن

sumum

BAN

ﻟﺗر

qa

SILA

 ٦ﺳوﺗو

BARIQA parkistu
)immerum(٦٨

اﻟﺧراطﺔ ) (١ﻣواﻗﻊ اﻟﻣدن اﻟﻘدﯾﻣﺔ واﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق
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23.

Bi.Or,vol.xII,No.3-4,1955,p.115-121.
24. lbid,p.112-115
 ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﺟﯾدة ﺗﺎﺗﻲ ﻣن اﻟﺿواﺣﻲ واﻟﻘرى اﻟﻘرﯾﺑﺔ ﻣن اﻟﻣدن وان ﻣﻌظم اﻻﻧﺗﺎج ﻛﺎن ﯾﺗرﻛز ﺑﯾناﻟﻌواﺋل اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك اراﺿﻲ واﺳﻌﺔ ﻟﻠﻘﺻر واﻟﻣﻌﺑد اﯾﺿﺎ.
- Snell,Daniel:life in the Ancient Near East, v.s. 1997,p.153.
 -٢٥ﻟﻘد ﻛﺎﻧت ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﻔر )ﻧﯾﺑور( ﻣن اﻟﻣدن اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺑـﺎﺑﻠﻲ اﻟﻘـدﯾم ﻛﻣـﺎ ﻛـﺎن ﻟﻬـﺎ
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