الباحثة نبيلة القوصي

مياه مدينة دمشق

مياه مدينة دمشق
جغرافياً ،تارخيياً ،دينياً
الباحثة نبيلة القوصي
تقع بالد الشام يف اجلزء الغريب من قارة آسيا متوسطة قارات ثالث :آسيا وأوروبا وإفريقيا ،كما
حتوي تضاريس متنوعة من جبال وأودية وسهول وأهنار وباحات ذات مناخ معتدل متوسطي ..
وإن ذكر املاء يف القرآن الكرمي بأشكاله :البحار ،األهنار ،العيون  ..يدل على أمهية املاء وقيمته
بالنسبة للحياة البشرية ،فبه تدوم احلياة وتعيش الكائنات وتطيب النفوس وحتيا األرواح شاكرة ممتنّة
للموىل عز وجل ..

يقول ابن عساكر مؤرخ وحم ّدث دمشق  175/944ھ يف باب" :فضل مواضع بظاهر دمشق
وأضاحيها وفضل جبال تضاف إليها ونواحيها" ،يقول عن قوله تعاىل( :وآوينامها إىل ربوة ذات قرار
معني)  :ذات قرار هي دمشق ،واملعني هي غوطة دمشق ،وقيل :أرض ذات أشجار وأهنار ،هناك
آوى السيد املسيح وأمه مرمي عليهما السالم.
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ويقول الشيخ اجلغرايف ياقوت احلموي البغدادي املتوىف  626ھ يف كتابه الشهري "معجم
البلدان"( :من خصائص دمشق اليت مل أرى بلدا مثلها ،كثرة األهنار هبا ،وجريان املاء يف قنواهتا ،فقل
أن متر حبائط إال واملاء خيرج منه يف أنبوب إىل حوض يشرب منه ،يستقي منه الوارد والصادر )...
وبردى من أعظم أهنر دمشق ،خمرجه من قرية يقال هلا (قنوا) من كورة الزبداين ،حيث يظهر املاء من
عيون هناك مث يصب يف قرية بني دمشق والزبداين تعرف بـ (الفيجة) ،وتنضم إليه عني أخرى مث خيرج
اجلميع إىل قرية تعرف بـ (مجرايا) ،فيفرتق أكثره يف بردى ،وحيمل الباقي هنر يزيد ...

و إذا صار ماء بردى إىل قرية يقال هلا (دمر) ،افرتق على ثالثة أقسام :تورا ،بانياس ،القنوات
 ..فتتزود دمشق باملياه من هذه الفروع الثالث ،وخيتص تورا باألحياء الواقعة إىل الضفة اليسرى من
بردى ،وبانياس باألحياء الواقعة إىل الضفة اليمىن حىت خط بني القلعة واألموي وجادة القيمرية،
ويصل لباب توما ...أما القنوات فيغذي األحياء الواقعة جنوب هنر بردى ،وقد كان اليونان يسمون
عرف "الفيجة "قائال( :بالكسر مث السكون واجليم :قرية بني دمشق
هنر بردى بنهر الذهب) .كما ّ
والزبداين ،عندها خمرج هنر بردى وحبرية ) .
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إذا فنبعة الفيجة غرب دمشق تبعد  51كم ومن بني سفوح اجلبال ينبع ماء عذب صاف ،أما
هنر بردى الذي ينبع من جبال لبنان الشرقية ،فيسري يف واد ضيق وميشي يف سهل الزبداين ،وعندما
يبلغ نبع الفيجة يصب مياهه العذبة الصافية فيه ،ليكثر ماء الفيجة وتشتد غزارته ،ويغدو قويا عذبا
ماضيا يف أرض الغوطة اخلضراء.

وقد أدرك سكان دمشق وضواحيها أمهية مياه نبع الفيجة منذ القدم ،واختذه بعضهم مكانا
للعبادة (بدليل وجود معبد روماين معروف باسم " حصن عزتا " ،والذي مل يبق منه حاليا سوى بقايا
جدرانه) ..مث حتول هذا املعبد إىل كنيسة يف عهد السيد املسيح ،لتصبح فيما بعد حصنا يف عهد
املسلمني ..وشكلت نبعة الفيجة مع سهل الزبداين وضفاف بردى مركزا سياحيا هاما ألهل دمشق
والشام ،يصطافون فيها ،وجذبت إليها السياح األجانب .
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وابن بطوطة ،أمري الرحالة ،املتوىف  774ھ قال عن دمشق عندما مر منها وأخذت بلبّه ( :إهنا
جنة املشرق وعروس املدن ،حتدق هبا البساتني إحداق اهلالة بالقمر ،وأهلها يقضون وقتهم يوم
السبت بني املتنزهات وشطوط األهنار ودوحات األشجار واملياه اجلارية يف راحة وهبجة حىت ميسي
الليل) .وتكلم عن أهلها وحبهم لعمل اخلري ودعا هلم قائال( :جزى اهلل خريا من تسامت مهته يف
اخلري).

إن تتبع تطور شبكة األقنية املائية يف مدينة دمشق عرب العصور يلخص لنا منو وتوسع وازدهار
مدينة دمشق ،فقد ختصص فرعا بانياس والقنوات بتزويد املدينة القدمية ،وعندما توسعت أنشئت
تفرعات جديدة تنطلق من تلك األصلية لبانياس والقنوات ،بينما كان فروع تورا يسقي احلدائق
والبساتني ومناطق الريف اليت امتزجت ومتاهت مع األيام يف جسم املدينة ،أما أهل قاسيون فقد
أوجدوا ألنفسهم شبكات تغذية من مياه هنر يزيد.
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جر مياه
ويف اخلتام نلخص القول :بأن األنظار اجتهت منذ العهود القدمية إىل أمهية ّ
الفيجة إىل املدينة بواسطة قساطل حديدية عرفت بأمساء من عملوا على إحياء األرض والناس،
واست ِ
خدمت القساطل إىل أن أقامت مؤسسة الفيجة فوق النبع بناء حديثا يف عام  5495م حلفظ
املياه من العبث والتلوث...
و املتأمل يف قوله صلى اهلل عليه وسلم(( :الناس شركاء يف ثالث :املاء والكأل والنار)) ،جيد
جلر
معاين هذا احلديث جليّة يف تاريخ تطور توزيع املياه بدمشق ،فالتعاون والتكافل الذي كان قائما ّ
ِ
تشعبات األهنار (بردى والفيجة) ،مها أكرب مثال وأمسى ترمجة
املياه إىل املناطق املتعددة وإقامة أفرِع و
ملعىن قول النيب الكرمي " شركاء " ،ويف ذلك إحياء لألرض والناس..
اللهم إنا نستودعك الشام وأهلها ومياهها يف خزائن بسم اهلل ،أقفاهلا ثقتنا باهلل ،مفاتيحها ال
حول وال قوة إال باهلل ،فال طاقة ملخلوق مع قدرة اخلالق ...

املصادر :
تاريخ دمشق/البن عساكر
معجم البلدان /ياقوت احلموي
حماسن الشام  /للبدري
رحلة ابن بطوطة /ابن بطوطة
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