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 االنبار في العصور االسالمية

عندما حرر العرب المسلمون العراق اتبعوا في ادارتهم للعراق  

التقسيمات االدارية القديمة والتي كانت سائدة ومعتمدة في في اول االمر 

عهد التسلط االجنبي الساساني اذ كان العراق مقسما الى عدة )استانات( 

يكون كل واحد منها مقسم الى عدة طساسيج وكان طسوج االنبار يشكل 

احد طساسيج االستان العالي وان هذه التقسيمات ظلت سارية خالل القرون 

االولى وحلت  فيما بعد تقسيمات ادارية جديدة وباالمكان تحديد الثالثة 

منطقة االنبار من خالل المعلومات التي قدمها لنا البلدانيون عن ابرز 

المدن والقصبات التي اشاروا اليها فاذن نستطيع القول بان حدود منطقة 

ة االنبار تمتد من جنوب الفاوجة الى الحدود االدارية لمدينة هيت وحديث

شمال مدينة عنة اما من الجهة الغربية فقد كانت حدودها تمتد وترتبط 

 بالحدود الشامية

                                         ابرزالمدن والقرى التابعة لالنبار :

 مدينة االنبار:

مدينة االنبار التاريخية على مقربة من الضفة الشرقية لنهر الفرات  

كم ( شمال غرب 5لوجة الحالية تبعد عنها بحدود )بالقرب من مدينة الف

مدينة الفلوجة اشتهرت المدينة بموقعها المتميز فضال عن وقوعها في 

ارض زراعية خصبة وقريبة من مياه نهر الفرات وقد اتخذها الفرس عند 

احتاللهم للعراق لكي تكون بمثابة مخازن للحبوب والغلة للدولة الساسانية 

 من كونها مستودعا للحبوبلذلك اتخذ اسمها 

 مدينة عنه :

تقع مدينة عنة على نهر الفرات بين الرقة وهيت وهي مدينة جليلة وفيها 

مساكن طيبة وكثيرة وفيها جامع كبير ولها قلعة حصينة وهي قصبة تتبعها 

عدة قرى على جانبي نهر الفرات وهي من كبرى المدن التي تقع على نهر 

ها الزراعي الواسع حيث كانت كثيرة الفرات واشتهرت عنه بنشاط

 االشجار والكروم 



 مدينة حديثة :

وهي مدينة كبيرة تقع غرب العراق على نهر الفرات ولمدينة حديثة قلعة 

حصينة في وسط نهر الفرات يحيط بها الماء من كل جانب حديثة مدينة 

 كبيرة كثيرة السكان وفيها جامع كبير واسواق عامرة وتتبع مدينة حديثة

عدداغير قليل من القرى ابرزها الوس والناووسة والفحمية والنهية وكل 

هذه القرى تقع بين مدينتي حديثة وهيت على نهر الفرات وتوجد منها قرية 

بقة التي كان فيها حصن ينزله جذيمة بن االبرش ملك الحيرة قبل االسالم 

وقد اشتهرت  وكانت تجبى له االموار وتفد اليه الوفود من القبائل االخرى

 هذه القرى بكثرة البساتين والزروع وانواع الفواكه

 مدينة هيت :

وهي من المدن المهمة في االنبار اذ كان لها دور كبير وبارز في تاريخ 

االنبار والعراق بشكل عام وسميت هيت النها في هوة من االرض تقع 

من جهة مدينة هيت على نهر الفرات وهي مدينة كبيرة وقديمة ولها سور 

الغرب من ناحية نهر الفرات ولها قلعة حصينة تقع مدينة هيت في منطقة 

زراعية خصبة تتبعها اكثر من ثالثين قرية وهي طيبة الهواء عذبة المياه 

فيها الكثير من المزارع اشتهرات  بي اشجار النخيل والفواكه كما 

بعض  اشتهرت بوجود عيون القير الذي كان يستخدم في البناء واكساء

الدروب وصناعة السفن وغيرها وكانت تصدره الى عدد من المدن 

 والقصبات

 مدينة الفلوجة او الفالليج :

وهما مدينتان كبيرتان تسمى كل واحد منهما الفلوجة الكبرى والفلوجة 

الصغرى وكل ارض صالحة للزراعة تسمى بالفلوجة وجمعها فالليج وقد 

صب االاراضي الزراعية وتقع حاليا اشتهرت المدينتان بانها كانت من اخ

على الضفة اليسرى لنهر الفرات وتتبعها عدة قرى لعل من اشهرها قرية 

دمما وهي ناحية مهمة في مدينة االنبار تقع على ضفة نهر الفرات عند 

 الفلوجة 



قرية راكية : تقع اسفل مدينة االنبار التاريخية وتوجد فيها قنطرة دمما 

 خمسة ابواب واحد كبير واربعة صغار على نهر الفرات لها 

 قرية نغيا : وهي قرية زراعية مجاورة لمدينة الفلوجة

قرية بني جعد : وهي مجاوررة للفلوجة وقرية الزايوقة وقرية العمد وهي 

 من القرى القريبة التابعة للفلوجة 

وكما توجد قرية صندوداء وسميت بهذا االسم نسبة الى امراة اسمها 

 ة لخم بن عدي بن الحارث .صندوداء ابن

بانيقا وباروسيما :وهما قريتان تتبع مدينة االنبار وقد اشتهرت هذه القرى 

 بنشاطها الزراعي الواسع حيث كانت تزرع فيها الكثير من المحاصيا

الزراعية فضال عن االشجار المعمرة كما اشتهت مدن وقصبات االنبار 

 بتربية الحيوانات مثل االغنام والخيول واالبل وغيرها

 


