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 النشاط االقتصادي:

 الثروة الزراعية :

الزراعة النشاط الرئيسي لسكان منطقة االنبار وقد تنوعت المحاصيل 

الزراعية بسبب تنوع المناخ والذي يتمثل بفصلين ريئسيين الصيف 

 والشتاء .

واذا ما يجعل االماكن الزراعية وخاصة على ضفاف االنهار والقنوات 

الزراعية لتوفر مصادر مياه الري وتشح في المناطق الداخلية حيث تقل 

اال  العيون االبار في اماكن معينة ومياهها ان وجدت فهي قليلة والتقي

باغراض نشاط زراعي محدود يقتر في اكثر الحاالت على زراعة اشجار 

معمرة التحتاج الى ري سطحي مستديم كما هي حال اشجار النخيل 

وغيرها واذا ما استعرضنا تسمية االنبار يظهر لنا جليا تتالءم مع واقعها 

الزراعي حيث سميت بذلك لجمع انابير الحنطة والشعير فيها وذلك سميت 

يت التاجر الذي ينفذ فيه متاعه وذلك التبن والقت اي : اعالف الدواب . بب

م ( حيث توزع هذه 892هـ /279والعجبا على اشاراليه البالذري ) 

الغالل على رجال كسرى وغيرهم مثل اصحاب النعمان بن المنذر 

صاحب الحيرة حيث كانوا ياخذون نصيبهم  وارزاقهم منها قبل االسالم 

م ( واليا على العراق فقام 595هـ / 75جاج بن يوسف الثقفي )واصبح الح

باكمال حفر النهر مكمال لحفره الذي بدا به القائد سعد بن ابي وقاص 

ليحول قسما كبيرا من مناطق االنبار الى اراضي صالحة للزراعة وكذلك 

م ( في كتابه الديارات بان االديرة 998هـ / 388يصف لنا الشابشتي )

هر حسن ومنظر في منطقة االنبار التخلو من المتنزهين ولها ظاالموجودة 

هم ينزلها مدة مقامه  االنبار من الخلفاء ومن ذوي عجيب وكل من اجتاز

وهذا يوضح لنا االنبار صالحة من الزراعة وتكون من المناطق السياحة 

اوال والخلفاء والمسئوولين ثانيا وكذلك يشير لنا قدامه في  لعامة الناس

اب الخراج الى ان اسم زراعي يطلق على منطقة االنبار وما يجاورها كت

من المناطق االخرى فيسميها ) سقي الفرات ( وينبت في منطقة االنبار 

العديد من القناطر التي تربط بين اجزاء المنطقة وتودي وظائفها كطرق 

تودي الى المدن فضال عن امية هذه الجداول وقناطرها من النواحي 



عية واالقتصادية حيث تصف لنا كتب الجغرافية ثروة مدن االنبار الزرا

وقراها الزراعية التي تقع على ضفاف نهر الفرات فبهذا الصدد يقول 

م ( عن مدينة عانة انها ذات اشجار كثيرة وبساتين  985هـ / 375القسي )

والماء يطوف من عدة جوانب وكثيرة الكروم والثمار .اما ابن حوقل 

م ( فيقول ان مدينة حديثة يحيط بها الماء ولها مزارع  977 /هـ  367)

وقرى تتصف بزراعة كثيرة ولها قصور على جانبي الفرات ويكثر خيرها 

ومن المناطق الزراعية االخرى مدينة هيت تكثر  على اهلها نفعها وريعها

فيها زراعة الفواكه والخضروات وخاصة فاكهة البالد الباردة . 

يت باالرض المسلحة للزرع وذلك لكثرة غاللها الزراعية  والفلوجتان سم

والجديربالذكر ان وجود عدد كبيرمن الدهاقين في مناطق متعددة من 

االنبار قبل االسالم وبعد دخولهم السالم ومنهم دهقان الفلوجة جميل بن 

م وغيره وهم من كبار المزارعين 637هـ / 16بصبهري الذي اسلم سنة 

لزراعية الذين كانوا يهتمون بجمع الخراج وتوفير ومالك االراضي ا

 حاجة الناس ديساالنتاج الزراعي بما 

 الثروة الصناعية :

اد االولية ارومدنها باعتمادها على وفرة المواتسمت الصناعة في االنب

وعلى احتياجات السكان من مفردات هذه الصناعة ونالحظ اقدم نص على 

عندما حرر القائد العربي خالد بن  ذلك خالل مااورده البالذري وذلك

الوليد االنبار وقيل صولحوا اهل االنبار على طسوجهم على اربع مائة 

الف درهم والف عباءة قطوانية كل سنة وهذا ما يبين لنا ان اهل االنبار 

لهم اهتمام كبير بصناعة العباءة وهي من اشهر الصناعات في مدينة 

تقوم النساء بنسج العباءات التي هي االنبار وخاصة في مدينة عنه حيث 

وحياكة االصواف وعمل البسط ويقوم الرجال بغزل من القطن والصوف 

الصوف خالفا للقاعدة العامة  المتبعة بالعراق اما من جانب المحاصيل 

الزراعية والتي تدخل في الصناعة فهي عديدة ولكن تعتمد على انتاج هذا 

لحاجة المحلية الية والزيادة تدخل في المحصول وكمية االنتاج اذ تكفي ا

الصناعة مثل الكروم وكان قسم من االنتاج يجفف وقد يطبخ  ويصدر 

هيت مثل السمسم والقمح في وهناك بعض الحبوب ال زالت تزرع في 



وغيرها وكان كثرة هذه المحاصيل جعلها مخزن وسوق للحبوب  الفلوجة

 ومن هنا اخذت تسميتها االنبار

 

 

 

 

 

 

 

 

 


