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 صناعة السفن :

اشتهرت مدينتي هيت واالنبار في صناعة وسائل النقل المائي وخصصت تالءم نقل 

والمعادن  وخير مثال صناعة سفن الكاية التي استخدمت في نقل القير من االخشاب 

هيت الى بابل وكذلك استخدمت القرب المفتوحة للنقل الخاص بين المناطق 

اوغرض السفر واغلبها كانت تتجه نحو بابل وبغداد وتباع هذه القرب هناك 

ودفء المناخ وان  والرجوع برا ويكون هذا النقل مفيدا حسب ارتفاع منسوب المياه

موقع منطقة االنبار على الطريق البري دفع سكانها منذ وقت مبكر لمزاولة صناعة 

السفن وتطورت صناعتها بسبب الحاجة اليها ولوجود انهار االنبار الصالحة لمرور 

السفن فمن هذه السفن السيرات والمراكب والزيازب والطيارات والشذوات 

ندرويات وغيرها الى جانب سفن البضائع هناك سفن والبرمائيات والحراقات والك

خاصة لنقل المسافرين وسفن اخرى تستخدم للنزهه يملكها اهل الثروه  واصحاب 

االموال واغلب وسائط النقل كان يطلق عليها الدوب جمع دوبة وكذلك السفن 

الشراعية وتكون بحجام مختلفة لنقل المعدات والمواد الغذائية وخاصة في هيت 

ناك نصوص كثيرة تشير الى ان االنبار كانت مرفا للسفن وصناعتها ومن وه

العوامل التي تساعد على بناء السفن في االنبار وخاصة هيت وجود المواد االولية 

كالقير والزفت وغيرها من الصناعات المهمة المنشرة في منطقة اال نبار على 

 امتداد نهر الفرات

 صناعة المسكوكات :

عباسيون تعيير لهم في صناعة المسكوكات يدل على قوة الدولة العربية لقد اتخذ ال

االسالمية واظهر مالمح قوتهم في ضرب النقود الخاصة بهم وخاصة المسكوكات 

هـ ففي بداية خالفة ابي العباس السفاح 132الذهبية والنحاسية والفضية منذ سنة 

الخالص بعبارة محمد استبدل مركز الظهر بالنسبة للدرهم االموي من سورة ا

رسول هللا وضرب الخليفة العباسي الدرهم با النبار وعملها على نقش وكتب عليها 

السكة العباسية وقطع منها وانقصها حبة ثم انقصها حبتين فلما قام من بعده الخليفة 

ابو جعفر المنصور انقصها ثالث حبات فصارت تلك الدراهم ثالث ارباع قيراط 

ات فكانت الدراهم كذلك  وقد وصل الينا من ضرب النقود في عهد والقيراط اربع حب



الخليفة العباسي ما ضرب من نقود فضية عليها بعض اسماء عماله مثل عبدهللا بن 

مؤيد اهتم العباسيون بالفلوس النحاسية كغيرهم من مسكوكاتهم االخرى منذ قيام 

 هـ132دولتهم من خالل نموذج الفلس النحاسي الذي سك في عام 

 


