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 عنوان المحاضرة 

 

 ر في العصر الراشدي االنبا
 ابرز المدن والقرى التابعة لألنبار: 

   -:عنهمدينة 
مدينة قديمة لها عمق تاريخي كبير, حيث ورد اسم عانة في الكتابات البابلية  

واالشورية باسم )عانات( و)عاناتي( وفي العهد البابلي القديم بصيغة )هانا( 
(, وكانت مركز اقليم في الفرات االوسط باسم دولة )خاني( عاصمتها و)هانات
 )ترفا(. 
ذكرت ايضًا في المصادر االشورية باسم )سوفي( وكذلك ذكرت عانة في  

المصادر اليونانية والرومانية بصيغة )انانا( او )انانو( وقد سماها العرب بصيغة 
 . (i)عانة وعانات 

وذكرت عانة في كتب البلدانيين ايضًا وهي من طساسيج االنبار ومشرفه  
ويطوف بها خليج من الفرات وهي كثيرة  (ii)على نهر الفرات وبها قلعة حصينة 

فهي بلدة مشهورة بين  (iii)االشجار والثمار والكروم ولكثرة كرومها تنسب اليها الخمر 
وعانة من احسن  (iv)انبي الفرات الرقة وهيت لها رستاق وتضم عدد من القرى من ج

 .(v)البالد واخصبها والطريق فيما بينها كثير العمارة 
 وذكرها الشعراء بأشعارهم فقالوا  

 ورّجى برها عامًا فعاما    تخيرها اخو عانات شهراً 
 وقال االعشى:

 خالط فاها وأربا مشورًا    كأن جنيًا من الزنجــــبـــــــيل
 .(vi)ِد شّك الرصافة اليها غديرا    قــــــــاواسفنط عانة بعد الرّ 



 وقال فيها االخطل:  
 .(vii)بجدول صخب األذى مّرار   من خمر عانة ينصاع الفؤاد لها 

اما عملية تحريرها فقد امر الخليفة ابو بكر الصديق )رضي اهلل عنه( القائد  
عانات فخرج اليه خالد بن الوليد بالتوجه الى الشام لمساندة ابو عبيده فمر ببالد 

بطريقها فطلب الصلح فصالحه واعطاه ما اراد على ان ال يهدم لهم بيعة وال 
 . (viii)كنيسة

فهي مدينة عراقية قديمة تقع على الشاطئ الغربي لنهر الفرات شمال غرب  
كيلومتر منها, وتنفرد هذه المدينة في طريقة ارواء االراضي  333بغداد على بعد 

 . (ix)بالنواعير التي تدور بقوة الماء بدون كلفة وال نفقة 
 -مدينة حديثة:

وحديثة عنه تميزًا لها عن حديثة دجلة أي  تعرف مدينة حديثة بحديثة النوره 
حديثة الموصل وهي على فراسخ من االنبار, وبها قلعة حصينة في وسط الفرات 

ولها اسواق وجامع وهي كثيرة السكان ومن كبرى المدن  (x)والماء يحيط بها 
 .(xi)الفراتية
بين والمسافة بينها و  (xii)وهي على بعد خمسة وثالثين مياًل اسفل من عانة  
 .(xiii)مياًل  12ألوسة 
وبين حديثة وهيت تقع بلدتا آلوسة وناووسة وهي على الفرات والمسافة بينهما  

وآلوسة حسب قول ياقوت تقع قرب عانة وما زالت قائمة الى  (xiv)سبعة فراسخ 
اما الناووسة وهي مدينة صغيرة متحضرة يحيط بها الفرات ولها بساتين  (xv)اليوم

 .  (xvi)وفواكه كثيرة
ومن القرى الموجودة آنذاك قرية الفحيمة والنهية, وقد حدد المسافة بين هذه  

القرى قدامة فقال "ان المسافة بين الناووسة وآلوسة سبعة فراسخ ومن آلوسة الى 
 .(xvii)الفحيمة ستة فراسخ ومن الفحيمة الى النهية اثنتي عشر فرسخًا" 

وقد نزلها  (xviii)وهيت  كما توجد قرية بقه على شاطئ الفرات بين االنبار 
 .(xix)جذيمة االبرش ملك الحيرة فترة من الزمن 



اما عملية تحريرها فقد تم في عهد الخليفة عمر بن الخطاب )رضي اهلل عنه(  
عندما كان الوالي على العراق عمار بن ياسر, فقد ارسل والي الكوفة جيشًا بقيادة 

ببناء مدينة الحديثة على الفرات  ابو مدالج التميمي فتم فتحها, ثم قام ابو مدالج
(xx). 

ويذكر لنا ياقوت ابرز الرجال الذين ظهروا فيها ومنهم سويد بن سعد بن  
سهل بن شهربار ابو محمد الهروي الحدثاني وسمح بن مالك بن انس وسفيان بن 
عيينة وابراهيم بن سعد وحفص بن ميسرة وعلي بن مسهر وشريك بن عبداهلل 

 .(xxi)كريا وغيرهم القاضي ويحيى بن ز 
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