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 عنوان المحاضرة 

 

 االقتصادي لألنبار النشاط
كان اهتمام االنبار بالزراعة منذ القدم, ومما دفعهم الى االهتمام  -الزراعة:-1

بالزراعة هو توفر مقومات الزراعة من مناخ ومياه ومساحات شاسعة من االراضي 
 الصالحة للزراعة باإلضافة الى القنوات االروائية.

االولى على الزراعة, فقاموا وقد اعتمد اهل االنبار في معيشتهم بالدرجة   
بزراعة محاصيل كثيرة الصيفية منها والشتوية, كذلك اشتهرت مدن االنبار بالزراعة, 
فكان يزرع باألنبار كميات كبيرة من الحنطة والشعير وتزرع فيها النخيل واالشجار 

 المثمرة.
ها وكانت االنبار تمثل المستودع الرئيس للحبوب واسم االنبار مشتق من صفت 

الزراعية, فكان يجمع بها انابير الحنطة والشعير والقت والتبن وكانت اال كأسرة ترزق 
اصحابها منها وكانت االراضي الزراعية باألنبار تعتمد على الدهاقين قبل االسالم 
وهم من كبار المزارعين ومالك االراضي الزراعية, وعندما تم تحرير االنبار اسلم 

جميل بن بصهري دهقان الفالليج والنهرين  فلم يعرض لهم قسم من الدهاقين ومنهم 
الخليفة عمر بن الخطاب )رضي اهلل عنه( ولم يخرج االرض من ايديهم وازال الجزية 

 عن رقابهم  .
وعندما تم تحرير االنبار زاد نشاط اهل االنبار الزراعي والدليل على ذلك  

لهم نهرًا فكتب سعد الى سعد طلب دهاقين االنبار من سعد بن ابي وقاص ان يحفر 
بن عمرو ابن حرام ان يحفر لهم نهرًا فجمع الرجال وقاموا بحفر النهر لكنهم لم 



ه اكمل 53يكملوا حفره  وعندما تولى الحجاج بن يوسف الثقفي والية العراق سنة 
    حفر النهر وقد شكل هذا النهر اهمية كبيرة في زيادة المساحات الزراعية لألنبار.

انت في االنبار بعض االديرة فكانت ال تخلو من المتنزهين وخاصة في وك 
ايام الربيع الن صحاريه وسائر اراضيه تكثر فيها انواع االشجار والزهور والرياحين 

 فمن اجتاز باألنبار من الخلفاء ومن ذويهم ينزلها مدة مقامة.
المحاصيل وكانت مدن االنبار التي تقع على ضفاف نهر الفرات قد تنوعت  

 الزراعية فيها, حيث اشتهرت كل مدينة من مدن االنبار بزراعتها لمحاصيل متعددة.
ومن مدن االنبار هيت حيث وصفها القزويني قائاًل طيبة اعلى الفرات ذات  

اشجار ونخيل وخيرات كثيرة  ووصفها لسترنج بأنها تكثر فيها فاكهة البالد الباردة 
وذكرها ابن بطوطة بأنها من احسن البالد  ,ر والنارنج والحارة كالجوز واللوز والتم

 واخصبها.
اما عانة فهي من احسن البالد واخصبها, ويطوف بها خليج من الفرات تكثر  

 فيها االشجار والثمار والكروم, وكانت تسقى اراضيها بالنواعير التي تدور بقوة الماء.
اما  ,بساتين وفواكه كثيرة ومدينة حديثة يحيط بها الماء وبها مزارع كبيرة و  

 الفلوجة فقد وصفت ارضها باألرض المصلحة للزراعة, وتكثر فيها الغالل الزراعية.
وقد شكلت االنبار مورد مالي كبير لبيت المال وخاصة بعد تحريرها وذلك  

لكثرة انتاجها الزراعي, فقد صالح اهل االنبار في خالفة عمر بن الخطاب )رضي 
 جهم على اربعمائة الف درهم.اهلل عنه( على طو 

وألهمية االنبار الزراعية فقد بين لنا ابن خرداذبة واردات طسوج االنبار والتي  
بلغت مائتان وخمسون بيدرًا من الحنطة الفان وثلثمائة كر ومن الشعير الف 

 واربعمائة كر ومن الورق )الدراهم المضروبة( مائة وخمسون الف درهم.
اما واردات طسوج الفلوجة العليا رساتيقها خمسة عشر وبيادرها مائتان  

واربعون بيدرًا منها الحنطة خمسمائة كر ومن الشعير خمسمائة كر ومن الورق 
سبعون الف درهم, اما طسوج الفلوجة السلفي رسساتيقها ستة اما بيادرها اثنان 

ا الورق مائة وثمانون الف وسبعون بيدرًا الحنطة الف والشعير ثالثة االف كر ام
 درهم.



وقد ازاد اهتمام الوزراء باألراضي الزراعية وشجعوا الفالحين على استغالل  
االراضي الزراعية الصالحة للزراعة باألنبار ودفعوا لهم االموال وخاصة في قرى 
كحلة وهي من طسوج االنبار من اجل تشجيعهم على استغالل االراضي الزراعية 

تاج ومنهم الوزير علي ابن الفرات فقال "احسنت الى بعض اال كرة وزيادة االن
والمزارعين في ناحية كحلة من طسوج االنبار بنحو مائة درهم فأخلف علينا ذلك 
عشرة االف دينار"  مما رغب الفالحين في االنتقال الى قرى كحلة الستغالل تلك 

 االراضي الزراعية.
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