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 عنوان المحاضرة 

 

 ة وطرق المواصالتالتجار 
يعد موقع االنبار ذات اهمية كبيرة في عملية تنشيط التجارة, سواءًا الداخلية  

ام الخارجية فهي تقع على نهر الفرات, مما جعل االنبار ذات ارتباط ببالد الشام 
وكذلك ببغداد, فكانت البضائع التجارية تنقل بالسفن من نهر الفرات الى نهر دجلة 

 سى والذي كانت له اهمية تجارية في تلك الفترة .عن طريق نهر عي
 وقد ارتبطت االنبار بعدة طرق منها برية ومنها بحرية. 

  الطريق البري-1
ويشكل هذا الطريق البري اهمية كبيرة بالنسبة لمدينة االنبار والذي يكون  

بمحاذات نهر الفرات وقد وصف هذا الطريق وصفًا دقيقًا من قبل الجغرافيين ومنهم 
ابن خرداذبة قائاًل "من بغداد الى السيلحين اربعة فراسخ ثم الى االنبار ثمانية فراسخ, 

ى هيت اثنا عشر فرسخًا ثم الى الناووسة سبعة ثم الى الرب سبعة فراسخ, ثم ال
 فراسخ, ثم الى الوسة سبعة فراسخ ثم الى بالد الشام".

بينما نرى المقدسي قد حدد المسافة على اساس المراحل فقال من بغداد الى  
 السيلحين بريدين ثم الى االنبار مرحلة ثم الى الرب مرحلة ثم الى هيت مرحلتين.

يق اهمية كبيرة في تنشيط حركة التجارة سواء الداخلة الى وقد كان لهذا الطر  
االنبار او الخارجة منها الى بقية المدن, وقد نشط هذا الطريق بعد تولي العباسيين 
الخالفة, وقد انشأ لهذا الطريق محطات استراحة للمسافرين, فكانت حركة التجارة 

 ى االنبار ثم الى بغداد.نشطة وخاصة من مدينة حديثة ومرورًا بمدينة هيت ثم ال



وقد شكل هذا الطريق البري اهمية كبيرة فقد سلكه صاحب البريد وكان يبعث  
على هذا الطريق الخفراء الذين كانت لهم خبرة بالسير بهذا الطريق حتى يحمي سواء 

 المسافرين او التجار وكذلك حماية لصاحب البريد.
غداد  بجميع ما كان معها ه قدمت ام جعفر من الرقة الى ب191وفي سنة  

من الخزائن وسلكت طريق االنبار حتى وصلت الى االنبار فتلقاها ابنها محمد 
 االمين في االنبار.

 
 
 -الطرق النهرية:-2

يعد نهر الفرات من اهم االنهر في االنبار والمحسوب من االنهر الستة  
خل بالد الروم ويحمل الكبار وهي النيل ودجلة والفرات ... ومنبع نهر الفرات من دا

من هناك السفن واالطواف الى بغداد من بالد الشام مرورًا الى عانة ثم الى هيت ثم 
الى االنبار ومن هناك ينزل الى نهر عيسى ثم الى بغداد وبغداد على ضفتي نهر 

 دجلة.
ومما يدلل على ان نهر الفرات كان صالحًا للمالحة وكانت تسير فيه السفن  

ه, وجه قحطبة بن شبيب الطائي خازم بن خزيمة بالتوجه 112سنة  التجارية ففي
وكانت تصل الى  ,الى االنبار وان يحدر ما فيها من السفن واخذ ما فيها من االثقال 

االنبار من بالد الشام عن طريق الفرات الكثير من المواد الغذائية والفواكه, وزيت 
 الزيتون وكذلك االخشاب.

ونهر عيسى كان ايضًا صالحًا لسير السفن وكانت عليه قناة تم توسيعها من  
اجل مرور السفن منها, فكانت البضائع تنقل عن طريق نهر الفرات ثم الى نهر 

ونهر عيسى حسب قول المؤرخين حفر في عهد الساسانيين ثم  ,عيسى ثم الى بغداد 
صور, وكان صالحًا للمالحة اعاد حفرة عيسى بن علي عم الخليفة ابو جعفر المن

بين الفرات ودجلة, فسماه الناس بعد ذلك باسمه, وكان يعد من االنهر المهمة التي 
ويجري من نهر عيسى نهر صرصر  ,تصل الى بغداد وهو يصل االنبار ببغداد 
 ومخرجه من الفرات ويكون صالحًا للمالحة.



نبار والتي كانت وكانت ايضًا قنطرة دمما في قرية دمما وهي من قرى اال 
اشبه بالميناء تتجمع فيه السفن وهي محملة بالبضائع فيتم تفريغها بهذه القناة ثم تنقل 

 الى سفن اخرى.
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