
 Article: Anbar heritage                                                                               االنبار تراث: المادة

 Stage: the first                                                                                                االول:  المرحلة

 Teaching: Dr. Zabn khlaf Nawwaf                                                     نواف خلف زبن. د: التدريسي

 The tenth lectureالمحاضرة : العاشرة                                                                                       

 

 عنوان المحاضرة 

 

 ة الصناعيةالثرو 
اشتهرت االنبار ومدنها ببعض الصناعات ومن اهم الصناعات التي اشتهرت  

 بها قبل االسالم صناعة الخمور وخاصة مدينة عانة حتى تغنى بها الشعراء.
اما مدينة هيت وهي من مدن االنبار والتي كان يكثر فيها مادة القير والزفت,  

واستخدمت هذه المادة في صناعة السفن وقد اشتهرت بهذه المادة منذ القدم, 
  والقوارب, واستخدمت في رصف الحمامات وكذلك في عملية البناء كطلي السطوح

وقد اشتهرت مدن االنبار منذ القدم بصناعة الدواليب والتي تدور بقوة الماء  
وبدون كلفة وال نفقة, واستخدمت هذه الدواليب كواسطة لسقي البساتين واالراضي 

 عة الواقعة على ضفتي نهر الفرات.المرتف
وقد كان الرتفاع منسوب نهر الفرات اثر كبير على الدواليب ففي سنة  

ه زادت مياه نهر الفرات تسع اذرع فخربت بعض دواليب هيت, فكانت هذه 374
الدواليب تصنع من اغصان االشجار وال زالت اثارها موجودة في اغلب مدن االنبار 

 يثة وعانة, ولكنها بدأت تنقرض بسبب اهمال المزارعين لها. الغربية مثل هيت وحد
واشتهرت مدن االنبار بزراعة بعض المحاصيل الزراعية التي يمكن  

استخدامها في الصناعة, فكانت تزرع السمسم, والذي تم استخدامه لعصر بعض 
 الزيوت ومنه زيت السمسم, وقد اشتهرت بهذه الصناعة مدينة هيت منذ القدم.

د اشتهرت االنبار بصناعة العباءات القطوانية وقد اشار البالذري بذلك وق 
عندما تم تحرير االنبار على يد القائد خالد بن الوليد فقد صولح شيوخ االنبار في 
زمن الخليفة عمر بن الخطاب )رضي اهلل عنه( على طسوجهم على اربع مائة الف 



لى ان االنبار كانت تشتهر بصناعة درهم والف عباءة قطوانية كل سنة, وهذا يدلل ع
هذه العباءات وخاصة في مدينة عانة فكانت النساء تقوم بنسج العباءات من 

 الصوف والقطن وكان الرجال يقومون بغزل الصوف بداًل من النساء.
وقد كان لموقع االنبار المهم على نهر الفرات الصالح لمرور السفن في تلك  

ا منذ زمن طويل الى االهتمام بصناعة السفن, الحقبة من الزمن, دفع سكانه
واشتهرت مدينة هيت في صناعة وسائل النقل المائي لنقل بعض المواد الغذائية, 
باإلضافة الى صناعة سفن )الكاية( وهي سفينة يصنع هيكلها من اغصان القرب 
 والصفصاف وجريد النخيل وال تستخدم فيها المسامير, ثم تطلى بمادة القير وكانت

 تستخدم هذه السفينة بنقل القير من هيت الى بابل  .
وكانت اغلب وسائل النقل يطلق عليها الدوب باإلضافة الى السفن الشراعية  

وكانت ,  وتكون هذه السفن او الدوب بأحجام مختلفة تستخدم لنقل المواد الغذائية 
المياه الى  اغلب السفن تطلى بمادة القير ليحميها من التأكل وكذلك لعدم تسرب

 داخل السفينة.
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