
 
 
 
 

 
 

 

371 

 انباألنبار في كتب الرحالة األجـ
 ا.د.  خالد حبيب الراوي

 األنبـار في كتــب الرحـالة األجــــــانب
 

 ا.د.  خالد حبيب الراوي
 كلية اآلداب، جامعة بغداد

 
 

 مقدمة:
تعود كتابات الرحالة األجانب عن األنبار في العصر الحديث، والتي 
تيسر األطالع عمييا، الى القرن السادس عشر، حيث مر في األنبار عدد من 

ّون البعض منيم مالحاظاتيم عن المنطقة، ولم الرحالة من جنسيات مختمفة، ود
 يترك آخرون اثرًا يدل عمى مرورىم.

ان المالحظات واألنطباعات التي تركيا اولئك الرحالة، رغم اية مالحظة يمكن 
ان تسجل عمييا، تشكل ثروة تاريخية، بسبب ندرة المعمومات المحمية المدونة عن 

حث تجميع صورة عن األنبار من المنطقة في تمك الحقب. وسيحاول ىذا الب
 خالل ما تركتو كتابات الرحالة األجانب وعمى النحو اآلتي:

 
 التعريف بالرحالت .3
 وصف طرق المواصالت في المنطقة .2

 وصف السكان .1

 وصف المنطقة .4

 وصف النبات .5
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 انباألنبار في كتب الرحالة األجـ
 ا.د.  خالد حبيب الراوي

 األمن واألدارة .6

وينبغي اال يغرب عن البال ان كتب الرحالت التي دونيا الرحالة األجانب، كانت 
بة لشعوبيم وقراء لغاتيم، ولم تكن بطبيعة الحال مخصصة او مصممة مكتو 

لقراءة او اطالع سكان المنطقة او المناطق المحيطة بيا او حكوماتيا، وىذا ما 
 يبعد عنيا الى حد ما، المجاممة والتحيز.

 

 الرحالت:
كثرت الرحالت البحرية منيا خصوصًا منذ اواخر القرن الرابع عشر، بعدما 

وربا تنافسًا في اكتشاف اقوام واماكن جديدة، تجسيدًا لسياستيا التوسعية شيدت ا
وفتح اسواق جديدة خارج اوربا، كما ازدادت الرحالت البرية وبمغت اوجيا في 
القرن التاسع عشر حين اتسعت القاعدة األقتصادية في اوربا وازدىر التبادل 

ى المسيطرة في اوربا الى التجاري وظيرت الرأسمالية الحديثة، مما دفع بالقو 
األندفاع نحو التوسع وجمب الموارد الطبيعية من خارج اوربا لألستخدام الصناعي 

  3وفتح اسواق عالمية لممنتجات.
وكانت الرحالت من المناىل األساسية لتزويد األوربيين بالمعمومات عن 

ذ النصف الشعوب والدول خارج اوربا. وبالنسبة لمعراق، فقد ازدادت اىميتو من
الثاني من القرن الثامن عشر عندما استخدمتو بريطانيا طريقًا الى اليند، وكان 

( 3883-3798الفرنسي بعد الحممة الفرنسية عمى مصر )-التنافس البريطاني
حافزًا قويًا لبريطانيا لتقوية تمثيميا الدبموماسي في العراق لمراقبة النشاط الفرنسي 

 2ما جاوره من اقطار الشرق األوسط.المتصاعد في الوطن العربي و 
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لقد تعددت اىداف وغايات الرحالة األجانب الذين زاروا العراق وكتبوا 
عنو، وكانت دوافعيم مختمفة منيا عممية وسياسية ودينية وتجارية، وىناك الباحث 
اآلثاري والمستكشف الجغرافي، ومنيم من عمل عمى التحري عن المعادن 

، كما يقول احد الكتاب، )المتطمع الى شؤون اخرى في والثروات األخرى ومنيم
ىذا العالم الشرقي المترامي األطراف، الذي يحوي كل ما تصبو اليو انفس 

 1الغربيين(.
 

 وصف طرق الرحالت:
تتميز منطقة الفرات األعمى واألنبار عمومًا بوجود عدة طرق فييا كان يسمكيا 

 الطرق ىي: وأىم ىذه 4الرحالة األجانب في تنقالتيم.
 طريق البادية . أ

 الطريق المحاذي لمنير . ب

 الطريق النيري . ت

أ. طريق البادية: وىو الطريق الذي كان يسمكو المسافرون من بغداد الى حمب 
وبالعكس. وقد وصف اكثر من رحالة ىذا الطريق وفي فترات متباينة، وتكاد 

رت بيذا اوصافيم تتشابو اال في بعض التفصيالت. ومن اقدم الرحالت التي م
، حيث يصف رحمتو من 3561في عام  5الطريق، تمك التي قام بيا فيدريجي

بغداد الى حمب ويقول انيم اضطروا الى البقاء في بغداد اربعة اشير حتى 
تجمعت القافمة المتجية الى حمب عبر البادية )وكانت الرحالت تتم عن طريق 

برتغالي ىم رفقاء فيدريجي تجييز القوافل(، وكان خمسة من اىل البندقية وسادس 
 في رحمتو. 
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 انباألنبار في كتب الرحالة األجـ
 ا.د.  خالد حبيب الراوي

وتزودت القافمة بالمؤن الضرورية، حيث اشتروا جيادًا وبغااًل وخيمة 
لمسفر واكثروا جمااًل ورافقيم عدد من الحمالين، وكانت القافمة ال تسير اكثر من 
عشرين مياًل في اليوم الواحد، وكانت تبدأ السير قبل مطمع النيار لساعتين ثم 

حو التاسعة، وكان المسافرون يأكمون لحمًا طريًا كل يوم، ففي القافمة تتوقف ن
قطيع من األغنام مع رعاتيا، وكانت األغنام قد اشتريت من بغداد ووسم كل 
تاجر اغنامو بعالمة خاصة. وكان المسافرون يعطون لمراعي قطعة نقدية عن 

ؤوس األغنام كل شاه يقوم بذبحيا، ويأخذ الراعي اضافة الى تمك القطعة ر 
وجمودىا وكروشيا، و اليذبح الرعاة خروفًا اال عمى طمب التجار. وكان الخروف 
يكفي ليومين، حيث كان من عادات السفر ان جماعات القافمة تتبادل المحوم مع 
األخرى لكي ال تحمل معيا لحمًا طريًا، فمن يذبح خروفًا في ىذا اليوم يعطي 

 قو في اليوم التالي.نصفو لجماعة ثانية فيعاد اليو ح
وكان السفر من بغداد الى حمب يستغرق اربعين يومًا منيا ستة وثالثون 
يومًا في البادية، حيث ال يشاىد اال األرض الخالية وليس فييا اثر طريق، وكانت 
القافمة بعد ان تغادر بغداد تسير ليومين في مواضع مأىولة حتى تعبر الفرات، 

. ويوجد دائمًا في القافمة قائد او شيخ يحل مشاكل وىكذا الحال بالنسبة لحمب
المسافرين ويعين الحراس اثناء الميل فيطوفون حول القافمة ويكون مسؤواًل عن 

 حمايتيا.
في  3684الذي قام برحمة في عام  6ويذكر رحالة آخر ىو تاكسيرا

بين المنطقة، ان اربع قوافل تجارية، اثنتان في كل اتجاه، تروح وتغدو كل عام 
بغداد وحمب، وتضم كل قافمة ما يقارب الفًا من الدواب، وان معظم األوربيين، 
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الذين يسافرون بين ىاتين المدينتين يستخدمون احدى تمك القوافل، وكانت القافمة 
المتجية غربًا تحمل بصبغة النيمة والصمغ والجوز )الستخداميا في الدباغة 

واألقمشة الفاخرة، وكان الحصول عمى وصناعة الحبر( وكذلك التمور والتوابل 
 الطعام خالل الرحمة امر نادر كالماء وعميو ان يتييأ ليا المسافر مسبقًا.

 7وىنالك من الرحالة من ال يذكر تفصيالت في كتاباتو كما فعل فنشنسو
رحمتو في بغداد في اواخر القرن  8. ووصف اوليفييو3658الذي قام برحمتو عام 
قافمة كانت مكونة من مائو وخمسين عربيًا والفي جمل، الثامن عشر بان ال

وخمسين بندقية ونحو عشرين تاجرًا ومسافرًا، وتشكمت القافمة ببطء وتحركت 
 بتثاقل.

رحمتو من حمب الى  9وبالمقابل، فقد وصف الرحالة األب فيميب الكرممي
 ، وذكر بان الصحراء التي تفصل حمب عن3629بغداد التي قام بيا في عام 

بغداد ىي صحراء قاحمة خطرة، ويتجمع التجار لمسفر في قافمة كبيرة، وقبل 
رحيميم كان عمييم ان ينالوا اذنًا بالسفر من باشا حمب بعد ان يقدموا لو مااًل 
وىدايا، وعمييم ايضًا ان يرسموا وفدًا الى )ممك البادية( يطمبون منو السماح 

مشفوعًا بكممة شرف لممحافظة عمى  بالمرور عبر اراضيو، فيمنحيم كتابًا خطياً 
سالمة المسافرين وارواحيم، بشرط ان يدفع تجار القافمة ضرائب عن بضائعيم. 
ويذكر ىذا الرحالة ان ىناك طريقة عجيبة لممراسمة بين حمب وبغداد وذلك 

 بواسطة الحمام الزاجل.
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يستخدم الطريق المحاذي لمنير: وىو الطريق المحاذي لنير الفرات، وكان  –ب 
غالبًا لمسفرات الداخمية بين المدن الواقعة عمى ذلك النير ومن قبل السكان 

 المحميين، ولكن عانة كانت مركزًا لموصول واألنطالق الى حمب.
الذي قام برحمة مبكرة، ان المسافة من بغداد  38ويصف الرحالة تافرنييو

تين ارض صحراوية الى عانة تستغرق اربعة ايام ركوبًا عمى دابة، وبين المدين
رغم انيا بين نيرين. وكان بعض التجار يتنقمون بين جيتي عانة التي كانت 

حيث  –والواقعة عمى جية الصحراء كانت راوة بالتأكيد  -عمى ضفتي النير
الذي زار المنطقة في عام  33ويقول الرحالة ديمالفاليو –ينطمقون منيا الى بغداد 

اطعين ارض ما بين النيرين بخط مستقيم، ولم ، انيم تركوا النير وراءىم ق3635
يفعموا ذلك رغبة باختصار الطريق بل ارضاء لمتجار ليتسنى ليم تيريب األموال 
الكثيرة التي كانت بحوزتيم والتخمص من دفع رسوم المكوث في بغداد. ويقول 
ديمالفاليو انيم فعموا ذلك رغم صعوبة الطريق وفقدان وسائل التمويل واحتمال 

ود قطاع الطرق ىناك، بينما يمر الطريق المحاذي لمنير باماكن مأىولة يجد وج
 32فييا المسافر مؤونو.

الطريق النيري: كان بعض الرحالة يسافرون بواسطة القوارب في نير  -ت 
ان المجاميع  31الفرات باتجاه وحيد من حمب الى الفموجة. ويقول الرحالة فيدريجي

انت تشتري قوارب معدة سمفًا لمسفر الى بغداد، الراغبة بالسفر في بيره جك ك
ويدفع كل تاجر مقدارًا محددُا يتالئم مع ما يحممو من بضائع الى ربابنة القوارب 

 وخداميا. 
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ولم يكن يستحسن السفر بقارب واحد بل كان يجب اصطحاب قاربين او 
م ثالثة، ففي حالة تحطم احد القوارب يكون اآلخر حاضرًا لمتحميل حتى يت

اصالح القارب المتكسر ان لم يكن باألمكان ترك البضائع عمى اليابسة خالل 
 فترة اصالح القارب فمن الصعب حراستيا.

والقوارب المستخدمة في ىذه السفرات مسطحة األرضية، قوية )ربما ىي 
الشخاتير(، ال تستعمل اال لسفرة واحدة، حيث تنحدر مع مجرى النير، وال 

د التيار، بسبب قوة انحداره ووجود اماكن صخرية احيانًا، تستعمل في الصعود ض
وليذا فبعد ان تستعمل لموصول الى قرية الفموجة، تباع ىناك بمبمغ يسير اقل من 

 سعرىا في بيرة جك.
وتستغرق قطع المسافة ما بين بيرة جك والفموجة حيث تتوقف القوارب، 

اه عالية. وحدث ليذا الرحالة يومًا عادة، اي عندما تكون المي 38الى  35ما بين 
ان األمطار لم تيطل ايامًا عديدة ولذا ىبطت مناسيب المياه جدًا، فاستغرقت 

يومًا، وكثيرًا ما كانت القوارب تصطدم باليابسة فيضطر المسافرون  44الرحمة 
الى النزول منيا وانزال البضائع ثم يسيرون قميماًل ويعودون فيحممون البضائع من 

 القوارب.جديد عمى 
ان مواصمة المالحة  3571في عام  34ويقول الرحالة ليونيارت راوولف

لياًل كانت خطرة بسبب سرعة تيار النير قرب عانة ووجود بعض الصخور فيو. 
ويذكر ان ربان السفينة كانت تبدو عميو عالئم األضطراب الشديد ألن النير كان 

عاليًا وذلك بسبب وجود عدد  عند الضفة مغمقًا عادة بصخور كبيرة تجعمو يرتفع
كبير من مكائن ودواليب الماء الضخمة المرتفعة )النواعير(، حيث تطرح تمك 
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الصخور في النير كيما تحصر الماء فيندفع بقوة الى تمك الدواليب فيحركيا، 
وغالبًا ما تقوم اثنتان من ىذه المكائن في موضعين متقاربين فتشغالن بذلك 

بحيث كان يصعب المرور بالسفينة خالليا اال بحذر  مساحة واسعة من النير
 شديد خشية التعرض لخطر األصطدام.

 
 وصف السكان: 

قدم الرحالة األجانب في رحالتيم المتعاقبة اوصافًا متعددة لسكان 
في وصفو ألىل بمدة عانة ان رجاليم من جماعة  35المنطقة. يقول ديمالفاليو

نسائيم وموقع بمدتيم وسط البادية تجعميم  الفالحين، لكن ليجتيم وزييم وعادات
بدوًا حقيقيين، ال بل اكثر البدو تمدنًا في العالم، وان لباسيم ومظيرىم عالوة عمى 
انو محترم جدًا، فيو ايضًا فريد لمغاية، اذ ان عددًا كبيرًا منيم يمبسون الحرير 

يين ىما األبيض الرائع، وعباءاتيم نادرة األلوان، وىي عادة مخططة بمونين متواز 
واألسود او األبيض والنيمي واشكال اخرى مختمفة، اضافة الى العقال والشرابات 
المتيدلة واألحزمة واألسمحة واغطية الرأس واشياء اخرى طريفة )راقت لي كثيرًا 

 وعزمت عمى ان البس مثميم، واظن ان زييم ىو اجمل واثمن لباس عرفتو(.
مالبسين بان نساء عانة يرتدين  36وليفييواما بالنسبة لمنساء، فقد وصف ا

قميصًا واسعًا ابيض وازرق، وثوبًا طوياًل ذا اكمام فوقو، ولين نوع من عصابة 
بيضاء قطنية تنزل من الرأس قمياًل لكي تغطي الفم والحنك وجزءًا من الخدين ثم 

ين تستدير حول العنق وتنحدر حول الكتفين ولجميعين تقريبًا حمقة ذىبية كبيرة ب
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المنخرين ونقط زرقاء في الوجو )الوشم(، اما فيما تبقى منين، فين عمى احسن 
 حال، فمحياىن اسمر غامق.

وتقوم النساء باستقاء الماء من الفرات بواسطة سالل من القصب او بجرة 
مطمية بالقار، وتدوم ىذه السالل والجرار طوياًل وتحفظ بشكل جيد السوائل التي 

ليفييو رجاًل قابمو قرب عانة بانو كان رجاًل شجاعًا لجميع توضع فييا. ويصف او 
 الذين في تمك األرجاء.

وروى تافرنييو اكثر من حادثة دلمت عمى الكرم البالغ الذي اظيره لو 
السكان في منطقة عانة وما جاورىا، ووصف دعوة ممحة لشيخ رآه في الطريق: 

المقدسة، ولم يكن منا اال تمبية )ان دعوة ىذا الشيخ تشبو عادة الناس في األزمنة 
ووصفت ثياب الرجال بانيا بسيطة، فيي صيفًا عبارة عن قميص  37طمبو(.

ابيض من قماش قطني ينزل حتى الرجمين، وشال )غترة( حول الرأس. ويرتدون 
شتاء ثوبًا آخر فوقو ينزل حتى الفخذين، او اكثر من ذلك بقميل، ويرتدون لمزينة 

 38ميا.العباءة فوق الثياب ك
 

 وصف المنطقة:
في رحمتو المشيورة واصفًا المنطقة: )ثم رحمنا من بغداد  39ذكر ابن بطوطة

فوصمت الى مدينة األنبار ثم الى الحديثة ثم الى عانة، وىذه البالد من احسن 
البالد واحصنيا، والطريق فيما بينيا كثير من العمارة كأن الماشي في سوق من 

م نر ما يشبو البالد التي عمى نير الصين اال ىذه األسواق. وقد ذكرنا انا ل
وفي رحمتو الى الصين، كان ابن بطوطة قد وصف المنطقة التي  28البالد(.
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شبييا باألنبار بما يأتي: ) والبساتين والقرى والمزارع منتظمة بجانب ىذا النير 
وفيو من مدينة الخنسا الى مدينة خان بالقا وذلك مسيرة اربعة وستين يومًا... 

الزرع والفواكو والسكر ولم أر في الدنيا مثميا غير مسيرة اربعة ايام من األنبار 
 23الى عانة(.

المنطقة بان عانة بمدة ال بالكبيرة وال  22ويصف الرحالة تافرنييو
بالصغيرة، يحكميا امير عربي، والى ما يقرب من نصف فرسخ حوالي البمدة، 

والبيوت الريفية، والمدينة في موقعيا تشبو ترى األرض مزروعة، زاخرة بالبساتين 
باريس، ألنيا مبنية عمى جانبي الفرات، وفي وسط النير جزيرة يقوم فييا مسجد 
رائع. )وفي طريقنا من بغداد الى عانة لم نمر بشيء ذي بال، ولكننا رأينا فقط 

  21اسدًا ولبوءة... ولم يبد منيما اي اذى(.
ائاًل: )وجدنا في الطريق انواعًا من المنطقة ق 24ويصف الرحالة تايمر

الحيوانات البرية، كالخنازير الوحشية... واليرابيع، وىذه اليرابيع ىي حيوانات 
صغيرة سريعة الحركة، ومن الصعب جدًا اصطيادىا ألنيا تتقافز ىنا وىناك، 
ورأينا في الطريق ضبعًا وعددًا من البط البري، وكما صادفنا عددًا من النعام، 

تضع بيضيا عمى ارض متجية نحو الشرق لتقوم الشمس باعدادىا لمفقس،  التي
 واخيرًا رأينا عددًا كبيرًا من األرانب(.

الذي كان قنصاًل أللمانيا  25ويقول الدبموماسي األلماني فردرنيك روزن
واصفًا المنطقة من خالل رحمتو النيرية في الفرات: )وحين  3898في بغداد عام 

وية حادة تحيط بتل صخري تتوجو قمعة، وجدنا انفسنا فجأة في استدرنا... في زا
منطقة ذات طبيعة مختمفة كل األختالف عن األرض التي اختبرناىا بعد دمشق، 
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وكانت امامنا قرية )عانة( التي تمتد طوياًل، وىي عبارة عن بستان من النخيل 
والنواعير واشجار الزيتون يحيط بالساحل الصخري لمنير عمى امتداد البصر. 

الكبيرة التي تتقاطر منيا المياه كانت مغطاة بحشائش السرخس، وكانت القرية 
تمتد اميااًل عديدة في جانبي النير ولكنيا ال تحتل اال الحاشية الضيقة بين 
الصخور ونير الفرات، واما السيل الصحراوي فيبدو انو انتيى... وتقع اجمل 

النير وتبدو كأنيا مؤلفة من مساقط المياه  األبنية في الطرف الشمالي لجزيرة في
فقط... وكانت المناظر جميعًا اشبو بأحد المناظر الطبيعية التي تشاىد في 

 التصاوير(.
ثم يضيف الدبموماسي األلماني مستكماًل وصف رحمتو: )وجرفنا التيار 
القوي في ساعات قميمة الى جزيرة اخرى عمييا اطالل وخرائب تشابو في طرازىا 

وقد نبينا مالحونا الى صخرة مستوية عمى )الجانب  –ا شاىدناه منيا في عانو( م
الغربي من النير وكانت تبدو وكأن دماء يتدفق من جنبييا، تسمى )المصمبة(... 
كانت ىناك جزر عديدة نمت فييا النخيل، كما كانت ضفاف النير محاطة بيا 

ألىتمام الخاص ىو )ىيت(، تمك ايضًا، ولكن المحل الوحيد الذي يثير شيئًا من ا
القرية القديمة المعروفة منذ القدم بينابيع القار التي فييا، وىذا القار الذي ذكر في 
)سفر التكوين( واستعممو نوح في طالء سفينتو، وىو يتفجر من األرض في اماكن 

د مختمفة، فيمأل القرية وما يحيط بيا برائحتو الحادة، ويستعمل ىذا القار في تعبي
شوارع ىيت وساحاتيا، وفي البناء ايضًا، ولكنو يستعمل بصورة رئيسو في طمي 
السفن الكبيرة والصغيرة ومنيا تمك السالل المستديرة الغريبة الشكل المسماة 
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)قفافًا(( والتي تغالب النيرفي بغداد، ثم يضيف روزن: )كانت المسافة من الفرات 
 الى دجمة كميا مفازة منبسطة رتيبة(.

 

 صف المدن:و 
حظيت مدينة عانة بقدر كبير من وصف الرحالة األجانب، ولعل ذلك 
يرجع الى اىمية موقعيا بالنسبة ليم في تمك الحقب من الزمن، ويقول عنيا 

، انيا مدينة رئيسة في البادية، وتقع عمى 3636ديمالفاليو الذي زارىا في عام 
لبادية، والشطر اآلخر جية الفرات فيشقيا الى شطرين، الشطر الواحد في جية ا

ما بين النيرين، وليس فييا جسر، بل يعبرون من جانب الى آخر بالزوارق 
وليا شارع واحد من كل جانب، وىي ليست بمدة كبيرة، وتميل  26الموجودة بكثرة،

الى الطول فيبمغ طوليا خمسة اميال، وبيوتيا من المبن كسائر بيوت تمك 
األطراف، وىي حسنة البناء لطيفة المنظر، ولمبيوت بساتين عامرة باألشجار 

 المثمرة من مختمف األنواع.
حقًا، وفي النير جزر  ان وجود ذلك في وسط الصحراء ليو منظر رائع

كثيرة، غرست فييا األشجار، ولو احسن األىمون األعتناء بيا وتنظيميا لكانت 
اجمل شيء عمى وجو البسيطة. وقد حولوا احدى تمك الجزر الى قمعة لتوسطيا 
الجزر األخرى ولموقعيا الموعر، لكن ال قيمة دفاعية ليا امام ىجوم قوي، وليس 

مقامو من الجية الواحدة وسمسمة تالل صخرية تنتيي في لعانة سور، فالنير يقوم 
البساتين من الجية األخرى، وليس لممدينة مجال لمتوسع عرضًا، وال يمكن 
الدخول الييا اال من مداخل ضيقة في طرفيا حيث ان الطبيعة احكمت 

 تحصينيا.
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عانة بانيا مشيدة في سيل، عمى الضفة اليمنى او  27ووصف اوليفييو
ن النير، وال يشاىد فييا اال طريق واحد طولو خمسة او ستة اميال، الغربية م

والبيوت قائمة من الجيتين، منعزلة ومتباعدة الواحد عن اآلخر، ولجميعيا في 
القسم الخمفي منيا حقل لمزراعة، سواء كانت في الطرف الشرقي او الغربي. 

يدة وفق اسس واعتبر البناء في مدينة عانة افضل منو في ىيت، فالبيوت مش
بناء، ولجميعيا تقريبًا طابق او طابقان، وقدر عدد سكانيا بثالثة آالف، وىذا 
العدد يتناقص ألن المدينة غير محمية وال اسوار ليا وال تحصينات. ووصفن 

 مدينة حديثة بانشطارىا الى قسمين عمى جانبي النير وبساتينيا الجميمة.
ن كبير كما يبدو انيا كانت ىيت بانيا ليست ذات شأ 28ووصف اوليفييو

عميو في الوقت السابق، وتقع عمى مرتفع بشكل قبعة، وذلك عمى الضفة القريبة 
من النير، والحظ انيا كانت تمتد بشكل كبير حول مرتفع، وقدر عدد سكانيا في 
فترة زيارتو بالف ساكن، جميعيم من العرب المستقرين والمزارعين، ومنازليا 

وى طابق ارضي وىي مشيدة بالصوان مثبتو اجزاؤه بالتراب. بائسة، وليس فييا س
يصف ىيت بانيا مدينة كبيرة  3571الذي زار المنطقة في عام  29ولكن راوولف

تقع عمى الضفة اليمنى من نير الفرات فوق ارض مرتفعة. ثم يصف جبة قائاًل 
قع احدىما انيا مدينة حسنة البناء، تعود الى األتراك ويقسميا النير الى قسمين ي

وسط النير عمى ارض مرتفعة يقوم في قمتيا حصن وبذلك تكون المدينة 
 محصنة تحصينًا قويًا.
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اما القسم الثاني وىو اكبر من األول فانو يقع عمى الشاطىء األيسر 
ويضم بساتين كثيرة يممكيا اصحاب الدور، وىي غنية باشجار النخيل، وانفق 

والتين والموز )كما فعموا في مدن اخرى( التجار نصف النيار لشراء التمور 
وقايضوا ىذه الثمار بقوالب الصابون والسكاكين والورق وغيره، وتمك ىي السمع 
التي يطمبيا اىل ىذه المدن منيم )وقد اعطيناىم صحائف من الورق األبيض 

  18تقبموىا بفرح كبير وشكرونا عمى ذلك كثيرًا(.
ا قرية تتكون من عدد من باني 3789كبيسة في عام  13ووصف تايمر

األكواخ البائسة المتناثرة في وسط غابة من النخيل، قائمة وحدىا في ذلك المكان 
 القاحل، ورأى ذلك الرحالة في الغابة عددًا من األرانب والغزالن.

 

 وصف النبات:
وصف الرحالة األجانب في كتاباتيم النبات والزرع الموجود في المنطقة، 

في  12تيم المبكرة وصف الري الذي ذكره ليونيارت راوولفومما جاء في كتابا
ان عددًا كبيرًا من مكائن ودواليب الماء الضخمة المرتفعة )النواعير(  3571عام 

كان يوجد عمى نير الفرات، والسبب ان النير ال يفيض )كما ىو شأن نير النيل( 
البذور وزراعة فيغمر األراضي، وألن المطر ال يسقط فييا بكميات تكفي ألنبات 

البساتين. وتقام كل ثالثة او اربعة منيا مجتمعة، الواحدة منيا خمف األخرى في 
عرض النير فتدور ليل نيار، وبذلك ترفع المياه من النير وتفرغو في قنوات 

 خاصة اعدت ليذا الغرض وبقصد ارواء كل األراضي.
 



 
 
 
 

 
 

 

387 

 انباألنبار في كتب الرحالة األجـ
 ا.د.  خالد حبيب الراوي

يحول دون نصب ىذه واذا لم تكن األرض مالئمة وكان الشاطىء مرتفعًا كثيرًا 
)النواعير(، فان القوم يعتاضون عنيا بآالت اخرى يديرىا زوج من الثيران لرفع 
الماء من النير في اوعية جمدية كبيرة تكون مفرطحة في الجزء العموي وضيقة 

 من القعر.
وذكر راوولف ان عانة تكثر فييا األشجار المثمرة من امثال الزيتون 

مان والحامض واشجار النخيل. واثناء زيارتو، كانت حقول والميمون والبرتقال والر 
القطن الطرية الكثيفة امام المدينة )مما قد ال يجد المرء امثالو في مكان آخر(، 
وكذلك حقول القمح الزاىية التي عمت سنابميا ونضجت وحان وقت حصادىا 

 فضاًل عن األشجار القائمة حوالييا والمثقمة بالثمار.
لعانة وتقدمو في مسيرتو، شاىد األراضي القائمة عمى وبعد مغادرتو 

ضفتي النير وقد زرعت كميا بالذرة التي يكثر السكان من زراعتيا بكميات اوسع 
من الحنطة والشعير، ألن الرمال العميقة الغور تحول دون زراعة الحنطة فييا 

  11بشكل جيد.
من النخل في  انو رأى قميالً  14ويذكر اوليفييو عند وصفو لمنبات في ىيت

ىذه المدينة، اال ان فييا حقواًل كثيرة عمى ضفتي النير، وىي مخصصة لمنباتات 
الزراعية وبعض البقول، وكان الشعير قد حصد منذ حوالي عشرة ايام قبل 
وصولو، بينما الحنطة قد نضجت، وكان الرجال والنساء منيمكين في قطعيا 

قرب عانو األسبانخ ينمو فييا دون ودرسيا مع التبن. وذكر ان رأى في منطقة 
الى  15ان يزرع، وانو اخذ منو حبوبًا زرعيا في باريس ونمت. ويشير تايمر
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)المحرري( التي تقع في موقع خصب، وكان مجرى النير قد جف منذ فترة، 
 وكانت األعشاب كثيرة، ولبعضيا رائحة عطرة.

 

 وصف األمن واألدارة:
ى والمناطق غير المأىولة باعتبارىا يحذر الكثير من المسافرين الصحار 

خارج مناطق الحماية التي توفرىا الدولة غالبًا، وليذا كثر الحديث عن فقدان 
 األمن في بعض الفترات وعن وجود قطاع لمطرق وخصوصًا في البادية.

ان رغبة التجار في التيرب من الضرائب كانت  16وكتب ديمالفاليو
فيقول انيم  17مص منيا. اما الرحالة سبستيانيتدفعيم لمجوء الى طرق بعيدة لمتخ

كانوا يتجنبون الطرق المأىولة لكي ينجو من مراقبة وىجوم قطاع الطرق، ولم 
 يشر الى تعرضيم الى غارة اثناء سفرىم من بغداد الى حمب.

ويميز اوليفييو بين نوعين من القبائل الموجودة في المنطقة، األولى 
ة ليا وال عمف او اي شيء يثقل عمييا التحرك او صغيرة وفقيرة جدًا، ال امتع

يؤخر فرارىا ما عدا بضعة بغال وبضع نوق وبضعة حمير، ىذه ىي ثروتيم 
عادة، وىذه القبائل ال يوجد لدييا اكثر من ثالثين او اربعين محاربًا، فميس لمقافمة 

نيا. اما ان تخشى منيا بأسًا اذا ما سارت بانتظام واتخذت األجراءات الالزمة ألم
بالنسبة لمقبائل الغفيرة العدد التي تمتمك األراضي، فمن الثابت األكيد ان المرور 
فييا ال يدعو الى الخوف اطالقًا، شرط ان تخضع لعادة تقديم اكرامية ما ودفع 

 مبمغ يتناسب واىمية القافمة. 
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عن كبيسة انيم لم ينزلوا في جوارىا، ألنيا عرفت منذ زمن  18وقال تايمر
يل بانيا ممجأ امين لقطاع الطرق، وال يقترب منيا احد ان لم يكن مسمحًا طو 

ان صبيًا من عانة كان يعمل في  19وتحت حراسة شديدة. وروى احد الكتاب
اشير الصيف في تنظيم المروحة مقابل ثالثة قروش عند دبموماسي اجنبي، 

احد تجار بغداد وحين اراد العودة الى مدينتو اودع نقوده القميمة ومالبسو عند 
 واخبر الدبموماسي بانو سيذىب الى مدينتو بال اي شيء خشية قطاع الطرق.

في كتاب ليا وصفت فييا رحمتيا من حمب، ان  48وقالت مس بيل
المنطقة القريبة من راوة كانت بال قانون، ولم تقم الحكومة بأية اجراءات لمسيطرة 

ون ممتمكات اىالي راوة. عمى البدو، حيث كانوا يغيرون عمى بعضيم وينيب
وذكرت مس بيل انيم حذروا كثيرًا من الغارات التي قد يتعرض ليا المسافرون، 
وحدث ليم اثناء رحمتيم ان فقدوا حمارًا فعثروا عميو عند بعض األعراب فانقض 
عمييم اتباعيا فاستعادوه واخذوا معو دواب اخرى لكي يسترجعوا ما ُأخذ من 

ما حدث بانو كان الغارة الوحيدة التي حصمت اثناء الحمار، ووصف مرافقيا 
 الرحمة، وكانوا ىم الذين قاموا بيا.

اما ادارة المنطقة، فقد كانت تخضع لحكم امير عربي لو ارتباط بباشا 
ان األمير فياض ابو  43بغداد، ففي اواخر القرن السادس عشر كتب ديمالفاليو

السنة في البادية متفقدًا شؤونيا ريشة ىو امير المنطقة، وىو ينتقل عمى مدار 
ليحمييا من كل طارىء من الخارج، ويتقاضى الضرائب في المناطق الخاضعة 
لو من العشائر، وكثيرًا ما يطمقون عميو لقب ممك تعظيمًا فيو سيد مطمق. ومع 
تمتعو بالحرية المطمقة في البادية، اال انو يبدي بعض الطاعة لمحكومة التركية، 
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ى حرب لبى الدعوة وذىب عمى رأس جيشو، او في األقل ارسال فاذا دعي ال
جيشو لألشتراك في الحرب. انو يعمل بما يأمره السمطان والوالة، وىو مخير في 
طاعتو بحسب ميولو، فيو الذي يقرر متى وكيف يطيع كما كان يفعل بعض 

 األقطاعيين في اوربا، ألنو في موقع حصين ال تطالو األيدي.
انيم حين وصموا الى حديثة، كانت المدينة تخضع  42فويقول راوول

لشيخ البادية وفييا دفعوا رسومًا الى موظف الكمارك واستأنفت سفينتيم مالحتيا 
الى جبة وىناك دفعوا الرسوم ايضًا. ويبدو ان رسوم المرور كانت احدى موارد 

فة الى ما عند مروره بعانة اضا 41األدارة في ازمان متعددة، فقد ذكرىا سبستياني
حيث قال انيم كان  44كانوا قد دفعوه عند عبورىم النير. كذلك ذكرىا تاكسيرا

عمييم ان يدفعوا ضريبة المرور الى امير المدينة اضافة الى جزء مما يممكون 
 الى الحامية التركية.

وضــع األمــن فقــال ان  45وفــي اوائــل القــرن العشــرين، وصــف الــوا موســيل
بي الفرات عمى الطريق العام كانت تخضع لقيادة دير ثكنات الدرك )الجندرمة( غر 

الــزور. وعــن البريــد ذكــر انــو كــان ينقــل بطريــق يحــاذي الضــفة اليمنــى مــن الفــرات 
 الى ىيت وبغداد، وكانت المسافة تقطع من حمب الى بغداد في ثمانية ايام.

وكان متعيـد نقـل البريـد يحـتفظ بخيـول معـدة لمسـفر فـي جميـع المحطـات، 
ي البريــد ينقــل حقائــب الرســائل الــى خيــول جديــدة ثــم يســافر عمــى الفــور وكــان ســاع

ثانية سائرًا خببًا طوال الوقت، ولم يكن يقبل نقل النقـود او الـرزم، وكانـت العربـات 
القادمة من بغداد تقف بالميل عادة في المحطات التالية: الفموجة، الرمادي، ىيت، 

 وىكذا الى حمب. البغدادي، الحديثة، عانة، النيية، القائم
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 الموجودة عمى نير الفرات والتي ىي احدى نتاجات الجيد البشري.
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