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 عمليات تحرير االنبار ومعركة ذات العيون

تعد مدينة االنبار من كبريات المدن في العراق في عصر 

ماقبل االسالم وهي احدى حواضر العراق المميزة والمنافسة 

لمدينة الحيرة من حيث المكانة والقدم وعندما تسلم الخليفة 

ابو بكر الصديق )رض( مهامه في قيادة الدولة العربية سنة 

راثين هـ اخذ على عاتقه مهمة تحرير العراق من ب12

االحتالل الساساني وانقاذا عرب العراق من السيطرة 

الفارسية البغيضة فلذلك عهد الى القائد خالد بن الوليد لقيادة 

الجيوش واستنئناف عمليات التحرير على ان يدخل العراق 

من اسفله عند منطقة الكاظمة في الكويت كما عهد الى القائد 

وقد نجح خالد بن  عياض بن غنم ان يدخل العراق من اعاله

الوليد في مقارعة الفرس حتى وصل الى مدينة الحيرة ثم 

سار خالد قصدا مدينة الرمادي فلما علمت الحامية العسكرية 

بمقدمه تحصنوا في المدينة وبدات المناوشات بين الطرفين 

ومن اجل اثارة الفزع في قلوب الفرس المدافعين عن المدينة 

د الرماة في جيشه ان يرموا اوصى القائد خالد بن الولي

عدوهم وان تكون سهامهم موجهة الى عيونهم فرموا رشقا 

واحدةه فاصابوا الف عين فسميت هذه الواقعة بذات العيون 

وعلى الرغم من ان هذه الرواية مبالغ فيها الى انها تبين لنا 

دقة رمي الرماة والحصار الشديد للمدينة كان له اكبر االثر 

لنفسي لدى الحامية العسكرية ثم عمد القائد خالد في االنهيار ا

بن الوليد على مواصلة الهجوم للسيطرة على الحصن وكان 

في مقدمة جيشه االقراع بن حابس فقام بردم منطقة عبور 



محددة في الخندق لكي يجتاز منها هو وجنده بعد ان ردمها 

بجثث االبل الضعيفة الموجودة في جيشه بعد ان ذبحها وبهذه 

الطريقة استطاع عبور الخندق مما اضطر قائد الحامية 

العسكرية شيرزاد على طلب الصلح وفقا للشروط التي 

وضعها خالد بن الوليد حيث وضع عليهم مبلغ من المال يقدر 

باربعمائة الفى درهم والف عباءة قطوانية كل سنة وتولى 

كتابة شروط الصلح الصحابي جرير بن عبد هللا البجلي سنة 

هـ وبعد ان اطمان القائد خالد بن الوليد على اوضاع 12

المدينة استخلف عليها الزبرقان بن بدر واتجه الى مدينة عين 

التمر وظلت االنبار تدار من قبل عامل معين عليها من قبل 
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