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اإلسالمي لبالد المغرب العربي  من السيطرة الرومانية البيزنطية نتيجة حتمية اقتضتها  التحرير العربيُيعد  
وأن المغرب في ذلك  السيماطبيعة الحركة اإلسالمية للقضاء على قوة االمبراطورية البيزنطية المعادية لإلسالم ، 

 الوقت كان والية من الواليات التابعة لها .
أن العقلية العربية اإلسالمية ذات بعد استراتيجي ، اذ كانت تهدف باألساس إلى نشر الدين اإلسالمي أواًل    

لعربية اإلسالمية ، وابعاد الخطر الروماني البيزنطي عن الممتلكات اإلسالمية ثانيًا . ومحاولة توسيع مساحة الدولة ا
من جهة ، ومحاصرة القسطنطينية عاصمة االمبراطورية البيزنطية التي امتنعت عن الجيوش اإلسالمية من جهة 
أخرى . وتبدأ الحمالت اإلسالمية في شمال أفريقيا بعد َأن تمت السيطرة على مصر وبناء قاعدة عسكرية في 

لتأمين حدود مصر ( هـ 23 )ِاتجاه اقليَمي برقة وطرابلس سنة الفسطاط بقيادة عمرو بن العاص ، إذ قام بالتحرك
الغربية من خطر الروم البيزنطيين الذين كانوا يحكمون المغرب األدنى ، إذ كان يخشى أن يحاول استعادت مصر 

 عن هذا الطريق الغربي .
 
 

 :  أواًل: الدوافع واألهداف
عبئة الجيوش لفتح المغرب في المدة الزمنية التي طالت أن الدوافع واألهداف التي حفزت المسلمين على ت   

 حتى بلغت ما يقارب من سبعين عامًا ، متنوعة واتسمت بالمبدئية تجاه تمسك المسلمين بدينهن وهي:ــ
                                                                          :ــ الجهاد في سبيل هللا 1
دافع الجهاد في سبيل هللا عند المسلمين هدف سامي ومبدًا مهمًا في الدين اإلسالمي ، إذ حفز العرب  

المسلمين لالندفاع من مصر ِاتجاه المغرب ، واالندفاع هذا نابع من إيمانهم بأمر هللا تعالى ، وامتثااًل لحديث 
 اذهانهم وتقو  إرادتهم وتصعد عزيمتهم واصرارهم المصطفى )صلى هللا عليه وسلم( إذ كانت األحاديث النبوية تمأل

على فتح المغرب لإلسالم فقد بشرهم الرسول الكريم)صلى هللا عليه وسلم( بأن هللا سيورثهم أمالك كسرى وهرقل ، 
 وأن المغرب يوم ذاك كان ضمن أمالك الدولة البيزنطية .

ني للمسلمين تيسير نشر الدعوة اإلسالمية القضاء على الوجود البيزنطي الروماني في المغرب كان يع  
 ووضع حد لجبروت البيزنطيين الذين يبسطون فيما مضى سلطتهم على عرب شمال الجزيرة العربية أيضًا .

ومما يؤكد دافع الجهاد لدى المسلمين ، ما ذكره ابن عذارى عن زهير بن قيس البلو  بعد أن أعرض عن 
 قال: "ِاني ما قدمت ِاال للجهاد واخاف أن تميل بي الدنيا فأهلك" . أمالك أفريقية وابى أن يقيم بها اذ
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ويذكر عن حسان بن النعمان الغساني عندما وضع غنائم أفريقية من ذهب وفضة بين يد  الخليفة الوليد بن 
ِانما خرجت مجاهدًا  عبد الملك ، استكثرها الخليفة وقال له: "جزاك هللا خيرًا يا حسان" فأجابه قائاًل: "يا أمير المؤمنين

 في سبيل هللا ، وليس مثلي يخون هللا والخليفة" .
 :قرب دمشق عاصمة الدولة العربية اإلسالمية من منطقة النفوذ الرومانيــ 2
لقد كان لموقع دمشق القريب من ساحل البحر والذ  كان تحت السيطرة الرومانية ، إذ له تأثيره السلبي مما    

تخشى على تأمين سالمة حدود الدولة العربية ، وعليه سعت الخالفة األموية إلى بناء اسطول  دفع الخالفة إلى أن
بحر  عربي ، وتوفير المادة الالزمة لصناعة السفن وبشكل مبكر ومنذ والية معاوية بن ابي سفيان لبالد الشام على 

سالمية لهم ، السيما وان تلك الرغبة قد عهد الخلفاء الراشدين ، ثم تعاظمت هذه الرغبة بعد أن آلت الخالفة اإل
، التي دارت رحاها مقابل زوارة ما بين ساحل طرابلس وتونس  (م654هـ/34 )تجسدت في موقعة ذات الصوار  سنة

، وهذا المكان زاخر بغابات السرو واألرز المستخدمة في صناعة صوار  السفن ، ويبدو أن البيزنطيين أرادوا هذه 
ين العرب وبين الحصول على األخشاب الالزمة لصناعة السفن ، السيما وأن األمويين كانوا المعركة ليحولوا ب

أصحاب معرفة واطالع ألخبار تلك البالد وأصقاعها من خالل صالتهم التجارية القديمة التي ورثوها من قيادتهم 
 للرحالت السنوية الى جنوب وشمال الجزيرة العربية.

 :األفريقي وما يشكلونه من خطر على مصروجود الروم في الشمال ــ 3
كانت مصر وقاعدتها الفسطاط التي أنشأها القائد عمرو بن العاص تمثل الحدود الغربية للدولة العربية    

اإلسالمية ، وكان الوجود اإلسالمي هنا اليزال ضعيفًا ، وألجل الحفاظ على أمن مصر واستقرارها وتثبيت اإلسالم 
من الدولة اإلسالمية ، اندفع القائد عمرو بن العاص والي مصر آنئذ ، وبدون استئذان الخليفة  في هذا الجزء المهم

، وصالح أهلها على جزية قدرها نحو ثالثة عشر ألف (هـ 21 )عمر بن الخطاب))رضي هللا عنه(( نحو برقة سنة
خطر الروم الذين كانوا يحكمون  ، لتأمين حدود مصر الغربية من (هـ22 )دينار ، وطرابلس التي فتحها عنوة سنة

 المغرب األدنى ، إذ كان يخشى أن يحاولوا استعادت مصر عن هذا الطريق الغربي .
وتشير الروايات التاريخية إلى أن عمرو بن العاص ، بعد أن سيطر على طرابلس أراد أن يبسط سلطانه إلى ما 

كن الخليفة رفض أن يجيبه على طلبه ومنعه من ذلك . ورائها من بالد أفريقية ، وإنه أستأذن الخليفة من ذلك ول
ويبدو أن الخليفة عمر بن الخطاب))رضي هللا عنه(( كان يخشى على المسلمين من أن تنساب جموعهم وتتبعثر في 

 مناطق واسعة يجهلونها ، وهي لم تزل بعد في حاجة الى توطيد نفوذها وسلطانها في البالد التي فتحوها حديثًا .
 : ف ِاستراتيجي يتمثل بفتح القسطنطينيةهدــ 4
كان لرغبة العرب المسلمين في فتح القسطنطينية التي امتنعت عليهم من جهة الشرق ، هدف في تطويقها    

من جهة الغرب على الرغم من المسافات الشاسعة ، ووضعوا استراتيجية تقوم على غزو ممتلكات االمبراطورية 
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األفريقي وغرب البحر المتوسط وذلك بالسيطرة على أهم الجزر وسط البحر المتوسط ،وأهمها البيزنطية من الشمال 
 صقلية وجنوب ايطاليا وسواحل البحر األدرياتيكي .

ويؤكد تلك الرغبة عزم القائد موسى بن نصير بعد أن استكمل فتح األندلس َأن" يأتي المشرق من ناحية 
األندلس ويخوض إليه ما بينهما من بالد األعاجم وأمم النصرانية مجاهدًا  القسطنطينية ويتجاوز الى الشام دروب

 فيهم ومستصحمًا لهم إلى أن يلحق بدار الخالفة في دمشق" .
ويبدو َأن أباطرة الروم البيزنطيين قد أدركوا هدف العرب المسلمين ، بدليل انهم بذلوا جهودًا كبيرة لحماية    

الغربية ، لدرجة أن اإلمبراطور قسطنطين الثاني خليفة هرقل ، اضطر إلى اتخاذ خطوة جريئة لم  أجزاء امبراطوريتهم
 م واإلقامة في روما وصقلية .662هـ/42تتخذ من قبل وهي ترك عاصمة القسطنطينية سنة

 
 : مراحل الفتح : ثانياً 
 لقد مرت عملية فتح المغرب العربي بمرحلتين أساسيتين هما:ــ  

  م(670ــ642هـ/50ــ22ن)م مرحلة استكشافية استطالعية وتمتد : األولىالمرحلة 
 م(709ــ670هـ/90ــ50مرحلة الفتح المنظم وتمتد من) : المرحلة الثانية

 
 : المرحلة األولى: المرحلة االستكشافية االستطالعية

 والية عمرو بن العاص األولى : -
يمكن أن نسميها مرحلة البعوث والسرايا والحمالت االستطالعية التي تبدأ بجهود عمرو بن العاص والي    

مصر على عهد الخليفة عمر بن الخطاب))رضي هللا عنه(( حين توجه عمرو بن العاص بنظره نحو اقليم برقة 
سالم بها ، ألن وجود الروم البيزنطيين لتأمين قاعدة الفسطاط وتأمين الوجود العربي اإلسالمي في مصر واقرار اإل

في هذا الجزء من أفريقيا كان يهدد الوجود اإلسالمي ، وينشط الهدف البيزنطي الرامي إلى استرجاع مصر إلى 
سيطرتهم عن طريق اقليم برقة وطرابلس ، ألن برقة وطرابلس قد انفصلتا عن والية أفريقية البيزنطية ، واصبحتا 

 م( . 602ــ582ر منذ عهد اإلمبراطور موريس )اقليمين تابعين لمص
ولذلك ارسل عمرو بن العاص أول حملة استكشافية استطالعية الى برقة بقيادة ابن خالته القائد عقبة بن نافع 
الفهر  ، فجاءه بأخبار مشجعة عن طبيعة المنطقة ومكوناتها االجتماعية من خالل قبيلة لواتةلذا قاد عمرو بن 

ـ ودون االستئذان من الخليفة عمر بن الخطاب))رضي هللا عنه(( فتمكن (ه21)فسه لفتح برقة سنةالعاص حملة بن
من فتحها بعد أن صالح أهلها على جزية يدفعونها مقدارها ثالثة عشر الف دينار ، ومن برقة تجهز عمرو بن 

احلي ، وهدفها مدينة طرابلس العاص لغرض فتح طرابلس ، فتطلب األمر منه تجهيز قوتين ، قوة تأخذ الطريق الس
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وما يليها من المدن ، وعهد بقيادتها الى القائد عقبة بن نافع الفهر  . وقوة فرعية هدفها المناطق الصحراوية 
الجنوبية واحتفظ بقيادتها لنفسه . وكان الهدف من هاتين القوتين هو لتأمين الساحل من الخطر الروماني البيزنطي 

ية لغرض منع أ  محاولة أو أ  عمل تقوم به القبائل الصحراوية يعيق من خالله تقدم القوات وتأمين المناطق الداخل
 اإلسالمية .
وهكذا سارت العمليات العسكرية في المناطق الساحلية والمناطق الجنوبية متزامنة مع بعضها. فقد تمكن    

نافع من فتح مناطق فزان وزويلة في عمرو بن العاص من فتح مدينة سرت وطرابلس وصبراته . وتمكن عقبة بن 
الجنوب ، يقول البالذر : "ولي عقبة بن نافع الفهر  المغرب فبلغ زويلة وأن من بين زويلة وبرقة سلم كلهم حسنة 
طاعتهم قد أدى مسلمهم الصدقة ، وأقر معاهدهم بالجزية وأنه قد وضع على أهل زويلة ومن بينه وبينها ما رأى أنهم 

 يطيقونه" .
وجه عمرو بن العاص قوة نحو الداخل أسند قيادتها إلى نسر بن ابي أرطاة إلخضاع جبل نفوسة ، ثم    

م . لكن فعاليات عمرو بن العاص العسكرية هذه في هذا االقليم قد 643هـ/23مدينة ودان ، إذ أمن أهلها سنة 
ازف بأرواح المسلمين في تلك توقفت بأمر من الخليفة عمر بن الخطاب))رضي هللا عنه( الذ  لم يشأ أن يج

 المجاهل.
وبذلك يكون عمرو بن العاص قد عرف قادة الفتح من بعده بمدى أهمية القرب من الساحل ، ومبلغ خطورة 
التوغل في الداخل ، والفائدة من وراء كسب والء القبائل المغربية أو ضمان حيادها على األقل ألحكام السيطرة على 

 السواحل.
قة أن عملية فتح المغرب العربي تتطلب امدادات متواصلة ، وجهود كثيفة ، وقاعدة أمنية تحمي ونبه إلى حقي 

تلك اإلمدادات وتؤمن لها احتياجاتها ، وهذا مالم يتم تأمينه في ذلك الوقت ، إذ لم تكن مصر قد استوثقت أمورها 
 وذهم وسيطرتهم عليها .بعد ، فلم يزل الخطر الروماني البيزنطي قائمًا ، محاولين استعادت نف

طاط ليشرف على تنظيم االدارة فيها وتحصينها وتثبيت سألجل تلك األسباب عاد عمرو بن العاص إلى الفس  
قوة دعائمها مما يجعلها مركزًا مهمًا لقيادة العمليات العسكرية إلتمام فتح المغرب لإلسالم ، وعندها كان عمرو بن 

 أس حامية عسكرية في مدينة برقة . العاص قد ترك عقبة بن نافع على ر 
 وقد نجح عقبة في كسب ود كثير من أهالي البالد من قبائل لواتة ونفوسة ونفزاوة فدخلوا في اإلسالم .

وأثبت عقبة كفاية عالية في ادارة تلك القاعدة وتقديمه الخدمات للحمالت االستطالعية التي أخذت تتقاطر على 
 هاد الخليفة عمر بن الخطاب))رضي هللا عنه(( .شمال أفريقية من مصر بعد استش

 والية عبد هللا بن سعد بن ابي سرح :  -
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بعد أن تولى عثمان بن عفان))رضي هللا عنه(( ُسدة الخالفة ، عزل عمرو بن العاص عن والية مصر    
نت جديد نحو بالد ـ ، ومنذ ذلك الحين بدأت األنظار تتجه (ه24)وأسندها إلى عبد هللا بن سعد بن أبي سرح سنة 

المغرب العربي ، فكان عبد هللا بن سعد يبعث المسلمين في سرايا وبعوث لغرض االستطالع وجس مواطن العدو 
 وامكاناته .

وعندما كانت تلك السرايا تأتي بأخبار مشجعة قرر أبن سرح أخذ موافقة الخليفة عثمان بن عفان))رضي هللا 
تمام الفتح ونشر اإلسالم ، فجاءت موافقة الخالفة اإلسالمية مع ِاعداد جي  الحمالت العسكرية إل الستئنافعنه(( 

كبير ، إذ جهزه بألف بعير يحمل عليها ضعاف المسلمين ، وفتح بيوت السالح التي كانت للمسلمين . وشارك في 
غت الحملة العشرين هذا الجي  مشاهير رجال العرب وأبناء الصحابة والقبائل المحيطة بالمدينة من الحجاز حتى بل

 ألف مقاتل . وعرفت هذه الحملة باسم "حملة العبادلة السبعة" .
وعلى قيادته عبد هللا بن سعد وهدفه مدينة سبيطلة  (م647هـ/27)خرج جي  العبادلة السبعة من مصر سنة 

طاعة اإلمبراطور  التي يتخذها الروم البيزنطيين عاصمة لهم ويحكمها يومئذ جريجوريوس)جرجير( الذ  كان قد خلع
 هرقل واستقل بحكم المغرب العربي .

وفي مدينة برقة التي كانت قاعدة أفريقية ومنطلق الحمالت نحو المغرب ، حامية يقودها عقبة بن نافع الفهر  
، التقت حملة العبادلة بحامية برقة ، إذ واصلت القوات اإلسالمية زحفها الستكشاف المناطق المتقدمة وتأمين 

مواصالت الحملة . وفي منطقة قمونية عسكر الجي  العربي اإلسالمي ، وعندما بدأت مفاوضات بين القائد خطوط 
عبد هللا بن ابي سرح وبين جرجير التي خضعت مناطق الشمال األفريقي لسيطرته والذ  رفض الخضوع لمطالب 

 المسلمين 
 )ن الف مقاتل . وجرت مناوشات بين الطرفين سنةودفع الجزية معتدًا بقواته التي بلغ تعدادها المائة والعشري

في موضع اطلق عليه أسم عقوبة، استمرت المناوشات أيامًا تمكن عبد هللا بن أبي سرح من اكتشاف  (م648هـ/28
نقاط الضعف في قوات جرجير فعدل خطته العسكرية ، إذ قام بهجوم شديد اخترق صفوف قوات جرجير واجبرها 

من نتيجة ذلك مقتل القائد جرجير ومعظم قادته وانهزم من تبقى منهم في اتجاهات مختلفة . على التراجع ، وكان 
وتمكنت قوة من فرسان المسلمين من مطاردة المنهزمين ومنعهم من دخول مدينة سبيطلة واالعتصام بها ، وبذلك 

 جردت المدينة الحصينة من المدافعين عنها وسقطت بسهولة في معركة ثانية.
ادى سقوط مدينة سبيطلة بيد المسلمين إلى انهيار الحكم البيزنطي في معظم المناطق التي كانت تحت  لقد   

نفوذ جرجير . وتوالت انتصارات المسلمين في مواقع متعددة مما دفع الروم البيزنطيين الى اللجوء الى الحصون 
 مبالغ كبيرة بلغت الثالثمائة قنطار من الذهب.والمعاقل ، أدى بالنتيجة إلى اذعان رؤسائهم لمطالب المسلمين بدفع 
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استغرقت هذه الحملة تقريبًا الخمسة عشر شهرًا ، انسحب بعدها أبن أبي سرح عائدًا إلى الفسطاط ، إذ يبدو أنه 
وضع اعتبارات خاصة لعودته الى مصر ، كأن تكون تحركات القوات الرومانية في البحر المتوسط والمدن الحصينة 

التي قضاها في تلك الحملة واإلنهاك الذ  اصاب قواته ، دفعته الى اعادة التنظيم بعد أن أخذ على الروم ، والمدة 
 العهد والجزية التي أخذت منهم .

ومما يؤخذ على اتفاق أبن أبي سرح هو عدم تنفيذه من قبل الروم وذلك لكون أبن أبي سرح قد غادر    
دمة للقوات العربية اإلسالمية أو يترك حاميات في المناطق والمدن التي المغرب من غير أن يتخذ فيها قاعدة متق
 فتحت ، أو في تلك التي دخلت في أمانه.

وعلى الرغم من ذلك اال أن تلك الحملة تعد أهم الحمالت ، اذ أذلت الروم وساعدت على دخول أعداد كبيرة من 
دها عبد هللا بن أبي سرح كانت معركة ذات الصوار  زعماء قبائل البربر الى اإلسالم . وآخر الحمالت التي قا

ضد اسطول الروم البيزنطيين في مياه البحر المتوسط ، إذ تمكن األسطول العربي  (م654هـ/34)البحرية ، سنة
 اإلسالمي من تدمير األسطول الروماني البيزنطي بقيادة قسطنطين بن هرقل ، ما بين ساحل طرابلس وتونس .

بن عان))رضي هللا عنه(( ضعفت همم الرجال  نتنة الكبرى التي أودت بحياة الخليفة عثماوبسبب أحداث الف
 . (م641هـ/41 )في مواصلة عمليات فتح المغرب العربي حتى خالفة معاوية بن أبي سفيان سنة

 والية عمرو بن العاص الثانية : -
 )والية الفسطاط واستمر واليًا عليها حتى وفاته سنة إلىاعاد معاوية بن أبي سفيان القائد عمرو بن العاص    
، لكن لم يسجل أ  نشاط خالل الوالية الثانية ، وربما يعود لكبر سنه وعدم مقدرته على قيادة  (م663هـ/43

 الحمالت والجيوش ومواصلة العمليات العسكرية .
لحقة بها أداريًا ، وأصبحت أفريقية وبعد وفاة  عمرو بن العاص ، فصلت أفريقية عن الفسطاط بعد أن كانت م
 مرتبطة بمركز الخالفة في دمشق مباشرة ، اذ تولى أمرها معاوية بن حديج الكند  .

 والية معاوية بن حديج الكندي : -
، على رأس جي  قوامه عشرة اآلف مقاتل ، اضافة الى  (م665هـ/45 )خرج معاوية بن حديج الكند  سنة

قد سلك الطريق الساحلي مرورًا بمدينة طرابلس وانتهى الى الموضع الذ  نزله عبد هللا القوة التي كانت في برقة، و 
في منطقة قمونية وفي هذا المكان دارت معركة بين الجي  العربي اإلسالمي والقوات ( هـ 28 )بن أبي سرح سنة

 م واعتصامهم بمدينة سوسة .الرومانية البيزنطية بقيادة نقفور التي عدتها ثالثين ألف مقاتل واسفرت عن هزيمته
وبعد هذا االنتصار تقدم معاوية بن حديج الكند  شمااًل فعسكر في موضع مرتفع يقال له القرن . ومن  

 معسكر القرن بدأ معاوية بن حديج نشاطه بتجهيز الحمالت ضد الروم البيزنطيين وكانت باآلتي:ــ 
 نطية بقيادة نقفور ، وكان يقودها عبد هللا بن الزبير .وهدفها مدينة سوسة اذ اعتصمت القوات البيز  األولى:
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 سرية بقيادة عبد الملك بن مروان لفتح مصر جلوالء . الثانية:
 حملة قادها عقبة بن نافع الفهر  للتوغل جنوبًا في المناطق الصحراوية . الثالثة:

الفزار  على جزيرة صقلية فنال واقتحمت قوات رويفع بن ثابت جزيرة جربه ، وأغارت قوات عبد هللا بن قيس 
 من سرقوسة كبرى مدن الجزيرة ورجع سالمًا .

وكلل معاوية بن حديج الكند  جهوده العسكرية ببعض الخدمات العمرانية التي عززت من استقراره العسكر  
عليه أسم هناك ، اذ ُعرف عنه أنه كان أول من اتخذ قاعدة عسكرية ثابتة لقواته في اقليم قمونية الذ  اطلق 

 القيروان ، وحفر بجواره آباًر يشرب منها الجند وسميت آبار حديج .
ويكون ابن حديج بذلك أول قائد عربي إسالمي في أفريقية اختار قيروانًا ينزل فيه الجند وحريمهم وذراريهم 

قواهم وتضميد  واثقالهم ، ويضربون فيه خيامهم ، ويجتمعون فيه كلما انتهت الحرب لإلصالح شؤونهم واستجماع
 جراحهم وتجديد اسلحتهم أ ينزلون فيه ريثما يرجعون الى الشرق .

ويحق القول أن ستراتيجية ابن حديج الكند  الجديدة تعد ارهاصًا حقيقيًا لما تم فعاًل في عصر عقبة بن نافع 
 الفهر  .

وطواعيتهم للسلطة على عهد ابن ويذكر أن سكان المغرب من البربر قد خلدوا الى الراحة والهدوء واالنقياد 
حديج ، حتى عصر الخليفة هشام بن عبد الملك ، يقول ابن األثير: "فسكن الناس وأطاعوا وعادوا الى مصر ثم لم 

 يزل أهل أفريقية من اطوع أهل البلدان وأسمعهم الى زمان هشام" .
 (م669هـ/48)هذا ولم يتح لمعاوية بن حديج أن يتم فتح أفريقية ، إذ عزله معاوية بن أبي سفيان سنة    
، وولى على أفريقية عقبة بن نافع الفهر  . وبتولية عقبة على أفريقية يبدأ طور الفتح المنظم (م 670هـ/50 )وقيل

 للمغرب العربي .
 

 

 

 

 

 

 


