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 الثالثة محتوى المحاضرة 

 

 : ــ مرحلة الجيوش المنتظمةالمرحلة الثانية من التحرير 
م حدًا فاصاًل بين عهدين ، األول بدأ بجهود عمرو 670هـ/50لقد كانت والية عقبة بن نافع ألفريقية سنة    

التي اطلق عليها عصر أو فترة  المدةم وانتهى بوالية معاوية بن حديج الكندي ، وهي 643هـ/22بن العاص سنة 
 االستكشاف . 

عد عقبة بن نافع الفهري من أكابر التابعين وافاضلهم ، فقد ي ( ,اذهـ50)والثاني ويبدأ بوالية عقبة بن نافع سنة
ولد قبل وفاة الرسول ))صلى هللا عليه وسلم(( بعام واحد ، وكان أعرف الناس بأحوال بالد المغرب ، اذ كان قوي 

قائدًا قديرًا ، األيمان بدينه ، شديد الحماس لنشره ، فكان يتخذ من الفتوحات وسيلة لنشر اإلسالم زيادة على ذلك كان 
اسهم في فتوحات عمرو بن العاص األولى ألفريقية، ولذلك كان على دراية عالية بأحوال أفريقية ومسالكها ، وال 
سيما في ليبيا وصحراواتها ، ولهذا سلك بجيوش المسلمين طريق الصحراء عبر الواحات وتجنب الطريق الساحلي 

 . ي أصبح يعرف بالطريق األعظم، وبـ)الجادة(الذي سلكه أغلب القادة الذين سبقوه ، والذ
ولكي يتمكن القائد عقبة بن نافع من انجاز مهماته وتحقيق أهدافه ، زود بعشرة آالف مقاتل زيادة على    

القوات المرابطة في مدينة برقة والتي كانت تضم أعدادًا كبيرة من المتطوعين البربر الذين حسن ِاسالمهم وتوثقت 
 . طاعتهم
لقد بدأت الحملة زحفها باتجاه المغرب ، فدانت لها القبائل المغربية القاطنة في الصحراء الليبية مثل لواتة    

ومزاته ، وتمكنت جيوش عقبة من السيطرة على مدينة غدامس وقفصة ، وتوجه بقواته نحو اقليم قسطيلية وأذعنت 
 .له أهم مدنها )توزر(

، إذ رجع مصعدًا الى اقليم الهضبة الوسطى حتى وصل الى معسكر وعندما توقف عن التوغل عبر الصحراء 
القرن الذي انشأه معاوية بن حديج الكندي من قبل ، ولم يعجبه ذلك المعسكر ، زيادة الى أنه اراد توطيد نفوذ 

ين الذين المسلمين في ذلك الجزء المهم من الدولة اإلسالمية اذ تميز عقبة بن نافع عن من سبقه من القادة المسلم
جاؤوا فاتحين للمغرب ، في أنه كان يرى أن تحقيق الهدف من هذا الفتح لن يتم دون االستقرار بين سكان تلك 

أن أفريقية اذا دخلها ِانام أجابوه الى اإلسالم ، فإذا خرج منها رجع من كان  المناطق المفتوحة ، إذ كان يقول: "
معشر المسلمين أن تتخذوا بها مدينة تكون عزًا لإلسالم الى آخر  اأجاب منهم لدين هللا الى الكفر، فأرى لكم ي

لذلك نراه يتوجه على الفور لبناء قاعدة ثابتة ، يستقر فيها المسلمون بكل أصنافهم ومعداتهم وحاجاتهم .   الدهر..."
 اذ تجسدت هذه القاعدة بمدينة القيروان .
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 : بناء مدينة القيروان
لقد استحسن جنود عقبة بن نافع رأيه في اقامة معسكر لهم أو مدينة تأويهم وتحمسوا للفكرة ، وأخذ عقبة    

يستطلع آراءهم الختيار الموضع الذي يبني فيه العسكر ،اذ اختار هو مكانًا وسطًا بين الساحل والداخل بحيث يكون 
مى الرومان . وال يبتعد كثيرًا في العمق فيكون عرضة قريبًا من البحر فيصبح في مر   قريبًا من المرعى وال يكون 

لتحركات القبائل الصحراوية ذات األهواء المتقلبة .وكان يقول ألصحابه: "أنا اخترت هذا الموضع لئال تطرقه مراكب 
 الروم فتهلكه وهو وسط البالد" .

ن قريبًا من منطقة المراعي من أجل ويبدو أن عقبة كان لديه رأي آخر في اختياره لهذا الموضع ،اذ أراد أن يكو 
 تربية المواشي واألبل.

وهذا الرأي يمثل امتدادًا للفكر العربي اإلسالمي في مجال اختيار مواضع المدن ،اذ سبقه في ذلك الرأي ،القائد 
عقبة بن غزوان حينما عزم على بناء مدينة البصرة ،اذ أمره الخليفة عمر بن الخطاب))رضي هللا عنه(( على 
اختيار موضع قريب من المرعى ،ألن عدتهم األبل واألغنام وهذا ال يعد فكرًا رعويًا كما يردده المستشرقون اذ 

 ينكرون على العرب تقدم فكرهم العمراني . والقيروان تعد أولى المدن التي بنيت في العصر األموي .
ي بساط من األرض مديد من الجوف هذا وقد وصف المؤرخون موقع القيروان ،اذ اشار البكري أنها: "ف   

منها بحر تونس وفي الشرق بحر سوسة وفي القبلة بحر سفاقس وأقربها منها البحر الشرقي بينهما وبينه مسيرة يوم 
،وبينها وبين الجبل مسيرة يوم وبينها وبين سواد الزيتون المعروف بالساحل مسيرة يوم ،وشرقيها سبخة ملح عظيم 

 طيب نظيف".
 ع يكتظ باألشجار المتشابكة وتكثر فيها السباع والهوام وباقي الحيوانات البرية .كان الموض

هذا وجاءت خطط القيروان على وفق خطط المدن التي سبقتها وهي البصرة والكوفة والفسطاط وأول شيء 
على اختياره  اختطه عقبة بن نافع هو دار األمارة ثم اختط الى جانبه المسجد الجامع ،ويذكر أن الذي حمل عقبة
 مكان المسجد ودار االمارة وجود بئر ماء عذبة بعرف بئر))أم عياض(( وقد جعلها وسطًا بين البنائين .

أما خطط األهالي فقد وزعت بذلك األساس القبلي ،وهو استنتاج توافقه طبيعة المرحلة التاريخية وطبيعة      
 نافع الفهري .التكوين االجتماعي للجيوش المرافقة للقائد عقبة بن 

وعمرت مدينة القيروان بمرور الزمن بأنواع األبنية والمنشآت ،وشد الناس اليها الرحال فسكنوها ،ودامت حركة 
. وألجل تأمين الحماية لها وهو  (م674هـ/55 )البناء فيها ما يقارب من الخمس سنوات حتى اكتملت عمارتها سنة

 حكم مبني من الطين .حال المدن العربية اإلسالمية احيطت بسور م
لقد كان بناء مدينة القيروان حدثًا مهمًا في تاريخ أفريقية والمغرب بعامة ألنها صارت والية جديدة مستقلة    

هي والية أفريقية وعاصمة المغرب بعامة ،وقاعدة تنطلق منها الجيوش والحمالت العسكرية لنشر اإلسالم في 
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للوالة ومسكنًا لقبائل العرب والبربر الذين دخلوا اإلسالم وحسن اسالمهم  األراضي المغربية عامة ،واصبحت مقراً 
وتعلموا اصول الشريعة اإلسالمية، يقول ابن األثير: "ودخل كثير من البربر في اإلسالم واتسعت خطة المسلمين 

 فيها" .وقوي جنان من هناك من الجنود بمدينة القيروان ،وآمنوا واطمأنوا على المقام فثبت اإلسالم 
وللقيروان دور كبير وواضح في نشر اإلسالم ،فشيوخها من أبناء الصحابة ومن التابعين ،   وكانوا خير دعاة 
وخير معين . وهكذا قدر لمدينة القيروان ومنذ البداية أن تؤدي دورًا يشمل النواحي العسكرية والسياسية والحضارية 

 واالجتماعية .
 : دور عقبة في عمليات الفتح

على الرغم من انشغال القائد عقبة بن نافع في بناء مدينة القيروان ،اال أنه استمر في نشاطه العسكري    
وقيادة الحمالت وارسال البعوث الى األطراف لبث الرعب في نفوس األعداء خرقًا لهم عن مضايقة المسلمين 

 المنهمكين في عملية البناء والعمارة .
ارتأت الخالفة اتباع سياسة جديدة في بالد المغرب تقوم على اساس كسب والء  (م675هـ/55 )وفي سنة

القبائل المغربية ونشر اإلسالم بينهم ،وتقوم تلك السياسة في اساسها على اعتماد األقناع واللين ،وربما كان عقبة بن 
خين ،فقد تطلبت المرحلة الجديدة نافع عسكريًا من الطراز األول وصارمًا شديدًا في سياسته على حد قول معظم المؤر 

واليًا سياسيًا يمتلك قدرًا عاليًا من تلك المرونة دون التفريط بأهداف الدولة المركزية .ولهذا السبب استدعى الخليفة 
 القائد عقبة بن نافع وعين مكانه القائد أبا المهاجر دينار .

 :والية أبو المهاجر دينار  اواًل:
مخلد األنصاري ،والي مصر ،اذ تولى قيادة الجيش من الشمال األفريقي بعد عزل هو مولى لمسلمة بن     

م ،وافتتح عمله باتخاذه قاعدة جديدة تسمى)تكرور( ،بداًل عن 675هـ/55القائد عقبة بن نافع الفهري ،وذلك سنة
 مدينة القيروان التي شادها عقبة بن نافع .

ي مسكن قبيلة مزاته المغربية . وربما كان هدف أبي المهاجر لقد بنيت تلك القاعدة في جبل)وسالت( وه     
اتخاذه قاعدة جديدة لواليته وسط القبائل المغربية ،ليؤكد لهذه القبائل أن اتجاهًا سياسيًا جديدًا سيقوم على اساس 

روم التقرب من السكان األصليين وكسبهم لإلسالم باللين والحكمة والحسنى وربط اواصر الحلف معهم ضد ال
 الدخالء .

ويعد أول من طبق سياسة االستقرار بها وِانهاء العمل العسكري ،فأقام كامل فصول السنة في أفريقيا .ويرى 
موسى لقبال أن هذه السياسة لم تكن بالجديدة ،اذ أن بذورها قد بدأت بمعسكر القرن ،وطبقت اساسًا في بناء 

 ،وان عقبة قد عزل ولذلك لم تتضح سياسته بعد .القيروان التي تعد أول قاعدة لالستقرار والحكم 
 هذا وكانت سياسة أبي المهاجر دينار تنصب على هدفين رئيسيين:ــ     
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ــ كسب ود قبائل البربر ،ودعوتهم الى اإلسالم واالعتماد عليهم في اجتثاث معاقل الروم البيزنطيين ،وال غرو 1
وا كسيلة ،كان حدثًا مهمًا له معناه وأثره البعيد في نجاح القوات العربية في أن ِاسالم زعيم قبيلة أوربة المغربية المدع

اإلسالمية من تأدية واجبها األسمى من حمالتها العسكرية وهو نشر اإلسالم ،أما تأثيره ،فكان كسيلة لم ُيسِلم بمفرده 
 وِانما أسلم معه نفر كثير من قومه ِان لم نقل قبائل أوربة بعامة .

وم وتحرير عموم المغرب من سيطرتهم ،اذ عمل على مواجهة مواقعهم المتبقية في قرطاجنة ومدينة ــ طرد الر 2
فحص تونس ،وعمل على بقاء معسكر قريب من المدينة ليمارس نشاطه ضدهم ،وتوجه بالقائد حنش بن عبد هللا 

ن شرط على الروم أن يحتفظ الصنعاني على رأس جيش لفتح جزيرة شريك ثم عقد صلحًا مع الروم "فاألرجح أن يكو 
 المسلمون بما استولوا عليه من مناطق حول شبه جزيرة شريك" .

وعندما نريد تقييم جهود ابي المهاجر دينار ،نعترف ال محالة بأهمية دوره في تقدم حركة الفتح ونشر       
لم اوغل فيه ،حتى أصبح سكانه اإلسالم بين سكان المجتمع المغربي ،السيما المغرب األوسط الذي يعد أول قائد مس

حلفاء يوثق بهم . وقد نجح في تحطيم مقاومة الروم البيزنطيين واقتحام مدينة قرطاجنة . "ولو لم يكن هذا القائد 
 سياسيًا متسامحًا وذا هدف محدد لما استطاع أن يحصل على هذه النتائج الطيبة الثمار...." .

 
 
 
 
 
 
 
 

 :  الفهري الثانيةثانيًا:ــ والية عقبة بن نافع 
م في خالفة يزيد بن معاوية . وعندما وصل 681هـ/62تولى القائد عقبة بن نافع الوالية الثانية ألفريقية سنة    

الى أفريقية هجر قاعدة ابي المهاجر المسماة )تكرور( ،واعادة تجديد ما خرب من مباني مدينة القيروان ،وعمل على 
مور فيها ،وعندما تم له ذلك عزم على القيام بحملته المشهورة في بالد المغرب ،اذ تنظيم شؤون الوالية ،واقرار األ

استخلف زهير بن قيس البلوي وعمر بن علي القرشي على مدينة القيروان،تدعمهما حامية عربية كبيرة العدد لحراسة 
يها: "اني قد بعت نفسي من هللا ،فال المدينة والدفاع عنها ،وقد أكد عقبة مهمته الجهادية بوصيته ألوالده التي جاء ف

 أزال أجاهد من كفر باهلل ،وأراكم ال ترونني بعد يومكم هذا" . وقدرت حملة عقبة بعشرة آالف مقاتل .
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هذا وقد بدأت حملته متخذًا طريق الهضبة غربًا حتى وصل الى مدينة )باغاية( اذ التقى قوات الروم الهائلة 
لمدينة المطلة على جبل أوراس ،فأوقع فيهم الهزيمة ،ثم قصد مدينة أدنه في اقليم العدد ومعهم حلفاؤهم في تلك ا

الزاب وهناك الحق الهزيمة بأعدائه من الروم ومن معهم من الحلفاء ،وألجأهم الى الحصون ،وتواصلت انتصارات 
 عقبة على الروم حتى ال ذت فلولهم بحصن تاهرت .

ع كبيرة من الروم والبربر من قبائل لواتة وهوارة وزواغة ومطماطة ووجد عقبة بعد ذلك نفسه أمام جمو     
وزناتة ومكناسة .وكانت القوات العربية اإلسالمية قد استعدت لخوض غمار المعركة ،فقام عقبة بن نافع خطيبًا 

لطرفان يحض القوم على الصبر والصمود ومالقاة األعداء بقوة القلوب المفعمة باأليمان وحب الجهاد ،والتقى ا
وجرت معركة حامية الوطيس ،ثقلت على المقاتلين المسلمين ،لكن الصمود والصبر واأليمان باهلل أعجز جموع الروم 
وحلفاءهم من بعض البربر ،فولت قواتهم منهزمة تريد االحتماء بالمدينة ،لكن المسلمين لم يمكنوهم من هدفهم فقضوا 

 عليهم وقطعوا آثارهم .
وفي مدينة تلمسان خاض عقبة معركة شديدة مع الروم انتصر فيها ،ثم مضى في طريقه حتى وصل الى     

اقليم الريف والسوس بما فيه طنجة وسبته وحاكمها ُيليان )جوليان( الذي اعترف له بالتبعية والوالء وزوده بمعلومات 
الى مسامع المسلمين عن األندلس اذ فتحت ويبدو أن تلك أول معلومة وصلت  مهمة عن أحوال األندلس والروم .

 أعينهم ونبهتهم الى ذلك .
بعد ذلك قصد عقبة بن نافع صحراء درعة ومضارب أهل اللثام من بطون قبيلة صنهاجة الكبرى حتى اشرف 
على أسفي على المحيط األطلسي ،وعندها وقف على المحيط وأخذ الحماس بمشاعره فأوغل بفرسه وسط الماء ثم 

عنان فرسه ،وقيل أنه دخل مياه المحيط حتى بلغ الماء بطن فرسه ورفع يده الى السماء معتذرًا قائاًل: "اللهم لوى 
 أشهد أني قد بلغت المجهود ولوال هذا البحر لمضيت في البالد اقاتل من كفر بك حتى ال يعبد أحد دونك" .

ي تلك المناطق اذ بنى مساجد في جل المناطق وقد ترك عقبة آثارًا حضارية تجسد جهوده العسكرية الجهادية ف
التي مر بها لتكون مراكز لنشر اإلسالم وتعليم أصوله ،ومنها مسجد درعة ومسجد نفيس ومسجد أيجلي قاعدة 

 السوس األقصى ومسجد في ماسة . 
مااًل وبعد أن حقق االنتصارات العظيمة عزم على العودة ،فدار جنوبي ماسة مارًا بايفرن يطوف ثم مضى ش

حتى تارنا ،ثم الى موضع شاكر الذي سمي نسبة الى صاحب عقبة ، شاكر الذي أسس رباطًا في هذه المنطقة . 
وفي طريق العودة ضمن لإلسالم قبائل ))حاحة ورجراجة ومصمودة(( تاركًا بينهم من يعلمهم أصول اإلسالم ،ِاال أن 

في منطقتهم فهبت قبائل زناتة لنجدته وفك الحصار عنه ابن خلدون ،يذكر أن المصامدة فرضوا حصارًا على عقبة 
كم ،ترك لجنوده حرية العودة الى ديارهم 300. وحينما وصل عقبة الى موقع طبنه التي تبعد عن القيروان نحوا من 

 بالقيروان ،ولم يبقى معه سوى بضعة آالف ،وقيل أنهم كانوا خمسة آالف فقط .
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 ا ألسباب هي:ــويعزو المؤرخون تصرف عقبة هذا أنم
 ــ القرب من قاعدة أفريقية )القيروان(1
 ــ الثقة بما نال من النصر على العدو2
 ــ طول المدة التي قضاها المقاتلون في هذه الحملة ،فصرف معظمهم للحاق بمنازلهم وعيالهم.3
ل الطريق السالكة الى ــ بسبب ما قام به كسيلة األوربي بعد أن تمكن من الهرب ،اذ طمر آبار المياه على طو 4

 القيروان ،مما دعا عقبة الى ِاتخاذه طريق يتميز بقلة المياه وال يكفي إلرواء القوات مجتمعة .
 ــ وربما يكون السبب لحالة االعياء واإلصابات التي حصلت لمعظم المقاتلين .5

والحصون التي تفتح ، لن وقد عول عقبة بن نافع على المقاتلين الذين معه على ٍاتمام ما بقي من المدن 
هروب كسيلة زعيم قبيلة أوربة الذي كان يكره عقبة ويعارضه ،قد سنحت له الفرصة لالتصال مع الروم بتهوده التي 
كان عقبة قد قرر أن يفتحها ،وفي الوقت نفسه جمع معظم ابناء قبيلة أوربة ، واستطاع بحنكته أن يباغت عقبة 

 بتهوده .
أن عقبة تأكد من عدم التكافؤ بين تلك القوات التي استبقاها معه وبين قوات كسيلة  وعلى الرغم من        

،فأنه أصر على مواجهة الواقع بشجاعة نادرة ،وفضل ذلك على الهزيمة ،فأمر جنوده بالنزول عن خيولهم وكسروا 
يشه ،وأسفر اللقاء عن هزيمة أغماد سيوفهم تعبيرًا عن الصمود حتى النهاية .وهكذا تصدى الروم وحلفائهم لعقبة وج

غير متوقعة لجيش المسلمين الذين قتلوا عن آخرهم بما في ذلك عقبة وأبو المهاجر دينار الذي كان عقبة قد سجنه 
بعد تسلمه الوالية الثانية ألفريقية ،اذ خيره عقبة بالرحيل بعد أن فك اغالل سجنه ،ِاال أنه أبى ِاال القتال بجنبه ،حتى 

معه وأصحابه الذين سميت مقبرتهم ))مقبرة الشهداء(( وأصبحت المنطقة كلها باسم ))سيدي عقبة((  نال الشهادة
 عوضًا عن تهوده .

ويذكر أن كسيلة هذا زعيم أوربة كان يتصرف كأمير من األمراء ،حتى أن أبا المهاجر قد نصح عقبة من     
ك ألن الناس قد أسلموا ،وهذا رئيس البالد ــ يعني قبل عندما أراد النهوض الى طنجة بقوله: "ليس بطنجة عدو ل

كسيلة ــ فابعث معه واليًا ،فأبى عقبة ِاال أن يخرج بنفسه". وضيق عقبة على كسيلة فأجبره على القيام بأعمال ال 
 تليق بمركزه كزعيم لقبيلة ،مع اجماع الروايات على عدم استحكام اإلسالم في قلبه .

ة بن نافع ، وأبي المهاجر دينار ، أثر عميق في نفوس المسلمين ،ألنهما أول القادة لقد كان الستشهاد عقب    
الذين استشهدوا في بالد المغرب ،دفاعًا عن القيم والمبادئ اإلسالمية ،وكان لذلك تأثير سلبي على معنويات الجند 

وضاع فيها ،والصمود في الدفاع عن المرابطين في مدينة القيروان ،اذ لم يتمكن زهير بن قيس البلوي من معالجة األ
القيروان ، لذلك انسحب الى مدينة برقة ،أما كسيلة فلم يجد صعوبة في دخوله    مدينة القيروان في المحرم من سنة 
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م فأمن من بقي فيها من المسلمين ،وظل أميرًا على القيروان وما يحيط بها مدة تقرب الخمس سنوات .اذ 684هـ/64
 فة في دمشق تمر بظروف عصيبة أبعدت الخلفاء عن مشكالت المغرب وهمومه .كانت أوضاع الخال

وبعد أن استقرت أوضاع الخالفة لعبد الملك بن مروان سعى الستعادة سلطة الخالفة في العراق والمشرق    
شر الدين ،وعندما بدأت األمور تسير نحو االستقرار ،قرر الخليفة استعادة القيروان، واكمال حروب التحرير ون

اإلسالمي في عموم المغرب ،لذلك استشار أهل الخبرة والمعرفة في من يوليه أمر المغرب ،فأنتهى الى اختيار القائد 
 زهير بن قيس البلوي واليًا على المغرب وقائدًا لجيوش الفتح .

 
 
 
 
 
 
 

 


