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 الخامسةمحتوى المحاضرة 

 

 :موسى بن نصير والية ــ 
هو موسى بن نصير بن عبد الرحمن بن زيد اللخمي التابعي ، كان والده يعمل قائدًا للحرس الخاص     

لمعاوية بن أبي سفيان أثناء واليته على الشام ، واشتهر بقوة شخصيته وبالمحافظة على الحياد في األحداث التي 
 شهدتها المنطقة يومذاك .

لقد برز موسى بن نصير كشخصية قوية في خالفة مروان بن الحكم ، إذ كان في بداية أمره مشابهًا لعبد     
م على يد مروان بن الحكم ، استجار 684هـ/65هللا بن الزبير ، وبعد هزيمة ابن الزبير في معركة مرج راهط سنة 

يؤمنه على حياته بعد أن أقسم على أن يهب موسى بعبد العزيز بن مروان والي مصر الذي توسط فيه لدى والده ل
عمره في خدمة آل مروان ونصرتهم. وتولى موسى عدة مناصب قبل توليه المغرب ، إذ عمل موسى على خراج 

م ، في حين يجعل ابن األثير واليته على 706هـ/86البصرة عينه عبد الملك بن مروان، عين واليًا على المغرب سنة
هـ بعد عزل حسان بن النعمان الغساني ، 86ح على ما أعتقد هو الرأي األول ، أي سنة ه. والراج89المغرب سنة 

 إذ من غير الممكن ترك المغرب بدون والي مدة طويلة من الزمن خوفًا من الفتن .
لقد ساد موسى بن نصير على وفق السياسة التي انتهجها أبو المهاجر دينار ، وسار بها شوطًا بعيدًا     

النعمان ، إذ عمل اصطناع البربر ، وأشركهم في جيوشه على نطاق واسع ، وعهد أيضًا الى فقهاء حسان بن 
 المسلمين بتعليمهم قواعد الدين اإلسالمي .

وبدأ جهوده العسكرية بإخضاع القبائل التي كانت ال تزال خارج طاعة السلطة المركزية للدولة العربية اإلسالمية 
 التي ارتدت عن الطاعة . وقد ارسل الحمالت العسكرية لتحقيق هذا الهدف منها:ــفي الشمال األفريقي ، أو 

( فارس قضت على عناصر التمرد في قلعة زغوان واعدام 500ــ حملة قادها عبد الملك الخشني مؤلفة من )1
 رئيس التمرد .

ناك ، ورأس أبنه مروان قوة ــ حملة قادها أبنه عبد هللا الى نواحي القيروان قضت على بعض بؤر المقاومة ه2
 لتطهير بعض المناطق هناك من المرتدين والمتمردين.

وبعد أن أطمأن موسى على طاعة المغرب األدنى توغل بقواته في المغرب األوسط واألقصى ، وطارد القبائل 
رتدة وتراجعت المرتدة حتى سجلماسة ووادي درعة ، وكان موسى قد الحق قبائل كتامة التي اختلطت بالقبائل الم

 نحو الجنوب وتمكن من قتل رئيسها هناك ، ومن القبائل األخرى هوارة وزناتة .
واستكمااًل ألعماله العسكرية  في المغرب األقصى ، فقد ارسل أبنه مروان على رأس خمسة آالف مقاتل الى 

ك على رأس قوة في بالد السوس األقصى واستنزل المتمردين عن معقلهم وصد تمردهم . وأرسل زرعة بن أبي مدر 
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المصامدة فصالحهم دون قتال . ثم قاد بنفسه حملة الى طنجة وحررها بعد حصار شديد . وكانت بها قبائل من 
البتر والبرانس ومنها بث موسى بن نصير السرايا في اتجاهات مختلفة ، وتوغلت حتى السوس األدنى فأطاعته قبائل 

ثم عاد الى القيروان وترك على طنجة طارق بن زياد مع قوة عسكرية بلغ  ,م المنطقة وولى عليهم من البربر أموره
عدد افرادها ألفًا وسبعمائة مقاتل ازدادت فيما بعد حتى بلغت اثنى عشر ألفا من المغاربة وسبعة عشر ألفا من 

ليؤكد حرصه  العرب الفاتحين . وترك موسى مع طارق بن زياد سبعة عشر من فقهاء العرب المسلمين وقرائهم .
الشديد على االهتمام بالثقافة اإلسالمية وتعلم السكان لغة القرآن وتعزيز اإلسالم في نفوسهم ، وهو تأكيد على 
سياسة الدولة العربية اإلسالمية والهدف من الحمالت العسكرية أساسًا . ال كما يصوره الكتاب والمستشرقون من أن 

 اسب االقتصادية .هدف الحمالت هو من أجل المغانم والمك
ويكون موسى بن نصير أول من نزل مدينة طنجة من قادة الفتح ، ووطأة خيله أرض المصامدة بعد عقبة بن 
نافه ، وأول قائد عربي مسلم ينسب إليه الفضل في إسالم أهل المغرب األقصى والتمهيد لميالد وتجمع إسالمي في 

كة ، وإن اشتراك المغاربة مع المشارقة في المجهود الحربي لعبور المغرب يسود عناصره الوئام وتقودهم أهداف مشتر 
المضيق وفتح شبه جزيرة إبريا لإلسالم لدليل على وحدة الهدف والمصير وعلى مدى التمازج بين جناحي األمة 

لنشر  وعلى استقرار اإلسالم نهائيًا في بيئة المغرب وتمكنه من نفوس السكان لدرجة اصبحوا يضعون أنفسهم وقوداً 
شعلته في اآلفاق ، ونتيجة للجهود التي بذلها موسى بن نصير في هذا المجال ، يذكر ابن خلدون نقاًل عن ابن ابي 
زيد القيرواني قائاًل: "إن البربر ارتدوا عن اإلسالم اثنا عشر مرة ، من طرابلس الى طنجة ولم يستقر اإلسالم بينهم 

ربر وأمرهم برسم الجهاد فاستقروا هناك ، فحينئذ استقر اإلسالم بالمغرب حتى أجاز موسى نعه كثير من رجاالت الب
 وأذعن البربر لحكمه ورسخت فيهم مهمة اإلسالم وتناسوا الردة" .

ولم يقتصر موسى على هذه الفتوحات البرية فقط ، بل عمل على تقوية اسطوله البحري لضرب القواعد     
وسط ، وساعده على ذلك توافر األخشاب الصالحة لبناء السفن . وهكذا البحرية البيزنطية في حوض البحر المت

استطاع أن يبني اسطواًل قويًا وأن يضرب قواعد البيزنطيين في جزر البحر المتوسط ، مثل جزيرة صقلية وجزيرة 
الى ذلك أن سردانيا وجزيرة قورسيا والجزائر الشرقية)جزر البليار( ، فشل بذلك حركة األسطول البيزنطي ، يضاف 

موسى استطاع بفضل قوة بحريته أن يقدم بكل اطمئنان على فتح اسبانيا لإلسالم بعد أن ضمن سالمة خطوط 
 مواصالته الطويلة من خطر البيزنطيين .

من كل ما تقدم نرى أن فتح المغرب وتحريره من السيطرة البيزنطية قد استغرق مدة طويلة من الزمن تقرب     
ًا ، وهي مدة طويلة نسبيًا إذا ما قورنت بالفتوحات اإلسالمية األخرى سواء أكانت في األراضي من الثمانين عام

هـ حتى نهاية القرن األول الهجري وهذا راجع بطبيعة 23الفارسية أم البيزنطية . إذ بدأت األعمال العسكرية من سنة
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م بعقائدهم وعدم رضوخهم ألي سلطة مركزية الحال الى مناعة بالد المغرب ، وشدة رأس أهلها وشجاعتهم واعتزازه
 بسهولة .

فضاًل عن ذلك هناك من العوامل الخارجية التي أثرت في تأخر الفتح والتي تمثل المشكالت التي حصلت في 
عاصمة الخالفة في اثناء الفتنة الكبرى واستشهاد الخليفة عثمان بن عفان))رضي هللا عنه(( وتوقف الفتوحات 

 ة لذلك .   اإلسالمية نتيج
 

 : المغرب تحرير:ــ العوامل التي ساعدت على سادسا  
المغرب لإلسالم التي تقرب من  تحريرعلى الرغم من أن المدة الزمنية الطويلة التي استغرقت إلتمام    

الثمانين عامًا ،اال أن هناك من العوامل التي كانت عونًا للمقاتلة المسلمين في اتمام عملياتهم العسكرية وانجاحها 
 وتحرير المغرب من السيطرة الرومانية البيزنطية أواًل ومن ثم نشر اإلسالم بين قبائله ثانيًا .

 : ومن هذه العوامل
 ات والصراعات بين القادة واألمراء البيزنطيينالخالف ــ1
لقد حدثت االضطرابات وكثرة المؤامرات عقب موت اإلمبراطور جستنيان بين أركان اإلمبراطورية البيزنطية    

المحتلة لبالد المغرب العربي ،فوقعت الصدامات المحتدمة بين قادة المناطق العسكرية ورؤساء المقاطعات اإلدارية 
بينهم الدسائس والمؤامرات وعمت االضطرابات وكثرت الثورات ،منها مؤامرة الضباط ضد سولومون القائد  ،اذ شاعت

وثورة موريطانيا بقيادة ملكها كرمول التي لم تخمد اال بعد مقتل قائدها  ، هـ(536)األعلى في عيد الفصح من سنة
ضد اساليب المرابين الرومان القاسية والجشعة على الفقراء ،وقد  ،وثورة األمير النوميدي جوكارطا هـ(578)    سنة

استمرت لمدة طويلة وكانت تمثل استمرارًا لكفاح المغاربة ضد البيزنطيين الذين قاموا بإنشاء تحصينات متعددة في 
 المراكز التي كانوا يحتلونها بما في ذلك مدينة سبته.

 يا  تمزق وحدة قبائل المغرب سياسيا  ودينــ 2
لم يعرف عن القبائل المغربية أنها توحدت تحت قيادة واحدة ،ولم تسعى الى توحيد صفوفها، اذ كانت    

العصبية القبلية وما تفرزه من نزاعات تنخر في صفوف تلك القبائل وتضعف من قوتها مما جعلها سهلة في 
ة فقد شتتها المعتقدات المتنافرة من مسيحية اخضاعها أو خلق التصادم فيما بينها ، وأنها لم تلتف على ديانة واحد

ويهودية ومجوسية ووثنية في مختلف اشكالها ،فالرومان لم يستطيعوا استمالة قبائل المغرب نحو الديانة المسيحية ، 
كما لم يتركوا في أوساطهم آثارًا اجتماعية ،حتى أن وجودهم السياسي واالجتماعي يكاد ال يتعدى الشريط الساحلي 

لك كلما ابتعدنا عن قرطاجنة نجد األثر الروماني يتضائل عدا بعض المراكز المحددة ،وقد استغل العرب ،وبذ
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الفاتحون هذه الناحية وال سيما النزاع والتخاصم بين البرانس والبتر اذ استطاع بعض الوالة من تحقيق نتائج عسكرية 
 ا الغطاء .كبيرة في حروبه مع الكاهنة وأخر مع كسيلة األوربي تحت هذ

من قبل قوات االحتالل ادت الى أن تتطلع القبائل المغربية  أساليب االضطهاد والتعسف للسكان المغاربة ــ3
الى الحرية واالستقرار والقضاء على الوجود البيزنطي وما حمله من استغالل اقتصادي وبشري هلك به الحرث 

كان البالد الى مقاومة البيزنطيين المحتلين وناصبوهم العداء والنسل الذين استحوذوا على األراضي الزراعية ،دفع س
الشديد ،ومما زاد الطين بلة أن البيزنطيين حاربوا اليهود حربًا دينية عنيفة ،فتألبت عليهم مختلف عناصر السكان ،اذ 

يين على رفضوا في كثير من األحيان الخضوع لسلطة الدولة ،وقد عبروا عن ذلك برفض بعضهم مساندة البيزنط
 العرب أبان الفتوحات اإلسالمية ،كما هو حال موقف بعضهم من صنهاجة وكتامة .

 القوة والكفاية والمقدرة العسكرية لقادة الفتح ــ4
أن معظم القادة المسلمين الذين تحملوا مسؤولية قيادة الحمالت العسكرية في الشمال األفريقي كانوا على    

رة بأمور الشمال األفريقي ،وعلى اطالع واسع بأحواله الجغرافية والبشرية وحتى الطبائع مستوى عاٍل من الكفاية والخب
 والعادات االجتماعية . 

فعقبة بن نافع كان قد ظل ما يزيد على الربع قرن مقاتاًل في أفريقية والمغرب بعامة وكان مجاهدًا صابرًا جلدًا 
 القيادة وبعدها والية أفريقية .محبًا هلل ولرسوله الكريم حتى قبل أن يتولى 

وأن السياسة المرنة التي اتبعها بعض القادة مع قبائل المغرب قد استمالت نحوهم رؤساء تلك القبائل    
 وشيوخها وافرادها وادخلتهم سريعًا الى الدين اإلسالمي ،حتى أصبحوا عدة الجيش اإلسالمي في المغرب .

ت العربية االجتماعية والمغربية والنابعة من معين واحد ثم سرعة تقبلهم كذلك التشابه في بعض الصفات والعادا
لإلسالم والعروبة ،كلها كانت معينًا وعضدًا لمؤازرة القادة في تذليل الصعاب في عملياتهم العسكرية ،حتى تحقق لهم 

ادوا بأمر من هللا عز وجل ما رسمته الخالفة اإلسالمية ،في ضم المغرب بعامة الى حضيرة اإلسالم ،فكان لهم ما أر 
. 
 


