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 الثالثة محتوى المحاضرة 

 

 حملة موسى بن نصير: -

لقد كان رد الفعل لنجاح حملة طارق عظيمًا في شمال أفريقيا، فبعد سماعهم بالنصر الذي أحرزه طارق على 
، اتجه البربر إلى إسبانيا من كل صوب، وعبروا المضيق بكل ما وقعت عليه أيديهم من لذريق في موقعة كورة شذونة

قوارب ومراكب. وبعد وصولهم مباشرة، بدأوا باالستقرار في المناطق السهلة من البالد، ال سيما تلك التي هجرها السكان 
نبا،، وأحدا  النجاح الباهر الذي حققه المحليون الذين هربوا إلى القالع والحصون المنيعة . وعندما وصلت هذه ال 

طارق في إسبانيا، إلى اسماع موسى بن نصير في القيروان، قرر أن يزحف بجيش عربي كبير إلى شبه الجزيرة ليتم 
عمل طارق وينهي المقاومة القوطية المتبقية. وتشير إحدى الروايات إلى أن طارقًا أسرع بعد انتصاره على قوات القوط 

بإشعار موسى بن نصير بالنصر الذي أحرزه، وسأله القدوم للنجدة بإمدادات جديدة . أما الروايات التي تصور الغربيين 
عبور موسى على أنه نوع من الحسد لطارق خشية أن يحصل وحده على شرف الفتح وغنائمه، فال نصيب لها من 

لمصلحة الدولة العربية اإلسالمية التي ينتمي الصحة، لن طارقًا كان أحد قادة موسى وما يفتتحه فهو باسم أميره و 
إليها االثنان. يضاف إلى ذلك أن موسى بن نصير، كان أعظم من أن يحسد أحد رجاله، وهو القائد العظيم الذي حرر 
الشمال الفريقي بأسره، وجاهد في سبيل نشر مبادئ الحق والعدل التي حملها العرب إلى المم المختلفة. إن حملة 

ن نصير ال يمكن أن تفسر إال على ضو، المصلحة العامة التي اقتضت تثبيت الفتح وتعزيزه، ونجدة الجنود موسى ب
المسلمين الذين اتخذوا زمام المبادرة بالعبور إلى إسبانيا في الحملة الولى. ولما كان موسى بعيدًا في القيروان، فإن 

اضحًا تمامًا، ولهذا، فقد كتب إليه يلومه على مبادرته تصوره عن ظروف عبور طارق ووضعه في الندلس لم يكن و 
بالهجوم دون تلقيه الوامر منه، وأرسل إليه تعليمات بعدم التحرك من مواقعه التي هو فيها حتى يلحق به . ولكن 

ال سيما  طارقًا لم يستطع تنفيذ هذا المر بسبب المقاومة القوطية، والجيوب التي كان ال بد من القضا، عليها بسرعة،
 في طليطلة وما يجاورها.

م. وكان يرافقه جيش عربي  712تموز  -هـ/ حزيران  93وصل موسى بن نصير إلى الندلس في رمضان سنة 
يقدر عدده بنحو ثمانية عشر ألف رجل. وكان معظم هؤال، من القبائل اليمنية، وبقية العشائر العربية الخرى التي 

ريقيا، وبشكل خاص في القيروان. وضمت الحملة أيضًا أعدادًا كبيرة من رجال قريش كانت موجودة فعاًل في شمال أف
البارزين، الذين كانوا في مناصب القيادة، إضافة إلى اإلداريين، ورجال الدين، وبقية القادة المحنكين من أمثال محمد 

ن أبي سلمة الزهري، والعديد من بن أوس النصاري، وحبيب بن أبي عبدة الفهري، وعياش بن أخيل، وعبد الجبار ب
 أبنا، موسى نفسه، باستثنا، عبد هللا، الذي تخلف في القيروان ليتولى مسؤولية والية شمال أفريقيا .
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لقد قسم موسى جيشه إلى وحدات عديدة تبلغ أكثر من عشرين وحدة، كل وحدة تحت راية. وكانت اثنتان من 
نما تولى ابنه عبد العزيز قيادة راية ثالثة. أما بقية الرايات، فكانت بقيادة هذه الرايات تحت قيادة موسى المباشرة، بي

قواده من قريش ومختلف العشائر العربية الخرى. وقد عسكرت الحملة بالقرب من الجزيرة الخضرا، لعدة أيام من أجل 
التي يجب سلوكها. وقد اتفق  الراحة واالستعدادات العسكرية. وعندما قرر موسى السير، استشار قواده بشأن الطريق

الجميع أن يبدأوا بمنطقة أشبيلية، وبقية الجزا، الغربية الخرى، التي لم يفتتحها بعد طارق بن زياد. وقبل أن يغادر 
موسى الجزيرة الخضرا،، أمر بإرسا، الحجر الساس لبنا، مسجد هناك تخليدًا لذكرى حملته هذه، سمي بمسجد الرايات 

. 
 

 حملة موسى:خط سير 

لقد كان لدال، جوليان وأعوانه دورًا كبيرًا في تعريف موسى بن نصير بالطريق الجديدة والمدن غير المفتوحة، 
. ونظرًا لقوة هذه المدينة Carmonaوهكذا فقد سارت الحملة بالقرب من شذونة، ثم زحفت شمااًل إلى قرمونة 

حها، فأرسل إليها بعض أتباع جوليان الذين أظهروا لهل المدينة وحصانتها، كان على موسى أن يستعمل الحيلة في فت
 على أنهم أصدقا، جاؤوا فرارًا من العرب، فسمح لهم القوط بدخول المدينة.
ولكن ما إن حل الليل، حتى فتح هؤال، البواب للعرب، فهجموا على الحراس، وفتحوا المدينة. وبعد ذلك تقدم موسى إلى 

، ففتحها ، ثم سار إلى أشبيلية التي قاومت هجوم الجيش العربي اإلسالمي لعدة Alcala de Guadairaقلعة رعواق 
. وترك موسى قوة من جنده للدفاع عن المدينة، ثم Bejaشهور، ولكنها أخيرًا فتحت عنوة، وفرت حاميتها إلى باجة 

اردة، بل الحق فلول المنهزمين غربًا سار إلى ماردة. وتذكر بعض الروايات الخرى، أن موسى لم يذهب مباشرة إلى م
 ، وباجة في جنوب البرتغال .Ocsconoba، واكشونبة Nieblaإلى لبلة 

، وضرب عليها الحصار، ولكن جنود القوط Meridaوبعد أن تم فتح هذه المدن، سار موسى باتجاه ماردة 
جيش موسى. وأخيرًا وبعد مقاومة قاوموا الهجوم العربي اإلسالمي، مما أدى إلى سقوط بعض الشهدا، في صفوف 

م. وقد رافق هذا االستسالم عقد معاهدة بين الطرفين،  713هـ/ تموز  94دامت عدة أشهر استسلمت المدينة في شوال 
تعهد العرب بموجبها بعدم التعرض بالذى للسكان المحليين الذين يبقون في المدينة أو يغادرونها إلى أي مكان آخر ، 

رياتهم وكنائسهم وأدا،هم لطقوسهم الدينية، كما هو معروف عن التسامح العربي مع الشعوب التي كما ضمنت لهم ح
يحررونها. ومن جهة أخرى ضمنت هذه المعاهدة للمسلمين ممتلكات الذين قتلوا في الحرب. والهاربين من القوط إلى 

 منطقة جليقية في الشمال الغربي من البالد.

ماردة إلى طليطلة. وعندما سمع طارق بقدومه خرج هو وقواده للترحيب به. توجه موسى بعد شهر من فتح 
، قرب طلبيرة Tietar، بين نهري تاجة والتيتار Almarazولقال أن اللقا، بين االثنين تم في مكان يدعى المعرض 

Talavera . غربي طليطلة 



4 
 

 وعلى عدموقد عاتب موسى قائده على مباشرته الفتح دون استشارة رئيسه العلى، 
تنفيذه أوامره بالتوقف لحين وصوله إليه، ولكن طارقًا، كما يبدو، استطاع أن يبرر ما قام به، وأن يقنع موسى بوجهة 
نظره في الفتح، وسرعة القضا، على بقايا القوط من أجل توفير المناخ المالئم للعرب والمسلمين لالستقرار في المناطق 

م المتبادل، والتعاون المشترك الذي ساد بين القائدين خالل فتوحاتهما المشتركة المفتوحة. ويدل على هذا، التفاه
 المقبلة .

 فتوحات موسى وطارق المشتركة في الشمال:

مضى القائدان إلى طليطلة، وربما تم من هناك إرسال وفد إلى الخليفة الموي الوليد بن عبد الملك، كانت مهمته 
هـ، تحركت القوات المشتركة لموسى وطارق نحو  94م/ 714بداية ربيع عام  نقل أخبار الفتح إلى دمشق . وفي

الشمال الشرقي، ففتحا سرقسطة وما يجاورها، واستمرا في التقدم، فوقع العديد من المدن االسبانية الخرى بأيديهما 
بعض  ( . وذكر64) Huesca، ووشقة Lerida، والردة Barcelona، وبرشلونة Tarragonaمثل، طركونة 

، وتوغل في داخل فرنسا حتى بلغ نهر الرون Pyreneesالمؤرخين، ومنهم ابن حيان، أن موسى عبر جبال ألبرت 
Rhone (65 ، ويقول آخرون إنه أراد أن يكمل زحفه عبر أوروبا حتى يصل إلى القسطنطينية عن طريق الغرب . )

يخية، وبخاصة أنها لم يرد لها ذكر في الحوليات ويصعب تصديق مثل هذه الروايات التي تفتقر إلى الدلة التار 
 المسيحية المعاصرة لألحدا .

بعد فتح سرقسطة والجز، الكبر من منطقة الشمال الشرقي لشبه الجزيرة اآليبيرية، قرر موسى أن يفتتح مناطق 
زياد، أما الثاني،  ، فقسم جيشه إلى قسمين: أسندت قيادة الول إلى طارق بنCastilla la Viejaقشتالة القديمة 

ومضى طارق بمحاذاة الجهة الشمالية لوادي نهر االبرة، فهاجم منطقة الباسك، ثم افتتح  فظل تحت إمرة موسى نفسه .
( . أما موسى فسار ببقية الجيش إلى الجنوب من وادي 68) Leon، وليون Astorga، واسترقة Amayaأماية 

 Pena de Pelayo، وباشر بإرسال حمالت صغيرة الفتتاح المناطق المجاورة حتى صخرة بالي Lugoاالبرة، ففتح لك 
على المحيط الطلسي . وفي أثنا، هذه الفتوحات، كان كل من موسى وطارق يقومان بوضع حاميات إسالمية في 

، أحد Munnuzمنوسة،  المناطق المحررة، وقد ورد ذكر إحدى هذه الحاميات في حولية مسيحية، حيث تشير إلى أن
التي تقع على ساحل المحيط الطلسي .  Gijonأصدقا، طارق، كان قد ُعهد إليه بقيادة حامية مدينة خيخون 

ويحتمل أن تكون فتوحات موسى قد غطت مناطق أخرى في شمال غرب شبه الجزيرة، ولكن ال توجد لدينا أدلة مدونة 
سى وطارق معظم جليقية واالشتوريش، وتعقبا الفلول الخيرة لجيش على ذلك. وعلى أية حال، فلقد حرر كل من مو 

القوط الغربيين، واضطروها للفرار حتى جبال كانتبريا. ومن ثم اعتقد القائدان أنهما قد أنهيا المقاومة القوطية، وال 
 حاجة لهما بتتبع العداد الضئيلة الباقية من المنهزمين.

 فتوحات عبد العزيز بن موسى: -د 
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افق موسى بن نصير، كما أسلفنا، العديد من أبنائه، ومن أشهرهم عبد العزيز، وعبد العلى، ومروان. ولقد لعب ر 
هؤال،، وبشكل خاص، عبد العزيز، دورًا هامًا في فتح شبه الجزيرة. وعلى العموم فهناك نقص في المعلومات، وأحيانًا 

حمالت عبد العزيز بن موسى. لقد أرسل موسى ابنيه عبد العزيز تناقض في الروايات التي تتعلق بذكر تواريخ وأماكن 
وعبد العلى إلى جنوب وجنوب شرق إسبانيا، وذلك الستكمال فتح هذه الجهات التي لم يمر بها طارق بن زياد. وكان 

مساعدة هذا على الغلب بعد سقوط أشبيلية، عندما اتجه موسى إلى الغرب. فاستطاع عبد العلى، وربما كان ذلك ب
( . ثم توجه عبد العزيز بعد ذلك إلى شرق 71) Elvira، والبيرة Malagaعبد العزيز أيضًا، أن يفتتح كاًل من مالقة 

شبه الجزيرة، حيث تركزت المقاومة القوطية في هذه المنطقة في كورة تدمير، التي أسماها المسلمون بهذا االسم نسبة 
. وكان هذا Orihuelaوالتقى عبد العزيز بحاكم هذه المقاطعة قرب أوريولة . Theodemirإلى أميرها الدوق ُتْدمير 

الخير رجاًل حازمًا وذا خبرة عظيمة في تقدير المور، فقاوم لفترة قصيرة هجوم عبد العزيز، لكنه توصل أخيرًا إلى عقد 
تفاصيلها المؤرخون العرب، م . وبموجب هذه المعاهدة التي ذكر  713هـ/ نيسان  94معاهدة صلح معه في رجب عام 

حصل تدمير على شروط مناسبة جدًا للصلح، فقد اعترف به العرب حاكمًا على سبع مدن تقع ضمن منطقته، كما 
احتفظ بإدارته الداخلية لهذه المدن، شريطة أن يدفع جزية سنوية تقدر بدينار ذهبي واحد، مع كميات معلومة من 

لزيت، لكل فرٍد حٍر مع أفراد رعيته، أما العبيد، فتؤخذ عنهم نصف هذه الكمية. وقد القمح، والشعير، والخل، والعسل، وا
وافق تدمير أيضًا على أاّل يقوم أحد من رعيته بتجاهل هذه المعاهدة أو اإلخالل بشروطها، وأاّل يأووا للمسلمين آبقًا، وال 

ن يقتلوا، ولن ُيسبوا، أو ُيجّردوا من ممتلكاتهم، أو ُيفّرق عدوًا، وال يكتموا عنهم خبرًا يتعلق بأعدائهم. وبالمقابل فإنهم ل
بينهم وبين أوالدهم ونسائهم، وسوف ُيسمح لهم بممارسة شعائر دينهم، ولن ُتحرق كنائسهم. وتعُد هذه المعاهدة من 

مدى التسامح  المعاهدات الفريدة في تاريخ الفتوحات العربية اإلسالمية لنها وصلتنا كاملة، وهي تشير بصراحة إلى
الذي تميز به العرب إزا، الشعوب المحررة، واحترام حقها في اإلدارة، وفي العيش بحرية ضمن المجتمع اإلسالمي الذي 

وبعد إقرار المور في جنوب شرق شبه الجزيرة، عاد عبد العزيز، إما حسب رغبته، أو لن والده استدعاه  أعقب الفتح.
أيدت هذا التمرد عناصر قوطية جا،ت من مدينتي نبلة وباجة، فهاجموا الحامية  بسبب تمرد مدينة أشبيلية. ولقد

  العربية اإلسالمية في المدينة، وقتلوا ثمانين رجاًل، وفر الباقون إلى معسكر موسى الذي كان محاصرًا لمدينة ماردة.
فتحها بسهولة . ثم سار بعد ذلك إلى وبعد استسالم هذه المدينة، قاد عبد العزيز حملة إلى أشبيلية، وتمكن من إعادة 

نبلة وباجة لتقوية حاميتيهما. وقد عاد عبد العزيز إلى أشبيلية، ومن ثم إلى ماردة، حيث تولى القيادة العامة لكل 
المناطق المحررة في هذه المنطقة. ويرى سافيدرا، ويؤيده في ذلك أحد المستشرقين البرتغاليين، أن عبد العزيز ابتدأ من 

حملته لفتح وسط البرتغال، في الوقت الذي كان فيه موسى وطارق يقومان بفتوحاتهما في الشمال، ففتح عدة هنا 
Santarem (75 )، وشنترين Coimbraوقلمرية  Lisbon، ولشبونة Evoraمدن، وعقد معاهدات صلح مع يابرة 

. 

وصلت إلى دمشق أنبا، فتوحات موسى بن نصير وعزمه على التوغل بعمق في شبه الجزيرة اآليبيرية، فلم 
يوافق الخليفة الوليد الول على هذا المشروع، وخشي على أرواح المسلمين من العواقب التي يصعب التكهن بها نتيجة 
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ى وطارق من دمشق، وقد تلكأ موسى بن نصير لتوغل موسى البعيد في أرض العدا،. فأرسل الستدعا، كل من موس
في تنفيذ المر، وذلك الستكمال فتح المناطق الشمالية الغربية من البالد. ولكن الخليفة أرسل رسواًل ثانيًا يأمره بالتوقف 

لمدن والعودة حااًل إلى العاصمة. وتنفيذًا لهذا المر، عاد موسى وطارق، أما غالبية جنودهما ففضلوا البقا، في ا
والرياف المفتوحة، حيث استقروا وأقاموا منازلهم . وقبل رجوعه، عين موسى ابنه عبد العزيز واليًا على الندلس، 
وترك معه بعض القادة العرب من أمثال حبيب بن أبي عبيدة الفهري، وزياد ابن النابغة التميمي، وغيرهما مع رجال 

تار موسى، أشبيلية عاصمة للبالد، وذلك بسبب قربها من البحر، ومضيق عشائرهم، ليدافعوا عن البلد ويحموه. وقد اخ
 جبل طارق، كما جعلها أيضًا قاعدة بحرية للدولة العربية اإلسالمية في الندلس .

م، ومعه الشي، الكثير من الغنائم والسرى والهدايا الثمينة.  714هـ/ أيلول 95غادر موسى في ذي الحجة سنة 
ه حينما اقترب من فلسطين طلب منه المير سليمان بن عبد الملك أن يتريث قلياًل لحين وفاة وتروي المصادر أن

الخليفة الوليد الذي كان مريضًا جدًا، وذلك من أجل أن تؤول إلى سليمان الغنائم وشرف الفتح، ولكن موسى لم يقبل 
ان بعد أخيه حقد على موسى لهذا السبب، هذا، وواصل سيره إلى دمشق فبلغها والخليفة يحتضر . وعندما تولى سليم

فاضطهده، واتهمه باختالس الموال، وصادر أمواله، وفرض عليه غرامة مالية كبيرة . ومع هذا، فال يمكن للمر، أن 
يصدق أن سبب غضب سليمان على موسى، كان له عالقة بهذه المسألة الشخصية، فهو يعود بالدرجة الولى إلى 

 أثنا، فتح الندلس، وتباطئه في إطاعة أوامر الخالفة.سياسة موسى بن نصير 
 ويدل على هذا المر أن الخليفة الوليد نفسه لم يقابله مقابلة حسنة للسبب ذاته .

وعلى أية حال، فإن عالقة سليمان تحسنت مع موسى إلى درجة كبيرة فيما بعد، حتى أنهما ذهبا سوية لدا، 
م . وال تتوفر لدينا معلومات عن  716م أو  715هـ/ 98هـ أو 97جاز عام فريضة الحج. وقد توفي موسى في الح

طارق بن زياد بعد وصوله إلى دمشق باستثنا، أن الخليفة سليمان أراد أن يعينه واليًا على الندلس، لكنه عدل عن 
ستقالله بالندلس . هذه الفكرة، متأثرًا بنصيحة مغيث الرومي الذي أثار مخاوف الخليفة من نفوذ طارق واحتمال ا

وهكذا غلف الصمت والغموض نهاية طارق الذي يعد، هو وقائده، موسى بن نصير ِمن أعظم َمن أنجبتهما المة 
العربية اإلسالمية من الفاتحين الذين ضربوا المثل في الشجاعة والحنكة السياسية والعسكرية. ولقد كان فتحهما 

لعرب والمسلمين الموحدة، والتي أنجزت في نحو أربع سنوات ما تعجز عنه وتحريرهما لألندلس بحق من معجزات قوة ا
 المم في عشرات من السنين.

 

 


