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 نظرة عن جغرافية المغرب والسكان : 

 واقسامها :  هاحدودو  بالد المغربتسمية 

يعدُّ مصطلح المغرب العربي مصطلحًا جغرافيًا أطلقه العرب المسلمين قديمًا على المناطق      
التي تمتد من االسكندرية في مصر في الشرق وصواًل إلى المحيط االطلسي في الغرب، واختلفت 
اآلراء بين المؤرخين والجغرافيين وعلماء اللغة من العرب المسلمين على مدلول لفظ المغرب 

ي؛ فاعتبره البعض منطقة بالد شمال إفريقيا، بينما اعتبره البعض اآلخر بأنه داللة على العرب
بالد شمال إفريقيا باإلضافة إلى إسبانيا أو األندلس، والبلدان التي تقع في حوض البحر 
المتوسط، من بينها: صقلية، وجنوب ايطاليا، وجزيرتي سردينيا وقورسيقا، وجزر البليار، 

 مصر إلى هذا التقسيم؛ حيث اعتبروها واحدًة من دول المغرب العربي وأضاف آخرون
 

 اقسام بالد المغرب :

برقة المغرب األدنى :  ويسمى ايضًا افريقية ، وهو اول اقليم المغرب الحقيقي ، ويمتد من  -1
طرابلس شرقاً  الى بجاية غرباً  ، وسمي باألدنى ألنه أقرب بالد المغرب الى بالد العرب و 

والحجاز والشام واألقرب الى مركز الخالفة،وشهد ثالث عواصم في العصور الوسطى ، هي  
مدينة القيروان ايام حكم األغالبة ، ثم المهدية ايا م حكم العبيديين ، ثم تونس منذ عهد 

 لى اليوم  . الحفصيين ا

المغرب األوسط : ويمتد من تاهرت او بجاية حتى وادي ملوية )مولوية( وجبال تازة غرباً  )  -2
ما يعادل بالد الجزائر الحالية( ، وسمي األوسط لتوسطه بين المغربين األدنى واألقصى ، 
وكانت عواصمه في العصور الوسطى كاًل من تاهرت في عهد الرستميين ، ومدينة آشير 

ام الدولة الزيرية الصنهاجية التي خلفت العبيديين في حكم المغرب ، ثم مدينة تلمسان اي
ايام دولة بني عبد الوأد ام بني زيان في القرن السابع الهجري واخيرًا صارت جزائر بني 

 مزغنة وهي مدينة الجزائر الحالية هي العاصمة حتى اليوم . 

المغرب األوسط ، ويمتد من وادي ملوية شرقاً   المغرب األقصى:  ويمثل المنطقة التي تلي -3
حتى مدينة آسفي على سواحل المحيط األطلسي غربا ً  ، وسمي باألقصى ألنه ابعد اقسام 
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المغرب عن دار الخالفة والمغرب األقصى يعرف اليوم باسم )المملكة المغربية (  او المغرب  
يضاء( ومراكش )الحمراء( فاألدارسة ، وعاصمة المغرب األقصى ترددت بين مدينتي فاس )الب

هـ واتخذوها عاصمة لهم ، ثم جاء المرابطون وبنوا 191العلويون اسسوا مدينة فاس سنة 
هـ واتخذوها عاصمة لهم ، ثم اتبعهم الموحدون في اتخاذ مراكش 463مدينة مراكش سنة 

 عاصمة لهم . 

 

 سكان هي : سكنت بالد المغرب قبل الفتح عناصر عدة من ال           

البربر : وهم سكان البالد األصليين ، وقيل ان البربر لفظ اغريقي اطلقه اليونان على كل من ال  -1
يتكلم األغريقية ، وقال البعض أن البربر من اوالد مهاجر عربي من حمير يسمى بر بن قيس ، 

مازيغ أي الرجال اما البربر انفسهم فال يطلقون على انفسهم هذه التسمية بل يعرفون انفسهم باأل
 األحرار . وينقسم البربر الى قسمين رئيسين بحسب اإلسلوب والطابع الحضاري و هم : 

البتر )البربر البدو( : وهم اهل البداوة والتنقل ويتصفون بالخشونة والشدة ، ويسكنون  -أ
ا المناطق الداخلية من بالد المغرب ، وبسبب قساوة المنطقة تجد السمرة فيهم ، وقيل سمو 

بالبتر نسبة الى جدهم وقيل بل نسبة الى طبيعة لباسهم ألنهم كانوا يلبسون عباءة ال يكون 
 فيها غطاء الرأس . 

البرنس )البدو الحضر( : وهم اهل الحضارة ، ويسكنون بصفة عامة على الشريط الساحلي  -ب
ض اللون للبحر المتوسط والسفوح الشمالية لجبال األطلس وتنتشر بينهم شقرة العيون وبيا

وزرقة العيون ، وقيل سموا بالبرنس نسبة الى لباسهم ألنهم كانوا يرتدون لباساً  فيه غطاء 
الرأس وال شك ان نسبة البربر بفرعيهم الى جدهم األعلى هي األقرب الى الحقية من طبيعة 

 لباسهم . 

ذين اخذا عنهم كثيراً  األفارقة : وهم اقلية سكانية كانت تدين بالنصرانية وعرفت بخدمتها للروم ال -2
من عاداتهم وتقاليدهم ، واعتنق بعضهم اإلسالم بعد عمليات التحرير العربي لبالد المغرب مع 

 احتفاظهم بلغتهم وعاداتهم . 
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ق.م  146الروم البيزنطيين : هم جالية تمثل بقايا الرومان الذين استعمروا المغرب منذ سنة  -3
م وحتى التحرير  533ن استعمروا المغرب منذ سنة وبقايا البيزنطيين ورثة الرومان الذي

 اإلسالمي . 

 السودان : ووجودهم على ارض المغرب ال تحدده حقبة زمنية معينة .  -4

اليهود : دخل هؤالء المغرب في حقب مختلفة ومن جهات عدة ، وقد دخلوها قديماً  في عصر  -5
الشرقية ، وجاؤوا من المشرق عن طريق  النبي داود ) عليه السالم( ودخلوها قادمين من اوربا

الحبشة ثم وردوها بعد ان اجالهم امير المؤمنين عمر بن الخطاب )رضي اهلل عنه( عن خيبر 
لما عانى من دسائسهم وخيانتهم ، وكان هؤالء بعد دخولهم المغرب يمارسون التجارة واعمال 

 الربا شأنهم في كل زمان ومكان .  
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 تحرير المغرب :عمليات  -

فكر عمرو بن العاص في فتح إفريقية سنة ) رضي اهلل عنه ( منذ عهد الخليفة عمر بن الخطاب 
هـ وذلك بعد أن فتح ليبيا الحالية، ولكن الخليفة عمر بن الخطاب لم يوافق على ذلك وقد يكون  22

الخطاب "ال إنها ليست سبب هذا الرفض أن الحدود الشرقية إلفريقية كانت منيعة حيث كتب عمر بن 
 بإفريقية ولكنها المفرقة غادرة مغدور بها ال يغزوها أحد ما بقيت"

لما عينه الخليفة عثمان بن عفان عامال على مصر قام  حملة عبد اهلل بن سعد بن أبي سرح: -
م فتمكن من التقدم والتقى بالجيش البيزنطي  647هـ/ 27بأول حملة عسكرية باتجاه إفريقية سنة 

ند مشارف سبيطلة وانتصر الجيش اإلسالمي وقتل القائد البيزنطي جرجير. واكتفت هذه الحملة ع
بتحقيق أول انتصار على البيزنطيين في بالد المغرب وجمعت الغنائم وحصل اتفاق بين عبد اهلل بن 

هذه سعد وزعماء القبائل على أن يأخذ منهم ماال ويخرج من بالدهم فلم يول عليهم أحدا. وكانت 
الحملة األولى مجرد اختبار لمدى قوة دفاعات البيزنطيين والتعرف على طبيعة المنطقة واستكشافها 

 تمهيدا للحمالت الموالية.

قام بثالث حمالت لفتح بالد المغرب كانت األولى مع جيش عبد الملك  حمالت معاوية بن ُحديج:- 
قمونية )موضع مدينة القيروان( ثم قاد هـ حيث اتجه من الفسطاط إلى بالد  34بن مروان سنة 
هـ واستقر في جبل القرن شمال القيروان وأرسل الجيوش  46هـ وثالثة سنة  40حملة ثانية سنة 

 لفتح المناطق القريبة ففتح عبد اهلل بن الزبير سوسة وعبد الملك بن مروان جلوالء.
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 للمغرب في عهد موسى بن نصير :النهائي  حتى التحريروالية عقبة بن نافع 

فأناب ابن  ، وّلى ُمعاوية بن أبي سفيان ُمعاوية بن ُحديج التجيبي على مصر،هـ47 في سنة

ُحديج عقبة بن نافع عنه على إفريقية، وكانت إفريقية حينئذ تتبع والية مصر. وكان اختياُر عقبة بن نافع 

ِلوالية حرب إفريقية من ِقبل وضع الشيء في موضعه الصحيح. فعقبة من أوائل ُجند المغرب، إذ دخل 

. وِخالل إقامته التي دامت حوالي ُربع قرٍن برقة مع عمرو بن العاص، وظلَّ ُمرابًطا ُهناك ُمنذ ذلك الوقت

من الزمان في هذا الثغر، كان عقبة بن نافع دائب الجد واالجتهاد في العمل على توطيد دعائم اإلسالم، 

وحصد ِلنفسه صيتًا عظيًما بين الُمسلمين وأهالي المغرب من بربر وأفارقة وسودان، فجعله الذين أسلموا 

والظاهر أنَّ  عقبة الُمستجاب»ي بعض الروايات، وجعله بعضهم ُقطًبا عارًفا، ودعوه منهم بطاًل ُأسطوريًّا ف

ُمعاوية بن أبي ُسفيان عرف للرجل ُحسن بالئه بالمغرب في سبيل نشر اإلسالم، كما عرف عن ُسمعته 

ٍة طالت إلى أكثر وشعبيَّته بين المغاربة، فكافأه بأن جعل له قيادة الجيش اإلفريقي بعد أن ظلَّ مرؤوًسا ِلُمد

، عزل الخليفة ُمعاوية بن ُحديج ونصب م670 الُموافقة ِلسنة هـ50 من خمٍس وعشرين سنة. وفي سنة

 .مكانه عقبة بن نافع

، ومنها سار إلى وّدان بعد أن نقض أهلها عهدهم معه حين افتتحها سرت ابتدأ عقبة واليته بغزو

، فدعاهم إلى فزّان كبرى مدنجرمة في والية عمرو بن العاص الثانية، فافتتحها مجدًدا. وبعدها سار إلى

على قصور فزّان، فافتتحها قصرًا قصرًا، ومنها إلى قصور خاوار، فحاصر  اإلسالم، فأجابوا. ثم مضى

فلم يتمكن منها، فمضى وافتتح قصورها، ثم عاد من طريق آخر إلى خاوار، فداهم أهلها  قصبة كوار،

وافتتح القصبة. بعد ذلك، انصرف عائًدا إلى زويلة، ومنها سار إلى أرض قبيلة مزاتة في وّدان، فافتتح 

غدامس، فأعاد افتتاحها غدامس. ولما عادت إليه  قصورها، ثم إلى صفر فافتتحها، ثم بعث خياًل إلى

إلى إحدى القالع  بسر بن أبي أرطأة كما وّجه عقبة ،قصطيلية السرايا سار إلى قفصة فافتتحها، وافتتح

ت الُمسلمين آنذاك وُقدرتهم على الحرب ِبفضل البربر الذي دخل وازدادت ُقوَّا ، فافتتحهامجانة بالقرب من

https://ar.wikipedia.org/wiki/47%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/47%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/50%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/50%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/670
https://ar.wikipedia.org/wiki/670
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%85%D8%A9_(%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%85%D8%A9_(%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B2%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B2%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B3%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A3%D8%B1%D8%B7%D8%A3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B3%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A3%D8%B1%D8%B7%D8%A3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A9
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العديد منهم في اإلسالم، فأصبحوا، وهم أهل البالد، ُيقدمون الُنصح والمشورة وُيرشدون الُجيوش وُيقاتلون 

والظاهر أنَّ ُظروف الُمسلمين كانت ُمواتية آنذاك، إذ اضطربت أحوال بيزنطة بعد مقتل ُقسطنطين  .معهم

بالصراع ضدَّ أحد الُمتغلبين في صقلية، مما دعا إلى استدعاء  ُقسطنطين الرابع لثاني، وانشغال خليفتها

ت البيزنطيَّة الموجودة في المغرب، وُربما ُيفسُِّر ذلك سبب عدم لقاء عقبة ِلُمقاومٍة ُتذكر في ُمعظم الُقوَّا

  .حملته وغزواته سالفة الِذكر

 

 :  تخطيط القيروان

يخضعون للُمسلمين ما بقي الُمسلمون  الحظ عقبة بن نافع أثناء إقامته في برقة أنَّ األفارقة

بينهم، ُثمَّ ينقلبون عليهم عند ُمغادرتهم البالد ويرتدُّون عن اإلسالم. ِلذلك فكَّر في اتخاذ قيرواًنا )ُمعسكرًا 

ومركزًا عسكريًّا دائًما( في وسط إفريقية ِليكون قاعدًة عسكريًَّة ِلتثبيت الفتح اإلسالمي فيها،وذلك جرًيا 

في  الفسطاط ي العراق ُثمَّ ف والبصرة الكوفة اسة التي ابتدأها الُمسلمون في المشرق عندما أنشأواعلى السي

مصر. واستشار عقبة أصحابه في بناء مدينة لهم حتَّى يستقر األمر للُمسلمين وال يعود أهل البالد إلى 

العسكر، بل إنَّ ُمستشاري عقبة بلغوا في حماسهم إلى درجة أنهم اتفقوا العصيان. ولقيت الفكرة ُقبواًل من 

على أن يكون أهلها ُمرابطين فيها، وقالوا بأن تكون المدينة العتيدة على ساحل البحر ليتمَّ لهم الجهاد 

اص، وكان لكنَّ عقبة خالفهم في الرأي ُمستفيًدا من تجربة اإلسكندريَّة عندما فتحها عمرو بن الع .والرباط

في تعداد جيشه، وأبقى لها سورها، فدهمها الروم وكلَّفوا الُمسلمين خسائر فادحة في األرواح حتَّى 

استرجعها، فخشي أن يطرق الروم المدينة الجديدة أيًضا إن كانت على ساحل البحر، فتذهب تضحيات 

ر في الصالة وهي مسافة عشرين الُمسلمين ُسدى، ففضَّل أن يكون بينها وبين البحر ما ال ُيوجب التقصي

مياًل تقريًبا، وأن يصل الخبر إلى ُسكَّانها قبل أن يصل إليها عدوٌّ إذا داهم البالد، باإلضافة إلى أن يكون 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%B7%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%B7%D8%A7%D8%B7
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بناًء على هذا، سار عقبة مع أصحابه فوقع اختياره على وادي  .موضعها تتوافر فيه المراعي للمواشي

 « كاروان»لفٌظ فارسيٌّ ُمعرَّب عن « القيروان»و ،«القيروان» كثير الشجر، اختّط فيه مدينة دعاها

الستعمالها في  الزيتون البّري ، فأمر ِبقطع أخشاب أشجارهـ51 ابتدأ عقبة بناء القيروان سنة

فال البناء، وكانت تلك األشجار كثيفة وعديدة، حتَّى قيل أنَّ القيروانيين كانوا يحتطبون الدهر من زيتونها 

وبعد قطع ما يلزم من األشجار، أمر عقبة بإحراق األرض الُمخصصة للبناء كي ُيظهرها من األشواك  يتأثَّر

ل ما اخُتطَّ من القيروان هو دار اإلمارة، ثم أتى الُمسلمون إلى موضع .والُشجيرات ، المسجد األعظم كان أوَّ

، هـ55 استمرَّت عمليَّة البناء حتَّى سنة .ثم أخذ الناس في بناء الدور والمساكن والمساجد فاختّطوه

ذراع، وأصبحت قاعدة انطالق  13،600فعُمرت القيروان باألبنية وأُقيمت فيها األسواق، وبلغت مساحتها 

ريقية، وثُبت الُفتوح ناحية المغربين األوسط واألقصى، وبتمام بناء المدينة أمن الُمسلمون واطمأنوا في إف

اإلسالم فيها، وأقبل األفارقة والبربر والسودان على السكن في القيروان، واعتنقوا اإلسالم وامتجزوا مع 

 .العرب ِبُمرور الوقت

 

 

  

 والية أبو الُمهاجر األنصاري وُفتوحات المغربين األدنى واألوسط:

أنظار الطامعين من الُوالة، إذ  ظهرت إفريقية كواليٍة ُمهمٍة بعد تأسيس القيروان، وأصبحت محط

شعروا بأنَّ االستقرار سيعمُّ تلك الوالية الجديدة، وأنَّهم سيظفرون بالغنائم التي ُيرسل جزٌء منها 

مسلمة  الخليفة ُمعاوية بن أبي ُسفيان قد استعملفينالون رضى الخالفة. وفي ذلك الوقت كان  دمشق إلى

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/51%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/51%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/55%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/55%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AE%D9%84%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AE%D9%84%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A
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ل من سعى ِلعزل عقبة بن نافع وضم والية إفريقية إليه طمًعا  على مصر، بن ُمخلد األنصاري فكان هذا أوَّ

 .ِبخيراتها، إذ كان ُهناك تنافٌس بين االثنين وُهما من كبار رجال الدولة اأُلمويَّة في شمال أفريقيا

عن الغزو ويبدو أنَّ مسلمة بن مخلد استغلَّ عمل عقبة بانصرافه إلى تأسيس القيروان والُعزوف  

من الغنائم وأنفق ما كان يحصل عليه ِبغزواته القليلة على عمليَّة  بيت المال ُمتذرًعا بأنَُّه حرم

ة عقبة عن والية إفريقيةوضمَّها إلى مسلمة األنصاري، ونجح مسلمة في خطته، فقد عزل ُمعاوي .البناء

خالد عيَّن مسلمة عليها وبعد وفاة  .على إفريقية خالد بن ثابت الفهمي التابعي الذي بادر ِبدوره إلى تعيين

ل مولى يتوّلى مركزًا فكافأه على إخالصه له وجعلُه نائًبا في المغرب  .أبا الُمهاجر دينار مواله ، فكان أوَّ

 .ُمهًما في الدولة اأُلمويَّة، إذ كانت هذه المراكز وقًفا على العرب فقط

، ومعُه جيٌش من مصر والشَّام م674 الُموافقة ِلسنة هـ55 وصل أبو الُمهاجر إلى القيروان سنة

ُمزوًدا ِبأمٍر من سيِّده مسلمة ِبعزل عقبة واإلساءة إليه، فاعتقلُه وسجنُه وألبسه الحديد حتى أتاه كتاٌب من 

رساله إليه، فخرج عقبة حتى أتى موضًعا يُ  عرف بقصر الماء، فصّلى، ثم دعا، الخليفة بتخلية سبيله وا 

تَّى ُتماكِّنِّي ِمن أاِبي الُمهااِجر ِديناار» :وقال تابع عقبة مسيرُه إلى دمشق وقابل ُمعاوية  .«اللَُّهمَّ الا ُتِمْتِني حا

نااِزلا وا » :وبسط لُه ظالمته وما فعلُه معُه أبو الُمهاجر، وممَّا قاله بانايُت الما مااعاِة فاتاْحُت الِباِلدا وا ماْسِجدا الجا

اِر فاأاسااءا عازِليا  ْبدا األانصا داانات ِلي. ُثمَّ أارسالتا عا اعتذر ُمعاوبة من عقبة حسب طريقته في الدهاء  .«وا

باذُل » :السياسي قائاًل  تاْقِديِمِه إيَّاُه ِبداِمِه وا اِم الماظُلوِم وا قاد عارافُت ماكاانا ماْسلاماةا بُن ماخلاد ِمنا األاما

ِتهِ مُ   .وفي هذا دليٌل على أنَّ الذي أمر ِبعزل عقبة هو مسلمة، وأنَّ أبا الُمهاجر نفَّذ التعليمات .«هجا

كره أبو المهاجر أن ينزل القيروان، أو أن يتخذها قاعدًة له، حقًدا على ُمؤسسها، فهجرها وهجرها 

فأقام  البربريَّة،« دكرور»يدة، وهي قرية الناس، واختّط محلَّة ُأخرى بالُقرب من القيروان ِلتكون قاعدته الجد

فيها المسجد الجامع ودار اإلمارة، ويظهر أنَُّه كان يقصد ِبعمله هذا التقرُّب من البربر واإلقامة بينهم 

ًة أنُه من الموالي وليس عربيًّا، فيشعر البربر بأنَُّه واحٌد منهم وفي  .لياُضمَّهم إلى ُصفوف الُمسلمين، وخاصَّ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AE%D9%84%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1_%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1_%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/55%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/55%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/674
https://ar.wikipedia.org/wiki/674
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كما غزا أبو  .، فافتتحهاجزيرة شريك إلى حنش بن عبد اهلل الصنعاني ابتعث أبو المهاجرواليته، 

ل من وطأ المغرب األوسط من ُجيوش تلمسان حتى بلغ المغرب األوسط الُمهاجر ، فكان جيشه أوَّ

  .الُمسلمين

 

 :نشاط الروم وابتداء ُمقاومة البربر

بعد أن استقرَّ أبو الُمهاجر في مدينته الجديدة، بلغتُه أنباء عن تحالف الروم وقبائل البربر التي لم 

تدخل اإلسالم بعد ضدَّ الُمسلمين. فقد تحالف بربر أوربة البرانس مع الروم الذين تفرَّغوا إلى ُشؤون 

عاصمتهم الُقسطنطينيَّة، فقد إفريقية بعد أن كانوا مشغولين ِبصد غارات الُمسلمين في المشرق عن 

هم من كان بربر أوربة تربطهم بالروم روابط حضاريَّة ألنَّ  .وفشلوا في فتحها هـ55و 48 حاصروها سنة

البرانس، وقد شعروا بالخطر ُيهدُد بالدهم ُمنُذ تأسيس القيروان، وُمنذ أن قلَّص الُمسلمون الُنفوذ البيزنطّي 

، وكان من الُموالين للروم الذين دخلوا في مزمُكسيلة بن ل في المغرب، حتَّى برز أحد ُعظماء البربر واسمه

النصرانيَّة، وأخذ يجمع حوله ُفلول الروم والفرنجة وُجموًعا من قومه البرانس ِلُيقاتل بهم الُمسلمين 

ويطُردهم من المغرب. زحف أبو الُمهاجر على رأس جيٍش من الُمسلمين نحو بربر أوربة وُحلفائهم ُمخضًعا 

ق ،  تلمسان رُّ بها حتَّى وصل إلى منطقة الُعيون ُقربُكل الُحصون التي يمُ  وُهناك لقي ُكسيلة، فهزمه وفرَّ

 ُجيوشُه ُثمَّ أدركُه وأسره

الُمهاجر أظهر اإلسالم، وتبعه عدٌد كبيٌر من قبيلته، ولمَّا لم يجد ُكسيلة بًدا من الُخضوع أِلبي   .

وصالح الُمسلمين وبقي إلى جانبهم ُيؤازرهم، وِبفضل هذه الُمؤازرة تمَّ افتتاح مدينة تلمسان، وهكذا تمكَّن 

أبو الُمهاجر من فصم عرى التحالف البربري الرومي. بعد أن اطمأنَّ أبو الُمهاجر إلى الوضع الجديد 

ه نحو قرطاج عاصمة الروم في إفريقية سنةبانضمام ال دار قتاٌل مع الروم طيلة يوٍم  .هـ55 بربر إليه، توجَّ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D8%B4_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D8%B4_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/48%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/55%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/55%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/55%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/55%D9%87%D9%80
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لي، ُثمَّ طلب كامٍل، ُثمَّ حجز الليُل بينهما، وانحاز الُمسلمين إلى جبل ُتونس، ُثمَّ تجدد القتال في اليوم التا

وهي مدينٌة  ميلة الروم الُصلح من أبي الُمهاجر فصالحهم على أن يجلوا عن جزيرة شريك، ُثمَّ فتح مدينة

   .ُمحصنٌة على السَّاحل

واستقرَّ  هـ61 سنتين. ُثمَّ عاد بعدها إلى مدينته سنة استغرقت عمليَّات أبي الُمهاجر العسكريَّة

فيها يدعو البربر إلى اإلسالم، فأقبلت عليه ُوفوٌد كثيرٌة من عدَّة قبائل واعتنقت اإلسالم، ودخل العديد من 

أن  يزيد بن معاوية هـ، رأى60ي. بعد وفاة ُمعاوية بن أبي ُسفيان سنة رجالها في ُصفوف الجيش اإلسالم

ة عن مصر فيجعلها والية ُمستقلَّة بذاتها، فأعاد يرّد عقبة بن نافع على إفريقية وأن يفصل هذه األخير 

 .هـ62عقبة عاماًل عليها سنة

أسرع عقبة بالرحيل إلى إفريقية، ولمَّا مرَّ ِبمصر استقبلُه واليها مسلمة واعتذر منه وأقسم أنَّ أبا  

ولمَّا  .ُه فيما صنع، وقبل عقة االعتذار مع علمه بأنَّ أبا الُمهاجر لم يتصرَّف من تلقاء نفسهالُمهاجر خالف

دخل عقبة إفريقية، بادر على الفور باعتقال أبي الُمهاجر وألبسه الحديد، وخّرب مدينته وأعاد إعمار 

أثمرت نجاًحا باهرًا ِبكسب بربر القيروان. انتهج عقبة سياسة ُمخالفة ِلسياسة أبي الُمهاجر السلميَّة التي 

أوربة إلى اإلسالم، فأساء إلى البربر وزعيمهم ُكسيلة، فقد أذلَُّه كثيرًا إذ أمره أن يذبح الغنم ويسلخها 

فأطلعُه أبو الُمهاجر أنَّ ُكسيلة هذا من كبار ُزعماء البربر وأنَُّه حديث العهد  .إلطعام جيشه ُمستخًفا به

حسان إليه والتقرُّب منه بدل ُمعاداته التي سُتؤدي إلى عدائه للُمسلمين. رفض عقبة باإلسالم واألفضل اإل

الطلب، فنصحُه أبو الُمهاجر أن يعتقل ُكسيلة احتياًطا قبل أن يشتد ساعده، فتهاون عقبة كذلك في األمر. 

مته وللبربر، مع استمراره أمَّا ُكسيلة فكان يضمر الشر للُمسلمين، وأخذ يترقَّب الُفرصة السانحة للثأر ِلكرا

  .في الجيش اإلسالمي

 : فتح الجريد والزَّاب

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/61%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/61%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/62%D9%87%D9%80
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بعد أن أمن عقبة بن نافع على استقرار األوضاع في القيروان، رأى أن ُيبِّت ُفتوح الُمسلمين في 

ُزهير بن قيس  واستخلف ألف ُجندّي، 15و 10  إفريقية مرَّة واحدة، فجهَّز جيًشا تراوح عدد أفراده بين

أواًل )جنوبي غرب ُتوُنس الُمعاصرة(، وفتحها  الجريد وخرج للغزو. زحف عقبة إلى على القيروان، البلوي

فتًحا ثانًيا، كما فتح حصن لميس ومدينة باغانة حيُث دار قتاٌل عنيٌف مع الروم انتهى بانتصار الُمسلمين 

، وتابع تقدمه غرًبا فزَّان ، صالح عقبة أهلوُحصولهم على الكثير من الغنائم العسكريَّة. كذلك

فهزم جموع البربر  تاهرت وتقدَّم نحو واصطدم مع الروم في وادي المسيلة وهزمهم، ابالزَّ  نحو

وغيرها. ولمَّا اقترب من المدينة استغاث البربر بالروم الذين أسرعوا ِلنجدنهم  وهوارة ومكناسة زناتة من

لمَّا رأى عقبة كثرة العدّو  .ألنهم وجدوا الُفرصة سانحة لالنتقام من الُمسلمين وتجديد التحالف مع البربر

ِخيااراُكم الَّذين راِضيا أيُّ » :وقف خطيًبا في ُصفوف الجيش، فحمد اهلل وقال هاا النَّاس. إنَّ أاشراافاُكم وا

لا ِفيُهُم ِكتااباُه بااياُعوا راُسولا اهلل  اهللُ  لاى مان كافارا باهلِل ِإلاى ياوِم الِقيااماِة   عانُهم واأانزا باْيعاةا الرِّضوااِن عا

ة... واأانُتُم الياوما ِفي دااِر ُغرباة... فاالُقوا  واُهم أاْشراافاُكم بااُعوا أانُفساُهم ِمن رابِّ العاالاِمين نَِّتِه باْيعاًة رااِبحا ِبجا

ْوِنِه واهلُل الا ياُردُّ باأساُه عاِن القا  لاى باراكاِة اهلِل واعا ُكم عا اِدقاٍة... فاقااِتُلوا عاُدوِّ  .«ْوِم الُمجِرِمينأاعدااءاُكم ِبُقُلوٍب صا

كٍة حامية الوطيس انتهت بانهزام الروم وانكسارهم، وحاول هؤالء واشتبك الُمسلمون والروم في معر 

االنسحاب مع ُحلفائهم من البربر والفرنجة إلى داخل تاهرت، فقطع عليهم الُمسلمون الطريق إلى باب 

وبهذا تمَّ القضاء على ُمقاومة الروم في المغرب  .المدينة وقتلوا كثيرًا منهم وغنموا أموالهم وسالحهم

 وذهب عزَّهم من الزَّاب إلى األبد. األوسط،

 فتح طنجة :  

لكنَّ أبا  .طنجة ةقاصًدا مدين ،المغرب األقصى بعد انتصاره في تاهرت تقدم عقبة بن نافع إلى

ًة قبيلة أوربة البرانسيَّة التي يتزعمها ُكسيلة ألنها أسلمت  الُمهاجر نصحُه ِبعدم ُمهاجمة البربر ُهناك وخاصَّ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%87%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D9%82%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%87%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D9%82%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%87%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D9%82%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B2%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B2%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%86%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%86%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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نها اعتنقت الدين اإلسالمي ونصحُه بأن ُيرسل مع ِبإسالم سيدها، ولم تعد ُهناك حاجة إلى ُمقاتلتها أل 

زعيمها ُكسيلة والًيا ُمتفقًها باإلسالم ِلتعليمهم ُأصول الدين. لكنَّ عقبة رفض النصيحة ِلغايٍة في نفسه 

ل عقبة في سيره نحو السَّاحل عبر ممز .وحقًدا على أبي الُمهاجر باتجاه طنجة، وانهزم البربر  تازا تحوَّ

أمامه بعد أن كثُر فيهم القتل فالذوا بالُحصون والقالع. في هذه المعارك ُقتل الكثير من البربر  واألفارقة

ًة بربر أوربة، فكان ذلك عاماًل ُمهًما دفع ُكسيلة إلى الفرار من الجيش ُمترصًدا عقبة حتَّى يعود إلى  وخاصَّ

ا بربريًّا باالتفاق والتنسيق مع الروم للتصدي الشرق من غزوته ِليثأر منُه ِلنفسه وِللبربر، وأخذ ُيعدُّ جيشً 

ل ُمهاجمة غير البربر من ُسكَّان  ِلعقبة. لم ُيحاصر عقبة الُحصون التي تتطلَّب ُجهًدا وُقوًَّة ِلفتحها، وفضَّ

  .المغرب النصارى، وتوغَّل غرًبا ُيقاتُل تلك اأُلمم ِبهمٍة عاليٍة حتَّى صار ِبأحواز طنجة

ِبأيبيريا  المملكة القوطيَّة الغربيَّة من اأُلسرة المالكة في« ُيليان»المدعو  وسبتة كان حاكم طنجة

وفق بعض المراجع، وفي بعض المراجع اأُلخرى قيل بأنَُّه كان أميٌر رومّي، وذهب بعُض الُمحدثين من 

ه على المنطقة الُممتدَّة  ُغمارة وقيل أنَُّه كان من بني اإلسپان والمغاربة إلى أنه بربرّي، البربر، وأنَّ من والَّ

كونه كان على المسيحيَّة. وكان ُيليان هذا سياسيًّا حاذًقا، ويبدو أنَُّه كان  القوطمن طنجة إلى سبتة كان

ناقًما على القوط والروم مًعا ِلما أنزلوه بالمغرب من التنازع والشقاء، وبنفس الوقت كان يعمل جاهًدا على 

مع مع جيرانه القوط في الشمال  االستقالل ِبإمارته الطنجيَّة، ِلذلك انتهج سياسة الُمدارة وُحسن الجوار

بلة ، والبربر في دواخل طنجة. وعندما وصل الُمسلمون إلى أحواز إمارته، سارع ُيليان ِلُمقاالزقاق عبر

عقبة وقدَّم إليه الهدايا طالًبا الُمهادنة، وعقد معُه ُمعاهدة ُصلح، وأرشده إلى مواطن الضعف عند البربر 

وبذلك يكون ضمن إمارته الصغيرة في شمال المغرب، وتجنَّب الصدام مع الُمسلمين إلى  .ووجهه نحوهم

 .أميرًا على بالده، وتابع زحفه غرًباحين. ورأى عقبة أن يستفيد من خبرات هذا الرجل، فقبل أن ُيبقيه 

 : ُفتوح السوس

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%B7_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%B7_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82_%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82_%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82
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ُيقاُل بأنَّ عقبة بن نافع خاض مياهه عندما بلغُه ُمناجًيا اهلل وُمعتذرًا عن عدم قدرته على التقدُّم  

 .أكثر من هذا، بعد أن بلغ أقصى العالم وفق المفهوم السائد آنذاك

فنصحُه ُيليان بأن ال  .أيبيريا ِلُمتابعة الفتح فيكان عقبة في بادئ األمر يرغب أن يجوز البحر 

ُيفكِّر ِبإمر تلك البالد، وذلك في ضوء ُظروفه الدقيقة: إذ ترك الروم وراء ظهره، بينما البربر أمامُه في 

اِهِليٌَّة لام يادُخُلوا ِفي ِديِن الِنْصرااِنيَِّة واالا » ٍع غزيرة، وقال له إنَّ هؤالءُجمو  ال ياعلاُم عاداُدهم إالَّ اهلل، واُهم جا

بناًء على هذا، أصبح على عقبة أن يتَّبع برنامًجا جديًدا في  .ووصف له عاداتهم وتقاليدهم ،«غايرِها

لروم من قواعد ثُمَّ إخضاع بربر المغرب األقصى حتَّى ُيمكُن لإلسالم المغرب وهو القضاء على ما تبقَّى ل

سار عقبة جنوًبا  .مصمودة أن يستقرَّ في البالد، وبدأ بالسوس األدنى )خلف طنجة( حيُث مساكن قبائل

وهزمهم واتبعهم جنوًبا إلى  األطلس األوسط القديمة فافتتحها، وُهناك التقى ِبُجموع بربر وليلي ى مدينةإل

واجتهد عقبة في نشر  .تارودانت هم في الصحراء حتى، فقاتلهم ُمجدًدا وهزمهم وتتّبعبالد درعة صحراء

ل أنظاره نحو الشمال الغربي إلى  اإلسالم في الصحاري المغربيَّة، فبنى مسجًدا في مدينة درعة، ُثمَّ حوَّ

 .حيًث أطاعُه الناس دون قتال صنهاجة نطقة تافللت لكي يدور حول جبال األطلس الُعليا ِوليدخل بالدم

والظاهر أنَّ  .أغمات وهي مدينة وأتبع ذلك ِبُدخول منطقة قبائل هسكورة في طريقه إلى قصبة تلك األقاليم،

تلك المنطقة الُمزدهرة كانت على عالقاٍت بالروم أو أنها ُمتأثرة بالحضارتين الرومانيَّة والبيزنطيَّة على 

صارى. ولم يخرج أهل أغمات ِللقاء الُمسلمين بل اعتصموا ِبمدينتهم، األقل، وذلك أنَّ بربر أغمات كانوا ن

ومن أغمات اتجه  .ولكنَّهم لم يلبثوا أن نزلوا على ُحكم عقبة بعد أن ضرب عليهم الحصار ُمدَّة قصيرة

  .عقبة غرًبا إلى مدينة تفيس عاصمة منطقة الوادي، فضرب الحصار عليها حتَّى فتحها وبنى فيها مسجًدا

وِبُدخول الُمسلمين مدينة تفيس الحصينة انفتح أمامهم وادي السوس األقصى، فقصد عقبة  

عاصمته وهي مدينة إيجلي التي بنى فيها مسجًدا هي اأُلخرى. ودعا عقبة قبائل المنطقة إلى الُدخول في 

، ومنها ماسة سار إلى اإلسالم فأجابته قبائل جزولة الذين أتوه فأسلموا ُثمَّ عادوا إلى منازلهم. ومن إيجلي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B3_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B3_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%BA%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%BA%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8)
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وحسب الفكرة الُجغرافيَّة السائدة آنذاك، والتي تعتبُر أنَّ  .الُمحيط األطلسي إلى رأس إيغيران يطوف على

السَّاحل األطلسّي للمغرب يتجه من الشرق إلى الغرب، اعتبر عقبة أنَُّه أنهى فتح المغرب، وُيقال أنَُّه سار 

اِهًدا ِفي » :ه الُمحيط حتَّى بلغت بطنه، وقالِبفرسه في ميا ِد ُمجا يُت ِفي الِبالا ياا راب لاوالا ّهذاا الباْحِر لاماضا

ِد ِإلاى ماسااِلكا » :وورد في موضٍع آخر أنَُّه قال  .«ساِبيِلك يُت ِفي الِبالا ناعاِني لاماضا ياا راب لاوالا أنَّ الباْحرا ما

 .«ِنكا ُمقااِتاًل مان كافارا ِبكالقاْرنايِن ُمدااِفًعا عان ِديْ 

  : مقتل عقبة

ر عقبة  بالد جزولة وصل عقبة إلى في السوس األقصى، واتصل بقبائلها فأسلمت. بعد ذلك قرَّ

وان، فسار وهو يعمل على نشر اإلسالم في المغارب البعيدة، فاستمعت له الكثير من العودة إلى القير 

القبائل ودخلت في اإلسالم، وانضمَّ بعُض رجالها إلى الجيش اإلسالمي. وترك عقبة أحد أصحابه في 

ِلتعليم « شاكر»ُيدعى  -حاليًّا  والُصويرة ُمرَّاكش في ُمنتصف المسافة بين مدينتيّ  -منطقة وادي تنسيفت 

أو « رباط سيدي شاكر»أو « رباط شاكر»فهو البربر ُأصول اإلسالم. وهذا الموضع ُعرف باسم هذا التابع، 

ة، لكنَُّه بدأ وحتَّى ذلك الوقت لم يجد عقبة ُمقاومة جديَّ  .بتلك األنحاء النطق الدارج حسب« سيدي شيكر»

ودعا أهلها إلى اإلسالم امتنعوا عليه  بالد دكالة ُيواجه المتاعب وفق ما تنص عليه المراجع. فعندما دخل

ك كلَّف الُمسلمين غالًيا، إذ ُقتل الكثير منهم بما ودبَّروا الغدر به بحسب الظاهر، فقاتلهم وهزمهم، لكنَّ ذل

ُثمَّ تابع سيره حتَّى وصل إلى بالد هسكورة،  .«مقبرة الُشهداء»فيهم عدٌد من القادة، فُسمي ذلم الموضع ِبـ

فيما  حيُث يقوُل بعض الباحثين أنَّ معركًة ُأخرى جرت بين الُمسلمين وأهل تلك األصقاع انتهت بانهزامهم،

  .قال آخرون أنَّ بربر هسكورة فّروا من أمام عقبة، وأنَُّه لم ُيقاتلُه أحد بعد ذلك من أهل المغرب

ُيقدَّر  ولمَّا بلغ عقبة مدينة طبنة، صرف ُجّل عساكره إلى القيروان حتى بقي في قلٍَّة من ُجنده،

فكانت تلك الُفرصة الثمينة التي ينتظرها  .والتابعينالصحابة ُمعظمهم من رجل فقط، 300عددهم ِبحوالي 

من الُمسلمين، فاتصل بالروم والفرنجة وحشد منهم ومن قبائل البربر غير الُمسلمة جيًشا ُكسيلة للثأر 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%AA_%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%AA_%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A9_%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A9_%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86
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 .جبال األوراس قوامه خمسون ألف ُمقاتٍل تقريًبا، واعترض عقبة ومن معُه عند تهودة في الزَّاب جنوب

، المشرق فلمَّا رأى عقبة جيش العدو أيقن بالنهاية، فأخلى سبيل أبي الُمهاجر وطلب منُه االنصراف إلى

وكذلك من الُمسلمين الذين يرغبون في العودة، وصمم هو على أن ُيقتل في سبيل اهلل. لكنَّ أبا الُمهاجر 

رفض وأفراد الجيش، بل أنَّ أبو الُمهاجر رفض أن تُفكَّ ُقيوده كي ال ُيغرى باالنسحاب، ونزل هو والُجنود 

وُسرعان ما اشتبك عقبة ورجاله مع جيش ُكسيلة في  .فهم كي ال ُتعاد فيهاعن ُخيولهم وكسروا أغماد ُسيو 

معركٍة غير ُمتكافئة، فُقتل عقبة وأبو الُمهاجر وأغلب الجيش، ووقع في األسر قلَّة منهم ُمحمَّد بن أوس 

ُزهير بن  األنصاري ويزيد بن خلف العبسي، افتداهم ابن ُمصاد البربري الُمسلم صاحب قفصة، وأرسلهم إلى

  .نائب عقبة على القيروان قيس البلوي

، زحف ُكسيلة إلى القيروان، فحاصرها وقاومه ُزهير بن قيس البلوي، هـ64 بعدئٍذ في ُمحرَّم سنة

إالَّ أن الُمسلمين آثروا إخالء المدينة والُخروج إلى برقة،  ولم يتمكن ُكسيلة والبربر من افتتاح القيروان،

عبد اهلل بن  في تلك الفترة، وانقسام الُمسلمين بين دعوتي الستحالة ُقدوم المدد من الخالفة ِلموت يزيد

بعد انسحاب الُمسلمين دخل ُكسيلة  .والبرانس زناتة ، فارتّد جانب كبير من بربرومروان بن الحكم الُزبير

ورجاله المدينة فوجدوها مهجورًة إالَّ من الُشيوخ والنساء واألطفال الذين طلبوا األمان، فاستجاب لهم 

  . من العرب والبربرُكسيلة وأمَّنهم على حياتهم، وتربَّع في قصر اإلمارة حاكًما على خليٍط ُسكَّانيٍّ جديدٍ 

 :موجة الُفتوح الثالثة )العصر اأُلموي الثاني

 استرجاع إفريقية ومقتل ُكسيلة:

ضاعت إفريقية من الُمسلمين بعد أربعين سنًة من الجهاد قضوها بين غزٍو وفتح، لكنَّ خسارتها 

البربريَّة كان قد آمن باإلسالم، هذه المرَّة كانت ُمختلفة، فقد ُخسرت األرض لكنَّ قسًما كبيرًا من القبائل 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%87%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D9%82%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%87%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D9%82%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%87%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D9%82%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/64%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/64%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%A9_(%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%A9_(%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A9)
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وبقي على عقيدته حتَّى بعد ُخروج إفريقية من تحت الراية اأُلمويَّة. ورفضت تلك القبائل والجماعات ُحكم 

 ُكسيلة األوربي وثارت عليه، كما ثارت عليه قبائل بربريَّة ُأخرى لم تقبل ِبُحكمه العتباراٍت قبليَّة محضة

اأُلموّيون عن أمر المغرب ُكلَّه دفعًة واحدة ِبسبب قيام عدَّة ثورات هدَّدت  وفي تلك األثناء انشغل .

مروان بن  ُوجود وبقاء الِخالفة اأُلمويَّة، وفي ُمقدمتها ثورة عبد اهلل بن الُزبير في الحجاز. وقضى

عبُد الرحمن بن جحدم  من أيدي -طريق المغرب  -فترة ِخالفته القصيرة وهو ُيحاول استرداد مصر  الحكم

ل مروان بن الحكم ، جعهـ65 والي عبد اهلل بن الُزبير، ولمَّا تمكَّن من ذلك في ُجمادى اآلخرة سنة الفهري

 .والًيا على مصر عبد العزيز ابنه

ير الِخالفة، وجد األخ عبد الملك بن مروان وبعد أن هدأت األوضاع نسبيًّا في الشَّام بعد أن تولَّى 

ًة وأنَُّه خشي من انعكاس نتائج التحالف البيزنطي  أمامُه ُمتسًعا من الوقت ِليقوم ِبعمٍل ما في المغرب، خاصَّ

الذي  - ُزهير بن قيس البلوي البربري وما ُيمكُن أن ُيسبِّبه من تهديٍد ِللُحدود الغربيَّة ِلدولته، فعهد إلى -

ِبقيادة العمليَّات العسكريَّة وأمرُه باالنتقام من ُكسيلة، واستعادة األراضي  -كان ما يزاُل ُمرابًطا في برقة 

بناًء على هذا، أمر الخليفة شقيقه عبد العزيز بن مروان، والي  .مقتل عقبةالتي أخالها الُمسلمون بعد 

مصر، أن ُيبلِّغ زهير بن قيس ببرقة أن ُيقدم على غزو إفريقية بعد أن عيَّنُه والًيا عليها. وأمدَّ الخليفة 

ه إلى إفريقية واالنضمام  إلى جيش ُزهير عاملُه بالرجال واألموال، وحثَّ الناس في الشَّام على التوجُّ

وأرسل إليه عدَّة قادة ُمسلمين من رجال الحرب، ومن هؤالء تبيع بن امرأة كعب األحبار، الذي كان  .للجهاد

 .وُجزر البحر آسيا الُصغرى خبيرًا ِبحرب الروم في

 .أحداث فتح إفريقية والمغرب في عهد الخليفة اأُلموي عبُد الملك بن مروان

الخبر بلغ ُكسيلة  .هـ69 بعد أن استكمل ُزهير تجهيزاته، خرج إلى إفريقية في جيٍش كبيٍر سنة

ر االنسحاب من  وهو في القيروان، فأعدَّ جيًشا من البربر والروم يفوق الجيش اإلسالمي عدًدا، وقرَّ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%AD%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%87%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%AD%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%87%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%AD%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%87%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/65%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/65%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%87%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D9%82%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%87%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D9%82%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/69%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/69%D9%87%D9%80
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القيروان كي ال يقع بين الجيش اإلسالمي الزَّاحف من الشرق وُسكَّاُن القيروان الُمسلمين الذين عاهدهم، 

ه إلى مكاٍن بين القيروان واألربس فيه ماء ُيدعى  كي يشرب منُه الجيش، وهو قريٌب من  «ممس»فتوجَّ

ِإن هازاْمنااُهم ِإلاى طارااُبلس قاطاْعناا آثااراُهم فاياُكوُن لاناا الغاْرُب ِإلاى آِخِر » :جبال األوراس وخاطب جيشُه قائاًل 

ُن ِبُهماا باُل قاِريًبا ِمنَّا واالشُّعارااُء ناتاحاصَّ ن هازاُموناا كاانا الجا ا الجيُش اإلسالمّي فقد خيَّم ِبقرية أمَّ  .«الدَّهِر. وااِ 

قرشانة ِبضواحي القيروان ُمدَّة ثالثة أيَّام، لم يدخل المدينة، وُزهير يدُرُس مكان المعركة، وفي اليوم الرَّابع 

لم تعرف إفريقية لها مثياًل من  معركٌة كبيرة زحف حتَّى أشرف على ُمعسكر ُكسيلة ووقعت بين الطرفين

قبل، إذ فشى القتل بين الفريقين، وما كاد النهار ُيشرُف على االنتهاء حتَّى حقق الُمسلمون نصرًا كبيرًا، 

عض المراجع إلى أنَّ الُمسلمين تتبعوا وأشارت ب .فانهزم البربر والروم وُقتل ُكسيلة وكثيٌر من أصحابه

وفي ُكل األحوال  .الُمنهزمين يقتلونهم ويثأرون منهم، وأنَّهم استمّروا ِبُمطاردتهم حتَّى فتحوا مدينة شقبنارية

أمَّا ُزهير فإنَُّه عاد إلى  .فإنَّ تلك الهزيمة أفنت ُفرسان البربر وصار ُحكُم الروم في المغرب ُمضمحالًّ 

د الروم قد هاجموها بُأسطولهم، فقاتلهم بمن معه، إال أنه انهزم وُقتل زهير في المعركة. ولما فوج برقة،

  .ديهيا بلغ البربر الخبر انتقضوا مجدًدا، واجتمعوا على كاهنة من زناتة تدعى

 

 

 قرطاج : فتح

في  الجراجمة توقَّف الفتح أربع سنواٍت النشغال عبد الملك بن مروان بالقضاء على ثورات     

في دمشق  عمرو بن سعيد بن العاص ، وتآُمرِبقرقيساء زفر بن الحارث الكالبي ِبقيادة والقيسيين الشَّام

في العراق وأخيه عبُد اهلل في الحجاز. فلمَّا تمَّ لُه ذلك تفرَّغ للمغرب وأعدَّ  ُمصعب بن الُزبير عليه، وثورة

ًدا ِبكافَّة أنواع األسلحة عدده ستَّة آالف ُجندي وولَّى عليه قائًدا من مشاهير قادة  .جيًشا كبيرًا ُمنظًما ُمزوَّ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%85%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%85%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%87%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%87%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%81%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%81%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AF%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AF%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B9%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B9%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%B1
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وأمره بالمسير إلى مصر  ،م693الُموافقة ِلسنة هـ74 سنة حسَّان بن الُنعمان الغسَّانيّ  الشَّام، وهو

ه إلى إفريقية وقد أطلق يده في  واإلقامة فيها حتَّى تكتمل االستعدادات. ولمَّا تمَّ لُه ذلك ُأذن لُه بالتوجُّ

على رأس جيشه ونزل في طراُبلس حيُث انضمَّ  هـ74 خرج حسَّان بالجيش من مصر سنة .أموال مصر

إليه من كان ُهناك من عرب إفريقية وطراُبلس والبربر الُمسلمين ِبقيادة هالل بن ثروان اللواني وُمحمَّد بن 

أصلح شأنه خرج نحو إفريقية وبعد أن  ألف رجل، 40فازداد حجم الجيش حتَّى بلغ حوالي  أبي بكير،

ودخل القيروان حيُث تجهَّز منها للغزو، فبعث سرايا ِلتفقد اأُلمور أواًل، وعادت إليه وقد أصابت غنائم 

واتَّبع حسَّاٌن خطَّة عسكريَّة جديدة أساُسها ُمقابلة أعدائه من الروم والبربر ُكٌل على حدة حتَّى  .كثيرة

 يسهل عليه القضاء عليهم.

وكان حسَّان قد سأل أهالي إفريقية عن أعظم ُملوكها، فقيل له صاحُب قرطاج والكاهنة زعيمُة  

، ولم يكن الفينيقيين فقرر أواًل توجيه ضربته إلى قرطاج عاصمة إفريقية القديمة ُمنذ أيَّام .جبال األوراس

وضرب الُمسلمون الِحصار على المدينة الحصينة، وكان بها عدٌد كبيٌر من  .الُمسلمون قد حاربوها من قبل

، وما بالمجانيق الروم، ودارت معركٌة طاحنٌة بين الُمسلمين والروم ما بين تراُشٍق بالُنبل والسهام والرميِّ 

بين تالٍق بين الُفرسان والُمشاة، وكان الُمسلمين شديدي الوطأة على ُخصومهم، الذين يأسوا من إمكانهم 

ًة نحو ، ومنهم من قيل أنه صقليَّة الُصمود، حتَّى أنَّ كثيرًا منهم فرَّ في المراكب إلى جزائر البحر وخاصَّ

 .هرب إلى أيبيريا

والظاهر أنَّ ذلك تمَّ خديعًة، إذ تنُص إحدى الروايات أنَّ البيزنطيين طلبوا األمان من حسَّان، فلمَّا  

لُمسلمون المدينة وأعطوا األمان أِلهلها، وبلغُه أنَّ الروم والبربر دخل ا .أوقف القتال هربوا في المراكب

فسار إليهم واشتبك معهم في قتاٍل عنيٍف انتصر فيه انتصارًا  ،وبنزرت جمعوا ُصفوفهم في صطفورة

وكانت الجراح قد  .بونة وتحصنوا فيها والبربر إلى منطقة باجة من بقي من الروم إلى مدينةحاسًما، فلجأ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/74%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/74%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/693
https://ar.wikipedia.org/wiki/74%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/74%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%B2%D8%B1%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%B2%D8%B1%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A9
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بين الُمسلمين خالل معاركهم العديدة، فرجع حسَّان إلى القيروان ِلتضميد جراح الناس، وإلصالح  فشت

 .وهكذا تمَّ للُمسلمين فتح قرطاج عاصمة البيزنطيين في إفريقية .شؤونه

 :  الكاهنة

البربر، إذ وقع في ُغضون الحمالت العسكريَّة اإلسالميَّة على ُفلول الروم تبدٌل ُمذهٌل في موقف 

وكانت « الكاهنة»انفجرت قبائُل األوراس ِبقيادة امرأٍة غامضٍة ُعرفت في المصادر العربيَّة واإلسالميَّة باسم 

ديهيا بنت ماتية بن تيفان الجرواتيَّة » خبيرًة بالسحر والتنبؤ بما يقع من األحداث، واسمها الحقيقي هو

بالعقيدة  يبدو،وقد دانت، على ما  البتريَّة، الزناتيَّة ، أي أنها تنحدر من قبيلة جراوة«الزناتيَّة

، وُيحتمل أن يكون ُمجرَّد لقب أطلقُه الُمؤرخون «داهية»وقد ُحرِّف اسمها بالعربيَّة فصار   >اليهوديَّة

سيٌَّة عند السحرة والُمشعوذين. ونجحت الكاهنة في الالحقون عليها التصافها بالدهاء، وهذه صفٌة أسا

تحقيق التفاٍف واسٍع حول ثورتها من البربر األوراس ومن بقايا البيزنطيين، فسارت إلى مدينة باغاية 

 .الساحليَّة آخر المعاقل الُمهمَّة التي احتفظ بها البيزنطيُّون وسيطرت عليها، ُثمَّ راحت تتحدى الُمسلمين

قت بدأ حسَّاٌن ِبتنفيذ الشطر الثاني من خطته، أي القضاء على قبائل البربر العاصية، بعد أن وفي ذلك الو 

ُشفي رجاله مما أصابهم من الجراح، وبعد أن أصلحوا من أحوالهم، فسار نحو جبال األوراس، ولمَّا عرفت 

ًقا على نطاٍق واسٍع، الكاهنة ِبمسير الُمسلمين إليها، بدأت في تطبيق سياستها التي سُتمارُسها الح

ا أمام الخصم كي ال ينتفع ِبخيراتها ويزهد التي تهدف إلى ترك األرض خرابً سياسة األرض المحروقة وهي

وانسحبت القائدة البربريَّة  .في اإلقامة بها، فقامت بالُخروج مع رجالها من حصن باغاية ودمَّرته وأحرقته

وُرغم ما تقوله الُنصوص من أنَّ  مليانة أو وادي ،نهر مسكيانةإلى مجرى ماء ُيحتمل أن يكون أحد روافد

فإنَّ  بر كانت في أسفله،الجيش اإلسالمي كان في مركٍز استراتيجيٍّ جيِّد في أعلى الوادي وأنَّ ُجموع البر 

أشهرهم خالد بن يزيد  رجاًل من أشرافهم 80المعركة العظيمة بين الطرفين انتهت بهزيمة الُمسلمين، وأسر 

وطاردت الكاهنة الُمسلمين حتى خرجوا إلى برقة  .العبسي الذي تبنَّتُه الكاهنة واتخذتُه ُمستشارًا لها

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%87%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%87%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%87%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%A9_(%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%A9_(%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9
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إفريقية والمغرب للمرَّة الثالثة ِخالل عشر سنوات، ودان المغرب لها واضطّروا إلى التخلَّي عن ُفتوحاتهم في 

  .وقد أحسنت الكاهنة ُمعاملة األسرى الُمسلمين ُثمَّ أطلقتهم إالَّ خالد بن يزيد ِبطبيعة الحال .سنوات 5

تها العسكريَّة ساِلفة الِذكر، وُيقال  ّّ أنَّها قالت نفَّذت الكاهنة ِخالل غيبة الُمسلمين استراتيجيَّ

ناْحُن ِإنَّماا ُنِريُد ِمنهاا المازا » :للبربر ة، وا اِرعا إنَّ العارابا ِإنَّماا ياطِلُبونا ِمن ِإْفِريِقياة المادااِئنا واالذَّهابا واالِفضَّ

تَّى ياْيأاس ِمنهاا العاراُب،  راابا ِإْفِريِقياة ُكلَّهاا حا ، فاالا ناراى لاُكُم ِإالَّ خا فاالا ياُكوُن لاُهُم ُرُجوٌع ِإلاْيهاا ِإلاى آِخِر واالمارااِعيا

وهكذا نزل أتباُعها يقطعون الشجر ويهدمون الُحصون ويخربون الُقرى ويحرقون الزرع والضرع، .«الدَّهرِ 

فخُربت إفريقية ُكلها، وانتابت البالد موجٌة من الُذعر والخوف بين األهالي من األفارقة والبربر المدنيين 

ُمقيمين في إفريقية، فترك كثيٌر منهم البالد فرارًا من الكاهنة، ورحلوا في المراكب إلى جزائر البحر والروم ال

  .وكذلك إلى أيبيريا

، هـ78 أمَّا حسَّان فكان في تلك الفترة البثًا ببرقة حتى جاءه المدد من عبد الملك بن مروان سنة 

حتى أدرك أوضاعهم، ثم زحف حسَّان ُمجدًدا  فراسل حسَّاٌن خالد بن يزيد أواًل يسأله عن خبر الكاهنة،

ِلقتال الكاهنة والثأر ِلهزيمته األولى. وقد اقترنت عودة الُمسلمين هذه المرَّة ِبتغييٍر في موازين القوى 

لُسكَّان البيزنطّيون واألفارقة والبربر حسَّاًنا ُمستغيثين به من الكاهنة، والتحاُلفات السياسيَّة، إذ استقبل ا

المغرب  وقسطيلية، ودخلوا وقفصة قابس واستردَّ الُمسلمون بعض القالع مثل .وقدَّموا لُه األموال والطَّاعة

ة أدركت المرأة الغريبة ِبفراستها أنَّها عاجزة عن ُمواجهة وعندما اقترب حسَّان من الكاهن .األوسط

الُمسلمين، بعد ُوصول اإلمدادات إليهم وانضمام البيزنطيين والبربر إلى ُصفوفهم، وعرفت أنَّ نهايتها 

أصبحت قريبة، لكنَّها لم تستسلم ُمعتبرًة ذلك من العار، فأوغلت في جبال األوراس ِلتسحب الُمسلمين 

اردها حسَّان ُمدَّة سنتين إلى أن حصل اللقاء الحاسم معها، وفي ذلك الوقت كان جيش خلفها، فط

م كثيرًا بعد أن انضمَّ إليه المزيد والمزيد من البربر الذين اعتنقوا اإلسالم، بما فيهم  الُمسلمين قد تضخَّ

 ضارية في بعض أتباع الكاهنة الذين انتفضوا عنها شيًءا فشيًئا، ودارت بين الطرفين معركةٌ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/78%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/78%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%81%D8%B5%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%81%D8%B5%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
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بعد  إالَّ أنَّ النصر كان حليُف الُمسلمين، وسقطت الكاهنة قتيلًة في المعركة كُثر فيها القتل، طبرقة منطقة

ألف إلى الُمسلمين بعد أن أعلنوا  12هم مقتل الكاهنة، خضع بربر تلك المناطق للُمسلمين، وانضم من

ن  إسالمهم. استعاد حسَّان بذلك القيروان، فدخلها وعّمرها ُمجدًدا، والتفت إلى تنظيم واليته إداريًّا، فدوَّ

كما ابتنى دار للصناعة  الدواوين وأقام الخراج على من بقي من الروم والبربر في إفريقية على المسيحيَّة،

  .إلى دمشق بالغنائم هـ79 ُثمَّ سار سنة لك بن مروان،بأمٍر من عبد الم

 تخريب قرطاج وتخطيط ُتوُنس : 

حصل في ُغضون حرب الُمسلمين والكاهنة أن حاول البيزنطّيون استعادة قرطاج ِبواسطة ُأسطوٍل 

، فسار إليهم حسَّان دون أن يلقى ُمقاومًة في م701 الُموافقة ِلسنة هـ82 في سنةبحريٍّ واقتحموها 

دافعة الُمسلمين فهربوا في ُسفنهم، ودخل الطريق، وضرب الحصار على المدينة، ولم ُيطق الروم مُ 

الُمسلمون المدينة عنوًة في تلك المرَّة، وحتَّى يقضي على آمال الروم في العودة إليها، وبعد أن تبيَّن لُه 

تطرُّف المدينة وُصعوبة الدفاع عنها، وأنها الباب الذي يأتي منه الروم ِلغزو ديار اإلسالم في المغرب، قرر 

فنائها عن ُبكرة أبيها. فتفاهم مع أهلها أن يحزموا أمتعتهم ويحملوا نفائسهم للُخروج على حسَّاٌن هدمه ا وا 

أن ُيسكنهم في مدينٍة جديدة، ُثمَّ أرسل إلى أهل األقاليم الُمجاورة فأتوه ُمسرعين، فأمرهم ِبتخريب المدينة، 

القديمة التي عاشت بعد تخريبها  وهكذا انتهت المدينة .وقطع القناة التي تجلب إليها الماء، ففعلوا

، وعاد حسَّان إلى القيروان ُمصطحًبا معه أهالي قرطاج، وأسكنهم في عاصمته الثالثةالحرب البونيقيَّة  في

 .ُمؤقتًا

ر حسَّان بناء مدينٍة إسالميٍَّة جديدٍة تكون المنفذ الجديد إلفريقية على البحر  بعد تدمير قرطاج قرَّ

، وراسل الخليفة عبد الملك بن مروان طالًبا منُه األذن ِبذلك. استجاب الخليفة ورأى أن ُتساهم الُمتوسِّط

ة الُسفن مصر ِبهذا العمل، فأرسل إلى أخيه عبد العزيز يطلب منه تجهيز ألف ُأسرة مصريَّة خبيرة ِبصناع

رسالهم إلى إفريقية ِللُمساهمة في بناء القاعدة البحريَّة الجديدة وكان على البربر أيًضا أن ُيساهموا في  .وا 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/82%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/701
https://ar.wikipedia.org/wiki/701
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
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البناء، فتقرر أن يكون جلب الخشب الالزم ِلصناعة الُسفن من غابات الجبال الداخليَّة نوًعا من 

مياًل  12مة ِلبناء مدينته الجديدة، على ُبعد القدي« ترشيش»واختار حسَّان قرية  .يقومون به« التكليف»

، وتتصل بالبحر شرًقا عن طريق مرسى رادس. وكانت ُبحيرة ُتوُنس شرق قرطاج، تتوغَّل في الداخل غرب

ُبحيرة ضحلة ال تصلح ِلسير الُسفن فأمر ِبشق قناة داخل الُبحيرة تصل ما بين دار الصناعة والمرسى. ال

أصل االسم يرجع إلى قرية قديمة كانت قائمًة في ذلك الموقع ولعلَّ  ،«ُتوُنس» وُسميت المدينة الجديدة

، أو أِلنَّ كان ُهناك صومعًة للُرهبان في ذلك المكان الموحش كان الُمسلمون يلجؤون إلى «تينس»وُتسمَّى 

 .«ُتوُنس»فُسمي المكاُن « ُتؤنس»جوارها، فيستأنسون ِبترتيل ُرهبانها، فكانوا يقولون هذه الصومعة 

 :  ُموسى بن ُنصير وتمام فتح المغربوالية 

ها ُموسى  بعد أن سار حسَّان بالغنائم، عزله عبد العزيز بن مروان والي مصر عن إفريقية، ووالَّ

، وقد رافق القائد الجديد أوالده األربعة وهم مفطورون م704 الُموافقة ِلسنةهـ85 ، وذلك في سنةصيربن نُ 

خضاع ما تبقَّى من الُمتمردين بدأ موسى  .على التربية العسكريَّة بن ُنصير واليته بإرسال الُبعوث لقتال وا 

البربر حول القيروان )والالفت أنَُّه انتهج نهًجا قاسًيا مع الُمتمردين لالنتهاء من فتح هذا اإلقليم الذي طال 

البربر، ثم وجَّه فارس لقتال البربر ِبنواحي قلعة غزوان القريبة من القيروان فهزموا  500كثيرًا(، فبعث 

ه ابنه مروان ففتح نواحي ُأخرى في إفريقية وفي  .ابنه عبد اهلل ففتح بعض نواحي إفريقية، كما وجَّ

بني عقبة بن نافع ، فتح ُموسى بن ُنصير ناحية سجومة في أرض الزَّاب، فقتل ُزعمائها وأمر هـ83 سنة

رجل. ثم غزا ُموسى بن ُنصير  600عياض وُعثمان وأبا ُعبيدة بالثأر ألبيهم، فقتلوا من أهل سجومة 

 ، فهزمهم وسبى منهم خمسة آالف رجل.وكتامة وزناتة هوارة قبائل

، غزا ُموسى المغرب األقصى، فهزم البربر، وطاردهم غرًبا وسبى منهم الكثير، هـ85 وفي سنة

 على أداء الجزية. ُيليان ، فصالحه حاكمهاسبتة ثم تقدم إلى حتى بلغ السوس األدنى،

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
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https://ar.wikipedia.org/wiki/85%D9%87%D9%80
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%A9_(%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%A9_(%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A9
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، المصامدة ، وبعث ابنه إلى السوس، فصالحهتافياللت وصحراء درعة وفتح طنجة كما غزا 

ألف من  17والًيا على طنجة وما حولها في  طارق بن زياد فجعل عليهم مواله ،هـ88 فأنزلهم بطنجة سنة

العرب أن يعلموا البربر الُقرآن وأن ُيفقهوهم في الدين، ُثمَّ عاد إلى ألف من البربر، وأمر  12العرب و

نَّما قام ِبنشاٍط بحريٍّ  .إفريقية ولم تقتصر غزوات ُموسى بن ُنصير على المناطق البريَّة في المغرب، وا 

ة استهدف الُجزر القريبة من شاطئ المغرب لم يكن هدفها االستقرار ِبقدر ما كانت حمالت استطالعيَّ 

والُحصول على المغانم واألسالب. إنما نتج عنها شلُّ حركة األساطيل البيزنطيَّة في البحر الُمتوسِّط التي 

كانت ُتشكُِّل خطرًا ُمباشرًا، وتهديًدا ُمستمرًا ِلُوجود الُمسلمين في إفريقية. فغزا ُموسى في 

جزيرة صقلية، وغنم غنائم كثيرة. كما غزا قائده عيَّاش بن أخيل  م705 الُموافقة ِلسنة هـ86 سنة

وهكذا استقرَّ الُحكم اإلسالمي في المغرب، بعد  .سردانية ، وغزا عبد اهلل بن ُمرَّة جزيرةسرقوسة مدينة

فارقة والبربر والسودان من أهل المغرب، إلى سنواٍت طواٍل من الُحروب والجهاد والغزوات، وانتهى أغلب األ

ُقبول اإلسالم واعتناقه، وامتزجوا مع العرب الوافدين تدريجيًّا لُيشكلوا مًعا خليًطا بشريًّا جديًدا من سكنة تلك 

 .البالد
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 عصر الوالة في المغرب :

لقد عرفنا أن عصر الفتوح كان عصر الصراع بين المسلمين من جهة والروم والبربر من جهة أخرى      

إلدخال المغرب وأهله في بوتقة اإلسالم، وبالفعل تمكن الفاتحون من دحر الروم وهزيمة البربر الذين لم يكد 

لجماعة أو اآلخذين بمذهب ينتهي عهد الفتوح حتى غدو جزءا من حملة هذا الدين والمنافحين عن السنة وا

الخوارج المتمردين على الدولة اإلسالمية في دمشق ثم في بغداد، وبذلك كان البربر جزءا من الصراع بين ذينك 

االتجاهين. وقد تميز عهد الوالة في المغرب بالصراعات المريرة والتصادمات الدموية، ولم ينته الصراع بنهاية 

تحددت واالتجاهات خالله وضحت، فبدأ عهد قيام الدول واستقاللها عمليا عن عصر الوالة، ولكن المواقف فيه 

عاصمة الخالفة اإلسالمية في بغداد، رغم تمسك تلك الدول باالرتباط بالخالفة ببغداد والدوران في فلك سياستها 

 لممهورة بخاتم الخليفة.واالجتهاد في إرضاء المتقلبين على مناصبها والمتنفذين فيها والفوز بكتب تقليد اإلمارة ا

فترة فتوح المغرب، ويبدأ عصر الوالة، بعد أن أصبح  -كما نوهنا  -وبانتهاء والية موسى بن نصير تنتهي      

المغرب والية إسالمية، حيث بدأ العرب تجربة الحكم فيه، وهي تجربة مريرة وشاقة حافلة بالصعاب والمشاكل، 

ألفوها لم تكن لهم أية تجربة في الحكم، وخاصة حكم شعوب غريبة عنهم في فالعرب بطبعهم وحياة البداوة التي 

اللغة والعادات والتقاليد ونمط العيش، فلكل شعب طبعه وماضيه وتراثه وظروفه الخاصة التي تحتاج إلى مهارة 

يم واسع كبيرة في فهمها، وخبرة طويلة لعالج مشاكلها والتعامل مع مفرداتها، وخاصة إذا تعلق األمر بإقل

كالمغرب، يبدأ من برقة شرقا وال ينتهي إال عند ساحل المحيط غربا، وتختلف نواحيه ما بين جبال وهضاب 

وسهول وصحار وسواحل لكل ناحية منها ظروفها وطبيعتها، ويقطنها أقوام يختلفون فيما بينهم اختالفا شديدا ما 

ائل فال يكاد يأتلف فريق منها مع الفريق اآلخر، ألن بين أفارقة وبربر بدو وبربر حضر، ينقسمون إلى بطون وقب

ن تشابهوا في الجنس فقد اختلفوا في أشياء كثيرة. فهم في جملتهم لم يتعودوا حياة النظام أو  هؤالء البربر وا 

االنضباط في ظل دولة واحدة، بل عاش كل فريق منهم في ناحيته راضيا بنمط من الحياة ورثه عن آبائه 



  األولىواألندلس           المرحلة : ماجستير تاريخ اسالمي             المحاضرة  المادة : تاريخ المغرب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عالقة له بما يجري حوله، وقد عاش من أزمان بعيدة دون أي رابط بغيره إال رابط الحرب والعداوة  وأجداده، وال

 والخوف، فلم يذكر التاريخ أنه قام من بينهم رجل يجمعهم.

ولم تفكر الدول السيطرة على شريط الساحل واستعمار أراضيه ومدنه واستخدام أهله، سواء أيام حكم       

الد أو الفينيقيين أو البيزنطيين، ولو كان هدف العرب من دخولهم إفريقية والمغرب بغرض الرومان لتلك الب

االستعمار وبسط النفوذ لما فعلوا إال ما فعل من سبقهم من مستعمري تلك البالد، ولكن العرب دخلوا إفريقية 

ا فاعال في دولة لجعلها قطعة ومصرا من دولة اإلسالم، وكل من دخل من أهلها في اإلسالم أصبح عضو 

اإلسالم له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات، وحتى أولئك الذين أرادوا أن يبقوا على ديانتهم األولى من 

النصارى أصبحوا في دولة اإلسالم أهل ذمة، ومن حقهم العيش في أمن وأمان تصان أعراضهم وأموالهم ودور 

 على العمل دون الطفل والمرأة والشيخ الكبير. عبادتهم نظير جزية بسيطة يدفعونها عن الرجل القادر

لم يشعر البربر واألفارقة في المغرب بعد دخولهم اإلسالم وانضمامهم إلى الدولة اإلسالمية بالمهانة أو      

 اإلذالل أو القهر فقد خّلصهم المسلمون من عبودية األقوام الذين استعمروهم واستغلوهم وسرقوا خيرات بالدهم.

هنا يمكن القول بأن البربر واألفارقة بدخولهم اإلسالم وانتسابهم إلى دولته تخلصوا من المتاعب والشقاء  من      

الذي عانوه في فترة حياتهم السابقة، وفتحوا أعينهم لعصر جديد من المساواة والعدل واالحترام. حتى أولئك الذين 

أفضل في ظل دولة اإلسالم التي يحترم فيها غير المسلم  بقوا متمسكين بديانتهم السابقة باتوا يتطلعون إلى حياة

 وتصان حقوقه.

لقد شارك البربر في الفتوحات اإلسالمية، فقد كان لهم النصيب األوفر في فتح األندلس ولهم الحق في       

يتطلب مشاركة العرب في حكم البالد، ومن هنا فقد وجد العرب أنفسهم في المغرب أمام مشاكل عصية الحل، أو 

 حلها زمنا طوياًل وحكمًة وأناًة وصبرًا.
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ولم يكن العرب الفاتحون ليسلموا بمشاركتهم حكم البالد أحدًا، وهذا بالطبع ال يشمل كل العرب الذين وفدوا        

على المغرب منذ بواكير الفتح األولى، فهذه هي العصبة الصالحة المؤمنة التي بعث بها عمر بن عبد العزيز 

ابعين والعلماء لتعليم البربر أمور دينهم السمح القائم على العدل والمساواة فال فرق بين عربي وأعجمي إال من الت

 بالتقوى )إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم(.

لقد خضع المغرب للدولة األموية في دمشق، ودان لها أسوة بباقي األمصار اإلسالمية المنتشرة في        

ى الدولة العباسية في بغداد، وعليه فقد حكم المغرب والة مبعوثون من الدولة األموية أصقاع األرض، ومن ثم إل

 ومن بعدهم والة مبعوثون من الدولة العباسية.

والمقصود بعصر الوالة : المدة الواقعة ما بين تمام الفتح االسالمي للمغرب وقيام الدول المستقلة فيه ايًا          

سواء كان استقالال تاما ام استقالال اسميا اي داخال في اطار التبعية العامة لدولة  كانت صورة هذا االستقالل

 الخالفة.

وفيما يتعلق بالمغرب ال ينتهي عصر الوالة في تاريخ واحد فقد انتهى عصر الوالة في المغرب االوسط        

هـ ، وفي المغرب االدنى 172رسة سنة هـ ، وفي المغرب االقصى بقيام دولة االدا164بقيام الدولة الرستمية سنة 

 هـ.184)افريقية( بقيام دولة بني االغلب سنة 

لقد توالى على المغرب والة عدة ، كل واٍل منهم كانت له رؤية خاصة في إدارته لبالد المغرب ، وكان من      

ن بن عبد الملك ، إذ انعمت هـ( الذي عينه الخليفة سليما100ـــ97أحسن الوالة األمويين ، محمد بن يزيد القرشي)

بالد المغرب في عهده باألمن واالستقرار وسيادة العدل ، وبعده يأتي الوالي اسماعيل بن عبد اهلل بن أبي 

( وكانت سياسته تهدف الى نشر اإلسالم 102ــ100المهاجر الذي عينه الخليفة عمر بن عبد العزيز سنة )

لسمة التي غلبت على سياسة الخليفة عمر بن عبد العزيز ، إذ كان بالحجة واالقناع والدعوة السلمية ، وهي ا

صالح الناس .  يعين الوالة الذين لهم مكانة علمية ودينية لغرض توجيه وا 
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وشهد المغرب والية عدد من الوالة ممن عرف بشدته حتى بغضه أهل المغرب ، ومنهم يزيد بن أبي     

ن مروان ، وكان شديدًا على الموالين لموسى بن نصير من البربر ، مسلم ، واله الخليفة يزيد ين عبد الملك ب

حتى قيل أنه وشمهم بأيديهم واتخذهم حرسًا له . وقد أنف البربر من هذا العمل مما دفعهم الى قتله سنة 

 هـ(.102)

زالة اسباب النقمة على 10ــ102وعين بعده ِبشر بن صفوان )  هـ(  الذي بذل جهودًا كبيرة لتهدئة قبائل البربر وا 

 السلطة المركزية . 

هـ ، وعرف كفاية وحسن ادارته للمغرب ، في حين 110وعين بعده عبيدة بن عبد الرحمن السلمي واليًا سنة 

 صفوان.اغلظ بسياسته على اعوان سلفه بشر بن 

هـ( عين عبد اهلل بن الحبحاب واليًا للمغرب ، وعرف بإمكانياته االدارية والعسكرية السيما 116ولما كانت سنة )  

 نحو جزيرة صقلية وسردانية وحقق انتصارات كبيرة . 

وعين على طنجة عمر المرادي الذي سار بالناس سيرة غير حسنة ، إذ عامل البربر بمنتهى الغلظة مما أدى 

الى الثورة ضده ، إذ تعسف في فرض الضرائب الجائرة على أهل المغرب مما دفعهم الى النزوع الى االستقالل ، 

على أن ثوران البربر لم يكن خروجًا على مبادئ الدين اإلسالمي ، وال على الخالفة ، إنما كان خروجًا على 

ربر في الشمال بزعامة ميسرة المدغري الذي قتل سلطة الوالة الحاكمة في المغرب ، وعلى هذا االساس اجتمع الب

عمر المرادي عامل طنجة ، وعين نفسه خليفة وعين على طنجة من قبله عبد األعلى بن حديج ، وهو من أصل 

 رومي .

هذا ولم تدم سياسة المدغري هذا إذ اساَء معاملة البربر أيضًا مما حملهم على الثورة ضده وقتله، ثم          

انه خالد بن حميد الزناتي الذي اصطدم في طنجة بقوات ابن الحبحاب التي يقودها خالد بن حبيب عينوا مك

 الفهري ، وكانت معركة شديدة انتهت باستشهاد خالد الفهري ومعظم جنده في واقعة األشراف .
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ال سيما ولم تستقر األوضاع في عموم المغرب بل كثرة الثورات واالنتفاضات ضد السلطة في المغرب     

بعد وصول المد الخارجي الى المغرب ، إذ على صوتهم بعد أن التفوا حول عكاشة بن أيوب الفزاري الخارجي ، 

نما كان سياسيًا تزعمه  وهددوا مدينة القيروان ، وهنا يبدو أن النزاع لم يكن بين السلطة والبربر كقبائل متحدة ، وا 

جدوا األرض الخصبة لنمو افكارهم وآرائهم ومكنتهم من تعبئة الناس في المغرب الخوارج الذين فروا من المشرق فو 

 خارجية . تمن قبائل البربر لمواجهة السلطة في المغرب ، فمكنهم ذلك فيما بعد من تأسيس امارا

 -اما ابرز سمات هذا العصر فهي :

 ا تتم توليته من والي مصر.ان طريقة تولية الوالة لم تكن واحدة فأحيانا تتم توليته من قبل الخليفة واحيان -

 تباين سياسة الوالة بين اللين والتسامح تارة والشدة والعنف تارة اخرى. -

ظهور الحركات الخارجية في المغرب كاالباضية والصفرية والتي سبب ظهورها اضطراب االوضاع  -
 السياسية في المغرب  خالل هذا العصر.

 حاوالتهم الثارة الفتن في بالد المغرب.كثرة تمرد الجند الخرساني وازدياد مشاكلهم وم -

 النشاط الواسع للحمالت البحرية باتجاه البحر المتوسط وصقلية وسردينيا. -

 

 

 

 :  تم اعداد هذه المحاضرة على المراجع التالية

 د. حسين مؤنس : معالم تاريخ المغرب واألندلس  -
 د.حسين مؤنس : فتح العرب للمغرب  -
 وآخرون، تاريخ المغرب العربيالسامرائي: خليل ابراهيم،  -

 العصور اإلسالمية األولى من تاريخ المغرب العربي فيالموجز د.عامر حميد السامرائي : 
-  
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 :الدولة المستقلة عن الخالفة العباسية

فى عهد الخالفة العباسية استقلَّت بعض الدول عنها استقالال تاما، بينما أخذ بعضها يتجه نحو        
استقالل جزئى تصبح البالد فيه تابعة للخالفة اسًما )فقط( بحيث تستمد منها مكانتها الروحية وقدرها العظيم 

 .فى نفوس المسلمين

ويقف المؤرخون والمحللون أمام قيام بعض الدول وانهيار أخرى وقفات تأملية يبحثون عن األسباب والعوامل 
 .التى أدت إلى قيام هذه وانهيار تلك

وعلى كّل، فقد كان قيام الدويالت نتيجة لضعف الخالفة، وسبًبا لمزيد من االنحالل، وخطوة على طريق     
الدويالت فى أقصى الغرب؛ لبعده عن عاصمة الدولة، ومركز السلطان فيها، النهاية، لقد قامت أولى هذه 

م ضعف نفوذ العباسيين على الغرب، 756هـ/137فقامت دولة األمويين فى األندلس، وبقيامها فى سنة 
 .وسرعان ما نشأت الدويالت فى شمال إفريقية

الدويالت فى بقية أجزاء الدولة، وقد وحين تطرق الضعف إلى جسد الخالفة العباسية جميًعا، نشأت      
تسببت هذه الدول فى ضعف الدولة العباسية وانحاللها؛ ذلك ألنَّ عالقة هذه الدويالت بالدولة العباسية كانت 

 .مختلفة اختالًفا كبيًرا، فقد انفصل بعضها عن الدولة انفصاال تاّما، ونافسها بعضها على تولى الخالفة نفسها

كما ظل قسم آخر على عالقة اسمية بالدولة، فيكفى الخليفة أن يذكر اسمه على المنابر، ويصك اسمه      
على العملة، وفى حقيقة األمر أنها دولة مستقلة تماًما ال تخضع له فى شىء. وهناك دويالت ظلت على صلة 

 .متغيرة بالدولة، تقوى حيًنا، وتضعف حيًنا آخر تبًعا لتغير األحوال

    :، وهىفي المغرب يما يلى نذكر هذه الدول واإلمارات، التى انفصلت عن دولة الخالفة العباسيةوف   

 .الدولة الرستمية  -   

 .دولة األدارسة -  

 .دولة األغالبة -  

 (العبيدية )الفاطمية - 

 المرابطون - 
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 الموحدون - 

 بنو مدرار - 

 بنو عابد الوادي - 

 م 975 – 788/  363 - هـ172 : ولة األدراسةد

 :تسلسل األسرة اإلدريسية

 م 793 – 788هـ /  177 – 172إدريس بن عبداهلل األول ـــــــــــــ 

 م 828 – 802هـ /  213 – 186إدريس الثاني ـــــــــــــــــــــــــ 

 م 835 – 828هـ /  220 – 213محمد بن إدريس الثاني ــــــــــــ 

 م 849 - 835هـ /  234 -هـ  220ــــــــــــــــــ علي األول 

 م 864 – 849هـ /  250 – 234يحيى األول 

 م 874 – 864هـ /  260 – 250يحيى الثاني 

 م 883 – 874هـ /  270 – 260علي الثاني 

 م 905 – 883هـ /  292 – 270يحيى الثالث 

 م 922 – 905هـ /  310 – 292يحيى الرابع 

 م 925 – 922هـ /  313 – 103الحسن الحجام 

 م 948 – 937هـ /  337 – 325القاسم كنون 

 م 959 – 948هـ /  348 – 337ابو العيش بن كنون 

 م 975 – 959هـ /  363 – 348الحسن بن كنون 

 دولة األدارسة
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كان العلويون  ُذِكَر أنه فى أيام الخليفة الهادى قامت ثورة "علوية" فى الحجاز، وهى من تلك الثورات التى
يشعلون نارها طوال خالفة العباسيين. وقامت قوات "الهادي" بالقضاء على هذه الثورة فى موقعة "فخ". ولكن 
 .بعض رءوس هذه الثورة وقادتها قد أفلتوا من أيدى العباسيين وهربوا إلى أماكن نائية بعيًدا عن أيديهم

. وراحت قوات -رضى اهلل عنه-بن الحسن ابن على  وكان ممن هربوا َعَلِوى يسمى "إدريس" بن عبد اهلل
العباسيين تطارده، عيونهم وجواسيسهم تبحث عنه، فظل ينتقل من قطر إلى قطر آخر حتى وصل إلى مصر. 
وفى مصر التقى بصاحب البريد، وكان قلبه مع العلويين، فدبر إلخفائه، واحتال حتى أرسله إلى أبعد أجزاء 

 .وكان له ما أراد فوصل إلى أقصى المغرب .من سطوة الخليفة الدولة حتى يكون فى مأمن

وهناك أعلن أنه من ساللة النبى )، فأسرع البربر بااللتفاف حوله غير أن جيش أنصار الخليفة العباسى 
تمكن من هزيمته، ولكن ابنه إدريس بن إدريس بن عبد اهلل بن الحسن بن على تمكن من جمع أهل المغرب 

سرع ما بايعوه، ولم يجد صعوبة فى قيادتهم واالستيالء على اإلقليم جميعه، والقضاء على أى من حوله، وما أ
أثر للنفوذ العباسى فيه، واتخذ عاصمته فى فاس، وأقام دولة هناك ُنسبت إليه فُعرفت بدولة األدارسة، وهى 

خ، على أنَّ َتَشيَُّعها لم يكن نموذج للدولة المعادية للدولة العباسية، وهى أول دولة شيعية تظهر فى التاري
 .والوالء لهم، وهى صفة يشترك فيها السنة والشيعة مًعا)صلى اهلل عليه وسلم (يتجاوز حب آل بيت رسول اهلل 

فلم يكن تشيع هذه الدولة ينال من حقيقة اإلسالم الصافية شيًئا. ولهذا أحبها أهل السنة وانتصرت بهم،    
نية فى المغرب حاميتهم وعماد دولتهم، ولهذا أيًضا عاشت دولة األدارسة نحًوا من وكانت القبائل البربرية الس

 .قرنين من الزمان

 :لقد كانت "دولة األدارسة" ضعيفة نسبّيا وذلك لسببين

 .أولهما: أنها كانت محصورة بين الصحراء والمحيط واألمويين فى األندلس ثم األغالبة فى إفريقية
 .تعتمد على البربر وهم متقلبون يؤيدونها اليوم بينما يثورون عليها غًداثانيهما: هو أنها كانت 

هـ/ 364على يد الفاطميين سنة  -التى سيأتى ذكرها-ولقد كانت نهايتها كنهاية دولة "األغالبة" فى تونس 
المغرب اإلسالمي، إذ انتشر بهم  م بعد أن عاشت ما يقرب من قرنين، وأدت دوًرا حضارّيا رائًعا فى975

اإلسالم فى المغرب بين البربر، وأّسسوا جامع القرويين الذى كان منارة للثقافة اإلسالمية، وكانت فى المغرب 
 .كاألزهر فى المشرق

 : انجازات دولة األدارسة
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كما عمل على  ـ بنى إدريس األول في المكان المعروف باسم جراوة مدينة فاس، واتخذها عاصمة لحكمهم،1
تنظيم اإلدارة والجيش وتوحيد البالد. بعد وفاة إدريس الثاني تنازع أبناؤه على الحكم، فانقسمت المملكة وضعفت 

 .م 974حتى سقوطها سنة 

وكان للعاصمة فاس إشعاع حضاري متميز: أسس السلطان إدريس الثاني مدينة فاس )عدوة األندلس(      
م عدوة القرويين، وكان يفصلهما الوادي 809هـ/ 193سايس، ثم بنى سنةم، على هضبة  808هـ/192سنة 

الكبير. ضمت مدينة فاس العديد من المساجد واألشياخ، األندلسيين، الشرفاء( والجوامع والفنادق والحمامات 
ي ابنته كما أصبحت مركزا للتجارة والعلماء والفقهاء واألطباء، إال أن أهم ما تميزت به هوجامع القرويين الذ

 .م 859هـ/244فاطمة الفهريةسنة 

ـ بنى إدريس الثاني مدينة العالية في المكان المعروف بدار القيطون، وهي مقابل مدينة فاس، وقد سكن في 2
  .م797هـ= 181هاتين المدينتين الذين فروا من األندلس بعد معركة الربض عام 

م إدريس الثاني خمسمائة أسرة عربية من األندلس ـ ساعدت دولة األدارسة في تعريب المغرب، إذ استقد3
فريقية إلى بالده، وحارب الخوارج وأفكارهم  .والمشرق وا 

ـ كان مسجد القرويين أكبر مسجد لألدارسة قامت بإنشائه أم البنين فاطمة بنت محمد الفهري سنة 4   
ضخمة ويقال: إنه أقدم جامعة  م، وظل هذا المسجد منارة للعلم فترات طويلة وكانت فيه مكتبة857هـ= 243

 . في تاريخ اإلسالم

 

 

 

 

 

 م 909 – 800هـ /  296-184   : دولة األغالبة - 
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كانت هذه الدويلة تمثل الدويالت ذات العالقة االسمية بالدولة العباسية بخالف دولة األدارسة التي كانت 
 .  معادية للخالفة العباسية

استطاع إبراهيم بن األغلب أن يوقف زحف دولة األدارسة ،وأن يقي بدأ عصر دولة األغالبة عندما      
  .الدولة العباسية شر غزوات األمــازيغ على األقاليم الشرقية للدولة

وقد انتهت هذه الدولة كما انتهت من قبلها دولة األدارسة على يد العبيديين الفاطميين خالل حملتهم التوسعية 
 . في المغرب العربي

دارة األندلس فى والية واحدة ن ا       نية العرب يوم فتحوا شمالى إفريقية كانت تتجه إلى توحيد إدارتها وا 
ولكن موقف "البربر" المتقلب، والبعد عن الخالفة، ونفوذ األمويين فى  !أسموها "إفريقية" وعاصمتها "القيروان"؟

" فى المغرب كما عرفَت، وحاول الرشيد األندلس، كل ذلك ساعد على قيام الدويالت، فقامت "دولة األدارسة
أن يوقف نفوذهم وتقدمهم، فاختار صديًقا له يدعى "ابن األغلب" وواله على القيروان )تونس(. وأفهمه أن 
مهمته األولى هي: إيقاف "األدارسة" عند حدهم. واستطاع إبراهيم بن األغلب بعد أن وصل إلى "القيروان" أن 

، وأن يقى الدولة العباسية شر غزوات البربر واإلغارة على األقاليم الشرقية يوقف زحف األدراسة العلوية
 .للدولة، وحقق إبراهيم بن األغلب للرشيد ما أراد

وكانت هذه الدويلة تمثل الدويالت ذات العالقة االسمية بالدولة العباسية بخالف دولة األدارسة التى كانت 
براهيم بن األغلب" أن يوقف األدارسة. وبعد مناوشات بين الطرفين معادية للخالفة العباسية. لقد استطاع "إ

 ."اقترحوا عليه أال يعتدى أحد الطرفين على اآلخر، وأن يبقى كل فى إقليمه، فقبل "ابن األغلب
واستقل "إبراهيم بن األغلب" باإلقليم، ولكنه ظل على عالقة بالخالفة العباسية، فهو يذكر اسم الخليفة فى 

معة، ويضع اسمه على العملة، ولكن فيما عدا هذين األمرين فليس للخليفة العباسى أى نفوذ على خطبة الج
 .دولة األغالبة، فهم يتوارثونها أًبا عن جد، ويصرِّفون أمورها كما يشاءون دون رقيب

جنوًبا، ولما قويت شوكة األغالبة بدءوا التوسع، ولكن األدارسة حدوا من توسعهم غرًبا، والصحراء حدتهم 
 !والعباسيون شرًقا، فلم يبَق لهم سوى االتجاه شماال حيث البحر

فهل توقف األغالبة؟ كال، فها هم أوالء ينشئون أسطوال ضخًما، يبنونه فى سنوات معدودات، ويبدءون 
جهادهم المبارك ضد الصليبيين بقيادة "أسد بن الفرات" فى البحر األبيض المتوسط، ترى إلى أين؟ هاجموا 

زيرة "صقلية" مراًرا على مدى ثمانين عاًما حتى استطاعوا القضاء على مقاومة الرومان من أهل الجزيرة ج
وحكامها، وضموها ألراضى المسلمين، ثم استولوا على جزيرتى "مالطة" و"سردينيا" ونزلوا بعد ذلك فى كثير 
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 .سواحل الجنوبية لفرنسامن السواحل األوربية، وبخاصة سواحل إيطاليا الجنوبية والغربية، وال
لقد عاشوا أكثر من قرن من الزمان يحكمون تونس وملحقاتها، ويحكمون صقلية، ويفرضون هيبتهم على 

ن لم يستطيعوا  .الدول األوربية وقد استطاعوا فى بعض هذه السواحل إقامة حاميات وحصون دائمة، وا 
 .بعض هذه البالد واالستيالء عليها من أيدى أهلها التوغل فى

 وقد يتساءل البعض: ما قيمة هذه الفتوح وهى ليست إال بعض جزر، وبعض نقاط السواحل؟
إنها فى حقيقة األمر على جانب كبير من األهمية، ذلك أن هذه الجزر والسواحل الضيقة كانت جسًرا عبرت 

 .زمن كانت فيه أوربا فى ظالم حالك عليه الحضارة اإلسالمية إلى أوربا فى
كما أن السيطرة على هذه الجزر كان يؤمن التجارة اإلسالمية فى غرب البحر المتوسط وكانت الثقافة 
 .اإلسالمية الضوء الوحيد فى العالم الذى أنار وجه األرض حينذاك

الحياة االقتصادية  م، وازدهرت909م إلى سنة 800وعاشت دولة األغالبة قرًنا وتسعة أعوام من سنة
والعمرانية فى تونس على عهدهم، ولعبت مساجدهم فى تونس دوًرا كبيًرا فى دعم الحضارة اإلسالمية، وكان 

 .وقد انتهت حياتها على يد الفاطميين يوم دخلوا القيروان فاتحين .جامع الزيتونة جامعة إسالمية عظيمة
 

 م 908 – 761هـ / -296-144 : الدولة الرستمية- 
الدولة الرستمية اإلباضية عندما بويع عبدالرحمن بن رستم باإلمامة بمدينة تاهرت بالجزائر  غصربدأ     

 .  وانتهت في عهد اليقطان بن أبي اليقطان على يد داعي الفاطميين أبي عبداهلل الشيعي
 تأسيسها:  

هـ على يد عبد الرحمن بن رستم ، وتعد أول دولة إسالمية مستقلة في  160عام  تأسست الدولة الرستمية    
 .المغرب اإلسالمي

 

 ظروف تأسيسها: 

بعد أن تخرجت البعثة العلمية األولى من مدرسة أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة بعد خمس سنوات من      
و الخطاب عبد األعلى بن السمح اليمني هـ ، لم تمض ست سنوات حتى تمكن اإلمام أب 134طلب العلم سنة 

إال أن أبا جعفر المنصور العباسي تمكن من القضاء ’ هـ ،  140من تأسيس أول دولة إسالمية في ليبيا سنة 
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هـ ، لكن عبد الرحمن بن رستم الذي كان واليا على القيروان هّب بجيشه لمساعدة  144على هذه اإلمامة سنة 
فاة أبي الخطاب و انهزامه لم ييأس فذهب مرة أخرى إلى قابس و القيروان ثم إلى أبي الخطاب ، و لما بلغه و 

حيث وجد مؤازرة و مساعدة قوية ، ’’ لماية’’المغرب األوسط )الجزائر( ، وتمكن من النزول عند قبيلة 
 .هـ ، واتخذ تيهرت عاصمة لها 160فاستطاع أن يؤسس هو وأنصاره الدولة الرستمية سنة 

 :من بن رستمعبد الرح  

كان عبد الرحمن بن رستم حاكما عادال ، بسيطا في مسكنه و لباسه ، متقشفا وورعا ، حيث يقول ابن     
فأذن للقوم ، فدخلوا عليه فوجدوه رجال جالسا على حصير فوقه جلد ، وليس في بيته ’’ الصغير في وصفه : 

بوط في ناحية من داره ، فسلموا عليه و أعلموه شيء سوى وسادته التي ينام عليها ، و سيفه ورمحه و فرس مر 
أنهم رسل إخوانه إليه ، فأمر غالمه بإحضار طعامه فأتاه بمائدة عليها قرص خبز و سمن ، ثم قال : على 

  ’’اسم اهلل ، أدنوا و ُكُلوا ، ثم أكل معهم

، ازدهرت العلوم الشرعية و  الحياة الثقافية و اإلقتصادية في الدولة الرستمية: في عهد الدولة الرستمية4- 
العقلية ازدهاًرا كبيًرا حّتى أصبحت تيهرت تلقب بعراق المغرب ، وهذا األمر الهام ،يعود الى حرية الفكر و 
 حرية المذاهب االسالمية األخرى التي كانت تعيش تحت ظل الدولة الرستمية

و من أتى حلق ’’و أحسن دليل على ذلك ما أورده ابن الصغير المالكي القائل: كالمالكية،المعتزلة،الشيعة
االباضية من غيرهم قربوه و ناظروه ألطف مناظرة ،و كذلك من أتى من االباضية الى حلق غيرهم كان سبيله 

رب افريقيا وكذا استمرت الدولة الرستمية في أداء دورها االسالمي الثقافي في المغرب و السودان وغ’’. كذلك
 .بفضل دعاة االسالم

هذه الدولة االسالمية شجعت التعليم و التأليف و المكتبات و ال أدل على ذلك من وجود المكتية    
 .مجلد في شتى العلوم الدينية و العقلية300.000المعصومة في تيهرت التي تحتوي على 

ن هناك دولة جزائرية كانت تداني حضارة هذه و لم تك’’يقول المؤرخ الجزائري عبد الرحمن الجياللي :      
الدولة فيما بلغته من الرقي ، و اإلزدهار المادي و األدبي ، فلقد بلغت تيهرت يومئذ شأنا عظيما من العمران، 
و من توفر أسباب الحضارة و الرفاهية ، حتى أنها كانت تشبه و تقارن بقرطبة و بغداد و دمشق و غيرها من 

 .’’العواصم الالمعة
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و قد كان للتجار الرستميين الدور األساسي في إخراج قبائل المغرب األوسط من بداوتها و تكوين        
سكانها و شحذ أخالقهم و مداركهم عبر السنين و الحقب ، ذلك ألن التجار يحتكون بمعظم الشعوب و 

ما يدل على ازدهار التجارة األجناس فينقلون ثقافاتهم المتعددة إلى المغرب ، وهذا إن دل على شيء إن
 .)اإلقتصاد( في عهد الدولة الرستمية

 :األئمة الرستميون - 

اإلمام عبد الرحمن بن رستم : مؤسس الدولة الرستمية ، كان رجال صلًبا ، ورًعا ، حازًما ، زاهًدا ، دامت - 
 .هـ 171هـ إلى سنة  160خالفته من سنة 

رستم : كان رجال عظيًما ، سياسيا ، حازًما ، ثارت في وجهه عدة  ب بن عبد الرحمن بنااإلمام عبد الوه- 
  .هـ 190هـ إلى سنة  171فتن ، فتغلب عليها ، دامت خالفته من سنة 

اإلمام أفلح بن عبد الوهاب :كان عالما ، شاعرا ، و قائدا محنكا ،قويت الدولة في عهده ، دامت خالفته - 
 .هـ 240إلى  190من 

ر بن أفلح: كان أديبا ، مترفا ، ضعيف الشخصية ، لم يعالج أمور الدولة بعزم و حزم كأبيه اإلمام أبو بك- 
 .هـ 241إلى  240، دامت خالفته سنة واحدة من 

 241اإلمام أبو اليقظان محمد بن أفلح: رجل زاهد ، ورع تقي ، عفيف اللسان و اليد ، دامت خالفته من - 
 .هـ 281إلى 

ف بن أبي اليقظان : اضطربت أحوال الدولة في عهده ، وكان كريم النفس ، قتله أحد اإلمام أبو حاتم يوس- 
 .هـ 294إلى  281أقاربه ، فدخلت الدولة في اإلختالفات و التصدع ، دامت خالفته من سنة 

اإلمام اليقظان ابن أبي اليقظان : بايعه بعض أنصاره بعد مقتل أخيه يوسف ، كان عهده مليئا بالفتن ، - 
 .هـ 296إلى سقوط الدولة عام  294دامت خالفته سنتين عاشها في قلق شديد من 

 سقوط الدولة الرستمية:

كان عهد اإلمام اليقظان كما قلنا مليئا بالفتن و الصراعات بين األسرة الحاكمة التي بدأ فيها سرطان حب  
غصبا و عاش فترة حكمه في قلق  الزعامة و العدول عن الحق و فضيلة التقوى و الورع ، إذ أخذ اإلمامة

شديد بسبب الظروف المحلية و استفحال أمر الشيعة الذين استغلوا حرية الفكر و العقيدة في الدولة الرستمية ، 
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هـ بزعامة أبي عبد اهلل الحجاني الشيعي الذي قتل  296كل هذه العوامل عجلت بسقوط الدولة الرستمية سنة 
 .ته و حاشيته ، و هكذا ينطبق المثل القائل : اّتق شر من أحسنت إليهاليقظان بن أبي اليقظان و أسر 

فاألئمة الرستميون كانوا يجزمون بحرية الفكر و العقيدة و هذا تطبيقا لمبدإ المساواة و اإلسالم دين المساواة ، 
 .لكن لألسف الشديد ، انقلب هذا إلى ما لم يكن في الحسبان

 
 
 تم اعداد هذه المحاضرة على: 

على الشبكة العنكبوتية   بحثد. سعاد العمري : الدويالت اإلسالمية المستقلة في المغرب :  -
/http://www.shatharat.net 

 

 ولمزيد عن الموضوع يراجع :

 د. حسين مؤنس : معالم تاريخ المغرب واألندلس  -
 تاريخ المغرب العربيالسامرائي: خليل ابراهيم، وآخرون،  -
  المغرب في اإلسالمية الدويالت :  محمد كمال شبانة  -
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