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 :مقدمة في األحوال السياسية واالقتصادية واالجتماعية في إسبانيا قبيل الفتح العربي      

شبو الجزيرة االيبيربة، أي إسبانيا والبرتغال، في األزمان القديمة بـ )ايبارية(،  تعرف        
اشبانية( أو ( ، ومن ىنا جاء المفظ العربي )Hispaniaوعندما جاء الرومان أطمقوا عميو اسم ) 

. . أما  (Espana)اصبانية( .. وقد تحول ىذا المفظ في لغة القرون الوسطى الرومانية إلى ) 
مصطمح )األندلس(، الذي يشمل المناطق التي حكميا العرب والمسممون من شبو الجزيرة، فقد اشتقو 

ندلس، وىي األسماء التي الجغرافيون والمؤرخون العرب من الكممات اآلتية: األندليش أو األندلش أو األ
م  ٜٕٗ - ُٛٓٗسمي بيا الوندال، الذين سيطروا عمى أجزاء من شبو الجزيرة اآليبيرية، في الفترة من 

. 

إن إسبانيا بالد جبمية تضم وديانًا وأحواضًا نيرية عظيمة، من أمثال، نير األبرو          
Ebro ونير المنيو ،Minho نير دويرة ،Douro ونير تاجة ،Tajo ووادي آنة ،Guadiana- ،

( ، التي تعني باالسبانية النجد أو السيل Meseta. وتحتل الميزيتا ) Guadalquivirوالوادي الكبير 
المرتفع الواسع، معظم شبو الجزيرة اآليبيرية، ولكن تجمعات السكان الكبيرة، كانت دائمًا مركزة قرب 

الداخمية الرئيسة في العيد الروماني، سرقسطة  الشواطئ ووديان األنيار الكبيرة. وكانت المدن
Zaragoza وطميطمة ،Toledo وماردة ،Merida وأشبيمية ،Sevilla وقرطبة ،Cordoba حصونا ،

 عمى األنيار، وقد استمرتيذه المدن في أىميتيا في العيد القوطي، والعيود العربية اإلسالمية الالحقة.

نتاجيا الزراعي، وتجارتيا المزدىرة.اشتيرت إسبانيا منذ القدم بثروتيا   المعدنية، وا 
ولقد كانت ىذه العوامل من الدوافع المغرية التي أدت إلى حدوث سمسمة من اليجرات والغزوات 

، الذين جاؤوا من افريقية، أساس جنس البحر المتوسط Iberiansاألجنبية لمبالد. ويشكل اآليبيريون 
، جبال ألبرت Indo-Europeanأوروبية  -واألقوام اليندو ، Celtsمن السكان. ولقد عبر الكمت 

Pyrenees واستوطنوا في األجزاء الشمالية والغربية من شبو الجزيرة. كما أسس الفينيقيون مستعمرات ،
عمى السواحل الشرقية والجنوبية. وأخيرًا وبعد صراع طويل من أجل السيادة والتفوق سيطر الرومان 

رعان ما جوبيوا من قبل السكان المحميين، ولم يستطع الرومان إخضاع كل عمى إسبانيا، ولكنيم س
م( . وقد  ٗٔ -ق. م  ٕٚ) Augustusالقبائل في شبو الجزيرة إال في عيد اإلمبراطور أوغسطس 

، المؤرخ اليوناني في القرن األول قبل الميالد، إلى بعض القبائل التي استوطنت Straboأشار سترابو 
من مثال الغاليسيين، والكانبتريانيين، والباسك، والمشدانيين، وغيرىم، ومع ىذا، ففي بداية شبو الجزيرة، 

 التاريخ الميالدي المسيحي، اصطبغ الكثير من ىؤالء السكان بالصبغة الرومانية .
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وبرغم سيادة الرومان عمى إسبانيا لفترة طويمة، فإن الظواىر الحقيقية النحطاط سمطتيم فييا 
منذ بداية القرن الخامس الميالدي، وذلك عندما ابتدأت القبائل الجرمانية البربرية  بدت بوضوح

، المتوفى Saint Isidore of Sevilleباالستيطان في شبو الجزيرة. ويصف سانت ازيدور األشبيمي 
 ٛٓٗ، في إسبانيا عام Suevi، والسويفي Alani، واآلالن Vandalsم، استيطان الوندال  ٖٙٙعام 
 ى أنو احتالل مدمر، أدى إلى نشر الخراب في كل أنحاء البالد .م عم

ونتيجة لمحروب الكثيرة التي قامت بين ىذه القبائل الجرمانية وبين القوط الغربيين، الذين كانوا 
والوندال الذين اضطروا إلى  جنوب فرنسا، تحطمت قوة اآلالن، Gaulيسكنون في تمك الفترة في غالة 

م . ثم تمكن القوط أخيرًا من السيطرة عمى إسبانيا والتغمب  ٜٕٗافريقية في عام العبور إلى شمال 
عمى مممكة السويفي التي كانت ما تزال موجودة في الشمال الغربي من البالد، وذلك في عيد الممك 

 م( . ٙٛ٘ - ٛٙ٘) Leovigildليوفيخمد 

 
 مممكة القوط الغربيين فى إسبانيا:

ين ىي األخيرة في سمسمة ممالك البرابرة التي خمفت اإلمبراطورية كانت مممكة القوط الغربي
الرومانية، وذلك بعد أن انتيت ىذه األخيرة ككيان سياسي، واختفت من مسرح التاريخ. ولقد تمت 
عممية استيطان القوط الغربيين في إسبانيا في أواخر القرن الخامس وأوائل القرن السادس لمميالد. 

ية صغيرة فقط ضمن السكان األصميين. وال تتوفر معمومات إحصائية عنيم في ىذا وكانوا يمثمون أقم
العصر، ومع ىذا، فقد قّدر أحد المؤرخين المحدثين، أن نحوًا من مئتي ألف إلى أربعمئة ألف من 

 Hispano-Romansالرومان  -القوط استوطنوا بين كل ستة إلى تسعة ماليين من السكان االسبان 

استوطن القوط في مناطق األرياف والمدن عمى حد سواء. ولكن حتى في المدن، كان ( . ولقد ٜ)
الرومان يتغمبون عمييم بنسبة ثالثة إلى واحد، ومما ال شك فيو، أن الفرق في  -السكان االسبان 

 النسبة كان أكبر في مناطق األرياف .

 
 نظام الحكم القوطي:

عمى مبدأ االنتخاب، حيث ينتخب الممك من قبل النبالء كان نظام الحكم القوطي ممكيًا قائمًا    
ورجال الدين. وقد حاول العديد من المموك أن يقيموا نظامًا ممكيًا ثابتًا يعتمد عمى نظام الوراثة، ولكن 
محاوالتيم باءت بالفشل. وكان يفترض بالممك أن يكون من أصل قوطي نبيل ويتمتع بأخالق حسنة، 

، ولكن العادة جرت أن يتولى العرش أقوى ىؤالء بحد السيف. وكان الممك ىو ويختار من بين النبالء
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الرئيس األعمى لمجيش،ويتمتع بحق تعيين وعزل األساقفة عن مناصبيم الدينية، ويحكم مستبدًا، 
يتصرف في أمور البالد كما يشاء. وكان لمممك مجمس من النبالء لمساعدتو في الحكم، لكن المموك 

ور ولم يعد ليذا المجمس من أثر في السمطة، فكان المموك يصدرون القوانين وينفذونيا استبدوا باألم
 ويقضون في األمور كما يريدون .

 
وكانت مجالس كنيسة طميطمة ىي القوة الكبرى في الحياة السياسية والدينية في العيد القوطي.       

ربيين تجتمع بين الحين والحين لمنظر في وىذه المجالس كانت بمثابة جمعيات وطنية لمممكة القوط الغ
مسائل الدولة الكبرى. وكان أصل مجمس طميطمة دينيًا يتألف من كبار رجال الدين الكاثوليك ويعقد 

ولكن بعد اعتناق القوط لمكاثوليكية، أصبح ىذا المجمس رسميًا يعقد  لمنظر في أمور كنيستيم ورعاياىا.
بأمر من الممك، ويحضره كبار رجال الدولة، ثم تحول مع الزمن إلى مجمس سياسي وديني في آن 
واحد يصدر القوانين واألحكام في مختمف القضايا، ثم اتسع سمطانو، وأصبح محكمة عميا، وانضم 

مجمس الديني، فأصبح مجمسًا أعمى لمدولة . ومن الناحية النظرية كانت مجمس النبالء إلى ىذا ال
مجالس طميطمة قيدًا عمى سمطة الممك، أما من الناحية العممية فقد كانت سندًا ميمًا لسمطتو وبخاصة 

م، حيث أصبحت الكنيسة في إسبانيا عمى عالقة وثيقة  ٚٛ٘بعد تحول القوط إلى الكاثوليكية عام 
ي القرن السابع الميالدي، لم يكن بإمكان أي مجمس أن ينعقد إال إذا أمر الممك بذلك. بالبالط. وف

وكان األساقفة عادة يناقشون ويقرون القرارات التي تتضمنيا المسودة التي يقدميا الممك، ولم ييمموا في 
 أية قضية تعميماتو، ولم ينتقدوه بصورة مباشرة، بل كانوا ينفذون كل مطاليبو ..

 
 حوال االجتماعية في عهد القوط:األ

وفيما يخص التنظيم االجتماعي، فقد حافظ القوط عمى نفس التركيب الذي وجدوه قائمًا في 
إسبانيا أيام الرومان. وىكذا استمرت مساوئ العيد الروماني بالبقاء، وتركزت الثروة والممتمكات بيد 

ي البنية الطبقية. فالمجتمع القوطي كان مجموعة قميمة من الناس، وكان ىناك عدم مساواة كبيرة ف
األراضي والنبالء وكبار رجال الدين، والطبقة العامة،  يتألف من ثالث طبقات؛ وىم طبقة كبار مالك

وطبقة العبيد . وكان أبناء الطبقة العامة يتألفون من األحرار البسطاء الذين ينتمون إلى أصول قوطية 
ية وفي األرياف. ومن ىؤالء أيضًا، العمال في المدن والذين كانوا ورومانية، عاشوا في المناطق الحضر 

ينتظمون ضمن أصناف ونقابات، وال يحق ليم التحول عنيا أو االنتقال إلى مدينة أخرى، ومن ييرب 
منيم كان ُيجبر عمى العودة إلى مدينتو األصمية. وكانوا محرومين من االنتظام في سمك رجال الدين، 

وظفين قضائيين . وبالنسبة إلى سكان األرياف، فقد اضطر العديد منيم، نظرًا أو أن يصبحوا م
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لظروفيم االقتصادية الصعبة، إلى تسميم أراضييم إلى كبار النبالء، ورضوا بالعمل والبقاء فييا 
كمستأجرين لقاء تمتعيم بحماية النبالء. ولقد أصبح ىؤالء بالتدريج مشدودين باألرض، وارتبطت 

بأصحاب األمالك مدى الحياة، حتى أنيم تحولوا أخيرًا إلى ما يشبو األقنان. وكان من جممة عالقاتيم 
االلتزامات المفروضة عمييم أن يدفعوا عشر محاصيميم إيجارًا، إضافة إلى تأدية بعض الخدمات 

 الشخصية األخرى لمنبيل، وضريبة الرؤوس، أو الجزية .

 
من السمم االجتماعي، ويكّون ىؤالء الجماىير الغفيرة، ضحايا كل في الدرجة الدنيا  وتأتي طبقة العبيد

أنواع القير واالضطياد، وكانوا ممموكين لكبار النبالء ورجال الدين، ويستخدمون لألغراض الزراعية 
واألعمال المنزلية عمى حد سواء. ويبدو من مراجعة القوانين والتشريعات القوطية أن الظروف المعاشية 

يرة الذين كانوا يعممون في المدن، كانت أفضل من نظرائيم العمال الزراعيين. وكانت الكنيسة لمعبيد الم
االسبانية تمتمك أيضًا عددًا كبيرًا من العبيد، ولكن يتضح من تشريعات مجالس الكنيسة أن ىؤالء العبيد 

والتخمص من  عاشوا في ظروف سيئة لمغاية. وليذا فميس من الغريب أن حاول العديد منيم اليرب
عبوديتيم. ويضاف إلى ذلك أن القوط، خاصة في أواخر عيدىم، ابتدأوا بتجنيد العبيد باإلكراه 
واستخداميم في الجيش، مما أدى إلى تذمر ىؤالء وازدياد محاوالتيم في اليروب والنجاة. وقد اعترف 

العبيد اآلبقين يختبئون في  م( في بداية القرن الثامن الميالدي، بأن ٕٓٚ - ٚٛٙ) Egicaالممك أخيكا 
البالد، حيث ال تخمو منيم أية مدينة أو قرية أو حصن أو دار ريفية أو خان. وقد شرع  كل مكان من

لقاء القبض  قانونًا وضع بموجبو عقوبات صارمة عمى كل من يفشل في مطاردة العبيد الياربين، وا 
 . .عمييم

ت تتألف من أغنياء القوط الغربيين، وبقايا طبقة ، أي طبقة النبالء فكانأما الطبقة العميا    
النبالء الرومان. ويتميز أفراد ىذه الطبقة عن األحرار االعتياديين بأصميم النبيل، وامتالكيم لممزارع 
والضيع الكبيرة التي تزرع من قبل المستأجرين، وبخدمتيم في المناصب العميا في القصر وفي اإلدارة . 

تصف القرن السابع الميالدي تحكم وتدار بواسطة إدارة مشتركة من الطبقة النبيمة وكانت البالد حتى من
القوطية والرومانية. ومن المظاىر الميمة ليذا النظام، أن الطبقة النبيمة القوطية كانت مسؤولة عن 

ك القوطي السكان القوط، والطبقة النبيمة الرومانية تمارس سمطاتيا عمى السكان الرومان، بينما كان المم
وموظفوه الكبار يقررون السياسة العامة لمجميع. وكان ُمالك األراضي الرومان والقوط، وكما ىو الحال 
بالنسبة إلى الممك وكبار موظفيو أيضًا، يشرفون عمى مزارعيم بواسطة الوكالء ومديري المال في 

جدًا، بنوا ثروتيم عمى حساب مقاطعاتيم. وبصورة عامة فإن أفراد ىذه الطبقة النبيمة كانوا أغنياء 
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الطبقات الفقيرة المعدمة األخرى، وقد أفمح بعضيم في االحتفاظ بثروتو حتى بعد الفتح العربي 
 . اإلسالمي

 -كانت المسيحية ىي ديانة الغالبية العظمى من السكان. وكان االسبان : اما الحالة الدينية 
القوط الغربيون قد اعتنقوا المذىب اآلريوسي، الذي الرومان يدينون بالمذىب الكاثوليكي، بينما كان 

م . وقد عمل القوط الغربيون، منذ أياميم األولى في  ٖٚٚيقول بطبيعة المسيح البشرية، منذ سنة 
م(، عمى الفصل  ٔٓٙ - ٙٛ٘) Reccaredإسبانيا حتى تحوليم إلى الكاثوليكية في عيد ريكاريد 

رومان، فكان أبناء كل طائفة يقيمون شعائرىم بحرية تامة الكامل بين السكان القوط واالسبان ال
بمساعدة رجال الدين التابعين لممتيم، وفي كنائسيم الخاصة . وقد تبين لمممك ريكاريد أنو ال صالح 
لدولة القوط في إسبانيا ما لم تتخّمعن اآلرية وتعتنق مذىب الغالبية من سكان البالد. وىكذا فقد أعمن 

م تخميو عن اآلرية واعتناقو، ىو وأىل بيتو، لممذىب الكاثوليكي،  ٚٛ٘الديني سنة في مجمع طميطمة 
وتبعو في ىذا األمراء وكبار رجال المممكة . وىكذا توحدت الكنيسة االسبانية تحت ظل الممكية 

لعالقة القوطية. وأعقب ىذا التحول إلى الكاثوليكية اتخاذ المغة الالتينية لغة رسمية في البالد، وتوثقت ا
بالبابوية مما شجع البابوات عمى بسط نفوذىم الديني والسياسي عمى إسبانيا. وأصبحت طميطمة أسقفية 
يقيم فييا أسقف كبير يمثل البابا. وقد أيد السكان االسبان الرومان ىذا اإلجراء، ولم تتخل إسبانيا عن 

المتزاج الشعبين القوطي واآليبيري الكاثوليكية بعد ىذا التاريخ. وكانت ىذه الخطوة عاماًل فعااًل 
الروماني، ولكن ىذا االمتزاج لم يتم بشكل كامل بسبب حرص القوط عمى اعتبار أنفسيم الشعب 

 الحاكم المتميز، مما كان لو أثر بعيد عمى مصير دولة القوط في إسبانيا .

يين في شبو وباإلضافة إلى المسيحيين كان ما يزال ىناك عدد ال بأس بو من السكان الوثن
الجزيرة. وتشير التشريعات المتتالية الصادرة عن مجالس الكنيسة ومموك القوط إلى مدى االنتشار 
الواسع لموثنية، والكيانة، والعرافة، والسحر في البالد .. وكانت ىذه الممارسات قد ترسخت في معظم 

م( أن يقرر بأنو  ٜٛ٘ثالث )أرجاء إسبانيا تقريبًا، وانتعشت إلى الحد الذي دفع مجمس طميطمة ال
يتوجب عمى كل أسقف بالتعاون مع القاضي المحمي أن يحقق في انتشار الوثنية في منطقتو، ويعمل 

أو البشكنس، حسبما تسمييم المصادر العربية، من جممة  Basquesعمى مكافحتيا .. وكان الباسك 
ة لجبال ألبرت. وقد فشل األساقفة الجماعات الوثنية التي تعيش في منطقة الشمال الشرقي المتاخم

والمموك القوط في زعزعتيم عن الوثنية أو إخضاعيم طيمة العيد القوطي. وال يعرف لحد اآلن األصل 
الحقيقي ليؤالء الباسك، ولكنيم ربما كانوا من بقايا القبائل التي سكنت منطقة جبال ألبرت في عصور 

لجبميون متمرسين عمى القتال والتمرد عمى مموك القوط ما قبل التاريخ .. ولقد كان ىؤالء السكان ا
المختمفين، وظموا مصدرًا لمقالقل واالضطرابات طيمة العيد القوطي والعيود العربية اإلسالمية الالحقة. 
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بل إن انتفاضاتيم ومطالبتيم المستمرة من أجل االستقالل أو عمى األقل الحكم الذاتي، ما تزال تعكر 
 سبانية المختمفة حتى الوقت الحاضر.صفو الحكومات اال

ويعود تاريخ  عنصرًا ميمًا آخر من عناصر السكان في مممكة القوط الغربيين.لقد شكل اليهود 
استيطانيم في شبو الجزيرة إلى زمن بعيد جدًا . وكانوا ينتشرون في مناطق عديدة من البالد، لكنيم 
تركزوا بالدرجة األولى في المراكز الحضرية المتقدمة، مثل العاصمة طميطمة، وفي مناطق الجنوب، 

االقتصادية، وطرائقيم في وعمى طول ساحل البحر المتوسط في شرق إسبانيا. وتختمف حالة الييود 
الحياة في إسبانيا اختالفًا كبيرًا. فمنيم من كان يعمل بالتجارة داخل البالد وخارجيا، بينما كان اآلخرون 
فقراء ال يمتمكون أية ممتمكات . ويشير بعض المؤرخين إلى أن ممكية األرض كانت األساس الذي تقوم 

ؤالء يعيشون في قرى ويزرعون أراضييم بأيدييم، بينما عميو معيشة بعض الييود في إسبانيا، فكان ى
ولكن يبدو من التشريعات الكثيرة التي  تولى آخرون اإلشراف عمى المزارع التي يمتمكيا المسيحيون.

 تخص الييود في إسبانيا، أن فعالياتيم التجارية، كانت ميمة بقدر أىمية نشاطيم الزراعي.

غربيين حسنًا، فقد ُضّيق عمييم وعومموا معاممة غير جيدة لم يكن وضع الييود في ظل القوط ال
م( بنظر العديد من  ٕٔٙ - ٕٔٙ) Sisebutمن قبل مموك القوط المختمفين. ويعد الممك سسبت 

المؤرخين، الممك القوطي األول الذي ابتدأ بوضع القيود عمى الييود . ولكن ىذا األمر يرجع في 
ي حكم فييا ىذا الممك. فيناك تشريعات معادية لمييود منذ عيد الحقيقة إلى عيود تسبق الحقبة الت

م(، . وكذلك نصت قرارات مجمس طميطمة الثالث  ٚٓ٘ - ٗٛٗ) Alaric IIالممك أالريك الثاني 
 م( عمى إكراه الييود عمى اعتناق المسيحية، وحّرمت عمى أي ييودي أن يشتري عبدًا مسيحيًا . ٚٛ٘)

ز من ولقد ظل ىذا التشريع ساري ًا، وأعيد تطبيقو من قبل مموك القوط المتعاقبين، كما ُأيِّد وُعزِّ
وُجرد الييود من قبل الممك سسبت من العبيد  قبل مجمس الكنيسة إلى نياية العيد القوطي.

والمستأجرين، وليذا أصبح من الصعب عمييم أن يزرعوا أراضييم، أو أن يمتمكوا المزارع الكبيرة. وفي 
م( أبعد الييود عن كل وظائف الدولة، وعن تولي المزارع  ٚٛٙ - ٓٛٙ) Erwigروج عيد الممك اي

الكبيرة. لذلك فقد أجبروا عمى أن يبيعوا إلى خزينة الدولة، وبسعر محدد، عبيدىم، وأية ممتمكات سبق 
و وأن اشتروىا من المسيحيين. يضاف إلى ذلك، أنيم منعوا من مزاولة التجارة عمى مختمف أشكاليا، أ

 أن يتاجروا فيما وراء البحار .

فية وراء ىذا التضييق، أو لماذا ُمنع الييود خوال تتوافر لدينا معمومات عن الدوافع الحقيقية المت
من ممارسة أي نوع من أنواع التجارة. ولكن من المحتمل جدًا أنو كان بسبب اختالف عقيدتيم 

نات األخرى، وانغالقيم عمى أنفسيم، واستغالليم وتعاطييم الربا، أو بسبب تعالييم عمى أبناء الديا
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لغيرىم من الناحية االقتصادية. وربما كان لتآمرىم السياسي أيضًا أثر كبير عمى تشريع بعض القوانين 
المعادية ليم. وقد استطاع الييود التخمص من ىذه القوانين بسبب دفعيم لمرشوة إلى النبالء ورجال 

ا إلى حد كبير، مما دفع العديد منيم إلى االلتجاء إلى شمال أفريقيا، وغالة الدين . لكنيم مع ىذا تأثرو 
في جنوب فرنسا، كما قام بعضيم باالشتراك في بعض الحركات المناوئة لمسمطة . وقد تعرض الييود 
في عيد الممك أخيكا إلى االتيام بالتآمر مع ييود من خارج البالد لمعمل ضد المسيحيين في إسبانيا . 

رى بعض المؤرخين المحدثين، أن ىذا االتيام ما ىو إال محض خيال أو اختراع من قبل الممك حتى وي
يبرر إجراءاتو ضد الييود . ولكن ىناك من يعتقد بصحة ىذه الحادثة، ويعدىا حقيقة تاريخية، بل 

بربر بالذات اعتقد بعضيم أن الييود المقصودين بالتآمر من خارج البالد ىم من شمال أفريقيا. ومن ال
 -ربما بسبب تعاون الييود فيما بعد مع المسممين زمن الفتح-. كما ذىب آخرون إلى أبعد من ذلك 

فذكروا بأن الييود كانوا يتآمرون من أجل تسميم إسبانيا إلى العرب . وبطبيعة الحال، ال يمكن تصديق 
يا، وكانت فتوحاتيم مركزة في مثل ىذا االفتراض، ألن العرب في ذلك الوقت كانوا بعيدين عن إسبان

 المناطق المجاورة لمقيروان.
إن عدم التكافل االجتماعي الذي كان يسود في دولة القوط الغربيين، والتضييق الذي لحق بالييود، 
والظروف التعيسة التي كان يعيش في ظميا العبيد والعديد من أفراد الطبقة العامة، أدت إلى تفكك 

د حدث قبل الفتح العربي اإلسالمي إلسبانيا بسنة واحدة تقريبًا، أقوى وأقسى المجتمع وانيياره. ولق
تنافس عمى السمطة في البالد، مما زاد في حالة الضعف والتفكك، وسيل أمر القضاء عمى دولة القوط 

 الغربيين.

 
 عصر الممك غيطشة وتفرق كممة القوط:

م، الذي حاول أن يصمح األمور ويخفف  ٓٔٚ - ٕٓٚ) )ابتدأت األزمة منذ أيام الممك غيطشة
من التأثير السيء الذي تركو أبوه أخيكا، فمال إلى إنصاف الناس من استبداد نبالء القوط، وأحب في 
آخر أيامو أن يرفع القيود عن الييود، فكرىو النبالء ورجال الدين، الذين أبعدىم عن نفسو، وحرميم من 

لنبالء يثورون عميو في نواحي البالد المختمفة، وتآمر عميو أىمو، بعض امتيازاتيم، وفرق شمميم. فأخذ ا
( حاكمًا عمى طركونة وسبتمانيا. Achilaواستطاعت زوجتو أن ترغمو عمى تعيين ابنو الصبي )أخيال 

وكان ىذا التعيين حافزًا لمنبالء وكبار القوط إلى مضاعفة العمل لمقضاء عمى غيطشة ودولتو. وفي 
م، والبمد منشق عمى نفسو مفرق بين رجال الدين وكبار  ٓٔٚي غيطشة في حدود سنة ىذه األثناء توف

النبالء الطامعين. وكان أفراد البيت المالك أنفسيم من أكثر الناس انقسامًا. فقد ترك غيطشة أرممة، 
، Oppaوثالثة بنين، ىم أخيال، وألمند، وأرطباس، وأخين كان أحدىما أسقفًا ألشبيمية يدعى أبة 
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واآلخر وصيًا عمى أخيال الذي كان مرشحًا لوراثة العرش بعد أبيو. ولكن كبار القوط لم يرغبوا في 
الخضوع لصبي مثال أخيال، ىذا باإلضافة إلى عدائيم ألبيو، وتخوفيم من استبداد الوصي بالحكم . 

واالرتباك في فامتنعوا عن طاعة أخيال، واستقل بعضيم في األطراف والنواحي، وسادت حالة الفوضى 
البالد، استطاع عمى أثرىا كبار القوط وأعيانيم في طميطمة أن يوحدوا جيودىم ضد أخيال وعمو 

وما يزال أصل لذريق مختمفًا  الوصي عميو، وأن يعيدوا بالعرش إلى أحدىم ويدعى رودريكو أو لذريق.
قوط السابقين . بينما يذكر فيو، فتذكر إحدى المصادر الالتينية عمى أنو كان سميل بيت أحد مموك ال

المؤرخون العرب أنو كانا رجاًل شجاعًا، ولكنو ال ينتمي إلى بيت المموك، وأنو كان قائدًا وفارسًا .. 
ونظرًا لمظروف التي تولى فييا ىذا الممك، فقد كان في حاجة ماسة إلى األموال. فابتدأ حكمو بأن 

 Sanوسان بابمو  San Pedroيستي سان بيدرو حاول االستيالء عمى خزائن أسالفو المموك من كن

Pablo . في طميطمة 

لم تكن مشكمة لذريق الوحيدة ىي الحاجة إلى المال، بل كان عميو أيضًا أن يجابو انتشار 
الفوضى واالنقسام والفساد في المممكة. وكانت الثورات، وحركات التمرد ما تزال تعكر صفو البالد، 

، وكان العبيد ييربون في كل مناطق البالد. ويدل ىذا عمى ضعف وبشكل خاص في منطقة الباسك
لى الحد الذي وصل إليو تدىور قوتيم، ألن الغالبية العظمى من الجيش القوطي في  القوط المتأصل، وا 
أواخر القرن السابع الميالدي كانت تتألف من العبيد المجندين. وليذا فميس من الصعب عمى المرء أن 

الممك ومممكة القوط الغربيين عامة، عندما كان عمييم أن يجابيوا حماسة العرب يتخيل مصير ىذا 
والمسممين المتدفقة، وكممتيم الموحدة في سبيل نشر مبادئ الحق والعدل وتحرير الشعوب من الظمم 

 والفساد.

 

 

 

 

 المحاضرة الثانية :
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 فتح العرب إلسبانيا

 دوافع الفتح وممهداته: -أ 

عن فتح العرب إلسبانيا بمعزل عن بقية حروب التحرير التي خاضيا العرب ال يمكن الحديث 
المسممون في سبيل إعالء كممة اهلل، ونقل رسالة السماء إلى الشعوب المضطيدة التي كانت ترزح 
تحت نير القوى األجنبية كالفرس والبيزنطيين. فمقد كان لمعرب الذين وّحدىم اإلسالم غاية نبيمة في 

مت أواًل في تحرير إخوانيم العرب أينما وجدوا، وثانيًا: في تحرير الشعوب األخرى من الجيل الفتوح تمث
والوثنية والتسمط األجنبي، ثم في نشر قيم ومثل الحضارة اإلنسانية التي أنارت الدرب ليذه الشعوب، 

لعرب في شمال وساعدت عمى امتزاج الثقافات، والتجارب والخبرات، خدمة لمبشرية جمعاء. ولقد نجح ا
في كسب سكان البالد األصميين، أي البربر، إلى جانبيم،  -كما نجحوا في غيرىا من األماكن-أفريقيا 

ولو أن ذلك تأخر لفترة من الزمن بسبب تواجد القوى األجنبية المتمثمة بالبيزنطيين الذين كانت تربطيم 
لعربي إلى حين. ولكن عندما أدرك البربر عالقات مع بعض البربر الموالين ليم والذين قاوموا الفتح ا

جوىر الرسالة السامية التي يحمميا العرب، وأنيم لم يأتوا من أجل مغنم أو كسب مادي، تعاونوا معيم 
وامتزجوا بيم، ووحد اإلسالم بين االثنين، فأصبحوا قوة كبيرة في المنطقة. واعتمد العرب اعتمادًا كبيرًا 

الوالي موسى بن نصير، حيث عيد إلى زعماء من البربر بقيادة الجيوش  عمى البربر، ال سيما في عيد
اإلسالمية التي استمرت تؤدي رسالتيا في استكمال تحرير شمال أفريقيا. وبفضل ىذا التعاون الفعال 

 استطاع العرب أن يحققوا فتح إسبانيا.

م( عيد القائد  ٛٓٚىـ/ ٜٓفي بداية العقد األخير من القرن األول اليجري )في حدود سنة 
العربي موسى بن نصير إلى طارق بن زياد بتولي قيادة البربر المسممين الذين انتظموا في صفوف 
الجند العربي في منطقة المغرب األقصى، فاتخذ مدينة طنجة مقرًا لو. ولقد كان حماس ىؤالء البربر 

لطبيعة المنطقة الجغرافية، فمم يكن  إلى الجياد ونشر مبادئ اإلسالم التي جاء بيا العرب كبيرًا. ونظراً 
أمام طارق وجنده سوى التوجو بأنظارىم إلى شبو الجزيرة اآليبيرية، وال سيما أن مناطق الجنوب كانت 
صحراوية ال تشجع عمى التجارة إلييا أو التوغل فييا. يضاف إلى ذلك، أن البربر كانوا عمى اتصال 

نوا أيضًا عمى عمم تام ومعرفة أكيدة بمدى خصب شبو الجزيرة دائم مع السواحل االسبانية لقربيا، وكا
وغناىا، وعن خطورة مشاكميا االجتماعية والسياسية، التي ذكرناىا آنفًا، وضعف دولة القوط الغربيين 
بصورة عامة. ولقد شجعت ىذه العوامل العرب والمسممين عمى التفكير بفتح إسبانيا، وضميا إلى 

تحريرىا في المشرق العربي وشمال أفريقيا. أما ما يذكره بعض المستشرقين  حظيرة المناطق التي تم
المغرضين، وما يروجو بعض الكتاب من التمميح إلى أن الدوافع المادية، والغنائم، وحب التوسع ىي 
التي دفعت بالعرب إلى الفتوحات، فأمر ال يؤيده الواقع .. فمم يكن ىدف العرب الكسب المادي، بل 
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م غاية نبيمة أىم من ذلك بكثير، وأبعد تأثيرًا، أال وىي نقل مبادئ وقيم السماء السمحة إلى كانت لي
البالد المفتوحة، والجياد في سبيل اهلل من أجل تحريرىا. أما الغنائم والمكاسب، فيي تحصيل حاصل، 

د أن يستولي عمى ونتيجة طبيعية من نتائج الحروب التي كانت وما تزال تقوم بين األمم، فالغالب ال ب
مخمفات المغموب، ولو أن موقف العرب من ىذا أفضل بكثير من مواقف غيرىم من الشعوب، نتيجة 

 لنظرتيم اإلنسانية السامية.

لقد تطرقت المصادر التاريخية العربية إلى األسباب التي أدت إلى الفتح العربي اإلسالمي لشبو 
رئيس إلى وازع االنتقام الشخصي، ويسوقون عمى ذلك قصة الجزيرة اآليبيرية، ولكنيم يرجحون السبب ال

حاكم مدينة سبتة قد شجع العرب عمى الفتح  Julianأسطورية ممخصيا أن الكونت يوليان، أو جوليان 
انتقامًا لنفسو من لذريق ممك إسبانيا الذي اعتدى عمى شرف ابنتو. وتروي القصة أنو كانت لجوليان 

عمى عادة األشراف في ذلك الوقت إلى بالط طميطمة لتتعمم وتتثقف مع بنات ابنة جميمة، أرسميا جريًا 
 الممك.

وقد رآىا لذريق وسحر بجماليا، ثم حاول أن ينال منيا، ولكنيا قاومتو ورفضت، فمجأ إلى القوة واعتدى 
و إلى عمى شرفيا برغم إرادتيا. وعندما كتبت إلى أبييا بالحادث أسرع بالسفر إلى طميطمة وعاد بابنت

سبتة، وىو يضمر الشر واالنتقام. وقد دفعو حقده ىذا إلى التوجو إلى موسى بن نصير وحثو عمى فتح 
إسبانيا .. وتذكر روايات أخرى أنو سار إلى طارق بن زياد، حاكم مدينة طنجة، وأعممو برغبتو في 

 االنتقام واستعداده لمساعدة العرب في حرب القوط الغربيين .

قصة في المصادر االسبانية المعاصرة لألحداث، ولكن بمرور الزمن انتقمت ىذه وال نجد ىذه ال
. ثم Romanceroالقصة إلى القصص االسباني واألغاني الشعبية االسبانية التي تعرف باسم 

اختمطت ىذه الروايات بالتاريخ االسباني كما لو أنيا كانت حقيقة واقعة . ويختمف المؤرخون المحدثون 
صة، فمنيم من يرى أنيا صحيحة، ومنيم من يرى أنيا من اختراع القصاص . وعمى أية في ىذه الق

حال، فنحن ال نستطيع االعتماد عمييا كثيرًا في تعميل تعاون جوليان مع العرب، نظرًا لمظروف 
 السياسية التي كانت تحيط بسبتة والتي دفعتو أخيرًا إلى الوقوف مع العرب في عممية الفتح.

قة تتضارب اآلراء بشأن شخصية جوليان حاكم سبتة فيناك من يرى أنو قوطي وفي الحقي
األصل، وىناك من يرى أنو بيزنطي، أو بربري من قبيمة غمارة، ولكن معظم الروايات تتفق عمى أنو 
كان يحكم سبتة وما يجاورىا في الوقت الذي وصل فيو العرب إلى الطرف الغربي األقصى من شمال 

 Mauretania Tingitaniaلمرجح أنو كان الحاكم البيزنطي إلقميم موريطانيا الطنجية أفريقيا. ومن ا
الذي كان تابعًا لإلمبراطورية البيزنطية، ولكنو بعد تقدم العرب في شمال أفريقيا انقطعت بو األسباب 
ام عن بيزنطة، فأصبح مستقاًل في ىذه الناحية، واضطر لالتصال بالقوط في عيد الممك غيطشة، وق
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بين االثنين تعاون قوامو إرسال المؤن واالمدادات من إسبانيا إلى جوليان. ويبدو أن موت غيطشة 
واستيالء لذريق عمى العرش قد وضع حدًا ليذه العالقات الطيبة ال سيما أن جوليان كان من أصدقاء 

نو رأى أن األمور غيطشة. وليذا فمم يكن أمام جوليان إال الرضوخ لمعرب والتعاون معيم، ال سيما أ
تسير لصالح العرب والمستقبل يبشر بتفوقيم عمى القوى األخرى في المنطقة. وقد أخفق موسى بن 
نصير في أن يسيطر عمى سبتة بالقوة بسبب حصانة أسوارىا، ومقاومة جنود جوليان، فتم عقد الصمح 

رافو بالسيادة العربية، ورجع بين الطرفين. وبموجب ىذا الصمح ظل جوليان حاكمًا عمى سبتة مقابل اعت
وتذكر الحوليات الالتينية رواية أخرى مفادىا أن أوالد غيطشة ىم الذين اتصموا  موسى إلى القيروان

بالعرب ودعوىم إلى فتح إسبانيا ومساعدتيم في إعادة ممكيم المفقود، وأن الفتح العربي، ونجاحو كان 
بية أيضًا إلى مباحثات جرت في طنجة قبيل الفتح نتيجة ليذا االتصال . وتشير بعض المصادر العر 

بين طارق بن زياد وأحد أوالد غيطشة . بينما يقول آخرون أن ىذه المباحثات حدثت قبيل بدء المعركة 
الفاصمة بين طارق بن زياد وجيش القوط بوقت قصير. وذلك عندما أصبح طارق فعاًل في إسبانيا؛ 

ريق، ويؤيدوا طارقًا بجنودىم شريطة أن يضمن ليم كل فعرض أبناء غيطشة، أن يتخموا عن لذ
ممتمكات والدىم، والتي تبمغ ثالثة آالف ضيعة، وىي التي سميت فيما بعد بصفايا الممك ، وذلك بعد 
أن يخضع إسبانيا جميعيا. وال تعرض المصادر العربية األخرى لذكر أية مباحثات بين طارق بن زياد 

األمر أن ىؤالء األوالد وبعض نبالء القوط قّرروا التخمي عن لذريق في وأوالد غيطشة، بل كل ما في 
ساحة المعركة ألنيم اعتقدوا خطأ بأن العرب ال ينوون االستقرار في البالد، بل أنيم جاؤوا فقط من 
أجل الغنائم، وأنيم سيعودون بعد اندحار لذريق، ويرجع العرش إلى أسرة غيطشة . وبطبيعة الحال، 

ؤالء المؤرخين أقرب إلى الصواب، وينسجم مع طبيعة األحداث، فضاًل عن أنو يعارض فكرة فإن رأي ى
نجاح الفتح بمساعدة قوى من داخل إسبانيا، األمر الذي يروجو أعداء العرب لمتقميل من شأنيم وقوتيم، 

 . فيبالغون في دور أسرة غيطشة في مساعدة العرب، وكذلك في دور الييود، كما سنرى فيما بعد

ذا ما سممنا بأن دور أسرة غيطشة وأنصارىا قد اقتصر عمى الوقوف إلى جانب العرب بعد  وا 
عبورىم فعاًل إلى إسبانيا، فإن دور الكونت جوليان يبقى أمرًا ال يمكن إنكاره بسبب إجماع الروايات، 
عمى وجوده وموقفو من الفتح. ولكن ما ىي مصمحة جوليان من فتح العرب إلسبانيا، ال سيما أننا 

شخصي المتمثل برواية ابنتو في بالط طميطمة؛ لقد سبقت االشارة إلى العالقات استبعدنا دافع االنتقام ال
لى المساعدات التي كان يتمقاىا األول من إسبانيا. ولكن بوفاة  الطيبة بين جوليان والممك غيطشة، وا 
غيطشة ومجيء لذريق، توقفت ىذه المساعدات نتيجة النشغال األخير بمشاكمو الداخمية العصيبة. وقد 

ستاء جوليان من ىذا الموقف، وشعر بأىمية التعاون مع العرب وبشكل خاص في العبور إلى إسبانيا، ا
ألنو أدرك قوة العرب ومستقبل سيادتيم عمى المنطقة، ىذا باإلضافة إلى أنو كان من أصدقاء الممك 

طشة. وليذا فقد غيطشة، وبالتالي فيو لم يرَض عن استيالء لذريق عمى عرش إسبانيا بداًل من ورثة غي
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بدأ اتصالو بطارق بن زياد ألنو كان قريبًا منو في طنجة، أو ربما يكون طارق نفسو ىو الذي اتصل بو 
واطمع عمى رأيو في مسألة العبور إلى إسبانيا، ال سيما أننا نعمم أن دوافع العرب والمسممين، والتي 

ونوا بحاجة لمن يحثيم عمى ىذا الواجب ذكرناىا في أول الفصل، كانت قوية لمفتح والتحرير، فمم يك
 المقدس، بل ىم الذين اتخذوا بادرة الفتح بقيادة قائدىم الشجاع طارق بن زياد.

وتذكر بعض المصادر أن موسى بن نصير ىو الذي اتخذ قرار الفتح، وىم يشيرون أيضًا إلى 
طنجة والقيروان ودمشق  مراسالت تمت بيذا الشأن مع الخميفة في دمشق . ولكن ُبعد المسافات بين

تدعو المرء إلى التحفظ في قبول ىذه الرواية، وبخاصة أن العديد من المؤرخين اآلخرين يشيرون 
صراحة إلى أن عبور طارق إلى إسبانيا كان دون معرفة موسى بن نصير .. وبطبيعة الحال، فإن ىذه 

المبادئ اإلنسانية التي حمميا المسألة ليست جوىرية، ألن ىدف كل من القائدين كان حتمًا خدمة 
العرب، وتوصيميا إلى شعوب األرض األخرى، وبالتالي، فإن النتيجة واحدة، وىي فتح ىذا الجزء من 
العالم وتحريره وليس أدل عمى ىذا من مسارعة موسى بن نصير، حين سماعو بأنباء الفتح، إلى نجدة 

 ًا بالتعاون الفعال والمثمر بين القائدين.قائده طارق، والعمل عمى استكمال الفتح الذي تم أخير 

 
 خطة الفتح وحوادثه في زمن طارق بن زياد: -ب

لم يكن فتح العرب إلسبانيا مغامرة حربية ارتجالية بل كان فتحًا منظمًا مدروسًا حسب خطة ذكية 
يا، لم وضعيا القائد طارق بن زياد. فعمى الرغم من معرفتو بالوضع المتردي الذي كانت عميو إسبان

يغامر بأرواح جنوده دون اتخاذ االحتياطات الالزمة والقيام بغارة استكشافية عمى جنوب إسبانيا لجس 
النبض ومعرفة مدى مقاومة األعداء في الجانب اآلخر. وقد عيد بقيادة ىذه الحممة االستطالعية إلى 

ىـ/ آب ٜٔي رمضان سنة قائد يدعى أبو زرعة طريف ابن مالك المعافري، الذي عبر إلى األندلس ف
م . وكانت قوة طريف االستطالعية تتألف من أربعمئة راجل ومئة فارس، أبحر ىؤالء  ٓٔٚأيمول  -

 Lasعمى متن أربعة مراكب ىيئت من قبل الكونت جوليان، ونزلت عمى جزيرة تسمى بالوماس ) 

Palomasباسم طريف )  ( والتي تقع عمى الشاطئ االسباني في موضع أصبح يعرف حتى اليوم
Tarifa ولقد تكممت جيود طريف بنجاح باىر، في الجزء الجنوبي من شبو الجزيرة اآليبيرية، وقام . )

بعدة حمالت موفقة في المنطقة دون أن يالقي أية مقاومة، وأصاب كميات وافرة من الغنائم واألسالب، 
 ثم رجع إلى الشمال األفريقي .

 حممة طارق بن زياد:
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لمرضية التي حققتيا ميمة طريف شجعت طارقًا عمى المضي في خطتو بالفتح، إن النتائج ا
فقرر أن يقود بنفسو الحممة المقبمة التي كانت تتألف من اثني عشر ألف رجل من مقاتمي العرب 
والبربر المسممين. وكانت نسبة البربر المشاركين في ىذه الحممة عالية نظرًا العتناقيم اإلسالم 

الجيش. وكان معظم المقاتمين من العرب قد رجعوا إلى القيروان مع موسى بن نصير وانتظاميم في 
ولم يبَق مع طارق بن زياد إال عدد قميل من العرب من أجل أن يعمموا البربر مبادئ وتعاليم اإلسالم . 
 وُيعد عبد الممك بن عامر المعافري، الجد األعمى لممنصور بن أبي عامر، من أشير الرجال العرب
المساىمين في ىذه الحممة . ويذكر بعض المؤرخين أن جيش طارق كان يتألف أول األمر من سبعة 
آالف رجل، ثم لحقيم خمسة آالف آخرون أرسميم موسى بن نصير ، ولكن األرجح أن االثني عشر 

 ألف جندي، المذكورين أواًل، ىم الذين كانوا بإمرة طارق وبيم جميعًا عبر إلى األندلس .

ر الظروف التي رافقت عبور طارق بن زياد ونزولو عمى الشاطئ االسباني إلى أنو كان ال وتشي
بد قد أبحر من سبتة. ويمكن أن نعتمد عمى ىذه الحقيقة، ألن المصادر تذكر باستمرار أن جيش 

ان طارق تم نقمو إلى إسبانيا عمى متن مراكب تجارية قّدميا جوليان حاكم سبتة . وبطبيعة الحال فقد ك
طارق يمتمك سفنو الخاصة بو في طنجة، ىذا باإلضافة إلى السفن العربية األخرى التي كانت تنتجيا 

 دار صناعة السفن في تونس .

تجارية،  ولكن يبدو أنو أراد أن يحيط عممية نزولو بالسرية التامة، وذلك باستعمال مراكب
واالقالع من ميناء آخر، أي من سبتة. ويصف المؤرخ التونسي عبد الممك بن الكردبوس عمميات نزول 
جيش طارق إلى األندلس، فيذكر أن األخير كان يرغب في إيجاد مكان مالئم لمنزول عمى الشاطئ 

النزول في ىذا  االسباني )ربما منطقة الجزيرة الخضراء التي تقابل سبتة(. ولكن طارقًا تخمى عن
المكان عندما وجد جماعة من القوط حاولت منع نزولو، فأبحر منو لياًل إلى مكان وعر من الشاطئ. 
وقد استخدم المجاذيف وبراذع الخيول التي ألقيت عمى الصخور لتسييل عممية النزول، وبيذا ضمن 

من ليمة واحدة بسبب قمة سالمة جنوده . وقد ُنفذت ىذه العممية في الميل، وربما استغرقت أكثر 
المراكب، التي كانت مستمرة بنقل الرجال بين الشاطئين، إلى أن ىبط كل أفراد الحممة عمى األراضي 

 االسبانية بسالم.

ويجدر قبل استكمال عرض أحداث الفتح في عيد طارق أن نشير إلى القصة الشائعة التي تقول 
ئ ليقطع عمى جنوده خط الرجعة وليحفزىم عمى بأن طارقًا قد أحرق سفنو بعد نزولو إلى الشاط

االستبسال في القتال، ثم خطبتو المشيورة التي يبتدؤىا بالقول: " أييا الناس أين المفر؟ البحر من 
ورائكم والعدو أمامكم وليس لكم واهلل إال الصدق والصبر ... " . ولقد شك العديد من الكتّاب المحدثين 

ارق، ألن معظم المصادر العربية التي تحدثنا عن فتح األندلس، ال سيما في نسبة ىذين العممين إلى ط



  المحاضرة األولى      المرحمة : الثانية                   المادة : تاريخ المغرب واألندلس     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القديمة منيا، ال تذكر شيئًا عن حرق السفن والخطبة. يضاف إلى ذلك، فإن أسموب الخطبة وفصاحتيا 
ال يشجعان عمى نسبتيا إلى طارق، الذي تشير معظم الروايات إلى أنو كان من البربر. أما أسطورة 

مم تدّون إال في القرن الخامس اليجري/ الحادي عشر لمميالد، أي بعد فتح األندلس بأكثر حرق السفن ف
 من ثالثة قرون، وليذا فيي أيضًا عرضة لكثير من الريب ..

 ( ، التي اتخذتMons Calpeنزلت حممة طارق عمى صخرة تسمى جبل كالبي ) 
خالف بشأن الموعد الصحيح  اسم طارق منذ ذلك اليوم، فأصبحت تسمى بجبل طارق .. وىناك

ىـ )تبدأ في تشرين األول  ٕٜلمحممة، فيذكر بعض المؤرخين السنة التي حدث فييا الفتح فقط، أي سنة 
م(، ويثبت آخرون اليوم والشير الذي حدث فيو العبور، ومع ىذا فإن األغمبية تعتقد بأن نزول  ٓٔٚ

م .. وىذا وقت مناسب جدًا ال سيما  ٔٔٚىـ/ نيسان ٕٜطارق عمى الشاطئ االسباني حدث في رجب 
أنو يقع في موسم الربيع الذي يتميز باعتدال الجو. ولقد أقام طارق عدة أيام في الجبل الذي اتخذه 
قاعدة لعممياتو العسكرية، التي ابتدأت بفتح الجزيرة الخضراء والمناطق المجاورة من أجل السيطرة عمى 

ن اتصاالتو بشمال أفريقيا. وفي الوقت نفسو أرسمت كتيبة قوية المضيق وحماية خطوطو الخمفية وتأمي
من الجند بقيادة القائد عبد الممك بن عامر المعافري لفتح حصن قرطاجنة، الذي يقع شمال غرب جبل 
طارق. وبعد سقوط ىذا الحصن، وقعت كل المناطق المحيطة بمضيق جبل طارق بيد المسممين. 

ولية حماية الجزيرة الخضراء، يساعده في ذلك جوليان، وبيذا أصبحت وتولى عبد الممك المعافري مسؤ 
 مؤخرة جيش طارق آمنة، وسيمت خطوط اتصالو بالشمال األفريقي.

 

 كورة شذونة: معزكة

مضى عمى طارق نحو شيرين ونصف قبل أن تقع المعركة الفاصمة بينو وبين لذريق في     
. وتذكر الروايات أنو ىوجم في ىذه األثناء من قبل قائد قوطي يسمى ُتْدمير الذي لم كورة شذونة

يستطيع إعاقة تقدم جيش طارق، فأرسل إلى لذريق بطمب المساعدة الفورية . واعتمادًا عمى روايات 
ابن أخرى، فإن لذريق كان قد أرسل قوات عديدة إليقاف الجيش العربي اإلسالمي، كانت إحداىا بقيادة 

ولكنو قتل مع رجالو . وال يتوفر لدينا دليل يمكننا من أن نقطع  ()باالسبانيةBanjأخ لو يدعى بنج 
برأي جازم في صحة أحداث ىاتين الروايتين، ولكن يبدو أنو من غير المحتمل أن يقوم لذريق بإرسال 

قضاء عمى اضطرابات قوات من مكان بعيد في الشمال الشرقي من شبو الجزيرة، حيث كان مشغواًل بال
خطيرة في مقاطعة الباسك. وعمى أية حال، فما أن سمع لذريق بنزول طارق حتى رجع نحو الجنوب، 
وقام باالستعدادات الالزمة لمواجية جيش الدولة العربية، ومنيا أنو توصل إلى مصالحة أسرة غيطشة 

عربية في تقدير جيوش األعداء، فتذكر وأنصارىا لموقوف صفًا واحدًا أمام المسممين. وتبالغ الروايات ال
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وبطبيعة الحال، فإن األوضاع  بأن عدد جيش لذريق كان يتراوح بين أربعين إلى مئة ألف رجل .
السيئة التي كانت تعيشيا إسبانيا في ذلك الوقت، تجعمنا ال نميل إلى تصديق الروايات التي تبالغ كثيرًا 

وتقابل الجيشان في  كد أنو كان يفوق جيش طارق بكثير.في عدد الجيش القوطي، ومع ىذا، فمن المؤ 
كورة شذونة جنوب غرب إسبانيا، ولكن موقع المعركة الدقيق غير معروف تمامًا. وىناك العديد من 
الدراسات الحديثة بشأن المكان الذي وقعت فيو المعركة الفاصمة بين لذريق وطارق، ومصير لذريق في 

ال، فإن المستشرق االسباني سافيدرا، يرى حدوث معركتين: األولى: ىذه المعركة. وعمى سبيل المث
( ، والثانية: عندما la Janda( وبحيرة الخاندا ) Retinوقعت قرب مدينة شذونة، بين جبل رتين ) 

، حيث Salamancaىرب لذريق نحو الشمال وحارب جيش الدولة العربية بالقرب من مدينة سممنقة 
رة . ويعارض ليفي بروفنسال وغيره من المستشرقين ىذه الفكرة، ويتفقون مع قتل ودفن في منطقة مجاو 

المؤرخين العرب عمى حدوث معركة واحدة فقط بين القوط والمسممين، وقعت بالقرب من ضفاف نير 
 ، في كورة شذونة، وأن لذريق ىزم وقتل، أو فقد قرب ىذا النير .Guadaleteوادي بكة أو لكة 

ن العرب أن لذريق ىرب من ساحة القتال، وأنو قتل أو غرق في مكان ويذكر بعض المؤرخي
يدعى وادي الطين، ولكنيم لم يحددوا موقع ىذا المكان . ويعتمد الدكتور حسين مؤنس عمى التشابو 

في  Seguarالذي ىو أحد فروع نير شقورة  Guadalentinالموجود بين اسم وادي الطين، واسم 
، وليذا فيو Guadalentinنيا، فيقترح بأن وادي الطين ما ىو إال نير محافظة مرسية في شرق إسبا

يرى بأن المسممين الحقوا لذريق إلى ىذا المكان ، وىذا احتمال بعيد يصعب تصديقو، ال سيما إذا ما 
 الحظنا بعد المسافة بين شذونة في الجنوب الغربي من إسبانيا، ومحافظة مرسية في الجنوب الشرقي.

معركة الدقيق ليس لو أية أىمية جوىرية بالرغم من كثرة البحوث والمقاالت التي كتبت إن موقع ال
 ٕٛفيو. ومع ىذا فعمى الباحث أن يعترف أنو بالرغم من أن المعركة استمرت ثمانية أيام فقط )

م(، فإن معركة واسعة النطاق كيذه، سميت بعدة  ٔٔٚتموز  ٕٙ - ٜٔىـ/ ٕٜشوال  ٘ -رمضان 
فة مثل معركة البحيرة، وادي بكة؛ وادي لكة، وادي البرباط، شريش، السواني، والسواقي، ال أسماء مختم

يمكن أن نحدد ليا، كما يرى الدكتور أحمد مختار العبادي ، مكانًا واحدًا مثل جنوب مدينة شذونة أو 
ذكورة التي تقع في شمالييا، وليذا فمن المحتمل جدًا أنيا حدثت كميًا أو جزئيًا في كل ىذه المناطق الم

 كورة شذونة، فيي معركة ىذه الكورة بأسرىا .

 

 :استئناف حممة طارق إلى الشمال
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انيزم القوط الغربيون في ىذه المعركة وتفرق جمعيم، وتكبدوا خسائر فادحة، ولكن مصير 
، كما أسمفنا، لم يكن معروفًا. أما المسممون، فقد استشيد منيم ثالثة آالف رجل . ولقد كان ىدف لذريق

طارق المباشر أن يالحق فمول المنيزمين وينيي مقاومتيم قبل أن يستأنف سيره نحو الشمال. وىذا 
بأن فتح وتحرير يشير إلى أنو كان عمى عمم تام بطبيعة الموقف في إسبانيا في ذلك الوقت، وأنو أدرك 

إسبانيا بصورة كاممة ال يمكن أن يتم دون القضاء عمى قوة القوط. وقد افتتح طارق مدينة شذونة بعد 
، التي تجمع فييا فمول القوط Ecijaانتصاره عمى لذريق، ولم ُيضّيع وقتًا فأكمل سيره إلى مدينة استجة 

المدينة افتتح طارق مورور، وتدعى اآلن في محاولة لمنع المسممين من دخوليا. وفي طريقو إلى ىذه 
Moron de la Frontera في منطقة أشبيمية. وبعد ذلك عسكر قرب استجة وضرب عمييا ،

الحصار. وبعد معركة حامية حقق المسممون نصرًا آخر، بالرغم من مقتل وجرح العديد من رجاليم . 
لقوط الغربيين جدًا عندما تبين ليم أما فمول جيش القوط فقد ىربت إلى مدن أخرى، وازدادت خشية ا

عزم طارق عمى البقاء في إسبانيا، فيجروا مناطق السيول من البالد، والتجأوا إلى الجبال وبقية المدن 
ولمنع القوط من أية محاولة لتوحيد صفوفيم قرر طارق أن يزحف إلى طميطمة  الحصينة األخرى .

 لفتحها . مغيث الروميبقيادة  حممة إلى قرطبةوأرسل عاصمة القوط الغربيين. 

 فتح قرطبة:

عيد طارق إلى مغيث الرومي بقيادة الحممة المتوجية إلى قرطبة. فسار مصحوبًا بسبعمئة فارس 
من استجة بينما زحف طارق ببقية رجالو إلى طميطمة. وعندما وصل مغيث إلى ضواحي قرطبة، 

دي الكبير. وقد وجد بأن حاكم المدينة ، قرب ضفاف نيرالواSecondaعسكر في منطقة تسمى شقندة 
القوطي ما يزال ىناك ترافقو حامية مؤلفة من أربعمائة إلى خمسمئة ؤجل، أما بقية السكان فقد غادروا 
إلى طميطمة. ولكن مغيثًا أفمح في اقتحام المدينة بسبب وجود ثغرة في أسوارىا، فانسحب حاكميا مع 

، حيث ُضرب عمييم San Aciscloألسوار تدعى شنت أجمح حاميتو، وتحصنوا في كنيسة تقع خارج ا
الحصار ىناك لمدة ثالثة أشير. وعندما أيقن ىؤالء بعدم قدرتيم عمى االستمرار في المقاومة، حاول 
حاكميم اليروب إلى طميطمة، لكنو وقع في أسر مغيث، وأبيدت الحامية بأجمعيا. ثم وضع مغيث 

دارت يا، وتذكر المصادر أنو جمع كل ييود المدينة، وعيد إلييم باالشتراك ترتيبات الدفاع عن المدينة وا 
 مع المسممين بميمة الدفاع عنيا .

وتشير مصادرنا العربية إلى التعاون بين الييود والعرب أثناء فتح األندلس، وأنيم، أي العرب، 
مدينة، كانوا يعمدون إلى  كرروا ما فعموه في قرطبة مع بقية المدن االسبانية األخرى، فحين يتم فتح أية

ضم سكانيا الييود إلى جممة المدافعين عنيا .. بطبيعة الحال فإن التضييق الشديد الذي القاه الييود 
عمى يد مموك القوط الغربيين، جعميم يميمون إلى العرب والمسممين، الذين وثقوا بيم، وعامموىم معاممة 
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و. إن موقف العرب النبيل، والتسامح الذي مارسوه مع طيبة جدًا، وخمصوىم من العذاب الذي كانوا في
الييود في إسبانيا، بل في معظم المناطق التي شممتيا الدولة العربية اإلسالمية في العصور الوسطى، 
قوبل مع األسف بنكران وجحود من قبل الصييونية العالمية التي شردت أبناء العرب واغتصبت أرضيم 

 في فمسطين.

لمرء أن يتوقع بأن قصة التعاون الذي ساىم بو الييود في الفتح قد بولغ فييا ومع ىذا فعمى ا
كثيرًا، ال سيما من قبل بعض المؤرخين االسبان . والغرض من ىذا واضح، وىو محاولة التمميح إلى 
 أن العرب لم يتمكنوا من فتح إسبانيا لوال مساعدة الييود. والتآمر معيم عمى دولة القوط. وىذا بطبيعة
الحال غير صحيح كما أسمفنا في الفصل األول، ألن الييود ساعدوا العرب بعد دخوليم الفعمي إلى 

 إسبانيا، ولم يكن ىناك اتفاق سابق أو مؤامرة مدبرة لتسميم إسبانيا إلى العرب.

 فتح طميطمة وما يجاورها:

عبر الطريق الروماني القديم الذي يمر بمدينة  سار طارق من استجة في طريقو إلى طميطمة
، Mengibar. فعبر نير الوادي الكبير عند َمْنجيبار Anibal، والذي يدعى ىانيبال Jaenجيان 

وتقدم إلى الشمال . وعندما وصل إلى طميطمة، وجدىا خالية إال من بعض الييود، ووجد حاكميا قد 
ر طارق لمالحقة الياربين، مخمفًا وراءه بعض الجنود انسحب إلى مدينة أخرى خمف الجبال. وقد سا

، فوصل إلى مدينة Guadalajaraالذين تولوا مسؤولية الدفاع عن المدينة. واتخذ طريق وادي الحجارة 
التي تقع شمال شرقي مدريد  Alcala de Hanaresتسمى مدينة المائدة .، ويحتمل أنيا قمعة ىنارس 

يو مشتق من "مائدة" ثمينة صنعت من الذىب والفضة ومن معادن نفيسة الحالية .. أما اسم المائدة ف
أخرى، عثر عمييا طارق بن زياد، وىي، كما ُيروى، تعود إلى سميمان بن داود عمييما السالم . وقصة 
ن ما عثر عميو طارق ال يعدو أن يكون مذبحًا لكنيسة  المائدة كما يبدو ما ىي إال محض أسطورة وا 

ى ىذا المكان من قبل الياربين والقساوسة . وعمى أية حال، فبعد فتح قمعة ىنارس طميطمة ُحمل إل
ووادي الحجارة، غنم طارق ىذه "المائدة" مع الكثير من التحف الثمينة األخرى. ولم يستمر في التقدم 

م(،  ٔٔٚىـ )المبتدئة بتشرين األول  ٖٜإلى أبعد من ىذا المكان، بل عاد إلى طميطمة في سنة 
ضى فصل الشتاء ىناك . ومع ىذا فيناك روايات أخرى تشير إلى أنو استمر في فتوحو، فوصل إلى وق

، وما يجاورىا من مناطق ، األمر الذي يصعب تصديقو، بسبب Astorga، واسترقة Galiciaجميقية 
 اطاللة الشتاء وصعوبة تضاريس المنطقة.
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 المحاضرة الثالثة :

 بن نصير:حممة موسى  -

لقد كان رد الفعل لنجاح حممة طارق عظيمًا في شمال أفريقيا، فبعد سماعيم بالنصر الذي أحرزه 
طارق عمى لذريق في موقعة كورة شذونة، اتجو البربر إلى إسبانيا من كل صوب، وعبروا المضيق بكل 

ار في المناطق السيمة ما وقعت عميو أيدييم من قوارب ومراكب. وبعد وصوليم مباشرة، بدأوا باالستقر 
من البالد، ال سيما تمك التي ىجرىا السكان المحميون الذين ىربوا إلى القالع والحصون المنيعة . 
وعندما وصمت ىذه األنباء، وأحداث النجاح الباىر الذي حققو طارق في إسبانيا، إلى اسماع موسى بن 
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الجزيرة ليتم عمل طارق وينيي نصير في القيروان، قرر أن يزحف بجيش عربي كبير إلى شبو 
المقاومة القوطية المتبقية. وتشير إحدى الروايات إلى أن طارقًا أسرع بعد انتصاره عمى قوات القوط 
الغربيين بإشعار موسى بن نصير بالنصر الذي أحرزه، وسألو القدوم لمنجدة بإمدادات جديدة . أما 

حسد لطارق خشية أن يحصل وحده عمى شرف الروايات التي تصور عبور موسى عمى أنو نوع من ال
الفتح وغنائمو، فال نصيب ليا من الصحة، ألن طارقًا كان أحد قادة موسى وما يفتتحو فيو باسم أميره 
ولمصمحة الدولة العربية اإلسالمية التي ينتمي إلييا االثنان. يضاف إلى ذلك أن موسى بن نصير، 

ائد العظيم الذي حرر الشمال األفريقي بأسره، وجاىد في كان أعظم من أن يحسد أحد رجالو، وىو الق
سبيل نشر مبادئ الحق والعدل التي حمميا العرب إلى األمم المختمفة. إن حممة موسى بن نصير ال 
يمكن أن تفسر إال عمى ضوء المصمحة العامة التي اقتضت تثبيت الفتح وتعزيزه، ونجدة الجنود 

ادرة بالعبور إلى إسبانيا في الحممة األولى. ولما كان موسى بعيدًا في المسممين الذين اتخذوا زمام المب
القيروان، فإن تصوره عن ظروف عبور طارق ووضعو في األندلس لم يكن واضحًا تمامًا، وليذا، فقد 
كتب إليو يمومو عمى مبادرتو باليجوم دون تمقيو األوامر منو، وأرسل إليو تعميمات بعدم التحرك من 

تي ىو فييا حتى يمحق بو . ولكن طارقًا لم يستطع تنفيذ ىذا األمر بسبب المقاومة القوطية، مواقعو ال
 والجيوب التي كان ال بد من القضاء عمييا بسرعة، ال سيما في طميطمة وما يجاورىا.

م. وكان  ٕٔٚتموز  -ىـ/ حزيران  ٖٜوصل موسى بن نصير إلى األندلس في رمضان سنة 
يقدر عدده بنحو ثمانية عشر ألف رجل. وكان معظم ىؤالء من القبائل اليمنية، يرافقو جيش عربي 

وبقية العشائر العربية األخرى التي كانت موجودة فعاًل في شمال أفريقيا، وبشكل خاص في القيروان. 
وضمت الحممة أيضًا أعدادًا كبيرة من رجال قريش البارزين، الذين كانوا في مناصب القيادة، إضافة 

ى اإلداريين، ورجال الدين، وبقية القادة المحنكين من أمثال محمد بن أوس األنصاري، وحبيب بن إل
أبي عبدة الفيري، وعياش بن أخيل، وعبد الجبار بن أبي سممة الزىري، والعديد من أبناء موسى نفسو، 

 باستثناء عبد اهلل، الذي تخمف في القيروان ليتولى مسؤولية والية شمال أفريقيا .

لقد قسم موسى جيشو إلى وحدات عديدة تبمغ أكثر من عشرين وحدة، كل وحدة تحت راية. 
وكانت اثنتان من ىذه الرايات تحت قيادة موسى المباشرة، بينما تولى ابنو عبد العزيز قيادة راية ثالثة. 

عسكرت الحممة أما بقية الرايات، فكانت بقيادة قواده من قريش ومختمف العشائر العربية األخرى. وقد 
بالقرب من الجزيرة الخضراء لعدة أيام من أجل الراحة واالستعدادات العسكرية. وعندما قرر موسى 
السير، استشار قواده بشأن الطريق التي يجب سموكيا. وقد اتفق الجميع أن يبدأوا بمنطقة أشبيمية، 

وقبل أن يغادر موسى الجزيرة  وبقية األجزاء الغربية األخرى، التي لم يفتتحيا بعد طارق بن زياد.
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الخضراء، أمر بإرساء الحجر األساس لبناء مسجد ىناك تخميدًا لذكرى حممتو ىذه، سمي بمسجد 
 الرايات .

 

 خط سير حممة موسى:

لقد كان ألدالء جوليان وأعوانو دورًا كبيرًا في تعريف موسى بن نصير بالطريق الجديدة والمدن 
. Carmonaت الحممة بالقرب من شذونة، ثم زحفت شمااًل إلى قرمونة غير المفتوحة، وىكذا فقد سار 

ونظرًا لقوة ىذه المدينة وحصانتيا، كان عمى موسى أن يستعمل الحيمة في فتحيا، فأرسل إلييا بعض 
أتباع جوليان الذين أظيروا ألىل المدينة عمى أنيم أصدقاء جاؤوا فرارًا من العرب، فسمح ليم القوط 

 ة.بدخول المدين
ولكن ما إن حل الميل، حتى فتح ىؤالء األبواب لمعرب، فيجموا عمى الحراس، وفتحوا المدينة. وبعد 

، ففتحيا ، ثم سار إلى أشبيمية التي قاومت Alcala de Guadairaذلك تقدم موسى إلى قمعة رعواق 
. Bejaإلى باجة  ىجوم الجيش العربي اإلسالمي لعدة شيور، ولكنيا أخيرًا فتحت عنوة، وفرت حاميتيا

وترك موسى قوة من جنده لمدفاع عن المدينة، ثم سار إلى ماردة. وتذكر بعض الروايات األخرى، أن 
، واكشونبة Nieblaموسى لم يذىب مباشرة إلى ماردة، بل الحق فمول المنيزمين غربًا إلى لبمة 

Ocsconoba. وباجة في جنوب البرتغال ، 

، وضرب عمييا الحصار، ولكن Meridaموسى باتجاه ماردة  وبعد أن تم فتح ىذه المدن، سار
جنود القوط قاوموا اليجوم العربي اإلسالمي، مما أدى إلى سقوط بعض الشيداء في صفوف جيش 

م. وقد  ٖٔٚىـ/ تموز  ٜٗموسى. وأخيرًا وبعد مقاومة دامت عدة أشير استسممت المدينة في شوال 
لطرفين، تعيد العرب بموجبيا بعدم التعرض باألذى لمسكان رافق ىذا االستسالم عقد معاىدة بين ا

المحميين الذين يبقون في المدينة أو يغادرونيا إلى أي مكان آخر ، كما ضمنت ليم حرياتيم وكنائسيم 
وأداءىم لطقوسيم الدينية، كما ىو معروف عن التسامح العربي مع الشعوب التي يحررونيا. ومن جية 

ة لممسممين ممتمكات الذين قتموا في الحرب. والياربين من القوط إلى منطقة أخرى ضمنت ىذه المعاىد
 جميقية في الشمال الغربي من البالد.

توجو موسى بعد شير من فتح ماردة إلى طميطمة. وعندما سمع طارق بقدومو خرج ىو وقواده 
بين نيري تاجة  ،Almarazلمترحيب بو. ولقال أن المقاء بين االثنين تم في مكان يدعى المعرض 

 غربي طميطمة . Talavera، قرب طمبيرة Tietarوالتيتار 

 وقد عاتب موسى قائده عمى مباشرتو الفتح دون استشارة رئيسو األعمى، وعمى عدم
تنفيذه أوامره بالتوقف لحين وصولو إليو، ولكن طارقًا، كما يبدو، استطاع أن يبرر ما قام بو، وأن يقنع 
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لفتح، وسرعة القضاء عمى بقايا القوط من أجل توفير المناخ المالئم لمعرب موسى بوجية نظره في ا
والمسممين لالستقرار في المناطق المفتوحة. ويدل عمى ىذا، التفاىم المتبادل، والتعاون المشترك الذي 

 ساد بين القائدين خالل فتوحاتيما المشتركة المقبمة .

 فتوحات موسى وطارق المشتركة في الشمال:

القائدان إلى طميطمة، وربما تم من ىناك إرسال وفد إلى الخميفة األموي الوليد بن عبد  مضى
ىـ، تحركت القوات  ٜٗم/ ٗٔٚالممك، كانت ميمتو نقل أخبار الفتح إلى دمشق . وفي بداية ربيع عام 

فوقع  المشتركة لموسى وطارق نحو الشمال الشرقي، ففتحا سرقسطة وما يجاورىا، واستمرا في التقدم،
، Barcelona، وبرشمونة Tarragonaالعديد من المدن االسبانية األخرى بأيدييما مثل، طركونة 

( . وذكر بعض المؤرخين، ومنيم ابن حيان، أن موسى عبر ٗٙ) Huesca، ووشقة Leridaوالردة 
 ( . ويقول آخرون٘ٙ) Rhone، وتوغل في داخل فرنسا حتى بمغ نير الرون Pyreneesجبال ألبرت 

إنو أراد أن يكمل زحفو عبر أوروبا حتى يصل إلى القسطنطينية عن طريق الغرب ، ويصعب تصديق 
مثل ىذه الروايات التي تفتقر إلى األدلة التاريخية، وبخاصة أنيا لم يرد ليا ذكر في الحوليات 

 المسيحية المعاصرة لألحداث.

بو الجزيرة اآليبيرية، قرر موسى بعد فتح سرقسطة والجزء األكبر من منطقة الشمال الشرقي لش
، فقسم جيشو إلى قسمين: أسندت قيادة األول إلى Castilla la Viejaأن يفتتح مناطق قشتالة القديمة 

ومضى طارق بمحاذاة الجية الشمالية لوادي  طارق بن زياد، أما الثاني، فظل تحت إمرة موسى نفسو .
( . ٛٙ) Leon، وليون Astorga، واسترقة Amayaاية نير االبرة، فياجم منطقة الباسك، ثم افتتح أم

، وباشر بإرسال حمالت Lugoأما موسى فسار ببقية الجيش إلى الجنوب من وادي االبرة، ففتح لك 
عمى المحيط األطمسي . وفي  Pena de Pelayoصغيرة الفتتاح المناطق المجاورة حتى صخرة بالي 

ق يقومان بوضع حاميات إسالمية في المناطق المحررة، أثناء ىذه الفتوحات، كان كل من موسى وطار 
، أحد Munnuzوقد ورد ذكر إحدى ىذه الحاميات في حولية مسيحية، حيث تشير إلى أن منوسة، 

التي تقع عمى ساحل المحيط  Gijonأصدقاء طارق، كان قد ُعيد إليو بقيادة حامية مدينة خيخون 
غطت مناطق أخرى في شمال غرب شبو الجزيرة،  األطمسي . ويحتمل أن تكون فتوحات موسى قد

ولكن ال توجد لدينا أدلة مدونة عمى ذلك. وعمى أية حال، فمقد حرر كل من موسى وطارق معظم 
جميقية واالشتوريش، وتعقبا الفمول األخيرة لجيش القوط الغربيين، واضطروىا لمفرار حتى جبال كانتبريا. 

يا المقاومة القوطية، وال حاجة ليما بتتبع األعداد الضئيمة الباقية من ومن ثم اعتقد القائدان أنيما قد أني
 المنيزمين.
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 فتوحات عبد العزيز بن موسى: -د 

رافق موسى بن نصير، كما أسمفنا، العديد من أبنائو، ومن أشيرىم عبد العزيز، وعبد األعمى، 
فتح شبو الجزيرة. وعمى العموم  ومروان. ولقد لعب ىؤالء، وبشكل خاص، عبد العزيز، دورًا ىامًا في

فيناك نقص في المعمومات، وأحيانًا تناقض في الروايات التي تتعمق بذكر تواريخ وأماكن حمالت عبد 
العزيز بن موسى. لقد أرسل موسى ابنيو عبد العزيز وعبد األعمى إلى جنوب وجنوب شرق إسبانيا، 

ق بن زياد. وكان ىذا عمى األغمب بعد سقوط وذلك الستكمال فتح ىذه الجيات التي لم يمر بيا طار 
أشبيمية، عندما اتجو موسى إلى الغرب. فاستطاع عبد األعمى، وربما كان ذلك بمساعدة عبد العزيز 

( . ثم توجو عبد العزيز بعد ذلك إلى ٔٚ) Elvira، والبيرة Malagaأيضًا، أن يفتتح كاًل من مالقة 
القوطية في ىذه المنطقة في كورة تدمير، التي أسماىا شرق شبو الجزيرة، حيث تركزت المقاومة 

. والتقى عبد العزيز بحاكم ىذه Theodemirالمسممون بيذا االسم نسبة إلى أميرىا الدوق ُتْدمير 
. وكان ىذا األخير رجاًل حازمًا وذا خبرة عظيمة في تقدير األمور، Orihuelaالمقاطعة قرب أوريولة 

 ٜٗد العزيز، لكنو توصل أخيرًا إلى عقد معاىدة صمح معو في رجب عام فقاوم لفترة قصيرة ىجوم عب
م . وبموجب ىذه المعاىدة التي ذكر تفاصيميا المؤرخون العرب، حصل تدمير عمى  ٖٔٚىـ/ نيسان 

شروط مناسبة جدًا لمصمح، فقد اعترف بو العرب حاكمًا عمى سبع مدن تقع ضمن منطقتو، كما احتفظ 
يذه المدن، شريطة أن يدفع جزية سنوية تقدر بدينار ذىبي واحد، مع كميات معمومة بإدارتو الداخمية ل

من القمح، والشعير، والخل، والعسل، والزيت، لكل فرٍد حٍر مع أفراد رعيتو، أما العبيد، فتؤخذ عنيم 
نصف ىذه الكمية. وقد وافق تدمير أيضًا عمى أاّل يقوم أحد من رعيتو بتجاىل ىذه المعاىدة أو 
اإلخالل بشروطيا، وأاّل يأووا لممسممين آبقًا، وال عدوًا، وال يكتموا عنيم خبرًا يتعمق بأعدائيم. وبالمقابل 
فإنيم لن يقتموا، ولن ُيسبوا، أو ُيجّردوا من ممتمكاتيم، أو ُيفّرق بينيم وبين أوالدىم ونسائيم، وسوف 

ىذه المعاىدة من المعاىدات الفريدة في  ُيسمح ليم بممارسة شعائر دينيم، ولن ُتحرق كنائسيم. وتعدُ 
تاريخ الفتوحات العربية اإلسالمية ألنيا وصمتنا كاممة، وىي تشير بصراحة إلى مدى التسامح الذي 
تميز بو العرب إزاء الشعوب المحررة، واحترام حقيا في اإلدارة، وفي العيش بحرية ضمن المجتمع 

مور في جنوب شرق شبو الجزيرة، عاد عبد العزيز، إما وبعد إقرار األ اإلسالمي الذي أعقب الفتح.
حسب رغبتو، أو ألن والده استدعاه بسبب تمرد مدينة أشبيمية. ولقد أيدت ىذا التمرد عناصر قوطية 
جاءت من مدينتي نبمة وباجة، فياجموا الحامية العربية اإلسالمية في المدينة، وقتموا ثمانين رجاًل، وفر 

وبعد استسالم ىذه المدينة، قاد عبد   موسى الذي كان محاصرًا لمدينة ماردة.الباقون إلى معسكر 
العزيز حممة إلى أشبيمية، وتمكن من إعادة فتحيا بسيولة . ثم سار بعد ذلك إلى نبمة وباجة لتقوية 

اطق حاميتييما. وقد عاد عبد العزيز إلى أشبيمية، ومن ثم إلى ماردة، حيث تولى القيادة العامة لكل المن
المحررة في ىذه المنطقة. ويرى سافيدرا، ويؤيده في ذلك أحد المستشرقين البرتغاليين، أن عبد العزيز 
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ابتدأ من ىنا حممتو لفتح وسط البرتغال، في الوقت الذي كان فيو موسى وطارق يقومان بفتوحاتيما في 
وقممرية  Lisbon، ولشبونة Evoraالشمال، ففتح عدة مدن، وعقد معاىدات صمح مع يابرة 

Coimbra وشنترين ،Santarem (ٚ٘. ) 

وصمت إلى دمشق أنباء فتوحات موسى بن نصير وعزمو عمى التوغل بعمق في شبو الجزيرة 
، فمم يوافق الخميفة الوليد األول عمى ىذا المشروع، وخشي عمى أرواح المسممين من العواقب اآليبيرية

التي يصعب التكين بيا نتيجة لتوغل موسى البعيد في أرض األعداء. فأرسل الستدعاء كل من موسى 
لية وطارق من دمشق، وقد تمكأ موسى بن نصير في تنفيذ األمر، وذلك الستكمال فتح المناطق الشما

الغربية من البالد. ولكن الخميفة أرسل رسواًل ثانيًا يأمره بالتوقف والعودة حااًل إلى العاصمة. وتنفيذًا 
ليذا األمر، عاد موسى وطارق، أما غالبية جنودىما ففضموا البقاء في المدن واألرياف المفتوحة، حيث 

عزيز واليًا عمى األندلس، وترك معو استقروا وأقاموا منازليم . وقبل رجوعو، عين موسى ابنو عبد ال
بعض القادة العرب من أمثال حبيب بن أبي عبيدة الفيري، وزياد ابن النابغة التميمي، وغيرىما مع 
رجال عشائرىم، ليدافعوا عن البمد ويحموه. وقد اختار موسى، أشبيمية عاصمة لمبالد، وذلك بسبب 

ضًا قاعدة بحرية لمدولة العربية اإلسالمية في قربيا من البحر، ومضيق جبل طارق، كما جعميا أي
 األندلس .

م، ومعو الشيء الكثير من الغنائم واألسرى  ٗٔٚىـ/ أيمول ٜ٘غادر موسى في ذي الحجة سنة 
واليدايا الثمينة. وتروي المصادر أنو حينما اقترب من فمسطين طمب منو األمير سميمان بن عبد الممك 

لخميفة الوليد الذي كان مريضًا جدًا، وذلك من أجل أن تؤول إلى سميمان أن يتريث قمياًل لحين وفاة ا
الغنائم وشرف الفتح، ولكن موسى لم يقبل ىذا، وواصل سيره إلى دمشق فبمغيا والخميفة يحتضر . 
وعندما تولى سميمان بعد أخيو حقد عمى موسى ليذا السبب، فاضطيده، واتيمو باختالس األموال، 

رض عميو غرامة مالية كبيرة . ومع ىذا، فال يمكن لممرء أن يصدق أن سبب غضب وصادر أموالو، وف
سميمان عمى موسى، كان لو عالقة بيذه المسألة الشخصية، فيو يعود بالدرجة األولى إلى سياسة 
 موسى بن نصير أثناء فتح األندلس، وتباطئو في إطاعة أوامر الخالفة.

 د نفسو لم يقابمو مقابمة حسنة لمسبب ذاتو .ويدل عمى ىذا األمر أن الخميفة الولي

وعمى أية حال، فإن عالقة سميمان تحسنت مع موسى إلى درجة كبيرة فيما بعد، حتى أنيما ذىبا 
م . وال  ٙٔٚم أو  ٘ٔٚىـ/ ٜٛىـ أو ٜٚسوية ألداء فريضة الحج. وقد توفي موسى في الحجاز عام 

لو إلى دمشق باستثناء أن الخميفة سميمان أراد أن تتوفر لدينا معمومات عن طارق بن زياد بعد وصو 
يعينو واليًا عمى األندلس، لكنو عدل عن ىذه الفكرة، متأثرًا بنصيحة مغيث الرومي الذي أثار مخاوف 
الخميفة من نفوذ طارق واحتمال استقاللو باألندلس . وىكذا غمف الصمت والغموض نياية طارق الذي 
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ر ِمن أعظم َمن أنجبتيما األمة العربية اإلسالمية من الفاتحين الذين يعد، ىو وقائده، موسى بن نصي
ضربوا المثل في الشجاعة والحنكة السياسية والعسكرية. ولقد كان فتحيما وتحريرىما لألندلس بحق من 
معجزات قوة العرب والمسممين الموحدة، والتي أنجزت في نحو أربع سنوات ما تعجز عنو األمم في 
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