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 فتح العرب إلسبانيا

 دوافع الفتح وممهداته: -أ 

ال يمكن الحديث عن فتح العرب إلسبانيا بمعزل عن بقية حروب التحرير التي خاضيا العرب 
الشعوب المضطيدة التي كانت ترزح المسممون في سبيل إعالء كممة اهلل، ونقل رسالة السماء إلى 

تحت نير القوى األجنبية كالفرس والبيزنطيين. فمقد كان لمعرب الذين وّحدىم اإلسالم غاية نبيمة في 
الفتوح تمثمت أواًل في تحرير إخوانيم العرب أينما وجدوا، وثانيًا: في تحرير الشعوب األخرى من الجيل 

قيم ومثل الحضارة اإلنسانية التي أنارت الدرب ليذه الشعوب، والوثنية والتسمط األجنبي، ثم في نشر 
وساعدت عمى امتزاج الثقافات، والتجارب والخبرات، خدمة لمبشرية جمعاء. ولقد نجح العرب في شمال 

في كسب سكان البالد األصميين، أي البربر، إلى جانبيم،  -كما نجحوا في غيرىا من األماكن-أفريقيا 
فترة من الزمن بسبب تواجد القوى األجنبية المتمثمة بالبيزنطيين الذين كانت تربطيم ولو أن ذلك تأخر ل

عالقات مع بعض البربر الموالين ليم والذين قاوموا الفتح العربي إلى حين. ولكن عندما أدرك البربر 
نوا معيم جوىر الرسالة السامية التي يحمميا العرب، وأنيم لم يأتوا من أجل مغنم أو كسب مادي، تعاو 

وامتزجوا بيم، ووحد اإلسالم بين االثنين، فأصبحوا قوة كبيرة في المنطقة. واعتمد العرب اعتمادًا كبيرًا 
عمى البربر، ال سيما في عيد الوالي موسى بن نصير، حيث عيد إلى زعماء من البربر بقيادة الجيوش 

فريقيا. وبفضل ىذا التعاون الفعال اإلسالمية التي استمرت تؤدي رسالتيا في استكمال تحرير شمال أ
 استطاع العرب أن يحققوا فتح إسبانيا.

م( عيد القائد  8ٓ7ىـ/ 0ٓفي 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 

قة المغرب األقصى، فاتخذ مدينة طنجة مقرًا لو. ولقد كان حماس ىؤالء البربر الجند العربي في منط
إلى الجياد ونشر مبادئ اإلسالم التي جاء بيا العرب كبيرًا. ونظرًا لطبيعة المنطقة الجغرافية، فمم يكن 

ب كانت أمام طارق وجنده سوى التوجو بأنظارىم إلى شبو الجزيرة اآليبيرية، وال سيما أن مناطق الجنو 
صحراوية ال تشجع عمى التجارة إلييا أو التوغل فييا. يضاف إلى ذلك، أن البربر كانوا عمى اتصال 
دائم مع السواحل االسبانية لقربيا، وكانوا أيضًا عمى عمم تام ومعرفة أكيدة بمدى خصب شبو الجزيرة 

، وضعف دولة القوط الغربيين وغناىا، وعن خطورة مشاكميا االجتماعية والسياسية، التي ذكرناىا آنفاً 
بصورة عامة. ولقد شجعت ىذه العوامل العرب والمسممين عمى التفكير بفتح إسبانيا، وضميا إلى 
حظيرة المناطق التي تم تحريرىا في المشرق العربي وشمال أفريقيا. أما ما يذكره بعض المستشرقين 

افع المادية، والغنائم، وحب التوسع ىي المغرضين، وما يروجو بعض الكتاب من التمميح إلى أن الدو 
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التي دفعت بالعرب إلى الفتوحات، فأمر ال يؤيده الواقع .. فمم يكن ىدف العرب الكسب المادي، بل 
كانت ليم غاية نبيمة أىم من ذلك بكثير، وأبعد تأثيرًا، أال وىي نقل مبادئ وقيم السماء السمحة إلى 

 من أجل تحريرىا. أما الغنائم والمكاسب، فيي تحصيل حاصل، البالد المفتوحة، والجياد في سبيل اهلل
ونتيجة طبيعية من نتائج الحروب التي كانت وما تزال تقوم بين األمم، فالغالب ال بد أن يستولي عمى 
مخمفات المغموب، ولو أن موقف العرب من ىذا أفضل بكثير من مواقف غيرىم من الشعوب، نتيجة 

 مية.لنظرتيم اإلنسانية السا

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

ع العرب عمى الفتح حاكم مدينة سبتة قد شج Julianأسطورية ممخصيا أن الكونت يوليان، أو جوليان 
انتقامًا لنفسو من لذريق ممك إسبانيا الذي اعتدى عمى شرف ابنتو. وتروي القصة أنو كانت لجوليان 
ابنة جميمة، أرسميا جريًا عمى عادة األشراف في ذلك الوقت إلى بالط طميطمة لتتعمم وتتثقف مع بنات 

 الممك.
يا، ولكنيا قاومتو ورفضت، فمجأ إلى القوة واعتدى وقد رآىا لذريق وسحر بجماليا، ثم حاول أن ينال من

عمى شرفيا برغم إرادتيا. وعندما كتبت إلى أبييا بالحادث أسرع بالسفر إلى طميطمة وعاد بابنتو إلى 
سبتة، وىو يضمر الشر واالنتقام. وقد دفعو حقده ىذا إلى التوجو إلى موسى بن نصير وحثو عمى فتح 

رى أنو سار إلى طارق بن زياد، حاكم مدينة طنجة، وأعممو برغبتو في إسبانيا .. وتذكر روايات أخ
 االنتقام واستعداده لمساعدة العرب في حرب القوط الغربيين .

وال نجد ىذه القصة في المصادر االسبانية المعاصرة لألحداث، ولكن بمرور الزمن انتقمت ىذه 
. ثم Romanceroالتي تعرف باسم  القصة إلى القصص االسباني واألغاني الشعبية االسبانية

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

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

وفي الحقيقة تتضارب اآلراء بشأن شخصية جوليان حاكم سبتة فيناك من يرى أنو قوطي 
، ولكن معظم الروايات تتفق عمى أنو األصل، وىناك من يرى أنو بيزنطي، أو بربري من قبيمة غمارة

كان يحكم سبتة وما يجاورىا في الوقت الذي وصل فيو العرب إلى الطرف الغربي األقصى من شمال 
 Mauretania Tingitaniaأفريقيا. ومن المرجح أنو كان الحاكم البيزنطي إلقميم موريطانيا الطنجية 
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بعد تقدم العرب في شمال أفريقيا انقطعت بو األسباب  الذي كان تابعًا لإلمبراطورية البيزنطية، ولكنو
عن بيزنطة، فأصبح مستقاًل في ىذه الناحية، واضطر لالتصال بالقوط في عيد الممك غيطشة، وقام 
بين االثنين تعاون قوامو إرسال المؤن واالمدادات من إسبانيا إلى جوليان. ويبدو أن موت غيطشة 

ع حدًا ليذه العالقات الطيبة ال سيما أن جوليان كان من أصدقاء واستيالء لذريق عمى العرش قد وض
غيطشة. وليذا فمم يكن أمام جوليان إال الرضوخ لمعرب والتعاون معيم، ال سيما أنو رأى أن األمور 
تسير لصالح العرب والمستقبل يبشر بتفوقيم عمى القوى األخرى في المنطقة. وقد أخفق موسى بن 

ى سبتة بالقوة بسبب حصانة أسوارىا، ومقاومة جنود جوليان، فتم عقد الصمح نصير في أن يسيطر عم
بين الطرفين. وبموجب ىذا الصمح ظل جوليان حاكمًا عمى سبتة مقابل اعترافو بالسيادة العربية، ورجع 

وتذكر الحوليات الالتينية رواية أخرى مفادىا أن أوالد غيطشة ىم الذين اتصموا  موسى إلى القيروان
لعرب ودعوىم إلى فتح إسبانيا ومساعدتيم في إعادة ممكيم المفقود، وأن الفتح العربي، ونجاحو كان با

نتيجة ليذا االتصال . وتشير بعض المصادر العربية أيضًا إلى مباحثات جرت في طنجة قبيل الفتح 
يل بدء المعركة بين طارق بن زياد وأحد أوالد غيطشة . بينما يقول آخرون أن ىذه المباحثات حدثت قب

الفاصمة بين طارق بن زياد وجيش القوط بوقت قصير. وذلك عندما أصبح طارق فعاًل في إسبانيا؛ 
فعرض أبناء غيطشة، أن يتخموا عن لذريق، ويؤيدوا طارقًا بجنودىم شريطة أن يضمن ليم كل 

الممك ، وذلك بعد  ممتمكات والدىم، والتي تبمغ ثالثة آالف ضيعة، وىي التي سميت فيما بعد بصفايا
أن يخضع إسبانيا جميعيا. وال تعرض المصادر العربية األخرى لذكر أية مباحثات بين طارق بن زياد 
وأوالد غيطشة، بل كل ما في األمر أن ىؤالء األوالد وبعض نبالء القوط قّرروا التخمي عن لذريق في 

رار في البالد، بل أنيم جاؤوا فقط من ساحة المعركة ألنيم اعتقدوا خطأ بأن العرب ال ينوون االستق
أجل الغنائم، وأنيم سيعودون بعد اندحار لذريق، ويرجع العرش إلى أسرة غيطشة . وبطبيعة الحال، 
فإن رأي ىؤالء المؤرخين أقرب إلى الصواب، وينسجم مع طبيعة األحداث، فضاًل عن أنو يعارض فكرة 

مر الذي يروجو أعداء العرب لمتقميل من شأنيم وقوتيم، نجاح الفتح بمساعدة قوى من داخل إسبانيا، األ
 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 
نت جوليان يبقى أمرًا ال يمكن إنكاره بسبب إجماع الروايات، عبورىم فعاًل إلى إسبانيا، فإن دور الكو 

عمى وجوده وموقفو من الفتح. ولكن ما ىي مصمحة جوليان من فتح العرب إلسبانيا، ال سيما أننا 
استبعدنا دافع االنتقام الشخصي المتمثل برواية ابنتو في بالط طميطمة؛ لقد سبقت االشارة إلى العالقات 

لى المساعدات التي كان يتمقاىا األول من إسبانيا. ولكن بوفاة الطيبة بين جولي ان والممك غيطشة، وا 
غيطشة ومجيء لذريق، توقفت ىذه المساعدات نتيجة النشغال األخير بمشاكمو الداخمية العصيبة. وقد 
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، استاء جوليان من ىذا الموقف، وشعر بأىمية التعاون مع العرب وبشكل خاص في العبور إلى إسبانيا
ألنو أدرك قوة العرب ومستقبل سيادتيم عمى المنطقة، ىذا باإلضافة إلى أنو كان من أصدقاء الممك 
غيطشة، وبالتالي فيو لم يرَض عن استيالء لذريق عمى عرش إسبانيا بداًل من ورثة غيطشة. وليذا فقد 

نفسو ىو الذي اتصل بو بدأ اتصالو بطارق بن زياد ألنو كان قريبًا منو في طنجة، أو ربما يكون طارق 
واطمع عمى رأيو في مسألة العبور إلى إسبانيا، ال سيما أننا نعمم أن دوافع العرب والمسممين، والتي 
ذكرناىا في أول الفصل، كانت قوية لمفتح والتحرير، فمم يكونوا بحاجة لمن يحثيم عمى ىذا الواجب 

 م الشجاع طارق بن زياد.المقدس، بل ىم الذين اتخذوا بادرة الفتح بقيادة قائدى

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

مؤرخين اآلخرين يشيرون تدعو المرء إلى التحفظ في قبول ىذه الرواية، وبخاصة أن العديد من ال
صراحة إلى أن عبور طارق إلى إسبانيا كان دون معرفة موسى بن نصير .. وبطبيعة الحال، فإن ىذه 
المسألة ليست جوىرية، ألن ىدف كل من القائدين كان حتمًا خدمة المبادئ اإلنسانية التي حمميا 

جة واحدة، وىي فتح ىذا الجزء من العرب، وتوصيميا إلى شعوب األرض األخرى، وبالتالي، فإن النتي
العالم وتحريره وليس أدل عمى ىذا من مسارعة موسى بن نصير، حين سماعو بأنباء الفتح، إلى نجدة 

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

 
 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 
وضعيا القائد طارق بن زياد. فعمى الرغم من معرفتو بالوضع المتردي الذي كانت عميو إسبانيا، لم 

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

ىـ/ آب 0ٔقائد يدعى أبو زرعة طريف ابن مالك المعافري، الذي عبر إلى األندلس في رمضان سنة 
ل ومئة فارس، أبحر ىؤالء م . وكانت قوة طريف االستطالعية تتألف من أربعمئة راج 8ٔٓأيمول  -

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

Palomas ( والتي تقع عمى الشاطئ االسباني في موضع أصبح يعرف حتى اليوم باسم طريف )
Tarifa يرة اآليبيرية، وقام ( . ولقد تكممت جيود طريف بنجاح باىر، في الجزء الجنوبي من شبو الجز
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بعدة حمالت موفقة في المنطقة دون أن يالقي أية مقاومة، وأصاب كميات وافرة من الغنائم واألسالب، 
 ثم رجع إلى الشمال األفريقي .

 حملة طارق بن زياد:

إن النتائج المرضية التي حققتيا ميمة طريف شجعت طارقًا عمى المضي في خطتو بالفتح، 
و الحممة المقبمة التي كانت تتألف من اثني عشر ألف رجل من مقاتمي العرب فقرر أن يقود بنفس

والبربر المسممين. وكانت نسبة البربر المشاركين في ىذه الحممة عالية نظرًا العتناقيم اإلسالم 
وانتظاميم في الجيش. وكان معظم المقاتمين من العرب قد رجعوا إلى القيروان مع موسى بن نصير 

ع طارق بن زياد إال عدد قميل من العرب من أجل أن يعمموا البربر مبادئ وتعاليم اإلسالم . ولم يبَق م
وُيعد عبد الممك بن عامر المعافري، الجد األعمى لممنصور بن أبي عامر، من أشير الرجال العرب 
ة المساىمين في ىذه الحممة . ويذكر بعض المؤرخين أن جيش طارق كان يتألف أول األمر من سبع

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 .

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

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

 دار صناعة السفن في تونس .
تجارية، واالقالع من  ولكن يبدو أنو أراد أن يحيط عممية نزولو بالسرية التامة، وذلك باستعمال مراكب

ميناء آخر، أي من سبتة. ويصف المؤرخ التونسي عبد الممك بن الكردبوس عمميات نزول جيش طارق 
إيجاد مكان مالئم لمنزول عمى الشاطئ االسباني )ربما  إلى األندلس، فيذكر أن األخير كان يرغب في

منطقة الجزيرة الخضراء التي تقابل سبتة(. ولكن طارقًا تخمى عن النزول في ىذا المكان عندما وجد 
جماعة من القوط حاولت منع نزولو، فأبحر منو لياًل إلى مكان وعر من الشاطئ. وقد استخدم 

يت عمى الصخور لتسييل عممية النزول، وبيذا ضمن سالمة جنوده المجاذيف وبراذع الخيول التي ألق
. وقد ُنفذت ىذه العممية في الميل، وربما استغرقت أكثر من ليمة واحدة بسبب قمة المراكب، التي كانت 

 مستمرة بنقل الرجال بين الشاطئين، إلى أن ىبط كل أفراد الحممة عمى األراضي االسبانية بسالم.

ال عرض أحداث الفتح في عيد طارق أن نشير إلى القصة الشائعة التي تقول ويجدر قبل استكم
بأن طارقًا قد أحرق سفنو بعد نزولو إلى الشاطئ ليقطع عمى جنوده خط الرجعة وليحفزىم عمى 
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االستبسال في القتال، ثم خطبتو المشيورة التي يبتدؤىا بالقول: " أييا الناس أين المفر؟ البحر من 
و أمامكم وليس لكم واهلل إال الصدق والصبر ... " . ولقد شك العديد من الكتّاب المحدثين ورائكم والعد

في نسبة ىذين العممين إلى طارق، ألن معظم المصادر العربية التي تحدثنا عن فتح األندلس، ال سيما 
وفصاحتيا  القديمة منيا، ال تذكر شيئًا عن حرق السفن والخطبة. يضاف إلى ذلك، فإن أسموب الخطبة

ال يشجعان عمى نسبتيا إلى طارق، الذي تشير معظم الروايات إلى أنو كان من البربر. أما أسطورة 
حرق السفن فمم تدّون إال في القرن الخامس اليجري/ الحادي عشر لمميالد، أي بعد فتح األندلس بأكثر 

 من ثالثة قرون، وليذا فيي أيضًا عرضة لكثير من الريب ..

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

ىـ )تبدأ في تشرين األول  0ٕلمحممة، فيذكر بعض المؤرخين السنة التي حدث فييا الفتح فقط، أي سنة 
شير الذي حدث فيو العبور، ومع ىذا فإن األغمبية تعتقد بأن نزول م(، ويثبت آخرون اليوم وال 8ٔٓ

م .. وىذا وقت مناسب جدًا ال سيما  8ٔٔىـ/ نيسان 0ٕطارق عمى الشاطئ االسباني حدث في رجب 
أنو يقع في موسم الربيع الذي يتميز باعتدال الجو. ولقد أقام طارق عدة أيام في الجبل الذي اتخذه 

سكرية، التي ابتدأت بفتح الجزيرة الخضراء والمناطق المجاورة من أجل السيطرة عمى قاعدة لعممياتو الع
المضيق وحماية خطوطو الخمفية وتأمين اتصاالتو بشمال أفريقيا. وفي الوقت نفسو أرسمت كتيبة قوية 
ل من الجند بقيادة القائد عبد الممك بن عامر المعافري لفتح حصن قرطاجنة، الذي يقع شمال غرب جب

طارق. وبعد سقوط ىذا الحصن، وقعت كل المناطق المحيطة بمضيق جبل طارق بيد المسممين. 
وتولى عبد الممك المعافري مسؤولية حماية الجزيرة الخضراء، يساعده في ذلك جوليان، وبيذا أصبحت 

 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     
كورة شذونة. وتذكر الروايات أنو ىوجم في ىذه األثناء من قبل قائد قوطي يسمى ُتْدمير الذي لم 
يستطيع إعاقة تقدم جيش طارق، فأرسل إلى لذريق بطمب المساعدة الفورية . واعتمادًا عمى روايات 

، فإن لذريق كان قد أرسل قوات عديدة إليقاف الجيش العربي اإلسالمي، كانت إحداىا بقيادة ابن أخرى
ولكنو قتل مع رجالو . وال يتوفر لدينا دليل يمكننا من أن نقطع  ()باالسبانيةBanjأخ لو يدعى بنج 

لذريق بإرسال  برأي جازم في صحة أحداث ىاتين الروايتين، ولكن يبدو أنو من غير المحتمل أن يقوم
قوات من مكان بعيد في الشمال الشرقي من شبو الجزيرة، حيث كان مشغواًل بالقضاء عمى اضطرابات 



 المحاضرة الثانية                    المرحلة الثانية           األندلس المغرب و المادة : تاريخ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

خطيرة في مقاطعة الباسك. وعمى أية حال، فما أن سمع لذريق بنزول طارق حتى رجع نحو الجنوب، 
إلى مصالحة أسرة غيطشة  وقام باالستعدادات الالزمة لمواجية جيش الدولة العربية، ومنيا أنو توصل

وأنصارىا لموقوف صفًا واحدًا أمام المسممين. وتبالغ الروايات العربية في تقدير جيوش األعداء، فتذكر 
وبطبيعة الحال، فإن األوضاع  بأن عدد جيش لذريق كان يتراوح بين أربعين إلى مئة ألف رجل .

ال نميل إلى تصديق الروايات التي تبالغ كثيرًا  السيئة التي كانت تعيشيا إسبانيا في ذلك الوقت، تجعمنا
وتقابل الجيشان في  في عدد الجيش القوطي، ومع ىذا، فمن المؤكد أنو كان يفوق جيش طارق بكثير.

كورة شذونة جنوب غرب إسبانيا، ولكن موقع المعركة الدقيق غير معروف تمامًا. وىناك العديد من 
وقعت فيو المعركة الفاصمة بين لذريق وطارق، ومصير لذريق في الدراسات الحديثة بشأن المكان الذي 

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

، حيث Salamancaحارب جيش الدولة العربية بالقرب من مدينة سممنقة ىرب لذريق نحو الشمال و 
قتل ودفن في منطقة مجاورة . ويعارض ليفي بروفنسال وغيره من المستشرقين ىذه الفكرة، ويتفقون مع 
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 

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

في  Seguarالذي ىو أحد فروع نير شقورة  Guadalentinلطين، واسم الموجود بين اسم وادي ا
، وليذا فيو Guadalentinمحافظة مرسية في شرق إسبانيا، فيقترح بأن وادي الطين ما ىو إال نير 

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

إن موقع المعركة الدقيق ليس لو أية أىمية جوىرية بالرغم من كثرة البحوث والمقاالت التي كتبت 
 7ٕفيو. ومع ىذا فعمى الباحث أن يعترف أنو بالرغم من أن المعركة استمرت ثمانية أيام فقط )

م(، فإن معركة واسعة النطاق كيذه، سميت بعدة  8ٔٔتموز  2ٕ - 0ٔىـ/ 0ٕشوال  5 -رمضان 
أسماء مختمفة مثل معركة البحيرة، وادي بكة؛ وادي لكة، وادي البرباط، شريش، السواني، والسواقي، ال 

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

 كورة شذونة، فيي معركة ىذه الكورة بأسرىا .
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 :استئناف حملة طارق إلى الشمال

انيزم القوط الغربيون في ىذه المعركة وتفرق جمعيم، وتكبدوا خسائر فادحة، ولكن مصير 
لذريق، كما أسمفنا، لم يكن معروفًا. أما المسممون، فقد استشيد منيم ثالثة آالف رجل . ولقد كان ىدف 
طارق المباشر أن يالحق فمول المنيزمين وينيي مقاومتيم قبل أن يستأنف سيره نحو الشمال. وىذا 

أدرك بأن فتح وتحرير يشير إلى أنو كان عمى عمم تام بطبيعة الموقف في إسبانيا في ذلك الوقت، وأنو 
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 
ىذه المدينة افتتح طارق مورور، وتدعى اآلن  في محاولة لمنع المسممين من دخوليا. وفي طريقو إلى

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 . 

شية القوط الغربيين جدًا عندما تبين ليم أما فمول جيش القوط فقد ىربت إلى مدن أخرى، وازدادت خ
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 قرطبة حملة إلى وأرسل 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، 

رالوادي الكبير. وقد وجد بأن حاكم المدينة ، قرب ضفاف نيSecondaعسكر 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 Aciscloارج األسوار تدعى شنت أجمح حاميتو، وتحصنوا في كنيسة تقع خ
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 

دارتيا، وتذكر المصادر أنو جمع كل ييود المدينة، وعيد إلييم باالشتراك ترتيبات الدفاع عن المدينة و  ا 
 مع المسممين بميمة الدفاع عنيا .

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

وا فيو. إن موقف العرب النبيل، والتسامح الذي مارسوه مع طيبة جدًا، وخمصوىم من العذاب الذي كان
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.

عمى المرء أن يتوقع بأن قصة التعاون الذي ساىم بو الييود في الفتح قد بولغ فييا ومع ىذا ف
كثيرًا، ال سيما من قبل بعض المؤرخين االسبان . والغرض من ىذا واضح، وىو محاولة التمميح إلى 

طبيعة أن العرب لم يتمكنوا من فتح إسبانيا لوال مساعدة الييود. والتآمر معيم عمى دولة القوط. وىذا ب
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 طليطلة وما يجاورها:

م الذي يمر بمدينة سار طارق من استجة في طريقو إلى طميطمة عبر الطريق الروماني القدي
، 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 
خمفًا وراءه بعض الجنود انسحب إلى مدينة أخرى خمف الجبال. وقد سار طارق لمالحقة الياربين، م

، 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 

الحالية .. أما اسم المائدة فيو مشتق من "مائدة" ثمينة صنعت من الذىب والفضة ومن معادن نفيسة 
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 
طميطمة ُحمل إلى ىذا المكان من قبل الياربين والقساوسة . وعمى أية حال، فبعد فتح قمعة ىنارس 
ووادي الحجارة، غنم طارق ىذه "المائدة" مع الكثير من التحف الثمينة األخرى. ولم يستمر في التقدم 

م(،  8ٔٔىـ )المبتدئة بتشرين األول  0ٖطميطمة في سنة  إلى أبعد من ىذا المكان، بل عاد إلى
وقضى فصل الشتاء ىناك . ومع ىذا فيناك روايات أخرى تشير إلى أنو استمر في فتوحو، فوصل إلى 

، وما يجاورىا من مناطق ، األمر الذي يصعب تصديقو، بسبب Astorga، واسترقة Galiciaجميقية 
 طقة.اطاللة الشتاء وصعوبة تضاريس المن
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