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 حممة موسى بن نصير: -

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

ما وقعت عميو أيدييم من قوارب ومراكب. وبعد وصوليم مباشرة، بدأوا باالستقرار في المناطق السيمة 
من البالد، ال سيما تمك التي ىجرىا السكان المحميون الذين ىربوا إلى القالع والحصون المنيعة . 

نبا،، وأحداث النجاح الباىر الذي حققو طارق في إسبانيا، إلى اسماع موسى بن وعندما وصمت ىذه األ
نصير في القيروان، قرر أن يزحف بجيش عربي كبير إلى شبو الجزيرة ليتم عمل طارق وينيي 
المقاومة القوطية المتبقية. وتشير إحدى الروايات إلى أن طارقًا أسرع بعد انتصاره عمى قوات القوط 

بإشعار موسى بن نصير بالنصر الذي أحرزه، وسألو القدوم لمنجدة بإمدادات جديدة . أما الغربيين 
الروايات التي تصور عبور موسى عمى أنو نوع من الحسد لطارق خشية أن يحصل وحده عمى شرف 
الفتح وغنائمو، فال نصيب ليا من الصحة، ألن طارقًا كان أحد قادة موسى وما يفتتحو فيو باسم أميره 

لمصمحة الدولة العربية اإلسالمية التي ينتمي إلييا االثنان. يضاف إلى ذلك أن موسى بن نصير، و 
كان أعظم من أن يحسد أحد رجالو، وىو القائد العظيم الذي حرر الشمال األفريقي بأسره، وجاىد في 

ن نصير ال سبيل نشر مبادئ الحق والعدل التي حمميا العرب إلى األمم المختمفة. إن حممة موسى ب
يمكن أن تفسر إال عمى ضو، المصمحة العامة التي اقتضت تثبيت الفتح وتعزيزه، ونجدة الجنود 
المسممين الذين اتخذوا زمام المبادرة بالعبور إلى إسبانيا في الحممة األولى. ولما كان موسى بعيدًا في 

اضحًا تمامًا، وليذا، فقد القيروان، فإن تصوره عن ظروف عبور طارق ووضعو في األندلس لم يكن و 
كتب إليو يمومو عمى مبادرتو باليجوم دون تمقيو األوامر منو، وأرسل إليو تعميمات بعدم التحرك من 
مواقعو التي ىو فييا حتى يمحق بو . ولكن طارقًا لم يستطع تنفيذ ىذا األمر بسبب المقاومة القوطية، 

 ال سيما في طميطمة وما يجاورىا. والجيوب التي كان ال بد من القضا، عمييا بسرعة،

م. وكان  217تموز  -ىـ/ حزيران  39وصل موسى بن نصير إلى األندلس في رمضان سنة 
يرافقو جيش عربي يقدر عدده بنحو ثمانية عشر ألف رجل. وكان معظم ىؤال، من القبائل اليمنية، 

ريقيا، وبشكل خاص في القيروان. وبقية العشائر العربية األخرى التي كانت موجودة فعاًل في شمال أف
وضمت الحممة أيضًا أعدادًا كبيرة من رجال قريش البارزين، الذين كانوا في مناصب القيادة، إضافة 
إلى اإلداريين، ورجال الدين، وبقية القادة المحنكين من أمثال محمد بن أوس األنصاري، وحبيب بن 

ن أبي سممة الزىري، والعديد من أبنا، موسى نفسو، أبي عبدة الفيري، وعياش بن أخيل، وعبد الجبار ب
 باستثنا، عبد اهلل، الذي تخمف في القيروان ليتولى مسؤولية والية شمال أفريقيا .
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لقد قسم موسى جيشو إلى وحدات عديدة تبمغ أكثر من عشرين وحدة، كل وحدة تحت راية. 
نما تولى ابنو عبد العزيز قيادة راية ثالثة. وكانت اثنتان من ىذه الرايات تحت قيادة موسى المباشرة، بي

أما بقية الرايات، فكانت بقيادة قواده من قريش ومختمف العشائر العربية األخرى. وقد عسكرت الحممة 
بالقرب من الجزيرة الخضرا، لعدة أيام من أجل الراحة واالستعدادات العسكرية. وعندما قرر موسى 

التي يجب سموكيا. وقد اتفق الجميع أن يبدأوا بمنطقة أشبيمية،  السير، استشار قواده بشأن الطريق
وبقية األجزا، الغربية األخرى، التي لم يفتتحيا بعد طارق بن زياد. وقبل أن يغادر موسى الجزيرة 
الخضرا،، أمر بإرسا، الحجر األساس لبنا، مسجد ىناك تخميدًا لذكرى حممتو ىذه، سمي بمسجد 

 الرايات .
 

 ة موسى:خط سير حمم

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

، فأرسل إلييا بعض ونظرًا لقوة ىذه المدينة وحصانتيا، كان عمى موسى أن يستعمل الحيمة في فتحيا
أتباع جوليان الذين أظيروا ألىل المدينة عمى أنيم أصدقا، جاؤوا فرارًا من العرب، فسمح ليم القوط 
 بدخول المدينة.
ولكن ما إن حل الميل، حتى فتح ىؤال، األبواب لمعرب، فيجموا عمى الحراس، وفتحوا المدينة. وبعد 

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

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

Ocsconoba. وباجة في جنوب البرتغال ، 

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

م. وقد  219ىـ/ تموز  39موسى. وأخيرًا وبعد مقاومة دامت عدة أشير استسممت المدينة في شوال 
رافق ىذا االستسالم عقد معاىدة بين الطرفين، تعيد العرب بموجبيا بعدم التعرض باألذى لمسكان 

تيم وكنائسيم المحميين الذين يبقون في المدينة أو يغادرونيا إلى أي مكان آخر ، كما ضمنت ليم حريا
وأدا،ىم لطقوسيم الدينية، كما ىو معروف عن التسامح العربي مع الشعوب التي يحررونيا. ومن جية 
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أخرى ضمنت ىذه المعاىدة لممسممين ممتمكات الذين قتموا في الحرب. والياربين من القوط إلى منطقة 
 جميقية في الشمال الغربي من البالد.

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

 غربي طميطمة . Talavera، قرب طمبيرة Tietarوالتيتار 

 ى عدموقد عاتب موسى قائده عمى مباشرتو الفتح دون استشارة رئيسو األعمى، وعم
تنفيذه أوامره بالتوقف لحين وصولو إليو، ولكن طارقًا، كما يبدو، استطاع أن يبرر ما قام بو، وأن يقنع 
موسى بوجية نظره في الفتح، وسرعة القضا، عمى بقايا القوط من أجل توفير المناخ المالئم لمعرب 

لمتبادل، والتعاون المشترك الذي والمسممين لالستقرار في المناطق المفتوحة. ويدل عمى ىذا، التفاىم ا
 ساد بين القائدين خالل فتوحاتيما المشتركة المقبمة .

 فتوحات موسى وطارق المشتركة في الشمال:

، وربما تم من ىناك إرسال وفد إلى الخميفة األموي الوليد بن عبد مضى القائدان إلى طميطمة
ىـ، تحركت القوات  39م/ 219الممك، كانت ميمتو نقل أخبار الفتح إلى دمشق . وفي بداية ربيع عام 

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

( . وذكر بعض المؤرخين، ومنيم ابن حيان، أن موسى عبر 49) Huesca، ووشقة Leridaوالردة 
( . ويقول آخرون 46) Rhone، وتوغل في داخل فرنسا حتى بمغ نير الرون Pyreneesجبال ألبرت 

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

 المسيحية المعاصرة لألحداث.

، قرر موسى بعد فتح سرقسطة والجز، األكبر من منطقة الشمال الشرقي لشبو الجزيرة اآليبيرية
، 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 (46 . )، وليون Astorga، واسترقة Amayaنير االبرة، فياجم منطقة الباسك، ثم افتتح أماية 

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

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

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. 

وال حاجة ليما بتتبع األعداد الضئيمة الباقية من  ومن ثم اعتقد القائدان أنيما قد أنييا المقاومة القوطية،
 المنيزمين.

 فتوحات عبد العزيز بن موسى: -د 

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

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، 

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

( . ثم توجو عبد العزيز بعد ذلك إلى 21) Elvira، والبيرة Malagaأيضًا، أن يفتتح كاًل من مالقة 
قة في كورة تدمير، التي أسماىا شرق شبو الجزيرة، حيث تركزت المقاومة القوطية في ىذه المنط

. 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 

 39فقاوم لفترة قصيرة ىجوم عبد العزيز، لكنو توصل أخيرًا إلى عقد معاىدة صمح معو في رجب عام 
م . وبموجب ىذه المعاىدة التي ذكر تفاصيميا المؤرخون العرب، حصل تدمير عمى  219ىـ/ نيسان 

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

بينيم وبين أوالدىم ونسائيم، وسوف  فإنيم لن يقتموا، ولن ُيسبوا، أو ُيجّردوا من ممتمكاتيم، أو ُيفّرق
ُيسمح ليم بممارسة شعائر دينيم، ولن ُتحرق كنائسيم. وتعُد ىذه المعاىدة من المعاىدات الفريدة في 
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تاريخ الفتوحات العربية اإلسالمية ألنيا وصمتنا كاممة، وىي تشير بصراحة إلى مدى التسامح الذي 
رام حقيا في اإلدارة، وفي العيش بحرية ضمن المجتمع تميز بو العرب إزا، الشعوب المحررة، واحت

وبعد إقرار األمور في جنوب شرق شبو الجزيرة، عاد عبد العزيز، إما  اإلسالمي الذي أعقب الفتح.
حسب رغبتو، أو ألن والده استدعاه بسبب تمرد مدينة أشبيمية. ولقد أيدت ىذا التمرد عناصر قوطية 

ياجموا الحامية العربية اإلسالمية في المدينة، وقتموا ثمانين رجاًل، وفر جا،ت من مدينتي نبمة وباجة، ف
وبعد استسالم ىذه المدينة، قاد عبد   الباقون إلى معسكر موسى الذي كان محاصرًا لمدينة ماردة.

العزيز حممة إلى أشبيمية، وتمكن من إعادة فتحيا بسيولة . ثم سار بعد ذلك إلى نبمة وباجة لتقوية 
ييما. وقد عاد عبد العزيز إلى أشبيمية، ومن ثم إلى ماردة، حيث تولى القيادة العامة لكل المناطق حاميت

المحررة في ىذه المنطقة. ويرى سافيدرا، ويؤيده في ذلك أحد المستشرقين البرتغاليين، أن عبد العزيز 
يقومان بفتوحاتيما في  ابتدأ من ىنا حممتو لفتح وسط البرتغال، في الوقت الذي كان فيو موسى وطارق

وقممرية  Lisbon، ولشبونة Evoraالشمال، ففتح عدة مدن، وعقد معاىدات صمح مع يابرة 
Coimbra وشنترين ،Santarem (26. ) 

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

التي يصعب التكين بيا نتيجة لتوغل موسى البعيد في أرض األعدا،. فأرسل الستدعا، كل من موسى 
وطارق من دمشق، وقد تمكأ موسى بن نصير في تنفيذ األمر، وذلك الستكمال فتح المناطق الشمالية 

رسل رسواًل ثانيًا يأمره بالتوقف والعودة حااًل إلى العاصمة. وتنفيذًا الغربية من البالد. ولكن الخميفة أ
ليذا األمر، عاد موسى وطارق، أما غالبية جنودىما ففضموا البقا، في المدن واألرياف المفتوحة، حيث 
استقروا وأقاموا منازليم . وقبل رجوعو، عين موسى ابنو عبد العزيز واليًا عمى األندلس، وترك معو 

القادة العرب من أمثال حبيب بن أبي عبيدة الفيري، وزياد ابن النابغة التميمي، وغيرىما مع  بعض
رجال عشائرىم، ليدافعوا عن البمد ويحموه. وقد اختار موسى، أشبيمية عاصمة لمبالد، وذلك بسبب 

مية في قربيا من البحر، ومضيق جبل طارق، كما جعميا أيضًا قاعدة بحرية لمدولة العربية اإلسال
 األندلس .

م، ومعو الشي، الكثير من الغنائم واألسرى  219ىـ/ أيمول 36غادر موسى في ذي الحجة سنة 
واليدايا الثمينة. وتروي المصادر أنو حينما اقترب من فمسطين طمب منو األمير سميمان بن عبد الممك 

ذلك من أجل أن تؤول إلى سميمان أن يتريث قمياًل لحين وفاة الخميفة الوليد الذي كان مريضًا جدًا، و 
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، 
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فال يمكن لممر، أن يصدق أن سبب غضب وصادر أموالو، وفرض عميو غرامة مالية كبيرة . ومع ىذا، 
سميمان عمى موسى، كان لو عالقة بيذه المسألة الشخصية، فيو يعود بالدرجة األولى إلى سياسة 
 موسى بن نصير أثنا، فتح األندلس، وتباطئو في إطاعة أوامر الخالفة.

 تو .ويدل عمى ىذا األمر أن الخميفة الوليد نفسو لم يقابمو مقابمة حسنة لمسبب ذا

وعمى أية حال، فإن عالقة سميمان تحسنت مع موسى إلى درجة كبيرة فيما بعد، حتى أنيما ذىبا 
م . وال  214م أو  216ىـ/ 36ىـ أو 32سوية ألدا، فريضة الحج. وقد توفي موسى في الحجاز عام 

ن أراد أن تتوفر لدينا معمومات عن طارق بن زياد بعد وصولو إلى دمشق باستثنا، أن الخميفة سميما
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 

اإلسالمية من الفاتحين الذين  يعد، ىو وقائده، موسى بن نصير ِمن أعظم َمن أنجبتيما األمة العربية
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 

 عشرات من السنين.

 

 

 

 


