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 :النشاط الحربي لمعرب في شمال إسبانيا والتوغل في فرنسا

 
 فتوحات العرب في شمال إسبانيا وموقفهم من اإلمارات االسبانية الناشئة: -أ 

لم يتمكن طارق وموسى من استكمال فتح المناطق الشمالية الغربية من شبو الجزيرة اآليبيرية، 
إلى دمشق. ولم تتح الفرصة لعبد العزيز بن موسى في  وذلك بسبب استدعائيما من قبل الخميفة األموي

أثناء واليتو القصيرة أن يكمل ميمة والده في افتتاح المناطق الباقية. ومع ىذا، فإن المؤرخين العرب 
يذكرون بأنو قد افتتح في واليتو مدنًا كثيرة . لكنيم لم يحددوا ىذه المدن مما يشير إلى أن جيده في 

 رًا.الفتوح لم يكن كبي

وقد حاول خميفتو، أيوب بن حبيب المخمي، أن يثبِّت السمطة العربية ويطير المنطقة الشمالية 
من مقاومة القوط. ويدل عمى ذلك عنايتو بيذه المنطقة وقيامو بإنشاء بمدة أطمق عمييا اسم قمعة أيوب 

Calatayud المناطق الشمالية ، تقع إلى الشمال الشرقي من طميطمة. وعمى الرغم من ىذا، فقد ظمت
الغربية العقبة األساسية في سبيل استكمال فتح شبو الجزيرة بكامميا. وتعد ىذه األجزاء من المناطق 

القاحمة. وقد اعتقد الفاتحون أنيا ليست ذات أىمية  Asturiasالوعرة جدًا ألنيا تضم ىضاب اشتوريش 
ألن ىذا الركن الشمالي الغربي، الذي يسمى  بالنسبة إلييم فاغفموىا. وكان ىذا خطأ كبيرًا وقعوا فيو،

جميقية، أصبح موطنًا لمشراذم المنيزمة من جيش القوط الغربيين. وقد تزعم ىؤالء، كما تذكر المصادر 
العربية، زعيم يدعى بالي، اعتصم بيم في صخرة بالي. وقد اطمأن بيم المقام في ىذا المكان لبعده 

ليو بسبب مناعة ىذه الصخرة التي ىي أعمى قمم جبال عن العرب الذين عجزوا عن الوصول إ
كنتبرية. وىكذا أصبح بالي يشكل تيديدًا خطيرًا لممسممين في األندلس، وكان من الضروري أن تتخذ 

 ٖٓٔإزاءه إجراءات قوية. وقد أدرك أىل األندلس ىذا الخطر في عيد الوالي ُعنبسة بن ُسحيم الكمبي )
لذى أرسل حممة إلى ىذه المنطقة لمقضاء عمى المقاومة فييا. ولكن م(، ا ٕٙٚ - ٕٔٚىـ/  ٚٓٔ -

، وتمكن Govadongaبالي انسحب إلى المواقع الحصينة من الصخرة، وتحصن في مغارة كوفادونجا 
 من إحراز النصر عمى ىذه الحممة وقتل الكثير من أفرادىا.

، الذي كان واليًا حازمًا م( ٔٗٚ - ٖٗٚىـ/ ٖٕٔ - ٙٔٔوفي عيد عقبة بن الحجاج السمولي )
وجو اىتمامو نحو الفتوح عبر جبال ألبرت والقضاء عمى المقاومة االسبانية التي تركزت في جميقية، 

وقد استطاع عقبة أن يفتتح كل قرية  خرجت حممة إلى منطقة الشمال الغربي، وىاجمت منطقة جميقية.
نع فييا بالي مع الناجين من أنصاره. وكان من قراىا، لكنو لم يستطع السيطرة عمى الصخرة التي امت

عدد ىؤالء نحو ثالثمئة رجل. وقد حاصر المسممون ىؤالء حتى ىمك الكثير منيم من الجوع، وظل 
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عمى قيد الحياة نحو ثالثين رجاًل وعشر نساء. ويقال إن ىؤالء األفراد اقتاتوا فقط عمى العسل الذي 
ة في شقوق الصخرة. وبعد أن أعيا المسممين أمرىم، كانوا يستخرجونو من بعض المناحل المتوفر 

وصعوبة الوصول إلييم، تركوىم "وقالوا: ثالثون عمجًا ما عسى أن يكون أمرىم واحتقروىم ثم بمغ أمرىم 
والثابت عمى أي حال، كما يرى الدكتور حسين مؤنس ، أن العرب والمسممين لم  إلى أمر عظيم".

قبل بالي، أو ألنيم احتقروىم لقمة عددىم، بل ألن الفاتحين انصرفوا في يتركوا ىؤالء، ألنيم ُىزموا من 
أول أمرىم في األندلس إلى المنازعات التافية فأضعفوا أنفسيم، وأعطوا ليؤالء الرجال فرصة قيمة 
ليثبتوا مقاومتيم، ويتحولوا من مجموعة صغيرة ُمطاَرَدة إلى دولة مستقرة. وقد أدى انصراف العرب عن 

ء عمى ىذه الدولة، إلى وضع جديد في شبو الجزيرة اآليبيرية، ممخصو وجود قوتين في البالد، القضا
األولى ىي الدولة العربية اإلسالمية، والثانية، ىي القوى االسبانية. واستمر الصراع بين الطرفين إلى 

و ثمانية قرون أن انتيى في األخير لصالح القوى االسبانية، وخروج العرب من األندلس بعد مضي نح
 من دخوليم إلييا.

لم تقتصر حركة المقاومة االسبانية لمفتح العربي اإلسالمي عمى منطقة الصخرة في األشتوريش، 
بل كانت ىناك بؤر أخرى لممقاومة تركزت في جبال ألبرت، وامتدت عمى طول الساحل إلى الغرب في 

لشرقي من ىذه الجبال، تحت زعامة بْطُرة جبال كنتبرية. وقد تمركزت أول ىذه التجمعات في الطرف ا
Pedro  الذي أنشأ إمارة سميت بإمارة كنتبرية. وكان ىذا التجمع قميل األىمية في أول األمر، ولكن

أصبح لو شأن كبير، خاصة بعد زواج ألفونسو األول، ابن بطرة، من ابنة بالي. وقد كانت ىذه 
البشكنس، ىدفًا لمقوات اإلسالمية المتجية إلى جنوب  اإلمارة، ومنطقة جبال ألبرت، وبالد الباسك أو

فرنسا. فعندما سار عبد الرحمن الغافقي إلى فرنسا، اتخذ مدينة بنبمونة قاعدة لو، فاستعرض فييا جنده 
ىـ/ ٙٔٔ - ٗٔٔوحثيم عمى الجياد. وكذلك فقد ىاجم كل من عبد الممك بن قطن في واليتو األولى 

جاج السمولي بالد البشكنس ودخال العاصمة بنبمونة. وتدل ىذه م، وعقبة بن الح ٖٗٚ - ٕٖٚ
الحمالت المبكرة عمى بالد البشكنس إلى ازدياد خطرىم، خاصة بعد اندحار المسممين في معركة بالط 

م. وقد اشتدت مقاومة البشكنس في عيد آخر والة األندلس يوسف بن عبد  ٕٖٚىـ/ ٗٔٔالشيداء سنة 
ويذكر مؤلف  ان لمنجاح الذي أحرزتُو جماعة بالي في جميقية أثر عمى ذلك.الرحمن الفيري. وربما ك

كتاب أخبار مجموعة، أن أىالي بنبمونة نقضوا عيدىم مع المسممين بنقض أىل جميقية. وليذا فقد 
أرسل إلييم يوسف الفيري حممة خرجت من مدينة سرقسطة. ولكن أبناء الباسك الجبميون استطاعوا 

وىكذا ازدادت قوة المقاومة في ىذه المنطقة في أواخر  .الحممة التي كانت قميمة العدد التغمب عمى ىذه 
 عصر الوالة، واستمرت خالل عصر اإلمارة.
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 توغل العرب ونشاطهم فى جنوب فرنسا: -ب 

، وىي التي تعرف خطأ باسم البرانس، إسبانيا عن جنوب فرنسا. تفصل جبال ألبرت أو البرتات
. وىي تتألف من عدة واليات، كوالية Gaulوكانت ىذه المنطقة الجنوبية من فرنسا تسمى بغالة 

وىي عاصمة ىذه الوالية،  Narbonneسبتمانية، وتعني المقاطعة ذات المدن السبع، منيا أْرُبونة
وقية أكيتانية إلى الشمال الغربي من والية سبتمانية، وعاصمتيا وتقع د Carcassonneوقرقشونة 

لى الغرب من ىذا النير، يقع إقميم برغندية، وعاصمتو  برديل الواقعة عمى مصب نير الجارون. وا 
. وكانت المنطقة الواقعة إلى الشمال من نير الموار خاضعة لمدولة Lyonمدينة لودون أو ليون 

 الميروفنجية.

الروايات العربية إلى أن موسى بن نصير وطارق بن زياد كانا أول من عبرا جبال وتشير بعض 
ألبرت، ففتحا أراضي ومدنًا في جنوب فرنسا، ومنيا أربونة وأبنيون، وليون، حتى انتييا إلى وادي 
ل ُرودنة. وكما أسمفنا، فإن ما تذىب إليو ىذه الروايات بعيد االحتمال، وال يتوفر لدينا ما يؤيد وصو 

ىذين القائدين إلى ىذه المناطق، ال سيما ونحن نعمم أن موسى اضطر إلى عدم استكمال فتوحو في 
شبو الجزيرة اآليبيرية ذاتيا بسبب استدعاء الخميفة لو. وىناك رواية مسيحية أخرى تشير إلى أن الحر 

بال ألبرت وافتتح بن عبد الرحمن الثقفي، الوالي الذي أعقب أيوب بن حبيب المخمي، قد توغل عبر ج
إن الحر قد فتح قطمونية  R. Abdalأربونة عاصمة غالة .. ويذكر المؤرخ االسباني رامون عبد ال 

Catalonia  وبرشمونة في الشمال الشرقي من إسبانيا ووصل إلى جبال ألبرت. ولكن ال توجد أية
د ىذه الفتوحات، وليذا فمن إشارات في بقية المصادر المسيحية، أو في المصادر العربية القديمة تؤي

 الصعب التعويل عمى ما جاء في ىذه الروايات.

 الفتوح في عهد السمح بن مالك الخوالني:

تتفق معظم المصادر عمى أن نشاط حركة الفتوح عبر جبال ألبرت ابتدأ في عيد السمح بن 
لعزيز ليكون واليًا م( الذي عينو الخميفة عمر بن عبدا ٕٔٚ - 7ٔٚىـ/  ٕٓٔ - ٓٓٔمالك الخوالني )

لألندلس بداًل من الحر بن عبد الرحمن الثقفي، لنزاىتو وشدة إيمانو. وما أن استقر السمح في الوالية 
وقضى عمى بعض االضطرابات الداخمية، وأصمح األمور اإلدارية، وقام ببعض االصالحات العمرانية 

ك من أجل توحيد طاقات العرب ، حتى بادر بالنيوض إلى الفتح والجياد في جنوب فرنسا، وذل
 والمسممين في األندلس مرة أخرى وتوجيييا نحو األعداء في بالد الفرنجة.
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شرع السمح بسمسمة من الحمالت والفتوح في غالة، فسار بجيش كبير عبر منطقة سرقسطة، 
وة. ثم واجتاز جبال ألبرت إلى أن أصبح أمام أربونة عاصمة والية سبتمانية، فحاصرىا وافتتحيا عن

حّصن أسوارىا ووضع فييا وفي المدن المجاورة ليا الحاميات. ثم توغل من ىذه المدينة إلى داخل 
. وفي محاولة الفتتاح ىذه المدينة بالقوة، أحاطيا المسممون Toulouseغالة حتى وصل إلى طولوشة 

دما سمع الدوق أودو بالخنادق والمنجنيقات وسائر أدوات الحصار، حتى أوشك أىميا عمى التسميم. وعن
Eudo دوق أكيتانية، بيذا سار مسرعًا نحو المدينة، واشتبك مع الجيش العربي اإلسالمي في معركة ،

حامية بالقرب من مدينة طولوشة، أسفرت عن ىزيمة السمح واستشياده مع الكثير من رجالو )يوم عرفة 
الرحمن الغافقي، أن يقود فمول  م(. وقد استطاع مساعده، القائد عبد ٕٔٚحزيران  ٘ٔىـ/ٕٓٔسنة 

الباقين من الجيش اإلسالمي ويرجع بيم إلى أربونة، ومن ثم إلى األندلس . وعمى أثر ىذه اليزيمة 
تشجع أىالي المنطقة لخمع طاعة العرب، لكن ىؤالء كانوا ال يزالون متمكنين من أربونة، وقد جاءتيم 

 فتحيا عمى يد السمح بن مالك .نجدات من األندلس، فثبتوا في المناطق التي تم 
ولعل قربيا من البحر وسيولة تمقي المسممين  -؟وظمت أربونة قاعدة لمفتوح والجياد في جنوب فرنسا

اإلمدادات عن طريق األساطيل بداًل من عبور جبال ألبرت، ىو الذي أدى إلى تمسك المسممين بيذه 
المدن العربية، أي أنيا لطيفة الشتاء، حارة  يضاف إلى ذلك، أن مناخ أربونة يشبو مناخ -المدينة. 

القيظ لوال نسمات البحر المجاور. وتكثر فييا حاصالت المناطق الحارة مثل الكروم والتين والزيتون 
والصبير. ونتيجة ليذا، فقد ُعدت أربونة أقصى ثغور األندلس، تتجمع فييا النجدات والحمالت المتجية 

دة الجنوبية األخرى، وىي برشمونة في الشمال الشرقي من شبو الجزيرة إلى فرنسا، بعد أن تمر بالقاع
 اآليبرية .

 الفتوح فى عهد عنبسة بن سحيم الكمبي:

أقام الجنود الراجعون من الحممة عمى جنوبي فرنسا عبد الرحمن بن عبد اهلل الغافقي واليًا عمى 
صفر  - ٕٓٔقصيرة جدًا )من ذي الحجة األندلس، وكانت ىذه واليتو األولى التي لم تستمر سوى فترة 

م(، وذلك ألن عامل افريقية استبدلو بوال آخر ىو عنبسة بن  ٕٔٚآب  - ٕٔٚىـ/ حزيران  ٖٓٔ
م . وكانت األندلس تعاني من  ٕٔٚىـ/ آب  ُٖٓٔسَحيم الكمبي الذي وصل األندلس في صفر 

سبب النزاع المستمر بين القبائل االضطراب بسبب اليزيمة التي أصابت المسممين في جنوب فرنسا، وب
العربية. لذلك فقد قضى عنبسة فترة السنوات األولى من واليتو في تنظيم وتيدئة البالد. ويضاف إلى 
ذلك، أنو وجو جيوده لمقضاء عمى التمرد في جميقية، كما أشرنا إلى ذلك سابقًا. وكان عنبسة ذا حماس 

ح من قبمو. وكان يرمي إلى الحفاظ عمى منطقة غالة لمفتوح، ولمسير في الطريق التي سمكيا السم
القوطية، وحماية خطوط مواصالت العرب مع أربونة. وليذا، فمم تكد األمور تستقر لو، حتى سار 
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بجيش عظيم نحو بالد غالة، أو جنوب فرنسا، وحاول تدعيم خط الدفاع أمام أربونة. فحاصر مدينة 
لك بعد أن نزل المدافعون عن البمد عمى شروطو. فعقد معيم قرقشونة، وافتتحيا بعد فترة وجيزة، وذ

معاىدة صمح وافقوا بموجبيا عمى منح نصف المدينة وما حوليا لممسممين، وأن يدفعوا الجزية، ويطمقوا 
سراح جميع األسرى المسممين الموجودين في المدينة، وأن يمتزموا بروح ىذه المعاىدة، وذلك بمقاتمة 

حالفة أصدقائيم . واستولى عنبسة بعد ىذا عمى جميع غالة القوطية، ووصل إلى أعداء المسممين وم
، وأخذ رىائن من أىميا وأرسميم إلى برشمونة، القاعدة اإلسالمية في شمال شرق Nimesنيمس 

األندلس. ومن ىذا المكان سار المسممون حتى أدركوا نير رودنة، وصعدوا مع النير إلى نير 
م/ ربيع  ٕ٘ٚآب  ٕٕفي  Autunموا في إقميم برغندية وفتحوا مدينة أوتون الساؤون، ومن ثم توغ

ىـ . ويذكر بعض المؤرخين أن حممة عنبسة استمرت في سيرىا حتى وصمت إلى مدينة  ٚٓٔالثاني 
. Chalon، وشالون Maconوليون، وماسون  Valenceوفاالنس  Viviers، وفيفيو Uzesأوزة 

، واتجو Langresوالنجر  Bezeوبيز  Dijonومن ىناك تفرعت إلى فرعين، سار األول نحو ديجون 
، عمى بعد ثالثين Sensالثاني إلى أوتون مرة أخرى، ولم يقف تيار ىذه الحممة إال قرب بمدة سانس 

وقد عاد  كيمومترًا إلى الجنوب من باريس، وذلك بسبب تصدي أسقف سانس لممسممين ووقفو لتقدميم .
عنبسة ومن معو من الجند، وذلك بعد أن وصمتو أنباء بحدوث بعض القالقل في البالد. ولكنو لم 
يتمكن من الوصول إلى األندلس، فقد ىاجمتو في طريق العودة جموع كبيرة من الفرنج، فاستشيد نتيجة 

القائد عذرة بن عبد  م. فقام ٕ٘ٚىـ/ كانون األول  ٚٓٔلممعركة التي حدثت بين الطرفين في شعبان 
بقيادة الجيش والعودة بو  -( ٕٗ) Hodeyraأو  Hoderaوتسميو المصادر المسيحية -اهلل الفيري 

 إلى قواعده.وىو الذي خمف عنبسة عمى والية األندلس.

، والدليل عمى ىذا أنو لم يضع ؟ويبدو أن حممة عنبسة لم تكن ترمي إلى الفتح المنظم الثابت
المدن التي افتتحيا، ولم يعمل عمى استقرار المسممين في ىذه المدن. وىذا يشير الحاميات في بعض 

إلى أن حممتو لم تكن سوى حممة سريعة بعيدة المدى، قصد منيا االستطالع والتعرف إلى البالد تمييدًا 
حد لفتوحات الحقة. "ولو استقر عنبسة في ليون مثاًل"، كما يقول أحد المؤرخين المحدثين، "أو في أ

مراكز غالة الوسطى لكان في إمكاننا أن نقرر أنو فتح جنوبي غالة ووسطيا، أما وقد عاد أدراجو بعد 
أن سار نحو ألف ميل شمالي قرطبة فال نستطيع القول إال أن حممتو الرائعة تمك لم تكن أكثر من غارة 

لكمبي ينفرد بين الفاتحين سريعة طويمة أتت بمغانم وفيرة ... وميما يكن األمر فإن عنبسة بن سحيم ا
المسممين بيذا الفخر، فخر الوصول برايات اإلسالم إلى قمب أوروبا الغربية، ولم يدرك ىذا الشأو بعد 

 ذلك فاتح مسمم آخر" .



 الرابعةالمادة : تاريخ المغرب واألندلس           المرحمة الثانية                     المحاضرة 

 ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ونالحظ عمى حممة عنبسة أيضًا أنيا بعد أن فتحت قرقشونة لم تستمر باالتجاه إلى طولوشة في 
إلى إقميم بروفانس وبرغندية. ويرجع السبب في ذلك كما يرى  مقاطعة أكيتانية، بل عدلت عن ذلك

بعض الكتّاب المحدثين إلى قيام عالقات صداقة بين المسممين وبين الدوق أودو، دوق اكيتانية، الذي 
كان في ذلك الوقت يخشى بأس الدولة الميروفنجية، وحاجب ممكيا شارل مارتل، صاحب األمر في 

ذا األخير َيْنُفس عمى الدوق أودو مكانتو ويتمنى إزالتو عن والية أكيتانية. ىذه الدولة آنذاك. وكان ى
وتربط المصادر الالتينية صداقة الدوق أودو بحاكم شرطانية، منوسة البربري، فتذىب إلى أن الدوق 
أودو صاىر منوسة وزوَّجو من إحدى بناتو لكي يأمنو عمى بالده .. وليذا فعند قدوم المسممين بقيادة 
عنبسة لم يسر لحربيم كما فعل أيام السمح بن مالك، ولم يحاول أن يياجميم من الخمف بعد أن تركوا 
بالده، بل سيل ليم السير في مقاطعة برغندية، فساروا حتى قاربوا نير السين. وليذا فقد انصرف 

ن من ينفي وقوع العرب عن بالده، ألنو كان حميفيم .. ومن الجدير بالذكر أن ىناك من الكتاب اآلخري
مثل ىذه الصالت بين العرب والمسممين وبين الدوق أودو، وينفون أيضًا تعاون منوسة مع ىذا الدوق، 
وعدائو لبعض الوالة من أمثال عبد الرحمن بن عبد اهلل الغافقي. بل إنيم ينكرون أصاًل وجود شخص 

د يكون تحريفًا السم مكان. وال باسم منوسة، معتمدين في ذلك عمى أن ىذا االسم ليس لشخص، إنما ق
تخفى، بطبيعة الحال، الدوافع النبيمة التي تحمل ىؤالء الباحثين عمى ىذا الرأي، وىي محاولة التصدي 
لبعض المؤرخين المسيحيين المتعصبين والمستشرقين الذين استغموا ىذه القصة أكثر مما يجب لمنيل 

ومع ىذا يبدو من الصعب إنكار وجود شخصية من المسممين وتشويو فتوحاتيم في جنوب فرنسا. 
الالتينية أو ماتسمى بحولية أزيدور  ٗ٘ٚمنوسة، الذي ورد اسمو ودوره صراحة في حولية سنة 

 الباجي، المعاصرة لتمك الحقبة، والتي تتميز بعدم تحيز مؤلفيا وموضوعيتو في سرد األحداث.

. وىذا أمر عذرة بن عبد اهلل الفيريلموالي ال تذكر المصادر العربية أية أعمال حربية أو فتوح 
 - ٕٙٚىـ/ كانون الثاني  ٚٓٔشوال  - ٚٓٔطبيعي ألن مدة والية عذرة كانت قصيرة جدًا )شعبان 

م(. أما المصادر المسيحية فتنسب إليو القيام بأعمال حربية خطيرة، فتذكر أن النجدات  ٕٙٚآذار 
دة، فاستعرت الحرب من جديد، وأخذ المسممون يوجيون جاءت من األندلس إلى عذرة بعد توليو القيا

، بالدمار والتخريب Reinaudحمالتيم نحو كل صوب. واتسمت ىذه الحمالت، عمى حد زعم رينو 
والعيث في المناطق التي توجيت إلييا . وىذه الروايات مألى بالمبالغات عما تسميو مساوئ العرب 

النواحي. فميس من المعقول أن المسممين لم يفعموا في جنوب والمسممين ومظالميم التي أنزلوىا بيذه 
فرنسا غير التخريب وحرق األديرة والكنائس، بينما الثابت عنيم أنيم لم يفعموا ىذه األمور قبل ذلك في 
سبانيا، وكل ىذه األماكن كانت غاصة  أثناء تحريرىم لمعراق وبالد الشام ومصر وشمال أفريقيا وا 

. فما الذي حصل حتى غّير المسممين وقمب حاليم ومعاممتيم لمشعوب المفتوحة في باألديرة والكنائس
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جنوب فرنسا؟ الواقع لم يحصل شيء، ولم يتغير المسممون، ولكن حقد المؤرخين المسيحيين المتعصبين 
ىو الذي صّور ليم نسبة كل حرق وتخريب حصل في المنطقة إلى المسممين، عممًا أن العصر كمو 

وضى واضطراب وحروب بين النصارى أنفسيم في ىذه الجيات من غالة عمى وجو كان عصر ف
ذا نحن قارّنا المسممين "، عمى حد تعبير أحد الكتّاب العرب المنصفين، " بالشعوب  الخصوص. " وا 
التي كانت تسود غالة في ذلك الحين، من فرنجة وقوط غربيين وقوط شرقيين وبرغنديين ومن إلييم، 

مسممين كانوا أعظميم حضارة وأبعدىم عن النيب والتخريب. وميما بحثنا في حوليات ذلك لتبينا أن ال
العصر فمن نجد بين من ظيروا عمى مسرح الحوادث في غالة خالل النصف األول من القرن الثامن 

 الميالدي رجااًل نستطيع أن نقارنيم بالسمح بن مالك أو عنبسة بن سحيم أو عبد الرحمن الغافقي ".

عمى أية حال، فال يمكن أن تكون الحمالت والنشاط الحربي لممسممين في ىذه الحقبة إال و 
سمسمة من الجيود التي قام بيا المستقرون منيم في منطقة سبتمانية من أجل تثبيت أقداميم في ىذه 

ندلس سنة الجيات. أما الجياد والفتح الحقيقي فمم يبدأ إال بتولي عبد الرحمن بن عبد اهلل الغافقي األ
م، وىي واليتو الثانية. وكان قد تولى األندلس، بعد عزل عذرة بن عبد اهلل الفيري عدة  ٖٓٚىـ/ ٕٔٔ

والة لم يقم أحدىم بعبور جبال ألبرت الستئناف الفتح، وىم يحيى بن سممة الكمبي وحذيفة بن األحوص 
ومحمد بن عبد اهلل األشجعي،  األشجعي، وعثمان بن أبي نسعة الخثعمي، والييثم بن عبيدة الكناني،

 ولم تتجاوز مدة حكم كل من ىؤالء، باستثناء يحيى بن سممة الذي حكم أكثر من سنتين، عدة شيور .

 الفتوح في عهد عبد الرحمن الغافقي:

كان عبد الرحمن الغافقي من العرب البمديين، أي الذين دخموا األندلس مع حممتي طارق وموسى 
ن القادة األكفاء الذين ساىموا في حمالت الفتح في جنوب فرنسا، وقاد المسممين واستقروا فييا. وىو م

بسالم إلى األندلس بعد استشياد السمح بن مالك في معركة طولوشة. ويبدو من إجماع عرب األندلس 
 عمى تقديره أنو كان نزييًا مؤمنًا سميم اإليمان، حريصًا عمى تطبيق الشريعة فيما يخص توزيع الغنائم
عمى الجنود. وكان عبد الرحمن يعد من التابعين، ومن رواة الحديث النبوي الشريف، فقد ورد في 
ترجمتو أنو روى عن عبد اهلل بن عمر بن الخطاب ، وليذا كان محل احترام صمحاء المسممين، فضاًل 

ال نجد معمومات  عن جنده، لعدالتو في تقسيم الغنائم، وعدم رغبتو في حطام الدنيا. ومما يؤسف لو أننا
مفّصمة عن عبد الرحمن وعيده في المصادر العربية، وكل ما ىناك أخبار مقتضبة عن حممتو عمى 
جنوب فرنسا، ولعل السبب في ذلك يعود إلى اليزيمة التي حمت بالمسممين في معركة بالط الشيداء، 

لمعركة األليمة التي خسرىا فاكتفت المصادر العربية باإلشارات الموجزة العابرة إلى ىذا القائد وا
المسممون. ومن جية أخرى تسيب المصادر المسيحية في الحديث عنو، وعن الحممة التي قادىا إلى 
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فرنسا، كما تشير أيضًا إلى توتر العالقات بين عبد الرحمن الغافقي، والقائد البربري المسمم، منوسة، 
ن ىذا األخير التمرد عمى السمطة، بعد ازدياد الذي كان يحكم في منطقة شرطانية في الشمال. فقد أعم

التوتر بين العرب والبربر في كل منشمال أفريقيا واألندلس. وتزعم المصادر الالتينية، أن منوسة عقد 
الصمح مع الفرنجة، ووثق عالقتو معيم، دون استشارة الوالي في قرطبة. وليذا فبعد سماع الغافقي 

قات القائمة بينو وبين الدوق أودو، دوق أكيتانية، أرسل حممة بالموقف المعادي لمنوسة، وبالعال
 عسكرية نجحت في القضاء عمى التمرد، وقتمت منوسة .

وبعد أن نظم عبد الرحمن الغافقي البالد، وقضى عمى االضطرابات الداخمية، تييأ       
ويبدو أن عبد الرحمن لمجابية تحدي الفرنجة وتيديدىم لمحكم العربي اإلسالمي في غالة القوطية. 

، فيو من طراز الفاتحين الذين يرسمون خطة الفتح الثابت ؟الغافقي كان يختمف عمن سمفو من الوالة
المستقر. فمن جممة األسباب التي دعتو إلى استئناف الحمالت عمى فرنسا، ىو العمل عمى تأسيس 

اإلسالمية. ومن المحتمل أنو كان  وتثبيت موطئ قدم لممسممين عبر جبال ألبرت، وتقوية قاعدة أربونة
ينوي إسكان بعض البربر في منطقة الشمال الغربي من إسبانيا في المناطق المفتوحة في جنوب فرنسا. 
ويدل عمى ىذا ما جاء في إحدى الحوليات المسيحية من أن المسممين الذين عبروا إلى فرنسا كانوا 

متمكاتيم المنقولة، مما يدل عمى أنيم كانوا ذاىبين بأعداد كبيرة، وقد اصطحبوا نساءىم وأطفاليم وم
 لالستقرار ىناك .

اتخذ عبد الرحمن من مدينة بنبمونة قاعدة لتجميع الجند المتوجيين لمجياد معو إلى جنوب 
سمك الطريق المحاذي لمبحر الذي يؤدي إلى سبتمانية، بل سمك ولم يفرنسا. ثم عبر جبال ألبرت ، 

يفضي مباشرة إلى قمب دوقية أكيتانية. ولكنو قبل أن يياجم ىذه الدوقية توجو  طريقًا في وسط الجبال
التي شقت عصا الطاعة، وتوقفت  Arlesمع فرقة من جنده نحو وادي رودنة إلعادة فتح مدينة آرل 

عن دفع الجزية، فاسترجعيا بعد معركة عنيفة . ويظن بعض المؤرخين االفرنج أن حممة الغافقي عمى 
ل لم تكن سوى خدعة قصد بيا صرف نظر الفرنجة عن وجية الحممة الحقيقية، وىي دوقية مدينة آر 

أكيتانية في الجية الشمالية . فمما سقطت ىذه المدينة توجيت جيوش عبد الرحمن مباشرة نحو بوردو 
أكيتانية، التي قاومت مقاومة واىية، فحاول المسممون فتحيا عنوة. وقد حاول الدوق  عاصمة دوقية

أودو عبثًا أن يمنع تقدم عبد الرحمن وتوغمو في أراضيو، فاشتبك معو في معركة حاسمة بالقرب من 
، مما أدى إلى انيزامو ىزيمة قاصمة، Garonneوالجارون  Dordongneالتقاء نيري الدوردوني 

ل من انسحب عمى أثرىا نحو الشمال. فدخل المسممون عاصمتو، وغنموا فييا غنائم ىائمة، وعاقبوا ك
قاوميم من أىميا . ثم تقدموا نحو الموار يفتتحون كل ما وقع تحت أيدييم من المناطق التي تؤدي إلى 

 .Toursمدينة تور 
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وعندما أدرك الدوق أودو استحالة صد الجيوش اإلسالمية الفاتحة، اضطر إلى االستنجاد بشارل 
ممين، خاصة وأن ىدف ىؤالء التالي مارتل حاجب ممك الدولة الميروفنجية، وطمب مصالحتو لصد المس

وقد أدرك شارل مارتل الخطر، فاستجاب إلى التماس  كان الوصول إلى أراضي دولة الفرنجة ذاتيا.
أودو، وشرع في جمع الجند والفرسان من كل صوب، وبعث يستقدم الرجال من حدود الرين، فجاءه 

يقمون عن العرب والبربر شجاعة وقوة وصبرًا ىؤالء وكانوا من المحاربين الشماليين األشداء الذين ال 
 في الحروب. وبيذا اجتمع لمفرنج جيش قوي قادر عمى الثبات أمام الجيوش العربية اإلسالمية .

كان المسممون يتييأون لالستيالء عمى مدينة تور عندما سمعوا بوصول شارل مارتل وجنده. وقد 
م، وجرت بينيما مناوشات عديدة لمدة سبعة  ٕٖٚىـ/ تشرين األول ٗٔٔالتقى الجيشان في رمضان 

أيام. ثم تحول القتال إلى صدام مروع، رجحت كفة المسممين في بدايتو، لكنيم عجزوا عن اختراق 
صفوف الفرنجة وحمفائيم من األلمان والسكسون والسويف. يضاف إلى ذلك، أن الفرنجة ىاجموا مؤخرة 

ام الجيش. وعندما حاول عبد الرحمن التدخل بشجاعة الجيش اإلسالمي، مما أدى إلى االخالل بنظ
 فائقة إلعادة النظام إلى صفوف جيشو، أصابو سيم من جية العدو، فخر شييدًا في المعركة.

وقد زاد ىذا من إرباك المسممين، لكنيم استمروا في القتال، وخمصوا مخيميم في مؤخرة الجيش 
ن الفريقين. ثم تشاور كبار قادة المسممين وتوصموا إلى من أيدي األعداء، إلى أن أقبل الميل فحجز بي

قرار باإلنسحاب من موقع المعركة. فانتيزوا فرصة الظالم، وتسمموا نحو الجنوب، تاركين خياميم 
وتوجيوا نحو قاعدة المسممين في سبتمانية وىي أربونة .  وغنائميم التي لم يتمكنوا من حمميا معيم.

باح اليوم التالي خمو معسكر المسممين، ظنوا أن في األمر مكيدة، وتريثوا وعندما الحظ الفرنجة في ص
وبعد أن تبين ليم رحيل المسممين لم يالحقوىم إما خوفًا من أن يكون انسحابيم شركًا، أو  في دخولو.

العتقاد شارل مارتل أنو قد أمن بعد ىذه الموقعة عمى مممكتو وأصبح ال يخشى عمييا من عودة 
 فرجع إلى الشمال مفتخرًا بما أحرزه من نصر باىر . المسممين.

وىناك خالف في المكان الذي حدثت فيو ىذه الموقعة الفاصمة، فباإلضافة إلى ما ذكرنا آنفًا من 
( . Poitiersأنيا وقعت بالقرب من مدينة تور، فيناك من يرى أنيا جرت في ضواحي مدينة بواتييو 

ويحتمل أن المعركة وقعت، كما يرى أحد المستشرقين الفرنسيين، بالقرب من طريق روماني يربط بين 
وبواتييو، عمى بعد نحو عشرين كيمومترًا من المدينة األخيرة، ربما بالقرب من  Chatelleraultشاتمرو، 

ر المؤرخون العرب ( . ويذكMoussais la Batailleمكان يدعى في الوقت الحاضر موسيو الباتاي 
، مما يفيم منو أن مكان الموقعة كان إلى بالط االندلسأن المعركة حدثت بالقرب من مكان يدعى 

 جوار قصر أو حصن كبير، ربما كانت لو عالقة كبيرة بحوادث المعركة.
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قبل االنتياء من الحديث عن ىذه الموقعة ال بد من اإلشارة إلى العوامل التي أدت إلى خسارة 
فال يخفى أن الجيش العربي اإلسالمي توغل ؟ج // سممين وتحميل ىذه العوامل بشكل عممي دقيقالم

مسافات شاسعة في أرض األعداء، وبعد بذلك عن قمب الدولة اإلسالمية. ولم يكن بمقدور الجيش أن 
يحصل عمى إمدادات من مركز الخالفة، أو حتى من قرطبة مركز والية األندلس، لبعد المسافة، 
ولتفرق عرب األندلس في نواحييا المختمفة نتيجة الستقرارىم ىناك. أما القواعد التي أقاميا المسممون 
خمف جبال ألبرت، كأربونة مثاًل، فمم تكن في وضع يسمح ليا بإرسال االمدادات لحاجتيا إلييا في 

الة، واستماتتيا في الدفاع الدفاععن نفسيا. ويقابل ىذا العامل من الناحية الثانية، تكتل اإلمارات في غ
والوقوف أمام المسممين. ىذا فضاًل عن معرفة االفرنج لممواقع وطبيعتيا ودروبيا، وتعودىم عمى القتال 
في جوىا المطير الشاتي وأرضيا الموحمة، وتالليا الوعرة. يضاف إلى ذلك، أنو كان من السيل عمييم 

اسية ُحرم منيا جيش عبد الرحمن الغافقي بعد الحصول عمى االمدادات من كل نوع، وىذه أمور أس
 توغمو العميق في فرنسا.

أما ما يقال عن الخالف بين صفوف الجيش، والنزاع بين عناصره المؤلفة من العرب والبربر، 
فال يتوفر لدينا ما يشير إليو من قريب أو بعيد، الميم إال في الروايات المسيحية التي تبني حول قصة 

من األحداث الممفوفة باألساطير. ولكن المتمعن في تكوين عناصر الجيش الذي قاده عبد منوسة كثيرًا 
الرحمن الغافقي، يالحظ أنو كان يتألف من أغمبية من البربر الذين كانوا مستقرين في منطقتي 

 األشتوريش وجبال ألبرت.

مونة مركزًا لتجميع وباإلمكان التوصل إلى ىذا االستنتاج من حقيقة اتخاذ الغافقي لمدينة بنب
جنده. وكان ىناك أيضًا الكثير من العرب في ىذا الجيش، ال سيما القبائل اليمنية في منطقة سرقسطة 
والثغر األعمى. ولكن البربر شكموا األغمبية، وكانوا، كما أسمفنا، برفقة أسرىم. وقد أرىق ىذا الموقف 

 الجيش، وقمل من قابميتو عمى المناورة.

طاعة الغافقي، الذي كان عمى عمم بيذا الموقف، أن يقوم بعمل أي شيء بسبب ولم يكن باست
رغبة رجالو الشديدة لحماية أسرىم. وىذه الحقيقة بالذات كانت ىي السبب في ضعف موقف المسممين، 
وليس تميفيم عمى الغنائم، كما تحاول أن تصور ذلك بعض الروايات المسيحية. وقد أدرك الفرنجة 

 ىذه في جيش المسممين.نقطة الضعف 

ربما كانت بقيادة دوق -وليذا ففي أثناء الموقعة الفاصمة، ىاجمت كتيبة من جيش الفرنجة 
مؤخرة مخيم المسممين الذي كان يضم نساءىم وأطفاليم. وما إن سمع المسممون بيذا، حتى  -أكيتانية
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داية الختالل النظام في صفوفيم، وكان ىذا ب ترك الكثير منيم مواقعو، وذىب ليدافع عن أىمو وأوالده.
 وعاماًل رئيسًا ليزيمتيم في المعركة.

 حركة الفتوح بعد معركة بالط الشهداء:

تعد موقعة بالط الشيداء من المواقع الحاسمة في التاريخ، ألنيا وضعت حدًا لمفتوح اإلسالمية 
خمف جبال ألبرت. ويعمق المؤرخون األوروبيون أىمية كبيرة عمييا، فيقولون: لو أن العرب انتصروا في 

يس وكمبردج ىذه المعركة ألصاب أوروبا مثمما أصاب إسبانيا، ولكان القرآن يدرس في جامعات بار 
وأوكسفورد. وىناك من ال يعمق أىمية عمى ىذه الموقعة، ويرى أن االمتداد الطبيعي لمفتح العربي في 
إسبانيا ىو جبال ألبرت. أما ما قاموا بو من عمميات عسكرية وراء ىذه الجبال، فمم يكن سوى توغل 

عمموا حسابًا لمتقيقر أو بدافع الحماس الديني والجياد في سبيل نشر مبادئ اإلسالم، دون أن ي
االنسحاب. وعمى أية حال فإن حركة الفتوح اإلسالمية لم تتوقف بعد موقعة بالط الشيداء. فقد قام 

 - ٗٔٔ)رمضان  عبد الممك بن قطن الفيريالوالي الذي ُعّين بعد استشياد عبد الرحمن الغافقي، وىو 
ي واليتو األولى، بالتوجو إلى شمال م( ف ٖٗٚتشرين الثاني  - ٕٖٚىـ/ تشرين األول ٙٔٔشوال 

، Aragon، وأراغون Cataloniaإسبانيا. وىناك قضى عمى تمرد سكان واليات كل من قطالونية 
، والباسك، الذين استغموا فرصة اندحار المسممين في جنوب فرنسا، فتمردوا عمى Navarreونافار 

 تي كانت بأيدي المسممين .حكومة قرطبة . ثم توجو مباشرة، حيث قام بتحصين المدن ال

عقبة بن الحجاج ولكن نشاط حركة الفتوح في جنوب فرنسا ازداد بشكل ممحوظ في والية       
م( الذي أعقب عبد  ٔٗٚكانون الثاني  - ٖٗٚىـ/ تشرين الثاني  ٖٕٔصفر  - ٙٔٔ)شوال  السمولي

يحية عمى أن عقبة كان من الممك بن قطن في والية األندلس. وتتفق كل من المصادر العربيةوالمس
أحد كبار القادة المسممين الذين قادوا الحمالت في شمال إسبانيا وجنوب فرنسا. ففي إسبانيا، كما 
أسمفنا، أخضع معظم المناطق القمقة في الشمال والشمال الغربي، مثل بنبمونة وجميقية واألشتوريش، 

فيما وراء جبال ألبرت. ونتيجة لنشاط عقبة حيث ىاجم بالي وأتباعو. ثم استأنف الفتوح اإلسالمية 
أصبحت أربونة من أىم القواعد اإلسالمية في جنوب فرنسا. وفي واليتو قام العرب المستقرين في 
النجدوك بتحصين كل المواقع، التي كانت تدعى الُربط، جمع رباط، حتى ضفاف نير الرون . ومع 

لعقبة، بل لعاممو عمى أربونة، يوسف بن عبد الرحمن ىذا، فإن زمام المبادرة في ىذا المجال لم يكن 
الفيري، الذي سيصبح فيما بعد الوالي األخير لألندلس. فقد تحالف مع بعض الحكام واألمراء في 
سبتمانية، وبروفانس. وقد فضل ىؤالء الذين كانوا يخشون كاّل من شارل مارتل، ودوق أكيتانية، 

يم ووضعيا تحت الحماية اإلسالمية. وكان من ضمن ىؤالء مساعدة المسممين لمسيطرة عمى واليات
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، الذي امتدت سمطتو عمى جميع بروفانس، وكان يمقب بدوق Mauronteالزعماء، الدوق ماورنت 
 ( .Duke of Marseillesمرسيمية 

لقد كان عقبة بن الحجاج متحمسًا لألخذ بثأر ىزيمة المسممين في بالط الشيداء، وتثبيت أقدام 
غناء بيت المال. وتشير المصادر العربية  الدولة العربية وراء جبال البرتات. من أجل نشر اإلسالم، وا 

إلى رغبة عقبة الشديدة في ىداية سكان المناطق المفتوحة إلى اعتناق اإلسالم، فتروي ىذه المصادر، 
وبيذه الطريقة أسمم أنو كان من عادتو التي ال يتخمى عنيا حينما يأسر أسيرًا أن يعرض عميو اإلسالم. 

 عمى يديو خمق كبير من المسيحيين.

ابتدأ عقبة نشاطو في الفتوح بأن اتخذ مدينة سرقسطة في الشمال الشرقي، قاعدة عسكرية لو، 
مداده بالجنود.  حيث نظم قواتو ىناك. ويحتمل أنو بدأ من ىذا المكان بمساعدة عاممو عمى أربونة وا 

ر نير الرون، ودخل المناطق التابعة لمدينة آرل، ثم توغل بعد م عبر األخي ٖ٘ٚىـ/ ٚٔٔوفي سنة 
وىكذا وقع القسم األكبر من بروفانس تحت ظل الحكم العربي اإلسالمي ذلك في قمب والية بروفانس، 

الذي استمر نحو أربع سنوات. وفي ىذه الفترة، قامت جيوش األندلس، ربما بقيادة عقبة نفسو، بمياجمة 
ن األخرى.  ثم ىاجموا واليات شارل مارتل، وىكذا أدركوا ثأر المسممين في معركة العديد من األماك

بالط الشيداء. وأعادت ىذه الجيوش أيضًا فتح مدينة ليون، ودخمت برغندي. ولكن شارل مارتل، الذي 
ند  ذعر نتيجة ليذه االنتصارات، بادر بالعمل فورًا عمى مقاومة المسممين. وتمكن بمساعدة أخيو شمدبرا

من أن يعيد احتالل الكثير من األماكن الحصينة مثل أفنيون، ثم تقدم بعد ذلك إلى أربونة التي 
انقطعت عنيا االتصاالت باألندلس بسبب المقاومة المسيحية في جبال ألبرت. وقد أرسل عقبة، الذي 

رجل يدعى عمر. ولم  عاد إلى قرطبة، حممة لنجدة أربونة، كانت، كما تذكر الحوليات الالتينية، بقيادة
تنجح ىذه الحممة التي جاءت إلى أربونة عن طريق البحر في إنقاذ المدينة ألن شارل مارتل تمكن من 
دحرىا بعد فترة وجيزة من نزوليا عمى الشاطئ إلى الجنوب من أربونة عمى الرغم من ذلك لم يتمكن 

ب فرنسا إلى عيد عبد الرحمن األول شارل مارتل من احتالل أربونة التي ظمت قاعدة إسالمية في جنو 
 مؤسس اإلمارة األموية.

 
 

 

 


