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ــــخ والحضارة والتراث  2021-20202       الموسم الدراسي:      المسلك: التار

  04الوحدة:                                              الفصل: األول

 : الدكتور محمد حقياألستاذ                                          المادة: الغرب اإلسالمي   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )2020نبر دج 14و 07( ةلثلثاالمحاضرة ا

  

  الفتح اإلسالمي للمغرب
  

م:      تقد

اقي مصادر المرحلة األولى  سجل ة أن مصادر الفتح ال تختلف في مميزاتها عن  دا
ة الطابع الملحمي  ة الندرة والقلة وتأخر الظهور وغل للوجود اإلسالمي في المنطقة من ناح
نتاجه  مكن اس جعله غامضا إلى حد ما. وما  ثيرة لحد التناقض، وهذا ما  واالختالفات ال

ح مما نتوفر عل ا) عكس فت ات هو أن فتح المغرب طال جدا (ثلثي قرن تق ه من معط
لدان األخرى التي تمت في وقت قصير (مصر ثالث  ــع  إيران-سنواتال  األندلس- سنواتأر

عد معركة أو معركتين حاسمتين. فما هي مراحل الفتح؟ وما هي عوامل  ثالث سنوات) و
  تعثرە؟ وما هي إنجازاته؟
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  تح اإلسالمي للمغربمراحل الف- 1

ة الغارات- 1- 2   االستكشاف

لد حرب  ا ثغرا و ق لة شمال إف ه حمالت خاطفة اعتبر المسلمون ولفترة ط يوجهون إل
عد فتح مصر  دأت  سحاب إلى مصر. وقد  التجوال وجمع الغنائم ثم اال ومتقطعة تكتفي 

  م. وأهم الغارات: 642ه 21وخاصة اإلسكندرة سنة 

لس   م: 644-643ه 23- 22*فتح برقة وطرا

ة  لد من  13قادها عمرو بن العاص والي مصر وحصل على ج قدم فيها أبناء ال ألف دينار (
أمر من عمر  سحب  ل نفوسة. ثم ا ا نحو الفزان وج ا وغ ا جن لة لواتة)، ووجه السرا قب

فة.    بن الخطاب الخل

د  ةالله بن أبي سرح ع *حملة ع ق   م647ه 27عام  لى إف

طلة قرب  قاد حملة ة المستقل جرجير في س ق من عشرن ألف رجل وواجه إمبراطور إف
ة ثم عقد صلحا مع الروم  ق الغارات في سهول إف ة فقتله. وتجول  القيروان الحال

ل أتاوة ضخمة ( سحاب مقا عد سنة  2.5قنطار من الذهب أو  300لال مليون دينار) 
ن من الغز  س، وشه مة" (مؤ لة كثيرة األحداث وافرة الغن كن "إال غارة ط و. فعمله لم 

  ).106فتح، ص. 

ة بن نافع عام    م662ه 41*حملة عق

لة.    توجهت من برقة نحو واحات غدامس وفزان وزو

ة بن حديج   م664ه 45 *حملة معاو

س ووصلت سوسة  نزرتجلوالء و شارك فيها عشرة آالف مقاتل وتجولت في سهل تو  و
ب الفارس في جلوالء  ة، وحصلت غنائم كبيرة (نص قرب  200وج عد ما  دينار). و

الد وعاد إلى مصر.  تين ترك ال   الس

ة ال تهدف إلى االستقرار  ضعاف الروم  ،الحمالت األولى استطالع ل التعرف على المنطقة و
مة.    والغن
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  المنظم الفتح- 2- 1

ي االستقرار في المنطقة واتخاذ مقرات دائمة دأت هذە المرحلة عندما فكر المسلمون ف
  .سالمإل ة الى حظير إوثابتة، لقد صار المشروع إدخالها 

ة ( ة بن نافع الفهري األولى والثان   م)682- 681ه 63- 62 و م670ه 50*حملتا عق

ة محضةسنجمع بين الحملتين  ة ومنهج داغوج ة ب نهما لغا   .الرغم من الفارق الزمني ب

نه عبر  توجهت الحملة ث جدد عملهم، ل قوە ح ما فعل من س ة  ق األولى إلى شرق إف
أول  ات، فبنى مدينة القيروان  س المك الد واالحتفاظ  ال ح عن رغبته في االستقرار  بوض

ة  ةمدينة إسالم ق ف ل ب . وقد غير بهذا التصرف مجرى الفتح. ووجه غارات واسعة في 
سه والي االتجاهات خاصة الجنوب. وهو ف النصر استدعاە رئ شوته  شاطه و ي غمرة 

  م. 675ه 55مصر مسلمة بن مخلد وعزله سنة 

ف ل ة بت ق عود إلى إف ل أن  ة سبع سنوات ق فة من  انتظر عق ة الخل د بن معاو ي
ة التي قادته إلى المغرب  بر، فنظم حملته الثان ة في توسع أ بر وتحد أقوى ورغ حماس أ

ةاألقصى عبر المغرب ا اغا السوس) فتجول في  -طنجة - تاهرت -شلف - الزاب -ألوسط (
ا ومعتقدا  ش ط األطلنتي. وعند عودته من مناطق المغرب ووصل السوس األقصى والمح

لة ه كس الد الزاب وقتله وربي ألابن لمزم  سل)أ ( أنه قد ضم المغرب تمرد عل في تهودة ب
ل خبر اإلسالم إلى أقصى مناطق  قدف ،تلهمن مقالرغم ه. و 63سنة  الشمال نجح في توص

اإلسالم وهذا  لة الذي احتفظ  عد موته تحت سلطة كس ن المنطقة استقلت  قي، ل اإلف
قة التي يتم فيها التراجع عنه.  المقارنة مع المرات السا   تطور مهم 

  م)682- 675ه 62- 55*فترة أبي المهاجر دينار 

ل االتجاهات انطالقا م ة، وأرسل غارات في  ة بين عهدي عق ق ن تولى إف ن القيروان، ل
ث كسب ود وحلف   مركزە تلمسان ح ه هو التوسع نحو المغرب األوسط  أهم ما قام 

ادة أورة والذي أسلم  ق م التحالف الزناتي  لة األوربي زع ه كس د قا له على  وصار صد
اإلسالم نحو الغرب.  ــهذا الفتح زاد خطوة أخرى    وانتقل لإلقامة معه في القيروان. و

س لوي  *حملة زهير بن ق   م689ه 69ال

لة واستعاد القيروان، ثم  ة فنجح في قتل كس انت غايته األولى االنتقام لمقتل عق
اك مع الروم في  سحب نحو المشرق وقتل في اش برقة. فعادت أرض المغرب سواحل ا

ا.  اهنة داه د تحت زعامة ال   لالستقالل من جد
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  م696-695ه 76حملة حسان بن النعمان 

ــــخ وصوله بين ح اختلف المؤرخون ة تجعل 76و 73ول تار ن أحداث الدولة اإلسالم ه، ل
حا. وتوجه اهتمام حسان نحو القضاء على عناصر المقاومة من  ثر ترج ــــخ الثاني أ التار
البرر على أساس من التحالف والوالء.  ناء عالقة المسلمين  الروم والبرر وفك تحالفها و

فتح قرطاج ووزع الغارات في   دأ  اهنة في األوراس فهزمته ف ل االتجاهات، وواجه ال
عد انتظار حوالي ثالث سنوات ( ة. و ق ف لس واستقلت ب - 78وطاردته حتى شرق طرا

بر وخطة أمتن فدخل قرطاج وهدمها ث81 قوة أ اهنة وقتلها وضم ه) عاد  ال م اصطدم 
س على الساحل المتوسطيكمن رجالها   جزء قرب قرطاج عام  حلفاء. ثم بنى مدينة تو
ز بن مروان. 84 د الع   ه. ومرة أخرى لم يترك للتمتع بنصرە إذ عزله والي مصر ع

  م706-705ه 86-85*حملة موسى بن نصير 

ين  قي خاصة المغ ل الشمال اإلف حملة واسعة في  ه فقام  ق جاء لينهي عمل سا
ل جيوب المقاومة، وأرسل الغارات ا  األوسط واألقصى، وقضى على  ة وسردي ل نحو صق

ذلك أتم فتح المنطقة وضمها إلى دولة اإلسالم لتصير  ة واألندلس. و والواحات الصحراو
ة.  ة أم   وال

مها وال في القيروان أو الفسطاط في مص ح ة  ة أم ة إسالم ن ذلك صار المغرب وال ر، ل
  ؟طء . فلماذا هذا النتطلب وقتا وجهدا كبير 

  تعثر الفتح  ابأس- 3

ــع وستون سنة موسى تفصل الحملة التي قادها عمرو بن العاص عن حملة  بن نصير أر
شهدت معارك كثيرة وقتل فيها قادة كثر وحدثت حركة مد وجزر في امتداد اإلسالم في 

ة إال في الهند. فما هو السر في ذلك؟   المغرب، وهذا أمر لم تألفه الفتوحات اإلسالم

ه بين الخ ا الفاتحين والداخليالم-ارجيمكن التمييز داخل أس ط  المغربي - شرقي المرت
الد المفتوحة.  أوضاع ال   المتصل 

ة عوامل- 1- 3   مشرق

ة الخالفة في المجازفة   *عدم رغ

ل سجل دون المجازفة والدخول في مافي العراق والش هذا الحذر من ق ، فالخلفاء ال ي
ستعدوا لها أو  دة أو  حروب لم  ع حار عن عاصمة  ها تفصلمناطق التوغل في مناطق 
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فة عمر بن الخطاب وجهها لعمرو بن  سبونه للخل قولة ي الخالفة. وقد احتفظ المؤرخون 
ة جاء فيها ق نه :العاص لما استأذنه في فتح إف ة، ول ق ست إف ا المفرقة غادرة "إنها ل

حة فهي  حة أم غير صح انت القولة صح ت". وسواء أ ق غزوها أحد ما  مغدور بها ال 
سجل عند  فة تعكس التردد الذي طبع اتخاذ قرار فتح المغرب. ونفس التردد س عثمان الخل

المسلمين لما طلب منه ابن أبي سرح إذنبن عفان  ر  عدم التغ ث أمرە   .غزوها ح
د وموسى قال هذا عن الول شأن فتح األندلس.  وس   بن نصير 

عد مصدر القرار:   *  

وفة  وأانت عاصمة الخالفة في المدينة   ة في الفسطاط في  وأال دمشق وعاصمة الوال
ات دة عن مسرح العمل ع لمترات مصر، وهذە مناطق  ال  الف ال مما يتطلب وقتا ط

فوت الفرص على المقاتلين. ولن ان  صال الدعم بوسائل العصر مما  ار و ا في لنقل األخ
اهنة حتى إن  جدد الحرب مع ال مثال حسان بن النعمان خير مثال إذ انتظر ثالث سنوات ل

ار النعمان.  ان معسكرە عرف    مركزا حضارا قام في م

ل الخالفة والوالة*   مشا

م، ومنها: ال ة في عاصمة الخالفة واألقال ة والعسك اس األزمات الس  فتنةفترة مليئة 
برى ومقتل عثم ة - انال د بن معاو  -صراع علي ومعاو ثورة ابن  -قتل الحسين -ةخالفة ي

ير ات وممثليها من الوالة صر  - ال ع اإلدارة لنزوات األشخاص (مسلمة- اع العص بن  خض
ة مخلد  ز  - بن نافع وعق د الع د).  بن نصير  موسى - بن النعمان وحسانبن مروان ع والول

ح أو أخرها.  ل هذا عطل الفت   و

  *ضعف خبرة القواد وجشعهم

مما جعل الفاتحين  واإلتاواتة األولى كثرة التفكير في الغنائم الحظ خاصة في المرحل
قين.   احثين عن المال فقط مثلهم مثل المحتلين السا ان ظهرون في أعين البرر ك ما 

ز قوم ذل)،  جهل أو يتغافل عن أصول التعامل مع الزعماء المحليين (ارحموا ع عضهم 
ة ال ة لعق معاملة قاس تقي مع زعماء محليين (ودان=جدع األنف وتحتفظ المصادر 

ة البرر  دە)، وميز ناح س ب لة =ذبح ت دين آخر= قطع أصبع كس ل ل جرمة= مشي ط
أبي  العرب لذلك لذلك فشلت الجهود األولى لضم المنطقة ولما فطن الزعماء ة   دا

حسان بن النعمان وموسى بن نصير وغيروا معاملتهم نجحو  ا في كسب المهاجر ومرورا 
  البرر وفتح المغرب. 
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ة- 2- 3   عوامل مغ

  *الوضع الجغرافي للمغرب

د عن عاصمة الخالفة وحتى الفسطاط في م ع صر، والمغرب متقطع التضارس المغرب 
ان الصحراء. وصعب  ة للفاتحين من س س ال المواصالت، ومناخ المغرب قاس في الشتاء 

شاط الفاتحين.    وهذا يؤثر كثيرا على 

اسي*   الوضع الس

جدون  ان البرر  ان المغرب في هذا الوقت منطقة تجاذب بين بيزنطة والمسلمين لذلك 
فة لصالحهم ل ال م ما أن الروم لم يتوقفوا عن الهجوم على دائما دعما من الروم   ،

ائل في جعل  لوي). وساهم انقسام المغرب بين عدة ق عض القادة (زهير ال المنطقة وقتل 
لما هزمت مجموعة حلت أخرى محلها مستغلة التضارس المقا ومة متعددة وشرسة، ف

شها القائم على الترحال.  فضل نمط ع الد وكذلك سهولة تنقلها  ال   الوعرة ومعرفتها 

استقاللهم ة البرر في االحتفاظ    *رغ

الد خا بر من ال قاء القسط األ ا في  س قين ونجح  رج هذا أمر جرب مع الغزاة السا
عدوهم بوسائل متنوعة  طرتهم، لذلك جرب البرر هذا النهج مع المسلمين وحاولوا أن ي س

  قتال).  -أتاوات –(حرق المراعي

ة مسلمة؟ ة، فهل صارت إسالم الد أرضا أم عد جهد وصارت ال   انتهى الفتح 

عد الفتح - 3 ب في المغرب    اإلسالم والتع

س فقال: "إن المغرب القد ه المختلفة وحضاراته كتب حسين مؤ انه ومذاه أد م اختفى 
اإلسالمي، أمة واحدة ذات دين واحد ولغة واحدة وحضارة  الواهنة، وحل محله المغرب

   ).299واحدة وواجهة واحدة." (فتح المغرب، ص. 

الم؟  فهم من هذا ال ما  شر اإلسالم    فهل فعال أسلم الناس وان

ها  مل حث عن الوسائل التي  ال دأ  شر اإلسالم:  ن   المسلمون ل

االسم.  - جعل منه مسلما  ل من غلبوە أو خضع لهم مما  الشهادتين على     فرض النطق 

الخصوص.  - عض الزعماء  م ل عض التعال ليغ    ت

المشاهدة.  - م الناس    تعل
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عض المساجد(القيروان - س -بناء  ر -تو جلي - شا س -إ   مساجد أخرى) -نف

م اإلسالم.  - م الناس تعال عين في مدن لتعل عض التا   استقرار 

م اإلسالم (ابن عذاري  - م المصامدة القرآن وتعال عة عشر رجال لتعل ترك موسى س
  ).142ج

قة؟ ما تؤكد القولة السا شر اإلسالم على نطاق واسع  اء ل   فهل تكفي هذە األش

دخل في نطاق الحماس وال س  الم مؤ دو أن  ند إلى واقع ي س سط الذي ال  الم الم
اء والمصادر.    األش

ال  - اتا ومقاومة، لذلك يتطلب تغييرها وقتا ط ار رسوخا وث ثر األف ة من أ ار الدي إن األف
ثر مما توفر للفاتحين.    وجهدا أ

شر اإلسالم في أوساط البرر (إدرس -   1إن المصادر تتحدث عن أحداث الحقة وتذكر 
طونالم - 2و   الموحدون..) -را

ة في المنطقة خالل القرن  - ادات وث ث عن ع ادة 11ه 5يرد في المصادر حد م (ع
  الخروف). 

نة التي تقع على  - لة من الزعماء أو الجنود أو السا المشاهدة مس فقط فئة قل م  إن التعل
مرور الفات سمع حتى  ما لم  ة ف   حين. ممرات المواصالت، أما المناطق الداخل

ة والبوادي فقد  - سة والمدن أما المناطق الداخل ح فقط في الطرق الرئ مرت حركة الفت
دة عنها وعن تأثيرها.  ع   ظلت 

تم  - ف س ة، فك جهلون األمازغ ة والفاتحون  ان تجهل الع ل الس كن  ة إن لم  األغلب
ان؟ ل واسع مع الس ش   التواصل 

ش دو من خالل هذە األمور أن ان ه هو أن ي جب األخذ  ل ما  دايته و ار اإلسالم ما زال في 
شار اإلسالم اب صار مفتوحا الن ة مسلما وأن ال اس ة الس ن  ،المغرب صار من الناح ل

تطلب قرونا وجهودا كثيرة.    ذلك س

قتصر على الحواضر وفي  ثر، فحضورها س كن أ ة إن لم  ونفس الشيء ينطبق على الع
اشرة أوساط الموالي ومن العرب م دة  ،حتك  ع قى  ة الساحقة فستجهلها وس أما األغلب

  عنها. 
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  خاتمة

ة، ونجحت في األخير في إدخال  ة وموضوع اب ذات ثر من الالزم ألس طالت حركة الفتح أ
ل المذاهب وخاصة المعارضة  شاط الدعاة من  المغرب في حظيرة اإلسالم لتفسح المجال ل

عملهم في األسل قوموا  ة. ل اس  مة والتعبئة الس
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