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 :الممخص
بدأ العرب المسممكف في التفكير جديان لالنطالؽ نحك بالد           

ـ( عمى يد َْٔق/َِالمغرب بعد االنتياء   مف فتحيـ لمصر سنة )
القائد عمرك بف العاص، الذم كاف يرل أفَّ االنطالؽ نحك بالد المغرب ، 
خطكة ضركرية لتأميف الحدكد الغربية لمصر كحمايتيا مف اليجمات التي 

يا مف قبؿ القكات البيزنطية، المسيطرة آنذاؾ عمى جميع قد تتعرض ل
األراضي الكاقعة غرب مصر، فكانت ىذه الفكرة ىي الخطكة األكلى 
كاألساسية في فتح العرب لبالد المغرب ، كنتيجة لطكؿ مدة الفتح العربي 
اإلسالمي لممغرب العربي، فٌضؿ الباحثكف تقسيـ ىذه الحقبة التاريخية إلى 

، لغرض تسييؿ دراستيا كاستيعابيا، فمنيـ مف قسميا إلى سبع  عدة مراحؿ
مراحؿ بحسب القادة الذيف تكٌلكا الجياد ىناؾ، كمنيـ مف قسميا إلى 
مرحمتيف، تبعان لطبيعة الفتح في كؿ مرحمة ، فسٌميت الفتكحات األكلى 

ـ( ، كالثانية َٕٔ-ِْٔق/َٓ-ِِباالستكشافية أك االستطالعية،)
 ـ(.َُٕ-َٕٔق/ِٗ-َٓظمة أك فتكحات االستقرار )بالفتكحات المن

كحاكلنا خالؿ البحث الكشؼ عف أىـ المبادئ التي تعامؿ بيا القادة العرب 
الميدانييف تجاه السكاف المحمييف ، خالؿ عمميات الفتكح المنظمة 

 .ـ(َٕٔىػ/َٓكاالستقرار التي بدأت منذ كالية عقبة بف نافع الثانية عاـ )
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Abstract: 

The Muslim Arabs began to think seriously to set out for 

the Maghreb after the conquest of Egypt in the year (20 

AH / 640 AD) at the hands of the leader Amr ibn al-Aas, 

who believed that the departure towards the Maghreb 

was a necessary step to secure the western borders of 

Egypt and protect it from the attacks that might be 

exposed to it. By the Byzantine forces, then controlling 

all the lands west of Egypt, this idea was the first and 

essential step in the Arab conquest of the Maghreb. 

Some of them divided it into seven stages according to 

the leaders who took up the jihad there, and some of 

them divided it into two stages, according to the nature 

of the conquest in each stage. (50-92 AH/670-710AD.) 

During the research, we tried to reveal the most 

important principles that the Arab field leaders dealt with 

towards the local population, during the organized 

conquests and stability operations that began since the 

second mandate of Uqba bin Nafeh in the year (50 AH / 

670 AD), and we will address the topic of research 

according to the historical sequence of the governors of 

Morocco   
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 .م(07٦-072ه/00-02والية عقبة بن نافع األولى وتأسيس مدينة القيروان ) -ُ
بدأ احتكاؾ العرب المسمميف المباشر مع سكاف المغرب منذ بداية عمميات الفتح العربي 

في تمؾ البالد ، التي بدأت بعد إتماـ القائد عمرك بف العاص فتح مصر، في اإلسالمي 
ـ  تـ فتح ِْٔق/ِِـ(، كفي عاـ َْٔق/َِعيد الخميفة عمر بف الخطاب ، سنة )

مدينتي برقة كزكيمة كىي أكلى مدف بالد المغرب كاتخذىا قاعدة النطالؽ العمميات 
ـ ، كرغـ َٕٔق/َٓعسكرية حتى عاـ العسكرية باتجاه المغرب ، فتكالت العمميات ال

االنتصارات التي تحققت إاٌل أنيا كانت بمثابة عمميات استكشافية كجس نبض السكاف 
المحمييف ، كتكالى عدد مف القادة عمى جبية المغرب ، كاف آخرىـ في ىذه المرحمة 
معاكية بف حديج السككني الذم ما أف انتيت كاليتو حتى  بدأت الخالفة العربية 

إلسالمية تكجو أنظارىا كاىتماميا لمجبية المغربية، ال سيما بعد االنتصارات التي حققيا ا
، (ُ)العرب المسممكف ىناؾ، كدخكؿ أعداد كثيرة مف سكاف المغرب المحمييف في اإلسالـ

لذلؾ ، فبعد أربعة أعكاـ مف خركج ابف حديج ، حـز الخميفة معاكية بف أبي سفياف أمره 
نافع ليذه الكالية، فكاف اختياران صائبان مبنيان عمى دراية الخميفة معاكية، كاختار عقبة بف 

بمقدرات ىذا القائد الحربية كخبراتو التي اكتسبيا في ىذا اإلقميـ مف خالؿ احتكاكو بأىؿ 
 .(ِ)البالد كمعرفة مداخميا كمخارجيا بعد المدة الطكيمة التي قضاىا في إقميـ برقة

كفي الكقت الذم كاف عقبة يكاصؿ نشاطو العسكرم في برقة كنكاحييا، كصؿ إليو          
، فخرج بمف معو حتى كصؿ ساحؿ البحر (ّ)ـ(َٕٔق/َٓاألمر بتكلية أفريقية عاـ )

المتكسط، كىناؾ التقى بالقكة العسكرية التي أرسميا الخميفة معاكية لمعمؿ تحت أمرتو، فكاف 
القائد ىك اتخاذ قاعدة إسالمية عسكرية النطالؽ الجيكش كاستكماؿ أكؿ ما فكر بو ىذا 

 .(ْ)عمميات الفتكح في المنطقة
المحدثيف، أفَّ كالية عقبة األكلى ألفريقية ىي بداية لمرحمة  (ٓ)عىدَّ عدد مف الباحثيف 

فقد جديدة مف مراحؿ الفتكح العربية اإلسالمية في المغرب، أطمقكا عمييا الفتكحات المنظمة، 
كاف عقبة قائدان قديران جمع بيف الفكر العسكرم كاالستراتيجي معان بحكـ اطالعو عمى أحكاؿ 
البالد كمعرفة طبيعة سكانيا الميالة لنقض العيكد كالخركج عف الطاعة،  كلـ يكتًؼ عقبة 
بإخضاع سكاف القبائؿ بعد ارتدادىا فحسب ، بؿ أمر مجمكعة مف المسمميف لتعميـ سكاف 

اإلسالـ، ككاف يرل أفَّ ىذا اإلجراء لـ يكف كافيان إلبقاء أىؿ أفريقية عمى كالئيـ  أفريقية
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لإلسالـ، ما لـ يقترف ذلؾ بكجكد مؤسسة عسكرية اجتماعية، يقتبس منيا قبائؿ المغرب منيج 
 .(ٔ)اإلسالـ كتقاليده، فكاف بناء القيركاف ىك اإلجراء األساسي لتحقيؽ تمؾ الغاية

غى  مف بناء القيركاف تحقيؽ ىدفيف رئيسييف، األكؿ عسكرم،  لتككف كلعؿَّ عقبة ابت
قاعدة عسكرية النطالؽ الجيكش العربية اإلسالمية، كالثاني ديني، تمثؿ في جعميا مركزان لبث 

 .(ٕ)الدعكة اإلسالمية بيف القبائؿ المحمية في المغرب ، كتعميميـ المغة العربية
ـك إليو، اجتمع بأصحابو مف أىؿ الحكمة كالرشاد، بعد أٍف عـز عقبة عمى تحقيؽ ما ير 

كخطب فييـ خطبة، غاية في األىمية ، كصؼ فييا طبيعة أىؿ المغرب قائالن: )إفَّ أفريقية إذا 
دخميا إماـ، أجابكه إلى اإلسالـ، فإذا خرج منيا رجع مىف كاف منيـ مف ديف اهلل إلى الكفر(
(ٖ) 

ية، بيدؼ استقرار اإلسالـ كتمكينو في بالد كأشار عمييـ بضركرة إنشاء قاعدة عسكر 
 .(ٗ)المغرب

كافؽ أصحاب عقبة عمى اقتراحو ىذا كأخذكا يبحثكف عف مكقع مناسب لممدينة، كقبؿ 
أٍف يشرع عقبة باختطاط القيركاف، كقؼ عمى جيكد سمفو معاكية بف حديج، الذم قاـ بإنشاء 

، فاختار (َُ)نافع، لقربو مف الساحؿ معسكر القرف، فمـ يناؿ مكقع المعسكر إعجاب عقبة بف
عقبة مكقع كسط بعيد عف الساحؿ كي يككف في مأمف مف ىجمات األسطكؿ البيزنطي، كغير 
متكغؿ في العمؽ ، خشية مف تحركات القبائؿ المغربية، كقريبة مف السبخة لتتمكف اإلبؿ مف 

 .(ُُ)الرعي فييا
مكاف كثير األشجار كالحيكانات المفترسة، كاف المكقع الذم اختاره عقبة لبناء القيركاف، 

ـٌ ذلؾ (ُِ)فأمر الجند بتطييره مف كؿ ذلؾ كحرؽ األشجار ليصبح مكانان صالحان لمبناء ، فمما أت
بدأ عقبة باختطاط القيركاف عمى غرار المدف كاألمصار اإلسالمية التي بنيت قبؿ القيركاف، 

أكالن المسجد الجامع، كفي مكاجية الجامع  ، فاختطٌ (ُٓ)، كالفسطاط(ُْ)، كالبصرة(ُّ)مثؿ الككفة
، أنشأ دار اإلمارة، كبيف المسجد كدار األمارة ، طريؽ كاسع، كاف العرب في مدنيـ يطمقكف 
عميو اسـ السماط أك المحجة، كفيما يتعمؽ بيذه المدينة الجديدة، فقد سمي ىذا الشارع 

 .(ُٔ)دينة)السماط األعظـ(، كالذم كاف بمثابة الشارع الرئيسي لمم
ال تتكفر  معمكمات كثيرة عف كيفية تجمع القبائؿ العربية في مدينة القيركاف،  كبما أفَّ 
معظـ ىذه القبائؿ قد جاءت مف مصر، فيمكف لمباحث أٍف يتكقع بأٌنيـ قد تجمعكا كبنكا منازليـ 

كىناؾ كما فعؿ العرب سابقان في الفسطاط، فاختطت كؿ عشيرة حٌييا الخاص حكؿ الجامع، 
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إشارة إلى أفَّ القبائؿ المختمفة التي تعكد إلى قريش، كبشكؿ خاص فير ابتنت منازليا إلى 
الجية الشمالية مف الجامع، أما أكلئؾ الذيف جاءكا مف المدينة، أم األنصار، كرجاؿ القبائؿ 
 اآلخركف الذيف ينتمكف إلى عشائر خكالف، كغفار، كبمي، كمعافر، كحضرمكت، كمراد، كلخـ،
فقد اختطكا منازليـ في األماكف المجاكرة، كلقد اتخذت الكثير مف المحالت كالساحات كالطرؽ 
أسماء ىذه العشائر، مثاؿ ذلؾ رحبة القريشييف، كرحبة األنصار، كرحبة بني دٌراج، كدرب 

 .(ُٕ)اليذلي، كحارة يحصب
قرميد، كعٌمرت تميزت بنايات القيركاف في أكؿ بناءىا بالبساطة، كاستعمؿ في بناءىا ال

بمركر الزمف بأنكاع األبنية كالمنشآت، كشٌد الناس إلييا الرحاؿ، فسكنكىا مف كؿ مكاف 
كاتسعت أسكاقيا، كاستغرؽ عقبة في بناءىا مدة خمس سنكات، حتى اكتممت عمارتيا عاـ 

ـ(، كألجؿ حمايتيا مف الغارات المفاجئة فقد لٌفت عمائر المدينة كمنشآتيا بسكر ْٕٔق/ٓٓ)
 .(ُٖ)  ـ(ََٖىػ/ُْٖاألغالبة ) ف الطيف كالًمٍبف، ظؿ قائمان حتى زمفم

، في تحديد مساحة القيركاف، فاألكؿ (َِ)، كابف عذارم(ُٗ)اختمؼ المؤرخاف، ابف األثير
جعميا ثالثة آالؼ كستمائة باع، كالثاني جعميا ثالثة عشر ألفان كستمائة ألؼ ذراع، كعمى ما 

مال عمى جميع أنحاء المدينة، بما فييا القبائؿ المغربية التي يبدك أفَّ ىذاف التحديداف ، ش
اعتنقت اإلسالـ كأقامت دكران ليا حكؿ المدينة، التي أصبحت فيما بعد القبمة األكلى لإلسالـ 

 كالمسمميف في بالد المغرب.     
ؽ يعٌد تاريخ انتشار اإلسالـ في القيركاف تاريخان فاصالن، فمنذ اتخاذىا مركزان النطال

الحمالت العسكرية عمى بالد المغرب، تغيرت طبيعة تمؾ الحمالت مف مجرد حمالت 
استكشافية الغرض منيا جٌس النبض كمعرفة مسالؾ البالد، إلى حمالت منظمة تيدؼ إلى 
االستقرار كتمكيف السيطرة العربية اإلسالمية في المغرب عمى الصعيديف العسكرم كالديني، 

ة التي أسفر عنيا بناء القيركاف، ىك إقباؿ السكاف المحمييف عمى فكاف مف النتائج الميم
، أسماء القبائؿ التي اعتنقت اإلسالـ، (ُِ)اعتناؽ الديف اإلسالمي، كقد ذكر ابف خمدكف

، تمؾ النتائج (ِِ)كشاركت في بناء القيركاف، كىي لكاتة كنفكسة كنفزاكة، كذلؾ لٌخص ابف األثير
اإلسالـ، كاتسعت خطة المسمميف، كقكم جناف مف ىناؾ مف  بقكلو: "كدخؿ كثير مف البربر

 الجنكد بمدينة القيركاف، كآمنكا كاطمأنكا عمى المقاـ فثبت اإلسالـ بيا". 
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كذلؾ قٌدر ليذه المدينة أٍف تمعب دكران بارزان في تاريخ المغرب، فقد تحكلت القيركاف 
المغرب، إضافة إلى دكرىا  بسرعة إلى قاعدة سياسية كدينية كفكرية لإلسالـ في بالد

، ككؿ الفضؿ يعكد في ذلؾ إلى استراتيجية عقبة الناجحة التي أشاد بيا مكسى (ِّ)العسكرم
، عندما تحدث عف عبقرية عقبة في اختياره لمكقع المدينة، كاصفان إٌياه ، باالختيار (ِْ) لقباؿ

المغرب الذيف جاؤكا بعد الصائب إلى حٌد بعيد، فكاف أكبر األدلة عمى ذلؾ ىك اتخاذ كالة 
عقبة مف القيركاف حاضرة ليـ في المغرب، مما جعؿ القيركاف تحتؿ في المغرب نفس المكانة 
التي احتمتيا الفسطاط في مصر، فكانت النكاة الرئيسية لمحكـ العربي اإلسالمي في بالد 

 .(ِٓ)المغرب
فة اتباع سياسة ـ( ارتأت الخالْٕٔق/ٓٓبعد انتياء عقبة مف إنشاء القيركاف عاـ )

جديدة في بالد المغرب، تيدؼ إلى كسب كالء القبائؿ المحمية في المغرب كنشر اإلسالـ 
بينيـ، مستخدمة أساليب الترغيب، تمؾ األساليب التي لـ يكف عقبة قد استخدميا مع السكاف 

األكؿ،  المحمييف في المغرب، طيمة مدة كجكده بينيـ، فقد كاف عقبة رجالن عسكريان مف الطراز
 .(ِٕ)الذم جاء مف بعده (ِٔ)كلـ يكف سياسيان، كما ىك الحاؿ بالنسبة ألبي المياجر دينار

 
 م(:018-07٦ه/00-00والية أبو المياجر دينار ) -ِ

بعد عزؿ عقبة بف نافع عف كالية أفريقية، أيمِّرى مكانو أبك المياجر دينار الذم انتيج 
بف نافع مع السكاف المحمييف في المغرب ، فكاف سياسة مغايرة لمسياسة التي اتبعيا عقبة 

عقبة رجالن عسكريان بعيدان عف السياسة كفيـ تصاريفيا، كما أسمفنا، أما أبك المياجر فكاف 
رجالن سياسيان محٌنكان، عرؼ كيؼ يكسب كٌد القبائؿ المغربية كجعميـ يعتنقكف اإلسالـ، بأسمكب 

 .(ِٖ)لمحمييف في المغرب العربيالميف كالمداراة التي اتبعيا مع السكاف ا
برزت سياسة أبك المياجر مع القبائؿ المحمية مف خالؿ تعاممو مع قبائؿ أكركبو 
البرانسية، كقائدىـ آنذاؾ كسيمة بف لمـز األكركبي، فكانت تمؾ القبائؿ ىي المسيطرة عمى 

جر قد ىدؼ جميع األراضي منذ دخكلو إلى المغرب األكسط كقاعدتو تممساف، فكاف أبك الميا
منذ دخكلو إلى المغرب ، إلى فٌؾ التحالؼ الحاصؿ بيف قبائؿ أكركبو البرانسية كبيف القكات 

 .(ِٗ)البيزنطية
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قبؿ الحديث عف كيفية تعامؿ أبك المياجر مع ىذه القبائؿ البد مف اإلشارة إلى طبيعة 
انت ىذه العالقة العالقة بيف قبائؿ المغرب المحمية كالسمطات البيزنطية في البالد، فقد ك

متغيرة بحسب طبيعة المتغيرات السياسية الحاصمة في البالد، كبحسب مصالح كال الطرفيف، 
ففي بداية الفتح العربي  اإلسالمي لممغرب األدنى، كتحديدان في زمف الخميفة معاكية بف أبي 

د، قد ـ( ، نجد أفَّ القبائؿ القاطنة في ذلؾ الجزء مف البالٕٗٔ-ُٔٔىػ/ َٔ-ُْسفياف)
استنجدكا بالعرب المسمميف مف أجؿ تخميصيـ مف تسمط االمبراطكر البيزنطي جستنياف  بعد 
أٍف ساءت عالقتيـ بو مف جراء إثقاليـ بالضرائب الفادحة، كما أسمفنا، كيذكر مكسى 

: أفَّ ىذه القبائؿ كمنذ ذلؾ الحيف، بقيت متحصنة في حصكنيا، كلـ يتدخمكا في (َّ)لقباؿ
ئـ بيف العرب المسمميف كالركـ البيزنطييف، ما دامت مضاربيـ بعيدة كغير متأثرة الصراع القا

 بيذه األحداث.
أما بعد دخكؿ أبك المياجر إلى بالد المغرب، ككصكلو إلى أراضي المغرب األكسط ، 
كجد أفَّ قبائؿ أكركبو البرانسية، كانت قد جمعتيا عالقة كطيدة مع القكات البيزنطية، سيما كأفَّ 
ىذه القبائؿ كقفت مكقؼ الضد أماـ الكجكد العربي اإلسالمي في البالد، فعمؿ أبك المياجر 
عمى فٌؾ ىذا التحالؼ الحاصؿ، الذم رأل فيو حجر عثرة كبيرة أماـ تقدـ الفتكحات اإلسالمية 
في المنطقة، فاستخدـ سياسة حكيمة تمثمت في كسب قبائؿ أكركبو البرانسية كضٌميـ إلى 

، فكاف أبك المياجر قد ىدؼ مف كراء ىذه السياسة دمج العرب (ُّ)دؿ مف محاربتيـاإلسالـ ب
كالبربر، ككسبيـ كعناصر مكاليف لمكجكد العربي اإلسالمي في البالد، ال سيما بعد أٍف أدرؾ 
بأٌف قكة العرب العددية في مصر محدكدة كغير كافية لمسيطرة عمى مناطؽ ىذا اإلقميـ 

 .(ِّ)سكانو المحمييف ككسب ثقتيـ الشاسع، إاٌل بمساندة
كبعد دخكؿ أبك المياجر إلى أراضي قبائؿ أكركبو البرانسية في المغرب األكسط، جرت 
معركة بيف الطرفيف قرب مدينة تممساف، أسفرت عف ىزيمة قبائؿ أكركبو، كأسر أميرىـ كسيمة 

األسر كأعٌز مثكاه،  بف لمـز األكركبي، الذم أحسف أبك المياجر معاممتو طيمة مدة بقائو في
رغبة منو في كسب ىذا األمير كضٌمو كقبيمتو إلى اإلسالـ، فأظير لو سماحة الديف 
اإلسالمي، كقكانيف اإلسالـ في معاممة األسرل، فأخذ بترغيبو في اعتناؽ اإلسالـ، فاستجاب 

ياجر ىذا كسيمة لذلؾ فاعتنؽ اإلسالـ، كتبعو جميع قبائؿ أكركبو البرانسية، فاستخمص أبك الم
 .(ّّ)األمير كاختصو بالصحبة الحسنة، بعد أٍف أسمـ كحسيف إسالمو
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كلعؿَّ الحنكة السياسية التي أظيرىا أبك المياجر في التعامؿ مع ىذه القبائؿ، قد أظيرت أنَّو 
كاف قائدان قديران ، كلـ يكف أقؿ كفاءة مف عقبة بف نافع، رغـ اختالؼ أسمكب كيالن منيما في 

القبائؿ المحمية في البالد، فبعد أٍف استطاع عقبة مف خالؿ سياستو العسكرية التعامؿ مع 
كسب قبائؿ البتر مف سكاف المغرب األدنى كضٌميـ إلى اإلسالـ، ال سيما بعد بناء مدينة 
القيركاف، تمكف سمفوي أبك المياجر مف ضـ قبائؿ أكركبو البرانسية، ككسبيـ كحمفاء أقكياء لو، 

القبائؿ كانت مف أشٌد قبائؿ البرانس قكة كبأس، كبذلؾ استطاع ىذا القائد سيما كأفَّ ىذه 
بحكمتو تحكيؿ مكقؼ ىذه القبائؿ مف العداء السافر لعمميات الفتكح العربية اإلسالمية إلى 
الحميؼ القكم كالمساند لو في بالد المغرب، فكانت ىذه أكبر المكاسب التي حققيا أبك 

 .(ّْ)المياجر في بالد المغرب
 م(013-018ه/0٦-00والية عقبة بن نافع الثانية: ) -ّ

ـ( ليتكلى الخالفة مف بعده ابنو ٕٗٔق/َٔتكفي الخميفة معاكية بف أبي سفياف )
عادة ِٖٔ-ٕٗٔىػ/ّٔ-َٔيزيد) ـ( ، الذم عمؿ عمى عزؿ أبك المياجر مف كالية أفريقية كا 

 .   (ّٓ)البالد األفريقيةعقبة بف نافع إلييا، لتبدأ بذلؾ كالية عقبة الثانية عمى 
ما إٍف كصؿ عقبة إلى القيركاف، حتى أخذ يمارس سياستو المعيكدة في التعامؿ مع 
سكاف القبائؿ المحمية في البالد، متجاىالن إنجازات أبك المياجر كأسمكبو في ميادنة قبائؿ 

أبك المياجر،  المغرب، سيما كأفَّ عقبة لـ يكف يممؾ النظرة السياسية اليادئة التي تميز بيا
عمى أبي المياجر دينار  ففي ذات الكقت الذم كصؿ بو عقبة إلى القيركاف، ألقى القبض

، (ّٔ)، الذم تفنف عقبة في إذاللو كمعاممتو بأسمكب غاية في القسكة كاإلىانةككسيمة بف لمـز
كقد أكردت النصكص التاريخية ركاية كصفت فييا أسمكب عقبة في معاممة ىذا األمير 
األكركبي، فقيؿ أفَّ عقبة قد جاء بشاة، كأمر كسيمة بسمخيا، فدفعيا كسيمة إلى غممانو، إاٌل أفَّ 
عقبة أصٌر عمى قياـ كسيمة بنفسو بذلؾ، ففعؿ، كمنذ ذلؾ الحيف أخذ كسيمة يضمر الحقد 

 . (ّٕ)كالشر لعقبة كيتكعده باالنتقاـ
ة النقد الالذع مف قبؿ أبك القت سياسة عقبة، كتعاممو مع زعيـ قبائؿ أكركبو كسيم

المياجر دينار، الذم نصح عقبة بعدـ معاممة كسيمة بيذا الشكؿ المييف، باعتباره رجالن ذا 
كممة كمكانة رفيعة بيف قكمو، كأىفَّ معاممتو بيذا الشكؿ سيؤدم إلى انشقاؽ تمؾ القبائؿ كتأليبيا 

جر حريصان عمى أٍف ال تضيع ضد الكجكد العربي اإلسالمي في المغرب، فقد كاف أبك الميا
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جيكده في كسب ىذه القبائؿ سدل، ففقد المسممكف بذلؾ حميفان ليـ، كلطالما  سعى أبك 
المياجر لكسبيـ طيمة مدة بقاءه في المغرب، إاٌل أفَّ عقبة أصر عمى سياستو تمؾ كلـ ييًعٍر 

 .(ّٖ)تمؾ النصائح أٌم اىتماـ ييذكر
ف، ىك ، ما  الدافع الحقيقي الذم جعؿ عقبة يقدـ إفَّ السؤاؿ الذم يتبادر في األذىا

عمى مثؿ ىذا التعامؿ مع كسيمة بيذا الشكؿ، مع أىنَّو كاف مسممان، ألـ يكف مف األحرل لعقبة 
 .(ّٗ)أٍف يصطنع كسيمة لتككف سيكؼ أتباعو لو بدؿ مف أٍف تككف ضٌده، كما فعؿ أبك المياجر

، كقد اختمفكا في اإلجابة عميو، بحسب  ىذا التساؤؿ (َْ)لذلؾ أثار عدد مف الباحثيف
رأم كالن منيـ، كتمؾ اإلجابات يمكف تمخيصيا بثالث آراء رئيسية، أكليا: أفَّ عقبة تعامؿ بيذا 
الشكؿ مع كسيمة مدفكعان بركح االنتقاـ مف أبك المياجر الذم أساء عزلو عف كاليتو األكلى، 

ذالؿ صديقو كسيمة بعد ك  ضعيـ في السجف، كالتعامؿ معيما بنفس فعمؿ عقبة عمى إذاللو كا 
الطريقة التي تعامؿ بيا أبك المياجر مع عقبة عند عزلو عف كالية أفريقية، أما الرأم الثاني، 

ساء القبائؿ المحمية منذ فقد ذىب أصحابو إلى القكؿ أفَّ عقبة لـ يحسف التعامؿ مع رؤ 
: (ُْ)أسمفنا، فقد ذكر محمكد شيت خطاب، ككنو لـ يكف رجالن سياسيان أك دبمكماسيان كما البداية

أفَّ عقبة كاف مف أكلئؾ القادة الذيف يقسكف عمى رؤساء أعدائيـ ليككنكا عبرة ألمثاليـ فال 
يجرؤكف عمى محاربة اإلسالـ، كالرأم الثالث ذىب إلى أفَّ عقبة كاف قد شٌؾ بكالء كسيمة 

العسكرية المشيكرة في بالد  كصدؽ إسالمو، إضافة إلى أفَّ عقبة كأثناء قيامو بالحممة
المغرب، كقؼ عمى أعماؿ كاتصاالت لكسيمة مع الركـ البيزنطييف، تيخؿُّ بأمف حممتو 
العسكرية إاٌل أىنَّو لـ يستطع التأكد مف شكككو تمؾ ، بسبب الظركؼ المحيطة بو آنذاؾ، كنحف 

"إفَّ عقبة أىاف كسيمة بعد  الذم قاؿ:( ِْ)نرٌجح ىذا الرأم استنادان إلى ما ذكره عبد العزيز سالـ
 ، كىك في طريقو إلى طنجة".(ّْ)مكقعة باغاية 

كعمى أية حاؿ، كبغض النظر عف الدافع الحقيقي كراء ما فعمو عقبة، فقد أجمع عدد 
، عمى أفَّ تمؾ السياسة التي اتبعيا عقبة في التعامؿ مع أمير قبائؿ أكركبو (ْْ)مف الباحثيف

ارتكبيا عقبة في كاليتو الثانية، كالتي ترتب عمييا أخطار كانت مف أكبر األخطاء التي 
جسيمة، لـ تقتصر عمى انشقاؽ قبيمتو عف اإلسالـ فحسب، بؿ أنَّيا أكدت بحياة عقبة بف نافع 

 نفسو، ككضعت حدان لنشاطو الجيادم في بالد المغرب.
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يركاف، كاف بعد انتياء عقبة مف حممتو الكبرل في بالد المغرب، كقفمو راجعان إلى الق
، فالتقى (ْٓ)كسيمة قد ىرب مف معسكر عقبة، كجمع جيشان كثيفان مف البربر كالركـ البيزنطييف

ـ( التي أسفرت عف استشياد عقبة بف نافع ككؿ مف ٖٔق/ّٔالجمعاف في مكقعة تيكدة عاـ )
كاف معو، فكاف لتمؾ الحادثة صداىا القكم الذم ىٌز دعائـ الكجكد العربي اإلسالمي في 

لمغرب ، ال سيما بعد انسحاب العرب مف القيركاف، كدخكؿ زعيـ قبائؿ أكركبو كسيمة بف لمـز ا
 .(ْٔ)إلييا

كأخيران ، يجدر بنا اإلشارة الى مسألة ميمة، ىي أف عقبة بف نافع كبالرغـ مف سياستو 
سالـ القاسية التي تعامؿ بيا مع قبائؿ المغرب المحمية ، إال أننا ال ننكر جيكده في نشر اإل

بيف أبناء ىذه القبائؿ منذ دخكلو برقة حتى كصكلو إلى المغرب األقصى في حممتو الكبرل، 
فعقبة خالؿ حممتو ىذه لـ يكتؼ بفتح البالد عسكريان، إنما فتحيا معنكيان، فدخمت قبائؿ كثيرة 

: "كحرص عقبة عمى دعكة أىالي البالد التي مٌر بيا عمى (ْٕ)في اإلسالـ، يقكؿ ابف عذارم
نشر اإلسالـ كبالد دكالة كىكسكرة"، كشٌيد عقبة عدد مف المساجد في درعة كالسكس األقصى 

 .(ْٖ)ككادم النفيس كآجمي
 
 

-0٦أوضاع المغرب بعد معركة تيودة، وتراجع زىير بن قيس البموي إلى القيروان ) -ْ
 م(:011-013ه/02

العربي اإلسالمي في  تيعٌد معركة تيكدة مف المعارؾ الفاصمة التي ىٌزت دعائـ الحكـ
المغرب، سيما كأىنَّيا أكدت بحياة أحد أىـ قادة الفتح العربي اإلسالمي في البالد، فما أٍف 
كصؿ خبر استشياد عقبة بف نافع إلى القيركاف حتى عٌمت الفكضى كاالنقساـ في صفكؼ 

ركؼ، المسمميف، فأدرؾ قائدىـ زىير بف قيس البمكم عدـ جدكل المقاكمة في ظؿ تمؾ الظ
ـ(، كالذم ّٖٔق/ْٔفانسحب مف القيركاف، ليدخميا كسيمة بف لمـز كأعكانو في محٌرـ عاـ )

ما أٍف دخؿ إلى القيركاف حتى عٌمت البالد ثكرة عارمة قاـ بيا أنصار المسمميف مف قبائؿ 
البتر المحمية احتجاجان عمى خركج العرب المسمميف كدخكؿ كسيمة كقبيمة أكركبة إلى 

 .(ْٗ)القيركاف
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كىنا يجب التكقؼ عند مسألة غاية في األىمية، ىي رٌدة فعؿ قبائؿ البتر مف خركج 
أفريقية عف سيطرة الجيش العربي اإلسالمي ، كالتي دٌلت بشكؿ كاضح عمى المكانة التي 
كصؿ إلييا اإلسالـ في نفكس ىذه القبائؿ، تمؾ المكانة التي لـ تكف سكل انعكاسان لممعاممة 

قتيا تمؾ القبائؿ مف قبؿ قادة الفتح العربي اإلسالمي، كعمى رأسيـ عقبة بف الحسنة التي ال
نافع، الذم كانت تربطو عالقة كطيدة مع قبائؿ البتر منذ دخكلو برقة، التي كاف أغمب سكانيا 
ينتمكف ليذا الفرع مف قبائؿ المغرب المحمية، لذلؾ فقد كاف الستشياد عقبة كقعه كبير في 

 .(َٓ)التي نقمت عمى كسيمة كأعكانو كما اقدمكا عميو في معركة تيكدة نفكس تمؾ القبائؿ
، لـ تكف أحكاؿ الخالفة في بالد (ُٓ)في الكقت الذم كانت فيو أفريقية تشتعؿ بنار الثكرة

 الشاـ بأحسف حاالن منيا، فقد كانت ىي األخرل تعاني مف مشاكؿ داخمية،
ـ( ، الذيقرر َٕٓ-ْٖٔىػ/ٖٔ-ٓٔلعبد الممؾ بف مركاف) استمرت حتى تكلية الخالفة

عادتيا إلى حضيرة الدكلة العربية اإلسالمية، فاختار ليذه الميمة زىير بف  استعادة القيركاف، كا 
 .(ِٓ)لقيركاف منتظران تكجييات الخالفةقيس البمكم الذم كاف مرابطان في برقة منذ انسحابو مف ا

ير جيشان قكيان، كبعث إليو باألمكاؿ مف مصر، فنيض أرسؿ الخميفة عبد الممؾ إلى زى
ـ( متجيان إلى أفريقية، كعندما كصمت أخبار الجيش اإلسالمي إلى كسيمة، ٖٖٔق/ٗٔعاـ )

جمع أصحابو كاستشارىـ في مغادرة القيركاف خكفان مف انقالب أىميا ضٌده، كالذيف ال يزالكف 
لتككف مكانان  ممسيـ اختيار مكضع محافظيف عمى كالئيـ لمعرب المسمميف، فأشار عمي

لممعركة مف أجؿ االبتعاد عف أىؿ القيركاف، كفي نفس الكقت تككف ممس مكقعان يمكف لقبائؿ 
أكركبو مف مالحقة جيكش العرب المسمميف في حاؿ انتصارىا عمييـ، أما إذا ىزمكا فيمكف لو 

حاب كسيمة عمى اقتراحو، كألعكانو اليرب إلى الجباؿ كاإلفالت مف قبضة العرب، فكافؽ أص
 .(ّٓ)فغادرت قبائؿ أكركبو القيركاف متجية إلى ممس

بعد نزكؿ قكات كسيمة إلى ممس، كانت القكات العربية عمى مشارؼ مدينة القيركاف، 
فعسكركا في قرية يقاؿ ليا قرشانة، كمنيا خرج زىير حتى كصؿ ممس، فكقعت بيف الطرفيف 

ش العربي  اإلسالمي، كمقتؿ كسيمة كتمزيؽ جيشو ، معركة عنيفة أسفرت عف انتصار الجي
، فكانت مكقعة ممس مف (ْٓ)بعد قتؿ عدد كبير مف رؤساء كقادة قبائؿ أكركبو كحمفائيـ الركـ

المعارؾ الميمة كالحاسمة في تاريخ المغرب  ، ألٌنيا أعادت ىيبة العرب المسمميف كمكانتيـ 
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ممقاكمة التي قامت بيا قبائؿ أكركبو البرانسية في البالد، كما أنَّيا كضعت حٌدان نيائيان ل
 .(ٓٓ)كحمفائيـ مف الرـك البيزنطييف في بالد المغرب

عاد زىير بف قيس بعد ىذا االنتصار إلى القيركاف، كنٌظـ أمكرىا اإلدارية كأقٌر السمطة 
في ربكعيا،، لكنو غادرىا في عجؿ عندما كصمت إليو أخبار ىجكـ الركـ عمى برقة، فباغت 

ىير القكات البيزنطية كىي تستعد لإلبحار عبر البحر كبيف أيدييـ أسرل مف العرب ز 
المسمميف، كلـ يكف الكقت يسمح لزىير بجمع جميع القكات العسكرية، فدخؿ زىير كأصحابو 
في معركة غير متكافئة عند درنة أسفرت عف خسارة العرب المسمميف، كاستشياد زىير بف 

 .(ٔٓ)ـ(ٖٖٔق/ٗٔقيس البمكم عاـ )
والية حسان بن النعمان الغّساني وسياستو في التعامل مع قبائل البتر المحمية، وأثرىا  -ٓ

 م(:72٦-023ه/10-7٦في تثبيت أقدام المسممين في بالد المغرب )
بعد استشياد زىير بف قيس البمكم في مكقعة درنة، استشار الخميفة عبد الممؾ بف 

يخمفو عمى كالية أفريقية، فكقع االختيار عمى حساف بف مركاف أصحابو في مىف يمكف أٍف 
ـ(، حتى كضع نصب عينيو ّٗٔق/ْٕالنعماف الغساني، الذم ما أٍف دخؿ أفريقية عاـ )

، كضرب معاقميـ الميمة، كمف ثـ تطكيع قبائؿ  ىدفيف أساسييف ىما : القضاء عمى قكة الرـك
 .(ٖٓ)ممكة جباؿ األكراس (ٕٓ)البتر المحمية الذيف تجمعكا تحت قيادة الكاىنة

إفَّ المتتبع لسياسة ىذا القائد في بالد المغرب كتعاممو مع أىؿ البالد يجد أىنَّو كاف قائدان 
فٌذان جمع بيف الحنكة السياسية كحيسف التدبير، كاالستراتيجية العسكرية، تمؾ الميزة التي مكنتو 

معاقؿ  القضاء عمى آخرمف كسب سكاف المغرب كضٌميـ إلى اإلسالـ، كفي ذات الكقت 
، فما أٍف دخؿ (ٗٓ)جباؿ األكراس المقاكمة الفعمية لمسكاف المحمييف تحت قيادة الكاىنة في

حساف إلى أراضي المغرب األدنى حتى القى ترحيبان كقبكالن مف لدف قبائؿ لكاتة البترية، التي 
ثركاف المكاتي ، الذم  أقبمت عمى االنضماـ إلى القكات العربية اإلسالمية تحت قيادة ىالؿ بف

جعمو حساف عمى مقدمة الجيش ، فكاف ىالؿ أكؿ قائد بربرم ييعىٌيف عمى قيادة قكة عسكرية 
 .(َٔ)عربية إسالمية

كاف إقداـ حساف عمى جعؿ ىالؿ بف ثركاف في مقدمة جيشو خطكة ميمة رسمت 
عمى إشراؾ قبائؿ منيجية ىذا القائد في التعامؿ مع القبائؿ المحمية في البالد، فقد حرص 

المغرب في عمميات الفتكح اإلسالمية، فكانت حركةن مكٌفقةن استطاع بيا ضماف كالء ىذه 
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، فاستغٌؿ حساف (ُٔ)القبائؿ كاعتناقيـ لإلسالـ، فسكاف المغرب بطبيعتيـ كانكا مٌياليف لمفركسية
تناؽ اإلسالـ، كىذا تمؾ الميزة فييـ فاستقطبيـ ليككنكا أنصاران لو، كمف ثـ إقباؿ ىؤالء عمى اع

 .(ِٔ)ىك مف األىداؼ الرئيسية لمفتكحات العربية  اإلسالمية
إفَّ مف األمكر المالحظة لسياسة ىذا القائد، أىنَّو لـ ينظر لمجيش العربي اإلسالمي أك 
المؤسسة العسكرية، عمى أنَّيا مجرد أداة قتالية ينحصر دكرىا في القضاء عمى حركة المقاكمة 

د المغرب، بؿ إنَّو جعؿ مف الجيش كسيمة لجذب قبائؿ المغرب كاعتناقيـ المحمية في بال
اإلسالـ، مستخدمان نظاـ الرىائف، الذم تبناه حساف، بعد إقباؿ قبائؿ البتر المحمية إلى حساف 

ـ(، فمـ َُٕق/ِٖبف النعماف يعرضكف عميو الدخكؿ في اإلسالـ بعد مقتؿ الكاىنة عاـ )
، فأجابكه كأسممكا عمى (ّٔ)بعد أٍف يعطكه اثنا عشر ألفان مف أبنائيـيقبؿ حساف إسالميـ إاٌل 

يده، كأَّمر عمييـ كلدا الكاىنة المذاف كانا قد أسمما بعد مقتؿ أٌميـ، فجعؿ لكؿ كاحد منيـ ستٌة 
آالؼ فارس مف البربر، كأخرجيـ مع العرب يجكلكف في المغرب، يقاتمكف الركـ كمف كفر مف 

 .(ْٔ)أبناء جمدتيـ
، مغرب، قد دٌؿ بشكؿ ال يدعك لمشؾٌ األسمكب الذم اتبعو حساف في معاممة سكاف ال إفَّ 

أفَّ ىذا القائد كاف عارفان كمتفيمان لطبيعة ىذه القبائؿ، فيي قبائؿ محاربة قكية تميزت باألنفة 
كعدـ حٌبيا لالنصياع أك الخضكع ألم سمطة، لذلؾ نجد ىؤالء القبائؿ يحرصكف عمى أٍف ال 

لمفاتحيف العرب أٍف يعاممكىـ معاممة شعب خاضع محككـ، كلما كاف حساف قد فيـ  يسمحكا
طباعيـ تمؾ، كجد أفَّ السبيؿ األنسب لقيادتيـ ىك معاممتيـ معاممة حسنة تميؽ بمكانتيـ ، 

ضفاء ركح المساكاة بيف ىذه القبائؿ كالعناصر العربية المكجكدة في البالد  . (ٓٔ)كا 
اة سكاف المغرب بإخكانيـ العرب في الحقكؽ كالكاجبات، لذلؾ عمؿ حساف عمى مساك 

فمـ يكتؼ بإعطائيـ المناصب العسكرية فحسب، بؿ جعؿ ليـ نصيب مف الغنائـ كرٌتب 
األعطيات التي كانت تصرؼ مف بيت الماؿ، كظؿ ىذا النظاـ معمكالن بو حتى بعد عزؿ 

 .(ٕٔ)مف بعده (ٔٔ)حساف كتكلية مكسى بف نصير
دارم مميز، استطاع أٍف ييثٌبٍت أقداـ كأخيران يجدر بن ا القكؿ، أفَّ حسانان قائد عسكرم كا 

العرب المسمميف في المغرب، بعد أٍف عزز اإلسالـ باستتباب األمف في ربكع األقاليـ المغربية 
امتدادان مف برقة حتى جباؿ األكراس، فعمؿ عمى إنشاء المساجد كتعميـ القرآف كنشر المغة 
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ـٌ ب ، فضالن عف  التنظيمات اإلدارية (ٖٔ)ذلؾ رسالة مف سبقكه مف الفاتحيف الكبارالعربية، فأت
 ، كىذا ما سيأتي بيانو بشكؿ مفصؿ الحقان.(ٗٔ)كالمالية التي قاـ بيا

 م(:720ه/1٦إنشاء مدينة تونس: ) -ٔ
بعد قضاء حساف بف النعماف عمى القكتيف الكبيرتيف في المغرب، المتمثمة بالرـك 

، عمد إلى االلتفات إلى (َٕ)قرطاجنة كقبائؿ البتر المحمية في جباؿ األكراسالبيزنطييف في 
تنظيـ أمكر البالد، فقاـ بالعديد مف األعماؿ الميمة أبرزىا بناء مدينة تكنس عاـ 

 .(ُٕ)ـ(َِٕق/ْٖ)
بدأ حساف بالتفكير جٌديان في بناء مدينة تكنس، بعد إقدامو عمى تخريب قرطاجنة، لكي 

ييف بالعكدة إلييا، كمنذ ذلؾ الكقت، كىك يسعى إلنشاء مدينة تحٌؿ محؿ ال يفكر البيزنط
قرطاجنة، كتككف منفذان لممسمميف عمى البحر، ينطمقكف منيا لمجياد كاإلغارة  عمى سكاحؿ 

 .(ِٕ)الركـ
، عمى مسافة اثنا عشر ميالن، شرؽ مدينة (ّٕ)أقاـ حساف مدينتو في مكقع يدعى ترشيش

حساف داران لصناعة السفف ، مستعينان في بنائيا بأقباط مصر،  قرطاجنة، كفي ترشيش أسس
كعدد كبير مف قبائؿ المغرب المحمية، التي كانت مشاركتيـ في بناء المدينة، دليالن عمى نجاح 
سياسة حساف في التعامؿ مع ىؤالء، كنتائجيا الحسنة التي انعكست عمى تقكية العالقة بيف 

خكانيـ العرب، ال سيم  .  (ْٕ)ا بعد سياسة المساكات التي اتبعيا حساف، كما أسمفناالبربر كا 
كلما كاف مكقع تكنس غير منفتح عمى البحر مثؿ قرطاجنة، التي تقع عمى لساف ييكٌكف 
شبو جزيرة محصكرة بيف السبخة شماالن كالبترة جنكبان، بينما تقع تكنس إلى الداخؿ غرب 

يقع مرسى راداس، كلما كانت البحيرة  البحيرة التي تتصؿ بالبحر مف جية الشرؽ، حيث
ضحمة ال تسمح بسير المراكب الحربية، لذلؾ كجب حفر قناة في كسطيا، تصؿ ما بيف دار 

 .(ٕٓ)الصناعة في تكنس كالميناء أك المرسى في راداس
اىتـ حساف بيذه المدينة، فأنشأ بيا مسجدان جامعان، كداران لإلمارة، كمعسكرات لمقكات 

ة، فأصبح اليرب المسممكف بفضؿ ىذه القاعدة يشكمكف قكة بحرية ال يستياف البرية كالبحري
بيا، بعد أٍف اتخذكىا قاعدة ينطمقكف منيا لمياجمة السكاحؿ البيزنطية، كالدفاع عف سكاحميـ 

 .  (ٕٔ)كثغكرىـ مف أم عدكاف بيزنطي
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كات بذلؾ استطاع حساف تأسيس مدينة في المغرب، فإذا كانت القيركاف مركزان لمق
العربية كمحرسان لمبالد مف الداخؿ، فقد كانت تكنس ربطان يحمي القيركاف، كمحرسان لمبحر، كقد 
أدت ىذه المدينة ميمتيا الدفاعية كاليجكمية كاممة، فمنيا انطمؽ العرب  المسممكف نحك 
صقمية كجنكب إيطاليا، منذ بداية القرف الثاني اليجرم، حتى إخضاعيا لمسيادة العربية 

-َٗٗىػ/ٕٔٓ-ِٕٗكالفاطمييف) ـ(َٗٗ-ََٖىػ/ِٕٗ-ُْٖاألغالبة)سالمية في عصر اإل
 .(ٕٕ)ـ(ُُُٕ

والية موسى بن نصير وجيوده في إخضاع القبائل المحمية الثائرة، واستكمالو لعمميات  -ٕ
 م(:  788-72٦ه/23-10الفتوح العربية اإلسالمية في البالد )

ـ(، َْٕق/ٖٓأيعفي مف منصبو عاـ )ظؿ حساف يمارس عممو في المغرب، إلى أٍف 
ليخمفو القائد مكسى بف نصير، الذم ما إٍف كصؿ إلى القيركاف، حتى كجد أفَّ قبائؿ المغرب 
قد خرجت عف الطاعة مستغميف خركج حساف مف القيركاف، لذلؾ جمع الناس كخطب فييـ 

إلى إخضاع خطبة بميغة، حدد فييا المبادئ االساسية لسياستو ، التي ىدؼ مف خالليا 
القبائؿ الثائرة، كالبدء بالعدك القريب، ثـ التكجو إلى العدك البعيد، بيدؼ تأميف الخطكط الخمفية 

 .(ٖٕ)لمجيش العربي اإلسالمي ثـ التقدـ نحك األماـ
شرع مكسى بتنفيذ سياستو القاضية بإخضاع القبائؿ المحمية، فكٌجو قكة عسكرية إلى 

، فكانت القبائؿ ىناؾ قد خرجت (َٖ)مسافة يكـ كاحد مف القيركاف، الكاقعة عمى (ٕٗ)قمعة زغكاف
عف الطاعة، فعمؿ عمى إخضاعيا بالقكة، فقاتميـ كسبى منيـ أعدادان كثيرة، ذكر ابف 

 : أنَّيا بمغت عشرة آالؼ رأس، فكاف أكؿ سبي يدخؿ القيركاف. (ُٖ)عذارم
كتامة، كىكارة كزناتة، كذلؾ كٌجو مكسى قكات عسكرية بحكالي األلؼ فارس إلى قبائؿ 

مف سكاف المغرب األكسط، الذيف كاف يرأسيـ رجؿ يدعى طامكف، فقاتميـ مكسى كقبض عمى 
قائدىـ، كأرسمو إلى كالي مصر عبد العزيز بف مركاف، الذم قتمو عند بركة سميت منذ ذلؾ 

بكف ، كعندما رأت ىذه القبائؿ ما حٌؿ بيـ أرسمكا إلى مكسى يطم(ِٖ)الحيف ببركة طامكف
الصمح، فكافؽ عمى ذلؾ بعد أٍف أخذ منيـ الرىائف، إاٌل أفَّ رىائف كتامة استأذنكه في الخركج 
لمصيد فأذف ليـ، فبمغو أنَّيـ إنَّما يريدكف اليرب، فكٌجو الخيؿ في طمبيـ، كلما أكتي بيـ أراد 

نا كقكمنا لـ يككنكا صمبيـ، فقالكا لو: "ال تعجؿ أييا األمير بقتمنا حتى يتبٌيف أمرنا، فإٌف آبائ
ليدخمكا في خالؼو أبدان، كنحف في يديؾ، كأنت في البياف أقدر منؾ عمى استحيائنا بعد 
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، فأكقرىـ حديدان كأخرجيـ معو إلى كتامة، فمما بمغيـ قدكمو خرج كجكىيـ يستقبمكنو، (ّٖ)القتؿ"
مكسى إلييـ ، أما قبيمة صنياجة، فقد سار (ْٖ)كلما لقييـ تبٌينت لو براءتيـ كصد عنيـ

 .(ٖٓ)كاستطاع اخضاعيـ بعد أٍف سبى منيـ أعدادان كثيرة
ىكذا أخضع مكسى قبائؿ المغرب المحمية التي شقت عصا الطاعة بعد خركج حساف 

، ككذلؾ أخضع القبائؿ التي لـ يكف المسمميف قد كصمكا إلى (ٖٔ)بف النعماف إلى المشرؽ
ؿ نشاط عسكرم قاـ بو ىناؾ، ىك أراضييـ، فكصؿ مكسى إلى المغرب األقصى، فكاف أك 

إخضاع قبائؿ أكركبو البرانسية التي تأىبت لو كلحربو، فقاتميـ قتاالن شديدان، أراد مف خاللو 
االنتقاـ لمقتؿ عقبة بف نافع، فأذف ألكالد عقبة ، عياض كعثماف كعبيدة ، أٍف يقتٌصكا مف قاتؿ 

كبارىـ، كلما بمغ عدد ما قتؿ منيـ بعث أبييـ، فقيؿ أفَّ عياض قتؿ منيـ سٌتمائة مف خيارىـ ك 
 .(ٕٖ)إلييـ كقاؿ "ضعكا أسيافكـ في قتؿ أبيكـ عقبة"

كذلؾ كصمت قكات مكسى إلى أراضي قبائؿ مصمكدة، فأرسؿ إلييـ زرعة بف أبي 
مدركة البربرم األصؿ، فمـ يمؽ مقاكمة تذكر، فما أٍف كصؿ حتى استأمف كجعؿ عميو كاليان 

خذ منيـ عددان مف الرىائف، فكانت تمؾ المرة الثانية التي تصؿ فييا قكات يدير أمكرىـ بعد أٍف أ
 .(ٖٖ)المسمميف إلى أراضي قبائؿ مصمكدة التي كاف عقبة أكؿ مىف كطئت أقدامو في تمؾ البالد

بعد أٍف أتـٌ مكسى ميمتو في إخضاع قبائؿ المغرب الثائرة، أخذ ىذا القائد بالسير عمى 
شراكيـ في نفس السياسة التي اتبعي ا سمفو حساف، فعمؿ عمى اصطناع أبناء القبائؿ المحمية كا 
، فقاـ بجمع رىائف البربر الذيف أخذىـ مف قبائميـ ، كشرط مف (ٖٗ)جيكشو عمى نطاؽ كاسع

، البربرم األصؿ ، كجعمو كاليان عمى إقميـ (َٗ)شركط الصمح، كأٌمر عمييـ مكاله طارؽ بف زياد
لؼ مقاتؿ ، جٌميـ مف العرب كقبائؿ المغرب المحمية، كترؾ طنجة، كتحت إمرتو اثنا عشر أ

بينيـ سبعة كعشركف رجالن يعٌممكف أبناء القبائؿ أصكؿ الديف كالمغة العربية، فما أٍف حٌؿ عاـ 
ـ(، حتى أسمـ جميع أىالي المغرب األقصى، كحٌكلت الكنائس إلى مساجد، َْٕق/ٖٓ)

 .(ُٗ)مسجد أغمات ىيالنة كجعمكا المنابر في مساجد الجماعات ، كفييا
كانت السياسة التي اتبعيا مكسى في معاممة سكاف المغرب سياسة ناجحة دٌلت عمى 

أىنَّو لـ يكف أقؿ كفاءة مف حساف  (ِٗ)حسف تدبير كدىاء ىذا القائد الذم كصفو أغمب الباحثيف
في نفكس  بف النعماف، كقد بدا ذلؾ كاضحان مف خالؿ األثر الحىسف الذم تركتو تمؾ السياسة

القبائؿ المحمية، التي أخذت نفكسيـ تطمئٌف لمعرب المسمميف، فأظيركا ميميـ الشديد العتناؽ 
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الديف اإلسالمي، ال سيما بعد سياسة المساكاة التي اتبعيا كالن مف حساف بف النعماف ، 
 كمكسى بف نصير.

االنسجاـ الفكرم بيف بذلؾ استطاع مكسى أٍف ينشر الديف اإلسالمي في ربكع المغرب، فأشاع 
قبائؿ المغرب المحمييف كالعرب المسمميف بغرس تعاليـ اإلسالـ في نفكس تمؾ القبائؿ، فكٌحد 
بذلؾ صفكفيـ كجمع كممتيـ، فأصبح العرب كالبربر قكة مكحدة ىائمة كجدت ليا متنفسان في 

يـ البربر فتح األندلس، فربط مكسى بف نصير بيذا الفتح مصير العرب الفاتحيف مع إخكان
المسمميف، كجعميـ يدافعكف عف عقيدة كاحدة بقيادة كاحدة كىدؼ كاحد، ىك إعالءي كممة اهلل 

 .(ّٗ)تعالى كنشر دينو في األرض
  اليوامش

 

                                                 

 .ّٖـ(، صُٕٗٗ، دار الرشاد، القاىرة، ِ( مؤنس، معالـ تاريخ المغرب كاألندلس، )طُ)
النشر لمجامعات، ( أبك عبية، طو عبد المقصكد عبد الحميد، مكجز الفتكحات اإلسالمية، )د. ط، دار ِ)

 .ِٔالقاىرة، د. ت(، ص
ـ(؛ الحمة السيراء، تحقيؽ: حسيف ٖٓٔ( ابف األبار، محمد بف عبد اهلل بف أبي بكر القاضي البمنسي، )ت: ّ)

 .ِّّ، صِـ(، جُٖٓٗ، دار المعارؼ، القاىرة، ُمؤنس، )ط
 .ّٗ( مؤنس، معالـ تاريخ المغرب كاألندلس، صْ)
ط، مؤسسة شباب الجامعة، االسكندرية،  -خ المغرب في العصر اإلسالمي، )دسالـ، عبد العزيز، تاري (ٓ)

زغمكؿ، سعد زغمكؿ عبد الحميد، تاريخ المغرب مف الفتح إلى بداية عصر االستقالؿ ؛ ٖٗص ـ(،ُٗٗٗ
؛ أحمد، محمكد ُّٖ، صـ(ُّٗٗط، المعارؼ، االسكندرية،  -)ليبيا، تكنس، الجزائر، المغرب(، )د

 .ٖٓـ(، صُٗٗٗ، دار الفكر العربي، القاىرة، ُالمغرب كاألندلس، )طحسف، تاريخ 
( الثعالبي، عبد العزيز، تاريخ شماؿ أفريقية مف الفتح اإلسالمي إلى نياية الدكلة األغمبية، تحقيؽ: أحمد ٔ)

 .ْٖـ(، صُٕٖٗ، دار الغرب اإلسالمي، بيركت، ُبف ميالد كمحمد إدريس، )ط
يد، القيركاف كدكرىا العسكرم كالعممي، مجمة العمـك اإلنسانية كاالجتماعية، العدد ( المجالي، سحر عبد المجٕ)

 .ِّٓـ، صَُِّ(، ِ)
ق(، البياف المغرب في اختصار أخبار األندلس ُِٕابف عذارم، أبي العباس أحمد بف محمد )ت: ( ٖ)

ي، تكنس، ، دار المغرب اإلسالمُكالمغرب، تحقيؽ: بشار عكاد معركؼ كمحمد بشار عكاد، )ط
 .ّْ، صُ، جـ(َُِّ

 .ُّٖ، صُ( زغمكؿ، تاريخ المغرب العربي، جٗ)
 .ٓٗ؛ سالـ، تاريخ المغرب كالعصر اإلسالمي، صِّٕ، صِ( ابف األبار، الحمة السيراء، جَُ)
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ق(، معالـ اإليماف في معرفة أىؿ ٔٗٔ( الدباغ، أبك زيد عبد الرحمف بف محمد األنصارم، )ت: ُُ)
 .ٗأبك الفضؿ أبك القاسـ بف عيسى بف ناجي الشنكجي، )د. ط، د. ت(، صالقيركاف، تحقيؽ: 

، دار الكتاب العربي، بيركت، ُ(ابف األثير، الكامؿ في التاريخ، تحقيؽ: عبد السالـ التدمرم، )طُِ)
ابف كثير، أبك الفداء إسماعيؿ عمر ؛ ِّٖ، صِ؛ ابف األبار، الحمة السيراء، جِٔ، صّـ(، جُٕٗٗ

، دار إحياء التراث ُق(، البداية كالنياية، تحقيؽ: عمي شيرم، )طِٕٕي البحرم )ت: بف كثير القرش
 .ْٗ، صٖج ـ(،ُٖٖٗـ،  -العربي، د

( الككفة: كىي مدينة عتيقة البناء، ليس ليا سكر، كقيؿ إنَّيا سميت الككفة ألٌف سىعد بف أبي كقاص عندما ُّ)
بؽ، فارتاد ليـ مكقع الككفة، فقاؿ تككفكا المكضع؛ لممزيد افتتح القادسية، نزؿ المسممكف األنبار، فآذاىـ ال

؛ المحمدم ، حماد فرحاف ، سعد بف أبي كقاص ، ُُُْ، صْينظر: البكرم، معجـ ما استعجـ، مج
 . ُِٔ-َُِ  ، ص ُٓٗٗرسالة ماجستير مقدمة إلى مجمس كمية التربية)ابف رشد( ، جامعة بغداد ، 

سالمية التي مصرىا عمر بف الخطاب لتككف مقران لمجند؛ لممزيد ينظر: ( البصرة: كىي إحدل األمصار اإلُْ)
ق(، معجـ ِِٔياقكت الحمكم، شياب الديف أبي عبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل الركمي البغدادم، )ت: 

 .ُّْ، صُج ت(، -ط، دار صادر، بيركت، د-البمداف )د
اص عندما دخؿ أرض مصر؛ لممزيد ينظر: ( الفسطاط: كىي المدينة التي بناىا القائد عمرك بف العُٓ)

؛ المحمدم، حماد فرحاف، االحكاؿ الحضرية لمدينة ِّٔ، صْياقكت الحمكم، معجـ البمداف، ج
الفسطاط مف التأسيس حتى نياية العصر األمكم ، اطركحة دكتكراه ، مقدمة إلى مجمس كمية التربية)ابف 

 . ٔٓ-ُٓ  ، ص ُٗٗٗرشد( ، جامعة بغداد ، 
، دار ُ؛ حسيف، محمد، الجغرافية التاريخية األفريقية، )طّٗمؤنس، معالـ تاريخ المغرب كاألندلس، ص( ُٔ)

 .ِٕ-ُٕـ(، صََِِالكتاب الجديد، ليبيا، 
، دار المدار ُ( طو، عبد الكاحد ذنكف، الفتح كاالستقرار العربي اإلسالمي في شماؿ أفريقيا كاألندلس، )طُٕ)

 .َُٖ(، صََِْاالسالمي ، بيركت ،
ـ(،  ص  ََِْ، دار المدار االسالمي، ليبيا، ّ( عبد الكاحد ذنكف كآخركف، تاريخ المغرب العربي، )طُٖ)

ٖٗ. 
 .ّٔ-ِٔ، صّ( ابف األثير، الكامؿ، جُٗ)
 .ْٓ، صُ( ابف عذارم المراكشي، البياف المغرب، جَِ)
يف الحضرمي اإلشبيمي )ت: ( ابف خمدكف، عبد الرحمف بف محمد بف محمد، ابف خمدكف أبك زيد، كلي الدُِ)

ىػ(، كتاب العبر كديكاف المبتدأ كالخبر في تاريخ العرب كالبربر كمف عاصرىـ مف ذكم الشأف َٖٖ
 .ِّٔ، صٔت(، ج -ط، دار الفكر، بيركت، د -تحقيؽ: سييؿ زكار كخميؿ شحادة، )د األكبر،

 .ّٔ، صّ( الكامؿ، جِِ)
 .ِِـ(، صََِٗـ، تكنس،  -ط، د -زدىار، )د(الجنحاني، الحبيب، القيركاف، التأسيس كاالِّ)
 .ّٓـ(، صُُٖٗ، الشركة الكطنية لمنشر، الجزائر، ِ( لقباؿ، مكسى، المغرب اإلسالمي، )طِْ)
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؛ العميد، طاىر مظفر، آثار المغرب كاألندلس، )د. ط، بيت الحكمة، ّّ( لقباؿ، المغرب اإلسالمي، صِٓ)
 .َٔجامعة بغداد، د. ت(، ص

ق(؛ لممزيد ينظر: ٓٓدينار: كىك مكلى مسمـ بف مخمد األنصارم، تقمد كالية أفريقية عاـ )( أبك المياجر ِٔ)
، دار الكتاب ُالذىبي، تاريخ اإلسالـ ككفيات المشاىير كاألعالـ، تحقيؽ: عمر عبد السالـ التدمرم، )ط

 .ِٖٔ، صِـ(، جُّٗٗالعربي، بيركت، 
 .ٖٓ، ص(عبد الكاحد ذنكف كآخركف، تاريخ المغرب العربيِٕ)
 .ِٔ؛ أحمد، تاريخ المغرب العربي، صِْ( مؤنس، معالـ تاريخ المغرب كاألندلس، صِٖ)
، ُـ(، جُٓٔٗ، مكتبة الحياة، الجزائر، ِ( الجياللي، عبد الرحمف بف محمد، تاريخ الجزائر العاـ، )طِٗ)

 .ُٗٔص
 .ّٓ-ّْ(، المغرب العربي، صَّ)
 .ِْٖت( ، ص -ـ، د -بة الثقافة الدينية، دط، مكت -( مؤنس، حسيف، فتح العرب لممغرب، )دُّ)
 .ْٓ( الثعالبي، تاريخ شماؿ أفريقيا، صِّ)
، دار الفكر، ُ( رمضاف، عبد المحسف طو، تاريخ المغرب كاألندلس مف الفتح حتى سقكط غرناطة، )طّّ)

، دار الفكر، بيركت، ٕ؛ خطاب، محمكد شيت، قادة فتح المغرب العربي، )طَّـ(، صََُِعماف، 
 .َُْ، صُـ(، جُْٖٗ

 .ِْ؛ مؤنس، معالـ تاريخ المغرب كاألندلس، صّٔ-ّٓ( لقباؿ، المغرب اإلسالمي، صّْ)
 .َُِصسالـ، تاريخ المغرب في العصر اإلسالمي، ؛ ّٔ، صّ( ابف األثير، الكامؿ، جّٓ)
 .ُُْ، صُ؛ خطاب، قادة فتح المغرب، جْٔ( الثعالبي، تاريخ شماؿ أفريقية صّٔ)
ق(، رياض النفكس في طبقات عمماء أفريقية، ّْٓأبي بكر عبد اهلل محمد المالكي )ت: ( المالكي، ّٕ)

، ُـ(، جُّٖٗ، دار الغرب اإلسالمي، د. ـ، ُتحقيؽ: بشير البككش كمحمد العركسي المطكم، )ط
؛ السالكم: شياب الديف أبك العباس أحمد بف خالد َِٕ-َِٔ، صّ؛ ابف األثير، الكامؿ، جِٔص

ق(، االستقصا ألخبار دكؿ المغرب األقصى، تحقيؽ: ُُّٓصرم الدرعي الجعفرم )ت: بف محمد النا
 .ْٕ، صُجعفر الناصرم كمحمد الناصرم، )د. ط، دار الكتاب، د. ـ، د. ت(، ج

 .ُُٔ( طو، الفتح كاالستقرار العربي اإلسالمي، صّٖ)
 .ُِٕ، صُ( قادة فتح المغرب، جّٗ)
؛ عبد ُِٖ، صُ؛ خطاب، قادة فتح المغرب، جُّْسالمي، ص( سالـ، تاريخ المغرب في العصر اإلَْ)

 .ْٗالكاحد ذنكف كآخركف، تاريخ المغرب العربي، ص
 .ُِٖ، صُ( خطاب، قادة فتح المغرب، جُْ)
 .ُّٓ(  تاريخ المغرب في العصر اإلسالمي، صِْ)
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مزارع؛ لممزيد ( باغاية: كىي مدينة عظيمة جميمة، تقع تحت جبؿ األكراس، فييا أنيار عامرة كعيكف ك ّْ)
ـ(،  ُٖٔٗط، دار الشؤكف الثقافية، بغداد،  -ينظر: المراكشي، االستبصار في عجائب األمصار، )د

 .ُّٔص
؛ طو، الفتح ُُِـ(، صُٖٔٗ( منصكر عبد الكىاب، قبائؿ المغرب، )د. ط، المكتبة الممكية، الرباط، ْْ)

 .ٗٔ؛ أحمد، تاريخ المغرب العربي، صُُٔكاالستقرار العربي، ص
، دار الفكر، ُ(رمضاف، عبد المحسف طو، تاريخ المغرب كاألندلس مف الفتح حتى سقكط غرناطة، )طْٓ)

 .ُّ-َّـ(، صََُِعماف، 
 .ُِٗ، صُ( خطاب، قادة فتح المغرب، جْٔ)

 .ِْ، صُج( ابف عذارم، البياف المغرب (ْٕ
الدار الثقافية، القاىرة، ، ُحمكدة، عبد الحميد حسيف، تاريخ المغرب في العصر اإلسالمي، )ط( (ْٖ

 .ُٕٓـ(، صََِٕ
-ُّٕ، صُ؛ الجياللي، تاريخ الجزائر العاـ، جٕٓ، صُ( ابف عذارم المراكشي، البياف المغرب، جْٗ)

ُْٕ. 
 .ُِْ، صُ( خطاب، قادة فتح المغرب، جَٓ)
: عبد ق(، نياية اإلرب في فنكف األدب، تحقيؽّّٕ( النكيرم، شياب الديف أحمد بف عبد الكىاب، )ت: ُٓ)

 .ِٓ، صِْالمجيد ترحيني، )د. ط(، دار الكتب العممية، بيركت، )د. ت(، ج
(المحمدم، حماد فرحاف حمادم، األحداث السياسية في المشرؽ كأثرىا في أكضاع المغرب العربي في ِٓ)

 .ّٔٔ-ّٓٔـ، صََِِ(، لسنةْْق(، بحث منشكر، مجمة األستاذ، العدد )ٓٔ-َْعيد السفيانييف )
 .ٕٓ، صُ؛ ابف عذارم المراكشي، البياف المغرب، جَِٖ، صُثير، الكامؿ، ج( ابف األّٓ)
ق(، تاريخ أفريقية كالمغرب، تحقيؽ: عبد اهلل العمي الزيداف كعز الديف َِْ( الرقيؽ، اسحاؽ إبراىيـ بف القاسـ )ت: ْٓ)

العربي، ؛ أحمد، تاريخ المغرب ُٕ-ُٔـ(، صَُٗٗ، دار المغرب اإلسالمي، بيركت، ُعمر مكسى، )ط
 .ُٕص

ـ ، -ط ، الييئة العامة لمكتبة االسكندرية ، د-( زيتكف ، محمد محمد ، المسممكف في المغرب كاالندلس ،)دٓٓ)
 .ٖٓـ(، صُُٗٗ

 .َٗ(عبد الكاحد ذنكف كآخركف، تاريخ المغرب العربي، صٔٓ)
ككانت تعتنؽ الييكدية  ، تتمتع ( الكاىنة: كىي دىيا بنت ماتية ، كقد كصفيا المؤرخكف بأنيا ممكة جباؿ أكراس ، ٕٓ)

بسطكة كسمطاف كاسعيف ، حتى قيؿ لحساف بف النعماف "إف قتمتيا داف لؾ المغرب كٌمو"؛ لممزيد ينظر: المالكي ، 
؛ الدباغ ، أبك زيد عبد الحمف بف محمد األنصارم ّٓص ُ؛ ابف عذارم ،المغرب ،جِّ،رياض النفكس، ص

؛ كابف عبد الحكـ،   ُٔص ُ( جُٖٔٗتحقيؽ: المنجي الكعبي، )تكنس، ىػ( ،تاريخ أفريقية كالمغرب ، ٔٗٔ)ت
ق(، فتكح مصر كالمغرب، ِٕٓ" يسمييا ممكة البربر"، ابف عبد الحكـ، أبك القاسـ عبد الرحمف بف عبد اهلل، )ت: 
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، ُ؛ ابف خمدكف، العبر، جَِٕـ(، صََُِط، دار الذخائر، القاىرة،  -تحقيؽ: عبد المنعـ عامر، )د
 .ْٕٔص

( الخفاجي، عباس كريـ عند، حساف بف النعماف الغساني كالكاىنة الزناتية، مجمة العمـك األساسية، )د. ت(، ٖٓ)
 .ُٔٗص

 .ِٓـ،(، صََِٔ، دار الدعكة، االسكندرية، ُ( قطب، محمد عمي، أبطاؿ الفتح اإلسالمي، )طٗٓ)
 .ُٖٕ، صُب، ج؛ خطاب، قادة فتح المغر ِٗٔ( ابف عبد الحكـ، فتكح مصر كالمغرب، صَٔ)
 .ِّٕ( مؤنس، فتح العرب لممغرب، صُٔ)
 .ٕٕ( الثعالبي، تاريخ شماؿ أفريقيا، صِٔ)
؛ خديجة، شنعة، اعتناؽ البربر لإلسالـ، رسالة ماجستير غير منشكرة، ُْٕ-ُْٔ، صّ( ابف األثير، الكامؿ، جّٔ)

 .ٕٓـ، صَُِِجامعة كىراف، كمية العمـك االجتماعية كاإلنسانية، 
رحماني، مكسى، األكراس في العصر الكسيط مف الفتح اإلسالمي إلى انتقاؿ الخالفة الفاطمية إلى مصر، رسالة ( ْٔ)

 .َِـ، صََِٕماجستير غير منشكرة، جامعة منتكرم، قسنطينة، كمية العمـك اإلنسانية كاالجتماعية، 
 .ِّٖ( مؤنس، فتح العرب لممغرب، صٓٔ)
مف المخمي، كاف مكلى امرأة مف لخـ، كقيؿ مكلى لبني أمية؛ لممزيد ينظر: ( مكسى بف نصير: ىك أبك عبد الرحٔٔ)

 .ْٖٓ، صٔالذىبي، تاريخ اإلسالـ، ج
 .ُِْ، صُجزغمكؿ، تاريخ المغرب العربي، ( ٕٔ)
 .ٕٓ( لقباؿ، المغرب اإلسالمي، صٖٔ)
 .ِّٖ( مؤنس، فتح العرب لممغرب، صٗٔ)
 . ْٖ( زيتكف، المسممكف في المغرب كاألندلس، صَٕ)
 .ُْٕ(عبد الكاحد ذنكف كآخركف، تاريخ المغرب العربي، صُٕ)
 .ٗـ(، صََِٗ، دار الكتب العممية، بيركت، ُ( أحمد، دراسات في تاريخ المغرب كاألندلس، )طِٕ)
( ترشيش: كىي عمى بعد ميميف مف قرطاجنة، كيحيط بيا سكرىا، بينيا كبيف صفاقس ثالثة أياـ؛ لممزيد ينظر: ّٕ)

 .َٔ، صِجياقكت الحمكم، 
 .ٕٓ-ٔٓ( مؤنس، معالـ تاريخ المغرب كاألندلس، صْٕ)
 .َُ( أحمد، تاريخ المغرب كاألندلس، صٕٓ)
، المكتب المصرم، القاىرة، ُ( سكادم عبد محمد كصالح عمار الحاج، دراسات في تاريخ المغرب اإلسالمي، )طٕٔ)

 .ْٕـ(، صََِْ
 .ُِٓ، صُ( زغمكؿ، تاريخ المغرب العربي، جٕٕ)
؛ سالـ، تاريخ المغرب اإلسالمي، َِِ، صٔ؛ ابف خمدكف، كتاب العبر، جِِ-ُِ، صْاألثير، الكامؿ، ج( ابف ٖٕ)

 .ُٕٔص
( زغكاف: كىك جبؿ بأفريقية، يقع بالقرب مف تكنس، كاف يستدؿ بو السائريف، ككاف يرل السحاب دكف دكنو لعمٌكه، ٕٗ)

، ّمزيد ينظر: ياقكت الحمكم، معجـ البمداف، جكأىؿ أفريقية يقكلكف لمف يستثقمكنو أثقؿ مف جبؿ زغكاف؛ لم
 .ُّّص
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 .َٕ، صِـ(، جََِّ، مؤسسة عمـك القرآف، د. ـ، ُ( خطاب، قادة فتح األندلس، )طَٖ)
 .ُْ-َْ، صُ( البياف المغرب، جُٖ)
 .ُْ، صُ( ابف عذارم المراكشي، البياف المغرب، جِٖ)
 .ٔٔ، صِـ(، جَُْٗ، مطبعة النيؿ، مصر، ُرافعي، )ط( ابف قتيبة، اإلمامة كالسياسة، تحقيؽ: محمد محمكد الّٖ)
؛ الثعالبي، تاريخ ِِّ، صُ؛ خطاب، قادة فتح المغرب، جُْ، صُ( ابف عذارم المراكشي، البياف المغرب، جْٖ)

 .َٗ-ٖٗ، صُشماؿ أفريقية، ج
 .ٔٔ، صِ( ابف قتيبة، اإلمامة كالسياسة، جٖٓ)
 .ِّْ، صُفتح المغرب، ج؛ خطاب، قادة ُِ، صِ( ابف األثير، الكامؿ، جٖٔ)
 .ِِٗ، صِ( ابف قتيبة، اإلمامة كالسياسة، جٕٖ)
؛ زغمكؿ، ِّٓ، صُ؛ خطاب، قادة فتح المغرب العربي، جُْ، صُ( ابف عذارم المراكشي، البياف المغرب، جٖٖ)

 .ِّْ، صُتاريخ المغرب العربي، ج
 .ِٕٖ، صُج؛ خطاب، قادة فتح المغرب، ْٓ( العبادم، تاريخ المغرب كاألندلس، صٖٗ)
قائد  ،( طارؽ بف زياد: كىك طارؽ بف زياد بف لغك بف كرفجـك بف نبرغاسف بف كلياحس بف يطكفت بف نفزاكَٗ)

ممتدة بيف خالؿ المٌدة ال األيبيرية الجزيرة لشبو اإلسالمي العربي الفتح ، قادمسمـ عسكرم
. يينسب الممؾ عبد بف الكليد األمكم الخميفة في عيد أفريقية كالي نصير بف مكسى بأمر مف ـُٖٕك 711 عاميٌ 

ا يينسب "ليسبانيا الغربييف قكطال إلى طارؽ بف زياد إنياء حكـ ليو أيضن " كىك المكضع الذم كطأه طارؽ جبؿ. كا 
جيشو في بداية فتحو لألندلس ، ييعدُّ طارؽ بف زياد أحد أشير القادة العسكرييف في التاريخيف األيبيرم كاإلسالمي 

؛ لممزيد ينظر: ابف عذارم المراكشي، البياف  عمى حدو سكاء، كتيعٌد سيرتو العسكريَّة مف أنجح السير التاريخيَّة
 .ّْ، صُالمغرب، ج

؛ اليافعي، أبك محمد ِْ، صُ؛ ابف عذارم المراكشي، البياف المغرب، جُِْ، صِ( ابف األثير، الكامؿ، جُٗ)
ق(، مرآة الجناف كعبرة اليقظاف في معرفة ما ييعتبر ٖٕٔعفيؼ الديف عبد اهلل بف أسعد بف عمي بف سميماف، )ت: 

؛ ابف ُٗٓ، صُـ(، جُٕٗٗعممية، بيركت، مف حكادث الزماف، تحقيؽ: خميؿ المنصكر، )د. ط، دار الكتب ال
ـ(، شذرات َُٖٗالعماد الحنبمي، عبد الحي بف أحمد بف محمد بف العماد العسكرم الحنبمي أبك الفالح، )ت: 

 . ُّٗ، صُـ(، جُٖٔٗ، دار ابف كثير، دمشؽ، ُالذىب في أخبار مف ذىب، تحقيؽ: محمد األرناؤكط، )ط
؛ العبادم، تاريخ المغرب ِٕٖ، صُ؛ خطاب، قادة فتح المغرب، جُُّص( أحمد، تاريخ المغرب كاألندلس، ِٗ)

؛ باديس، أككيؿ مصطفى، انتشار اإلسالـ كآثاره عمى المجتمع خالؿ القرف األكؿ اليجرم، ْٓكاألندلس، ص
 .ٕٕـ، صََِٔرسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة الجزائر، كمية العمـك اإلنسانية كاالجتماعية، 

 .ِٖٗ، صُ؛ خطاب، قادة فتح المغرب، جَُُ، صٔ، العبر، ج( ابف خمدكفّٗ)
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