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  الاندلساسم املادة : تاريخ 

  الاندلس قبل الفتح الاسالمياسم املحاضرة: 

( التي تقع في الجنوب  الغريوي موو ووروووا وتحوي  لبوا البحور  
ً
كانت تسمى ألاندلس بشبه جزيرة ايبيريا )إسبانيا والبرتغال حاليا

طلسوو،يب ويف وول هووماللا سووو لرلسووا بسلسوولق جبليووق تووي جبووال البرتووا ب املتبسوو  مووو جلووق الشوورب والجنووب ب ومووو الغوور  املحووي  ألا 
وتتمتع بمناخلا اللطيف معتدل الحرارة تنخفض في املناطق الشماليقب لقد حكملا وقبام سدة سبر التاريخ قبل امليالد ويعدهب ومنبم 

 لقرن الخامس امليالدي .)الفينيقيبنب والرومانب والقرطاجيبنب وإلاغريق والبندال او قبائل الفاندال( في ا
حتوووج  جووواط القوووبن الغرويوووبنب وقووود اتسووومت تلوووض املنطقوووق بالجلووول والفبمووو،ج والتووو خر وتسووول  الكن سوووق  موووا  وووب حوووال بقيوووق  

 تي اسم قبائل البندال الجرمانيق ألارام،ي ألاورويقب لذلض اهتق املسلمبن كلمق ألاندلس مو كلمق )واندالس( او )لاندلبسيا( التي 
ع السياسوويق والاجتماسيوق والاقت وواديق سو اق للغايووقب إج كوان امليتموع ضعووالي موو الاضووطلاد والتموايز الاجتمووا ي كانوت ألاوضوا 

والطبقوووي بوووين لاوووا  امليتموووع القوووبطي التوووي تتووو لف موووو طبقوووق النوووبالط القوووبن والروموووان والطبقوووق ال انيوووق املعدوموووق موووو  وووغار املوووال  
 سوو اضوطلاد امليتموع  لول لطبقوق اليبوبد الوذيو سوانبا والفالحين التي كانت ألاغلبيق في امليتمع وس

ً
ليبم دلع الضرائب الكبيرةب لضال

 مو التميز الديني والضغبن اليبميق سليبم .
كانووت سا وومق القووبن الغوورويين تووي مدينووق )طليطلووق(ب واستموود  اللغووق الالتينيووق فووي املدينووقب وانتشووور  ليبووا  ووال  ديانووا  تووي  

يووقب لقوود انتشووور املووذ ب الاريب وو،ي الووذي يوويمو بطبيعووق السوويد املسوويح الجشووريقب بعوود ا تحووبل امليتمووع إ وو  املسوويحيق واليببديووق والب ن
 املذ ب اللا بليليب مما زاد الظلم والاضطلاد الاجتما ي الرتبان البالن املللي بالكن سق .

ة سوواسد  ووسوورست فووي تقوودم كانووت كوول ألاحوودا  التاريخيووق وألاجووباط السياسوويق مليوو ة لفووتح املسوولمين ل نوودلس وسبا  موول سوودا

املسلمين إ    ذه ألارام،ي القريبق مو الساحل املغرييب ومو  ذه الظروف سبط العالقق بين القائديو لبجريق ويبليان بسجب حاد ق 
م استووود  سليبووا لبجريووق ممووا و ووار 

م
غضووب يبليوووانب تناقلتبووا امل ووادر التاريخيووق سنوودما ورسوول يبليوووان ابنتووه )للبرنوودا( إ وو  طليطلووق للووتعل

 ووذلض حاول الانتقام بلل البسائل والطرب.

 
 سلد الفتح إلاسالمي ل ندلس

 م(714-711 و  /92-95) 
 سلو  الشومال ألالريقوي موو قبول وا وي م ور )سبود  

ً
إنا لكرة لتح ألاندلس كانت لد  القائد مب ،ج بو ن وير منوذ ون سوين واليوا

حوبل قورار مب و،ج بووو ن وير بفوتح ألانودلس مموا وجابوه بوذ ر وبورز معبقوا  الفوتح للانووت العزيوز بوو موروان( لقود تبوادال الرسوائل بينبموا 
 بما ي تي :

 سدم امتال  السفو اللاليق للعببر لبا مو املغر  إ   ألاندلس . -1
 سوووووودم التلووووووالي فووووووي سوووووودد الجوووووو ي إلاسووووووالمي اجا مووووووا قووووووبرن ب سووووووداد تيليووووووزا  القووووووبن الغوووووورويين التووووووي تبلوووووو  وضووووووعاف وسووووووداد  -2

 املسلمين .
 ألاوليق . سدم املعرلق بطبيعق البالد الجغراليق واملعلبما   -3
 نالووض جووزر بووين املغوور  وألانوودلس تحتووال إ وو  توو مين لغوورح إتمووام سمليووق الفووتح م وول جزيوورة سووردينيا ومايبركووا وهووبه جزيوورة  -4

 سجته .
ي ي املسولمين فوي البحور وسودم و لت  ذه املعلبما  إ   الخليفق ألامبي في الشام )البليد بو سبد امللض( لرلض املخاطرة ب

 ووو  92-89القودرة سلو  معالجوق  وذه ال ووعبوا  وحمول املسويوليق للقائود مب وو،ج بوو ن وير لحللوا والوذي اسووتطاع خوالل  وال  سونبا  )
 م( ون ييد الحلبل للذه املعبقا  لقام بما ي تي :708-711/

 
 بناط  ال ق مبالئ ومنبا ميناط القيروان ووناط وسطبل بحري . -1

ع ون يكسب قبائل البربر مموا ازداد سودد جو ي املسولمين بو   ر موو ماوق ولوف موو البربور وتعيوين زسويم مونبم و وب طوارب استطا -2
 بو زياد قائد الج ي سليبم.

و سل  ج ي املسلمين مو وي خطر خارجي . -3  استطاع الاستحباج ولتح جزر البليار وسردينا ومايبركاب ووذلض ومم



 
َ
 لشخ يق القائد مب ،ج بو ن

م
 ونوه كوان إن

م
 فوي سمليوق الفوتح إلاسوالمي لعلو  الورغم موو بلبغوه السوبعين موو العمور إال

ً
  بيرا

ً
ير و را

 لديه  دف واستراتيييق سسكريق وتنسيق دقيق وتذليل ال عبوا  لنياح سمليا  الفتح.

ي مشواة ومائوق م( ورسل سريق استطالع إ   هوبه الجزيورة الايبيريوق تتكوبن موو وريعمائوق جنود710 و   /91لفي سام )  
لووارب بقيووادة )طريووف بووو مالووض( الستكشوواف  ووذه ألارح مووو حيووس السوولانب والتضووارةس الطبيعيووقب وموود  القووبة العسووكريقب ونووزل 

د القيوادة بمعلبموا   يت بعد جلض باسمه قر  الجزيورة الخضوراط بيزيورة طريوفب ويعود رجبسوه ونياحوه فوي  وذه امللموق زوم بيزيرٍة سمم

 برة سل  ج ي املسلمين و ناط العببر البحري.دقيقق ب نه ال تبجد خط
 ووير ون يووذلل تلووض ال ووعبوا  ولووم تبووَق ومامووه سووب  هووبه جزيوورة سووجته سلوو  الطوورف املغريوويب  

ي
لاسووتطاع القائوود مب وو،ج بووو ن

وحا ملا يبليان ألنبا مح نق ومحاطق بالجبال مو جلق والبحر مو جلق وخر  لذلض موو ال وعب الودخبل إليبوا لو ي تحور  لجو ي 

وور ميوور  ا  غيم
ً
ملسوولمين ب سووداد  بيوورة نحووب هووبه الجزيوورة الايبيريووق ملووا ليبووا مووو مخوواطرةب وفووي البقووت نفسووه ميازلووقب غيوور ون  نووا  حوود ا

املسار التاريخي سندما ورسل حا م سوجته يبليوان برسوالق إ و  قائود املسولمين مب و،ج بوو ن وير بمبالقتوه لتسوليم مدينوق سوجته وتسوليل 

ا وووب بحريوووق انقووواج الووبالد موووو للوووم وجوووبر امللوووض لبجريوووق والتعلوود لوووه بعووودم ملاجمتوووه موووو الخلوووفب ل لووواد دخووبل الجووو ي بتزويوووده بمر 

املسووولمبن موووو العوووداوة التوووي كانوووت بوووين يبليوووان حوووا م سوووجته ولبجريوووق ملوووض بوووالد القوووبن الغووورويينب بووودالع تغييووور نظوووام الحكوووم وإرجووواع 
 حقبب ووالد غيطشق املسلبوق .
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