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 اسم املادة : تاريخ املغرب الوسيط . 

 مراحل تحرير بالد املغرب  املحاضرة:اسم 

 م (  484 – 473ـ / هـ 44ـ هـ 03املرحلة الثانية : الفتح املنظم )   

 : عقبة بن نافع الف  
ً
 م (  480ـ / هـ 44ـري ) ت هـاوال

ـدين ألاوائـل يـ  هـــ يعـد مـن امل اهـــ ألنهــري وكان اختيار هـوولى مكان عقبة بن نافع الف عزل معاوية بن حديج السكوني من والية افريقية 

 ـذا إلاقليم منذ والية عمرو بن العاص ألاولى . هــ خبرة كبيرة ي  شؤون هـبالد املغرب ول

ــــ عقبـــة وتحـــ  امر هــــتوج  ــــ الجـــإلاس إلاســـالمي و عدادهـ مـــن القـــوات املرابمـــة يـــ  مدينـــة برقـــة  ـ عـــدد اخـــر هـــــ عشـــرة مق مقاتـــل وان ـــم ال هـ

 عـــن الســـاحل وقـــد لـــزم هــــوالتـــم شـــمل  عـــددا كبيـــرا مـــم اســـلم مـــن البربـــر  وات ـــذ  ريق
ً
ــــ الخمـــة يـــ  كـــل اعمالهـــــذهــ يـــ  داخـــل الـــبالد مبتعـــدا ـ الن هـ

 ر ي  الداخل اقل مقاومة البيزنميين . ـ تحصإلانات قوية  ومقاومة البربهـالسواحل مليئة بالحصون والقالع البيزنمية اما الداخل فال توجد ف 

ــلقــد اســتماع عقبــة بــن نــافع ب ــز  مــن جإلاش ـــ إضــافة الــى الســرايا التــم  ع هـ ـــا ان يســتول  ع ــى كثيــر مــن املــدن و الحصــون م هـ ـا ) ودان  هـ

 جرمة ، قصور فزان ، غدامس ، قفصة ( 

م بتأسـإلاس مركـز دائـم لوجيـوال إلاسـالمية يـ  قلـي افريقيـة  عسـكر وقد رأى عقبة بن نافع ان استقرار إلاسالم ي  بالد املغـرب لـن يـتم 

ــــ وبـــذلخ ت ـــرو الجيـــوال ألدا  رسال هــــف  ــــا يـــ  الجهـ ــــاد وضـــرب قواعـــد الـــروم لـــم  عـــود الـــى هـ ـذا املركـــز بـــدال مـــن العـــودة الـــى الفســـما  يـــ  مصـــر ، هـ

ـ البيــان هــــ كمــا يــذكر لنـا ابــن عــذارى يـ  كتا هـــري بقولهـــة بـن نــافع الفـل الـبالد وكــان ســكي الـخ بال ســبة لعقبــهـــوسـيكون مقــرا ل شــر إلاسـالم بــين ا

ـ الـى الكفـر لكـم يامعشـر املسـلمين ان هـــم لـدين اللهـــا رجع من كام أجـاب م هــ الى إلاسالم فااا خرو م هــا امام اجابو هـاملغرب " ان افريقية ااا دخل

 ـر " هـدـا مدينة تكون عزا لإلسالم الى اخر الهـتت ذوا  

ـا نشـر هـــدفهــو تحويـل اعمـال الفتـوي يـ  افريقيـة مـن غـزوات تـروي وتقـود الـى فتـوي منظمـة هـــري هــلقد كان  اعمال عقبة بـن نـافع الف

 إلاسالم ي  والية افريقية وإدخال البربر ي  إلاسالم . 

قــة قمونيــة التــم تمثــل قلــي افريقيــة وبعــد دراســة مستفي ــة عــن موضــع ومناســي وجــد عقبــة بــن نــافع مكــان مناســي قريــي مــن منم

 عن ايدي الروم البيزنميين وال يمك هـوكان 
ً
ـم اقحام املدينة ع ى حـين غفلـة هــي  لهــم وال تهــدهــ م  عد مشقة ت هــم الوصول ال هــذا املكان  عيدا

ـــلهـمــن أ ـــا فــا لع عل هـ  ع ـا اســم ) القيــروان ( الــى الجنــوب مــن قر اجنــة العاصــمة القديهـ
ً
ـا يــ  قلــي الــبالد وصــار مــن هـــمــة لواليــة افريقيــة وبعيــدا

ـا ع ـى تلقـالا ممـدادات مـن مصـر وسـائر هـــا وكان موقع القيروان يساعدهـالصعي ع ى مسا يل البيزنمية مفاجأة الجيوال إلاسالمية و النيل م 

ـلة ومإلاسـورة عبـر برقـة هـــا سهـــل املغرب فالمرق ال هــا ل شر إلاسالم بين اهــا مستمرار ي  أدا  رسال هـبلدان العالم إلاسالمي ي  املشرق بما يحقع ل

 و رابلس . 

ـــتمتعـــ  مدينـــة القيـــروان بوجـــود مـــوارد للميا ــــ ومصـــادر للغـــذا  لســـكان املدينـــة بحيـــا ااا اشـــتد الحصـــار فأنهـ ـا تـــتمكن مـــن الصـــمود هـ

 لوقوع
ً
 نظـــرا

ً
ـــ ـــويال ــــا يـــ  منمقـــة  راعيـــة اش هـ ـــرت منـــذ أيـــام البيـــزنميين برنتـــاو الكـــروم والفاكـهـ ــــة وغير هـ ــــا مـــن النباتـــات التـــم  عتمـــد ع ـــى املياهـ ـ هـ

ـ مـن املسـلمين يـ  اعـداد املكـان ليكـون مقـر او قاعـدة للمسـلمين وبوـا املمـجد ودار ممـارة هــشـرع عقبـة بـن نـافع ومـن معناك ـهــالجوفية املتـوفرة 

ـذا التــاريخ هـــ( ســنوات ، عــزل  عــد 0ـ أي اســتمر بنــا  مدينــة القيــروان )هـــ 00وظلــ  عمليــات البنــا  الــى عــام  ـم حــول املمــجدهـــلــم بوــا النــا  دور 

 عقبة بن نافع من قبل الخالفة مموية آنذاك .

 

 : ابو امل  
ً
 م (  480/  ـهـ 44ـاجر دينار ) ت هـلانيا

 ماهـــ 00عــين عــام 
ً
 لــم يوهــــ ع ــى واليــة افريقيــة وكــان سياســيا

ً
ـ هــــم الــى جان هــــم واستمالهــــادنهـجــأ الــى القــوة العســكرية ل ــرب البربــر بــل ـرا

 ااا اعتنـع إلاسـالم كسـيلة بـن ملـزم  عـيم قبيلـة اوربـة هــذهــم العدو املشترك من الروم البيزنميين وقد نجح  هـلي رب  
ً
 كبيـرا

ً
ـ السياسـة ن احـا

 متحالفـا مـع
ً
ـاجر  بمـؤا رة كسـيلة ان ي تـاي املغــرب هـــالـروم البيــزنميين ضـد العـرب ، واسـتماع أبـو امل مـن البربـر البـرانس ، وكـان كســيلة نصـرانيا

ـــ الســاحلية حتــا مدينــة تلمســان ولــم يكتفــي ابــو املهـــألاوســط وان يحتــل مدن ـ هـــ 05ـ نحــو مدينــة قر اجنــة عــام هــــاجر دينــار بــذلخ بــل واصــل  حفهـ

ـم مع قبيلة اوربة وبعد ان  ال  مدة الحصـار حـول املدينـة  لـي الـروم البيـزنميين هــا تحالفهـ ـا القاعدة التم  سط الروم مهــا باعتبار هـوحاصر 

ـــاجر دينــار ع ــى الــخ ألنهــــدوا بالتنــا ل عــن جزيــرة شــريخ مقابــل رفــع الحصــار عــن قر اجنــة ووافــع أبــو املهـــالتفــاوم مــع املســلمين و ع ـ لــم يكــن هـ



ــــ الجزيـــرة تمك هـــــذهــذا مـــن ناحيـــة أخـــرى فـــان ســـيمرة املســـلمين ع ـــى هــــمـــام الحصـــار ـ يـــ  إتهــــيمتلـــخ القـــوة البحريـــة التـــم  ساعد ـم مـــن مراقبـــة هـ

ـ الـذي هـــاجر الـى مقر هـــ وم ع ـى القيـروان ، وعـاد أبـو املهــما وبين الهـالساحل ومعرفة ما يدور ي  قر اجنة من ت معات او تحركات والحيلولة بي 

ـ يـ  بــالد املغـرب اا عــزل عـن واليــة افريقيـة وخلفــة عقبـة بــن نـافع مــرة اخــرة هــــ إلكمـال سياس هـــلــم يتسـع امام ـ قــرب القيـروان لكــن الوقـ هــاختار 

 ـ . هـ 46عام 

 

 : عقبة بن نافع الف   
ً
 م ( مرة لانية  480ـ / هـ 44ـري ) ت هـلالثا

ـ الـــى هــــا بــالد املغـــرب مــن ادناهــــور التـــم غــزا  هـــكبــرى املشـ الهـــعــاد عقبــة بــن نـــافع الــى واليــة افريقيــة بـــأمر مــن الخالفــة ممويــة وبـــدأ حمل  

 لــم قــرر العــودة الــى هــأقصا
ً
ـ حتــا بلــح املحــيط ألا لدــوم وقــد توغــل يــ  عقبــة بــن نــافع يــ  بــالد الســو  يــ  اقشــوا املغــرب وقاتــل البربــر قتــاال شــديدا

( مقاتــل امــام  033ـ بحــدود )هـــقيــروان وبقــالا قســم قليــل معـ الــى الهـــالقيــروان  ســكي حــدو  قالقــل واضــمرابات يــ  افريقيــة فارســل معظــم جند

 وبعـجاعة فائقـة لك هــ( من قوات البربر وجرت معركة شديدة غير متكافئة العدد قاتل ف  030333)
ً
 شـديدا

ً
ـ هـــذهــزموا امـام هـــم انهـــا العـرب قتـاال

 ـ . هـ 44ـ املعركة عام هــذهـكبير من العرب  ـاجر دينار وعدد هــد عقبة بن نافع و أبو املهـالجيوال الجرارة وقد استش
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