
 رابعا / اَتشار االسالو يف بالد املغرب انعربً .
 انذوافع واألهذاف  

إن حجع الجوافع واألىجاف التي حفدت السدمسيغ عمى تحخيخ بالد السغخب في مجة زمشية بمغت سبعيغ 
 كبيخة ججا ومتشػعة نحكخ مشيا :ه(90-20)عاما 
البالد تأتي عمى رأس الجوافع التي دافع الجياد : أن دافع الجياد في نذخ راية اإلسالم في تمظ  .1

العخب السدمسيغ لالنجفاع مغ مرخ باتجاه السحيط األشمدي غخبا.فالقزاء عمى االحتالل  تحفد 
 البيدنصي كان يعشي تيديخ نذخ الجعػة االسالمية ووضع حج لجبخوت البيدنصييغ .

وإقخار اإلسالم بيا . أن بقاء الخوم في ىحا الجدء مغ أفخيكيا كان يزايق وجػد العخب في مرخ  .2
ىـ التي صالح أىميا عمى جدية 21نحػ بخقة سشة ، ليحا انجفع عسخو بغ العاص والى مرخ 

 ىـ. 22ديشار . وشخابمذ التي فتحيا عشػة سشة  فقجرىا ثالثة عذخ أل
تجدجت في رغبة العخب السدمسيغ في تصػيق القدصشصيشية مغ جية الغخب بغدو مستمكات  .3

دنصية مغ الذسال األفخيقي وغخب البحخ الستػسط وذلظ باحتالل صقمية وجشػب اإلمبخاشػرية البي
 إيصاليا كي يكػن اإلجياز عمى اإلمبخاشػرية البيدنصية آتيا مغ السغخب والسذخق . 

مغ البحخ الستػسط واعتشاء األمػييغ الذجيج ببشاء األسصػل العخبي  يغقخب دمذق عاصسة األمػي .4
 اعية بذكل مبكخ مشح واليتيع لبالد الذام.وسعييع لتػفيخ مادتو الرش

 قادة حترٌر بالد املغرب وأهى املعارك 
 -مخت عسميات تحخيخ السغخب بسخحمتيغ ىسا :

 مخحمة البعػث والدخايا والحسالت االستصالعية . .1
 مخحمة الجيػش السشطسة . .2

 يراحهت انبعىث وانسراٌا -1
بجأت ىحه السخحمة حيغ تػجو عسخو بغ العاص والى مرخ بشطخه نحػ إقميع بخقة لتأميغ قاعجة الفدصاط 

عكبة بغ نافع الى مشصقة بخقة فجاءه حيث أرسل وتأميغ الػجػد العخبي في مرخ وإقخار اإلسالم بيا 
سان لفتح بخقة بأخبار مذجعة عغ السشصقة وسكانيا. حسمتو الى التػجو بشفدو عمى رأس جير مغ الفخ 

كسا  وصالح اىميا عمى الجدية والبعس مشيع دخل االسالم . وكانت الشتيجة ان فتح بخقو  ىــــ 21سشة 
تسكغ عكبة مغ دخػل صحخاء زويمة وفخض جدية عمى أىميا . وبعج ىحه الحسالت السػفقة قاد عسخو بغ 

في حيغ وجو بدخ بغ أرشاة نحػ  العاص غدوة ثانية لسشصقة الداحل حيث فتح مجيشة وشخابمذ وصيخاتو
عمى بخقة بغ نافع الجاخل حيث تقع مجيشة ودان وغيخىا. عاد عسخو بغ العاص الى مرخ تاركا عكبة 

الخجمات لمحسالت االستصالعية التي أخحت تتقاشخ  والحي اثبت كفاءة عالية في إدارة تمظ القاعجة وتقجيس
وسسيت بحسمة  27سشة عج بغ أبي سخح العامخي حسمة عبجهللا بغ س، ومشيا عمى أفخيكية مغ مرخ



الشتخاك عبج هللا بغ سعج وعبج هللا بغ الدبيخ وعبج هللا بغ ابي بكخ وعبج هللا  العبادلة او )غدوة العبادلة( 
وحققت الحسمة أىجافيا بغ زيج بغ عسخ بغ الخصاب وعبج هللا بغ عسخ بغ  العباس وعبيج هللا بغ العباس .

اإلقميع وبحلظ تحصست اخخ مقاومة حكيكية لمخوم ن فعخضػا الرمح لقاء جدية سشػية بتحخيخ معطع مجن 
تقجر بحػالي ثمثسائة قشصار مغ الحىب وتشفيحا لذخوط الرمح اندحبت قػات السدمسيغ الى الفدصاط 

 ىـ . 29أواخخ سشة 
 أما االسباب التي دعت عبج هللا بغ سعج لمعػدة الى الفدصاط )مرخ( ىي : 

ة سبيصمة لع تحخر سيل تػنذ كمو وأن االرض الستبكية واسعة االشخاف مميئة ان معخك .1
 بالحرػن.

ان جير السدمسيغ قج قزى حتى ىحه الػاقعة خسدة عذخ شيخًا في أفخيكية وجسع خالل ىحه  .2
السجة غشائع كثيخة وقج يكػن ىحا سببًا يجعػ لمعػدة الى بالدىع وأنيع خافػا أن تحجث معارك أخخى 

 ائيع الى عجوىع.فتحىب غش
كان تعجاد الجير االسالمي في بجاية االمخ عذخيغ ألف وقج نقز كثيخًا بعجىحه السعارك وىحا  .3

 يعشي أن القػة القتالية قج ضعفت بعج ىحه السجة .
 نطخًا لصػل غيبة القائج عغ مقخ واليتو مرخ فإنو كان يسيل ايزًا الى الخجػع لمشطخ في أمخىا. .4
بيغ القائج عبج هللا بغ سعج وبيغ عبج هللا بغ الدبيخ . فزاًل عغ ذلظ فإن  قج يكػن عجم االندجام .5

 عجم ثقة عبج هللا بغ سعج بسغ حػلو وتخػفو مشيع قج يفدخ عػدتو الى مرخ.
 ثاٍَا : يرحهت اجلٍىش املُظًت 

 فعا ججيجا لعسمية تحخيخامغ الستػقع ان تعييغ عسخو بغ العاص ثانية عمى والية مرخ يعصي د نكا
شسال أفخيكيا وتزع بجاية الستخاتيجية ججيجة الن عسخو بغ العاص كان مغ أشج الستحسديغ ليحا اليجف 
في واليتو االولى عمى مرخ إال ان ىحا لع يحرل ويعدى ذلظ لعػامل محتسمة كثيخة مشيا . أن عسخو بغ 

اث السذخق العاص كان قج شعغ في الدغ وضعف نذاشو العدكخي . وربسا كان النجماجو في أحج
 الدياسة أثخ في أشغالو عغ ىحه السيسة . 

 يعاوٌت بٍ حذٌج انكُذي -
م قاد معاوية بغ حجيج جيػش التحخيخ في شسال أفخيكية وتسيدت جيػده العدكخية 665ىــ/ 45في سشة 

في االستيالء عمى قابذ وبشدرت وألحق ىديسة نكخاء بالجير البيدنصي بكيادة نقفػر في ميشاء سػسة 
عمى حرغ جمػالء  انة كان يقػدىا عبج هللا بغ الدبيخ في حيغ سيصخت سخية عبج السمظ بغ مخو بدخي

كسا اقتحست قػات رويفع بغ ثابت جديخة جخبو وأغارت قػات عبجهللا بغ قيذ الغداري عمى جديخة صقمية 
 فشال مغ سخقػسو كبخى مجن الجديخة ورجع سالسا .



عسخانية حيث عخف عشو انو كان أول مغ اتخح قاعجة عدكخية وكمل جيػده العدكخية ببعس الخجمات ال
ثابتة لقػاتو في إقميع قسػنيو الحي أشمق عميو اسع القيخوان وحفخ بجػاره أبار يذخب مشيا الجشج خيػليع 

 وسسيت أبار حجيج وبحلظ يكػن ابغ حجيج أول قائج عخبي في أفخيكية اختار قيخوانا يشدل فيو الجشج 
 انفهريعقبت بٍ َافع 

ىػ عكبة بغ نافع بغ عبج الكيذ الفيخي القخشي لع يكغ حجيث عيج بأفخيكية بل قزى فييا ربع قخن 
م . فقج رافق عسخو بغ 670ىــ / 50مجاىجا ومخابصا قبل ان يعشيو الخميفة معاوية واليا عمييا سشة 

وال سيسا في ليبيا  العاص في عسمياتو لتحخيخ أفخيكية ، لحلظ كان عمى دراية بأحػاليا ومدالكيا
وتجشب الصخيق الداحمي الحي  الػاحات وصحخاوتيا . لحلظ سمظ بجيػش السدمسيغ شخيق الرحخاء عبخ

ف بالصخيق األعطع و)بالجادة( . ودانت لو الكبائل خ سمكة أغمب القادة الحيغ سبقػه ، والحي اصبح يع
ة عمى مجيشة غجامذ وعمى قفرو ومشيا السغخبية القاششة في الرحخاء الميبية وتسكشت جيػشو مغ الديصخ 

تػجو بقػاتو نحػ إقميع قدصيميو وأذعشت لو أىع مجنيا وىي )تػزر( وعشجما تػقف في التػغل عبخ 
جو الى اقميع اليزبة  الػسصى حتى وصل الى معدكخ القخن الحي أنذاه معاوية بغ تػ الرحخاء حيث 

قامة مجيشة تشاسب حجع القػات العخبية اإلسالمية حجيج مغ قبل , ولع يعجبو ذلظ السعدكخ لحا فكخ في إ
وعطسة اإلسالم فاستحدغ جشػده الفكخة وتحسدػا لبشاء معدكخا يأوييع وقاعجة ثابتة يشصمقػن مشيا لسداولة 

 نذاشيع في تحخيخ البالد ومقاومة الخوم البيدنصييغ .لحلظ أمخ عكبة ببشاء القيخوان . 
 بُاء انقريواٌ 

بحيث ال تكػن قخيبة مغ  ىمكانا وسصا بيغ الداحل والجاخل قخيبة مغ السخع تومجيشأختار عكبة لبشاء 
البحخ فتربح في مخمى الخومان الستفػقيغ بحخيا وال تبتعج كثيخا في عسق الجاخل فتكػن عخضة لتحخكات 

 الكبائل الرحخاوية ذات األىػاء الستقمبة . وقج بيشت مجيشة القيخوان في مشصقة تػنذ .
ودخل كثيخ مغ البخبخ في اإلسالم واتدعت  مشيااء القيخوان لمعخب السدمسيغ نتائج إسالمية باىخة وحقق بش

خصة السدمسيغ وقػى جشان مغ ىشاك مغ الجشػد بسجيشة القيخوان ، وآمشػا واشسأنػا عمى السقام فثبت 
سيع إلييا وتدببت في اإلسالم فييا. واستقخت فييا كثيخ مغ تمظ الكبائل أو جاورتيا بعج أن اشسأنت نفػ 

ارتفاع معشػيات السدمسيغ ألنيع وججوا فييا مالذا وقاعجة انصالق ثانية لتػسيع نفػذىع ونذخ راية اإلسالم 
 في مشاشق ججيجة في بالد السغخب ، ثع غجت مجيشة القيخوان عاصسة زاىخة لبشي األغمب.

سشػات لع يذغل عكبة بغ نافع عغ ومغ الججيخ بالحكخ إن بشاء مجيشة القيخوان الحي دام نحػ خسذ 
عسمياتو العدكخية في بالد السغخب بل استسخ شيمة السجة في إرسال البعػث. لكغ عكبة بغ نافع عدل عغ 
مشربو ! وربسا جاء ىحا العدل بدبب تأثيخ مدمسة بغ مخمج والي مرخ الحي قج ساءه انرخاف عكبة 

 عشج فكاد لو وسيل ميسة عدلة .
 ر ابى املهاجر دٌُا-



م( ،وأفتتح عسمو ىشاك 675ه /  55تػلى قيادة الجير في شسال افخيكية بعج عدل عكبة بغ نافع سشة )
بتخكو مجيشة القيخوان واتخاذ قاعجة ججيجة لو تدسى )تكخور( وقج بشيت وسط الكبائل السغخبية السحمية 

سيًا ججيجا يقػم عمى اساس ،وربسا كان يقرج ابػ السياجخ مغ ذلظ ان يؤكج لتمظ الكبائل أن اتجاىا سيا
لإلسالم بالميغ والحدشى وربط أواصخ الحمف معيع ضج الخوم  التقخب مغ الدكان االصمييغ وكدبيع.

 الجخالء.
كانت سياسة أبي السياجخ ديشار تشرب عمى ىجفيغ رئيديغ أحجىسا : شخد الخوم واألخخ إخزاع الكبائل 

الشرارى مغ تمظ الكبائل وخاصة قبيمة اوربو تحالف  السغخبية وكدبيع الى حطيخة اإلسالم . حيث كان
الخوم وقج ترجت بكيادة زعيسيا كديمة بغ لسد إلى قػات التحخيخ العخبية اإلسالمية . ولكغ بعج معخكة 
أسفخت عغ ىديسة كديمة ووقػعو في األسخ اعتشق كديمة اإلسالم وتبعتو قبيمة اوربو وبحلظ تحػلت عغ 

لكيادة أب السياجخ في شسال أفخيكيا وكان ليحه العالقة التي أرسى قػاعجىا أبػ  نرخانيتيا ويعج ذلظ نرخا
 السياجخ دور إيجابي في استكسال عسمية تحخيخ السغخب .
دة ايزا فقج عسل عمى مػاجية مػاقعيع السشيعة اأما استعجاداتو لصخد الخوم فكانت متسيدة عغ غيخه مغ الق

معدكخ قخيب مغ السجيشة ليداول مشو نذاشو ضجىع كسا وجو في قخشاجشو ومجيشة فحز تػنذ ببشاء 
يحتفظ السدمسػن بسا استػلػا عميو مغ مشاشق حػل لكي جير لفتح جديخة شخيظ ثع عقج صمحا مع الخوم 

  .شبو جديخة شخيظ
 
 قٍادة عقبت بٍ َافع انفهري انثاٍَت-

مغ مباني القيخوان ، ثع أنصمق  ه وأعاد تججيج ما خخب 62تػلى عكبة واليتو الثانية ألفخيكية سشة 
غخبا لمجياد وتحخيخ البالد والتقى بقػات الخوم اليائمة وحمفائيع في مجيشة )باغايو( وألحق بيع اليديسة ثع 
قرج مجيشة أدنو وىشاك ألحق اليديسة بأعجائو مغ الخوم وحمفائيع وألجأىع الى الحرػن وتػاصمت 

 ع بحرغ تاىخت.انترارات عكبة عمى الخوم حتى الذت فمػلي
ثع وصل عكبة الى قخب مجيشة شبشو مغ دون أن تعتخضو أية متاعب تدتحق الحكخ لحا أمخ 
معطع جيذو بدخعة العػدة الى القيخوان لثقتو بشفدو ،وبقى ىػ في مجسػعة قميمة مغ الفخسان ال يتجاوز 

حرغ باديذ لكغ عجدىا ثمثسائة فارس عػل عمييع في ترفية بعس قالع الخوم ومشيا حرغ تيػده و 
الخوم لسا وججوا عكبة قمة مغ جيذو كسشػا لو بعج أن تػشؤوا مع كديمو ، الحي ىخب مغ معدكخ عكبة 

 مع ليتحالف مع الخوم ضجه.
وأسفخ المقاء عغ ىديسة غيخ متػقعو لجير السدمسيغ الحيغ قتمػا عغ أخخىع بسا في ذلظ عكبة 

تيع ) مقبخة الذيجاء( ،وأصبحت السشصقة كميا بأسع ) وأبػ السياجخ ديشار ،وـرحابو الحيغ سسيت مقبخ 
 سيجي عكبة( عػضًا عغ تيػده.



 
 
 

 أسباب خسارة انعرب يف يعركت تهىدة:
استغخقت حسمة القائج عكبة بغ نافع مجة عاميغ قصع الجير خالليا مدافة شػيمو حيًا وىاتان  .1

 القتالية .السجة والسدافة قج أنيكتا الجير بخمتو وقممت مغ كفاءتو 
 عجم استرحاب عػائل السقاتميغ معيع ادى الى تجني الخوح السعشػية. .2
 نطخًا لصػل خصػط السػاصالت لع يتع تعديد الجير بالسجد السصمػب مغ العجة والعجد. .3
شعػر السجاىجيغ باالجياد نتيجة شػل مجة الحسمة وسػء القزايا لالدارية وشحة السياه في  .4

ات التي تدتجعي العشاية الصبية كان سببا أخخ مغ أسباب بغس األماكغ ووجػد االصاب
 االخفاق.

حرػل خدائخ كبيخة في الجير العخبي االسالمي نتيجة السعارك الستتالية والستعاقبة أدى الى  .5
 أضعافو تجريجيًا.

 التشديق السعادي بيغ الخوم والبخبخ أدى الى صعػبات كبيخة لمجير العخبي االسالمي. .6
 نافع وجيذو الى مشصقة القتل في مشصقة تيػده دون أن يذعخ بحلظ.استجرج عكبة بغ  .7
حقق الخوم والبخبخ السباغتو التعبػية في الدمان والسكان السشاسبيغ ليع مسا أفقج القائج عكبو بغ  .8

 نافع السخونة في مجابية السػقف.
و حساية لقج كانت الحسمة خالل التشفيح تسخ مغ محيط كمو أعجاء ومغ كل الجيات فكان عمي .9

 أرتابو باستسخار والحرػل عمى السعمػمات في كل وقت وىحا لع يتع.
 تكهٍف زهري بٍ قٍس انبهىي-

كان زىيخ مخابصًا في بخقة مشح استذياد عكبة بغ ناقع عشجما وصمو امخ تكميفو بػالية افخيكية 
 مغ قبل عبج السمظ.

لبخبخ وقائجىع كديمة ، فحجث فالتحقت بدىيخ اعجاد كبيخة مغ السقاتميغ ، فتقجم بيع نحػ ا
 معخكة في مشصقة مسذ او مسر ،وكثخ القتال بيغ الفخيقيغ ، حتى قتل كديمة.

 َتائج يعركت ممص او ممس
 تسكغ القائج زىيخ بغ البمػي مغ كدخ شػكة البخبخ وقزى عمى مقاومتيع. .1
 السعخكة. تفكيظ الحمف السعقػد بيغ الخوم والبخبخ مغ خالل الشجاح في استبعاد الخوم مغ .2
 عػدة القيخوان الى سابق عيجىا عامخة بأىميا مغ العخب السدمسيغ ومغ البخبخ السدمسيغ. .3
 استثسار الفػز والسصاردة لمعجو السشدحب ليا أألثخ الكبيخ في إيقاع الخدائخ الجدسية بو. .4



شبق القائج زىيخ بغ البمػي مبجأ التحذج واألمػر االدارية عمى أحدغ وجو مغ خالل شمبو  .5
 مغ الخميفة بإمجاده بالسال والخجال.

 حدغ تػزيع القصعات وتخريز الخيالة لسصاردة البخبخ السياجسيغ. .6
 أستشهاد انقائذ زهري بٍ انبهىي:

لع يبق القائج زىيخ في القيخوان كثيخًا حيث قخر العػدة الى مرخ وكان قج وصل اليو اخبار عغ تحخكات 
خقة. واشتبكت مع حاميتيا ولعجم تكافؤ القػات تسكغ الخوم االسصػل الخومي قخب الدػاحل في مشصقة ب

 مغ الديصخة عمى السجيشة.
ووافق ذلظ قجوم القائج زىيخ بغ قيذ مغ القيخوان الى بخقة وأخح شخيق الداحل مع جساعة قميمة مغ 

 جيذو ، وتكاثخت القػات الخومية فأستذيج زىيخ بغ قيذ ومغ معو.
 ًَانقائذ حساٌ بٍ انُعًاٌ انغسا-

بعج استذياد زىيخ بغ قيذ البمػي أمخ عبج السمظ بغ مخوان القائج حدان بغ الشعسان الغداني عمى والية 
 افخيكية وعسل عمى تجييد جير كبيخ يتػلى تحخيخ البالد .

استغل القائج حدان مكػثو في مرخ في اعجاد الجير مغ الشاحية العجدية والتجريبية والتدميحية والتجيد 
مػر االدارية السختمفة وقج بمغ تعجاد الجير أربعيغ ألفًا وقج تحخك القائج حدان مغ مرخ الى وإكسال األ

ه ، وسمظ الصخيق الداحمي السؤدي الى افخيكية.وصل الجير العخبي االسالمي القيخوان 74افخيكية سشة 
 ودخميا وأقام فييا بذكل آمغ ال ييجده أحج سػى الخوم .

الخومية خارج أسػار السجيشة والتحع الجيذان في معخكة عشيفة وسقصت مغ الخوم فقام بسياجسة القصعات 
 أعجاد كبيخة بيغ قتيل وجخيح فأجبخىع عمى التقيقخ واالندحاب داخل السجيشة.

وعشجما رآى حدان بغ الشعسان تقيقخ القػات الخومية قام يتعقب العجو السشدحب وشػق السجيشة السحرشة. 
 ل بيع اجتسع رأييع عمى اليخب.ولسا رآى الخوم ما ح

بعج أن أكسل حدان مخحمة التشطيع لجيذو أصبح مدتعجًا لجػلة ثانية مغ السعارك وخاصة مع البخبخ 
الحيغ كانت تقػدىع أمخأة تعخف بالكاىشة النيا كانت تخبخىع أشياء مغ الغيب وقج أجتسع حػليا البخبخ بعج 

 مقتل زعيسيع كديمة.
لقائج حدان في ىحه السشصقة، اال أن القائج حدان لع يتػجو إلييا مباشخة وفتح وقخرت االشتباك بجير ا

 قصعاتو بسكان آخخ مسا أجبخىا عمى تخك السشصقة والتػجو لمقائو ،فدار الييا القائج حدان.
ثع تػجو الى مشصقة نيشي وتقابل الفخيقان فأقتمػا قتاال شجيجًا ، ولسا رآى حدان بغ الشعسان أن جيذو 

بخدائخ جديسة قخر االندحاب مجبخًا.ووصل الى بخقة وضل فييا خسذ سشػات يتخقب ويتييأ  أصيب
ه. والتقى الكاىشة بسعخكة حاسسة 81لمسيسة السقبمة وأمجه عبج السمظ بغ مخوان بجير في أواخخ سشة 

 في مكان يعخف ببئخ الكاىشة وانيدم جير البخبخ وقتمت الكاىشة في السعخكة. 



 سعخكة أتت جسػع البخبخ الى القائج حدان بغ الشعسان وشمبػا االمان .وبعج أنتياء ال
وبعجىا قخر القائج حدان بغ الشعسان مياجسة الخوم في قخشاجشة فياجسيع فتحرشػا بيا فحاصخوىع وشجد 

 عمييع الحرار فشذبت معخكة شاحشة بيغ الصخفيغ وأنترخ القائج حدان ودخل قخشاجشة.
حدان بغ الشعسان مغ قبل والي مرخ عبج العديد بغ مخوان عمى أثخ ه عدل القائج  85في سشة 

 خالفات بيشيسا. وتع تعييغ والي ججيج الفخيكية ىػ مػسى بغ نريخ.
 يىسى بٍ َصري

وصل مػسى بغ نريخ أفخيكية ودخل القيخوان ، ثع بجأ بتشطيع جيذو لمقتال، وبحلظ أستصاع ان يجعل 
ة يشصمق مشيا وىػ مصسئغ عمى خصػط مػاصالتو وتتمخز  خصتو القيخوان وساحميا آمشة وقاعجة أميش

 يتحخيخ السشاشق التي لع تتحخر مغ قبل.
ثع قخر مػسى بغ نريخ استعادة السغخب االوسط ، ثع عاد مػسى بغ نريخ الى القيخوان العادة تشطيع 

زات القائج مػسى جيذو وإراحة القصعات العدكخية  ،وأخح يتعدكخ بالسغخب االقرى. ويسكغ أجسال انجا
 بغ نريخ باالتي:

 انو القائج الػحيج الحي تسكغ مغ تحخيخ الذسال االفخيقي كمو. .1
 ىػ الحي تسكغ مغ االستيالء عمى ششجة وفتحيا وتحػيميا الى رباط عدكخي. .2
 تسكغ مغ ادخال بكية البخبخ مغ مختمف الكبائل في االسالم. .3
 الالحقة بعج اسالميع.أشخك مدمسي البخبخ مع العخب في كل السعارك  .4
 أول قائج تصا قجمو أرض السرامجة بعج القائج عكبة بغ نافع. .5

 عسل يىسى بٍ َصري
صجر االوامخ مغ مقخ الخالفة باستجعاء مػسى بغ نريخ فتخك ابشو عبج الخحسغ في القيخوان خمفًا لو 

 ه وبحلظ تشتيي اعسال الفتح في السغخب. 96وأنصمق صػب السذخق سشة 
 خٍص االسباب انرئٍسٍت نتأخر فتح املغرب بانُقاط االتٍت:وميكٍ ته-

االضصخاب واالختالف الحي يدػد التكػيغ في الذسال االفخيقي في الشػاحي الدياسية  .1
 واالجتساعية والصبيعية.

 االحجاث والفتغ التي حرمت في السذخق االسالمي. .2
 تصمب العجة العطيسة.بعج الذسال االفخيقي جعل ارسال الحسالت والجيػش اليو أمخًا ي .3
 الخرػمات بيغ القادة أنفديع كان لو األثخ في سيخ العسميات العدكخية والتأخخ. .4
 الشداع بيغ والة مرخ وقادة جيػش التحخيخ. .5
 تخكيد بعس القادة عمى الشاحية السادية وجسع أكبخ وأكثخ ما يسكغ مغ الغشائع والدبى. .6
 تسخدىع ورفع الدالح بػجو العخب. اساءة معاممة بعس القادة الى البخبخ أدى الى .7



عجم وجػد األمرار في أفخيكية عجا بخقة والقيخوان فيسا بعج أدى الى سخعة عػدة القادة الى  .8
 الخمف وتخك ما حخروه دون االستفادة مغ ىحه السجن.

 الػجػد الخومي في الذسال االفخيقي كان لو األثخ في تعثخ عسميات التحخيخ. .9
لمسشصقة عسػمًا وتشػع التزاريذ وكثخة الدالسل الجبمية والرحارى وقمة الصبيعة الجغخافية  .10

 السياه عخقمت العسميات الحخبية.
 الصبيعة البخبخية وشجة شجاعتيع في القتال فأصبحت السقاومة سببًا آخخ لمتأخيخ . .11
دى الغارات البحخية الخومية عمى الجير العخبي االسالمي اليقاف تقجمو في الذسال االفخيقي أ .12

 الى تأخيخ عسميات الفتح.
 انعىايم انتً ساعذث عهى حترٌر بالد املغرب 

 -يٍ أهى انعىايم انتً يهذث انسبٍم نتحرٌر املغرب هً :
 -الشداع بيغ قادة االحتالل البيدنصي : -1

عخفت الحكبة التي أعقبت مػت اإلمبخاشػر جدتشيان لدمدة مغ الرخاعات السحتجمة بيغ أركان االحتالل 
 السشاشق العدكخية ورؤساء السقاشعات اإلدارية. ةداقمغ 

 -تفكيظ الكبائل السغخبية سياسيا وديشيا : -2
لع يعخف عغ الكبائل السغخبية إنيا سعت الى تػحيج صفػفيا تحت قيادة او حكػمة واحجة فالعربية 

يمة في القبمية وما تفخزىا مغ مشازعات كانت تشخخ في صفػفيا وتزعف مغ قػتيا مسا جعميا س
تمتق عمى ديانة واحجة فقج شتتيا السعتقجات الستشافخة مغ مديحية وييػدية ووثشية لع اخزاعيا . كسا إنيا 
 في مختمف أشكاليا.

 _ ثقل االحتالل البيدنصي عمى السغاربة:_3
إن تصمع السغاربة الى الحخية ورفس الػجػد األجشبي وما يتزسشو مغ استغالل اقترادي ميمظ مغ قبل 

 ك الخومان السدتحػذيغ عمى األراضي الدراعية دفعيع الى مقاومة البيدنصييغ.مال
 كفاءة العخب الفإتحيغ قياديا وإداريا:_-4

أن معطع القادة العخب السدمسيغ الحيغ تحسمػا مدؤولية التحخيخ  في شسال أفخيكيا كانػا عمى مدتػى عال 
 مغ الكفاءة والخبخة.

عيا بعس القادة مع قبائل السغخب السحمية قج استسالت نحػىع رؤساء تمظ إن الدياسة السخنة التي اتب -5
قبائل وأفخادىا وأدخمتيع سخيعا الى الجيغ االسالمي والسيسا وقج أشخكػىع في الجيػش الفاتحة السقاتمة 

 لمخوم والسختجيغ وحسمػىع مدؤوليات إدارية وقيادة محمية.
 


