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مقدمة:

الحمد هلل حؽ حمده والصالة والسالـ عمى مف ال نبي مف بعده وعمى الو وصحبو

وجنده  ...وبعد :
لمتاريخ االندلسي اىمية مرموقة في تاريخ االمـ وىو حمقة استثنائية مف
حمقات التاريخ العربي االسالمي بروعة ابداعيا وسمو مكانتيا وقيـ انطالقيا  ,كونيا
قص متفرد االبتك ار في الحضارة االنسانية وشاىد صريح عمى مكانة االجداد وامتياز
صنيعيـ  .وفي ىذا السياؽ يكوف التاريخ االندلسي لوح فريد في بناء التاريخ العربي
االسالمي وحضارتو الزاىرة والخالقة عمى مر االزمنة والعصور  .وعممية عبور
اولئؾ الرجاؿ الى االندلس حامميف رسالتيـ االيمانية العبقة وثقافتيـ الثرة  ,ىي مف
اىـ عمميات الفتوح الممنيج عبر التاريخ  ,وىي تحكي قصص النبوغ والرجولة
والشيامة في تمؾ الحقبة المتميزة .
ومف بيف ارىاصات قصة العبور تمؾ كانت لمبحرية العربية االسالمية الكممة
الفصؿ اساسو جاء مف طبيعة شبو الجزيرة األيبيرية  ,وشكؿ اتصاليا مع الساحؿ
العربي الذي حتـ االعتماد عمى القوة البحرية النجاز تمؾ الميمة الكبرى الحجر
االساس في العبور والفتح ليمتد سمطاف العرب المسمميف في االندلس عمى الجانب
االوربي ما يناىز ثمانية قروف  ,اصمت لعوامؿ النبوغ الثقافي والحضاري مبنية عمى
اسس العدالة والحرية والمساواة .
يتحدث ىذا البحث عف دور البحرية العربية االسالمية في صناعة ذلؾ
التاريخ المشرؽ  ,واسبابنا في ذلؾ متعددة  ,لعؿ اىميا ازالة الغموض وربما الشؾ
الذي انتاب البعض في امتالؾ العرب المسمميف الدوات البحر ومف ثـ العبور
..فتناولنا دراسة المنطقة مف الناحية الجغرافية والتي كانت تحتـ عمى الفاتحيف المجوء
الى السفف والمراكب واالسطوؿ  ..ثـ تطرقنا الى استحضارات الجيش في مقدمات ما
قبؿ العبور وما رافقيا مف دراسة متانية في كيفية استخداـ االسطوؿ البحري بغية
النجاح والنصر ..وتحدثنا عف العبور الفعمي بعد تمؾ المقدمات  ,وعالجنا قضية
احراؽ السفف مف قبؿ القائد طارؽ بف زياد  ,فيما اذا كانت الحادثة قد وقعت فعال اـ
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ال  ,استنادا الى الروايات التاريخية والتحميؿ الموضوعي الدقيؽ بمنأى عف االرتجالية
واالنفعاؿ ..وسالحنا في ىذه الدراسة مجموعة مف المصادر التاريخية االسالمية
العامة كما جاءت عند الطبري في تاريخ الرسؿ والمموؾ او عند ابف االثير في
الكامؿ في التاريخ وغيرىا ..
التجأت الى مؤرخي االندلس انفسيـ وىـ يعطوف صورة واضحة عف االحداث
في جؿ مؤلفاتيـ مثؿ ابف الفرضي في تاريخ عمماء االندلس وابف عذارى في البياف
المغرب في اخبار االندلس والمغرب وابف سعيد االندلسي في المغرب في حمى
المغرب والمقري في نفح الطيب وسواىا مف المصادر  ..اما المراجع الحديثة فكاف
لمؤلؼ االستاذ الدكتور عبد الرحمف الحجي التاريخ االندلسي الزاد الوفير والمرشد
االميف في االستزادة واالستفادة مف منيجيتو الرصينة واسموبو الراقي الرفيع في
االطالع عمى ذلؾ السفر الخالد مف التاريخ العربي االسالمي  ..اما الصعوبات
فتكمف في شح المادة وصعوبة غربمتيا مف مختمؼ المصادر والمراجع  ..كما اود
االشارة الى اف التفاصيؿ المتعمقة بفتح االندلس لـ تكف تعنيني الف تركيزي كاف
مسمطا عمى البحرية العربية االسالمية حسب  .وارجو اف اكوف قد وفقت في عممي
ىذا العطاء صورة مبسطة وواضحة عف البحرية العربية االسالمية ودورىا المتميز
في فتح االندلس ..
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اوال  :حملة جغرافية

الدراسة المتانية لجغرافية المكاف البد منيا قبؿ الشروع في اي عمؿ عسكري

 ,فما بالؾ بعبور مف قارة الى اخرى  ,وفتح مف الفتوحات يحمؿ في ثناياه العدؿ
والحرية والمساواة كما فعؿ العرب المسمموف في فتح االندلس  ,وعميو فال بد مف
لمحة سريعة عف جغرافية المنطقة وطبيعتيا  .تقع شبو الجزيرة االيبيرية ( االندلس )
في قارة اوربا عف جنوبيا الغربي  ,تفصميا مف الجنوب الفرنسي سمسمة جباؿ البرت
او البرتات

()1

وتعرؼ احيانا بجباؿ البرانس  ,والظاىر اف ىذه التسمية خاطئة ,

جباؿ البرانس تقع شماؿ قرطبة والتي تعرؼ بجباؿ المعدف

()2

 ,اذ تتصؿ االندلس

باالرض الكبيرة  ,ويكوف حدىا الفاصؿ مف الجنوب مضيؽ جبؿ طارؽ والذي يبمغ

عرضو مف الشرؽ الى الغرب  37-13كـ(,)3الذي يفصؿ القارة االفريقية عف اوربا .

وىناؾ بعض المدف التي تقع في الشماؿ االفريقي مف جية المغرب االقصى
اذ يصؿ المضيؽ ما بيف االندلس والمغرب االقصى مف جية اليابسة وكما يصؿ

بيف المحيط االطمسي والبحر المتوسط,4تقع سواحؿ االندلس الشمالية والشمالية

الغربية عمى المحيط االطمسي عند خميج يعرؼ بخميج بسقاية ( )Biscayالذي تقع
عميو مدينة خيخوف ( . )Gigonوتقع سواحميا الغربية عمى المحيط االطمسي

والمعروؼ عند العرب المسمميف البحر االخضر(,)5او البحر

 )1)1ات ٛعث١ض اٌثىغ ٞعثض هللا تٓ عثض اٌعؼ٠ؼ تٓ اٛ٠ب (خ ٘ 844ـ )  ,جغغاف١ح االٔضٌؾ ٚاٚعتا ِٓ وراب
اٌّـاٌه ٚاٌّّاٌه  ,ذذم١ك عثض اٌغدّٓ اٌذج , ٟت١غٚخ  ,صاع االعشاص ٘ 1844ـ)  ,ص  , 40اٌذّ١غ , ٞاتٛ
عثض هللا ِذّض تٓ عثض إٌّعُ اٌصٕٙاج( ٟخ ٘ 415ـ )  ,صفح جؼ٠غ االٔضٌؾ ِٕرشثح ِٓ اٌغٚض اٌّعطاع فٟ
سثغ االلطاع  ,ذذم١ك ١ٌ:ف ٟتغٚفٕـاي  ( ,اٌما٘غج ِ ,طثعح اٌـعاصج  , )َ 1484 ,ص  , 181دـِ ٓ١ؤٔؾ ,
ذاع٠ز اٌجغغاف١ح ٚاٌجغغاف ٓ١١ف ٟاالٔضٌؾ ِ ( ,ضع٠ض ِ ,طثعح اٌضعاؿاخ االؿالِ١ح ٘ 1841,ـ )  ,ص 111
( )1اٌذج , ٟعثض اٌغدّٓ عٍ , ٟاٌراع٠ز االٔضٌـ (, ٟت١غٚخ  ,صاع اٌمٍُ ٘ 1841 ,ـ )  ,ص . 80

(ِ )8جٛٙي اٌّؤٌف  ,االؿرثصاع ف ٟعجائة االِصاع  ,ذذم١ك  :ؿعض ػغٍٛي عثض اٌذّ١ض  ,االؿىٕضع٠ح  ,صاع

اٌّعاعف  , ) َ 1404 ,ص . 184
( )8اٌذج , ٟاٌراع٠ز االٔضٌـ ٟص 81
( )0اٌّمغ ٞص 114
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المحيط (,)1ويسمى ايضا البحر المحيط الرومي( ,)2او البحر المظمـ او بحر

الظممات( .)3وتقع شواطؤىا الشرقية والجنوبية الشرقية عمى البحر المتوسط المسمى
بالبحر الرومي او البحر الشامي(.)4

وتوصؼ االندلس بانيا بالد مباركة طيبة الماء واليواء وىي شامية في طيبيا
وىواىا  ,يمانية في اعتداليا واستوائيا  ,ىندية في عرفيا وذكائيا  ,اىوازية في عظيـ
جبايتيا وكثرة جباليا  .صينية في جواىر معادنيا  ,عدنية في منافع سواحميا  ,وىي

اخصب ارض اهلل تعالى واكثرىا بركة واغزرىا نسال  ,ويعميا الخير الوفير(.)5

يعد جبؿ طارؽ موقعا سوقيا ميما منذ اقدـ العصور حتى الوقت الحاضر ,
كونو حمقة االت صاؿ بيف اوربا وافريقيا فيو يتحكـ في المضيؽ الفاصؿ بيف القارتيف ,
وىذا المضيؽ ما ىو اال امتداد مائي ضيؽ عرضو يضيؽ حتى يصؿ الى نحو
خمسة كيمومتر في اضيؽ جياتو  .وىذه المسافة ال وزف ليا مف ناحية االنتشار

العسكري بيف الشاطئيف المغربي واالندلسي(..)6والى الغرب مف جبؿ طارؽ يقع ميناء
( )1اتٓ سٍض , ْٚعثض اٌغدّٓ تٓ ِذّض (خ ٘ 454ـ )  ,اٌّمضِح  ,ذذم١ك عٍ ٟعثض اٌٛادض  ( ,اٌما٘غج  ,صاع
اٌّعاعف  , ) َ 1410 ,جـ  , 1ص . 814

( )1اتٓ تـاَ  ,ات ٛاٌذـٓ عٍ ٟاٌشٕرغ( ٟٕ٠خ ٘081ـ )  ,اٌظس١غج فِ ٟذاؿٓ اً٘ اٌجؼ٠غج  ,ذذم١ك  :ادـاْ
عثاؽ  ( ,ت١غٚخ  ,صاع اٌطٍ١عح  , )َ 1440 ,جـ  , 1ص . 18
( )8ات ٛعث١ض اٌثىغ , ٞاٌغٚض اٌّعطاع  ,ص . 14
()8اٌّمغٔ ٚ ٞفخ اٌط١ة  ,جـ  , 1ص . 181
(ِ )0جٛٙي اٌّؤٌف ,ذاع٠ز االٔضٌؾ  ,ذذم١ك ص  .عثض اٌماصع تٛتا٠ح  ( ,ت١غٚخ  ,صاع اٌىرة اٌعٍّ٘ 1814 , ٟـ ) ,
 ,ص . 81
( )1اٌعثاص , ٞادّض ِشراع  ,صعاؿاخ ف ٟذاع٠ز اٌّغغب ٚاالٔضٌؾ  (,االؿىٕضع٠ح ِ ,ؤؿـح اٌثمافح اٌجاِع١ح  ,ص خ
خ ) ,ص . 80
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ميناء الجزيرة الخضراء الذي يقابؿ ميناء سبتة المغربي في الشماؿ االفريقي الذي
يقع عند نياية شبو جزيرة صخرية تمتد في البحر مما سيؿ اتصالو بالميناء المقابؿ
لو وىو الجزيرة الخضراء  ,وفي الجية االخرى كانت اتصاالت الجزيرة الخضراء
بداخؿ اسبانيا صعبة الى حد ما  ,وذلؾ بسبب الطبيعة الوعرة بوجود مرتفعات

مختمفة الى الشماؿ مف المنطقة(.)1

ونظ ار لطبيعة المنطقة بيف الشاطئيف االفريقي واالوربي فقد كاف لمرصد
العربي االسالمي اف يرى بالعيف المجردة مف مقر قيادة الجيش في مدينة طنجة التي
تقع في الجية الغربية مف الجانب االفريقي مف المضيؽ الصخرة التي عرفت فيما

بعد بمضيؽ جبؿ طارؽ  ,وكذلؾ موقع الجزيرة الخضراء وكؿ الساحؿ االندلسي(.)2

وتنتشر في ىذه المنطقة البحيرات والجباؿ مثؿ بحيرة الخاندا ( الخندؽ ) وجبؿ
(سيميادؿ بابا ) و (سبي ار دؿ رتيف) ويخترؽ الجزيرة نير صغير يسمى نير البرباط

الذي يصب في المحيط االطمسي( ,)3والى الغرب مف بحيرة الخندؽ تقع قرية (فيخير
دي الفروتيرة) عند ثنية نير البرباط عمى الطريؽ السوقي ذي االىمية القصوى الذي

يربط بيف جزيرتي طريؼ وقادس( .)4وقد وظؼ القائد طارؽ بف زياد ىذه الظروؼ
الجغرافية لحماية قطعاتو .
ا ف الفطنة والذكاء الميداني ومواىب القيادة التي كاف يتمتع بيا القائد طارؽ

بف زياد ىي التي وظفت تمؾ الطبيعة الجغرافية لصالح جيشو اذ جعؿ بحيرة الخاندا
()1طٗ  ,عثض اٌٛادض طٔ , ْٛصعاؿاخ ف ٟاٌراع٠ز االٔضٌـ ( , ٟاٌّٛصً ِ ,طثعح اٌجاِعح  ,) َ 1445 ,ص . 11
(١ٌ )1ف ٟتغٚفٕـاي  ,االؿالَ ف ٟاٌّغغب ٚاالٔضٌؾ  ,ذغجّح  :اٌـ١ض عثض اٌعؼ٠ؼ ؿاٌُ ِٚذّض صالح اٌض ٓ٠دٍّٟ
 ( ,اٌما٘غج ِ ,ىرثح ٔٙضح ِصغ  , ) َ 1401 ,ص . 18
( )8اتٓ اٌمٛط١ح  ,ات ٛتىغ ِذّض تٓ عّغ ( خ ٘ 814ـ )  ,ذاع٠ز افرراح االٔضٌؾ ذذم١ك  :اتغ٘ ُ١االت١اع( , ٞ
ت١غٚخ  ,صاع اٌىراب اٌٍثٕأ , )َ 1441 , ٟص . 4
( )8اتٓ دٛلً  ,ات ٛاٌماؿُ ِذّض تٓ عٍ ٟاٌّٛصٍ ٟاٌثغضاص ( ٞخ ق ٘ 8ـ)  ,صٛعج االعض ١ٌ ( ,ضْ ِ ,طثع
تغ , ) َ 1414 , ً٠ق , 1ص 154
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عمى مجنبتو اليمنى وجبؿ سبيروؿ والبحر عمى مجنبتو اليسرى  ,مما جعؿ الطريؽ
سالكة الى (الجزيرة الخضراء) فشماؿ افريقيا ,تمؾ المزايا جعمت المعركة مع العدو

تدور مف جية واحدة فقط  ,وعمى جبية ضيقة(.)1

في تمؾ الطبيعة ووسط ىذه التضاريس وقعت المعركة التي اعقبت عبور
طارؽ بف زياد وجنده  ,ويبدو اف طارقا وجيشو كانوا عمى دراية ومعرفة جيدة بيذه
االراضي بسبب قربيـ منيا وتماسيـ بيا واتصاالتيـ التجارية التي كانت قائمة بيف

السكاف المحمييف في شماؿ افريقيا واالندلس تاريخيا(.)2
ثانيا  :مقدمات ما قبل العبور

لـ يكف العبور الى االندلس اال ثمرة لجيود مضنية وحثيثة سبقت ذلؾ الحدث الكبير

والفتح الجميؿ  ,تمثؿ في مقدمات التييؤ واالستعداد لخوض تمؾ التجربة التي ال
تخمو مف الجرأة والمجازفة  ,فكاف التوجو العربي االسالمي نحو شبو الجزيرة االيبيرية
( بالد االندلس) انسياحا طبيعيا في ظؿ الفتوحات العربية االسالمية الكبرى التي
اتخذت مف راية الجياد سبيال لنشر االسالـ في ربوع المعمورة متى سنحت الفرصة
الولئؾ الحامميف لعقيدتيـ السماوية في العمؿ عمى نشرىا واعالء كممتيا .
فالعبور الى االندلس والتفوؽ ىناؾ ال يرجع الى االمكانية العسكرية حسب  ,بؿ الى
البناء المكيف لممقاتؿ المسمـ عمى مستوى الجند اـ القادة  .مرده تمؾ العقيدة السمحاء
والشريعة االليية التي كاف ليا القوؿ الفصؿ في فتح االندلس .

()1اٌذّ١غ , ٞات ٛعثض هللا ِ,ذّض تٓ عثض إٌّعُ اٌصٕٙاج( ٟخ ٘ 415ـ )  ,صفح جؼ٠غج االٔضٌؾ  ,ذذم١ك ١ٌ :فٟ
تٛعفٕـاي ( ,اٌما٘غج  ,اٌـعاص  , ) َ 1484,ص  , 148اتٓ عظاع , ٜات ٛعثض هللا ِذّض اٌّغاوش( ٟخ 411
٘ـ ) ,اٌث١اْ اٌّغغب ف ٟاسثاع االٔضٌؾ ٚاٌّغغب ( ,ذطٛاْ ,صاع وغّ٠اص٠ؾ  , ) َ 1415 ,جـ  , 1ص . 4
( )1دـِ ٓ١ؤٔؾ  ,فجغ االٔضٌؾ صعاؿح ف ٟذاع٠ز االٔضٌؾ ِٓ اٌفرخ االؿالِ ٟاٌ ٝل١اَ اٌضٌٚح االِ٠ٛح  ( ,اٌما٘غج
,اٌشغوح اٌعغت١ح ٌٍطثاعح ٚإٌشغ  , ) َ 1404 ,ص . 41

08

صٚع اٌثذغ٠ح اٌعغت١ح االؿالِ١ح ف ٟفرخ
االٔضٌؾ

جملة العلوم اإلسالمية

العدد السدس( 3413هـ)
 08 

م  .م ياسين أحمد صالح الدليمي

وكاف دافع تاميف الحدود مالزما لنشر الدعوة والجياد فيما وراء الحدود المستمد مف
روح العقيدة اإلسالمية التي تقتضي اف يستمر المد االسالمي ما دامت فيو القوة عمى

االستمرار(.)1وعميو فمف الطبيعي اف يواصؿ المد االسالمي انتشاره في االفاؽ باتجاه
قارة اوربا عبر المضيؽ او الزقاؽ .
وبعد اف استقر الوجود العربي االسالمي في المغرب العربي الكبير مف خالؿ جيود
القائد موسى بف نصير وجنده المياميف  ,وضع المسمموف جيودىـ وامكانياتيـ
العسكرية والعقيدية والفكرية وتوجيوا بيا نحو االندلس لنشر االسالـ ليحيا الناس في

كنؼ ىذا الديف الجديد(.)2

لـ تكف فكرة العبور باالمر الطارئ  ,أو جاءت بتاثير خارجي مطمقا  ,بؿ
كانت ىذه

الفكرة متداولة منذ سنوات خمت سبقت العبور الفعمي  ,اذ يروى انيا

تعود الياـ الخميفة الراشدي (عثماف بف عفاف رضي اهلل عنو ) ( 23ىػ  35 -ىػ)(.)3

اذ ك اف القائد عقبة بف نافع يفكر في اجتياح المضيؽ الى االندلس متى استطاع الى

ذلؾ سبيال(.)4

()1اٌذج , ٟاٌراع٠ز االٔضٌـ , ٟص . 88
()1اتٓ عظاع , ٜاٌث١اْ اٌّغغب  ,جـ  , 1ص  , 81اٌّمغٔ , ٞفخ اٌط١ة  ,جـ  , 1ص . 184
()8اٌطثغ , ٞات ٛجعفغ ِذّض تٓ جغ٠غ ( خ ٘ 815ـ ) ذاع٠ز اٌغؿً ٚاٌٍّٛن  ,ذذم١ك ِذّض ات ٛاٌفضً اتغاُ٘١
 ( ,اٌما٘غج  ,صاع اٌّعاعف  , ) َ 1410 ٚجـ  , 8ص  , 810اٌـٛ١ط , ٟجالي اٌض ٓ٠عثض اٌغدّٓ تٓ ات ٟتىغ
(خ ٘ 411ـ)  ,ذاع٠ز اٌشٍفاء  ,ذذم١ك ِ :ذّض ِذ ٟاٌض ٓ٠عثض اٌذّ١ض  ( ,ت١غٚخ  ,صاع اٌج٘ 1854, ً١ـ )  ,ص
, 141
()8اتٓ عظاع , ٜاٌث١اْ اٌّغغب  ,جـ , 1ص ., 88دـِ ٓ١ؤٔؾ  ,فجغ االٔضٌؾ  ( ,اٌما٘غج  ,اٌشغوح اٌعغت١ح
ٌٍطثاعح ٚإٌشغ  , )1404 ,ص. 08
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وسبؽ لمعرب المسمميف نشاط عمى شواطئ شبو الجزير االندلسية وبعض الجزر

القريبة منيا مثؿ (ميورقة ) و( اليابسة ) في عاـ  89ىػ(.)1

اما الرواية عف االتصاؿ بحاكـ سبتة القوطي يمياف او بغيره مف القوط فانيا جاءت
عمى ما يبدو في الوقت الذي كاف القائد موسى بف نصير والي الشماؿ االفريقي
خالؿ ىذه الحقبة يفكر في تنفيذ عممية العبور ومف ثـ الفتح  ,واف االتصاالت
العربية االسالمية مع بعض قادة القوط مف المتذمريف مف االستبداد والتعسؼ الممكي
القوطي جاء كعامؿ مساعد في عممية الفتح او التعجيؿ بو  ,لكف المبادأة ومرد
العمميات وانجازىا كانت مف الجانب العربي االسالمي الذي اندفع مع الفتح بقوة

مذىمة مرتك از عمى عوامؿ الجياد والعقيدة(.)2

لـ تكف الخالفة االموية بمنأى عف ىذه االمور بؿ كانت توجييات الخميفة

الوليد بف عبد الممؾ ( 86ىػ  96 -ىػ)( .)3لموسى بف نصير االثر الواضح في

انضاج عممية العبور ومف ثـ فتح شبو الجزيرة االندلسية  ,فقد ارسؿ موسى بف
نصير سرية استكشافية الى جنوب االندلس مكونة مف خمسمائة جنديا  ,منيـ مائة

فارس بقيادة طريؼ بف مالؾ الممقب ابي زرعة( ,)4الذي جاز وجيشو الزقاؽ مف سبتو
بالسفف ونزؿ قرب او في جزيرة (بالوما) الى الجانب االسباني ( االندلسي) والتي
()1اٌظ٘ث , ٟشّؾ اٌضِ ٓ٠ذّض تٓ ادّض تٓ عثّاْ (خ ٘484ـ)  ,اٌعثغ ف ٟسثغ ِٓ غثغ  ,ذذم١ك  :صالح اٌضٓ٠
إٌّجض  ( ,اٌى٠ٛد  ,صاع اٌّعغفح  , )َ 1418,جـ , 1ص 158
()1الحجي  ,التاريخ االندلسي,ص. 45
()8ابف االثير  ,عزالديف ابي الحسف عمي بف ابي الكرـ ( ت 636ىػ )  ,الكامؿ في التاريخ ( ,بيروت  ,دار
صادر  1385 ,ىػ )  ,جػ , 4ص. 561
( )8ابف سعيد المغربي  ,ابوالحسف عمي بف موسى (ت , ) 685المغرب في حمى المغرب  ,تحقيؽ  :شوقي
ضيؼ  ( ,القاىرة  ,دار المعارؼ  ,د  .ت ) ط , 4جػ , 1ص.319
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عرفت فيما بعد باسـ ىذا القائد (جزيرة طريؼ)( ,)1وكانت ىذه الحممة تمثؿ نجاحا

كبي ار لمفاتحيف وعادت باالخبار المطمئنة والمشجعة(.)2

ومف الواضح اف طريفا درس احواؿ المنطقة وتعرؼ عمى مواقعيا مف خالؿ
بث العيوف والجماعات المدربة الى اماكف عدة وفي مقدمتيا جبؿ طارؽ  ,المكاف
الحيوي لمعبور  ,فكانت ىذه المعمومات عونا في وضع خطة الفتح ونزوؿ طارؽ

وجيشو عمى الجبؿ(,)3في الصفحة االولى مف فتح االندلس والتي اعقبيا الصفحات

االخرى في التحرير والسيطرة عمى كامؿ شبو الجزيرة االندلسية ومف ثـ التاصيؿ
لقياـ والية االندلس كجزء مف الدولة العربية االسالمية المترامية االطراؼ .
ثالثا  :العبور اىل االندلس

بعد حممة طريؼ بف مالؾ سنة ( 91ىػ)

()4

نفذ القائد طارؽ بف زياد اوامر

العبور بجيشو مف سبتة عمى الساحؿ المغربي الى الطرؼ االسباني (االندلسي)
لخمس خموف مف شير رجب سنة  92ىػ ( .)5بعد اف جيزه القائد موسى بف نصير
بسبعة االؼ مقاتؿ ليس فييـ مف العرب المسمميف اال العدد القميؿ(.)6

( )1ابف سعيد المغربي  ,المغرب في حمى المغرب  ,جػ  , 1ص319
( )1محمد عبداهلل عناف  ,دولة االسالـ في االندلس  ( ,القاىرة  ,مطبعة لجنة التاليؼ والترجمة 1386 ,ىػ ) ,
جػ , 1ص.46
( )8الحجي  ,التاريخ االندلسي  ,ص 46
()8اٌّمغٔ , ٞفخ اٌط١ة  ,جـ  , 1ص ِ ,115ذّض عثض هللا عٕاْ  ,االثاع اٌثال١ح ف ٟاؿثأ١ا ٚاٌثغذغاي ( اٌما٘غج ,
ِطثعح ٌجٕح اٌراٌ١ف ٚاٌرغجّح ٘ 1841 ,ـ ),ص . 144
( )0أتٓ االث١غ اٌىاًِ ف ٟاٌراع٠ز  ,جـ ,8ص011
( )1اتٓ سٍىاْ  ,ات ٛاٌعثاؽ شّؾ اٌض ٓ٠ادّض تٓ ِذّض (خ ٘ 141ـ) ٚ ,ف١اخ االع١اْ ٚأتٕاء اتٕاء اٌؼِاْ ,
ذذم١ك ِ :ذّض ِذ ٟاٌض ٓ٠عثض اٌذّ١ض  ( ,اٌما٘غج ِ ,ىرثح إٌٙضح اٌعغت١ح  , ) َ 1484 ,جـ  , 0ص . 815
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ىنا يظير جميا اثر البحرية العربية االسالمية في ىذه العممية الميمة مف الفتح
 ,اذ كانت السفف العربية اداتو الرئيسة في ذلؾ  ,اما الروايات التي تحدثت عف

استعانتو بسفف ليمياف فأمر بعيد االحتماؿ( ,)1والباحث المتحري في واقعية ىذا
الموضوع وسير االحداث ال يسعو اال التردد في قبولو والشؾ في محتواه  ,والراجح
اف لمعرب المسمميف سفنيـ  ,استعمميا الجيش العربي االسالمي في عممية العبور
منذ حممة طريؼ وحتى العبور الرئيس لمجيش االسالمي .
فقد كاف اىتماـ العرب بالبحر وركوبو يعود لعيود ما قبؿ االسالـ  ,حتى كانت
حاجتيـ جمية في صناعة السفف في العيد االوؿ لالسالـ وفي مراحمو المبكرة  ,اذ

اقاموا عدة دور لصناعة السفف(.)2

اف االمكانيات الذاتية التي كاف يمتمكيا العرب المسمموف ومنيا القوة البحرية
,اسيمت بفعالية مشيودة في عممية فتح االندلس وبقية العمميات البحرية االخرى
عمى امتداد التاريخ المجيد لتمؾ الحقبة .فكاف دور البحرية العربية االسالمية مؤث ار
عمى عيد الخمي فة الراشدي عثماف بف عفاف (رضي اهلل عنو ) (اف معاوية لـ يزؿ
بعثماف حتى اذف لو في الغزو بح ار وامره اف يعد في السواحؿ اذا غ از جيوشا سوى
فييا مف المرقب  ,ثـ اف الناس بعد اف انتقموا الى السواحؿ مف كؿ ناحية )(,)3في

ىذا النص تاكيد عمى اىتماـ خمفاء الدولة العربية االسالمية بالبحر والقوة البحرية
وتحصيف السواحؿ العربية االسالمية حتى تكوف في منأى عف اي اعتداء فضال عف
المشاركة الفعالة في المعارؾ الجيادية والفتوحات العسكرية لمبمداف واالمصار .
( )1اٌـ١ض عثض اٌعؼ٠ؼ ؿاٌُ ٚادّض ِشراع اٌعثاص , ٞذاع٠ز اٌثذغ٠ح االؿالِ١ح ف ٟاٌّغغب ٚاالٔضٌؾ  ( ,ت١غٚخ ,
صاع إٌٙضح اٌعغت١ح  , ) َ 1414 ,ص . 81
( )1اتٓ ات ٟصٕ٠اع  ,ات ٛعثضهللا ِذّض تٓ ات ٟلاؿُ ( واْ د١ا ؿٕح ٘ 1115ـ)  ,اٌّؤٔؾ ف ٟاسثاع افغ٠م١ا ٚذٔٛؾ
 ,ذذم١ك ِ :ذّض شّاَ ( ,ذٔٛؾ  ,اٌّىرثح اٌعر١مح ٘ 1844,ـ)  ,ص,ص . 80 -10
()8اٌثالطع,ٞات ٛاٌذـٓ ادّض تٓ تذغ(خ ٘ 144ـ ) فرٛح اٌثٍضاْ ذذم١ك صالح إٌّجض اٌما٘غج ِىرثح اٌ١مضح ص
خ ص 101
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وقد تمركز االسطوؿ العربي االسالمي عمى عيد الخميفة الراشدي عثماف بف
عفاف (رضي اهلل عنو ) في الفسطاط بمصر اثناء والية عبد اهلل بف ابي سرح عمييا
 ,اذ اقيمت دار صناعة السفف في جزيرة الروضة عمى النيؿ  ,ثـ انشأ مرك از اخر

في بالد الشاـ واسطوال ثالثا في بحر القمزـ والسويس( ..)1كما اف الخميفة معاوية بف
ابي سفياف ( رضي اهلل عنو ) امر بانشاء دار لصناعة السفف في سنة  49ىػ ,
وكانت دار الصناعة بعكا في فمسطيف وبقيت ىناؾ حتى ولي بنو مرواف فنقموىا الى

صور( . )2وعمؿ الخميفة معاوية بف ابي سفياف ( رضي اهلل عنو ) عمى تقوية
االسطوؿ االسالمي حتى بمغ عدد سفنو  1766سفينة( ,)3فقوة االسطوؿ العربي

االسالمي كانت عامال محف از ومشجعا لممسمميف وال سيما الخميفة معاوية بف ابي
سفياف ( رضي اهلل عنو ) لفتح ما تواجد مف جزر في البحر المتوسط

()4

 .وقد شارؾ

االسطوؿ العربي االسالمي بمراكبو التي كانت صناعتيا في مصر في العمميات ضد
البيزنطييف في والية حساف بف النعماف الغساني سنة  79ىػ

()5

كما اسيـ ىذا

االسطوؿ في غزو جزيرة سردانية عمى عيد الخميفة عبد الممؾ بف مرواف ( 65ىػ -
()6

86ىػ )

واقاـ موسى بف نصير مرك اًز لصناعة السفف في تونس بعد اف جر البحر

الييا مسيرة اثنتي عشر ميال ثـ امر بصناعة مئة مركب سنة  84ىػ وفي سنة 85ىػ
امر الناس بالتاىب لركوب البحر واعمميـ انو راكب بنفسو فرغب الناس وتسارعوا
( )1اٌٛ١ػتى , ٟذٛف١ك ؿٍطاْ  ,إٌظُ االؿالِ١ح ( ,اٌّٛصً ِ ,طاتع اٌجاِعح ٘ 1844 ,ـ ) . 181,
( )1اٌثالطع , ٞفرٛح اٌثٍضاْ ,ص . 185
( )8عّغ فاعٚق ٚاسغ , ْٚإٌظُ االؿالِ١ح ( ,تغضاص ِ ,طثع جاِعح تغضاص  , ) َ 1444 ,ص . 140
()8اٌثالطع , ٞفرٛح اٌثٍضاْ ,ص . 144-144
( )0اتٓ عثض اٌثغ  ,ات ٛعّغ ٛ٠ؿف (خ ٘818ـ)  ,االؿر١عاب فِ ٟعغف االصذاب  ,ذذم١ك  :عٍِ ٟذّض
اٌثجا (, ٞٚاٌما٘غج  ,صاع اٌّعاعف  , ) َ 1411 ,جـ  , 8ص414
( )1ؿاٌُ  ,ذاع٠ز اٌثذغ٠ح االؿالِ١ح فِ ٟصغ ٚاٌشاَ  ( ,ت١غٚخ  ,صاع إٌٙضح , ) َ 1441 ,ص . 14
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ثـ شحف فمـ يبقى شريؼ ممف كاف معو اال وقد ركب البحر فسميت بغزوة االشراؼ

وكانت تمؾ الغزوة في بحر افريقية()1غير اف

بعض الروايات تنسب انشاء الصناعة ىذه في تونس الى حساف بف النعماف عامؿ

افريقيا(.)2

ومف المرجح اف موسى بف نصير اكمؿ انشاء دار الصناعة بتونس او

اضاؼ الييا وقاـ بتوسعيا لزيادة االنتاج( ..)3ىذا وقد انتجت دار صناعة السفف في

تونس عدد اخر مف السفف استخدميا موسى بف نصير في حممتو عمى االندلس(.)4

مف ىذا يتبيف اف المسممييف اعتمدوا عمى سفف عربية وفرتيا دور صناعة
السفف العربية وكانت وسيمتيـ بالدرجة االساس في عممية العبور وفتح االندلس لذلؾ
فاف توفر السفف دافعا ومشجعا لمقياـ بعممية الفتح وتشير المصادر التاريخية الى اف
محاولة فتح االندلس ترجع الى عيد الخميفة عثماف بف عفاف ( رضي اهلل عنو )
عندما امر عبد هلل بف نافع الحصيف وعبداهلل بف عبد القيس وعمى اثر فتح افريفية اف
يسيرو الى االندلس فيأتياىا مف قبؿ البحر اال اف مشروع الفتح اصابو االخفاؽ

ى اخر(.)5وعمى ىذا االساس فاف فكرة العبور الى االندلس وفتحيا قديمة اذ
لطار ْ
كانت تدور في خمد القيادة العربية االسالمية في زمف سابؽ عمى تاريخ الفتح الفعمي
مما يمكف اف نعده عامال مشجعا لتحقيؽ ىذا اليدؼ الحيوي لمشماؿ االفريقي ,كما
اف فتح المسمميف لشماؿ االفريقيتيف مف مصر حتى سواحؿ المغرب االقصى عمى
( )1اتٓ لر١ثح  ,اتِ ٛذّض عثض هللا تٓ ِـٍُ ( خ ٘ 141ـ )  :االِاِح ٚاٌـ١اؿح  ,ذذم١ك ِ ,ذّض اٌؼ( , ٟٕ٠ت١غٚخ
 ,صاع اٌّعغفح  ,ص  .خ ) جـ, 1ص 04-04
( )1اتٓ سٍض , ْٚذاعر اتٓ سٍضِ, ْٚغاجعح  :ؿ ً١ٙعػواع  ( ,ت١غٚخ  ,صاع اٌفىغ ٘ 1851 ,ـ) ,جـ , 8ص
.114
( )8ؿاٌُ  ,ذاع٠ز اٌثذغ٠ح,ص . 88
()8اٌّصضع ٔفـٗ  ,ص . 84
( )0اتٓ االث١غ  ,اٌىاًِ ف ٟاٌراع٠ز ,جـ  ,8ص . 48
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المحيط االطمسي وترسيخ اقداميـ في تمؾ المنطقة شكؿ منطمقا لمتقدـ باتجاه العبور
الى االندلس وعميو يمكف اف نصؼ فتح مصر والشماؿ االفريقي مقدمة كاف ليا ما

بعدىا مف عمميات الفتوح(.)1

واف سبب ازدىار االسطوؿ العربي االسالمي عمى عيد الخميفة معاوية بف
ابي سفياف ( رضي اهلل عنو ) االنتصارات الرائعة التي حققيا في حزر البحر
المتوسط

()2

 ,فضال عف تشجيع صناعة السفف في بالد الشاـ ومصر اذا كاف

االعتماد عمى عناصر يمانية مف قضاعة استقرت عمى مشارؼ بالد الشاـ قبؿ نزوح
االزد الغساسنة الذيف حموا محميـ فيما يعرؼ في القرف الثاني اليجري

()3

وقد

استعانت الدولة بخبرة اىؿ مصر في صناعة االسطوؿ العربي االسالمي في مصر

والشاـ والسيما في عكا التي سرعاف ما اصبحت اىـ قاعدة بحرية في بالد الشاـ (.)4

وما يؤكد رجحاف االسطوؿ العربي االسالمي ىي موقعة الصواري او ذات
()5

الصواري في سنة 31ىػ
المسمميف فييا عمى

او في سنة  34ىػ

()6

في قوؿ اخر  ,وانتصار العرب

الروـ البيزنطينييف اذا استعمؿ العرب اسطوليـ المكوف مف

( )1دثاٍِح ِ ,ذّض عثضٖ  :االٔضٌؾ اٌراع٠ز ٚاٌذضاعج ٚاٌّذٕح  ( ,عّاْ ِ ,طاتع اٌضؿرٛع ٘ 1815 ,ـ ) ص
10
( )1شى١ة اعؿالْ  :ذاع٠ز غؼٚاخ اٌعغب ف ٟفغٔـا ٚؿ٠ٛـغا ٚا٠طاٌ١ا ٚجؼائغ اٌثذغ اٌّرٛؿظ  ( ,ت١غٚخ ,
ِىرثح اٌذ١اج , )َ 1448 ,ص . 141
( )8اتٓ عثض اٌذىُ  ,عثض اٌغدّٓ تٓ عثض هللا ( خ ٘ 104ـ )  :فرٛح ِصغ ٚاٌّغغب ٚاالٔضٌؾ  ,ذذم١ك  :عثض
إٌّعُ داِض  ( ,ت١غٚخ  ,صاع إٌٙضح  , ) َ 1411 ,جـ  , 1ص . 884
(٠ٌٛ )8ؾ ,اعش١ثاٌض  :اٌم ٜٛاٌثذغ٠ح اٌرجاع٠ح ف ٟاٌثذغ اٌّرٛؿظ  ( ,اٌما٘غج ِ ,ىرثح إٌٙضح اٌّصغ٠ح  ,ص .
خ )  ,ص 11
()0اٌطثغ :, ٞذاع٠ز اٌغؿً ٚاٌٍّٛن  ,جـ  , 8ص .144
( )1اٌظ٘ث , ٟاٌعثغ  ,جـ , 1ص . 88
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فضالً عف دور صناعة السفف قد انتجت سفناً كثيرة اشتركت في

الكثير مف الغزوات البحرية ضد الروـ( ,)2كؿ ذلؾ جعؿ لممسمميف قاعدة وارتكاز

ميميف في امتالكيـ عدة العبور التي سيمت مف تنفيذ عممية الفتح وبنجاح كبير
وىناؾ اسبا ب جغرافية جعمت العرب المسمميف بحاجة الى سفف تمثمت بطبيعة
اراضي الشماؿ االفريقي وشواطئيا الطويمة الممتدة عمى البحر المتوسط والمحيط
االطمسي وىو امر ال يمكف لو اف يتـ باالعارة وال تفيو مطمبو وكذلؾ يقترف بيا
النشاط البحري الحربي الذي خاضو المسمموف مف الشماؿ االفريقي وذلؾ في سنة

46ىػ اذ توحو اسطوؿ اسالمي عدتو مئتا سفينة لفتح جزيرة صقمية( ,)3وفي سنة 86
ىػ عندما تولي عياش بف اخيؿ قيادة مراكب عربية صنعت في تونس الى صقميو(,)4

صقميو( ,)4والنشاط الذي قاموا بو عمى سواحؿ االندلس والجزائر الشرقية منو ثـ اف
طنجة نفسيا التي افتتحت منذ عاـ  63ىػ

()5

تمثؿ ميناء صالح ليكوف دار لصناعة

السفف كذلؾ يؤكد عمى ادراؾ العرب المسمميف الىمية السفف وامتالؾ عدد كبير
منيا.
وفي رجع الحديث الى حممة طريؼ االستطالعية نجد اف الروايات التاريخية
تشير الى استعمالو اربع سفف لمعبور بسريتو الخمسمائة جندي المضيؽ الى

االندلس( ,)6واف ىذه السفف االربع استعمميا طارؽ بف زياد في العبور الرئيس عبر
( )1اتٓ اٌفغض , ٟات ٛاٌ١ٌٛض عثض هللا تٓ ِذّض ( خ ٘ 858ـ )  :ذاع٠ز عٍّاء االٔضٌؾ  ( ,اٌما٘غج  ,صاع
اٌّعاعف  , ) َ 1411 ,جـ , 1ص 811
( )1ؿاٌُ  ,ذاع٠ز اٌثذغ٠ح ,ص . 84-81
( )8اتٓ عظاع , ٜاٌث١اْ اٌّغغب  ,جـ  , 1ص . 11
( )8اٌّصضع ٔفـٗ  ,جـ  , 1ص . 81
( )0اٌّصضع ٔفـٗ  ,جـ  , 1ص . 88
()1
,ص1
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 ,فمـ تذكر اسـ يمياف بيذه المناسبة كما اف موسى بف نصير استمر في
()2

تحضير السفف والعمؿ عمى اضافة سفف اخرى

()3

لتحمؿ المدد الى طارؽ وجيشو

ويعتقد اف يمياف ىيا مراكب التجار التي تختمؼ الى االندلس لنقؿ طالئع جيش
العبور

()4

ويتضح اف ىذه السفف ليست ليمياف الذي عاوف في تاجيرىا لمعرفة بيا .

ثـ اف عممية ضخمة مثؿ فتح االندلس ال يمكف اف تفي حاجتيا استعارة سفف غير
مضمونة بؿ اف مف غير المعقوؿ اف العرب المسمميف وبعد ىذا التاريخ المشرؼ مف
الفتوحات الكبرى والجياد والمعارؾ الحاسمة اف يغامروا بيذه الكيفية دوف احتراز
واتخاذ التدابير الالزمة .
كما اف ليس مف المناسب اف يغامر موسى بف نصير بما عرؼ عنو مف
شجاعة عسكرية وحنكو وقيادة وبراعة سياسية – بجيشو لنقمو الى االندلس بسفف
()5

اربعة ال صناعة لو غيرىا

بؿ ويتـ نقؿ الجيش فوجا بعد فوج وتختمؼ عمى ىذا

النحو بيف ساحمي المجاز او الزقاؽ مرات عديدة قد تستغرؽ لنقؿ ذلؾ الجيش

ومعداتو اكثر مف يوميف لتتجمع عند جبؿ طارؽ(.)6

ويرجح ىنا اف السفف التي استعمميا الجيش العربي االسالمي في فتح
االندلس كميا او ج ميا عربية اسالمية الصنعة انتجتيا دور صناعة السفف في اماكف
مختمفة مف الدولة العربية االسالمية  ..بعد ذلؾ العبور كانت نقطة تجمع الجيش

( )1اٌّمغٔ , ٞفخ اٌط١ة ,جـ  , 1ص.181
( )1اتٓ عظاع , ٜاٌث١اْ اٌّغغب  ,ج  , 1ص . 0
()8اٌّمغٔ , ٞفخ اٌط١ة ,جـ  , 1ص.104
( )8اتٓ عظاع , ٜاٌث١اْ اٌّغغب  ,جـ  , 1ص . 1
( )0اٌّمغٔ , ٞفخ اٌط١ة ,جـ  , 1ص.184
( )1ؿاٌُ  ,ذاع٠ز اٌثذغ٠ح ,ص . 84
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العربي االسالمي في الطرؼ االندلسي عمى جبؿ صخري عرؼ فيما بعد باسـ جبؿ
()1

طارؽ

كما عرؼ بو المضيؽ

()2

وبكؿ المغات فكانت المكافأة المستحقة لعمؿ

طارؽ ورجالو في بطولة سطروىا في سجؿ التاريخ العربي االسالمي واالنساني .
رابعا  :قضية احراق السفن

بما اف البحث يدور حوؿ اثر البحرية العربية االسالمية في فتح االندلس نرى

مف واجب الباحث التحري الموضوعي واالستقصاء الدقيؽ في موضوع احراؽ سفف
العبور مف قبؿ طارؽ بف زياد تمؾ القضية التي شغمت باؿ المؤرخيف والميتميف في
ىذا المجاؿ وجعمت الجزـ فيو مجرد تكينات دوف الوصوؿ الى اليقيف القاطع
والبرىاف الواضح عف وقوع تمؾ الحادثة مف عدميا والواقع اف القضية اخذت اىتماـ
اوسع مف لدى المؤرخييف المحدثييف

()3

دوف سواىـ اذتناولوىا بالنقد والتمحيص

والتحميؿ والمقارنة والتدقيؽ وجعموا مف الشكوؾ دائرة تحوـ حوؿ الروايات التاريخية
التي اوردت تمؾ الحادثة وقالت فيما ما لـ تقميا روايات اخرى لمؤرخييف يثؽ
الباحثوف بيـ وبرواياتيـ ومنيـ عمى سبيؿ المثاؿ الطبري ابو جعفر محمد بف جرير
( ت  316ىػ ) اذ لـ يردىا في احداث سنة  92ىػ عاـ فتح االندلس
غيرىا ..وىو ما فعمو ابف االثير ( ت  636ىػ )

()5

()4

اـ في غيرىا

اال انو اورد رواية مفادىا اف

طارؽ بف زياد لما ركب البحر غمبتو عينو فناـ  ,فرأى النبي صمى اهلل عميو وسمـ
ومعو المياجرييف واالنصار قد تقمدوا السيوؼ وتنكبوا القسي فقاؿ لو النبي صمى اهلل
عميو وسمـ يا طارؽ تقدـ لشانؾ وامره بالرفؽ بالمسممييف والوفاء بالعيد فنظر طارؽ
( )1اٌّمغ , ٞاٌّصضع اٌـاتك ,جـ  , 1ص.180
( )1اٌّصضع ٔفـٗ  ,جـ  , 1ص . 115
( )8عٕاْ ِذّض عثضهللا صٌٚح االؿالَ ف ٟاالٔضٌؾ اٌما٘غج ِىرثح االؿغج  1558ص 814
( )8اٌطثغ ٞذاع٠ز ج 1ص 814
( )0اتٓ االث١غ  ,اٌىاًِ ف ٟاٌراع٠ز ,جـ  , 8ص .001
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بف زياد فراى النبي صمى اهلل عميو وسمـ واصحابو رضي اهلل عنيـ قد دخموا االندلس

امامو فاستيقظ مف نومو مستبش ار وبشر جنده وقويت نفسو(..)1ولـ يتطرؽ الى ىذه

الحادثة البالذري ( ت  279ىػ )(.)2

وحقيقة االمر اف حادثة احراؽ السفف لـ تذكر في المصادر االندلسية المتقدمة بؿ
()3

ذكرت في بعض الكتب المتاخرة

ولكف السؤاؿ االىـ ىؿ حقاً اف طارؽ احرؽ

السفف ؟ ولماذا يحرقيا ؟  .الشواىد تؤكد اف المسمميف كانوا مندفعيف العالء راية ال
الو اال اهلل محمد رسوؿ اهلل  ,وكاف طارؽ وجيشو يقاتموف مف اجؿ عقيدتيـ
()4

السماوية

وانيـ ماجاؤوا اال لغاية صادقة ونزيية  ,الجياد دافعيـ والشيادة ىاجسيـ

 ,وقائدىـ طارؽ بف زياد عمى يقيف تاـ مف سمو ىذه المعاني في نفسو وجنده ,
فعالـ يقدـ عمى فعمة ال تميؽ بالمؤمنيف  ,وىو يدري اف الحرب ك ار وفر  ,وعمى
دراية بانو ربما يحتاج ىذه السفف لمنجدة والطارىء واالتصاؿ بقيادتو عمى الجانب
االخر مف البحر  ...اف دافع المعاني االسالمية واليدؼ الذي جاء بو الفاتحوف ,
والجمو احتمموا ليو اقوى في االندفاع مف أي سبب كاف

()5

 ...فاالعتبارات االسالمية

االسالمية والخصوصية الجيادية التي تتمتع بيا خير امة أخرجت لمناس  ,تدحض
تمؾ الحادثة وتستبعدىا مف عمميات فتح االندلس ...
اف ضعؼ بعض الروايات التاريخية عف االحداث التي وقعت في الدولة
العربية االسالمية اباف العيد االموي والسيما التشويو المنظـ الذي تبناه بعض كتاب
( )1اٌّصضع ٔفـٗ  ,جـ  ,8ص011
( )1البالذري  ,فتوح البمداف  ,ص232
( )8االصع٠ـ , ٟات ٛعثضهللا ِذّض تٓ ِذّض تٓ عثضهللا (خ , )ٖ 015ذذم١ك صٚػ ٚ ٞص٠ش( , ٗ٠ٛاِـرغصاَ,طثعح
ِصٛعج  )َ1414,ص  , 144شى١ة اعؿالْ ,اٌذًٍ اٌـٕضؿ١ح ف ٟاالسثاع ٚاالثاع االٔضٌـ١ح  ( ,فاؽ  ,اٌّطثعح
االِ١غ٠ح ٘ 1800 ,ـ ) ,ص. 41
( )8اٌذج, ٟاٌراع٠ز االٔضٌـ ٟص 81
( )0اٌّصضع ٔفـٗ  ,ص . 11
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االعاجـ مف ذوي النيج الشعوبي  ,ونزعة الحقد المتاصمة في نفوس ىؤالء  ,فضالً

عف المدة الزمنية الطويمة التي كتب بيا ذلؾ التاريخ المشرؼ او بعبارة ادؽ البوف

الشاسع الذي يفصؿ الحدث عف تدوينو جعمت التاريخ العربي االسالمي عرضة
لسموـ مف ذكرنا ينفثوف مايشاؤا دوف حياء او خجؿ او وجؿ  ...وىنا ياتي دور
المؤرخ الحصيؼ لينقي الرواية التاريخية مف خبث ىؤالء وادرانيـ وييذبيا مف
االضافات التي غالبا ما تكوف اسطورية مخالفة لمواقع وفي قضية حرؽ السفف كيؼ
يعمد طارؽ بف زياد عمى حرؽ سفف تقوؿ ىذه الروايات انيا ليمياف حاكـ سيتو
القوطي اذ ليس مف حؽ طارؽ فعؿ ذلؾ  ,واذا كانت عائدة لممسمميف  ,فميس حرقيا
بالعمؿ ال عسكري المناسب او السميـ فالسفف جزء مف عدة المعركة وخالصة القوؿ
النؤيد رواية حرؽ السفف السباب عقائدية وعسكرية وادارية ...
منذ العبور الى االندلس ومف ثـ افتتاحو وطارؽ بف زياد عمى صمة وثيقة بقائده
موسى بف نصير فكاف يفتح الفتوحات باسـ اهلل وبتعميمات قائده  ,ويخيره عف كؿ
شيء اوال باوؿ منذ بداية الفتح  ,ويستشيره في ما يحتاج اليو كما حدث قبؿ معركة

وادي لكة( .)1وبعد سنة تقريبا عمى عبور طارؽ وانتشار جيشو في المناطؽ والمدف
التي فتحت  ,خاؼ طارؽ اف يستغؿ القوط قمة جيشو فيباغتوه بيجوـ مفاجئ فقرر
اف يستنجد بموسى بف نصير  ,الذي لبى النجدة مف فوره  ,وسار عمى راس جيشو
قاده بنفسو

()2

ادراكا منو الىمية عبوره في تثبيت الوجود العربي االسالمي في

االندلس وتوسيع مداه  ..لذلؾ جيز موسى بف نصير جيشا قوامو ثمانية عشر الؼ
()4

مقاتؿ وعبر المضيؽ في رمضاف سنة  93ىػ( ,)3مف سبتو الى جبؿ طارؽ

او

( )1اتٓ سٍض ْٚذاع٠ز ج  8ص 108
( )1اٌّمغ , ٞذاع٠ز  ,جـ  , 8ص .144
()8اتٓ اٌىغصتٛؽ  ,اتِ ٛغٚاْ عثض اٌٍّه اٌرٛػع ( ٞخ ٘ 048ـ )  :ذاع٠ز االٔضٌؾ التٓ اٌىغصتٛؽ ٚٚصفٗ
التٓ اٌشثاط  ( ,اٌما٘غج ِ ,طثعح اٌـعاصج  ,ص  .خ )  ,ص  ,180اتٓ عظاع , ٜاٌث١اْ اٌّغغب  ,جـ  , 1ص . 11
( )8اٌذّ١غ ٞاٌغٚض اٌّعطاع ,ص . 40
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قريبا منو  ,واورد بعض المؤرخيف اف العبور كاف بيف طنجة والجزيرة الخضراء(,)1
وكاف عبوره بسفف اعدىا ليذا الغرض  ,وعمى الرغـ مف عدـ معرفتنا القاطعة بمكاف
اعدادىا اال انو مف الراجح انيا صنعت وعدت في تونس او احد موانئ المغرب
العربي  ,وىذا يؤكد عمى اف المسمميف منذ اوؿ عبورىـ استعمموا سفنا ليـ جيزت في
دور صناعتيـ  ,كما اشرنا  ,وال سيما واف فتح االندلس لـ يكف عمال مرتجال  ,بؿ
ىو خطة مدروسة اعدت بعناية فائقة  ,واف تييئة السفف مف جممة الترتيبات التي
اكممت رسـ تمؾ الخطة  .كما كاف الحاؿ مع طريؼ بف مالؾ عندما عبر

االندلس( )2لنجدة الجيش العربي االسالمي في المعركة االولى مع لذريؽ ممؾ القوط ,
اذ استعمؿ طريؼ واتباعو سفنا عربية اسالمية ليذا الغرض .
( )1اتٓ اٌفغض : ٟذاع٠ز عٍّاء االٔضٌؾ  ,جـ  , 1ص .184
(ِ )1جٛٙي  :اسثاع ِجّٛعح  ,ص  , 4اٌّمغٔ , ٞفخ اٌط١ة  ,جـ  , 1ص . 181
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اخلالصة

كنا نستعرض في الصفحات السابقة موضوعا تاريخيا لطالما شغؿ المؤرخيف
والباحثيف والميتميف  ,دار حوؿ اثر البحرية العربية االسالمية وفعاليتيا في فتح
االندلس  ,ذلؾ الدور االساس والحيوي والفعاؿ الذي ادتو البحرية في ىذه العممية
الخالدة  ,واصمت لنوع مبتكر مف الفتوح ..
وقد تبيف اف جغرافية المكاف وطبيعة تضاريسو حتمت استخداـ االسطوؿ
البحري لمعبور مف جية الشماؿ االفريقي في المغرب االقصى الى الجية المقابمة
عمى الجانب االوربي في االندلس  ,وكاف عبور طارؽ بف زياد وجنده بسفف عربية
اسالمية انتجتيا دور صناعة السفف في االمصار العربية االسالمية المختمفة  ,وال
سيما دار الصناعة في تونس  ,وىو ما اكد عميو البحث اعتمادا عمى الروايات
التاريخية  ,وواقعية االحداث وسيرىا التي تؤكد ذلؾ .
ثـ اف عممية العبور ذاتيا لـ تكف عمال ارتجاليا او فكرة طارئة او عمال
مفاجئ جاء بتاثير خارجي مف حاكـ سبتو القوطي او غيره مطمقا  ,بؿ اف فكرة الفتح
وتنفيذىا عربية اسالمية اوال واخي ار  ,وانيا كانت محطة تفكير وتدبير القائد موسى
بف نصير ومباركة الخالفة العربية االسالمية في دمشؽ التي اعطت ارشادىا
ومالحظاتيا عندما اكد الخميفة الوليد بف عبد الممؾ عمى ضرورة دراسة الموضوع
بصورة متانية قبؿ الشروع في العبور والفتح .
ووضع البحث تصو ار وافيا عمى ضعؼ رواية احراؽ السفف  ,وبيف البحث
مواطف الخمؿ والضعؼ في تمؾ الحادثة ارتكا از عمى اسباب عقائدية وجيادية واخرى
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عسكرية وسوقية فرضت نفسيا واقعا دوف سواىا مف الفرضيات والمزاعـ  ,واستنادا
الى تحميالت المؤرخيف المحدثيف في عدـ التسميـ او الركوف لتمؾ الحادثة لتنافييا مع
المنطؽ االيماني النقمي والعسكري العقمي .
ولـ تكتمؿ صورة البحث اال ببياف قدرة وفعالية البحرية العربية االسالمية في
عبور موسى بف نصير الى االندلس حيف استخدـ سفنا عربية اسالمية ليواصؿ
الجياد بمعية طارؽ بف زياد ليواصال جيادىما العظيـ في شبو الجزيرة االيبيرية (
االندلس ) مسجميف ممحمة خالدة في سجؿ التاريخ العربي االسالمي كانت غاية مف
االىمية القصوى .
لقد كاف اثر البحرية العربية االسالمية واضحا ومؤث ار مف خالؿ الجيد الشاؽ
والتعامؿ الميني والميداني مع ميمة ال تبدو سيمة  ,غايتيا نشر االسالـ في الغرب
االوربي ومرامييا انسياحو في اصقاع االرض  ,ولقد كاف لمفاتحيف ما ارادوا فامتد
سمطانيـ مف جدار الصيف العظيـ في اقصى الشرؽ وحتى مشارؼ العاصمة
الفرنسية باريس في اقصى الغرب  ..فيؿ مف يكمؿ الفتوح ؟؟

14

صٚع اٌثذغ٠ح اٌعغت١ح االؿالِ١ح ف ٟفرخ
االٔضٌؾ

جملة العلوم اإلسالمية

العدد السدس( 3413هـ)
 54 

م  .م ياسين أحمد صالح الدليمي

املصادر واملراجع
 القراف الكريـ
اوال  -:المصادر -:
 ابف االثير  ,ابو الحسف عمي بف ابي الكرـ ( ت  636ىػ )  ( ,الكامؿ في
التاريخ (,بيروت ,دار صادر .)1965 ,
 ابف ابي دينار  ,ابو عبد اهلل محمد بف ابي القاسـ القيرواني (كاف حيا سنة
 1116ىػ)  ,المؤنس في اخبار افريقيا وتونس  ,تحقيؽ  :محمد شماـ ( ,
تونس  ,المكتبة العتيقة  1387 ,ىػ) .
 االدريسي  ,ابو عبد اهلل محمد بف محمد بف عبد اهلل (ت  566ىػ )  :صفة
االندلس مف نزىة المشتاؽ في اختراؽ االفاؽ  ,تحقيؽ  :دوزي ودي خوية ( ,
امسترداـ  ,طبعة مصورة  1969 ,ـ ) .
 ابف بساـ  ,ابو الحسف عمي الشنتريني (ت  542ىػ)  :الذخيرة في محاسف
اىؿ الجزيرة  ,تحقيؽ  :احساف عباس  ( ,بيروت  ,دار الطميعة  1975 ,ـ)
.
 البالذري  ,ابو الحسف احمد بف يحيى بف جابر (ت 279ىػ )  :فتوح البمداف
 ,تحقيؽ صالح الديف المنجد  ( ,القاىرة  ,مكتبة النيضة  ,د  .ت ) .
 فتوح البمداف  ,تحقيؽ  :رضواف محمد رضواف  ( ,بيروت  ,دار الكتب
العممية  1463 ,ىػ ) .
 الحميري  ,ابو عبد اهلل محمد بف محمد عبد المنعـ الصنياجي (ت  716ىػ
)  :صؼ جزيرة االندلس منتخبة مف الروض المعطار في خبر االقطار ,
تحقيؽ  :ليفي بروفناؿ (القاىرة  ,مطبعة السعادة  1937 ,ـ) .
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 ابف حوقؿ  ,ابو القاسـ  ,محمد بف عمي الوصمي البغدادي ( ت ت 4ىػ ) :
صورة االرض  ( ,ليدف  ,مطبعة بربؿ 1928 ,ـ ) .
 ابف خمدوف  ,عبد الرحمف بف محمد (ت  868ىػ)  :العبر وديواف المبتدأ
والخبر في اياـ العرب والعجـ والبربر ومف عاصرىـ مف ذوي السمطاف االكبر
 ,تحقيؽ  :سييؿ رزكار  ( ,بيروت  ,دار الفكر  1461 ,ىػ) .
 المقدمة  ,تحقيؽ  :عمي عبد الواحد  ( ,القاىرة  ,دار المعارؼ  1965 ,ـ )
.
 ابف خمكاف  ,ابو العباس شمس الديف احمد بف محمد ( ت  681ىػ ) :
وفيات االعياف وابناء ابناء الزماف  ,تحقيؽ  :محمد محي الديف عبد الحميد ,
( القاىرة  ,مكتبة النيضة العربية  1948 ,ـ ) .
 الذىبي  ,شمس الديف محمد بف احمد بف عثماف ( ت  748ىػ )  :العبر في
خبر مف غبر  ,تحقيؽ  :صالح الديف المنجد  ( ,الكويت  ,دار المعرفة ,
 1963ـ ) .
 ابف سعيد المغربي  ,ابو الحسف عمي بف موسى ( ت  685ىػ )  :المغرب
في حمى المغرب  ,تحقيؽ  :شوقي ضيؼ  ( ,القاىرة  ,دار المعارؼ  ,د .
ت).
 السيوطي  ,جالؿ الديف عبد الرحمف بف ابي بكر ( ت  911ىػ )  :تاريخ
الخمفاء  ,تحقيؽ  :محمد نحي الديف عبد الحميد ( بيروت  ,دار الجيؿ ,
 1468ىػ ) .
 الطبري  ,ابو جعفر محمد بف جرير ( ت  316ىػ )  :تاريخ الرسؿ والمموؾ
 ,تحقيؽ  :محمد ابو الفضؿ ابراىيـ  ( ,القاىرة  ,دار المعارؼ  1965 ,ـ )
.
 ابف عبد البر  ,ابو عمر يوسؼ ( ت  363ىػ )  :االستيعاب في معرفة
االصحاب  ,تحقيؽ  :عمي محمد البجاوي  ( ,القاىرة و دار المعارؼ ,
 1961ـ ) .
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 ابف عبد الحكـ  ,عبد الرحمف بف عبد اهلل ( ت  257ىػ )  :فتوح مصر
والمغرب واالندلس  ,تحقيؽ  :عبد المنعـ حامد  ( ,بيروت  ,دار النيضة ,
 1961ـ ) .
 ابو عبيد البكري  ,عبد اهلل بف عبد العزيز بف ايوب ( ت  487ىػ ) :
االندلس واوربا مف كتاب المسالؾ والممالؾ  ,تحقيؽ  :عبد الرحمف الحجي ,
( بيروت  ,دار االرشاد  1387 ,ىػ ) .
 ابف عذارى  ,ابو عبد اهلل محمد المراكشي (  712ىػ )  :البياف المغرب في
اخبار االندلس والمغرب  ( ,تطواف  ,دار كريماديس  1966 ,ـ ) .
 ابف الفرضي  ,ابو الوليد عبد اهلل بف محمد ( ت  463ىػ )  :تاريخ عمماء
االندلس  ( ,القاىرة  ,دار المعارؼ  1966 ,ـ ) .
 ابف قتيبة  ,ابو محمد عبد اهلل بف مسمـ ( ت  276ىػ )  :االمامة والسياسة ,
تحقيؽ  ,محمد الزيني  ,بيروت و دار المعرفة  ,د  .ت ) .
 ابف القوطية  ,ابو بكر محمد بف عمر ( ت  367ىػ )  :تاريخ افتتاح
االندلس  ,تحقيؽ  :ابراىيـ االبياري  ( ,بيروت  ,دار الكتاب المبناني ,
 1982ـ ) .
 ابف الكردبوس  ,ابو مرواف عبد الممؾ التوزري ( ت  573ىػ )  :تاريخ
االندلس البف الكردبوس ووصفو البف الشباط  ( ,القاىرة  ,مطبعة السعادة ,
د.ت).
 مجيوؿ المؤلؼ  :االستبصار في عجائب االمصار  ,تحقيؽ  :سعد زغموؿ
عبد الحميد  ( ,االسكندرية  ,دار المعارؼ  1958 ,ـ ) .
 مجيوؿ المؤلؼ  :تاريخ االندلس  ,تحقيؽ  :عبد القادر بوباي  ( ,بيروت ,
دار الكتب العممية  1428 ,ىػ ) .
 مجيوؿ المؤلؼ  :اخبار مجموعة في فتح االندلس و ( بغداد  ,مكتبة المثنى
– اوفسيت  ,-د  .ت ) .
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 المقري  ,احمد بف محمد ( ت  1641ىػ )  :نفح الطيب مف غصف االندلس
الرطيب وذكر وزيرىا لساف الديف بف الخطيب  ,تحقيؽ  :محمد محي الديف
عبد الحميد  ( ,القاىرة  ,مطبعة السعادة  1967 ,ـ ) .
ثانيا  :المراجع :
 ارشيبالد  ,لويس  :القوى البحرية التجارية في البحر المتوسط  ( ,القاىرة ,
مكتبة النيضة المصرية  ,د  .ت ) .
 بروفنساؿ  ,ليفي  :االسالـ في المغرب واالندلس  ,ترجمة  :السيد عبد
العزيز سالـ ومحمد صالح الديف  ( ,القاىرة  ,مطبعة نيضة مصر 1956 ,
ـ).
 حثاممة  ,محمد عبده  :االندلس التاريخ والحضارة والمحنة  ( ,عماف ,
مطابع الدستور  1426 ,ىػ ) .
 الحجي  ,عبد الرحمف عمي  :التاريخ االندلسي مف الفتح االسالمي حتى
سقوط غرناطة  ( ,بيروت  ,دمشؽ  ,الكويت  ,الرياض  ,دار القمـ 1396 ,
ىػ ) .
 سالـ  ,السيد عبد العزيز واحمد مختار العبادي  :تاريخ البحرية االسالمية في
المغرب واالندلس  ( ,بيروت  ,دار النيضة العربي  1969 ,ـ ) .
 شكيب ارسالف  :تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويس ار وايطاليا وجزائر
البحر المتوسط  ( ,بيروت  ,مكتبة الحياة  1983 ,ـ) .
 الحمؿ السندسية في االخبار واالثار االندلسية  ( ,فاس  ,المطبعة االميرية ,
 1355ىػ ) .
 طو  ,عبد الواحد ذنوف  ,دراسات في التاريخ االندلسي  ( ,الموصؿ  ,مطبعة
جامعة الموصؿ  1986 ,ـ ) .
 العبادي  ,احمد مختار  :دراسات في تاريخ المغرب واالندلس  ( ,االسكندرية
 ,مؤسسة الثقافة الجامعية  1968 ,ـ ).
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 عمر فاروؽ فوزي واخروف  :النظـ االسالمية  ,بغداد  ,مطبعة جامعة بغداد
 1987 ,ـ).
 عناف محمد عبد اهلل  :دولة االسالـ في االندلس " مف الفتح الى بداية عيد
الناصر "  ( ,القاىرة  ,مكتبة االسرة  2663 ,ـ).
 االثار الباقية في اسبانيا والبرتغاؿ  ( ,القاىرة  ,مطبعة لجنة التاليؼ والترجمة
 1381 ,ىػ) .
 دولة االسالـ في االندلس  ( ,القاىرة  ,مطبعة لجنة التاليؼ والترجمة و
 1986ـ ) .
 مؤنس  ,حسيف  :تاريخ الجغرافية والجغرافييف في االندلس  ( ,مدريد ,
مطبعة الدراسات االسالمية  1386 ,ىػ ) .
 فجر االندلس دراسة في تاريخ االندلس مف الفتح االسالمي الى قياـ الدولة
االموية  ( ,القاىرة  ,الشركة العربية لمطباعة والنشر  1959 ,ـ ) .
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