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 الصحابي الجميل " عبداهلل بن الزبير إنموذجًا " جيش العبادلة ودورهم في فتح المغرب العربي
 أ.م.د. جاسم لطيف جاسم

 كمية التربية / جامعة سامراء
 لمحة جغرافية تاريخية عن تاريخ المغرب العربي 

، يقع المغرب العربي في القسـ الشمالي مف قارة افريقيا ويضـ االقاليـ الممتدة مف برقة الى المحيط االطمسي غرباً 
ما ذكر ذلؾ ابف حوقؿ " مف مصر وبرقة الى افريقية ويشمؿ المغرب كؿ ما يمي مصر غربًا حتى المحيط االطمسي ك

  .1 وناحية تونس الى سبتة وطنجة "
وأوؿ كورة مف ناحية ، ويذكر المقدسي بأف حدود المغرب مف مصر الى السوس االقصى وجزيرة صقمية واالندلس

  .3المغرب في حيف يذكر المؤرخ والجغرافي اليعقوبي اف بالد برقة مف جممة اقاليـ ، 2مصر ىي برقة
جية برقة  ويشر ياقوت الحموي بأف افريقيا اسـ لبالد واسعة ومممكة كبيرة قبالة جزيرة صقمية مف طرابمس الغرب مف

في حيف يحدد عبدالواحد المراكشي حدود افريقيا مف انطابمس )برقة( شرقًا الى قسطنطينية غربًا  .4واالسكندرية الى بجاية
وينقؿ لنا ابف عذاري المراكشي عف جغرافية المغرب مف اراء ونظريات المختصيف  .5وتدخؿ طرابمس في ىذه الحدود

وحده مدنية ، التي تمي بالد المغرب الى آخر بالد المغرب، إف حد المغرب مف ضفة النيؿ باالسكندرية": بالمغرب بقولو
 .6"سال

ولكف مدلوؿ االصطالحيف ىما المدلوؿ الجغرافيف العرب و  ويبدو اف لفظ افريقيا والمغرب قد تداخؿ لدى المؤرخيف
 : وعمى ضوء ما ورد مف اراء ووصؼ لممؤرخيف والجغرافيف يمكف تقسيـ المغرب العربي الى اربعة اقساـ ىي  .7نفسو
 : برقة وطرابمس : أواًل 

الممتدة مف  ويشمؿ اقميـ المنطقة .8وىما اإلقميميف االوليف مف ناحية الشرؽ مف بالد المغرب ويعرؼ بالمغرب االدنى
غرب مصر الى االجزاء الشرقية مف الجزائر وشيد ثالث عواصـ في العصور الوسطى ىي القيرواف اياـ حكـ االغالبة ثـ 

  .9الميدية اياـ العبيدييف ثـ تونس في عيد الحفصييف
وسمي ، بني مزغنة ويشمؿ المنطقة الممتدة مف مدينة بجابة حتى وادي مموية وجباؿ تازة غربًا وقاعدة تممساف وجزائر

  .10بالمغرب االوسط لتوسطو بيف المغرب االدنى واالقصى
 : ثالثًا المغرب االقصى 
ويمتد مف وادي مموية وتممساف شرقًا حتى ، ابعد اقساـ المغرب عف دار الخالفة العربية االسالمية، سمي بذلؾ ألنو

البد مف االشارة بأف جغرافية المغرب ىي وحدة متجانسة . و 11مدينة اسفي عمى المحيط االطمسي غربًا وقاعدتو مدينة فاس
مف الناحية الطبيعية والبشرية واالقتصادية واالجتماعية إذ يتميز بتنوع البيئة مف السيوؿ الساحمية عمى امتداد شواطئ 

ى الممتدة في ثـ الصحراء الكبر ، البحر المتوسط الى سالسؿ جبمية عالية تفصؿ السيؿ الساحمي عف بقية اقاليـ المغرب
  .المناطؽ الجنوبية منو

حيث تربط المغرب االدنى بالمغرب االقصى ، كما يتميز المغرب بامتداد السالسؿ الجبمية المعروفة بجباؿ اطمس
اما سالسؿ اطمس التؿ الجزائرية والتونسية فيي امتداد ألطمس الريؼ  .12وتبدأ ىذه السالسؿ مف المغرب بأطمس الريؼ

التي يصؿ ارتفاعيا الى ، والى الجنوب منيا تمتد جباؿ اطمس العميا، عمى ىيئة مدرجات، بحر المتوسطوىي تطؿ عمى ال
ـ والى الشرؽ مف اطمس العميا تمتد سالسؿ عديدة مف اليضاب والحافات تعرؼ اليـو بأسماء متعددة  4000ما يزيد مف 

، العميا اما اطمس الوسطى فيي تمثؿ حاجزا طبيعياً  وىي التي تكوف سالسؿ اطمس الصحراوية وىي اقؿ ارتفاعًا مف اطمس
ـ وتحصر ىذه السالسؿ األحواض واالودية  3000بيف اطمس العميا والريؼ في غرب المممكة المغربية وارتفاعيا يزيد عمى 

دفاع عف مما سيؿ ليـ ال، ونتيجة لشدة وعرة السالسؿ فقد عدت مف المعاقؿ والحصوف الطبيعية لمسكاف المحمييف، الضيقة
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وكانت ىذه الطبيعة الوعرة أحد العوامؿ ، ارضيـ في مواجية أي ىجـو او عدواف خارجي وخمقت منيـ فرسانا أشداء واقوياء
 .13التي عرقمت وأخرت تقدـ جيوش التحرير العربي االسالمي

لفرساف دورا بارزا في يتوضح لنا باف لمموقع الجغرافي اىمية في العمميات العسكرية عبر التاريخ وكاف لممقاتميف ا
الخيرات االقتصادية في ديمومة الحمالت و  االستفادة مف المظاىر الجغرافية مف سيوؿ وجباؿ فضال عف الموارد الطبيعية

  .العسكرية التي كاف ليا دور بارز في تاريخ المغرب العربي
 فتح المغرب العربي 

وعمى وجو الخصوص بعد فتح االسكندرية في ، صر مباشرةاتجو العرب المسمموف لفتح بالد المغرب بعد إتماـ فتح م
وبدأوا بفتح برقة )انطابمس( وىي اقرب المدف ، ـ في زمف والية عمرو بف العاص االولى عمى مصر 642ىػ / 22سنة 

  .الى تمؾ الحدود التي وصموا الييا
ساف يتقدميـ الفارس الشيير عقبة بف ويبدوا اف عمرًا بدأ أوال بإرساؿ حممة استطالعية مف مجموعة مختارة مف الفر 

  .نظرًا لما يمتازوف بو مف كفاية، نافع الفيري
اراد ، فمما فرغ عمرو بف العاص مف فتح االسكندرية 14لقد كانت الطرؽ التي تربط بيف مصر وبرقة مأمونة ومطروقة 

ليـ تواجد كبير في الشماؿ  السيما خطر مياجمة الرـو الذيف كاف، مف اي خطر، اف يؤمف الحدود الغربية لمصر
  .االفريقي

ليستطمعو الوضع ، ويشير المؤرخوف الى اف عمرو بف العاص بعث نفرًا مف جنده بقيادة الوالي عقبة بف نافع الفيري
ويذكر اف الميمة  .ويؤكد ذلؾ اف عمرو توجو بعدىا لفتح مدينة برقة، وقد تكممت الفرساف بالنجاح .2ويوافوه بواقع الحاؿ

وىناؾ اشارات تاريخية تذكر اف عمرًا ارسؿ ، تطالعية تمؾ شممت كذلؾ الى جانب برقة مدينة )زويمة( وما جاورىااالس
 .16سرية استطالعية أخرى الى النوبة جنوبي مصر

حيف وصؿ القائد عمرو بف العاص الى ىذا الحد مف الفتوحات واصبح تحت حكـ المسمميف مف برقة الى صبراتة 
غير اف قواتو ، وكاف عزمة فتح مدينة قابس، اراد اف يواصؿ الفتوحات، الد الجنوب سروس ووداف وزويمةوب، عمى الساحؿ

واصبحت المسافة ، وخطوط مواصالتو اصبحت طويمة، فقد تفرؽ جزء منيا بيف تمؾ المدف المفتوحة، لـ تكف تكفي حينيا
ويبدو اف قوة استطالعو ، تجمع قوات البيزنطييف فييا ثـ اف فتح قابس يتطمب قوة كبيرة نتيجة .بعيدة كؿ البعد عف مصر

 .17وعيونو قد وافتو بتقرير حوؿ حجـ تمؾ الحشود الكبيرة
تمؾ االسباب ادت الى اف يطمب القائد عمرو بف العاص مف الخميفة عمر بف الخطاب )رضي اهلل عنو( اف يمده 

 .بجيش اخر الستكماؿ فتوحاتو في الشماؿ االفريقي
ثـ قرر العودة الى ، فاستجاب عمرو ألمر الخميفة، 18ميفة رفض طمبو ومنعو مف التوغؿ اكثر مف ذلؾغير اف الخ

  .19واتخذ عقبة مف برقة مركزا لو، يدعو لمسالـ، مصر بعد اف قاـ قائده عقبة بف نافع عمى ىذه البالد الصحراوية
عد عودتو الى مصر لـ يقـ بأعماؿ فتح ويبدو انو ب، ـ645ىػ/25ظؿ عمرو بف العاص واليا عمى مصر حتى سنة 

واالرجح اف ذلؾ كاف بسبب تردي االوضاع في بعض المناطؽ في مصر كاإلسكندرية التي انتفضت ، تذكر في افريقية
 .واغمب الظف انو ركز جيوده في العمؿ عمى اقرار االوضاع واستتباب االمف في مناطؽ مصر، عمى الحكـ االسالمي

ولـ تبؽ تحت سيطرتيـ سوى مدينة برقة ، لعرب سيطرتيـ عمى المدف التي فتحوىا في افريقيةوفي الوقت نفسو فقد ا
 .التي تمركز فييا القائد عقبة بف نافع الفيري

ـ قاـ الخميفة عثماف بف عفاف )رضي اهلل عنو( بعزؿ عمرو بف العاص عف والية مصر وعيف 645ىػ/25وفي سنة 
الذي كاف واليا عمى صعيد مصر مف قبؿ الخميفة عمر بف الخطاب )رضي اهلل عنو(  بدال منو عبداهلل بف سعد بف ابي سرح

 .فمجمع والية مصر كميا
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 م( 542هـ/52المغرب في عهد الوالي عبداهلل بن ابي سرح )
وتذكر المصادر اف  .كاف بف ابي سرح احد القادة في جيش عمرو بف العاص الفاتح لمصر وتولى ميمنة الجيش

  .20ويمده بالجنود فيعود مف غزواتو ظافرا غانما، ص كاف يبعثو الى اطراؼ افريقية غازياعمرو بف العا
، كما كانوا يفعموف اياـ عمرو، تشير بعض المصادر الى اف ابي سرح كاف "يبعث المسمميف في جرائد الخيؿ

حرز المسمميف واستأذنو  بره مففكتب في ذلؾ عبداهلل بف ابي سرح الى عثماف واخ، فيصيبوف مف اطراؼ افريقية ويغنموف
 .21"في غزوىا

، ىذا النص عمى االرجح يشير الى اف ابف ابي سرح قاـ اوال بإرساؿ حمالت صغيرة يغمب عمييا الطابع االستطالعي
 رغـ ما تعود بو مف غنائـ 

ؾ التقارير جعمتو اي انيا قوات ىجـو في الوقت نفسو وتعود اليو بتقارير واخبار عف اوضاع المناطؽ المختمفة وتم
ومثؿ ىذه  .يرسؿ الى الخميفة طالبا المدد منو لمقياـ بعمميات الفتح وتحرير المناطؽ التي كاف المسمموف قد فتحوىا سابقا

  .العمميات تناط في العادة بجماعات الفرساف
جيز جيشًا يتألؼ مف  ،وبعد استشارة الخميفة عثماف بف عفاف )رضي اهلل عنو( اصحابو في امر المدد البف ابي سرح 

، عشائر مزينة وكانت بقيادة الفارس بالؿ بف الحارث: اعداد كبيرة مف رجاؿ القبائؿ المحيطة بالمدينة والحجاز منيا 
عبداهلل بف : كما شارؾ مف قريش عدد مف الفرساف المشيوريف منيـ  .22وغطفاف وفزارة، وغفار، واسمـ، وسميـ، وجيينة

، وعبد اهلل بف عمرو بف العاص، وعبداهلل بف ابي بكر، وعبداهلل بف الزبير بف العواـ، ف الخطابعباس وعبداهلل بف عمر ب
واخوه الحارث بف ، ومرواف بف الحكـ بف ابي العاص بف اميو، وعبداهلل بف العباس بف عبد المطمب، وعبداهلل بف جعفر

، وعبدالرحمف بف ابي بكر، مف بف زيد بف الخطابوعبدالرح، والمسور بف مخرمة بف نوفؿ بف اىيب بف عبد مناؼ، الحكـ
وابو ذؤيب خويمد بف خالد اليذلي الشاعر )رضي اهلل عنيـ( ػػػ الذي توفي فقاـ بأمره ، اهلل بف عمر وعبيد، وعاصـ بف عمر

حتى يصموا الى ابف الزبير حتى واراه في لحده ػػػ وعيف الخميفة مف بينيـ قائدا ليذا الجيش ىو الفارس )الحارث بف الحكـ( 
  .23مصر فيصبحوا تحت إمرة ابف ابي سرح

وغنث ، وفي مصر التحؽ الكثير مف رجاؿ القبائؿ العربية بجيش بف ابي سرح ومعظميـ مف اليمنية ال سيما ميرة
ـ وبعض مف لخ، وبعض رجاؿ القبائؿ مف كندة الذيف كانوا بقيادة الفارس المقداد بف االسود الكندي، وميدعاف مف االزد

  .24وجذاـ
, بينما يرى الدكتور عبدالواحد ذنوف 25نظـ ابف ابي سرح جيشو الذي تذكر المصادر اف عدد جنوده يبمغ عشريف الفا 

 .26وبشكؿ ادؽ بيف الخمسة االلؼ والعشرة االلؼ، اف عدده ال يتجاوز عشرة االلؼ، طو
غزوات عدة الى داخؿ البالد السيما الواحات الغربية ومنيا قاـ ب، كاف عقبة بف نافع قد اتخذ سرت ببرقة مركزا لقواتو 

اذ اف قرار ابف ابي ، ويبدو انو كاف يرسؿ بتقاريره عف االوضاع في المناطؽ المختمفة .27مف فزاف ووداف وزويمة والسوداف
  .ي تنفيذىاالتي كاف لمفرساف الدور البارز ف، سراح لمقياـ مجددا بحمالت الفتح جاء عقب اطالعو عمى تمؾ التقارير

ـ وفيو ذلؾ العدد الكبير مف الصحابة )رضي اهلل عنيـ( 647ىػ/27توجو ابف ابي سرح بالجيش االسالمي سنة  
قبؿ ابف ابي سرح ومف معو في اما عقبة بف نافع فقد است، وقد استخمؼ عمى مصر عقبة بف عامر الجيني، الفرساف

 .يقي, لينطمقوا مف ىناؾ غربا لفتح الشماؿ االفر 28برقة
عمى اف القائد ابف ابي سرح لـ يضيع الوقت في حصار طرابمس ىذه المرة التي يبدو اف اىميا استفادوا مف التجربة  

ويبدو انو ، 29فحصنوىا جيدا وكذلؾ لـ يمعف في مقاتمة الحامية البيزنطية في مدينة قابس ، السابقة حيف فتحيا المسمموف
 Gregoryمقر الحاكـ البيزنطي جرجير )جريجوريوس(  sufetulaيتوجو الى سبيطة اكتفى بإرساؿ عدد مف السرايا قبؿ اف 

واالرجح اف ميمة تمؾ السرايا التي سيقـو بيا الفرساف كانت ىجومية لمباغتة اعواف الحاكـ ، 30كما تذكر بعض المصادر
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مى سبيطمة مف قبؿ الجيش فضال عف سرايا االستطالع وذلؾ لمعرفة االخبار وتمييد االوضاع لميجـو ع، البيزنطي
  .االسالمي

كـ( جنوب غرب القيرواف حيث كاف )جرجير( 112وىكذا توجيت الحممة مباشرة الى سبيطمة التي تقع عمى بعد ) 
ونجد ، 31ومائة الؼ جندي، والذي تذكر المصادر اف عدده يتراوح بيف مائة وعشريف الؼ جندي، معسكرا بجيشو الضخـ

ػػػػ ولكف يمكف اف نتبيف  32ت عدة حوؿ فتح سبيطمة ػػػػػ قاـ الدكتور عبدالعزيز سالـ باستعراضيابعض المصادر تورد روايا
 : منيا ما يأتي

توجو القائد ابف ابي سرح بالجيش نحو سبيطمة وبالقرب منيا موقع يسمى )عقوبا ػػ عقوبة( كاف جرجير قد حشد  
 .جيشو ىناؾ استعدادا لمقاء المسمميف

ي سرح قاـ كما ىي عادة الفاتحيف المسمميف بإرساؿ الرسؿ مف الفرساف يعرض إحدى خصاؿ حيف وصؿ ابف اب 
والف جيش الرـو كاف ، ونشبت معركة عنيفة بيف الجيشيف، فكاف اختيار المواجية، او الحرب، او الجزية، االسالـ: ثالث

بربر المواليف ليـ مف العاصمة ومف ضخـ العدد مقارنة بجيش المسمميف إذ انضمت الى جرجير جماعات مف الرـو وال
وخشي ابف ابي سرح اف يتمكف البيزنطيوف مف التغمب عمى ، فاشتد الضغط عمى المسمميف، 33الحصوف الغربية وسبيطمة

وىنا تذكر رواية انو قاـ بطمب المدد مف الخميفة عثماف بف عفاف )رضي اهلل عنو( وارسؿ الفارس عبدالممؾ بف ، المسمميف
واف كاف ىذا الطمب يبدو مستبعدا نظرا لطوؿ المسافة الى ، 34ويقاؿ مرواف بف الحكـ، المدينة ليسمـ طمب المددمرواف الى 

  .وقد استمرت المناوشات اياما كاف القتاؿ يستمر فييا مف الصباح الى الظير .المدينة التي تأخذ وقتا طويال
اقترح عمى القائد ابف ابي سرح خطة جريئة تنقذ ،  عنو(تشير المصادر الى اف الفارس عبداهلل بف الزبير)رضي اهلل 

وىي اف يقـو جماعة مختارة مف الفرساف المسمميف بمياجمة مركز ، المسمميف مف ىذا الوضع الخطر وتكفؿ ليـ النصر
 .35وابف عذاري تفاصيؿ ىذه الخطة، وقد ذكر ابف اثير، قيادة الرـو

الخطة تعتمد اساسا عمى دور الفرساف فأبف األثير يذكر ابف الزبير اقترح اال اف و  ورغـ االختالؼ في تمؾ التفاصيؿ 
اف تبقى جماعات مف الفرساف االبطاؿ في خياميـ الى اف ينتيي القتاؿ اليومي فيباغتوف الرـو بعد اف يكوف الجيد والتعب 

ابف الزبير والح عمييـ في القتاؿ حتى  وىكذا " فمما اذف بالظير ىـ الرـو باالنصراؼ عمى العادة فمـ يمكنيـ، قد اخذ منيـ
فعند ذلؾ اخذ عبداهلل بف الزبير )رضي اهلل ، المسمموف فكؿ مف الطائفتيف ألقى سالحو ووقع تعباو  ثـ عاد عنيـ ىوو  اتعبيـ

وكبروا ، فمـ يشعروا بيـ حتى خالطوىـ وحمموا حممة رجؿ واحد، عنو( مف كاف مستريحا مف شجعاف المسمميف وقصد الرـو
فمـ يتمكف الرـو مف لبس سالحيـ حتى غشييـ المسمموف وقتؿ جرجير ػػػ قتمو الصحابي الجميؿ ابف الزبير )رضي اهلل عنو( 

  36..".ػػػ وانيـز الرـو وقتؿ منيـ مقتمة عظيمة
، يرواف ىناؾ فرصة لقتؿ القائد جرج، اما ابف عذاري فيذكر اف ابف الزبير)رضي اهلل عنو( قد رأى عورة مف العدو 

وتـ تنفيذ الخطة فيقوؿ ابف ، فاقترح عمى ابف ابي سرح اف يجعؿ معو ثالثيف فارسا يحموف ظيره عند اقتحاـ مخيـ جرجير
"فحممت مف الوجو الذي ىو فيع )جرجير( وذب عني الذيف انتدبوا معي او اتبعوني حتى خرقت صفوفيـ : الزبير

، اهلل ما حسب إال اني رسوؿ اليو حتى رأى ما بي مف اثر السالح فو، )البيزنطييف( الى ارض خالية فضاء بيني وبينيـ
وحمؿ ، وجاؿ اصحابو، ... واجيزت عميو ورفعت رأسو عمى رمحي.فمما ادركتو طعنتو فسقط، فقدر اني ىارب اليو

 37."..ت الكمائف مف كؿ جية ومكافثأر و ، فأنيـز الرـو وقتميـ المسمموف كيؼ شاءوا، المسمموف مف ناحيتي وكبروا
رغـ التوفؽ العددي ، مما سبؽ يتضح الدور البارز لجماعة لمفرساف في حسـ ىذه المعركة العظيمة لصالح المسمميف 

فقد ، اليائؿ لقوات الرـو البيزنطييف فكاف لتمؾ الخطة التي نفذىا الفرساف اثرىا الفاعؿ في تحطيـ معنويات الجند البيزنطييف
مما اعطى الفرصة لمجيش االسالمي بفرسانو ، ي عضدىـ وىـ يروف مصرع قائدىـاذىميـ ذلؾ اليجـو المباغت وفت ف

  .ومشاتو اف يشدوا الكرة عمى اعدائيـ ويمزقوا أوصاليـ
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وتمكف ، وسارع فرساف المسمميف ورجاليـ نحو سبيطمة فسبقت خيوليـ الى أسوارىا قبؿ اف تصؿ خيوؿ فموؿ الرـو 
ثـ اراد ابف ابي سرح اف يستغؿ ىذا  .38عمى حاميتيا وغنموا فييا غنائـ كبيرةالمسمموف مف فتح سبيطمة بعد اف قضوا 

، فبث السرايا في البالد فبمغت قفصو فسبوا وغنموا، االنتصار باالستيالء عمى قرطاجنة وىي مدينة عظيمة مف مدف الرـو
 .39كما سير حممة الى حصف األجـ وتـ فتحة 

وقد ، ساف الجيش لطبيعة الميمة المكمفة بيا وما يتطمبو الوضع مف سرعةوتمؾ السرايا البد انيا تكونت مف فر  
واف يأخذ منيـ ثالثمائة قنطار مف ، اضطر زعماء المدف االفريقية الى طمب الصمح مع عبداهلل بف سعد بف ابي سرح

 . 40فوافؽ بف ابي سراح، الذىب عمى اف يكؼ عنيـ ويعود مف حيث اتى
الوالي ابف ابي سرح إلى مصر بعد ىذا النصر الكبير أضاع عميو فرصة استثمار ذلؾ  ويرى بعض الباحثيف اف عودة

ورأوا اف ما قاـ بو ال يعدو اف ، وقد استغرقت غزواتو تمؾ ما يقارب خمسة عشر شيرا، فمـ يعيف قائدا عمى افريقية، النصر
في فتح سبيطمة كانت ثالثة االؼ دينار وسيـ وتجدر االشارة ألي اف سيـ الفارس مف الغنائـ  .41يكوف غارة طويمة االمد

. وبعد ىذه الغزوة توقؼ العرب المسمموف عف الفتح في افريقيا لمدة تقارب ثالثة عشر عاما, واف وردت 42الراجؿ الؼ دينار
وأعاد ـ حيف نقض أىميا العيد فانتصر عمييـ 653ىػ/33اشارات الى اف عبداهلل بف ابي سرح أعاد الكرة عمى افريقية سنة 

مف اجؿ ، . كما اف ابي سرح ركز جيوده لبناء أسطوؿ بحري عربي43واقرىـ عمى االسالـ والجزية، النظاـ الى ربوعيـ
ـ بمياجمة االسطوؿ البيزنطي شرقي البحر  654ىػ/34وقد قاـ سنة ، إنياء السيطرة البيزنطية عمى البحر المتوسط

. ويظير اف الظروؼ السياسية التي كانت تمر بيا دولة 44لصواريالمتوسط وىزمو في المعركة المشيورة باسـ ذات ا
 .يا مف اضطرابات ومنازعات قد أدت الى ذلؾ االنحسار في عممية الفتوحات في افريقياإصابالخالفة وما 
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