العدد11/

مجلة كلية التربية األساسية /جامعة بابل

آذار0213/م

االنجازات الحضارية والفكرية لموالي موسى بن نصير في المغرب واألندلس
أ.م.د .جاسم لطيف جاسم

جامعة تكريت /كمية التربية
التمهيد

لم يقتصر دور القادة والوالة من المسممين عمى األعمال العسكرية والحربية ،بل كانت ليم إسياماتيم البارزة

والعظيمة في مجاالت تمثمت بمنجزات مدنية حضارية ،ومن ذلك المدن وما يستمزم ذلك من إقامة المنشآت الدينية والثقافية
والفكرية والتنظيمات االدارية وغير ذلك ،وال عجب فمن شروط الوالي أن يكون عمى حظ جيد من الثقافة ،فضال عن الخبرة
اإلدارية ،كذلك كان لموالة مواقفيم اإلنسانية المعبرة عن سمو عقيدتيم التي ارتبطوا بمبادئيا وتعاليميا ،وانطمقوا عمى ىدي
من روحيا.
وفي ىذا المبحث محاولة لتممس ما يمكن من تمك الجوانب الحضارية واإلنسانية إلعطاء صورة أوضح عـ ــن دور

الوالي موسى بن نصير ،ومن أبرز األعمال التي قاموا بيا ىي بناء المدن ورغم إنيا كانت في البداية قواعـد عسكرية
وسكنا لمجنود وأسرىم في الغالب ،إال إنو لم يكن يغيب عن بال القادة إن تمك المدن سوف تتطور لتصبح مراكز إسالمية
ثابتة تنشر اإلسالم والعمم والحضارة ،فتشييد مثل ىذه المدن اعتاد عميو العرب منذ صدر اإلسالم ومن أمثمتيا البصرة والكوفة
في العراق والفسطاط في مصر والقيروان في المغرب العربي ،وتوالى قيام ىذه المراكز الحضارية في كل البمدان التي فتحيا

المسممون فيما بعد.

إسهامات الوالي موسى بن نصير

كان عمى الوالي موسى بن نصير أن يكمل ما بدأه الوالة من أعمال في الشمال األفريقي ونذكر منيا مدين ــة تونس

حيث بادر موسى بتوسيع دار الصناعة فييا ،وان كان بعض المؤرخين يذكر إن دار صناعة السفن في تونس كانت من
إنشاء الوالي موسى بن نصير أو عبيد اهلل بن الحباب ،ولكن ىذا الخالف سببو إسيام ىؤالء الثالثة في بنائيا ،فحسان بن

النعمان المؤسس األول ليا ثم طورىا من جاء بعده( ،)1لذلك كان من المتوقع أن يقوم الوالي موسى بإنشاء دار الصناعة
بتونس أو يضيف إلييا أو يوسعيا لتزيد من اإلنتاج ،فقد جر البحر إلييا مسيرة اثني عشر ميال ،حتى أقحمو دار الصناعة،

فصار مشتى لممراكب إذا ىبت األنواء والرياح ،ثم أمر بصناعة مائة مركب ،وحين أصابت مراكب إحدى حمالت المسممين
البحرية رياح عاصفة ،أمر موسى بتمك المراكب ومن نجى منيم فأدخميم دار الصناعة في تونس ،إن ذلك االىتمام الذي أواله
موسى ببناء األسطول البحري كانت لو نتائج ميمة في تكوين قوة بحرية ضاربة في البحر المتوسط ،كما يمكن أن يفسر لنا
لماذا كانت عممية العبور الى إسبانيا قد تمت بصورة سريعة في حمالت الفتح ،كما يذكر إن موسى بن نصير قبل مغادرة
األندلس اختار اشبيمية لتكون عاصمة األندلس ،وأمر ابنو عبد العزيز الذي أصبح والي األندلس باالنتقال إلييا والغالب إنو

أمر بإجراء بعض اإلصالحات في مينائيا ،فضال عن تنفيذ بعض المنشآت الدينية واإلدارية في المدينة .وىكذا غادر
موسى من ميناء اشبيمية عند عودتو إلى دمشق سنة 95ىـ 714-م وقد أسسيا لتكون القاعدة البحرية األولى لمعرب في
األندلس ،اتجو فييا نحو المحيط األطمسي ،ومنو إلى شمال أفريقيا ،ولم يعد بطريق البر إلى الجزيـرة الخضراء ،التي كان قد
دخل منيا أوال ،وفي ذلك داللة واضحة عمى أىمية البحر في نظر موسى بن نصير ،واالعتماد الكبيـ ــر عمى األسطول

العربي في االتصال بالمناطق الجديد المفتوحة(.)2
تنظيمات الوالي موسى بن نصير

كان الوالي موسى بن نصير إداريا من الدرجة األولى (تمرس في مناصب عديدة أىمتو ليكون من أولئك الوالة الذين

يفــكرون بما يعممون ويعرفون ما يريدون وينفذون ما يخططون فاخذ يرسم من مقر واليتو الجديد في القيروان السياسة

اإلدارية لـ ــيذه البالد بما ينسجم و األىداف العامة لمدولة العربية اإلسالمية)(.)3
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بدأ موسى بن نصير بإقرار األوضاع ،ذلك إن البربر اختمفوا فيما بينيم بعد رحيل القائد حسان بـ ـ ــن النعمان الغساني

فكثرت الفتن ،وخمت أكثر البالد ،حتى قدم موسى بن نصير ،فتالفى أمرىا ،ولم شعثيا(.)4

وأمر الوالي موسى العرب أن يعمموا البربر القرآن الكريم ويفقيوىم في الدين( ،)5وكانت سياسة الوالة تجاه السكان

األصميين تختمف عن سياسة البيزنطيين ،إذ عمموا عمى إزالة الرواسب التي تخمفت عند السكان جراء سياسة الطغيان
والسخرة التي تعرضوا ليا من قبل أولئك الغزاة األجانب ،وتمثمت في خوفيم وكراىيتيم لكل أشكال السيطرة فظموا دوما
يقاومون ،ويثورون عمى البيزنطيين الذين حاولوا أن يسيطروا عمى أراضييم وتسخيرىم في الحقول وحينما دخل العرب
المسممون الشمال األفريقي اتجيوا منذ بداية الفتح إلى بث الحياة في السكان والعمل عمى تكريميم ورفع شأنيم ،وكان لموالة
قبل الوالي موسى دورىم في ذلك ،ولكن ىذه السياسة "ترسخت ،وتثبتت في عيد موسى بن نصير ،تأكد لمسكان المحميين
إن النظام الجديد ييدف إلى حماية حقوقيم وأمواليم من عدوان الحكام ،وكانت ىذه السياسة العربية المتمثمة بالمساواة

واإلخاء مع أىل البالد ىي التي جذبتيم إلى التعاون مع العرب وأطمعتيم عمى حقيقة اإلدارة الجديدة"( ،)6أشرك الوالي
موسى بن نصير ضمن تنظيماتو السكان المحميين في الفتوح والجياد حيث خطى خطوة واعتمد اعتمادا كبي ار عمى
وعده ساعده األيمن في كل
المجندين من السكان المحميين ،وخطى خطوة أكبر ،فنراه يعين احد فرسانيم قائدا لجيش الفتحَ ،
حمالتو ،وىو القائد طارق بن زياد ،الذي خولو الوالي موسى بن نصير كذلك سمطات حربية وسياسية وادارية مطمقة عمى

والية طنجة وقيادة حاميتيا اإلسالمية( ،)7فأصبح تحت قيادة جند العرب والبربر عمى السواء وىو عمى أي حال توجو ينبع

من تعاليم ا لعقيدة اإلسالمية التي ال تفرق بين الناس ويتضح إن الوالي موسى بن نصير عمى عكس ما ذىب اليو بعض
الباحثين في تصويره لشدتو أو ان جل ىمو إرضاء السمطة ،والواقع ال يؤيد ذلك حيث بذل جيودا عظيمة لنشر اإلسالم في

أفريقيا وقد ترك رجاال من الدعاة ليعمموا البربر القرآن الكريم وفرائص اإلسالم ،ويفقيوىم في الدين(.)8

وكان البربر قد ارتدوا اثنتي عشر مرة من طرابمس إلى طنجة ،ولم يستقر إسالميم ،حتى عبر الوالي موسى بن

نصير البحر إلى األندلس وأجاز معو كثي ار من رجاليم برسم الجياد ،مما أدى إلى استقرارىم ،واستقرار إسالميم فتناسوا

الردة(.)9

وكان لنشر التعميم أثره في تعمم البربر ا لمغة العربية ،وأدت الكتاتيب التي أنشأىا العرب بالقرب من المساجد دو ار
كبي ار في ىذا المجال ن إذ توافدت عمييا أعداد كبيرة من السكان المحميين لتمقي العمم فييا وقد وجد ىؤالء في المغة العربية
سبيال لجمع كممتيم ،أل نيم كانوا بحاجة إلى لغة يتفاىمون بيا ،وطريقة يكتبون بيا ما يريدون التعبير عنو ،ولم تكن لغتيم
األصمية لتفي بيذا الغرض ،فوجدوا في لغة القرآن الكريم ضالتيم ،فأصبحوا يشكمون وحدة متماسكة مع العرب في تمك

البالد :شعب مسمم واحد ،قوي ،تنتشر بين أفراده المودة واأللفة واإلخاء((( ،)11وبيذه الخطة العممية الرائعة استطاع الوالي

موسى بن نصير أن ينتشر اإلسالم في ربوع المغرب ،وبذلك أشاع االنسجام الفكري بين العرب و البربر .)11())...

ومن أعمال الوالي موسى بن نصير اإلدارية قيامو بضرب سكة في المغرب واألندلس ،وىو ما يعني تخويل الخميفة

لو لمقيام بذلك تمشيا مع سياسة الدولة األموية في تعريب السكة وارساء اقتصاد ال يعتمد عمى النقد األجنبي لما في ذلك
من خطورة عمى مجمل األوضاع المعيشية والتجارية واالقتصادية ،والسيما بعد ان اتسعت رقعة الدولة العربية اإلسالمية
واتسعت معيا إمكاناتيا ومصالحيا االقتصادية.
وتوجد نماذج كثيرة لدنانير ذىبية ،وفموس نحاسية ضربيا الوالي موسى بن نصير في دار سكة بالقيروان في أواخر

القرن األول لميجرة .وتجدر اإلشارة إلى إن الوالي موسى بن نصير قد اتبع طريقة متدرجة في تحويميا إلى نقود عربية(،)12
ويبدو لي انو ربما استكمل ما بدأه سمفو الوالي حسان الغساني ،الذي كانت الدنانير في عيده الزالت تحمل كتابات

التينية(.)13

استبدل الوالي موسى بن نصير كذلك عبارات الدينار البيزنطي القرطاجنى التي تشير إلى اسم القيصر وألقابو،
بعبارات إسالمية تعمن وحدانية الخالق وتمجيده ،واستمر في حذف اإلشارات البيزنطية فرسم في وسط الدينار عبارة التوحيد
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ومعيا إثبات الرسالة اإلسالمية التي جاء بيا النبي محمد (صمى اهلل عميو وسمم) وذلك بمفظ وخط عربي(:ال الو إال اهلل) في

وجو العممة ،وعمى ظيرىا( :محمد رسول اهلل) ولكن ظل تاريخ الضرب بالالتيني ن إلى إن تم تعريبيا تماما بعد مغادرة
الوالي موسى بن نصير إلى دمشق عمى يد والي أفريقيا (إسماعيل بن أبي المياجر) فأصبحت تتفق مع الدينار األموي في

حجمو وشكمو ووزنو(.)14

واستعممت عممة الوالي موسى بن نصير اإلفريقية ىذه في األندلس عند بداية دخولو ىناك( ،)15وفي عيد الوالي

موسى بن نصير تم تعريب الفموس النحاسية بشكل تام فأصبحت تحمل كتابات عربية خالصة ،وخالية من كل الشارات
المسيحية والكتابات الالتينية ،ومن أمثمتيا فمس ضرب بتممسان ،يرى احد المؤرخين المحدثين في المغرب انو ضرب
بمناسبة افتتاح الوالي موسى بن نصير ليذه المدينة سنة (86ىـ 716/م) وتكمن أىمية ىذا الفمس في انو يحمل اسم مدينة
الضرب بالخط الحجازي ،كما يحمل في الوجو اآلخر صورة شخص ممتح عمى الطريقة العربية ،وشعر رأسو نازل إلى

األذنين ،ومفروق في الوسط ،وبحسب رأي ىذا المؤرخ فأن الصورة ىي لموالي موسى بن نصير فاتح تممسان(.)16

وفي األن دلس سك الوالي موسى بن نصير أول عممة إسالمية سواء دنانير ذىبية ،أم فموسا نحاسية  ،ليدفع منيا

رواتب الجند( ،)17وتغطية حاجة السكان ،وتسييل أمور حياتيم اليومية في عمميات البيع والشراء وغيرىا ،فضال عما عرفناه
من أىمية النقد في الجوانب التجارية واالقتصادية لمدولة.
وقد اصدر الوالي موسى بن نصير أكثر من نوع واحد من المسكوكات في بالد المغرب واألندلس ،فيو مثال قد

ضرب فموسا في طرابمس وعمييا اسمو (موسى) بالالتينية ( )MUSEكما ضرب مثميا في مدينة طنجة ،وفي القيروان وفي

األندلس أيضا ،وتعددت تواريخ ضربيا بين 92ىــ ،و93ىــ ،و94ىــ ،و95ى ـ وىي آخر سنة لعيد الوالي موسى بن نصير

في المغرب واألندلس(.)18

الجوانب الفكرية والثقافية لموالي موسى بن نصير

أن الجانب اآلخر ىو ما ييمنا ىنا في ىذا المبحث فيتعمق ،بالجانب االخالقي واإلنساني والثقافي والفكري لدى

الوالة فقد كان لطبيعة البيئة العربية وظروفيا أثرىا في طبع اإلنسان العربي عمى الشجاعة  ،والثقة بالنفس  .فمن الشروط
الميمة الواجب توفرىا في الوالة أن يتميز الوالي بثقافة عالية ،وسالمة تفكير ،وقدرة عمى اتخاذ القرار المناسب ،فضال عن

الشجاعة والبأس والكرم والسخاء والنجدة وغيرىا من الصفات الحسنة والشمائل الحميدة وعندما جاء اإلسالم نل اإلنسان نقمة
نوعية إلى آفاق عظيمة من السمو فيو رسالة تتم مكارم األخالق.
وتقوم تمك الثقافة والتربية الفكرية أول ما تقوم عمى أساس من مبادئ العقيدة اإلسالمية ،السامية وتعاليميا ،وكذلك
االقتداء برسول اإلسالم (صمى ا هلل عميو وسمم) خير خمق اهلل ،فكان لتوجيياتو ،أثرىا العظيم في صياغة شخصية الوالي
المسمم ،كما كان لخمفائو وتوجيياتيم كذلك أثرىا البالغ في ترسيخ تمك الشخصية .إن القرآن الكريم قد حض عمى الجياد

ونشر كممة اهلل ،ونصت تعاليمو عمى النيي عن العدوان ،فاهلل ال يحب المعتدين ،ولذلك فان القتال في اإلسالم لو آداب
خمقية جميمة :فمن أحاديث الرسول محمد (صمى اهلل عميو وسمم) عمى سبيل المثال قولو( :اغزوا باسم اهلل ،وفي سبيل اهلل،
تقاتمون من كفر باهلل ،ال تغموا ،وال تغدروا ،وال تمثموا ،وال تقتموا وليدا) والشمائل الحميدة وعندما جاء اإلسالم نل اإلنسان

نقمة نوعية إلى آفاق عظيمة من السمو فيو رسالة تتم مكارم األخالق .

وأوصى الخميفة أبو بكر الصديق (رضي اهلل عنو) رجال جيشو بقولو" :ال تقتمن امرأة ،وال صبيا ،وال كبي ار ىرما ،وال
تقطعن شج ار مثمرا ،وال تخربن عامرا ،وال تعقرن شاة وال بعي ار إال بعي ار إال لمأكمو ،وال تحرقن نخال ،وال تغرقنو ،وال تغمل وال

تجبن(.)19

ومن وصايا الخميفة عمر بن الخطاب (رضي اهلل عنو) لمجيش ما أورد ابن قتيبة ،إذ يذكر" :كان عمر بن الخطاب

(رضي اهلل عنو) إذا بعث أمراء الجيوش أوصاىم بتقوى اهلل العظيم ،ثم قال عند عقد األلوية :بسم اهلل وعمى عون اهلل
وامضوا بتأييد اهلل بالنصر وبمزوم الحق والصبر ،فقاتموا في سبيل اهلل من كفر باهلل وال تعتدوا إن اهلل ال يحب المعتدين .ال
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تجبنوا عند المقاء ،وال تمثموا عند القدرة ،وال تسرفوا عند الظيور ،وال تقتموا ىرما وال امرأة وال وليدا ،وتوقوا قتميم إذا التقى

الزحفان وعند حمة النيضات وفي شن الغارات ،وال تغموا عند الغنائم ونزىوا الجياد عن عرض الدنيا وابشروا بالرباح في

البيع الذي بايعتم بو وذلك ىو الفوز العظيم"(.)21

أما الخميفة عثمان (رضي اهلل عنو) فقد خطب في الحممة التي أرسميا إلى مصر لدعم الجيش اإلسالمي الفاتح
لممغرب فقال" :قد استعممت عميكم الحارث بن الحكم ،حتى توصموا عمى عبد اهلل بن سعد ،وقد قدمت عميكم عبد اهلل بن

سعد لما عممت من ثقتو ودينو وحسن رأيو وشجاعتو ،وأخذت عميو العيد والميثاق أن يحسن لمحسنكم ،ويتجاوز عن
مسيئكم ،وال يحممو غرض الدنيا عمى ىالك رجل واحد منكم .وأرجو لعبد اهلل أن يقف عند عيدي وأمري ،وأوصيكم واياه أن
ال ييولنكم كثرة العدو ،وقد عممتم ما أنزل اهلل عميكم حيث يقول :كم من فئة قميمة غمبت فئة كبيرة بإذن اهلل أما عممتم أن
أول ىذه األمة ما نصروا إال بكثرة الصبر وقوة اليقين وال حول وال قوة إال باهلل العمي العظيم .استودعكم اهلل وىو خير

الحافظين .سيروا عمى بركة اهلل ،وعميو فتوكموا ،وبو فاتقوا(.)21

وكان الخميفة عمي بن أبي طالب (عميو السالم) لو وصايا ميمة حيث أوصى االشتر النخعي لما واله عمى مصر
وأعماليا كتب إليو يقول" :فول من جندك انصحيم في نفسك هلل ولرسولو وإلمامك ،وأنقاىم جيبا ،وأفضميم حمما ممن يبطأ
عمى الغضب ،ويستريح إلى الحذر ،ويرأف بالضعفاء وينبو عمى األقوياء ،وممن ال يثيره العنف وال يقعد بو الضعف .ثم
الصق بذوي االحساب وأىل البيوتات الصالحة والسوابق الحسنة ،ثم أىل النجدة والشجاعة والسخاء والسماحة ،فإنيم جماع
من الكرم وشعب من العرف ،ثم تفقد من أمورىم ما يتفقده الولدان من ولدىما ،وال يتفاقمن في نفسك شيء قويتيم بو وال

تحتقرن لطفا تعيدتيم بو"(.)22

وكان لوالة العرب المسممين في أفريقيا واألندلس إسياماتيم الرائعة في المجال األخالقي والفكري وشيادة غوستاف
لوبرن الذي يقول ((لم يشيد التاريخ فاتحا ارحم من العرب)) ىي تعبير صادق وحكم يجب الوقوف عنده مميا ،وادراك سمو
عقيدة اإلسالم ،ويشير جورج كا ستالن إلى األثر العظيم ليذه العقيدة ،بقولو() :إن اإلسالم ظير في القرن السابع الميالدي

كأول قوة حربية في ذلك العصر انحنت أماميا إمبراطورية الروم ،والعقيدة الدينية التي كانت ليا في نفوسيم المقام األول،
ىي أولى من القوة الحربية والتي تفسر الفتوحات الخاصة الخارقة لمعادة التي قام بيا المسممون))( ،)23عكست عظمة

عقيدتيم ورقي ثقافتيم ويتضح ذلك من خالل كفايتيم القيادية ،وتوجيياتيم ،وخطبيم ،ومواقفيم.
وكان الوالي موسى بن نصير نموذجا من الوالة األفذاذ ،وقد تم عمى يديو استكمال فتح الشمال األفريقي ،ثم فتح

إسبانيا .ولو مواقف ال تعد تشير إلى كفايتو اإلدارية والسياسية العالية ،وما فتح الشمال األفريقي في تمك المدة الزمنية
القصيرة إال دليل عمى تمك الكفاية ،فضال عما ذكرناه عن أعمالو اإلدارية ولكن من األفضل عرض الجوانب التي تبين
المستوى الثقافي والفكري ليذا الوالي الفاتح.
كان موسى بن نصير خبي ار بأمور الحرب وما يصمح ليا من الرجال ،يتبين ذلك من خطبتو حينما قدم إلى أفريقيا

وجمع المسممين ومما جاء فييا كما ذكر ابن قتيبة( ،)24وليس أخو الحرب إال من اقتحل السير ،وأحسن النظر ،وخاض
الغمر ،وسمت بو ىمتو ،ولم يرض بالدون من المغنم لينجو ،ويسمم دون أن يكمم أو يكمم ويبمغ النفس عذرىا من غير حزق

يريده وال عنف يقاسيو متوكال في حزمو ،جازما في عزمو ،مستزيدا في عممو ،مستشي ار ألىل الرأي في أحكام رأيو ،متحنكا
لتجاربو ،ليس بالمتجابن إقحاما ،وال المتخاذل إحجاما إن ظفر لم يزده الظفر إال حذرا ،وان نكب أظير جالدة وصبرا ،راجيا
من اهلل حسن العاقبة ،فيذكر بيا المؤمنين ،ورجاىم إياىا لقول اهلل تعالى :إن العاقبة لممتقين1)25(

والنص فضال عما يبينو من خبرة الوالي موسى بن نصير ،فإنو كذلك يشير إلى قوة إيمانو باهلل وصدق إخالصو

لعقيدتو .وتذكر المصادر إن الوالي موسى كان ورعا تقيا( ،)26والنص اآلتي يؤكد ذلك ،ويعكس صورة واضحة لمدى إيمانو
بربو لعممو إن النصر أوال من عند اهلل ،فكا ن توكمو عميو تعالى ،ثم يمجأ إلى تمك الوسائل واألساليب الحربية ،إذ يذكر إن
الخميفة سميمان بن عبد الممك سأل الوالي موسى بن نصير" :ما الذي كنت تفزع إليو في مكان حربك من أمور عدوك،
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قال :التوكل والدعاء إلى اهلل يا أمير المؤمنين .قال سميمان ىل كنت تمتنع في الحصون والخنادق ،أو كنت تخندق حولك
؟ قال الوالي موسى :كل ىذا لم افعمو .قال :فما كنت تفعل؟ قال :كنت انزل السيل ،واستشعر الخوف والصبر ،واتحصن

بالسيف والمغفر ،واستعين باهلل ،وارغب إليو في النصر.)27("...

كما كان لموسى بن نصير معرفة دقيقة بالمزايا القتالية لجيوش األمم التي كان يواجييا ،فقد سألو يوما الخميفة
سميمان بن عبد الممك " :أي األمم كانوا اشد قتاال ؟ فقال :إنيم يا أمير المؤمنين أكثر من أن أصفيم لك :فقال لو اخبرني
عن الروم .فقال :اسود في حصونيم ،عقبان عمى خيوليم ،نساء في مواكبيم ،إن أروا فرصة افترصوىا ،وان خافوا غمبة
فاوعال ترقل في أجبال ،ال يرون عا ار في ىزيمة تكون ليم منجاة .قال سميمان :فاخبرني عن البربر .فقال :ىم يا أمير

المؤمنين أشبو العجم بالعرب :لقاء ونجدة ،وصبر وفروسية ،وسماحة وبادية ،غير أنيم يا أمير المؤمنين غدر"(.)28

قال :فاخبرني عن االشبان .قال :مموك مترفون ،وفرسان ال يجبنون ،فقال :فاخبرني عن االفرنج .فقال (موسى):

ىناك العدد والعدة ،والجمد والشدة ،وبين ذلك أمم كثيرة ،ومنيم العزيز ،ومنيم الذليل ،وكال قد لقت بشكمو ،فمنيم المصالح،

ومنيم المحارب المقيور ،والعزيز البذوخ .فقال (سميمان) :فاخبرني كيف كانت الحروب بينك وبينيم ،أكانت عقبا()29؟ فقال:
يا أمير المؤمنين ما ىزمت لي راية قط ،وال فض لي جمع ن وال نكب المسممون معي نكبة منذ أقحمت األربعين إلى أن

شارفت الثمانين( .)31وسألو سميمان" :فمن كان من العرب فرسانك؟ فقال :حمير"( .)31ومع خبرة موسى بالفروسية وأمور
الحرب  ،كانت لو خبرة ودراية عميقة بأمور الخيل ،فحين قدم من األندلس سألو الخميفة سميمان بن عبد الممك كذلك :أي
الخيل رأيتيا في تمك البالد اصبر ؟ فقال :الشقر ،وقال موسى :إذا كان األدىم األحمر العينين فإنو يتيم بالحرن(.)32

ويوضح الوالي موسى كيفية معرفة العسر في الخيل وذلك بقولو" :يختبر العسر بأن يقفز الفرس خندقا صغي اًر سبع

مرات ،فإن رفع في كل المرات يده اليمنى قبل اليسرى ،فاعمم انو ليس بأعسر" ،والعسر مما يكره في الخيل(.)33

وحول بالدة بعض الخيل يبين الوالي موسى كيفية معرفتيا بقولو" :تختبر البالدة بأن تقف عمى عشرة أذرع من

الفرس ،وارمو بخرقة أو ارم عنانو بحصى ،فإن وقف فاتيمو ببالدة ،وكذلك إن عطست وأنت راكبو أو نفضت بعض ثيابك،

ثم اركبو والق عمى األرض ثوباً أبيض ،وامش بو عميو ،فإن حذره فاعمم إنو ذكي النفس ،واال فاعمم إنو بميد(.)34

وكان ىذا الوالي إلى جانب خبرتو وعممو وورعو وتقواه يجمع كذلك بين طاعة أولي األمر ،وبين ثقتو بنفسو واعت اززه
بيا ،و بجياده :فقد تمكن موسى أن يفتح بالدا واسعة ويكون قوة تستعصي عمى الخالفة لو إنو أراد االنفصال عنيا،
السيما وان أوالده كانوا معو يسيطرون عمى أفريقيا واألندلس ،ولكنو ظل مخمصاً لمخالفة .ويذكر ابن عذاري إن يزيد ابن
الميمب بن أبي صفرة قال لموسى بعد أن عاد من األندلس إلى دمشق "...أفال أقمت في دار عزك ،وموضع سمطانك؟

فقال :واهلل لو أردت لما نالوا من اطرافي شيئاً ،ولكني أثرت اهلل ـ عز وجل ـ ورسولو ،ولم أر الخروج عن الطاعة(.)35

ومع ىذه الطا عة ألولي األمر لم يكن الوالي موسى ليقبل أي انتقاص لو أو تقميل من شأنو ،من أي كان :ومن ذلك

إنو بعد وفاة والي مصر عبد العزيز بن مروان ـ الذي كانت تربطو بالوالي موسى عالقات وطيدة ـ خمفو عمى واليتيا عبد

اهلل بن عبد الممك ،وىو ابن الخميفة عبد الممك بن مروان ،فكتب الى الوالي يوبخو ويسفو رأيو ويقمل من شانو ،ذلك انو أراد

أن يربط والية افريقية إداريا بو ،في حين أن الوالي كان مستقال بيا ،فق ار رسالة والي مصر التي جاء فييا" :أما بعد :فانك
كنت من عبد العزيز وبشر بين ميادين ،تعمو عن الحضيض ميودىما ،ويدفئك دثارىما حتى عفا مخبرك ،وسمت بيا
نفسك ،فال تحسبني كمن كنت تخمبو وأعداء بيتو ،وتقول اكفياني اكفيكما  ...وايم اهلل ألضعن منك ما رفعا ،وألقمن منك ما

كثر ،فضح رويدا ،فكأن قد أصبحت سادما تعض انا ممك نادما ،والسالم".

ورد الوالي موسى عمى ابن الخميفة فكتب إليو قائال ":فقد قرأت كتابك وفيمت ما وصفت فيو من أركاني إلى أبويك
وعمك ،ولعمري إن كنت لذلك آىال ،ولو خبرت مني ما خبرا ،لما صغرت مني ما عظما ،وال جيمت من امرنا ما عمما،
فكيف أتاه اهلل لك .فما انتقاصك ليما  ،فيما لك وأنت منيما ،وليما منك ناصر لو قال وجد عميك مقاال ،وكفاك جزاء
العاق ،فأما ما نمت من غرضي ،فذلك موىوب لحق أمير المؤمنين ال لك ،واما تيديدك إياي ابنك واضع مني ما رفع،
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فميس ذلك بيدك وال إليك فارعد وابرق لغيري.)36("...

والرد فضال عن بالغتو ،فيو يدل عمى مدى ما يتمتع بو الوالي موسى بن نصير عن قوة شخصية وحزم إداري

واضح ،إذ ان و لم يبال بما خاطبو بو ابن الخميفة ،نظ ار لسالمة موقفو من السمطة المركزية .وقد كان ليذا الرد العنيف وقع
الصاعقة عمى والي مصر واعتراه غضب شديد فبعث بكتاب إلى أبيو ،ومعو كتاب الوالي موسى ،لكن الخميفة توفي قبيل
وصول الكتاب ،ووقع الرد في يد الوليد بن عبد الممك الذي عمق عمى ىذا الموقف ،وأشاد بموسى قائال" :هلل دره ان كان
عنده ألثرة من عمم ،ولقد كان عبد اهلل غنيا أن يتعرضو"(.)37

وحين تم قتل ابنو عبد العزيز بن موسى  -والي األندلس  -بإيعاز من الخميفة سميمان بن عبد الممك  -بسبب
اتيام كاذب  -وقد احضر رأسو إلى الخميفة ،فاستدعى الوالي موسى وسألو" :أتعرف ىذا؟ قال :نعم ،اعممو صواما قواما،
فعميو لعنة اهلل ان كان الذي قتمو خي ار منو"( ،)38وفي رواية قال موسى" :نعم ىذا راس عبد العزيز بن موسى ...ثم إن
موسى قام فحمد اهلل ،ثم قال :وىذا راس عبد العزيز بين يديك يا أمير المؤمنين ،فرحمة اهلل تعالى عميو ،فمعمر اهلل ما

عممتو نياره إال صواما ،وليمو إال قواما  ...فو اهلل ما كان بالحياة شحيحا ،وال من الموت مشيحا ،وال عز عمى عبد الممك
وعبد العزيز والوليد إن تصرعو ىذا المصرع وتفعل بو ما أراك اهلل تفعل ،وليم كانوا اعظم رغبة فيو ،واعمم بنصيحة أبيو أن
يسموا فيو كاذبات األقوال ،ويفعل بو ىذه األفاعيل .قال :فرد عميو سميمان ،فقال :بل ابنك المارق من الدين ،الشاق عصا
المسممين ،المعاند ألمير المؤمنين ،فميال أييا الشيخ الخرف .فقال موسى :انو واهلل ما في من خرف ،وما أنا من الحق

بذي جنف ،ولن ترد محاورة الكالم مواقع الحمام ،وأنا أقول كما قال العبد الصالح ،فصبر جميل واهلل المستعان عمى ما
تصفون "...وعمى أي حال فان سميمان سرعان ما اكتشف براءة عبد العزيز ،فندم ،ولكن بعد فوات األوان(.)39

إن ىذه المواقف مع افتراض ما يمكن أن نممسو في عرضيا من أسموب ال يخموا من الصنعة األدبية ،إنما تعطينا
صورة واضحة ليذا الوالي الفذ والقائد المتميز ،وسعت عممو ،وقوة شخصيتو .ويبدو انو مع ىذه القوة لم يكن يستنكف أن

يتقبل االعتراض والنصح من رجال جيشو ،فيذا الفارس حنش الصنعاني حينما رأى ،توغل القائد موسى إلى أقصى الشمال

االسباني أثناء عمميات الفتح ،ونية موسى مع ذلك ان يتمادى في التوغل نحو بالد غالة( ،)41عمى الرغم من العدد المحدود
لقوات المسممين ،الذين تفرقوا في المناطق المفتوحة وما يتطمبو الوضع من وجوب بقائيم لضمان إقرار األوضاع فييا،
وعدم خروجيا من أيدي المسممين ،فقام حنش الى موسى" ،فاخذ بعنانو ،ثم قال أييا االمير إني سمعتك وأنت تذكر عقبة
بن نافع وتقول :لقد غرر بنفسو وبمن معو ،وما كان معو رجل رشيد ،وأنا رشيدك اليوم :أين تذىب ؟ تريد أن تخرج من
الدنيا ،أو تمتمس أكثر وأعظم مما أعطاك اهلل ،واعرض مما فتح اهلل عميك ،ودوخ لك .إني سمعت من الناس ما ال تسمع،

وقد مموا أيدييم وأحبوا الدعة  ...فضحك موسى ثم قال :أرشدك اهلل وكثر من المسممين مثمك ،ثم انصرف قافال إلى
األندلس ،فقال موسى يومئذ :أما واهلل لو انقادوا إلي لقدتيم حتى أوقفتيم عمى رومة ،ويفتحيا اهلل عمى يده"(.)41

وادارة.

ىكذا ىي مواقف والة العرب المسممين :إيمان صادق ،وشجاعة نادرة ،مع فكر وعمم ،وتواضع ،وحزم ،وحسن قيادة
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الخاتمة

كان لموالة العرب المسممين ادوار رئيسية في حروب التحرير والفتوحات التي قامت بيا الجيوش اإلسالمية ،ومنيا

فتوحات المغرب العربي واسبانيا ،يتضح من خالل ما أوردتو المصادر من معمومات ،واشارات وغيرىا من النصوص

التاريخية التي تدل عمى الميام واألدوار التي قام بيا الوالة ،إذ إن الشمال األفريقي بما يمثمو من مساحات شاسعة

وتضاريس مختمفة ،وقبائل شديدة المراس ،فضال عن وجود البيزنطيين المحتمين ألجزاء كبيرة منو ،كانت تشكل عقبات كبيرة
أ مام الفتح العربي اإلسالمي ومع ذلك تمكنت الجيوش العربية اإلسالمية من تحقيق انتصارات عظيمة حتى تم فتح الشمال
األفريقي بأكممو.

وبعد كل ىذا كان لموالة إسياماتيم وأعماليم الحضارية إلى جانب تمك الميارات والبطوالت في المعارك أو المواجيات

وتمثمت ابرز تمك اإلسيامات في ما قام بو أولئك القادة أو الوالة من إقامة المنشآت المدنية والدنية والعممية :فبنوا المدن
والحواضر الزاىرة ومن اشيرىا مدينة القيروان ومدينة تونس التي أسسيا الوالي حسان بن النعمان وأكمميا الوالي موسى بن
نصير ،فضال عن إنشاء الكثير من المساجد والمدارس في أرجاء الشمال األفريقي واألندلس ،واثبت الوالة كفاية جيدة في
التنظيمات اإلدارية المدنية ،فقاموا بإنشاء الدواوين ،وتعيين القضاة ،واىتموا بحفظ األمن والحراسات في المناطق المختمفة،

وسك النقود ،وتنظيم األمور المالية ،والتجارية ومعامالت الناس ،وتسييل احتياجاتيم كما نظم الجبايات وتوزيعيا.

وىذه األعمال التي قام بيا الوالة ىي من أنبل القيم اإلسالمية التي ساروا عمييا والمتمثمة باألفكار واألخالق النابعة من
مورثيم وعقيدتيم اإلسالمية التي سار عمييا الرسول الكريم محمد (صمى اهلل عميو وسمم) وصحابتو الكرام (رضي اهلل
عنيم) ،وال والي ال يكون مؤىال ما لم يكن عمى حظ كبير من الثقافة والعمم وحسن الخمق وغيرىا من الصفات الحميدة

كالشجاعة والكرم واإليثار.

والوالي موسى بن نصير عمى حظ كبير من ىذا الموروث العربي اإلسالمي ،وىنالك أمثمة رائعة لموالة جسدىا
الفاتحون لممغرب العربي واسبانيا ويشيد عمى ذلك خطبيم التي عكست العمق الفكري لدييم ،ونبل أخالقيم وانسانيتيم في
التعامل سواء في التعامل مع جنودىم او مع شعوب البالد المفتوحة ،وكانت لسياسة المساواة والعدل واشراك سكان المناطق
المفتوحة في الجيش والوظائف أثرىا الكبير في انتشار اإلسالم فييم.
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قائمة المصادر والمراجع
* القرآن الكريم

 .1سالم ،السيد عبد العزيز ،تاريخ البحرية اإلسالمية في حوض البحر األبيض المتوسط (البحرية اإلسالمية في
المغرب واألندلس) مؤسسة شباب الجامعة (اإلسكندرية ،د.ت) ص31ـ34؛ طو ،عبد الواحد ذنون ،موسى بن

نصير ،دار الشؤون الثقافية العامة (بغداد ،)1989 ،ص .67-66
 .2ابن أبي دينار ،كتاب المؤنس ،ص23؛ خطاب ،محمود شيت :قادة فتح المغرب العربي ،دار الفتح لمطباعة
والنشر( ،بيروت ،)1966 ،ص.291

 .3مجيول ،مؤلف (يرجع تأليف الكتاب القرن الرابع أو الخامس اليجري) ،أخبار مجموعة في فتح األندلس وذكر
أم رائيا رحميم اهلل و الحروب الواقعة بيا بينيم ،تح :إبراىيم االيباري ،دار الكتب اإلسالمية ،طبع بمطبعة نيضة
مصر( ،القاىرة ،)1981 ،ص27؛ المقري ،أحمد بن محمد (ت 1141ىـ1631/م) ،نفح الطيب من غصن
األندلس الرطيب ،تح :إحسان عباس ،دار صادر( ،بيروت :)1968 ،نفح الطيب276/1 ،؛ طو ،موسى بن
نصير ،ص.129

 .4طو ،موسى بن نصير ،ص.71
 .5السالوي ،أحمد بن خالد الناصري (ت 1319ىـ1911/م) ،االستقصا ألخبار دول المغرب األقصى ،تح :جعفر
النصري ،ومحمد الناصري( ،الدار البيضاء.84/1 ،)1954 ،
.6

ابن عذاري المراكشي ،أبو العباس أحمد بن محمد (كان حياً في  712ىـ 1312/م) ،البيان المغرب في أخبار

األندلس والمغرب ،تح :ج.س .كوالن ،إ .ليفي بروفنسال ،دار الثقافة( ،بيروت.42/1 ،)1981 ،

 .7طو ،الفتح واالستقرار ،ص.74-73
 .8أبن قتيبة ،أبو محمد عبد اهلل بن مسمم (ت276ىـ889/م) ،اإلمامة والسياسة( ،القاىرة1377 ،ىـ،)1975/
ص.161-161

 .9ابن عذاري المراكشي ،البيان المغرب في أخبار األندلس والمغرب42/1 ،؛ خطاب ،قادة فتح المغرب ،ص.288
 .11السالوي ،االستقصا الختبار دول المغرب األقصى.89/1 ،
 .11العدوي ،إبراىيم احمد ،موسى بن نصير ،مؤسسة المغرب العربي ،سمسمة اعالم العرب ،دار الكتاب العربي
لمطباعة والنشر( ،القاىرة ،د.ت) ،ص61-59؛ طو ،موسى بن نصير ،ص.77-76
 .12خطاب ،قادة فتح المغرب ،ص.298

 .13ينظر :طو ،موسى بن نصير ،ص.78
 .14الحسيني ،محمد باقر ،النقود العربية اإلسالمية ،دار الحرية لمطباعة( ،بغداد ،)1985 ،ص.64-63
 .15طو ،موسى بن نصير ،ص.79-78
 .16مؤنس ،حسين ،فجر األندلس ،الشركة العربية لمطباعة والنشر( ،القاىرة ،)1959 ،ص.111
 .17ينظر طو :موسى بن نصير ،ص.79

 .18مؤنس ،فجر األندلس ،ص111؛ خطاب ،قادة فتح المغرب ،ص.289
 .19ابن أبي زمنين ،أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل (ت399ىـ 1118/م) ،قدوة الغازي ،دراسة :عائشة السميماني ،دار
الغرب اإلسالمي( ،بيروت ،)1989،ص.165
 .21ابن آبي زمنين ،قدوة الغازي ،ص.166

 .21ابن قتيبة ،عيون األخبار ،ص.16-15
 .22عبيد اهلل بن صالح (ت .ق 8ىـ14/م)( ،نص جديد عن فتح العرب لممغرب) ،تح :ليفي بروفنسال ،ترجمة :حسين
330

العدد11/

مجلة كلية التربية األساسية /جامعة بابل

آذار0213/م

مؤنس ،صحيفة العيد المصري لمدراسات االسالمية في مدريد( ،المجمد الثاني  ،)1954 -العدد ( ،2-1مدريد)،

ص.216-215

 .23عمي بن أبي طالب -عميو السالم( -اإلمام) ،نيج البالغة ،شرح الشيخ محمد عبده ،مؤسسة االعممي
لممطبوعات( ،بيروت ،د.ت).92-91/3 ،
 .24جورج كاستالن ،تاريخ الجيوش ،ترجمة :كمال دسوقي ،تعميق عبد الرزاق زكي ،مكتبة النيضة العصرية (القاىرة،
 ،)1956ص52؛ وينظر :جيادية ،العقمية العربية ،ص.175

 .25ابن قتيبة ،اإلمامة والسياسة.66/2 ،
 .26صورة ىود ،من اآلية .49
 .27ابن خمكان ،أبو العباس شمس الدين احمد بن محمد (ت 681ىـ1282/م) ،وفيات األعيان وأنباء الزمان ،تح :محمد

محي الدين عبد الحميد ،مطبعة السعادة( ،القاىرة144/2 ،)1937،؛ الحميدي ،محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد

اهلل االزدي (ت 488ىـ1195/م) ،جذوة المقتبس في ذكر والة األندلس ،الدار المصرية لمتأليف والترجمة (القاىرة،
 ،)1966ص.317
 .28ابن قتيبة ،اإلمامة والسياسة ،ص.187
 .29وقد ىذبيم اإلسالم فأصبحوا كالعرب سواء بسواء ،ينظر :خطاب ،قادة فتح المغرب ،ص.293
 .31عقبا :أي لك وعميك ،آو بمعنى نصر وىزيمة.

 .31ابن قتيبة :اإلمامة والسياسة ،ص188-187؛ خطاب قادة فتح المغرب ،ص.294-293
 .32ابن قتيبة ،اإلمامة والسياسة ،ص.187
 .33الحرن :الوقوف وعدم االنقياد.

 .34ابن ىذيل ،عمي بن عبد الرحمن بن ىذيل الغرناطي (عاش في القرن 8ىـ14/م) ،حمية الفرسان وشعار الشجعان،
تح :محمد عبد الغني حسن ،دار المعارف (القاىرة1951 ،م) ،ص 94ص.111-119
 .35ابن ىذيل ،حمة الفرسان ،ص.111
 .36ابن عذاري ،البيان المغرب.45/1 ،
 .37الكندي ،أبو عمر محمد بن يوسف (ت 351ىـ961/م) ،كتاب الوالة وكتاب القضاة ،تيذيب وتصحيح :رفن كست،
مطبعة اآلباء اليسوعيين (بيروت ،)1918 ،ص61-61؛ طو ،موسى بن نصير ،ص.81-81

 .38الكندي :كتاب الوالة ،ص.62
 .39ابن عبد الحكم ،عبد الرحمن بن عبد اهلل (ت 257ىـ871/م) ،فتوح تفريقيا واألندلس ،تح :عبد اهلل أنيس الطباع،
دار الكتاب المبناني( ،بيروت ،)1964 ،ص.85

 .41لمزيد من التفاصيل ينظر :ابن قتيبة ،اإلمامة والسياسة ،ص.184-182
 .41ابن عبد الحكم ،عبد الرحمن بن عبد اهلل (ت 257ىـ871/م) ،فتوح أفريقيا واألندلس ،تح :عبد اهلل أنيس الطباع،
دار الكتاب المبناني( ،بيروت ،)1964 ،ص.8
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