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إعداد:

دارت بني مدينتي بواتييه وتور الفرنسيتني

هشام املنشاوي

«بالط الشهداء» ..وتوقف الزحف اإلسالميّ في أوروبا

معركة ب�لاط ال��ش��ه��داء أو معركة تور
(ب��اإلجن��ل��ي��زي��ة )Battle of Tours :أو
معركة بواتييه (بالفرنسيةBataille de :
 )Poitiersهي معركة دارت في رمضان
 114هـ/أكتوبر 732م في موقع يقع بني
مدينتي بواتييه وتور الفرنسيتني ،وكانت
بني قوات مسلمني حتت لواء الدولة األموية،
بقيادة وال��ي األندلس عبد الرحمن الغافقي
م��ن جهة ،وق���وات الفرجنة والبورغنديني
بقيادة ش��ارل مارتل( )4م��ن جهة أخ��رى،
وانتهت بانتصار قوات الفرجنة وانسحاب
جيش املسلمني بعد مقتل قائده عبد الرحمن
الغافقي.
اعتبر مؤرخو الفرجنة في القرن التاسع،
نتيجة املعركة حكم إلهي لصالح الفرجنة،
كما اكتسب ش��ارل م��ارت��ل م��ن حينها لقبه
“ ”Martellusالذي يعني املطرقة .تفاصيل
امل��ع��رك��ة م��ن حيث امل��وق��ع وأع����داد ال��ق��وات
املشاركة من الطرفني ال ميكن حتديدها على
وجه الدقة .إال أنه من املؤكد ،أن قوات الفرجنة
انتصرت في املعركة دون أن يكون لديهم
سالح فرسان .أش��اد املؤرخون املسيحيون
املتأخرون في فترة ما قبل القرن العشرين
بشارل مارتل وعدّوه بطل املسيحية ،واصفني
املعركة بنقطة التحول احلاسمة في الكفاح
ض��د اإلس�ل�ام ،مم��ا حفظ املسيحية كديانة
ألوروب���ا .وفقًا للمؤرخ العسكري احلديث
فيكتور ديفيس هانسون ،فإن معظم مؤرخي
القرنني الثامن عشر والتاسع عشر ،رأوا أن
املعركة أوقفت املد اإلسالمي في أوروب��ا .لذا
عدّها رانكه عالمة فارقة في واح��دة من أهم
احلقب في تاريخ العالم.
وعلى النقيض ،انقسم املؤرخون احلديثون
اآلخرون حول أهمية املعركة ،واختلفوا حول
ما إذا كان االنتصار معقوالً ليكون سببًا إلنقاذ
املسيحية وإيقاف الفتح اإلسالمي ألوروبا .إال
أن املعركة أسهمت في تأسيس اإلمبراطورية
الكارولنجية وهيمنة الفرجنة على أوروبا
في القرن التالي .ويتفق معظم املؤرخني على
أن نشأة القوة الفرجنية في أوروبا الغربية
حددت مصير القارة ،وأن هذه املعركة أكدت
سلطتها.
التسمية واملوقع  :أطلقت املصادر العربية
على املعركة اس��م معركة ب�لاط الشهداء،
ف
َش ُّ
تخليدا ً لذكرى قتلى املسلمني ،ويُست َ
ذلك من رواي��ة ابن حيان القرطبي .ونقلوا
عن ابن حيان أن األذان لبث عصورا ً طويلة
يسمع ف��ي م��وق��ع امل��ع��رك��ة .بينما أطلق
امل��ؤرخ��ون الغربيون عليها اس��م معركة
ت��ور (باإلجنليزية)Battle of Tours :
نسبة إلى مدينة تور ،كما أطلقوا عليها اسم
“معركة بواتييه” (بالفرنسية،)Poitiers :
وه��ي غير معركة بواتييه التي ج��رت بني
بريطانيا وفرنسا خالل حرب املئة عام .أما
موقع املعركة فيطلقون عليه اسم موساي
الب��ات��يّ (بالفرنسيةMoussais-la- :
 .)Batailleفيما ح��دد باحثون كاحلجي
وعبد الفتاح مقلد الغنيمي موقعها في قرية
تقع ضمن أرض املعركة تدعى “خندق امللك”
(بالفرنسية ،)Fossi le Roi :حيث اكتشفت

هناك حديثاً سيوف عربية ،وموقع املعركة
سهل ممتد بني مدينتي تور وبواتييه ،محدد
من الشرق مبجرى نهر فيني الذي يرفد نهر
اللوار.
ما قبل املعركة  :إمبراطورية الفرجنة عام
 481م حتى عام  843م حشد الغافقي جيشا ً
يعد أكبر جيش أموي دخل األندلس وغالية
حتى ذل��ك ال��وق��ت .انطلق ف��ي ال��ب��داي��ة من
سرقسطة نحو قطلونية ،وهو أقرب أقاليم
األندلس إلى بالد الغال ،فعمل على تقوية
هذا الثغر والقضاء على الثوار فيه ،ثم حترك
إلى سبتمانيا فعزز من وجود احلاميات فيه،
وعاد بعدها إلى بنبلونة في شمالي أيبيريا،
فانطلق منها وعبر ممر رونسفال في جبال
املعابر ،وكان هدفه أقطانيا ،ومنها سار شماالً
ثم في االجت��اه اجلنوبي الشرقي نحو آرل،
وحصن املسلمني فيها ،ثم عاد
ّ
فأعاد فتحها
إلى أقطانية .كان أودو دوق أقطانيا قد جمع
جيشً ا قاتل به جيش الغافقي في معركة نهر
اجلارون ،والتي انتصر فيها املسلمون ،وسط
خسائر كبيرة في اجليش األقطاني )1(.بعد
هذه املعركة ،افتتح الغافقي أقطانيا بالكامل،
مب��ا ف��ي ذل��ك مدينة ب���وردو عاصمتها .ثم
واصل الغافقي إلى بواتييه فافتتحها ،ثم تور
الواقعة على نهر اللوار وافتتحها أيضا ً.
رأى بعض املؤرخني أن الغافقي لم يكن
ينوي التقدم أكثر م��ن ذل��ك ،ب��ل ك��ان ينوي
حتصني املدن املفتوحة وتقويتها لتصبح ثغرا ً
للمسلمني ،كما هي احلال في سبتمانيا ،ولم
يكن معه من اجلند ما يكفي لفتح مدن أكثر،
بعد مسيرته طويلة في جنوب غالة وغربها،
وق��ت��ال��ه ف��ي معركة نهر اجل����ارون .دفعت
انتصارات املسلمني في غالة ش��ارل مارتل
للتحرك ملواجهة جيش املسلمني ،خاصة
بعد أن جلأ إليه منافسه أودو مبن بقي معه
من رجاله ،ليساعده على استعادة أقطانيا،
فقبل شارل مساعدته على أن يكون والء أودو
لدولة الفرجنة ،فوافق أودو على ذلك.
جيشا م��ن املرتزقة
ً
جمع ش���ارل م��ارت��ل
ومقاتلني من حدود الراين ومن بورغانديا.
كان عبد الرحمن قد وصل إلى تور مبن تبقى
من جيشه ،بعد معاركه في أقطانيا وقطلونية
وسبتمانيا أو احلاميات التي خلفها ورائه.
اس��ت��درج ش���ارل م��ارت��ل جيش املسلمني
املتحصن في تور إلى سهل يقع غرب رافد نهر
اللوار ،بأن أرسل شارل مجموعات صغيرة
من طالئع جيشه إلى الضفة الشرقية للنهر،
وعندما علم بأمرها عبد ال��رح��م��ن ،أرس��ل
مجموعات لالستطالع ،ع��ادت لتخبره بقلة
عددهم وسهولة القضاء عليها ،فخرج عبد
الرحمن من املدينة ملواجهتها ،وعبر بقواته
إلى الضفة الشرقية ،فتحرك ش��ارل بقواته
ب��اجت��اه جيش املسلمني .وعندما فوجيء
عبد الرحمن ب��أع��داد أكثر مما قدرتها فرق
استطالعه ارت��د بقواته إل��ى سهل بني تور
وب��وات��ي��ي��ه .ت��ق��دم ش���ارل بقواته ون���زل في
مواجهة جيش األمويني استعدادا ً للمعركة،
وحترك جيش األمويني نحو اجلنوب باجتاه
بواتييه ،بينما جتمع جيش ش���ارل جهة
الشمال باجتاه تور.

املعركة في املصادر اإلسالمية

اختالف اآلراء
انقسمت اآلراء التاريخية حول املعركة
إلى ثالث وجهات نظر .ففي الوقت الذي
رأى فيه امل��ؤرخ��ون الغربيون كجيبون
وجيله من املؤرخني الذين اعتمدوا على
ت��أري��خ ع��ام  754وت��أري��خ فريدغر ،بأن
شارل مارتل أنقذ املسيحية ،وأن املعركة
بال شك كانت حاسمة في تاريخ العالم.
إال أن امل��ؤرخ�ين املعاصرين ق��د انقسموا
حول ذلك ،إلى معسكرين .األول يتفق مع
جيبون ،واآلخ��ر يقول بأن املعركة بُولغ
فيها بشدة ومت تصويرها وكأنها نهاية
عصر الغزو اإلسالمي .بل وحتى املعسكر
األول الذي رأى أهمية املعركة التاريخية
الكبيرة ،اتخذ عدد منهم نهجً ا أكثر اعتداالً
ودق��ة في وص��ف أهمية املعركة ،ب��دالً من
الوصف الدراماتيكي الذي اتخذه جيبون.
أب��رز ه��ؤالء ه��و ويليام وات��س��ون ،ال��ذي
آمن بأهمية املعركة تاريخيًا ،لكنه حللها
عسكريًا وثقافيًا وسياسيًا ،ب��دالً من أن
ينظر إليها من منظور الصراع الكالسيكي
بني املسلمني واملسيحيني .أم��ا اآلن ،فقد
انقسم امل��ؤرخ��ون الغربيون املعاصرون
بشكل واض��ح على أهمية املعركة ،وأين
ينبغي أن تُصنّف في التاريخ العسكري.
آراء تضخم من أهمية املعركة  :يقول
املؤرخ إدوارد جيبون في كتابه «اضمحالل
اإلمبراطورية الرومانية»« :خط انتصار
[املسلمني] طوله ألف ميل من جبل طارق
حتى نهر اللوار كان غير مستبعد أن يكرر
في مناطق أخرى في قلب القارة األوروبية
حتى يصل بالساراسنز [يقصد املسلمني]
إل��ى ح��دود بولندا ومرتفعات أسكتلندا،
فالراين ليس بأصعب م���رورا م��ن النيل
والفرات ،وإن حصل ما قد ذكرت كنا اليوم
س��ن��رى األس��اط��ي��ل اإلس�لام��ي��ة تبحر في
مصب التاميز بدون معارك بحرية ولكان
القرآن يدرس اليوم في أوكسفورد ولكان

علماء اجلامعة اليوم يشرحون للطالب
باستفاضة عن الوحي النازل على محمد».
آراء تقلل م��ن أهمية املعركة  :وعلى
اجل��ان��ب اآلخ���ر ،رأى ع��دد م��ن امل��ؤرخ�ين
الغربيني ،برأي املؤرخني املسلمني في أن
املعركة لم تكن بتلك األهمية .فقد قال برنارد
لويس« :إن املؤرخني العرب ،إذا ما ذكروا
هذا االشتباك [يعني املعركة] بصفة عامة،
ي��ذك��رون أنها كانت مناوشات طفيفة».
وكتب غوستاف جرونبوم« :هذه االنتكاسة
قد تكون مهمة من وجهة النظر األوروبية،
ولكن بالنسبة للمسلمني في ذلك الوقت ،لم
يروا فيها أي خطة كبير ،وبالتالي لم تكن
لها أهمية أكبر من ذل��ك ».ذكر ابن عذاري
املعركة في كتابه البيان املغرب ،قائالً:
«ول��ي األندلس عبد الرحمن بن عبد الله
الغافقي ،فغزا الروم ،واستشهد مع جماعة
من عسكره سنة  115هـ ،مبوضع يعرف
ببالط الشهداء ».وقد أشار هنري كوبيه

إلى أن نفس االسم البالط أطلق على معركة
تولوز )3(،والعديد من املعارك األخرى
التي هُ زم فيها املسلمني .ويقول اإليطالي
أليساندرو ب��ارب��ي��رو« :مييل امل��ؤرخ��ون
اليوم إلى التقليل من أهمية معركة بواتييه،
حيث أن هدف القوات العربية التي هزمها
شارل مارتل لم يكن فتح مملكة الفرجنة،
ولكنه ببساطة جلمع الغنائم من دير سانت
مارتن الغني في ت��ور ».كذلك كتب توماز
ماستناك« :لقد نسج املؤرخون املعاصرون
أسطورة حول هذا االنتصار ،بأنه الذي أنقذ
أوروب��ا املسيحية من املسلمني .ف��إدوارد
جيبون ،على سبيل املثال ،دعا شارل مارتل
مبنقذ املسيحية وأن املعركة التي دارت
قرب بواتييه غيرت تاريخ العالم  ...وقد
ظلت تلك األس��ط��ورة حية بشكل جيد في
عصرنا  ...رغم أن املعاصرين للمعركة،
لم يبالغوا في أهميتها .فتأريخ فريدغر،
الذي كتب على األرجح في منتصف القرن

الثامن ،صوّر املعركة كواحدة من العديد
من املعارك بني املسيحيني والعرب املسلمني
 بل باعتبارها واحدة من سلسلة حروبالتي خاضها أمراء الفرجنة من أجل الغنائم
واألراضي  ...وصف تاريخ فريدغر معركة
بواتييه كما هي بالفعل :حلقة في الصراع
بني األمراء املسيحيني مثل الكارولينجيون
الذين سعوا لضم أقطانيا حتت حكمهم».
كذلك يرى املؤرخ اإليطالي فرانكو كارديني
في كتابه «أوروب��ا واإلس�لام» ،قائالً« :إنه
م��ن احلصافة أن تقلل م��ن أهمية أو نفي
الصفة األسطورية لهذا احل��دث ،ال��ذي ال
يعتقد أي شخص اآلن أنه كان حاسمًا .إن
أس��ط��ورة النصر العسكري املميز تدخل
اليوم في نطاق الكليشيهات اإلعالمية،
التي ال يصعب القضاء عليها .فمن املعروف
جيدًا كيف نسج الترويج للفرجنة ومتجيد
البابوية للنصر ال��ذي مت في الطريق بني
تور وبواتييه»...

اجلدل حول أعداد اجليشني

لم تتوقف غزوات املسلمني في بالد الغال
رغم الهزمية في املعركة ،بل استمرت بعدها
مباشرة ،فأرسل الوالي اجلديد عبد امللك بن
قطن الفهري حملة يقودها يوسف بن عبد
الرحمن الفهري الذي حتالف مع مورونتوس
كونت بروفنس ،غزت بالد الغال واجتاحت
آرل ،ثم مدينة سانت رميي وأفينيون ،ثم
تابع الوالي عقبة بن احلجاج السلولي تلك
ال��غ��زوات فسيطر على بورغونية ،حتى
بلغت حملته بيدمونت بشمال إيطاليا .ثم
انشغل والة األندلس مبشاكلهم الداخلية
وتكالبهم على السلطة ،ففقدوا املناطق التي
سيطروا عليها في بالد الغال ،الواحدة تلو
األخرى حتى لم يبق بأيديهم في عهد يوسف
بن عبد الرحمن الفهري والي األندلس األخير
س��وى أربونة فقط ،والتي سقطت نهائيًا
عام  759م ،عندما أمر عبد الرحمن الداخل
بإجالء املسلمني من املدينة .وم��ن ناحية
أخ��رى ،أنشأ ش��ارمل��ان حفيد ش��ارل مارتل
بعد ذلك الثغر اإلسباني في البرانس لتكون
مبثابة منطقة عازلة عن مناطق املسلمني
خلف البرانس.
وذكرت املصادر اإلسالمية األولية املعركة

باقتضاب .فقد أشار إليها ابن عذاري قائالً:
«ثم ولي األندلس عبد الرحمن هذا [يعني
الغافقي] ثانية ،وكان جلوسه لها في صفر
سنة  112هـ ،فأقام والياً سنتني وسبعة
أشهر وقيل وثمانية أشهر ،واستشهد في
أرض العدو في رمضان سنة  114هـ ».وقد
نقل عن ابن حيان القرطبي في موضع آخر
قوله« :ث��م ول��ي األن��دل��س عبد الرحمن بن
عبد الله الغافقي ،فغزا الروم ،واستشهد مع
جماعة من عسكره سنة  115هـ ،مبوضع
يعرف ببالط ال��ش��ه��داء ».كما أش��ار إليها
املقري في قوله« :ثم قدم عبد الرحمن بن عبد
الله الغافقي من قبل عبيد الله بن احلبحاب
صاحب إفريقية ،فدخلها سنة ثالث عشرة،
وغ��زا اإلف��رجن��ة ،وك��ان��ت ل��ه فيهم وقائع،
وأص��ي��ب عسكره ف��ي رم��ض��ان سنة أرب��ع
عشرة في موضع يعرف ببالط الشهداء،
وبه عرفت الغزوة ».كذا ،قال عنها ابن عبد
احلكم« :ولي عبد الرحمن بن عبد الله العكي
على األندلس ،وكان رجالً صاحلًا ،فغزا عبد
الرحمن إفرجنة ،وهم أقاصي عدو األندلس،
فغنم غنائم كثيرة ،وظفر بهم ... ،ثم خرج
إليهم غازيًا ،فاستشهد وعامة أصحابه.

اف��ت��رض معظم امل��ؤرخ�ين أن اجليشني
التقيا عند ملتقى نهري كلني وفيني بني تور
وبواتييه ،وال يعرف ع��دد اجلنود في كال
اجليشني .وقد وصف تأريخ عام  754وهي
وثيقة التينية معاصرة للمعركة ،املعركة
بتفصيل أكبر من أي مصدر التيني أو عربي
آخر ،حيث نصت على أن “شعب أوستراسيا
[قوات الفرجنة] ،األكثر جندًا وتسليحً ا بشكل
هائل ،قتل امللك عبد الرحمن” ،وهو ما يتوافق
م��ع م��ا ذك���ره ال��ع��دي��د م��ن امل��ؤرخ�ين العرب
واملسلمني .وم��ع ذل��ك ،تختلف كل املصادر
الغربية تقريبًا مع ذلك ،فتقدّر قوات الفرجنة
بحوالي  30,000مقاتل ،أي أقل من نصف
عدد قوات املسلمني.
حاول املؤرخون املعاصرون تقدير أعداد
اجليشني ،اعتمادًا على تقدير ما العدد الذي
تستوعبه أرض املعركة ،وم��ا العدد الذي
ميكن لشارل مارتل أن يجمعه من مملكته
ويضيف إليه خالل حملته ،ومع تقدير أعداد
ق��وات املسلمني ،وما حلق بها من أع��داد قبل
تور ،لتفوق بكثير أعداد الفرجنة ،وباالستناد
إلى مصادر إسالمية غير معاصرة للمعركة.
قدّر كريسي قوات املسلمني بحوالي 80,000
مقاتل أو أكثر .وفي عام  ،1999قدّر املؤرخ
بول ديفيس قوات املسلمني بحوالي 80,000
والفرجنة في حوالي  ،30,000وأش��ار بأن
امل��ؤرخ�ين احل��دي��ث�ين ق���دروا ق���وات اجليش
األم��وي في ت��ور ما بني 80,000-20,000

مقاتل .وق��د رف��ض امل��ؤرخ إدوارد شونفيلد
التقديرات القدمية ب��أن أع��داد األمويني بني
 400,000-60,000والفرجنة ،75,000
ق��ائ�لاً« :إن تقدير ع��دد األم��وي�ين بأكثر من
خمسني أل��ف جندي (وب��أن الفرجنة كانوا
أكثر) مستحيل لوجستيًا ».وأيد ذلك ،املؤرخ
فيكتور ديفيس هانسون ال��ذي اعتقد بأن
اجليشني كانا تقريبًا بنفس احلجم حوالي
 30,000رجل.
قد يكون امل��ؤرخ��ون احلديثون أكثر دقة
من مصادر القرون الوسطى ،حيث استندوا
ع��ل��ى ت��ق��دي��رات ال���ق���درات اللوجستية في

املناطق الريفية امل��ج��اورة التي تكفي هذه
األع���داد م��ن ال��رج��ال واحل��ي��وان��ات .واتفق
ديفيس وهانسون على كون وجوب اعتماد
اجليشني على الريف املجاور ،حيث لم يكن
لديهما أنظمة كافية لتوفير اإلمدادات الالزمة
للحملتني .وق��د ق �دّرت مصادر أخ��رى كغور
ال��ذي ق �دّر اجليش الفرجني بني -15,000
 ،20,000بينما قدّره آخرون ما بني -30,000
 .80,000وعلى الرغم من اختالف تقدير
ق��وات املسلمني بتفاوت كبير ،إال أن غور
قدره ما بني  ،25,000-20,000فيما زادته
تقديرات أخرى إلى نحو  80,000رجل.

املوقع احملتمل
لـ«بالط الشهداء»
ال تتفق املصادر على تاريخ بدأ
وانتهاء املعركة وكم كانت مدتها،
استمرت املناوشات بني الفريقني
أليام ،إلى أن جلأ املسلمون للهجوم
في اليوم األخير بفرسانهم على
جيش ش��ارل ،ال��ذي حتمله مشاة
جيش الفرجنة ،وب��دا كما ل��و أن
امل��س��ل��م��ون اق��ت��رب��وا م��ن النصر.
إال أن ش���ارل أرس���ل ف��ر ًق��ا يعتقد
أنها كانت بقيادة أودو هاجمت
م��ع��س��ك��ر امل��س��ل��م�ين م���ن اخل��ل��ف
مم��ا دف��ع املسلمني حمل��اول��ة إنقاذ
معسكرهم )2(.ح��اول الغافقي
ومن بقي من جنوده معه الثبات
في القتال والسيطرة على املوقف
بعد أن اضطربت صفوف املسلمني،
وظ��ل يقاتل حتى ُق��ت��ل .ث��م جنح
بقية جيش املسلمني في الدفاع عن
معسكرهم حتى نهاية اليوم ،وفي
الليل ،اجتمع ق��ادة اجليش ورأوا
ال بعد أن فقدوا
أن ينسحبوا لي ً
قائدهم عبد الرحمن الغافقي .وفي
اليوم التالي ،عندما وجد الفرجنة
أن القتال لم يتجدد تخوفوا من أن
يكون ذلك كمينًا ،إلى أن استطلعت
قواتهم مخيمات املسلمني التي
تركوها وراءهم ووجدوها فارغة.

