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 الرابعة محتوى المحاضرة 

 

 : ــ والية زهير بن قيس البلوي 
لقد خلق استشهاد عقبة بن نافع وأصحابه في موقعة تهوده ،وضعٌا مضطربٌا لدى العرب المسلمين في     

أفريقيا والمغرب بعامة ، وهدد بحق المكاسب التي حققتها قوات الفتح العربية اإلسالمية ،لكن وهير بن قيس البلوي 
االنكسار النفسي المقلق لدى العرب المسلمين ،اذ الذي كان يتولى الوالية نيابة عن عقبة ،حاول أن يخفف من تأثير 

قام خطيبًا في مسجد القيروان الجامع فأوضح للناس الظروف التي أدت الى هزيمة ِاخوانهم في موقعة تهوده وما 
أصابهم من جراء ذلك وحثهم على ضرورة البقاء في القيروان للقاء المعتدين ،فأما الشهادة وأما النصر الساحق الذي 

ب األعداء ويثبت اإلسالم في نفوس الذين آمنوا في المغرب بعامة .لكنه في النهاية رضخ لرأي األغلبية القائلة يره
بوجوب االنسحاب من القيروان باتجاه المشرق تداركًا لهجمات قد ُتشن من قبل األعداء تزيد من مأزقهم .لذلك 

خذ يراسل والة مصر وربما الخالفة في دمشق ليطلعهم أنسحب زهير ين قيس ومن معه من المقاتلين الى طرابلس ،وأ
على الحال ويطلب مددًا جديدًا لمواجهة الموقف المضطرب ويعيد به الوضع الى حالته الطبيعية ،ولكن الخالفة التي 
 كانت تعيش ازمة سياسية بعد وفاة يزيد بن معاوية ،لم تستطع االجابة السريعة لطلبه مما هيأ المجال أمام كسيلة

 األوربي والمتحالفين معه للزحف نحو القيروان والسيطرة عليها طيلة الخمس سنوات .
دام سكوت الخالفة عن طلب زهير البلوي حتى خالفة عبد الملك بن مروان الذي أبتدأ نشاطه في شمال     

ول فورًا لإلنقاذ من بقي من أفريقية بتأكيد تعيين القائد زهير بن قيس البلوي واليًا على أفريقية ،وأمره بضرورة الدخ
المسلمين ،وأمده بالرجال واألموال والخيول من مصر . وجعل في مساعدته مجموعة من رجال الحرب ،منهم أبو 

 حيان الحضري ،وحشد اليه وجوه العرب وبعثهم اليه ،فوفدت الجيوش على زهير ،وتسرع الناس معه الى أفريقية .
يد على ستة آالف مقاتل بضمنهم ألفا مقاتل من القبائل المغربية المحلية وبذلك تجمع لدى زهير جيش يز       

م من برقة نحو مدينة القيروان. وكان كسيلة معه 689هـ/69واربعة آالف من عرب المشرق ،زحف بهم زهير سنة 
ذه المدينة أضعاف مما مع زهير من عدد من القوات ،فدعا كسيلة أشراف البربر وقال لهم: "أن رأيت أن أرحل عن ه

فأن بها قومًا من المسلمين ،لهم علينا عهود ونحن نخاف أن أخذنا القتال معهم أن يكونوا علينا .ولكن ننزل على 
موضع ممس وهي على الماء ،فأن عسكرنا خلق عظيم ،فأن هزمناهم الى ِاطرابلس قطعنا آثارهم ،فيكون لنا المغرب 

 قريبًا والشعراء فنتحصن بهما" . الى آخر الدهر ،وإن هزمونا ،كان الجبل منا
هذا والتقى زهير بجيشه مع كسيلة وجرت معركة حامية في وادي ممس انهزمت بها جيوش كسيلة وتبعتهم      

جيوش العرب المسلمين حتى نهر ملوية . ثم عاد زهير بجيشه الى القيروان ليعيد إصالح ما دمره احتالل كسيلة 
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اه المشرق عقب انتهاء معركة ممس وتأمين قاعدة القيروان من أي أذى بترك حامية األوربي لها . ومن ثم عاد باتج
 صغيرة فيها وبترك أصحاب األثقال فيها .

ولتفسير سرعة انسحاب زهير البلوي من القيروان وعودته أتجاه المشرق افتراض واحد يتمثل في احتمال       
رقة ، ذلك التدبير العدواني الذي حال دون تنفيذه وجود زهي اطالعه على ما يدبره الروم في الخفاء ضد منطقة ب

على رأس حامية قوية في المنطقة ،لكن بابتعاده عن برقة وصلته أخبار هجوم الروم البيزنطيين على برقة مما جعله 
سرى مضطرًا للعودة على عجل لمواجهة القوات الرومية ،وهي تستعد لإلقالع في البحر وبين أيديهم أعداد من األ

 المسلمين .
ولعدم التكافؤ بين قواته وقوات الروم التي لم تكن تسمح بخوض مثل هكذا مواجهة ،لكن اندفاع المسلمين     

متحمسين لفك أسرهم دفعهم بقيادة زهير لخوض المعركة مترجلين في لقاء غير متكافئ في منطقة))درنة(( إذ كانت 
،وصار ما عندهم من سالح وخيول وامتعة غنيمة سائغة للروم الذين  النتيجة هزيمة المسلمين واستشهادهم جميعاً 

أبحروا بعد هذا النصر الى جزيرة صقلية . وسميت المنطقة التي استشهدوا فيها في مدينة درنة باسم "قبور الشهداء" 
. 

رووا للخليفة أما بقية الجيش الذين لم يشتركوا في المعركة نتيجة لبعدهم عن ميدانها فقد وصلوا دمشق و     
عبد الملك بن مروان ما وقع لزهير ومن معه من المسلمين ،فتأثر تأثرًا عميقًا لهذه النتيجة المحزنة التي تشبه في 
هولها وشدتها كارثة ))تهوده(( من قبل . ورغبوا فيه أال ينحني أمام الروم وحلفائهم ويترك أفريقية نهبًا مقسمًا بينهم 

التي حصل العرب بجهودهم ودمائهم وطالبه في النهاية أن يرسل إليها من يسد ثغرها  ،ويفرط في الحقوق الثابتة
 ويصلح أمرها، فأجابهم "ال أرى أحدًا كفوءًا ألفريقية كحسان بن النعمان" .

 : رابعًا:ــ حسان بن النعمان الغساني
هة حركة ابن الزبير وخروج بعد استشهاد القائد زهير بن قيس البلوي ، وانشغال الخالفة األموية بمواج   

الخوارج وغيرهم . عادت االضطرابات الى الشمال األفريقي .فعمت البالد الفوضى ،وافترق أمر البربر وتعدد 
م ،عندما ولى الخليفة عبد الملك بن مروان القائد حسان 693هـ/73سلطانهم في رؤسائهم واستمر الحال حتى سنة 

غرب ،وهو حسان بن النعمان بن عدي بن بكر بن يغمش بن عمرو بن مزيقيا بن بن النعمان الغساني واليًا على الم
م في ظروف حرجة كانت تقتضي تنصيب 693هـ/74عامر األزدي .تولى قيادة الجيش اإلسالمي في أفريقية سنة 

واخالصًا  شخصية كحسان . وهو ُيعد من قادة الشام المشهورين ومن ساللة ملوك الغساسنة . ومن اكثر الرجال قرباً 
 للخالفة األموية حتى كان يعرف عندهم بـ"الشيخ األمين" .

خطورة الموقف في هذا الجزء من الدولة العربية اإلسالمية عقب استشهاد عقبة بن نافع في موقعة تهوده  
الذي ال  وزهير البلوي في درنة ،والذي نجم عن تحالف القبائل البرانسية والروم ووجوب استعادت هيبة الخالفة هناك
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يتم إال بتصفية النفوذ البيزنطي في أفريقية وتحطيم الروم والسيطرة على قاعدتهم قرطا جنة ،والقضاء على عنصر 
 المقاومة المحلية المتمثلة في حركة قبائل البتر بقيادة زعيمتهم الكاهنة .

يل أنه لم يدخل المغرب م على رأس جيش كبير ق693هـ/74لقد دخل حسان بن النعمان شمال أفريقية سنة     
قبله جيش بعدده وعدته ،إذ بلغ األربعين ألف مقاتل.وكان خليطًا من العرب والبربر . وجعل حسان على مقدمة هذا 
الجيش محمد بن ابي بكر ،وهالل بن ثروان اللواتي. وما وجود القائد هالل اللواتي إال يعني رسوخ العقيدة اإلسالمية 

 بين هذه القبائل .
ذا وقد اعتمد حسان الغساني في خطته القتالية ستراتيجية عسكرية جديدة لمواجهة اعدائه من الروم ه    

وحلفائهم حين قرر أن يقاتلهم منفردين ال مجتمعين ،حتى يسهل القضاء عليهم واحدًا بعد اآلخر قبل أن يتكتلوا ضده 
لمحلية . فكانت قرطاجة ،هدفه األول لكونها قاعدة ،لذلك قرر أن يناجز الروم أواًل ثم يلتفت الى عناصر المقاومة ا

الروم ،وأعظم مدن أفريقية البيزنطية على البحر الشامي))المتوسط(( ،إذ قصدها حسان بكل قواته وحاصروها وعلى 
الرغم مما أبداه المحاصرون من مقاومة فقد استسلموا وتظاهروا بطلب األمان والرغبة في ايقاف القتال الذي أزهق 

اح الكثير من فرسان الروم ،واستجاب حسان لطلبهم وأخلوا المدينة في جنح الظالم وهربوا في سفنهم إما الى ارو 
جزيرة صقلية أو الى الجزائر الشرقية ))جزر البليار(( وسائر األندلس تاركين خلفهم ضعفاءهم وبعض اثقالهم ،ثم 

أنزلوا بالروم هزيمة شتت شملهم ،في حين فر زحف حسان بجيشه نحو مدينة بنزرت على مقربة من قرطا جنة ف
حلفاؤهم من البرانس الى مدينة بوتة .وأخذ يتتبع فلول المنهزمين ويبعث السرايا للقضاء على آثار المقاومة هناك . 
وبعد هذه الجهود العسكرية الكبيرة واالنتصارات ، قرر أن يعود الى القيروان ليستريح فيها ويعيد تنظيم صفوف جيشه 

 ن جديد استعدادًا للجولة الثانية ضد قبائل البتر بقيادة الكاهنة داهية .م
لقد أحيت الكاهنة المقاومة المحلية التي كان العرب المسلمون يعتقدون بأنها أخمدت نهائيًا بعد معركة     

وتشريد الروم وحلفائهم من البرانس فقد جاءت هذه األحداث لتؤكد خطأ اعتقادهم ، إذ  سهل ممس ، وفتح قرطاجنة
أن األحداث لم تنته بعد بالنسبة لفرع البتر))أهل الوبر(( وبالنسبة للروم الذين ظلوا يراقبون األحداث عن بعد ، فكلما 

 بانت لهم ثغرة دخلوا منها  .
من أعظم المعارك التي خاضتها الجيوش العربية اإلسالمية في  تعد معارك حسان الغساني مع الكاهنة    

شمال أفريقية ، وعلى هزيمتها كان يعول المسلمون أحالمهم في تحرير شمال أفريقية . إذ أن حسان عندما سأل أهل 
أشاروا القيروان عمن يكون قد بقي من ملوك أفريقية ممن لهم قيمة في ميزان األحداث ليناجزه الحرب أو يسلم . ف

الى أمرأه تقطن منطقة أوراس يخافها الروم في أفريقية ويخشون بأسها ويذعن لسلطانها جميع البربر إذ قالوا: "فأن 
 قتلتها وأن لك المغرب كله ، ولم يبق لك مضاد ، وال معاند" . 
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الى مدينة باغية ولما سمعت الكاهنة بزحف حسان الغساني إليها من القيروان انتقلت بقواتها من منطقة أوراس 
التي تشرف على المنطقة ، وهدفها حتى ال يتحصن فيها حسان وينطلق منها الهجوم على منطقة الكاهنة ، والتحم 
الجيشان عند البالء ويسميه ابن األثير نهر نيني. وجرى قتال مرير انتهى بهزيمة حسان بن النعمان ومقتل عدد 

أطلقتهم الكاهنة فيما بعد جميعهم عدا خالد بن يزيد العبسي لشجاعته كبير من جنده وأسر ثمانين رجاًل من جيشه 
ووسامته وآخت بينه وبين ولديها على طريقتهم الخاصة .وسميت المعركة بوادي العذارى ، وانسحب على أثرها جيش 

وقف حسان الذي ال حقته قوات الكاهنة حتى منطقة قابس ، مما جعلت فلول الجيش اإلسالمي تصل برقة حيث ت
 هناك بأمر من الخليفة بعد أن كتب إليه حسان بنبأ الهزيمة التي حفت به على يد قوات الكاهنة .

وعلى أثر ذلك اتخذ حسان معسكرًا لجنده بالقرب من قصور قديمة أصبحت تسمى فيما بعد بـ"قصور     
يقية وينتظر إذنًا جديدًا حسان" ، إذ مكث هناك خمس سنوات ينظم صفوف جيشه ، ويراقب تطور األحداث في أفر 

من الخليفة عبد الملك بن مروان . وكان خالد بن يزيد العبسي يمده باألخبار عن الكاهنة وعالقتها بالروم وبقبائل 
البرانس من جهة ، وعن الروح المعنوية ومدى تماسك تلك الجيوش وإخالصها للكاهنة من جهة أخرى والسيما بعد 

لكاهنة بتخريب العمران وحرق المزارع وقطع األشجار بقصد منع العرب من استغاللها أن عم االستياء من تصرفات ا
 كما أخبره بأن القوم ال تربطهم رابطة في هذه المدة ، وحثه في النهاية على االسراع بالزحف لإلجهاز على الكاهنة .

اه الكاهنة وأخذوا يكرهونها وبعد أن الحظ حسان أن الموقف يسير في صالحه ، وأن نفوس القبائل قد تغيرت تج
ويفرون من حولها ، حتى أن فريقًا منهم قدم الى إقليم برقة يستغيثون بحسان لما حل ببالدهم على يد الكاهنة 
وسياستها في األراضي المخربة ، السيما أن االمدادات قد وصلت إليه من الخالفة بالمشرق ، وصالحه أهل مدينة 

 سطيلية ونفزاوة بدون حرب .قابس ودانت له مدينة قفصة وق
وكانت الكاهنة قد قالت لولديها إني مقتولة وأعلمتهم أنها رأت رأسها مقطوعًا موضوعًا بين يدي ملك العرب 
الذي بعث حسانًا . وعليه استعدت الكاهنة للمعركة الفاصلة ، وعندما بدأت المعركة والتحم الجيشان انهزمت الكاهنة 

في مكان سمته المصادر ببئر الكاهنة، واستسلم ولدا الكاهنة مع اثنى عشر ألف من وجيشها ، وظفر بها فقتلت 
قبائل البتر ، إذ قود حسان كل واحد منهما على ستة آالف من البتر ، واستصحبهم معه وأرسلهم الى مختلف 

لمشاركة أكد حسان النواحي ليحملوا السيف في رقاب كل من لم يذعن من الروم وحلفائهم لحكم المسلمين . وبهذه ا
على مبدأ التسوية بين العرب والبربر لتحمل المسؤولية في نشر الدين اإلسالمي في المغرب بعامة ، وهي خطوة 

 بادر اليها الوالي أبو المهاجر دينار من قبل .
التي  ثم واصل حسان الغساني تطهير بعض المدن التي اتخذتها الفلول المنهزمة مراكز للمقاومة ومنها قرطاجنة

عاد اليها الروم مستغلين انشغال حسان في قتال الكاهنة ، فالحق بهم حسان هزيمة منكرة تاركين المدينة التي أمر 
حسان بتخريبها وحرقها وقطع المياه عنها حتى ييأس الروم من العودة اليها مرة أخرى . وطهر ايضًا فحص تونس 
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حسان بالقيروان مدة استقدمه بعدها والي مصر عبد العزيز بن مروان  وقلعة زغلول بعد قتال دام ثالثة أيام ، ثم أقام
تمهيدًا لعزله بعد انتصاراته العسكرية التي ثبتت الوجود العربي اإلسالمي في شمال أفريقية أمام اطماع الروم 

 المستعمرين وحلفائهم .
العزيز بن مروان أن حسان كان يتحاشاه وقد ال نجد سببًا مباشرًا لعزل حسان إال على ما يبدو ظن الوالي عبد 

في الرجوع اليه في شؤون أفريقية واتصاله كان مباشرًة بالخليفة عبد الملك بن مروان دون وساطة ، وهالته المنزلة 
التي تبوأها حسان في حمالته العسكرية ، علمًا أن أفريقية كانت والية مستقلة تقريبًا ، حالها حال مصر ، ومن 

 بالوالي . يحكمها يسمى
وأعتقد أن الموضوع بجملته كان حسدًا على الظفر الذي حققه حسان بن النعمان الغساني .  وهكذا أعيد حسان 
الى دمشق ومثل بين يدي الخليفة عبد الملك الذي قدم له الشكر على اخالصه وعزم الخليفة على رده الى مكانه 

سنه على ما يبدو مما جعل الخليفة يسند مهمة والية أفريقية الى  واليًا ألفريقية لو ال اعتذار حسان عن ذلك ، لكبر
 القائد موسى بن نصير .

 
 

 : جهود حسان بن النعمان اإلدارية
ــ عمل على اتباع سياسة استندت على استمالت القبائل المغربية ، وذلك بتعيينه عمااًل وقادة من تلك القبائل 1

ارة الوالية والدولة العربية اإلسالمية كونهم جزءًا منها . مما يؤكد لهم بأن . إذ اشعرهم من خاللها بأهميتهم في إد
سياسته ال تفرق في ميدان ممارسة المسؤولية بين العرب الفاتحين والقبائل المغربية المحلية ، ولذلك أصبحت مهمة 

 نشر اإلسالم في المغرب اإلسالمي تقع على مسلمي المشرق ومسلمي المغرب معًا .
عمل على إنشاء قاعدة حربية عربية إسالمية في المغرب لمواجهة الخطر البيزنطي القادم من البحر الشامي ــ 2

. إذ بنى مدينة تونس على أنقاض المدينة القديمة المسماة ترشيش شرق قرطاجنة وخرق البحر اليها ليوصلها به ، 
دارًا لصناعة السفن وبناء األسطول البحري ، كما  إذ كانت بعيدة عنه قلياًل ، وجعل رادس مرسًا لها. وأنشأ لذلك

زودها بالمحارس . وهكذا أصبحت أفريقية مركزًا بحريًا مهمًا تخرج منه أساطيل المغرب وهي تحمل رايات اإلسالم ، 
 حالها كمصر والشام .

التفوق وحسان الغساني ُيعد أول من وضع نواة األسطول البحري العربي المغربي وبذلك سحب من الروم 
 البحري على المسلمين في المغرب .

ــ قام حسان بأعمال عمرانية ، إذ عمل على تحسين مدينة القيروان واعادة تعمير ما خرب منها وتجديد 3
مسجدها الجامع))مسجد سيدي عقبة(( وتوفير الوسائل الخدمية التي تبعث الراحة واالستقرار في نفوس أهلها 



7 
 

عليها . يقول الدباغ: "أقام حسان بها ــ أي حسان وعمرها المسلمون وبنوا بها المساكن واستقطاب مزيد من الوافدين 
وانتشروا فيها وكثروا وأمنوا من أعدائهم وقطعوا شوكتهم ، وأقر هللا أعينهم ، وعلموا أن هللا قبل دعوة عقبة بن نافع 

 فيما دعا لهم" .
لى الفالحين من أهل المغرب ، فقد جعل لكل قبيلة قطعة ــ قام بتوزيع األراضي التي أخذت من البيزنطيين ع4

من األرض تستغلها وتكون مسؤولة عن صدقاتها ، يذكر المالكي: "ومن ذلك صارت الخطط للبربر في أفريقية ، 
 فكان يقسم الفئ بينهم واألرض ، وحسنت طاعتهم" .

ين المصالح الحكومية المختلفة وهيئة الموظفين ــ قام بتدوين الدواوين وتعريبها ، وجعل العربية لغة اإلدارة وع5
وعين نواب األقاليم وعين على خراج قلعة زغوان رجاًل قبطيًا يدعى إبراهيم بن النصراني . وبذلك أصبح تكليف 

 الموالي بالمناصب المهمة في المغرب أمرًا مألوفًا منذ أن وضع اساسه أبو المهاجر دينار .
د نظم الخراج على األراضي وأنشأ ديوانًا للخراج عين عليه حنش بن عبد هللا ــ ومن الناحية المالية فق6

الصنعاني صاحبًا للخراج في القيروان . وكان وضع الجزية على الروم وعلى النصارى ، وكان غالبيتهم من قبائل 
كما هو الحال في برقة البرانس . وأسند مهمة جمع أموال الجزية والخراج من أهل الذمة الى رجال من أهل طائفتهم و 

 ، إذ كانوا يجمعون األموال ويدفعونها لمركز الوالية دون أن يدخل أراضيهم جاٍب وال مستحدث .
ــ ُيعد حسان بن النعمان الغساني أول من أعطى المغرب طابعًا عربيًا إسالميًا بعد تحريره من الروم البيزنطيين 7

ب الفاتحين وأهل المغرب في اسناد المهمات اإلدارية والعسكرية إذ حقق ، إذ قام  من خالل سياسة المساواة بين العر 
سمعة طيبة ، وحبب اإلسالم في ربوع أفريقية ونشره بين قبائلها وتوسعوا في بناء المساجد ، وعمق بين سكانها 

 العادات والتقاليد العربية واللهجات العربية ، فحقق بذلك بناء المجتمع اإلسالمي الحق .
 
 

 


