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 البشرى العمران على للحروب السلبية اآلثار
 زهرة عبدالفتاح عبدالغنى / د.أ

 األزهر جامعة  –بالزقازيق العربية اللغة بكلية اإلسالمية والحضارة التاريخ قسم ورئيس أستاذ
 :البحث ملخص

 البيئة لىع الحفاظ فى دورها من للزراعة لما بزراعتها وأوصى األرض، وعمارة بالبيئة كبيرا اهتماما اإلسالم اهتم
 .ذلك وغير والجفاف التصحر من

 َمَثالا  َلُهمْ  بْ َواْضر  ( :تعالى قال .اإلنسان على اهلل نعم من أعدهاو  بالجنة، والبساتين المزروعة األرض القرآن وشبه
َما َجَعْلَنا َرُجَلْين   ه  ََحد  نْ  َجنَّتَْين   أل  ْنهُ  َتْظل مْ  َوَلمْ  ُأُكَلَها آَتتْ  اْلَجنَّتَْين   ك ْلَتا .َزْرعاا  َبْيَنُهَما َناَوَجَعلْ  ب َنْخل   َوَحَفْفَناُهَما َأْعَناب   م   م 
ْرَنا َشْيئاا  الَلُهَما َوَفجَّ  )َنَهراا  خ 
 َهاف ي واَكانُ  َوَنْعَمة   .َكر يم   َوَمَقام   ُروع  َوزُ  .َوُعُيون َجنَّات   م نْ  َتَرُكوا َكمْ ) :تعالى وقال (33-32 آية : الكهف سورة

  27-25  آية :الدخان سورة) َفاك ه ينَ 
 نخلة– لةفسي أحدكم يد وفى الساعة قامت إن”:فقال وزراعتها البيئة بعمارة وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول وأوصى
  1216 رقم حديث – حميد بن عبد مسند من المنتخب)”فليغرسها يغرسها حتى اليقوم أن استطاع فإن-صغيرة
 وقال .الساعة قيام لحظة حتى وزراعتها البيئة عمارة على وسلم عليه اهلل صلى الرسول حرص على يدل وهذا
 اهأخ فليمنحها أرض ألحدكم كانت إذا”:فقال زراعة بغير األرض ترك بعدم أصحابه موصيا وسلم عليه اهلل صلى

 .( .(1384 رقم حديث – الترمذى سنن )”ليزرعها أو
 للحرق ضهموأر  بيئتهم تتعرض أن اهلل شرائع وخالفوا المستقيم الطريق عن حادوا ما إذا لعباده اهلل عقاب من وكان

ينَ  َلَيْصر ُمنََّها َأْقَسُموا إ ذْ  اْلَجنَّة   َأْصَحابَ  َبَلْوَنا َكَما َبَلْوَناُهمْ  إ نَّا) :تعالى قال .والتدمير  َفَطافَ  .َيْستَْثُنونَ  َوال .ُمْصب ح 
ر يم   َفَأْصَبَحتْ  .َنائ ُمونَ  َوُهمْ  َربِّكَ  م نْ  َطائ ف   َعَلْيَها  (.20 -17  آية :القلم سورة)(َكالصَّ
يل   م نْ  َجنَّة   َلهُ  َتُكونَ  َأنْ  َأَحُدُكمْ  َأَيَود  ( :تعالى وقال  الثََّمَرات   ُكلِّ  م نْ  ف يَها َلهُ  اأْلَْنَهارُ  َتْحت َها م نْ  َتْجر ي َوَأْعَناب   َنخ 

يَّة   َوَلهُ  اْلك َبرُ  َوَأَصاَبهُ   )تََتَفكَُّرونَ  َلَعلَُّكمْ  اْْليات   َلُكمُ  اللَّهُ  ُيَبيِّنُ  َكَذل كَ  َفاْحَتَرَقتْ  َنار   ف يه   إ ْعَصار   َفَأَصاَبَها ُضَعَفاءُ  ُذرِّ
 . ( 266 آية :البقرة سورة(

 أبوبكر هو فهذا الحروب أوقات فى وخاصة البشرى، العمران على الحفاظ في نبيهم نهج على الصحابة وسار
 زرع نم بها وما ، البيئة على بالحرص جيوشه قادة يوصى وسلم عليه اهلل صلى اهلل لرسول األول الخليفة الصديق
 احفظوهاف بعشر أوصيكم قفوا ، الناس أيها يا): للقتال توجههم أثناء وجيشه زيد بن أسامة للقائد فقال ، وعمارة
 تعقروا وال ، امرأة وال ,كبيراْ   شيخاْ  وال صغيرْا، طفالْ  تقتلوا وال تمثلوا، وال ، تغدروا وال ، تغلوا وال تخونوا ال : عنى
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 قد  بأقوام تمرون وفوس ، لمأكلة إال بعيراْ  وال بقرة وال شاة تذبحوا وال  ،  مثمرة شجرة تقطعوا وال تحقروه، وال نخالْ  
 (230 ص1 ج – الطبرى تاريخ ) (له أنفسهم فرغوا وما ،فدعوهم الصوامع في أنفسهم فرغوا
ذا  لهذا لفةمخا قواعد لها يكون ما أحيانا الحروب أن إال ومكوناتها البيئة على الحفاظ فى يساعد السالم كان وا 

 أو قصدب البشرى بالعمران لإلضرار كليهما أو الطرفين أحد أحياناْ  الحرب ظروف وتجبر والنبوى، الرباني النهج
 للضرورة الماإلس فى الحرب كانت ولذلك ، والبيئة اإلنسان على االمدمرة وظاللها السلبية بآثارها وتلقى ,قصد بغير

 ىالبشر  وبالعمران بالبيئة أضرت التى الحروب بعض البحث خالل وسنورد ,فيها رغبة أو ترفاْ  وليست القصوى
 مسلمينال وحروب ,النضير بنى غزوة مثل ,الزمن من فترة آثارها واستمرت ,كبير جدل حولها وثار ,مباشراْ  ضرراْ 
 حاول دوق .العمران على ئالس الحروب ألثر أمثلة لتكون ,بقرطبة الربض أهل وثورة ,المغرب بالد فى الكاهنة مع

 قرهاأ التى اإلسالمى التشريع مبادئ إلى ذلك فى مستندين ,المستطاع قدر السيئة اْلثار هذه معالجة المسلمون
 .البحث صفحات خالل من اهلل شاء إن سنعرفه ما وهو .عليهما والحفاظ ,والعمران البيئة لحماية الشرع

Negative Effects of Wars on Environment 

Prof. Dr. /Abdul Ghany Abd El Fatah Zahra 

Head of Islamic History and Civilization 

Arabic Language Faculty, El-AzharUniversity, Zagazig 

Summary 

Islam has shown great care for environment and earth development, and has advised that earth should be 

farmed as for the role of agriculture in preventing drought and desertification. 

Quran has likened farmed lands and gardens to the paradise. In addition, they have been considered as one 

of Allah’s blessings on human beings.“And put forward to them the example of two men; unto one of 

them We had given two gardens of grapes, and We had surrounded both with date-palms; and had put 

between them green crops (cultivated fields etc.). 

Each of those two gardens brought forth its produce, and failed not in the least therein, and We caused a 

river to gush forth in the midst of them.” Al-Kahf,  32-33. And he said “How many of gardens and springs 

do they [Fir’aun’s (Pharaoh) people] left. And green crops (fields etc.) and goodly places. And comforts of 

life wherein they used to take delight” Ad-Dukhan 25-27 

The Prophet Mohamed exhorted saving and developing the environment by saying “If the end hour came 

while one of you has a seed in his hand, then plant it”. He even insisted on not leaving a land without 

agriculture by saying “If any of you had a land, then either plant it or give it to your brother” 

One of Allah’s way to punish those who deviated from his way and chose to be corrupt is to destroy their 

lands.“Verily, We have tried them as we tried the people of the garden, when they swore to pluck the fruits 

of the (garden) in the morning,Without saying: Insha’ Allah (If Allah will).Then there passed by on the 

(garden) something (fire) from your Lord at night and burnt it while they were asleep.” Al-Qalam 17-20. 

He also said, “Would any of you wish to have a garden with date-palms and vines, with rivers flowing 

underneath, and all kinds of fruits for him therein, while he is striken with old age, and his children are 

weak (not able to look after themselves), then it is struck with a fiery whirlwind, so that it is burnt? Thus 

does Allah make clear His Ayat (proofs, evidences, verses) to you that you may give thought” Al-Baqarah 

266. 
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Moreover, the prophet’s companions has kept his orders of preserving environment, especially in times of 

wars. For example, Abu Bakr the first Khalifa after the prophet ordered the leader of the army back then, 

Usama ibn Zaid, to preserve the environment constructions by saying  “I exhort you all to do the following  

 

ten things:do not betray, do not be extremists, and do not play false. Do not amputate and never kill a 

young child, nor an elderly nor a woman. Never cut a plant nor a fruitful tree and never destroy it. Never 

slay a cattle unless for food. And you will see some people who has left the world and stayed in a 

monastery, let them and never harm them” 

Peace is the condition to keep the environment preserved, however, war can have devastating effects on 

the environment. Sometimes, war even obliges one of the war parties to harm human construction 

intentionally or not, and leaves its negative and devastating effects on the humanity and environment. As a 

result, war in Islam has always been for the ultimate necessity and not for fun or desire. Some wars are 

mentioned in the paper, which had direct devastating effects on the environment and were hugely debated 

as the Battle of BanuNadhir, the wars between Muslims and Kahina in the western Arabic lands, and the 

revolution in Cordoba. Muslims tried to cure the effects of these wars as possible, based on the teachings 

of Islam and orders stated for them to preserve Environment and Construction. In this paper, we will show 

more what the orders and teachings are. 

 البحث:
الحفاظ  بزراعتها لما للزراعة من دورها فى ىوعمارة األرض،وأوص  اهتم اإلسالم اهتماما كبيرا بالبيئة
 . على البيئة من التصحر والجفاف وغير ذلك

)َواْضِرْب تعالى: قالنسان.إلمن نعم اهلل على ا أعدهاو  ،المزروعة والبساتين بالجنة القرآن األرض وشبه
ِكْلَتا اْلَجنَّتَْيِن آَتْت ُأُكَلَها . ا َزْرعاً َلُهْم َمَثاًل َرُجَلْيِن َجَعْلَنا ِِلََحِدِهَما َجنَّتَْيِن ِمْن َأْعَناٍب َوَحَفْفَناُهَما ِبَنْخٍل َوَجَعْلَنا َبْيَنُهمَ 

ْرَنا ِخالَلُهَما َنَهراً  َوَنْعَمٍة . َوُزُروٍع َوَمَقاٍم َكِريمٍ . َكْم َتَرُكوا ِمْن َجنَّاٍت َوُعُيون)وقال تعالى:(1)(َوَلْم َتْظِلْم ِمْنُه َشْيئًا َوَفجَّ
 .(2)َكاُنوا ِفيَها َفاِكِهيَن(
يد أحدكم إن قامت الساعة وفى ":رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بعمارة البيئة وزراعتها فقال ىوأوص

 .(3)حتى يغرسها فليغرسها"يقوم فإن استطاع أن ال-نخلة صغيرة–فسيلة 
 عة. وهذا يدل على حرص الرسول صلى اهلل عليه وسلم على عمارة البيئة وزراعتها حتى لحظة قيام السا

 حها كم أرض فليمنإذا كانت ألحد"ر زراعة فقال:بعدم ترك األرض بغي وقال صلى اهلل عليه وسلم موصيا أصحابه
 .(4)أخاه أو ليزرعها"

وكان من عقاب اهلل لعباده إذا ما حادوا عن الطريق المستقيم وخالفوا شرائع اهلل أن تتعرض بيئتهم 
ِإنَّا َبَلْوَناُهْم َكَما َبَلْوَنا َأْصَحاَب اْلَجنَِّة ِإْذ َأْقَسُموا َلَيْصِرُمنََّها )قال تعالى: وأرضهم للحرق والتدمير. وعمرانهم 
ِريِم( . َفَطاَف َعَلْيَها َطاِئٌف ِمْن َربَِّك َوُهْم َناِئُمونَ . نَ َوال َيْسَتْثُنو. ُمْصِبِحينَ   .( 1)َفَأْصَبَحْت َكالصَّ

                                                           
 .33-32( سورة الكهف : آية 1)
 . 27-25سورة الدخان: آية  2))
 . 1216حديث رقم  –المنتخب من مسند عبد بن حميد 3))
 .1384رقم حديث  –سنن الترمذى 4))
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ُكلِّ َأَيَودُّ َأَحُدُكْم َأْن َتُكوَن َلُه َجنٌَّة ِمْن َنِخيٍل َوَأْعَناٍب َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اِْلَْنَهاُر َلُه ِفيَها ِمْن )وقال تعالى:
يٌَّة ُضَعَفاُء َفَأَصاَبَها ِإْعَصاٌر ِفيِه َناٌر َفاْحَتَرَقْت َكَذِلَك ُيَبيُِّن اللَُّه َلكُ الثََّمَراِت َوَأصَ  ُم اْْلياِت َلَعلَُّكْم اَبُه اْلِكَبُر َوَلُه ُذرِّ

 .(2)َتَتَفكَُّروَن(
وقات الحروب فهذا أ،وخاصة فى البيئةالعمران البشرى الحفاظ على  فينهج نبيهم  وسار الصحابة على

بالحرص على البيئة ، وما  هقادة جيوش ىبوبكر الصديق الخليفة األول لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يوصأهو 
ا الناس ، قفوا أوصيكم بعشر ثناء توجههم للقتال :)يا أيهأ وجيشهبها من زرع وعمارة ، فقال للقائد أسامة بن زيد 

امرأة ، وال ْا,كبير   اْ ، والشيخاْ صغير تقتلوا طفاْل تغدروا ، وال تمثلوا، والوا ، والتغلا عنى : ال تخونوا وال هحفظو اف
إال لمأكلة ، وسوف تمرون  وال تذبحوا شاة وال بقرة وال بعيراْ وال تحقروه،وال تقطعوا شجرة مثمرة ،  والتعقروا نخالْ 

 .(3)أنفسهم له(الصوامع ،فدعوهم وما فرغوا  فيبأقوام قد فرغوا أنفسهم 
 أحياناْ  النبوى ، وتجبر ظروف الحربو  الربانيما يكون لها قواعد مخالفة لهذا النهج  أحياناإال أن الحروب 

ة على المدمر  البيئة بقصد أو بغير قصد, وتلقى بآثارها السلبية وظاللهاالعمران و لإلضرار بحد الطرفين أو كليهما أ
ا ورد فيمفيها,وسنولذلك كانت الحرب فى اإلسالم للضرورة القصوى وليست ترفْا أو رغبة  ، اإلنسان والبيئةعمارة 

ثارها واستمرت آ، وثار حولها جدل كبير  ،مباشراا  ضرراا البيئة العمران البشرى و التى أضرت ب يلى بعض الحروب
 . ئ على البيئةلتكون أمثلة ألثر الحروب الس ، فترة من الزمن

 هـ  4غزوة بنى النضير 

بهم فى دفع دية رجلين من بنى  نضير  يستعيناليهود بنى  هوسلم لحلفائ هالرسول صلى اهلل علي عندما توجه
عامر  قتلهما أحد الصحابة وهو عمرو بن أمية الضمرى ، ولكن اليهود _كدأبهم وسجيتهم على مدار 

رو بن جحاش ليطرح عليه صخرة من نتدبوا لذلك عم عليه وسلم ، واالتاريخ_ تآمروا لقتل الرسول صلى اهلل
كان يجلس الرسول صلى اهلل عليه وسلم بجواره، ولكن اهلل أوحى لنبيه بما تآمر عليه   الذيأعلى الجدار 

الذين  ةنتظار الصحاب، وعندما طال االيهود أنه ماض لقضاء حاجة اْ إلى المدينة، موهم اْ فمضى عائداليهود، 
مسلمة  ،ثم أرسل إليهم محمد بنفى تركهم، أعلمهم بخبر المؤامرة كانوا معه له عادوا إليه ليسألوه عن السبب

، ضتم العهد بما هممتم به من الغدربلده، فإنكم قد نقاخرجوا من إليكم أن  أرسلني ليقول لهم :)إن رسول اهلل
 .(4)(من رؤى بعد ذلك ضربت عنقهوقد أجلتهم عشرْا ، ف

                                                                                                                                                          
 .20 -17سورة القلم: آية  1))
 .266سورة البقرة: آية   2))
 .226ص 3ج –تاريخ الطبرى 3))
 .90ص 6ج -الروض األنف -, السهيلى150ص 1ج -إمتاع األسماع -, المقريزى114ص 1ج –سيرة ابن هشام  4))
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ن موكان ذلك بتحريض نخرج فليصنع ما بدا له.  بأنا ال فرد زعيمهم على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
، ا, واستمر الحصار خمسة عشر يومصحابه لحصارهمأبى فتوجه الرسول مع أالمنافقين بزعامة عبد اهلل بن 

 كانت نضيرالن مساكن بنى إ، إذ ة للدمار والتخريب أثناء الحصارعرض -بطبيعة الحال -وكانت البيئة
باإلضافة إلى كثرة النخيل المحيط بها. واستخدم اليهود حصونهم ونخيلهم فى رمى محاطة بالحصون 

قطع برسول ، فأمر الها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمالمسلمين بالنبال حتى وصل النبل إلى القبة التى يقيم ب
ن فيتحسرو الذين يعيشون عليه،  قتصادىانهم من المورد االحرم نخيلهم وحرقه ليحقق بذلك هدفين : األول

ن هلل باوتمرهم ، وما زادهم حسرة أن الذى قام بهذا الحرق والقطع عبد  بمحوالتهمعندما يرون النار تشتعل 
ذلك راحوا يطلبون من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن يبقى لهم على ل–بل إسالمه قحبر اليهود  -سالم 

لى عبارهم إج وبالتاليوالهدف الثانى هو كشف مواقعهم التى يتحصنون فيها أثناء القتال,  ، أبقاه لهمخيلهم فن
ل وضعها لهم المسلمون مقاب التيوقبلوا بالشروط  ، االستسالم, وهو ماحدث بالفعل بعد خمسة عشر يوما

 .-الحرب دواتأ -وماحملت إبلهم إال الحلقة ،  وأمانهم على دمائهم ، جالئهم سالمين

تعاليم اإلسالم والنبي صلى اهلل عليه وسلم بشأن احترام البيئة  ظر أن اليهود كانوا يعرفون جيداا ومن الملفت للن
والحفاظ عليها, وعمارة األرض, فقالوا للرسول صلى اهلل عليه وسلم عندما أمر بقطع النخيل: يامحمد قد كنت تنهى 

 (1)فما بال قطع النخل وتحريقها؟. ،  وتعيب على من صنعه، عن الفساد
ألنهم كانوا منهيين عن  ،وضاقت صدورهم به ،نفوسهم حرج من هذا الفعل فيكما أن بعض المسلمين دخل 

َما َقَطْعُتْم ِمْن )قوله: فيالتخريب والتحريق, فاحتاج هذا الفعل إلى بيان خاص من اهلل تعالى  فيمثل هذا االتجاه 
 .(2)وَها َقاِئَمًة َعَلى ُأُصوِلَها َفِبِإْذِن اللَِّه َوِلُيْخِزَي اْلَفاِسِقيَن(ِليَنٍة َأْو َتَرْكُتمُ 

اتلقى مولسنا هنا بصدد الدفاع عن هذا الفعل أو تأييده, ولكننا نريد أن نشير إلى أن ظروف الحرب غالبْا 
نما أراد فيبظاللها وآثارها على البيئة, ولم يكن هذا من جانب المسلمين فقط  لهم  ن يكوناليهود أ هذه الغزوة, وا 

لجالء من اا بحكم الرسول صلى اهلل عليه وسلم ، ووافقوا على و رضفعندما  ،  التدمير والتخريب في  نصيبهم أيضاا 
ما لغيظ ما قمة الحسرة واالمدينة ،قاموا بتخريب وتدمير بيوتهم وعمرانهم حتى ال يسكنها المسلمون بعدهم ، وهذ

م، 1979جوا منها بعد معاهدة الصلح سيناء منذ عدة سنوات عندما خر  في، ولعل هذا يذكرنا بما فعلوه محدث له
 ، ورفضوا قبول التعويضات حتى ال ينتفع بها المسلمون . قاموا بهدم مستعمراتهمف

البيئة  النضير على بنيتركتها غزوة  التيوقد قام الرسول صلى اهلل عليه وسلم والمسلمون بعالج اْلثار 
، لتعود هذه الديار بأفضل ه ما يمكن زرعه من القمح والشعير، وكان يزرع تحتوعمارة األرض، فأعاد غرس النخيل

                                                           
 .473ص 15ج -مفاتيح الغيب -, الفخر الرازى458ص 17ج –( تفسير األلوسى 1)
 .5ية  آ سورة الحشر:2))
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، ولتنتظر البيئة جراء هذا الحرب والحصار عاشته البيئة الذيثار التخريب والتدمير آولتمحى  ،  ما كانت عليه
 آخر يلقى بظالله عليها. حدثا

 
 بالد المغرب فيالمسلمين مع الكاهنة  روبح

أكثتتر استتتمرت حتتروب المستتلمين لفتتتح بتتالد المغتترب ستتبعين عامتتا تقريبتتا إال أن حتتروبهم  متتع الكاهنتتة كانتتت 
 مراحل هذه الحروب تأثيرا على البيئة وأشدها ضررا  عليها. 

ي م رأ692هت/73لزبير سنة الملك بن مروان بعد القضاء على عبداهلل بن ا ستقر أمر الخالفة لعبدبعد أن اف
بن  أن يواصل الفتوحات اإلسالمية في بالد المغرب، وتثبيت أقدام المسلمين في إفريقية، وخاصة أن استشهاد عقبة

يفتة األذهتان، ولتم يغتب عتن بتال أشتراف المستلمين، التذين كتانوا يطتالبون الخل متا زال متاثالا فتي بن قتيس وزهير نافع
 إفريقية من يسد ثغرها، ويصلح أمرها.إلى  دائماا بأن يرسل

واختار الخليفة رجتالا متن خيترة رجتال بنتي أميتة، وهتو حستان بتن النعمتان الغستاني، وجعلته علتى رأس جتيش 
متتن أربعتتين ألتتف رجتتل، وأطلتتق يتتده فتتي أمتتوال الدولتتة بمصتتر لينفتتق منهتتا علتتى حملتتته، ممتتا يتتدل علتتى عتتزم الخليفتتة 

 .(1)بالد اإلسالم السيطرة على بالد المغرب، وضمها إلى
م فأصتتلح شتتؤونها وشتتؤون 693هتتت/74وستتار حستتان بجيشتته إلتتى مصتتر، ومنهتتا إلتتى القيتتروان فوصتتلها ستتنة 

ن المستلمين بهتتا، واتختذها مركتتزاا لعملياتتته العستكرية، ووضتتع حستتان خطتته العستتكرية التتي تقتتوم علتتى لقتاء أعدائتته متت
رعة عد اْلخر قبل أن يتكتلوا ضده، وذلك يستدعى منته ستالروم والبربر منفردين حتى يسهل القضاء عليهم، واحداا ب

 الهجوم على أحد الطرفين قبل أن يستنجد باْلخر، ويصل لمساعدته.
واستتتتقر رأيتتته علتتتى أن يبتتتدأ بتتتالروم البيتتتزنطيين ليقضتتتى علتتتي كتتتل أثتتتر لهتتتم فتتتي إفريقيتتتة، وكانتتتت عاصتتتمتهم 

ى إفريقيتتة، فستتار إلتتيهم، ووقتتع بيتتنهم قتتتال شتتديد قرطاجنتتة بإفريقيتتة، وبهتتا جمتتع كبيتتر متتن التتروم وحلفتتائهم متتن نصتتار 
متن نجتا متنهم إلتى متراكبهم انتهي بهزيمة الروم، واقتحم المسلمون المدينة بعد أن أسروا الكثير من البيزنطيين، وفر 

 .(2)، فحملتهم إلى صقليةفي البحر
تعتود مراكتب التروم إلتى رأي حسان أن يخرب الميناء حتتى ال  هذه الحرب على البيئة فقد أضرارهنا بدأت و 

البالد مرة أخرى، وبذلك يكون قد قضتى علتى كتل أمتل للبيتزنطيين فتي العتودة إلتى إفريقيتة عتن طريتق قرطاجنتة، ثتم 
رج ، وبهتذا أختاتتبع فلولهم في المدن الساحلية غرب إفريقية، فاستولي على بنتزرت وبونتة وباجتة، وطترد التروم منهمت

 صر البيزنطي.وهو العن مهمًّا اا من الميدان عنصر 
منهم تعرف بالكاهنة من قبيلة جراوة الزناتيتة، منتهتزين ضتعف موقتف  ربر قد التفوا حول قيادة امرأةوكان الب

المسلمين فتي إفريقيتة بعتد استشتهاد زهيتر بتن قتيس، وأختذت تطالتب بتدم كستيلة، وتتدعو لطترد المستلمين متن التبالد، 
 .(3)وتبعها جمع كبير من البربر

حسان جنده بعض الوقت نهض للقضاء على مقاومة البربتر، ولتم تكتن لديته أخبتار كافيتة عتن وبعد أن أراح 

                                                           
 .43ص –في تاريخ المغرب واألندلس  –العبادي أحمد مختار ( د. 1)
 .1572ص 1ج –العبر  –( ابن خلدون 2)
 .61ص -تاريخ شمال افريقيا –( الثعالبي 3)
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الكاهنتتتة وأتباعهتتتا، إذ كتتتان يظتتتن أن إخضتتتاعهم لتتتن يكلفتتته إال عنتتتاءاا قلتتتيالا، ولكتتتن الكاهنتتتة كانتتتت ذا دهتتتاء وكياستتتة 
 نة.وتدبير، ولها زعامة روحية على البربر الدعائها التكهن بالغيب، ولذلك لقبت بالكاه

عنتدما بلغهتا تقتدم حستان ف، خالل هذه المرحلة متن الحتروب والعمران هنا قامت الكاهنة بأكبر تدمير للبيئة و 
بجنتتده إليهتتا أمتترت بتخريتتب األرض فتتي طتتريقهم، فقطعتتت األشتتجار، وخربتتت التتزروع، وهتتدمت قلعتتة باغايتتة حتتتى ال 

لقتالهتا، ودارت بيتنهم المعركتة فتي أحتواز جبتال يعتصم بهتا المستلمون، إال أن هتذا لتم يتثن حستان وجنتده عتن التقتدم 
األوراس، بتتتالقرب متتتن موضتتتع استشتتتهاد عقبتتتة بتتتن نتتتافع، فتتتي مكتتتان يستتتمى وادي نهتتتر بلتتتي، وتكتتتاثر البربتتتر علتتتى 
المستلمين، وقتلتتوا متتنهم عتتدداا كبيتتراا، وانتهتتت المعركتتة بهزيمتتة المستتلمين، وانستتحاب حستتان بمتتن تبقتتي معتته إلتتى إقلتتيم 

 .(1)د من أشراف العرب في أسر الكاهنةبرقة، بينما وقع عد
وبتذلك فقتتد العتترب إفريقيتتة للمترة الثالثتتة فتتي نحتتو عشتر ستتنوات، متترة بعتتد استشتهاد عقبتتة، ومتترة بعتتد استشتتهاد 
زهير بن قيس، ومرة بعد هزيمة حسان على يد الكاهنة، ولو حدث هذا األمر مع قوم غير المسلمين النصترفوا عتن 

د تكبدوا في سبيلها خستائر فادحتة وهتزائم شتديدة، واستشتهد آالف متن خيترة المجاهتدين، إفريقية آيسين من فتحها، فق
ولكتن المستلمين فتي هتذا العصتر كتانوا رجتاالا ذوى إيمتان وقتوة وبستالة وحتزم وعتزم، ومتا كانتت الخستائر وال األهتتوال 

عالء شأنه  .(2)لتردهم عما قصدوا إليه من نشر دينهم وا 
صتترار عنتتد المستتلمين، فتتأرادت أن تفقتتدهم األمتتل فتتي إفريقيتتة والمغتترب، فقامتتت وكانتتت الكاهنتتة تعلتتم هتتذا اإل

بتخريب البالد وقطع األشجار فتي مستاحات كبيترة، وأمترت بهتدم الحصتون، حتتى قيتل إنهتا خربتت مستيرة ألفتي ميتل 
 .(3)يسوا منهاآظناا منها أن العرب يقصدون المغانم واألسالب، فإذا وجدوا األرض خراباا 

انوا هذه السياسة أثارت الرعب والفتزع بتين ستكان التبالد وخاصتة البربتر البترانس المستتقرين، والتذين كتإال أن 
فتتي ختتالف وصتتراع دائتتم متتع البربتتر البتتتر )البتتدو( التتذين يناصتترون الكاهنتتة، ووصتتلت هتتذه األخبتتار إلتتى حستتان بتتن 

 النعمان الذي سره بطبيعة الحال هذا الصراع، ألن فيه إضعاف للبربر.
أرستل حستتان إلتى الخليفتتة عبتدالملك بتن متتروان فتي دمشتتق يبلغته بمتا حتتدث، وينتظتر جوابتته فتي المكتتان وقتد 

م، وانضتم 698هتت/79الذي يقيم فيه قرب برقة، وأصبح يعترف بقصتور حستان، فأرستل الخليفتة إليته اإلمتدادات ستنة 
ستان العيتون فتي إفريقيتة، يتعترف ح إليه بعض البربر الذين اعتنقوا اإلسالم، أو المتذمرين من سياسة الكاهنة، وبتث

 .(4)على أماكن تجمع البربر وقواتهم، فأخبروه بتفرق البربر، واختالل نظامهم ابه
ولما وقف حسان على هذه األخبار تأهب للزحف، وسار بجيشه للقاء الكاهنة وجيوشها، فتالتقي بهتم بتالقرب 

أنتتته الفنتتتاء، وانجلتتتت المعركتتتة عتتتن انتصتتتار  متتتن صتتتفاقس، واشتتتتد بينهمتتتا القتتتتال، وعظتتتم التتتبالء حتتتتى ظتتتن النتتتاس
المسلمين، وهزيمة الكاهنة، ففرت بقواتها إلى المغرب األوسط، وتحصنت بمواطن قبيلتها جراوة فتي جبتال األوراس، 
وطاردهتتا حستتان بجيشتته، وكتتان اللقتتاء الحاستتم بينهمتتا فتتي مكتتان يعتترف ببئتتر الكاهنتتة فتتي جبتتال األوراس، وانتصتتر 

 .(5)اهنة وعدد كبير من قواتها، وتفرق من بقي منهم في الجبالالمسلمون، وقتلت الك
البطريق يوحنا، ونزلت قواته  وانتهز الروم الصراع بين المسلمين والبربر، وأرسلوا إلى إفريقية أسطوالا برئاسة

                                                           
 .25ص -( الرقيق القيرواني 1)
 .102ص –تاريخ المغرب  –( د. حسين مؤنس 2)
 .709ص 1ج –الكامل  –( ابن األثير 3)
 .74ص –( الثعالبي 4)
 .141ص 1ج -تاريخ المغرب  فيالوسيط –، د. عبدالهادي التازي 1572ص 1ج –العبر  –( ابن خلدون 5)
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واقتحمهتا، في مدينة قرطاجنة حيث فاجأت الحامية اإلسالمية فقتلتها، واستردت المدينة، فاتجه إليها حستان بجيشته 
 .(1)ففر البيزنطيون في مراكبهم

عمتتان أن يقضتتى علتتى رأي حستتان بتتن النحتتدث تتتدمير آختتر للبيئتتة ولكتتن متتن جانتتب المستتلمين حيتتث وهنتتا 
نهائيتتاا حتتتى ال يعتتود التتروم إليهتتا متترة أختترى، فخربهتتا تمامتتاا، وقطتتع القنتتاة التتتي توصتتل المتتاء إليهتتا،  قرطاجنتتة قضتتاء

 ببناء مدينة تونس التي ستحل محلها، وتصبح من أهم المواني اإلسالمية في البحتر ولكنه عوض إفريقية عنها خيراا 
 .(2)المتوسط
تتا ، هنتتا نالحتتظ أمتترا و  وهتتو أنتته كلمتتا فرضتتت ظتتروف الحتترب علتتى المستتلمين القيتتام بتتتدمير لمدينتتة أو  مهمًّ

عتادة بنتاء المدينتة التتى دمترت,أو ، بزراعتة متا ختربتخريب لتزرع قتاموا بعتد الحترب   أو مستاعدة أهلته علتى ذلتك, وا 
 بناء مدينة بدال منها.

ومن حرص المسلمين فى هذه الحرب علتى إعتادة تعميتر األرض وزراعتهتا, وتعتويض أهلهتا ممتا حتدث لهتم 
عتتادلزر  نطيين علتتى الفالحتتين متتن أهتتل التتبالدز بتوزيتتع أراضتتي البيتتحستتان بتتن النعمتتان قتتام علتتى يتتد الكاهنتتة  ة اعتهتتا وا 

وهتتتذه ، وتنظتتتيم الختتتراج، وتعريتتتب التتتدواوين، وأعطتتتي للبربتتتر حتتتق المستتتاواة الكاملتتتة متتتع العتتترب، العمتتتران إلتتتى التتتبالد
ختتذ إلتتى إقبتتال البربتتر علتتى اعتنتتاق اإلستتالم، وانتشتتار اللغتتة العربيتتة التتتي تعلمهتتا الشتتعب المغربتتي لأالسياستتة أدت 

 بأسباب الحضارة اإلسالمية.
سياسته الحستنة فتي بتالد المغترب، فقتد أصتبح ضتمن قواتته إلتى جانتب العترب اثنتا عشتر  وجني حسان ثمار

ولذلك عهد حسان إلتى ثالثتة عشتر فقيهتاا متن التتابعين  ؛  من البربر، وهذا يعني دخولهم مع أسرهم في اإلسالم اا ألف
ت والتقاليتد العربيتة، عرب العتادابتعليمهم القترآن وأصتول اإلستالم، وتعلتيمهم اللغتة العربيتة، كمتا علمهتم اختتالطهم بتال

 .(3)حسان بن النعمان أول من أعطى المغرب طابعاا عربياا إسالمياا  دوبذلك يع
 م817هـ/ 202بقرطبة  (4)ثورة أهل الربض

عنتدما شهدت هذه الثورة تخريتب وتتدمير للبيئتة والعمتران فتى بتالد األنتدلس وخاصتة فتى قرطبتة وضتواحيها, ف
ي وجتد نفتتوذ الفقهتاء كبيتراا، وعظتم شتأنهم فتت م(796هتت)180ستنة  األنتدلس فتي  مقاليتد اإلمتتارةبتن هشتام تتولى الحكتم 

م أبيته، ، فحاول الحكم أن يقيد سلطتهم، وينتزع منهم بعض ما كانوا يتمتعون به في أيتا حدودهم بيه، وتجاوزواأأيام 
ن ن دولتته، فتانقلبوا عليته، وستخطوا متولم يعد يستشيرهم في أمور الدولة لكف أيتديهم عتن التتدخل فتي شتئونه، وشتئو 

ن تصتترفاته، واتهمتتوه بكثيتتر متتن الصتتفات الستتيئة مثتتل الفستتق والفجتتور، وبتتالغوا فتتي ذلتتك إلثتتارة النتتاس عليتته، مستتتغلي
 نفوذهم الروحى، وقربهم من الناس.

ستنة  عزل األمير والغدر بتهلفي مؤامرة  ولم يتوقف األمر عند مجرد تحريض الناس بل شارك بعض الفقهاء
ر، وأبوكعتتب بتتن وقتتتلهم، ومتتنهم الفقيتته يحيتتى بتتن مضتت م ولكتتن انكشتتفت المتتؤامرة، وتتتم القتتبض علتتيهم،805هتتت/ 189

                                                           
 .175ص -فتوح مصر والمغرب–( ابن عبدالحكم 1)
 .35ص 1ج -البيان المغرب–( ابن عذاري 2)
 .43ص 1ج -( ابن عذاري 3)
وكتان يقتع جنتوب قرطبتة فتي الضتفة األخترى متن نهتر التوادي الكبيتر، وعنتدما ( الربض كلمة عامة تعني الضاحية أو الحتي، 4)

هتتال بالستتكان متتن آ متتتد العمتتران إليتته، وأصتتبحاضتتها، بأربا بنتتاء الحستتر علتتى النهتتر ليتتربط قرطبتتةر هشتتام الرضتتا يتتأعتتاد األم
 .121ص – ىدالعبامختلف الطوائف.د.
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 .(1)عبدالبر، وموسى بن سالم الخوالني وغيرهم
دت هذه الحادثتة الجفتاء بتين األميتر والفقهتاء ومتن معهتم متن النتاس، وخاصتة ستكان حتي التربض جنتوب زاو 

التتذين يحستتون بتتالظلم لعتتدم مشتتاركتهم فتتي الستتلطة،  )أى متتن أب عربتتى وأم أستتبانية( المولتتدينقرطبتتة، وكتتانوا متتن 
مثتتل إستتناده بعتتض الشتتئون الماليتتة  ، إلثتتارة النتتاس ضتتده ، وأختتذوا يتربصتتون بتتاألمير ويحستتبون عليتته كتتل تصتترف

باستية ومتن بعتدها الفاطميتة وجمع المغارم ألحد المعاهدين النصارى باألندلس، فأنكروا عليه ذلك مع أن الخالفة الع
يريتدون الفي مصر كانوا يستعينون عادة بأهل الذمة من اليهود والنصارى في الدواوين المالية، ولكتن الفقهتاء هنتاك 

 .(2)أن يتركوا أي عمل لأمير دون استخدامه في إثارة الناس عليه
هتتت/ 202ستتنة  الكبتترىبثتتورتهم وأدى هتتذا االحتقتتان والشتتحن المستتتمر ألهتتل التتربض ضتتد األميتتر إلتتى قيتتامهم 

أن جنتدياا  هوستهم، وملخصتالمخزون فتي نف لشرارة التي أشعلت مستودع الغضبم بسبب حادث بسيط، ولكنه ا818
ليصتلح ستيفه، فتباطتأ فتي إصتالحه، وحتدث ختالف بينهمتا لتم يلبتث  ضالترب بحتيمن حرس األمير ذهب إلى حداد 

فجترت بتراكين نل غضب أهتل التربض، واجلت مراغسيفه وقتل الحداد، ف الجنديأن تطور إلى جدال عنيف، فاستل 
، وأغلقتتتوا المتتتتاجر الجنتتتديكتتتراهيتهم لأميتتتر، وكأنمتتتا كتتتانوا ينتظتتترون مثتتتل هتتتذا الحتتتدث، فهبتتتوا متتترة واحتتتدة، وقتلتتتوا 

، تحامته، ثم حاصتروا القصتر يريتدون اقوالحوانيت، واتجهوا إلى قصر اإلمارة عبر الجسر، وهم يهتفون بخلع األمير
 .(3)عن ذلك الحادث المسئولوقتل األمير باعتباره 

عبتتدالكريم بتتن همتتا متتن أعظتتم القتتادة  انوتحصتتن األمويتتون وأتبتتاعهم فتتي القصتتر، وتتتولي التتدفاع عتتنهم قائتتد
د أعصتابه، وقابتل النبتأ بكتل هتدوء، فقتعبدالواحد، وفطيس بن سليمان، بينما أظهر األمير الحكم شجاعة نادرة، فلم ي

لطلتب، وكتان ينتظتر أن الخادم بأن يحضر له قارورة الغالية وهي عطر ليتطيتب بته، فتدهش الختادم متن هتذا اوأمر 
؟ فقتال لته األميتر: استكت ال أم لتك، هتذا يتوم ستيديه ستالحاا أو درعتاا، وقتال لته: أهتذا يتوم طيتب يتا يطلب منته ستيد

 .(4)م من بين رؤوس من يقتل معهنفسي فيه على الموت أو الظفر بعدوي، فأردت أن يعرف رأس الحك توطن
وكان البد للحكم في مثتل هتذا الموقتف أن يلجتأ إلتى ذكائته ودهائته، فاستتدعي قائتدين متن خيترة رجالته التذين 
ستحاق بتن المنتذر، ومعهمتا  يثق فيهم، وهما ابتن عمته عبيتداهلل بتن عبتداهلل البلنستي المعتروف بصتاحب الصتوائف، وا 

شتتعال النتتار فيتته، ونجتتح الجنتتد فتتي عبتتور فرقتتة متتن الجنتتد، وطلتتب متتنهم االجتهتتا د فتتي شتتق طتتريقهم إلتتى التتربض، وا 
النهتتر، والثتتوار ال يشتتعرون بهتتم الشتتتغالهم بالقتتتال، وأشتتعلوا النتتار فتتي التتربض، فلمتتا رأي الثتتوار النتتار مشتتتعلة فتتي 

ن أمتامهم، وتلقتاهم ، عادوا مهرولين بدون نظام إلنقاذ ذويهم وأموالهم، فأخذتهم السيوف موحدائقهم بيوتهم ومتاجرهم
متن رؤوس الفتنتة، فقتلتوا وصتلبوا علتى  ثالثمائتةحرس القصر من خلفهم، فقتلوا منهم عدداا كبيتراا، وتتم القتبض علتى 

 .(5)نهر الوادي الكبير صفاا واحداا من المرجع إلى المصارة
ى األمير بتأال بعض الوزراء عل صاحوا بالطاعة وطلب األمان، فأشاروعندما استحر القتل في أهل الربض 

والمحستتن، فأختتذ بتترأي متتن أشتتار  المستتيءيقبتتل ذلتتك متتنهم، وأشتتار بعضتتهم إلتتى قبتتول ذلتتك متتنهم، وقتتال: إن متتنهم 

                                                           
 .270ص 1ج –نفح الطيب  –، المقري 71ص –( ابن عذارى 1)
 .15ص –أعمال األعالم  –( ابن الخطيب 2)
 تحقيق الدكتور حسين مؤنس. 44ص –الحلة السيراء  –، ابن األبار 123ص – د. العبادى( 3)
 .119ص –( أخبار مجموعة 4)
 .77ص –( ابن عذارى 5)
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 .(1)بالصفح عنهم، ولكنه طلب منهم الخروج من قرطبة بل ومن األندلس
انته بأكملته وخرابته متن ستكانه وعمر  حيتدمير  فيفكانت سببا ، وهكذا كان لهذه الثورة أثر كبير على البيئة 

 وزراعاته.
وقد فر عدد كبير من الثائرين في بالد األندلس، فعزم الحكم على تتبعهم وقتلهم لعدم إثارة الفتن في مناطق 

ف عتنهم، وطلتتب متتن والتته عتتدم التعتترض و عتنهم، وذكتتره صتتنع اهلل فتيهم، فكتته بعتض أصتتحابه بتتالعفحأخترى، فنصتت
لهم وحرمهم، فتفرقوا في جميع أهل األندلس، وانتهت مقاومتهم، وأمر الحكم بهدم الربض لهم، وعف الحكم عن أموا
ولتم يجترؤ أحتد متن خلفائته علتى إقامتة مبتان وهذا ماخفف من آثار هتذه الثتورة علتى البيئتة, وحرث أرضه وزراعتها، 

 .(2)بسبب ذلك ىم الربضفي هذه المنطقة حتى أواخر القرن الرابع الهجري تنفيذاا لوصيته، وأطلق عليه الحك
وغادر عدد كبير من الربضيين األندلس، فذهب بعضهم إلى بالد المغرب، ونزلتوا بمدينتة فتاس التتي أسستها 

، وأطلق على المنطقة التي م811هت/ 196إدريس بن إدريس بن عبداهلل بن الحسن أمير األدارسة في المغرب سنة 
نافستتات متتع موات و اضتتيين غلبتتت علتتيهم، ودخلتتوا فتتي عتتدباع الر بهتتا فتتي فتتاس عتتدوة األندلستتيين، ولكتتن طبتت أقتتاموا

 .(3)ندمجا وصارا شعباا واحداا ، حتى االقرويين، استمرت فترة طويلة
،وكانت أحتتتوال مصتتتر حينتتتذاك مضتتتطربة، اإلستتتكندريةواتجتته الفريتتتق اْلختتتر متتتن الرضتتتيين بحتتتراا إلتتى مدينتتتة 
والمتأمون علتى الخالفتة، وانشتغالهما عتن مصتر، فتانتهز والثورات مشتعلة في كل مكتان بستبب الصتراع بتين األمتين 

ة استتتمرت أكثتتر متتن عشتتر ستتنوات الربضتيون الفرصتتة، وستتيطروا علتتى اإلستتكندرية وأسستتوا بهتتا إمتارة أندلستتية مستتتقل
ة األمتتتتور إلتتتتى نصتتتتابها ستتتتنة تتب األمتتتتر للمتتتتأمون، فأرستتتتل قائتتتتده عبتتتتداهلل بتتتتن طتتتتاهر إلتتتتى مصتتتتر إلعتتتتادحتتتتتى استتتت

حتتى طلبتوا األمتان فأجتابهم علتى  ,ر األمتن فتي الفستطاط توجته إلتى اإلستكندرية فحاصترهام، وبعد إقرا828هت/212
ش )كريت( فسيطروا عليها، وأسسوا بها دولتة لهتم استتمرت طقريإية، فاتجهوا بمراكبهم إلى جزيرة أن يتركوا اإلسكندر 

ينتة الخنتدق، حتتتى قضتى علتتى مائتة وخمستة وثالثتتين ستنة، ونشتروا فيهتتا اإلستالم، وبنتوا فيهتتا قاعتدة لحكمهتم هتتي مد
 .(4)م960هت/ 349دولتهم اإلمبراطور البيزنطي رومانوس الثاني سنة 

ولعتتل متتا حتتدث بعتتد ثتتورة أهتتل التتربض بقرطبتتة يوضتتح لنتتا طبيعتتة هتتؤالء الستتكان المشتتاغبة، واعتيتتادهم علتتى 
ثارة الفتن، وهو ما حدث  نته لتم إعتذارى بقولته: )ا، حتتى وصتفهم ابتن هم في كل منطقة نزلتوا بهتمنالعنف والشغب وا 

 .(5)وتغلبوا عليها، واستوطنوها على قهر من أهلها(  طائفة بناحية من نواحي الدنيا إاليخرج منهم 
ولعتل  ،  ومن خالل هذه النماذج نرى أن الحروب تترك أثرها السيئ على البيئة ستواء بقصتد أو بغيتر قصتد
هتو متا و  ،  هذه اْلثار زادت فى العصر الحديث بعد التوصل ألسلحة الدمار الشامل التى تدمر البيئة تدميراا شامالا 

ه وهتتذا متتا يجعلنتتا نطالتتب المنظمتتات والهيئتتات الدوليتتة بتحتتريم استتتخدام هتتذ ،  عانتتت منتته بعتتض التتبالد مثتتل اليابتتان
 ونشر ثقافة السالم فى العالم. ،  األسلحة

  ولى التوفيقواهلل
                                                           

 .69ص –( ابن القوطية 1)
 .123ص – ، د. العبادى77ص –( ابن عذارى 2)
 وما بعدها. 40ص– روض القرطاس –( ابن أبي زرع 3)
مبراطوريتتة التتروم  –( د. إبتتراهيم العتتدوي 4) تتتاريخ  –م(. د. الستتيد ستتالم 1958)القتتاهرة  110، 107ص –الدولتتة اإلستتالمية وا 

 م(.1982وما بعدها )اإلسكندرية  138ص –اإلسكندرية وحضارتها في العصر اإلسالمي 
 .77ص –( البيان المغرب 5)


