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Abstract 

 

The article tries to study the historical texts that dealt with the 

character of the barbarian Queen Tahia, known as the priestess, 

which sparked widespread controversy during the Islamic 

conquest, how did she reach the ruling? And the reasons for 

fighting the army of Hassan bin Nu'man? And its sabotage of the 

countries of the Maghreb by pursuing a policy of scorched earth? 

The problem of the number of the Queen’s children, who are 

three for some, and for the others two? And their fate in the end, 

did they convert to Islam or were they killed in battle? And the 
issue of adopting a son and his brotherhood with her children? 

After going back to the most important sources and examining 

the historical texts that dealt with the subject and comparing 

them with each other, I concluded that: Most of those stories 

about Queen Tehya are closer to superstition than to historical 

truth, and were recorded after about a century and a half of the 

historical incidents, and that their owners were not honest and 

objective Scientific, they drew their information about people 

who did not live with the event but transmitted it orally, and the 

purpose of their stories was to try to polish the image of the 

conquering Umayyad army and reduce the resistance of the 

Moroccan queen, especially as she managed to inflict heavy 

losses on Hassan’s army and forced him to retreat to Cyrenaica, 

Libya. More importantly, the latter did not bother to send 
reassuring messages to the queen explaining to her the noble 

mission that he came for, which is spreading Islam in the 

countries of the Maghreb, and then resistance to Hassan's death 

was not a rejection of the Islamic religion as much as it was in 

defense of the land and the homeland. 
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قراءة جديدة للروايات التاريخية حهل حكم الطلكة البربرية )الكاهظة( ومقاومتها 
 جيش الفتح اإلسالمي بقيادة حدان ابن الظعطان

 م(839-856/هـ93-47)
 

 2 أحطد جاليلي
 

 ملخص
 

يحاول السقال دراسة الشرػص التاريخية التي تشاولت شخرية السمكة البخبخية تيييا السعخوفة باسع الكاىشة 
وأسباب محاربتيا جير حدان  الحكع؟التي أثارت ججاًل واسعًا أثشاء الفتح اإلسبلمي، كيف وصػلت إلى 

واشكالية عجد أبشاء السمكة الحيغ  السحخوقة؟وتخخيبيا ببلد السغخب باتباعيا سياسة األرض  الشعسان؟بغ ا
قتمػا في  اإلسبلم أمومريخىع في األخيخ، ىل اعتشقػا  اثشان؟ىع عشج البعس ثبلثة وعشج األخخيغ 

 أبشائيا؟وقزية تبشي ولج ومؤاخاتو مع  السعخكة؟
شرػص التاريخية التي تشاولت السػضػع ومقارنتيا ببعزيا وبعج الخجػع إلى أىع السرادر وتسحيز ال

البعس تػصمت إلى أن: أغمب تمظ الخوايات عغ السمكة تيييا ىي أقخب إلى الخخافة مشيا إلى الحقيقة 
التاريخية، ُدونت بعج مخور حػالي قخن ونرف مغ وقػع الحػادث التاريخية، وأن أصحابيا لع يتحمػا 

مسية، استقػا معمػماتيع عغ أشخاص لع يعايذػا الحجث بل تشاقمػه شفاىيتا، باألمانة والسػضػعية الع
والغخض مغ رواياتيع ىػ محاولة تمسيع صػرة الجير األمػي الفاتح والتقميل مغ مقاومة السمكة السغخبية، 

ن خاصة أنيا تسكشت تكبيج جير حدان خدائخ فادحة واضصختو لمتخاجع إلى بخقة بميبيا، واألىع مغ ذلظ أ
ىحا األخيخ لع يكمف نفدو بعث رسائل تصسيشيو لمسمكة يذخح ليا السيسة الشبيمة التي جاء مغ أجميا وىي 
نذخ اإلسبلم بببلد السغخب، ومغ ثع فسقاومة تيييا لحدان لع تكغ رفزًا لمجيغ اإلسبلمي بقجر ما كانت 

 .دفاعًا عغ األرض والػشغ
 

 .تخخيب إفخيقيا ،السقاومة ،حدان بغ الشعسان ،الكاىشة ،تيييا الكلطات الطفتاحية:
 

 الطقدمة
إن تاريخ السمكة البخبخية تيييا السعخوفة باسع )الكاىشة( التي كانت تحكع ببلد السغخب أثشاء فتخة الفتػح 
اإلسبلمية قج ارتبط في السرادر والسخاجع التاريخية بعجة إشكاالت، مشيا: ىل مرصمح الكاىشة ىػ اسسيا 

وأن اسسيا الحقيقي ىػ شيء أخخ. وكيف  ما؟م اسع ُأشمق عمييا مغ شخف الخواة لتخسيخ صػرة الحقيقي أ
وإشكالية أبشائيا الحيغ كانػا  السغخب؟ببلد  البخبخ فيوصمت لمحكع وأصبحت ممكة يشقاد ألوامخىا أغمب قبائل 

ثبلثة ثع أصبحػا اثشان فقط دون اإلشارة إلى مريخ االبغ الثالث، وإشكالية السؤاخاة مع قيذ البمػي، 
وانزساميسا إلى القائج حدان بغ الشعسان واعتشاقيسا اإلسبلم ومحاربتيسا والجتيسا وقػميسا مع الجير 
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عاما(،  127يػش الفتح األمػي وىي تبمغ مغ العسخ عتيا )اإلسبلمي، وكحي اشكالية مقاومة السمكة ج
وقزية تخخيب وإحخاق إفخيقية كي تثشي الفاتحيغ العخب االستيبلء عمييا، فكانت الشتائج عكدية، فقج غزب 
عمييا أنرارىا ورعاياىا مغ البخبخ وكفػا عغ دعسيا وتخكػىا تػاجو مريخىا السحتػم لػحجىا، ثع َتمقى حتفيا 

كة عمى يج القائج حدان، وبحلظ رجعت سياسة األرض السحخوقة عمى السمكة بالػيبلت. وقج ركدت في السعخ 
السرادر العخبية السذخقية مشيا والسغخبية عمى التخويج ليحه الخواية بالحات لتعصيشا انصباعًا بعجم رجاحة 

جيػش، وقج تشاقل السؤرخػن عقل الكاىشة وحسقيا وسػء ترخفيا وعجم كفاءتيا في السجال الدياسي وقيادة ال
 .السغاربة تمظ الخوايات دون تسحيريا كأنيا حقيقة مدمسة ال ججال فييا وال يكتشفيا الذظ

مغ ىحا السشصمق جاءت فكختي إلعادة قخاءة الخوايات التاريخية التي يتخمميا الغسػض ودراستيا دراسة نقجية 
 .صقية ومػضػعية ال يتخمميا الذظلمخخوج بشتائج مش

حكع الكاىشة وفق  عسمت في ىحه الػرقة البحثية عمى معالجة بعس اإلشكاالت حػل :كالية البحثإش .1
 :العشاصخ األتية

 ؟تعخيف السمكة تيييا )الكاىشة( ومعتقجىا . أ
 ؟شخيقة وصػل تيييا إلى عخش السسمكة البخبخ . ب
 ؟إشكالية أبشاء تيييا . ت
 ؟السرادر التاريخيةأسباب محاربتيا الجير األمػي ورواية األرض السحخوقة في  . ث
 ؟مريخ السمكة تيييا . ج

 
 )الكاهظة( تعريف الطلكة تيهيا :أولا 

 :شكالية تدوين األحداثإ .1
إن السرادر التاريخية الستخررة التي رجعت إلييا وتشاولت الفتح االسبلمي لببلد السغخب كانت شحيحة 

تسجني بسعمػمات تذفي الغميل، ومعطع  حػل السمكة البخبخية "تيييا" التي رّوجت ليا تحت اسع "الكاىشة"، ولع
الخوايات التي ساقتيا كانت تبتعج عغ الحقيقة التاريخية وتقتخب لؤلسصػرة، والشّز األول الحي وصمشا عغ 

م(، وضل مغ جاء بعجه ُيكخر نفذ 747-823/ىـ207-130ىحه السمكة ىػ لمسؤرخ السذخقي الػاقجي )
، وربسا يعػد ذلظ التحخيف إلى قمة 3يجة كل البعج عغ الحقيقةفات البعالسعمػمات مع بعس الفػارق واإلضا

السعمػمات عغ ببلد السغخب لجى السؤرخيغ خاصة السذارقة مشيا، وكحا عجم ىزع تمظ السرادر انيدام 
الجير اإلسبلمي أمام جير بخبخي تقػده امخأة، وكحلظ عجم َتّعُػد تمظ السرادر العخبية حكع السخأة لقػميا 

العام، بالخغع مغ أن الشساذج عغ حكع السخأة في تاريخ العخب عجيجة، واعتبلئيا السشاصب العميا في الذأن 
مغ بيشيا حكع ممكة سبأ لقػميا وحكع زنػبيا. والذيء األخخ ىػ تخكيد السرادر عمى سػء الدياسة التي 

)تصبيق سياسة  ،انتيجتيا السمكة تيييا في حكسيا مغ خبلل الجػر عمى رعيتيا وتخخيبيا ببلد السغخب
 (.سحخوقةاألرض ال
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وقبل تقجيع صػرة تعخيفية لمكاىشة يسكغ التشػيو إلى نقصة أساسية وىي أن أحجاث الػقائع الحخبية التي كانت 
م، أي 693-658بيغ السمكة مػضػع الجراسة والجير األمػي بقيادة حدان ابغ الشعسان جخت ما بيغ: 

الثامغ /قائع تأخخ إلى القخن الثاني اليجخي الدابع السيبلدي، أما تجويغ تمظ الػ /أواخخ القخن األول اليجخي 
السيبلدي، أي بعج مخور حػالى قخن ونرف مغ وقػع األحجاث، وىػ دليل عمى أّن تمظ الػقائع ضّمت ُتخوى 
شفييا، ليأتي السجونػن في ما بعج فيختاروا مشيا ما يتبلءم مع رؤى الدمصتيغ الجيشية والدياسية مغ تسجيج 

ألمػي، باعتبارىا فتػحات مجيجة مغ جية، ومحاولة الحط مغ شأن كل معتخض لػاقع التػسع العدكخي ا
عمى التػّسع وتقجيسو في صػرة نسصية تحّط مغ قجره، باعتباره معارضًا لخسالة سساوية، وىحا شكل مغ 

 .4أشكال الحخب الشفدية التي كثيخًا ما نججىا تديخ جشبا إلى جشب مع كل تػسع عدكخي عبخ التاريخ
 :لحقيقي للطلكةالسم ا .2

مرجر دون تاريخ الفتػحات في ببلد  م( أول823-747/ىـ207-130يعتبخ السؤرخ السذخقي الػاقجي)
السغخب، وقج أحجع عغ مجنا بأي معمػمات عغ اسع السمكة البخبخية الحقيقي سػى أنيا "الكاىشة". وىل ىحا 

عمى حج  والكيانة؟أم لقب ُأْشِمق عمييا لسسارستيا الدحخ والذعػذة  لمسمكة؟السرصمح ىػ االسع الحقيقي 
 .زعع بعس السرادر التاريخية

عغ الػاقجي،  -الحي يعتبخ رائج السؤرخيغ السغاربة  -ىـ( 257-187) ولع يختمف السؤرخ ابغ عبج الحكع
. ويبجو أنو نقل 5قيةمكة عمى البخبخ وحكست كل إفخيحيث أخبخنا بأن اسع السمكة ىػ الكاىشة وأنيا م

بكخ عبج هللا محّسج  م( والسؤرخ أبػ892/ىـ297معمػماتو عغ الػاقجي. ولع يزف كل مغ: السؤرخ الببلذري )
م( شيء فيسا يخز اسع وأصل السمكة 1094-1014/ىـ487-404) م(، والبكخي 1058السالكي )ت:

 "."الكاىشةواكتفػا بتكخيخ نفذ رواية الػاقجي. مع التأكيج عمى أن اسسيا 
م( أول مغ ذكخ بأن السمكة سسيت الكاىشة 1233-1160ـ/ه630-555ويعتبخ السؤرخ ابغ األثيخ )

وكانت ُتخبخىع  –لسسارستيا الكيانة والدحخ والذعػذة قائبل: "... فجّلػه عمى امخأة تسمظ البخبخ ُتعخف بالكاىشة 
جبل أوراس وقج اجتسع حػليا البخبخ بعج قتل وكانت بخبخية وىي ب - بأشياء مغ الغيب وليحا ُسسيت الكاىشة

 .6..."كديمة
م( الػحيج مغ بيغ السؤرخيغ الحي حجد االسع الحقيقي 1406-1332/ىـ808-732وُيعج السؤرخ ابغ خمجون )

لمسمكة وىػ "دِىبا"، وأنيا تشتسي لقبيمة جخاوة الدناتية، حيث ذكخ ما نرو: "وكانت زناتة أعطع قبائل البخبخ 
 )شانا(. سػعًا وبصػنًا، وكان مػشغ جخاوة مشيع بجبل أوراس، وىع ولج كخاو بغ الجيخت بغ جاناوأكثخىا ج

)وقيل بغ فيقان بغ باروا( بغ مركدخى بغ أفخد بغ  بغ نبعان بغ بارو وكانت رياستيع لمكاىشة دِىبا بشت...
وبسا كان ليا مغ الكيانة والسعخفة بغيب أحػاليع وعػاقب أمػرىع  وصيبل بغ جخاو. وكان ليا بشػن ثبلثة...

 . وفي نز أخخ لو: "...وكان مغ أعطسيع شأنًا يػمئح الكاىشة دىيا بشت ماتية7فانتيت إلييا رياستيع"
 .8")ثابتة( بغ تيفان ممكة جبل أوراس وقػميا مغ جخاوة ممػك البتخ
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دىيا"، أما في السرادر العخبية فيػ "ديييا" بالجال السيسمة، واالسع الػارد عشج ابغ خمجون ىػ "دِىبا" و"
واألبحاث المغػية الحجيثة َرّجحت أن يكػن االسع األول محخفا في المدان العخبي لقخب مخخج حخفي التاء 
والجال مغ بعزيا البعس، واالسع الرحيح ىػ "تيييا"، وما يعدز ذلظ احتفطت ليجة الدػس األقرى 

. أّما عغ ندبيا وأصميا فيخجعيا ابغ خمجون إلى 9يػم والحي يعشي "السخأة الحدشاء"سع إلى البالسغخب بيحا اال
قبيمة جخاوة الدناتية التي كانت تحكع ببلد السغخب مغ جبال األوراس )بالذخق الجدائخي اليػم(. وابغ خمجون 

نقل ىحه السعمػمة عغ السؤرخ ابغ يؤكج مسارسة السمكة تيييا عسمية الكيانة لحلظ لقبت بالكاىشة، ويبجو أنو 
األثيخ وأكجىا في نّرو. ونشػه أن مسارسة القيافة والتشبؤ كانت عسمية عادية في ببلد السغخب في العرخ 
القجيع والػسيط، ومغ يقػم بيا يحتل مكانة مخمػقة في السجتسع والجولة، فالكاىغ في التاريخ السرخي 

الفخعػن وفي بعس األحيان يفػقو. لحلظ نعت السمكة ديييا بالكاىشة  الفخعػني يأتي في السختبة الثانية بعج
ىػ اعبلء مغ شأنيا وليذ انتقاصًا كسا أرادت السرادر السذخقية ترػيخه لشا، فيي كانت ذكية وتتػقع 

 .األشياء قبل حجوثيا
 :معتقد الطلكة .3

يػدية( قبل اإلسبلم لكغ الباحثيغ ذكخت بعس الخوايات التاريخية بأن قبيمة "جخاوة" قج تّيػدت )اعتشقت الي
وابغ خمجون يقخ  .10تسامايذظ في األمخ، بيشسا نفاه البعس  وراح بعزيعفي تاريخ السغخب لع يقتشعػا بحلظ 

السالكي أما السؤرخ  تخى؟فيل ىحا صحيح يا  .11السػسػي بأّن جخاوة قبيمة الكاىشة كانت عمى الجيغ 
وثشية: "... فيخبت تخيج جبال أوراس ومعيا صشع عطيع مغ خذب م( فقج أشار إلى أنيا كانت 1085ت:)

 .12..."فتبعيا حدان حتى قخب مغ مػضعيا كانت تعبجه، ُيحَسل بيغ يجييا عمى جسل
وقج كان الرشع الخذبي الحي أشار إليو السالكي محل اىتسام كبيخ مغ قبل الباحثيغ، ومعشى ذلظ أنيا كانت 

ئظ الحيغ يدعجيع أن تكػن الكاىشة عمى الجيانة السػسػية، بل يدعجيع أن وثشية، وقج ىمل ليحا األمخ أول
تكػن في أفخيقيا ديانة مػسػية حتى قبل اإلسبلم، فطّشػا أنيع عثخوا عمى الحّجة الجامغة التي تشفي عغ 
الكاىشة وعمى قػميا أن يكػنػا عمى الجيانة السػسػية، والغخض مغ تمظ الخوايات ىػ جعل الكاىشة عمى 

 .13ديانة تشاقس اإلسبلم وتعاديو بذّجة فيي مخة ييػدية ومخة أخخى وثشية وذلظ كمو مسدوج بصقػس سحخية
 

 طريقة وصهل تيهيا إلى عرش الططلكة :ثانياا
يعتبخ ابغ خمجون السرجر الػحيج الحي أمجنا بسعمػمات مقتزبة عغ كيفية ُوُصػل تيييا إلى حكع قبيمتيا 

السمكة استغمت صغخ سغ أبشاءىا الثبلثة الحيغ أنجبتيع مغ زوجيا زعيع قبيمة جخاوة البخبخية، فقج نػه أن 
الدناتية لتدتبج بحكع قػميا وتجيخ شؤون السسمكة بجبال األوراس بجال عشيع ريثسا يكبخون وتدمسيع الدمصة. 

فاستبّجت عمييع حيث ذكخ ما نرو: "وكان ليا بشػن ثبلثة ورثػا رياسة قػميع عغ سمفيع وربػا في حجخىا، 
 .14"وعمى قػميع بيع، وبسا كان ليا مغ الكيانة والسعخفة بغيب أحػاليع وعػاقب أمخىع فانتيت إلييا رياستيع
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أما فيسا يتعمق بُعسخ السمكة ومجة حكسيا فيشقل لشا نفذ السرجر رواية عغ ىانئ بغ نكػر الزخيدي ما 
ًا وستيغ سشة(، وعاشت مائة وسبعًا وعذخيغ نرو: "ممكت عمييع خسدًا وثبلثيغ سشة )وفي ندخة خسد

 .16م( نفذ نّز ابغ خمجون 1897-1835) ويكخر السؤرخ الدبلوي  .15"سشة
يبجو أن الخواية فييا نػع مغ الغخابة، ويسكششا شخح عجة أسئمة لع يجبشا عشيا ابغ خمجون، مغ ضسشيا: كيف 

عميا قػميا ويصالبػىا بإرجاع الحكع إلى  استصاعت السمكة أن تحكع كل تمظ السجة الصػية دون أن يشتقس
سشة(  127والدؤال الثاني ىػ كيف استصاعت رغع كبخ سشيا ) مشاصختيا؟أبشائيا أو أحج أبشائيا وواصمػا 

ىحا مالع  بخقة؟وانترخت عمييع واضصختيع التخاجع إلى  ؟17الشعسانمحاربة جير الفاتحيغ بقيادة حدان بغ 
يجبشا عشو صاحب كتاب العبخ، وىحا مالع تجبشا عشو السرادر األخخى، في حيغ ركدت أقبلميع عمى 
وصف معارك الكاىشة الحخبية ضج السدمسيغ، لتعصيشا فكخة نسصية أن السمكة البخبخية رفزت اإلسبلم، في 

حدان عغ إرسال الخسل والخسائل السقابل سكتت تمظ السرادر ولع تذخ إلى إحجام قائج الجيػش اإلسبلمية 
 .لمكاىشة ليذخح ليا اإلسبلم والسيسة الشبيمة التي جاء مغ أجميا

 واألىع مغ كل ذلظ أنشا مغ خبلل ىحه الخواية التي تفخد بيا ابغ خمجون يسكششا تحجيج سشة والدة السمكة تيييا
م، وعاشت 693/ىـ74وُحجدت بدشة )الكاىشة( إذا افتخضشا أن سشة وفاتيا معخوفة في السرادر التاريخية 

قبل  53سشة، فتكػن سشة والدتيا بحػالي  127كسا ورد في كتاب العبخ البغ خمجون والسرادر األخخى 
َجْقشا بأنيا حكست مجة 658/ىـ39م، وبجاية تدعسيا قبيمة جخاوة والبخبخ كانت في سشة 566/اليجخة م إذا صَّ

مقتل الخميفة  في السذخق تعاني مذاكل كبيخة إثخة السخكدية سشة، وىي الفتخة التي كانت فييا الجول 35
 .م، مسا مشعيا مغ مػاصمة الفتػح في الجية الغخبية654/ه35عثسان بغ عفان في سشة 

م كسا 658/ىـ39وفي تحجيج سشة بجاية حكع السمكة "تيييا" لمبخبخ أىسية كبيخة فإذا سمسشا أنيا كانت في سشة 
ىـ( القائمة بأن 257-187الدابقة، فإنيا ُتعدز فخضية السؤرخ ابغ عبج الحكع )حجدنا في األسصخ القميمة 

، وانحازت إلى جانب 19والفاتح األمػي عقبة بغ نافع 18الكاىشة كانت شخفًا في الرخاع الحي دار بيغ كديمة
عقبة،  م( قػلو: "وخخج ابغ الكاىشة البخبخّي عمى إثخ835)ت: كديمة، فقج روى عغ شيخو عثسان بغ صالح

كّمسا رحل عقبة مغ َمْشيل دفشو ابغ الكاىشة، فمع يدل كحلظ حتى انتيى عقبة إلى الدػس، وال يذعخ بسا 
، 20راجعا...."وانرخف  صشع البخبخي، فمسا انتيى عقبة إلى البحخ أقحع فخَسو فيو حتى بمغ نحخه...

القيخوان يخيج عسخ بغ عمّي وزىيخ م: "زحف ابغ الكاىشة إلى 682/ىـ63ويزيف أنو بعج مقتل عقبة سشة 
)كان قج استخفيسا عقبة عمى القيخوان قبل خخوجو إلى الدػس األقرى(، فقاتبله قتاال شجيجا، فيدم  بغ قيذ

 .21..."ابغ الكاىشة وقتل أصحابو
وقج كانت ىحه الخواية عغ ابغ الكاىشة محل نقاش واسع بيغ السؤرخيغ والباحثيغ فبعزيع رأى خصأ أّن 

رػد بابغ الكاىشة ىػ كديمة، ولكغ ىحا ال يرح ألّن كديمة ضّل عمى امتجاد حسمة عقبة ورجػعو أسيخًا السق
والستفق عميو تاريخيا أن الحي قتل عقبة ىػ كديمة أميخ قبيمة أوربة البخندية، وَحكع القيخوان مجة  .22مقيَّجاً 

سغخب، والفخضيات السسكغ وضعيا ىي خسذ سشيغ، وىي السجة التي انذغمت فييا الخبلفة األمػية عغ ال
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أنو: مسكغ أن يكػن ابغ عبج الحكع أشمق اسع ابغ الكاىشة عمى كديمة إّما خصأ، أو عغ قرج بادعاء 
كديمة لقب ابغ الكاىشة الستغبلل صيتيا وتجشيج البخبخ إلى صفو ضج عقبة بغ نافع، ال سيسا إذا كان مثل 

لحالة الثانية ال يكػن لمكاىشة أي دور في األحجاث التي وقعت ىحا المقب يجمب لراحبو فػائج، وفي ىحه ا
بيغ عقبة وكديمة، والفخضية األخخى قج يكػن ابغ الكاىشة أدى فعبل دورا في تمظ األحجاث، إما كصخف 

 .23مدتقل أو كحميف لكديمة
ج جيػش الفاتحيغ، بل وابغ عبج الحكع يمسح ليحه الشطخية الثانية، حيث لع َيْجعل بجاية حخكة السمكة تيييا ض

َجَعَل ليا يج في مقتل الفاتح عقبة بغ نافع، إذ لعبت دورًا بارزًا في تأليب القبائل وخرػصا بخبخ الداب 
فقتمػه، وىػ بحلظ يمسح إلى وجػد عبلقة بيغ حخكة تيييا وكديمة، كسا يحجد بأن زعامة البخبخ صارت إلييا 

ية مغ قبائل زناتة نفخ غفيخ مشيع: بشػ يفخن ومغ كان بإفخيقبعج مقتل كديمة، إذ اجتسعػا إلييا ونرخىا 
 .24وسائخ البتخ

ويؤيج ىحا االفتخاض ابغ خمجون في قػلو: "وكان قتل عقبة بغ نافع في البديط، قبمة األوراس، 
ة تل كديمبإغخائيا)الكاىشة( بخابخة تيػدا عميو، وكان السدمسػن يعخفػن ذلظ مشيا، فمسا انقزى جسع البخبخ وق

. ىاتان ىسا الخوايتيغ الػحيجتان المتان أعصت لشا بعس اإلشارات عغ اسع وندب 25رجعػا إلى ىحه الكاىشة"
 .السمكة "تيييا" وكيفية وصػليا إلى الحكع قبل بجاية حخوبيا ضج قائج الفتػح اإلسبلمية حدان بغ الشعسان

 
 إشكالية أبظاء تيهيا :ثالثاا

 :إشكالية عدد أبظاء تيهيا .1
ابغ خمجون السرجر السيع الحي أعصانا معمػمات عغ أبشاء السمكة في رواية نقميا عغ ىانئ بغ نكػر  يعتبخ

ولكغ السؤرخ  .26”...ة قػميع عغ سمفيع وربػا في حجخىاالزخيدي، قائبل: "وكان ليا بشػن ثبلثة ورثػا رياس
لمكاىشة، حيث روي: "...خخجت ىـ(، الحي عاش قبل ابغ خمجون يحكخ ابشيغ فقط 257-187ابغ عبج الحكع)

وإني لسقتػلة فأوصيظ بأخػيظ ىحيغ خيخًا، ... ويكػن أحجىسا عشج العخب أعطع  )الكاىشة( ناشخة شعخىا...
 .27"شأنًا مشو اليػم فانصِمق فخح ليسا أمانا، فانصمق خالج فمقي حدان فأخبخه خبخىا، وأخح البشْييا أمانا

ومريخ االبغ الثالث الحي ضاع  الكاىشة؟األولى تخز عجد أبشاء تتزسغ ىحه الخواية قزيتيغ ميستيغ: 
والقزية الثانية تتسثل في تبشى الكاىشة ابغ رابع ىػ خالج بغ يديج في رواية ابغ  السؤرخيغ؟بيغ روايات 

 ؟لث في حالة رواية ابغ عبج الحكعخمجون وابغ ثا
ربسا اإلجابة عغ  اختفى؟بغ الثالث؟ وأيغ فيسا يخز القزية األولى لساذا سكت ابغ عبج الحكع عغ ذكخ اال

ىـ(، أن أحج 257-187ىحا اإلشكال نججه عشج نفذ السرجر، فإذا تسعشا في رواية سابقة ابغ عبج الحكع)
م وحارب زىيخ بغ قيذ البمػي بالقيخوان وقتل أصحابو: 682/ىـ63ابشاء الكاىشة خخج بعج مقتل عقبة سشة 

يدم ابغ الكاىشة يخيج عسخ بغ عمّي وزىيخ بغ قيذ، فقاتبله قتاال شجيجا، ف"زحف ابغ الكاىشة إلى القيخوان 
. ويسكششا التخسيغ بأن ابغ الكاىشة قج ُقتل في ىحه الحخب. ألن السرادر التاريخية بعج 28وقتل أصحابو..."
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مغ السعارك  ىحه الخواية تحكخ ابشيغ لمكاىشة فقط، ومغ ثع يسكغ التأكيج بأن االبغ الثالث قج قتل في معخكة
 .واألرجح أنو قتل في ىحه السعخكة. ولكغ يبقى اإلشكال أن ابغ خمجون ذكخ ثبلثة أبشاء

 :قضية تبظي الكاهظة ابن عربي .2
ولشعج األن إلى إبجاء بعس السبلحطات عغ القزية الثانية التي شخحيا ابغ عبج الحكع والستعمقة بتبشي 

ا: ىل تبشت الكاىشة خالج لتعػض فقجانيا االبغ الثالث السقتػل الكاىشة لخالج، ويسكششا شخح عجة تداؤالت مشي
 ؟وىل رواية التبشي صحيحة أصبل العخب؟في السعخكة؟ أم تبشتو كسا قالت لتدتعسمو في عسمية الرمح مع 

م(، نجج أن الكاىشة ُقتمت ُرفقة ابشييا 747-823/ىـ207-130) بالعػدة إلى أول وأقجم نّز عخبي لمػاقجي
السعخكة ضج حدان ابغ الشعسان، حيث ذكخ: "...فدار حدان بجيذو وقاتل الكاىشة وقتميا، ىي وأبشائيا، في 

-187) وىحه الخواية تخالف صخاحة رواية التبشي والسؤاخاة التي ذكخىا ابغ عبج الحكع .29"وعاد إلى القيخوان

التي اختخعيا ابغ عبج الحكع ىي  ىـ( وكخرتيا السرادر األخخى، ومغ ثع يسكغ القػل بأن قرة التآخي257
محاولة استجراك السػقف وتجاوز أالم الحخب بيغ العخب والبخبخ ونديان الساضي وبجاية صفحة ججيجة 

 .30وتعاون الغالب مع السغمػب
ىـ( رائج السؤرخيغ السغاربة في نقل السعمػمات عغ الكاىشة، وقج انفخد 257-187) يعتبخ ابغ عبج الحكع

م، وذكخ السكان الحي دارت 692/ىـ73كخىا غيخه، فيػ حّجد تاريخ انصبلق حسمة حدان بدشة بتفاصيل لع يح
فييا السعخكة وبأّنيا كانت شجيجة ويحّجد عجد األسخى السدمسيغ بثسانيغ أشمقت السمكة سخاحيع ما عجا أحجىع 

مية التغيُّخ في الخواية التي وىػ السدّسى "خالج بغ يديج العبدي" الحي استقبمتو عشجىا وتبّشتو، وىشا تتزح عس
اصصبغت بالخوماندية، لسحػ أثخ ىديسة الجير األمػي، وستكػن قّرة األسيخ خالج بغ يديج ىي القرة 
الخئيدية، ومغ أجل لفت االنتباه إلييا كان ال بج مغ اإلتيان بخواية تقػم عمى التبشي وما رافقيا مغ شقػس، 

أسصػرة الكاىشة فخصة لجّس عشاصخ داّلة عمى أّنيا تتشّبأ بالغيب، كسا يجل وقّرة الخسائل التي َوَجج فييا ُبشاة 
عمييا اسسيا لترل القرة أوجيا في الشياية بتشبؤ "الكاىشة" بانترار الجير األمػي، وبأّن مدتقبل ولجييا 

 .31حدانمع السشترخ، وفي األخيخ تصمق سخاح أسيخىا الحي آخت بيشو وبيغ ولجييا ليأخح ليسا األمان عشج 
والخمدية التي في األسصػرة تيجف إلى تكخيذ اإلخاء بيغ الغالب والسغمػب كسا جاء في قرة التبشي، 

فقالػا نخى شيئا مغ  الدساء؟"...خخجت )الكاىشة( ناشخة شعخىا، فقالت: يا بشي، انطخوا ما ذا تخون في 
بغ يديج، إّني إّنسا تبّشيتظ لسثل ىحا سحاب أحسخ، قالت ال وإليي ولكشيا رىج خيل العخب، ثّع قالت لخالج 

اليػم وإني لسقتػلة فأوصيظ بأخػيظ ىحيغ خيخا. فقال خالج إّني أخاف إن كان ما تقػليغ حّقا أاّل ُيدتبقيا، 
فقالت بمى ويكػن أحجىسا عشج العخب أعطع شأنا مشو اليػم فانصِمق فخح ليسا أمانا، فانصمق خالج فمقي حدان 

 .32"البشْييا أمانافأخبخه خبخىا، وأخح 
تخمط ىحه الخواية بيغ الجعاية واألسصػرة لتحقيق مجسػعة مغ األىجاف أوليا إعادة رسع صػرة نسصية 
لمسمكة، والعسل عمى تخسيخيا في أذىان األجيال، وىي إضيار السمكة في صػرة الكاىشة والعخافة ال في 
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ذق الديف وتكّخ في ساحة الػغى في ثقة صػرة ممكة بخبخية محاربة ذات ىيبة وجبلل، وال فارسة تست
 .وشسػخ

واليجف الثاني مغ الخواية ىي تعديد األفكار بسا يتبلءم والطخوف الججيجة التي كانت تسخ بيا الجولة األمػية 
وببلد السغخب في الشرف الثاني مغ القخن التاسع السيبلدي، حيث انتيت وقائع تمظ السعارك الصاحشة، ومغ 

بخوايات تقفد عمى األحجاث األليسة وتتجاوز السعارك، ومغ ىشا يأتي دور السؤرخ الحي ثع يجب اإلتيان 
يعتبخ عّخاب صمح بيغ العخب والبخيخ أكثخ مشو قاض كسا ىػ شأن بعس السؤّرخيغ ذوي الشدعة السػضػعية 

مغ الحقيقة الحيغ ال تذغميع سػى الحقيقة، ألّن الرمح الحي يجمب األمغ واألمان أفزل في أحيان كثيخة 
 .33التي تميب السذاعخ وتػقظ الفتشة

ما تزّسشتو ىحه األسصػرة السكخرة مغ قبل السؤرخيغ عغ ابغ عبج الحكع يعبخ عغ شخف واحج، بل وفيو 
إسيام في التسكيغ لمصخف األمػي مغ قبل السمكة التي حّثت ولجييا عمى االنزسام إليو، وىي لع تفعل ذلظ 

وكخامة السمػك، كسا أرادت ىحه الحبكة األدبية، ومع أن نز ابغ عبج الحكع يحتفظ بسا إاّل لتحتفظ بكبخياء 
جاء في نرػص الػاقجي والببلذري إاّل أنو يديج عشو عشاصخ تفريمية ىاّمة ىي: التبّشي، السخاسبلت بيغ 

ي كّل الشرػص خالج وحدان، تشّبؤات "الكاىشة"، وأخيخًا الحرػل عمى األمان لػلجييا بصمب مشيا، وكسا ف
التاريخية اإلسبلمية ال يعشي الفتح إخزاع بمج لبمج أو شعب لذعب أو فخد آلخخ ولكغ ىػ إخزاع اإلندان 
إلرادة هللا، ومغ ثع تخيج ىحه الخواية أن تجعل الخبلف بيغ الكاىشة والجير األمػي خبلفًا بيغ رسالة هللا مغ 

ىػ وجو اإلسبلم الُسذخق والكاىشة ىي وجو الجاىمية  جية وممكة كافخة وساحخة مغ جية أخخى، فحدان ىشا
الُسطمع، ولعل إضافة عشرخ آخخ ىػ سياسة األرض السحخوقة يديج مغ بذاعة تمظ الرػرة الشسصية التي 

 .34تخسسيا ليا أقبلم الكّتاب والسؤّرخيغ نقبل عغ روايات شفػية
م(، 1058بكخ عبج هللا محّسج السالكي )ت:نجج تفاصيل وإضافات أخخى حػل عسمية اإلخاء عشج السؤرخ أبػ 

ثع دعت خالج بغ  - والبخبخ ُتدسِّي ذلظ البديدة –"...ثع عسجت إلى دقيق شعيخ مقمّػ، فأمخت بو فُمتَّ بديت 
يديج وابشيغ ليا فأمختيع فأكمػا ثبلثتيع مشيا، وقالت ليع: أنتع )اآلن( قج صختع إخػة، وذلظ عشج البخبخ مغ 

 .35ىميتيع إذا فعمػه"أعطع العيج في جا
 ذكر اسم الهلدين ومصيرهطا: .3

م(، أول مغ أمجنا بأسساء ابشا الكاىشة في قػلو:"... وكانت ليا ولجيغ 1034/ىـ425يعتبخ الخقيق القيخواني )
أحجىسا "قجور" واآلخخ "ياميغ" فقال ليا: وكيف يكػن ذلظ وقج ذىب الخضاع مشظ، فقالت: إّنا جساَعة البخبخ 

إذا فعمشاه نتػارث بو، فعسجت إلى دقيق الذعيخ، فمثتو بديت، وجعمت عمى ثجيييا ودعت !! ولَجْييا لشا رضاٌع 
وال ريب أن الخواية استشجت إلى  .36”وقالت ليسا: كػال معو عمى ثجي، وقالت ليع: إنكع قج صختع أخػة...

اعتبار الكاىشة مػسػية وشبيعي أن يكػن اسع ولجييا الرغيخ ياميغ السذتّق مغ اسع بشياميغ الحي ىػ االبغ 
يعشي األصغخ في إخػتو، وىػ اسع ال يدال إلى اليػم في  (Benjamin) األصغخ ليعقػب، ومشو أصبح اسع

 .37السشصقة
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يذيخ السالكي في نّرو إلى نقصة غخيبة تحتاج إلى تسعغ وىي أن ولجي  أما فيسا يخز مريخ الػلجيغ
الكاىشة انزسا إلى جير حدان قبل السعخكة ضج والجتيسا قائبل:"... وكان مع حدان جساعة مغ البخبخ 
يقال ليع البتخ فػّلى عمييع األكبخ مغ ولَجي الكاىشة وأكخمو وقّخبو، ثع مزى حدان ومغ معو يخيج 

 .وإن صح ىحا األمخ معشاه أن ولجي الكاىشة حاربا أميسا وقػميسا البخبخ، وىحا غخيب في رأيي .38"الكاىشة
أما ابغ خمجون فحكخ أنيسا سمسا نفدييسا لحدان بغ نعسان واعتشقا اإلسبلم وحدغ إسبلميسا: "وكان لمكاىشة 

يسا جخاوة ومغ انزػى إلييع إبشان قج لحقا بحّدان وحدغ إسبلميسا واستقامت شاعتيسا، وعقج ليسا عمى قػم
وفي نز أخخ ذكخ: "واستأمغ إليو البخبخ عمى اإلسبلم والصاعة وعمى أن يكػن مشيع  .39”بجبل أوراس...

إثشا عذخ ألفًا مجاىجيغ معو، فأجابػا وأسمسػا وحدغ إسبلميع، وعقج لؤلكبخ مغ ولج الكاىشة عمى قػميع مغ 
رجح في رأيي ولكغ تبقى إشكالية أن السرادر التاريخية لع ُتذخ وىحه الخواية أ .40"جخاوة وعمى جبل أوراس

ألف مجاىج في جير حدان ابغ الشعسان  12ال مغ قخيب أو مغ بعيج لمجور الحي قام بو ابغ الكاىشة رفقة 
 .وال الجور الحي قاما بو في عسمية الفتح

 
 الطصادر التاريخيةأسباب محاربتها الجيش األمهي ورواية األرض الطحروقة في  :رابعاا

 :سبب الحرب انتقام لطقتل كديلة أم حدان هه البادئ بالحرب .1
م( صاحب أقجم نّز عخبي تصخق إلى الحخب بيغ الكاىشة وحدان 823-747/ىـ207-130) يعتبخ الػاقجي

ابغ الشعسان، وُيخجع سببيا إلى محاولة انتقام الكاىشة مغ مقتل كديمة، حيث ذكخ ما نرو: "...أضيخت 
اىشة غزبًا لسقتل كديمة... حكست أفخيقيا بقػة وقامت بأعسال فطيعة... وعمى إثخ مقتل زىيخ بغ قيذ الك

ىـ( لحق بسدمسي القيخوان ضخر كبيخ ... فقام عبج السمظ بغ مخوان بإرسال حدان بغ 67)البمػي عام 
ندحب بسغ بقي معو إلى الشعسان عمى رأس جير كبيخ لقتال الكاىشة ... انيدم الجير وقتل مشو الكثيخ، فا

ىـ، حيث جّيد لو عبج السمظ جيذا كبيخا وأمخه بقتال الكاىشة، فدار حدان 74بخقة وبقي ىشاك إلى سشة 
ُيخجع الػاقجي سبب الحخب إلى  في الشّز . 41ىي وأبشاؤىا، وعاد إلى القيخوان"بجيذو وقاتل الكاىشة وقتميا، 

محاولة الكاىشة االنتقام مغ مقتل كديمة، وىحا ما يجعمشا نعيج الشطخ في شأن العبلقة التي كانت تخبط 
أم أّن كبّل مشيسا كان عمى رأس مسمكة  السمكة؟، فيل كان كديمة كبيخ ضباط - كديمة والكاىشة –االثشيغ 

وإذا صجقشا ججال بأن سبب الحخب ىػ انتقام الكاىشة  الجسيع؟ييّجد  وما يخبط بيشيسا ىػ التحالف تجاه خصخٍ 
 .مغ مقتل كديمة لكانت السمكة ىي البادئة بالحخب وليذ العكذ وىحا مالع تثبتو السرادر التاريخية

واألمخ األخخ الحي أشار إليو الشّز ىػ سػء حكع الكاىشة وشجتيا وقدػتيا، وحكسيا إفخيقيا بالقػة وقياميا 
م، 686/ىـ67سال فطيعة، حيث لحق بسدمسي القيخوان ضخرًا كبيخًا بعج مقتل زىيخ بغ قيذ البمػي عام بأع

قيا ىي السغخب وىشا نصخح عجة تداؤالت مغ بيشيا: ىل حكست الكاىشة جسيع ببلد السغخب أم السقرػد بأفخي
س بعيجة عغ تػنذ، أم نفيع ؟ مع العمع أن مزارب قبيمة الكاىشة كانت في جبال األورااألدنى )تػنذ( فقط

 !مغ الخواية بأن الكاىشة زحفت مغ األوراس عمى أفخيقيا وضستيا إلييا بالقػة وقامت بأعسال تخخيبية فييا
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الشقصة األخخى التي ذكخىا الػاقجي بػضػح أّن حدان ابغ الشعسان ىػ الحي بجأ بالحخب وزحف عمى الكاىشة 
جدًا كثيخًا فاندحب إلى مجيشة بخقة بميبيا ومكث فييا مجة خسدة بجير كبيخ وانيدم أماميا، وُقتل مشيع ع

م فججد قتالو ضج الكاىشة. وىحا عكذ ما ذكختو 693/ىـ74سشػات ثع أتاه السجد مغ الخميفة األمػي في سشة 
بعس السرادر بأن حدان انيدم عمى يج قائج عدكخي كان ضسغ جير كديمة وليذ عمى يج الكاىشة، 

ألخخى التي ذكخىا الػاقجي ىي: أّن حدان َقَتَل "الكاىشة" وولجييا وىحا مخالف لخوايات والشقصة السيسة ا
ل ولجي الكاىشة فعبل أخخى تحجثت عغ مؤاخاة الكاىشة بيغ ولجييا وأسيخىا خالج بغ يديج العبدي. فيل تع قت

 ؟مع أّمييسا
حدان إلى محاولة انتقام الكاىشة م( ال ُيخجع سبب الحخب بيغ الكاىشة و 892/ىـ297إن السؤرخ الببلذري )

مغ مقتل كديمة مثمسا أشار الػاقجي، بل ذكخ بأن حدان ىػ مغ بادر باليجػم دون سبب، ولع ُيكمف نفدو 
بعث رسائل لمكاىشة يػضح ليا سبب السجيء إلى ببلد السغخب أو شخح ليا مبادئ اإلسبلم ودعاىا لمجخػل 

اني، فغدا َمِمكة البخبخ الكاىشة، فيدمتو فأتى  فيو. حيث يحكخ ما نرو: "...ثعَّ ولي حدان بغ الشعسان الغدَّ
ان غداىا ثانية فقتميا وسبى سبيًا مغ البخبخ وبعث بو إلى عبج  قرػرًا في حيِّد بخقة فشدليا ... ثعَّ إنَّ حدَّ

خي األمػي فدبب الحخب في ىحه الخواية ىي محاولة الثأر لميديسة التي تمقاىا القائج العدك .42”العديد...
 .حدان بغ الشعسان وليذ شيء أخخ

واألمخ األخخ الحي أكجت عميو رواية الببلذري ىػ أن حدان ُىدم في السخة األولى مغ شخف جير البخبخ 
بقيادة الكاىشة نفديا، واضصختو لمفخار إلى بخقة بميبيا والسكػث ىشاك مجة خسدة سشػات، ثع غداىا ثانية 

ثيخًا مغ البخبخ وبعثيع إلى الخميفة األمػي بالسذخق، وفي ىحه الخواية أغفل وىدميا وقتميا وسبى عجدًا ك
الببلذري ذكخ مريخ ابشي الكاىشة الحي ذكخ الػاقجي بأنيسا قتبل في السعخكة ذاتيا. فسا مريخىسا في رواية 

 .لغد مفقػد وبقيىحا مالع يفرح عشو  تخى؟الببلذري يا 
أ بالحخب وليذ فكخة بأن حدان ال يعخف الكاىشة وأنو ىػ الحي بجم( 1058ت:)السالكي يعصيشا السؤرخ 

وعسغ إذا ُقتل أو ُقيخ دانت إفخيقية لقتالو ويئذ الخوم والبخبخ  إفخيقية؟َمغ أعطع ممػك العكذ، حيث سأل: "
وم مغ أنفديع، فقيل لو امخأة يقال ليا الكاىشة، وىي في جبل أوراس، وجسيع مغ بإفخيقية خائفػن مشيا، والخ 

سامعػن ليا مصيعػن، فإن قتمتيا يئذ الخوم والبخبخ أن يكػن ليع ممجأ، فمسا سسع ذلظ حدان عدم عمى 
وفي الشّز محاولة التقميل مغ شأن الكاىشة وتذػيو حكسيا حيث وردت  .43"قرجىا، فخخج إلييا بجيػشو

ت عبارة أخخى غخيبة "وجسيع مغ عبارة " فقيل لو امخأة يقال ليا الكاىشة"، وىػ تقميل مغ شأنيا، وكحلظ ورد
ىل ألنيا كانت  مشيا؟بإفخيقية خائفػن مشيا، والخوم سامعػن ليا مصيعػن". وىشا نصخح سؤال لساذا خائفػن 

  الكيانة؟أم لجبخوتيا ومسارستيا ميشة  ييبػنيا؟تسمظ مغ القػة والجيػش ما جعميع 
الحخب إلى حدان وأنو ىػ الحي بجأ  م( أسباب1233-1160/ىـ630-555وُيخجع السؤرخ ابغ األثيخ )

بالحخب ولع يخجعيا إلى محاولة الكاىشة االنتقام مغ مقتل كديمة، ولعل أىع إضافة في رواية ابغ األثيخ أنو 
نقل صػرة مذػىة عغ السمكة ووصفيا بسسارسة الَكَياَنة والِدحخ والذعػذة. ما نرو: "... قال حدان: دّلػني 
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وكانت ُتخبخىع بأشياء  –أفخيقية فجّلػه عمى امخأة تسمظ البخبخ ُتعخف بالكاىشة عمى أعطع مغ بقي مغ ممػك 
وكانت بخبخية وىي بجبل أوراس وقج اجتسع حػليا البخبخ بعج قتل كديمة،  - مغ الغيب وليحا ُسسيت الكاىشة

فدأل أىل افخيقية عشيا فعّطسػا محميا وقالػا لو: إن َقَتْمَتيا لع تختمف البخبخ بعجىا عميظ، فدار إلييا فمسا 
يا فالتقػا عمى قاَربيا َىجمت حرَغ باغاية ضشًا مشيا انو يخيج الحرػن فمْع يعّخج حدان عمى ذلظ وسار إلي

 .44..."نيخ نيشي واقتتمػا أشج قتال رآه الشاس، فانيدم السدمسػن وقتل مشيع خمق كثيخ وانيدم حدان
الشقصة السيسة التي أوردىا ابغ األثيخ في الخواية أن حدان بجأ حخبو دون أن يبعث ليا رسل أو رسائل 

جميا وىي نذخ اإلسبلم وليذ االستيبلء عمى يجعػىا لئلسبلم أو يذخح ليا السيسة الشبيمة التي جاء مغ أ
األراضي والحرػن. والشقصة األخخى أن السؤرخ السذخقي يؤكج نفذ رواية مغ سبقػه الببلذري والػاقجي، بأن 
الكاىشة ىي مغ قادت الجير بشفديا وىدمت حدان في السعخكة وليذ شخز أخخ. وعمى عكذ ما جاء 

رواية السالكي عغ تخخيب الكاىشة افخيقية واإلضافة ىي أن أصحاب في رواية البكخي كخر ابغ األثيخ نفذ 
 .الكاىشة خخبػا الحرػن ونيبػا األمػال

م( عمى إبخاز الجانب البصػلي 1406-1332/ىـ808-732) وعمى العكذ مغ ذلظ فقج حخص ابغ خمجون 
ىع، وكأنيع ال يعتخضػن لمكاىشة وقػميا في مػاجية الجيػش اإلسبلمية وأن البخبخ ال يقّمػن شجاعة عغ غيخ 

عمى اإلسبلم كجيغ ولكغ ال يقبمػن الغدو واستباحة بمجىع ومستمكاتيع أو الخزػع لآلخخ بديػلة ميسا كان 
وىػ بحلظ  .45م693/ىـ74م والحسمة الثانية بعام 688ىـ/69ىحا األخخ، وحجد حسمة حدان األولى بعام 

 .ائج العدكخي حدان بغ الشعسانيشترخ لمسمكة البخبخية تيييا ويبعث بمػم مبصغ لمق
 :ابن عبد الحكم والطالكي والتركيز على قضية األسرى وابتكار أسطهرة اإلخاء .2

ىـ( مغ بيغ السؤرخيغ السغاربة األوائل الحيغ أشادوا بُحدغ تعامل السمكة 257-187) يعتبخ ابغ عبج الحكع
مشيع ثسانيغ رجبل، وأفمت حدان ... فأحدشت البخبخية "تيييا" مع األسخى السدمسيغ، حيث ذكخ: "...وأسخت 

الكاىشة إَساَر مغ أسختو مغ أصحابو، وأرسمتيع إال رجبل مشيع مغ بشى َعْبذ، يقال لو خالج بغ يديج فتبشتو 
وفي ىحا دليل عمى حدغ ترخف الكاىشة ورجاحة عقميا عكذ ما روج إليو ابغ األثيخ  .46”وأقام معيا...

ف وسػء السعاممة. وىحا الترخف يجحس فكخة تصبيق الكاىشة سياسة األرض عمى أنيا وصفت بدػء الترخ 
 .السحخوقة

وىػ يرف السعخكة بأّنيا شجيجة ويحجد عجد األسخى بثسانيغ أشمقت السمكة سخاحيع جسيعًا ما عجا خالج بغ 
قال لو: إن يديج العبدي الحي استبقتو عشجىا وتبشتو، "وأقام معيا، فبعث حدان إلى خالج رجبل، فأتاه، ف

فكتب خالج بغ يديج إلى حدان كتابا، وجعمو في  الكاىشة؟حدان يقػل لظ، ما يسشعظ مغ الكتاب إليشا بخبخ 
وىشا وقع تغيُّخ في الخواية التي اصصبغت بذيء مغ الخوماندية،  .47”خبدة َمّمة، ثع دفعيا إلى الخسػل...

قّرة األسيخ خالج ىي القزية الجػىخية،  لسحاولة محػ أثخ ىديسة الجير األمػي كسا يبجو، وستكػن 
ولجمب األذىان إلييا كان ال بج مغ المجػء إلى بشاء حبكة أسصػرية تقػم عمى قرة التبشي وما رافقيا مغ 
شقػس، وقرة الخسائل التي وججت فييا ُبشاة أسصػرة الكاىشة بانترار الجير األمػي، وبأن مدتقبل ولجييا 
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سخاح أسيخىا الحي آخت بيشو وبيغ ولجييا ليأخح ليسا األمان عشج القائج  مع السشترخ وفي األخيخ تصمق
وىػ نػع مغ أنػاع الحمػل الػسصى لتجاوز األحقاد بيغ  .48والسغمػبالسدمع، لتكخيذ اإلخاء بيغ الغالب 

در البخبخ والسدمسيغ وقبػل األمخ الػاقع. وأنا بجوري أشظ في رواية السؤاخاة التي روجت ليا بعس السرا
 .الستأخخة عغ أحجاث السعارك في ببلد السغخب

 :قضية تخريب إفريقية التي اخترعها الطؤرخ الطالكي وأضاف عليها ابن األثير .3
يعتبخ السالكي أول السؤرخيغ الحيغ اختخعػا قزية تخخيب الكاىشة ببلد السغخب، وكخرىا مغ بعجه ابغ األثيخ 
وعجدًا أخخ، حيث قال: "فمّسا بمغ الكاىشة أن حدانًا مقيع بقرػر ال يبخح، قالت لمبخبخ والخوم: إنّسا شمب 

فسا أرى لكع إاّل خخابيا، نخيج السخاعي والدرع، حّدان مغ إفخيقية السجائغ والحىب والفزة والذجخ ونحغ إّنسا 
وكانت إفخيقية مغ شخابمذ إلى ششجة . قال ابغ أنعع: فػجَّيت البخبخ يقصعػن الذجخ وييجمػن الحرػن 

، فخخج مغ الشرارى ثبلثسائة رجل )يدتغيثػن بحدان فيسا ندل ضبًل واحًجا مّترمة الذجخ، فأخخبت ذلظ كّمو
( الحرػن وقصع الذجخ، وفي أثشاء ذلظ وصمو كتاب عبج السمظ يأمخه بالشيػض بيع مغ الكاىشة مغ خخاب

إلى إفخيقية قبل أن تخخبيا الكاىشة، فػافق ذلظ وصػل الخوم إليو وقجوم رسػل خالج بغ يديج عميو، فخجع 
 .49"بجسيع عدكخه إلى افخيقية

فة خصيخة وىي أن: أصحاب الكاىشة لع كخر ابغ األثيخ نفذ رواية السالكي في تخخيب إفخيقية وزاد فييا إضا
يكتفػا بتخخيب الحرػن بل عسجوا إلى نيب األمػال وىحا ما لع يخد في رواية السالكي: "... فخّخبػىا، 

وىحا غخيب ويصخح عجة تداؤالت مشيا: ىل نيب أصحاب الكاىشة  .50”...ونيبػا األمػالوىجمػا الحرػن 
وىحا مدتبعج، مع العمع أن ابغ األثيخ سكت عغ التػضيح في ىحه  ليا؟األمػال مغ القبائل البخبخية السػالية 

الشقصة، واألرجح أن السالكي كان يخيج تذػيو صػرة الكاىشة بدػء ترخفيا. أو ربسا أن الكاىشة عسجت إلى 
تأديب بعس القبائل الستحالفة مع السدمسيغ، وىػ احتسال وارد ججا. ال سيسا أن ابغ األثيخ ذكخ في أخخ 

شّز أن الخوم كانػا غاضبيغ مغ ترخف الكاىشة وىممػا بػصػل حدان ورحبػا بو ولع يقاتمػه كسا في السخة ال
 .األولى. معشى ذلظ أن والءىع تحػل عغ الكاىشة إلى حدان

وقج صػر ابغ األثيخ الكاىشة بأنيا ال تسمظ عيػن ومخبخيغ، بحيث كانت جاىمة بتحخكات الجير اإلسبلمي 
ى تخخيب الببلد وتيجيع الحرػن، بالخغع مغ أنيا كانت بأمذ الحاجة لتمظ الحرػن وىجفو وعسجت إل

 .لتحتسي بيا، مغ ثع فالخواية فييا شظ في رأيي
ال شظ أن كل مغ السالكي وابغ األثيخ قج روجا إلى فكخة سػء ترخف الكاىشة تجاه العجو، ولجػؤىا إلى 

يغ يخيجون السجن والحرػن والحىب دون األراضي، تصبيق سياسة األرض السحخوقة ضشا مشيا أن السدمس
وىحا غيخ صحيح في رأيي، ألن الكاىشة كانت قج ىجمت حرغ باغاية مغ قبل حدب رواية نفذ السؤرخيغ 
ولكغ حدان لع يمتفت إلى الحرغ، ومغ ثع عمست الكاىشة مغ ىحا الترخف بأن السدمسيغ ال يخيجون 

غ أىجاف السدمسيغ ومغ غيخ السشصقي أن تعسج إلى تخخيب الحرػن، وبحلظ تكػن قج اكتدبت تجخبة م
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الحرػن مخة ثانية. والشقصة الثانية ىي عجم امتبلك السمكة البخبية عيػن وجػاسيذ يصمعػنيا بأخبار جير 
 .السدمسيغ، وىحا مدتبعج في رأيي

لسحخوقة كانت مبالغ يسكغ القػل بأن الخواية التي جاء بيا كل مغ السالكي وابغ األثيخ عغ سياسة األرض ا
فييا، والػاقع أّن نّز الػاقجي يتزّسغ اإلشارة إلى قدػة الكاىشة وشّجتيا في نّز تاريخي يعتسج عمى 
السخويات الذفػية، وُيْسكُِّغ لمفكخة أو لمرػرة الرغيخة أن تكبخ مع األيام وتػالي الدشيغ واألجيال، تساما مثل 

الكي وابغ األثيخ الرخامة والحدم التي ىي ميدة كّل القادة كخة الثمج الستجحخجة، لتتحػل في نز الس
)القخن التاسع( إلى تخخيب إفخيقية، في السقابل لع  لجى الػاقجي - ومشيع السمكة السحاربة الكاىشة -الحخبييغ 

يشصق السرجريغ بحخف واحج في شأن الدبي واألسخى وتجخيج الشاس مغ كّل ما يسمكػن عقب كّل معخكة أو 
كان يقػم بيا جير التػسع األمػي، وأكثخ مغ ذلظ نحغ نجج إشارة الػاقجي الستسثمة في قدػة السمكة غارة 

تيييا تكبخ لتتحػل في نّز السالكي وابغ األثيخ إلى سياسة تخخيب ودمار شامل، والغخيب أّن كل مغ جاء 
مع أنيا ال تتصمب جيجا كبيخًا الحقًا مغ السؤرخيغ لع يتػّقف لحطة إلعادة الشطخ في ىحه الخواية ونقجىا، 

 .51لكذف زيفيا
 

ا  مصير الطلكة تيهيا :خامدا
 :فكرة أن من قاد جيش البربر هه قائد أخر ليس الكاهظة .1

م( الحي عاش في القخن الحادي عذخ 1094-1014/ىـ487-404) يعصيشا السؤرخ السغخبي البكخي 
ليدت الكاىشة بل أحج ضباط كديمة: "...لقي السيبلدي، رواية غخيبة مفادىا أن مغ قادة الحخب ضج حدان 

عداكخ الكاىشة بأرض قابذ وعمى مقّجمتيا القائج الحي كان مع كديمة بغ لسدم فاقتتمػا قتاال شجيجا فقتل 
 .52”صاحب خيل حدان بغ الشعسان وانيدم حدان وأصحابو إلى السشيل السعخوف بقرػر حدان...

يقال أّن امخأة بخبخية كافخة وساحخة  لكيبلوصسة العار عمى حّدان والستأمل جيجا في الشّز يججه يخيج محػ 
وكاىشة ىدمتو، فَأْن ُيقال ُىدم عمى يج ضابط سابق في جير كديمة أقّل إىانة لو مغ أن يقال ُىدم عمى يج 

 .53امخأة بخبخية محاربة
 :رواية مقتلها في الطعركة .2

 :ويسكغ حرخىا في رأييغاختمفت السرادر التاريخية حػل مريخ السمكة تيييا، 
 في أن الكاىشة ُقتمت رفقة ولجييا في السعخكة، وىي تقاتل فدسي السكان الحي ُقتمت فيو  :الرأي األول

ورأي ابغ خمجون: "...وأوقع بيع  .54(ىـ257-187) "بئخ الكاىشة". وىحا رأي السؤرخ ابغ عبج الحكع
"وزحف إلييا أخخ:وفي نز  .55"وقتل الكاىشة، واقتحع جبل أوراس عشػة واستمحع فيو زىاء مائة ألف

 .56"وىي في جسػعيا مغ البخبخ فانيدمػا، وقتمت الكاىشة بسكان الدخ السعخوف بيا ليحا بجبل أوراس
 فحىب إلى أن السمكة تيييا لع ُتقتل في السعخكة بل فخت وتتبعيا حدان حتى ضفخ بيا  :الرأي الثاني

م( ذاكخًا: "...فانيدمت الكاىشة واتبعيا حدان حتى 1029/ىـ420) وقتميا، وىحا رأي الخقيق القيخواني
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بئخ قتميا، وندل في مػضع )الحي قتمت فيو وىػ( بئخىا وعميو بقى رأسيا، فدسى الشاس ىحا )البئخ 
م( نفذ رواية الخقيق 1233-1160/ىـ630-555ويشقل السؤرخ ابغ األثيخ ) .57"الكاىشة( إلى اليػم

 .58القيخواني عغ وفاة الكاىشة وأنيا فخت مغ السعخكة وقتمت
يذيخ فييا إلى انيدام السمكة في السعخكة ثع ىخبيا  :الرواية األولىم( فحكخ روايتيغ: 1085)ت: أما الطالكي

لمتحرغ بجبال األوراس: "... وىخبت الكاىشة تخيج قمعة بذخ لتتحّرغ بيا فالترقت القمعة باألرض فيخبت 
تخيج جبال أوراس ومعيا صشع عطيع مغ خذب كانت تعبجه، ُيحَسل بيغ يجييا عمى جسل فتبعيا حدان حتى 

فييا مريخ السمكة بعج تتبعيا والزفخ بيا قائبل:  فحكخ :الثانيةالرواية أما  .59”قخب مغ مػضعيا، ...
"...فانيدمت الكاىشة وقتمت عشج بئخ فدساه السدمسػن )بئخ الكاىشة( فشدل حدان عمى السػضع الحي قتمت 
 فيو، ويقال إنيا قتمظ عشج شبخقة فعجب الشاس مغ خمقيا، وكانت األتخجة، تجخي فييا بيغ عجيدتيا

ونمسذ تزاربًا في رواية السالكي في ىحا الشّز الثاني ذكخ روايتيغ حػل مريخ الكاىشة  .60"وأكتافيا
األولى أنيا قتمت في مػضع بئخ الكاىشة ثع يذيخ إلى أنيا قتمت في مجيشة شبخقة وتع التشكيل بجثتيا، 

 .الدحخ والذعػذةوتعجب الشاس مغ شكميا في إشارة إلى بذاعتيا مغ جخاء مسارستيا الكيانة و 
م( كحلظ إلى أن الكاىشة لع ُتقتل في 1094-1014/ىـ487-404) وأشار نّز السؤرخ السغخبي البكخي 

السعخكة بل ىخبت تخيج التحرغ بجبال األوراس، واختبائيا بالقرخ الفخع الحي ُحػصخت وُقتمت فيو: "... 
حرخىا العجو في ذلظ القرخ فحفخت إلى قرخ لجع وىػ السعخوف بقرخ الكاىشة... ويحكخ أن الكاىشة 

 سخبا في صخخة صّساء مغ ىحا القرخ إلى مجيشة سمفصة يسذي فيو العجد الكثيخ مغ الخيل وكان يشتقل إلييا
وىػ مبشي بحجارة شػل الحجخ مشيا خسدة وعذخيغ شبخا ونحػىا  ...بيو الصعام وسائخ ما تحتاج إليو

وبعزيا جػف  مغ داخمو مجّرج كمو إلى اعبله وأبػابيا شاقات وارتفاعو في اليػاء اربعة وعذخون قامة وىػ
 .61"بعس باحاكع صشاعة
السمكة البخبخية تيييا ومكان قتميا تائية بيغ نرػص كتب التاريخ السجون  كيفية مقتلوبحلظ تبقى حقيقة 

ا: السجة الصػيمة أن اعتبارات كثيخة أّثخت في السػضػع مشي وال شظبأىػاء أصحابيا دون التقيج بالسػضػعية، 
بيغ وقػع الحادثة التاريخية ووقت تجويشيا، حيث كانت األوضاع قج تغيخت في ببلد السغخب وكان البخبخ قج 

 .اعتشقػا اإلسبلم وأصبح مشيع قادة وأسدػا دويبلت
 

 الـخــاتــطـة:
إن الستتبع لمخوايات التاريخية التي سيقت حػل السمكة البخبخية "تيييا" وتع التخويج ليا باسع الكاىشة، 
ومحاربيا لجيػش الفتح اإلسبلمي بقيادة حدان ابغ الشعسان، يجج الكثيخ مغ االستفيامات والسغالصات، 

اض معيشة، كسا تع تجاوز قبيمتيا عمييا اسع "الكاىشة" ألغخ  وإشبلقابتجاء بصسذ اسسيا الحقيقي "تيييا" 
وكيفية وصػليا إلى الحكع. في السقابل ركدت تمظ السرادر عمى ذكخ مقاومتيا لمفتح اإلسبلمي وأوصمػا لشا 
فكخة نسصية مفادىا أن السمكة حاربت ديانة سساوية )اإلسبلم( وغفمػا بأن مقاومتيا كانت دفاعًا عغ األرض 



 
Ahmed DJELAILI    

 

IJHER 

 International Journal of Humanities and Educational Research 
Volume 2, Issue 4, December 2020, p.01-18 

16 

سجت بعس السرادر إلى اختبلق أسصػرة "سياسة األرض السحخوقة". ثع والعخض وليذ نبحًا لمجيغ. وقج ع
تجاركػا السػقف بعج ذلظ واختخعػا رواية التأخي بيغ العخب والبخبخ عغ شخيق خالج وابشا الكاىشة، وفي 
األخيخ اختمفػا في مريخ الكاىشة فسشيع مغ ذكخ بأنيا ُقتمت في السعخكة كاألبصال وىي حاممة الديف تجافع 

أرضيا وعخضيا، في حيغ صػرىا أخخون بأنيا جبانة ىخبت مغ السعخكة وتع الزفخ بيا وقتميا بصخيقة  عغ
 .غامزة ثع التشكيل بجثتيا لبلنتقام فتعجب الشاس مغ شكميا

 
 :الــطــــــــراجــــــعالطصادر و 

عجد مددوج  -مجمة أسيشاك -الكاىشة" في السرادر العخبية بيغ األسصػرة والخصاب الدياسي”-عقػن دمحم العخبي  .3
 .54ص  -م2011 -السغخب -6

 .54 ص-نفدو .4
الييئة العامة لقرػر  -49الحخائخ  -1ج. -عبج السشعع عامخ تحقيق-والسغخبمرخ  فتػح-الحكعابغ عبج  .5

 .270ص  -مرخ -الثقافة
 .136-135ص  -م1965 -بيخوت -4ج. -الكامل في التاريخ -ابغ األثيخ .6
بخ وديػان السبتجأ والخبخ في تاريخ العخب والبخبخ ومغ عاصخىع مغ ذوي الذأن الع -عبج الخحسغ ابغ خمجون  .7

 .12ص  -م2000ىـ/1421 -بيخوت لبشان -دار الفكخ -7ج. -مخاجعة خميل شحادة وسييل زكار -األكبخ
 .143ص.  -6ج. -نفدو .8
 .53ىامر ص  -السخجع الدابق -العخبي عقػن  .9

السجمج  -2جامعة الجدائخ  -مجمة الجراسات التاريخية -سبلميمػقف الكاىشة مغ الفتح اال -دمحم بغ عسيخة .10
 .20ص  -م1986 -06-01 -العجد الثاني -األول

 .13-12 -ص ص -7ج. -السرجر الدابق -ابغ خمجون  .11
 -تحقيق بذيخ البكػش -رياض الشفػس في شبقات عمساء القيخوان وإفخيقية -أبػ بكخ عبج هللا بغ دمحم السالكي .12

 .55-54ص  -م1994 -لبشان-بيخوت -دار الغخب اإلسبلمي -2ط. -1ج. -وسي السصػي مخاجعة دمحم العخ 
 .59ص  -السخجع الدابق -عقػن  .13
 .12ص  -7ج. -السرجر الدابق -ابغ خمجون  .14
 .13-12ص   -7ج. -نفدو .15
-بيخوت -دار الكتب العمسية -1ج. -االستقرا ألخبا دول السغخب االقرى -أحسج بغ خالج الشاصخي الدبلوي  .16

 .42م، ص. 1917 -لبشان
ىػ حدان بغ الشعسان بغ عجى بغ بكخ بغ مغيث بغ عسخو مديقياء بغ عامخ بغ األزد، يعتبخ مغ القادة  .17

السذيػريغ في الذام، كان مقخبا مغ خمفاء بشي أمية، وذا شخرية قػية، ويتستع بثقة كبيخة في االوساط الدياسية 
ل الػالة الذامييغ الحيغ عيجت إلييع مدؤولية الفتح في في دمذق، حتى لقب بـ "الذيخ األميغ"، وحدان ىػ أو 

الذخكة  -2ط  -السغخب االسبلمي -مػسى لقبال -ىـ( في عرخ الخبلفة األمػية.)يشطخ85-74إفخيقية)
 (.58ص  -م1981 -الجدائخ -الػششية لمشذخ والتػزيع
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ديشار لكديمة بغ لسدم مغ قبيمة أوربة كانت رياسة البخبخ في ببلد السغخب أثشاء بجاية حسمة الفاتح أبا السياجخ  .18
البخندية، الحي كان يعتشق الشرخانية، وحارب أبا السياجخ حتى ىدمو عشج عيػن تمسدان وأسخه ثع اعتشق اإلسبلم 
وأصبح صجيقًا ألبي السياجخ ديشار وساعجه عمى نذخ اإلسبلم بيغ قبائل البخبخ في ببلد السغخب، ولسا جاء 

أىانو وفتح جسيع ببلد السغخب إلى أن وصل إلى الدػس األقرى، فشيس إليو كديمة عقبة بغ نافع نكل بو و 
 (.142ص  -6ج. -السرجر الدابق -وقتمو. )يشطخ، ايغ خمجون 

ىػ عقبة بغ نافع بغ عبج القيذ الفيخي القخشي، ولج قبل وفاة الخسػل )ص( بدشة واحجة، وكان يست برمة  .19
عاص، فيػ ابغ خالتو ولحلظ أشخف عمى تخبيتو وتػجييو، وكان رفيقو القخابة إلى قائج فتح مرخ، عسخو بغ ال

عقبة بغ  -مػسى لقبال -في فتح مرخ، وكان لو الفزل في فتح جسيع ببلد السغخب ونذخ اإلسبلم فيو. )يشطخ
ص  -الجدائخ، د.ت.ن -مشذػرات وزارة الثقافة والدياحة مجيخية الجراسات التاريخية واحياء التخاث -نافع الفيخي 

7.) 
 .268ص  -1ج. -السرجر الدابق -ابغ عبج الحكع .20
 .269ص  -1ج. -نفدو .21
 .56ص  -السخجع الدابق -عقػن  .22
 .21-20ص  -السخجع الدابق -دمحم بغ عسيخة .23
 .43ص  -1ج. -مرجر سابق -الدبلوي  .24
 .13ص  -7ج. -السرجر الدابق -ابغ خمجون  .25
 .12ص  -7ج. -نفدو .26
 .271ص  -1ج. -السرجر الدابق -ابغ عبج الحكع .27
 .269ص  -1ج. -نفدو .28
 .371ص  -4ج. -السرجر الدابق -عغ ابغ األثيخ .29
 .55ص  -السخجع الدابق -عقػن  .30
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