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 :لممخصا

قميـ  معاكية  بيف عالقةدكر ميمان كحيكيان في الالسياسة األمنية  أدت كا 
 . ـ684 -ىػ 64ـ كحتى كفاة معاكية 664-ىػ44العراؽ في الدكلة األمكية مف عاـ 

 كقد تجسد ذلؾ الدكر في صكر متعددة منيا عمى سبيؿ المثاؿ: 

 ثـ، في العراؽ ة لمعاكيةالسياسة األمني  

سياسة أمراء العراؽ ك ، القبمي ة السياسة األمني ة في مكاجية العصياف ك مالمح
 . تجاه قكل المعارضة في العراؽ

تكطيد حكـ الدكلة األمكية  سيمت فيأ ثار ايجابيةآ ليذه السياسةكلقد كاف 
 . في نياية الدكلة األمكيةسيمت أثار سمبية آك ، في العراؽ
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Abstract: 

The security policy played an important and vital role in the 

relationship between Muawiyah and the region of Iraq in the 

Umayyad state from the year 40 AH-660AD until the death of 

Muawiyah 60 AH - 680 AD.  

This role has manifested itself in several forms, including: 

The security policy of Muawiyah, in Iraq, then 

Features of the security policy in the face of rebellion and 

tribalism, and the policy of the princes of Iraq towards the opposition 

forces in Iraq.  

This had positive effects 

that contributed to the consolidation of the rule of the Umayyad 

state in Iraq, and negative effects that contributed to the end of the 

Umayyad state.  
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 :مقدمة

إف  تطبيؽ السياسة األمني ة ألم دكلة في إقميـ مف أقاليميا يختمؼ اختالفنا 
الصراعات كالنزاعات  أك إقميمنا تكثر فيو؛ مدكلةالينا لكبيرنا عما كاف ىذا اإلقميـ ىادئنا مك 

الضطرابات كمعمكـ أف  إقميـ العراؽ كاف إقميمنا حافالن بالكثير مف ا، عمى السمطة
حيث إنو كاف طرفنا معادينا لمدكلة األمكي ة منذ أف شب  ؛ كالنزاعات عمى السمطة

قتمة عثماف بف عفاف  في قضي ة األخذ بالثأر مف كمعاكية  الخالؼ بيف عمي 

، فريؽ مع عمي ؛ فمنذ ذلؾ الحيف كقد صار المجتمع اإلسالمي  عمى فريقيف؛ (1)

ىي  لمعاكية  ةكمعادي مناصرة لعمي ككانت أكبر جبية ، كفريؽ مع معاكية 
ا لألحداث؛ جبية العراؽ ثـ لما جاء الحسف ، كفييا شيعة عمي ، التي كانت مسرحن

 فة لمعاكية كتنازؿ عف الخال نو إحيث ، عمى غير رغبة كثير مف أىؿ العراؽ
كأعمنكا عدـ ، عف الخالفة اعترضت فرؽ مف الناس عمى ىذا مع تنازؿ الحسف 

العار »فرد عميو: ، حتى إف  بعضيـ قاؿ لمحسف يا عار؛ في الخالفة أحقية معاكية 
 . (2)«خير مف النار

األمصار كسيطرتو عمييا بدأت كىنا كمع أخذ معاكية بزماـ الحكـ في كؿ 
كىذا أدل إلى ، (3)بعض الفرؽ كالقبائؿ تعد نفسيا لمخركج عميو داخؿ إقميـ العراؽ

، مما أثر عمى السياسة األمني ة في ىذا اإلقميـ؛ االستقرار داخؿ ىذه الكالية ضعؼ
 . كعاؽ الدكر األمني  باإلقميـ

 :مة البحثمشك

اسة األمني ة بالعراؽ في عيد معاكية بف يعالج البحث مشكمة الكقكؼ عمى السي
كالفرؽ بيف سياسة بعض الكالة كبعضيـ ، كبياف حقيقة ىذه السياسة، أبى سفياف

كأثر ذلؾ عمى الدكلة ، كمدم استفادة المجتمع مف ىذه السياسة كمدل تضرره، اآلخر
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 . األمكية في عيد معاكية مف حيث القكة كالضعؼ

 أىداف البحث وأىمّيتو:

تككف مرجعنا في باب ؛ ؿ بحثي أريد أف أنتيي إلى عدة فكائد تاريخيةمف خال
 كذلؾ مف خالؿ ما يأتي:، السياسة األمني ة

كطريقة تعاممو مع ، طرح لسياسة أمراء الدكلة األمكية في عيد معاكية -1
 . األحداث الطارئة في عصره

 . أثر السياسة األمني ة لكؿ الكالة عمى المجتمع العراقي  -2

 . السياسة عمى األمصار األخرل كالدكلة األمكية بشكؿ عاـ أثر ىذه  -3

 . مدل تطبيؽ السياسة األمني ة الشرعية -4
 . تأثير البعد األمني في زيادة الصراع أك إيقافو  -5

 :منيج البحث

يقكـ البحث عمى المنيج العممى التاريخي القائـ عمى التحميؿ كاالستنباط 
تبر إضافة الى حقؿ الدراسات التاريخية كاالستنتاج لمتكصؿ الى حقائؽ جديدة تع

 . في الدكلة األمكية

 :ثححدود الب

 . حدكد البحث كأسباب االقتصار عمى الفترة األكلى مف عصر الدكلة األمكية

 الحدكد الزمنية: تشمؿ عصر معاكية بف أبي سفياف 

 . الحدكد المكانية: تشمؿ العراؽ القديـ

 الدراسات السابقة:

كلقد ، المجاؿ كثير مف الرسائؿ العممي ة في ىذا البابليس ىناؾ في ىذا 
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منيا ؛ أف أصؿ إلى ىذه األبحاث المكتكبة في ىذا الباب -قدر استطاعتي-اجتيدت 
 ما يأتي:

كمية ، رسالة دكتكراه، السياسة األمني ة لمخمفاء الراشديف، ماجدة عمر عبد اهلل -1
 . ـ2415 - ىػ1436، قسـ التاريخ، الشريعة كالدراسات اإلسالمية

، جامعة مؤتة، اهاألمف في صدر اإلسالـ رسالة دكتكر ، عز الديف عقمة -2
 . ـ2448، قسـ التاريخ، األردف

، األمف في الدكلة اإلسالمية في عيد عثماف بف عفاف، سمكل نكاؼ الحربي -3
، الرياض، قسـ التاريخ، جامعة اإلماـ محمد بف سعكد، رسالة ماجستير

 . ىػ1435، المممكة العربية السعكدية

 عيد معاوية  التمييد: معوقات السياسة األمنية في إقميم العراق في

حيث إنو مف القكاعد التي قامت عمييا سياسة معاكية ىي مباشرة األمكر 
فاتصؼ عصره بالمركزي ة في إدارة الدكلة مف الداخؿ كالخارج فى أغمب ؛ بنفسو

ؼ كالحركة لمكالة في كالياتيـ دكف كفى حاالت محدكدة يترؾ حري ة التصر ، (4)األحكاؿ
 . (5)الرجكع إليو 

خرج معاكية إلى ؛ ةىجري 41كبعدما تنازؿ الحسف عف الخالفة لمعاكية سنة 
لكف سرعاف ما دب  الخالؼ ، كخطب في أىميا كبايعكه عمى السمع كالطاعة، الككفة

 كية السيما أف  ىناؾ عدة جبيات مفتكحة ال ترضى عف خالفة معا؛ عمى معاكية
 . (6)عمى رأسيا
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 معارضة حجر بن عدّي لمعاوية بن أبي سفيان:

ككاف ذا ، شيد صفيف أميرنا كاف حجر بف عدم الكندم مف شيعة عمي 
ككانت ، كىك مف الذيف عارضكا الصمح بيف معاكية كالحسف، (7)صالح كتعب د

؛ العراؽمعارضتو معارضة سممي ة ال تتجاكز االعتراض عمى بعض كالة معاكية في 
أك التطاكؿ الكالمي عمي معاكية في أحد ، أمثاؿ المغيرة بف شعبة كزياد بف أبيو

ـ حيث 671ـ/ 661 -ق51ق/ 41 ككاف ذلؾ مف سنة، (8)ف أتيح لو ذلؾإمجالسو 
كقد كاف ؛ كينكر المغيرة عميو ذلؾ، كاف حجر بف عدم  أياـ المغيرة يناؿ مف معاكية

غيره سيعاقبو ،كمع مكت المغيرة  ابو ، ظنان منو أف أحدالمغيرة حميمان في ىذا كلـ يعاق
ا، بف شعبة كقدكـ زياد بف أبيو إلى الككفة ، ككاف زياد مف قبؿ مف شيعة عمي  أيضن

ا كبدأ ينيى حجر ، حكـ كحدة الطريؽبككاف بينو كبيف حجر كدًّ  فمما جاء زياد أيضن
ى زياد أنو أطاؿ الخطبة كأخر ككذلؾ إنكاره عم، عف النيؿ مف معاكية كالدكلة األمكي ة

 . (9)فكاف ذلؾ ابتداء المكاجية بينيما، الصالة

 بداية إنكار زياد عمى حجر:

فقاؿ لو: ؛ ـ بعث إلى حجر بف عدم  669ق / 49لما قدـ زياد الككفة سنة  
( كقد جاء أمر غير يا ىذا: كنا عمى ما عممت )كىك أنيما كانا مف شيعة عمي »

فيك ؛ كىذا سريرم، كليسعؾ منزلؾ، أمسؾ عميؾ لسانؾ، ية كىك خالفة معاك –ذلؾ 
فإني لك استخففت بحقؾ ىاف عمي  ، فإياؾ أف تستزلؾ السفمة أك تستفزؾ، مجمسؾ
، اجتمعت عنده الشيعة وفمما سار إلى منزل، «كلـ أكممؾ مف كالمي ىذا بحرؼ، أمرؾ

بدأت الفتنة تدب  في  كىنا، (14)«كأحؽ الناس بإنكار ىذا األمر، فقالكا: أنت شيخنا
كقد ترؾ عمى الككفة عمرك بف ، في ىذا الكقت بالبصرةزياد ككاف ، أرجاء الككفة

كأعمنكا ، فمما ظير أمر حجر بف عدم  ىك كمف معو، حريث عمى الصالة كالحرب
إف كانت »كتبعيـ الناس أرسؿ عمرك إلى زياد بالككفة يقكؿ لو: ، المعارضة الظاىرة
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 فإني كتبت إليؾ كليس في يدم مف الككفة شيء إال، العجؿ العجؿلؾ بالككفة حاجة ف
فكتب زياد إلى عدم  بف حاتـ الطائي كجرير بف ، «مع حجر بف عدم إال القصر كىك

كحدثت مكاجية بينو ، حتى رجع زياد فدخؿ الككفة كطمب حجرنا (11)عبد اهلل البجمي
إلى معاكية بدمشؽ كانتيى األمر بإرساؿ حجر كمف معو ، كبيف حجر كمف معو

 . لمحاكمتيـ ىناؾ

 حركات الخوارج:

ـ عند اتفاؽ طرفي النزاع 658ق/ 37سنة-تحديدنا–إف  حركة الخكارج بدأت 
بعد ىذا االتفاؽ خرج ، ككضع بنكد الصمح، عمى المقاء في دكمة الجندؿ لحؿ النزاع

كلـ يمبثكا ، كاتخذكا لنفسيـ مقرًّا، بف ابي طالب كجماعة المسمميفي عمي الخكارج عم
كبقي عمي ، رجع منيـ مف رجعك ثـ كانت المناظرات ، أف بدأكا باعتراض المسمميف

كحدثت بينيـ كبيف الخميفة ، ثـ تحكلت حركتيـ إلى حركة مسمحة، أمره مف بقي منيـ
ثـ أعدكا أنفسيـ ، ُىزمكا عمى إثرىا كتفرقكا في األمصار؛ معركة بالنيركاف عمي 

سنة  ال بقتؿ عمي إلكف لـ يفمح تخطيطيـ ، عاص كمعاكيةلقتؿ عمي كعمرك بف ال
، لـ يتحيز الخكارج لمحسف بف عمي كبعد أف آؿ األمر لمحسف ، ـ664ق/ 44

رفضكا االعتراؼ ، كلما تنازؿ الحسف لمعاكية عف الخالفة، كظمكا عمى مكقفيـ منو
ا كثابتنا منذ التحكيـ؛ بسمطة معاكية ك كافر ليس بينيـ في، ألف مكقفيـ منو كاف كاضحن

كىك مكقؼ تبناه الجميع بما في ذلؾ المجمكعات التي كانت في ، كبينو إال السيؼ
مثؿ فركة بف نكفؿ الذم تحرؾ ىك كأصحابو في ؛ السابؽ مترددة في محاربة عمي 

 . (12)اتجاه الككفة بمجرد عممو بتنازؿ الحسف كمبايعة العراقي يف معاكية

شجعي كأصحابو الخمسمائة مف شيرزكؿ إلى ككاف قدكـ فركة بف نكفؿ األ
تاله قدكـ عبد اهلل بف أبي الحكساء ، النخيمة أكؿ رد فعؿ خارجي ضد الخميفة الجديد
كتكلى أمر الجميع فركة بف نكفؿ ، الطائي في ثالثمائة مف الذيف اعتزلكا يكـ النير
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ة كبيف الخكارج كحدثت المكاجيات بيف جيش الخالفة األمكي  ، (13)استعدادنا لممكاجية
 . الذيف ال يريدكف االستسالـ أك النزكؿ عمى رأم الخميفة أك الصمح

 النزاعات القبمّية:

كانت ىناؾ نزاعات قبمي ة في العراؽ كانت القبائؿ المضري ة كالربعي ة طرفنا 
، فكؿ منيـ يتسابؽ عمى السيطرة عمى اآلخر؛ نظرنا لكجكد العداء القديـ بينيـ؛ فييا

فكاف كؿ منيما يقتؿ مف ؛ ع بينيـ حتى قرب انتياء الحقبة األمكي ةكظؿ الصرا
كفي أكاخر العصر األمكم  مالت ، مما أثر عمى إقميـ العراؽ كعمى أمنو؛ صاحبو

كىـ مضري كف كانكا يعادكف ربيعة ؛ قبائؿ قيس عيالف كبطكنيا مف كالب كعقيؿ كنمير
ة إلى بني أمي ة كالقبائؿ حيث مالت القبائؿ المضري  ؛ كمف معيـ مف بكر كتغمب

 . (14)الربيعي ة إلى بني العباس

 األسباب االجتماعّية

 . شيعة عمي -

 . المبايعكف لمعاكية -

 . الخكارج -

، ىذه التركيبة الفكري ة كالسياسي ة أثرت عمى المُّحمة االجتماعي ة داخؿ العراؽ
لجماعة عمى  كؿ ذلؾ أدل إلى كجكد رخاء اقتصادم، كذلؾ كجكد النزاعات القبمي ة

 . كتدىكر معيشة لبعض الجماعات، حساب األخرل

نظرنا لمصراع ؛ ف  الحالة االجتماعي ة لـ تكف مستقرةإ :فنستطيع أف نقكؿ
 . الطائفي في العراؽ مما ينعكس عمى السياسة األمني ة
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 المبحث األول

 سياسة أمراء العراق تجاه قوى المعارضة في العراق

 لسممي ة في عصر ما قبؿ زياد بف أبيو:كتتمثؿ ىذه المرحمة ا

 :الخوارج -الً أو 

إذ كجدكا فيو تحطيمنا ؛ لـ يرض الخكارج عف الصمح بيف معاكية كالحسف
ككاف معاكية بف أبي ، بعاد الحكـ عف كال الفريقيفإآلماليـ كطمكحاتيـ التي ترمي إلى 

بالفسؽ كالظمـ إذ إنيـ كصمكا بني أمية ؛ كأبنائو أبغض إلييـ مف عمي  سفياف 
 . ف أعمنكا ذلؾ في العراؽ إال كأعمف الكالة األمكي كف مكاجيتيـإفما ، (15)كاغتصاب الحكـ

 التحرك األول لمخوارج:

 خوارج الكوفة:

ـ( حيث سار جماعة مف الخكارج حتى دخمكا  662ق /  41كاف سنة )
ككاف ، فريقيـجندنا مف أىؿ الشاـ لـ يتمكنكا مف ت فأرسؿ إلييـ معاكية ؛ الككفة

ال أماف »أرسؿ معاكية برسالة إلى أىؿ الككفة يقكؿ ليـ: ، زعيـ الخكارج فركة بف نكفؿ
فكاف مف سياسة معاكية أنو استعاف بأىؿ الككفة عمى ، «لكـ عندم حتى تكفكا بكائقكـ

حتى قتمكا ؛ فقاتمكىـ كانتصركا عمييـ؛ عندئذ تكجو أىؿ الككفة لقتاؿ الخكارج، الخكارج
 . (16)ـ فركة بف نكفؿزعيمي

فمـ يكف يبدأ قتاؿ  في أكؿ األمر كسياسة عمي   ككانت سياسة معاكية 
كالدليؿ عمى ىذا أنو كانت ىناؾ حركات أخرل ، الخكارج حتي يبدؤكا ىـ بالقتاؿ

 . لمخكارج لـ يقاتميا كلـ يأخذىا بذنب جماعة فركة بف نكفؿ
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 اجية الخوارج والمعارضين:سياسة المغيرة بن شعبة داخل الكوفة في مو  -

تجنبنا ؛ كاف مف سياسة المغيرة بف شعبة أنو لـ يفتش في أصحاب األىكاء
كمع ذلؾ لـ يستجب الخكارج ليذه الرسالة الكاضحة ليـ ، كطمعنا في تأليفيـ، إلثارتيـ
كظؿ يقاتميـ ، كحممكا عميو السالح، بؿ شجعيـ ذلؾ عمى الخركج مرة أخرل، كلغيرىـ

؛ كمع ذلؾ لـ يكف المغيرة بف شبعة مف ىكاة االنتقاـ كالعنؼ، ماعةجماعة تمك ج
حتى ؛ كأحسف في الناس السيرة، فأحب العافية»فيصفو النضر بف صالح قائالن فيو: 

فيقكؿ: قضى اهلل أال ؛ إنو كاف ُيقاؿ لو: فالف يرل رأم الشيعة أك يرل رأم الخكارج
فكانت سياستو ، (17)«كانكا فيو يختمفكف كسيحكـ اهلل بيف عباده فيما، تزالكف مختمفيف

كذلؾ حتى ال تعـ الفكضى في ؛ ىي رد فعؿ لما يراه منيـ بعد حمميـ السالح عميو
 . كتختؿ مكازيف األمف، اإلمارة

  ككذلؾ فإف المغيرة بف شعبة لـ يتردد في محاربة الخكارج الخارجيف عمى
بؿ شمؿ ، ى الثائريفكلـ يقتصر استعماؿ القكة عم، السمطة بالشرطة كالجيش

كحياف ، مثؿ معيف بف عبد اهلل المحاربي؛ حتى الذيف بمغو أنيـ ينككف الخركج
كىك ما يدلؿ عمى أف  سياسة المغيرة فييا مف ، كغيرىما، بف ظبياف السممي  

، كيتجسس عمييـ، الحنكة أنو كاف يقكـ بمراقبة تحركات الخكارج داخؿ المصر
بؿ كاف مف سياسة ، (18)يصمو عنيـ مف أخباركينزؿ العقكبة بيـ تبعنا لما 

ا–المغيرة  ؛ كالخكارج أنو استفاد مف العداء المعمكـ بيف شيعة عمي  -أيضن
مع أىؿ العراؽ حينما  حيث استعمميـ في حرب الخكارج كما فعؿ معاكية 

 كىذا أدل إلى عدة أمكر أىميا:، (18)أرسؿ إلييـ يأمرىـ بقتاؿ الخكارج

  الخارجي  في الككفةأنو حاصر الفكر . 

 إسكات المعارضيف المكجكديف في الككفة دكف أف يكمؼ الدكلة خسارة مادي ة . 
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 إشغالو أنصار عمي  أك الككفي يف عف معارضة الدكلة . 

  ىذا لمشيعة عمى المدل  افالخكارج لف ينسك ؛ تعميؽ العداء بيف الخكارج كالشيعة
 . (24)الطكيؿ

لـ تكف مبناىا عمى القكة كالعنؼ  ة لمعاكية كىذا يكضح أف  السياسة األمني
فمقد عي ف معاكية المغيرة بف ؛ إال إذا كجد في األمر خطرنا عمى الرعي ة كاألمصار

فمـ تكف سياستو غائبة عف ؛ كىك يعمـ طريقة حكمو كتعاممو مع األحداث؛ شعبة
أراد مف  كمع ذلؾ كاف معاكية ، كلمقكة كالعنؼ مكضع آخر، فممحمـ مكضع؛ معاكية

كالحقيقة أف المغيرة نجح بسياستو في إدارة كاليتو التي ، (21)المغيرة أف يككف أكثر شدة
كما نجح في إسكات الخكارج كتقميؿ خطرىـ طكؿ ، دأبت عمى معارضة الحكـ األمكم  

 . مدة حكمو

 وارج البصرة:خ

صمح فإننا نقكؿ لما تـ ال؛ كحينما نتكمـ عف الخكارج الذيف خرجكا في البصرة
ـ ( كانت البصرة تعج  662ق /  41بيف معاكية كالحسف في عاـ الجماعة)

ا حمداف بف يكذلؾ بعد أف غمب عمي–فأرسؿ ليا معاكية بف أبي سفياف ، بالفكضى
، (22)كأعاد األمف إلى نصابو، فأمسؾ بذماـ األمكر؛ أرسؿ ليـ بسر بف أرطأة -إباف

كجعؿ ، فعزلو معاكية؛ الشيعة في البصرةإال أف  الكالي الجديد لـ يحسف التعامؿ مع 
مف طريقة المغيرة  اكعبد اهلل بف عامر كاف في إمارتو قريب، مكانو عبد اهلل ابف عامر

فقد خرج عميو سيـ بف غالب ؛ كىي سياسة الميف في بعض المكاضع، بف شعبة
(  فخرج إلييـ عبد اهلل بف عامر بعدما؛ ـ ( في سبعيف رجالن  662ق /  41اليجيمي 

؛ فعرض عمييـ األماف مقابؿ أف يكفكا أيدييـ، كبقي بعضيـ، قتمكا رجالن كامرأتو كقاتميـ
إال أف  معاكية لـ يكافؽ عمى ىذا فأرسؿ إلى عبد اهلل بف عامر يأمره ، فقبمكه منو
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كقاؿ: قد جعمت ليـ ، فمـ يكافؽ عبد اهلل بف عامر عمى ىذا كأجابو: لقد أمنتيـ؛ بقتميـ
 . (23)ذمتؾ

فكاف ؛ ذلؾ كانت لعبد اهلل بف عامر خبرة كبيرة بالخكارج كأىؿ البصرةكمع 
كاف »متحد ثنا عف سياستو: –كمع ذلؾ يقكؿ اإلماـ الطبرم ، عامؿ عثماف عمى البصرة

 . (24)«ففسدت البصرة بسبب ذلؾ؛ ال يأخذ عمى أيدم السفياء، رجالن لي ننا كريمنا

الشيعة )أنصار عمي بن أبي طالب -ثانًيا
(23):) 

أم بعد القضاء عمى حركات –كانت سياسة الدكلة األمكي ة في ىذه المرحمة 
كخاصة  ر عمي اسياسة الميف كالتقريب بيف الدكلة كبيف أنص -الخكارج الناشئة
إال أف  المغيرة بف شعبة ، عمى الرغـ مف معرفة الدكلة بما يضمركنو، (26)الزعماء منيـ

إال ما كاف مف ؛ ف داخؿ كاليتو طكاؿ مدة حكمواستطاع بسياستو الحفاظ عمى األم
ا لمدكلة األمكي ة كقد خرج حجر بف عدم  عمى ، أمر حجر بف عدم الذم كاف معارضن

كقد مرت معارضة حجر ، الدكلة األمكي ة إال أف  أمره بدأ في عيد المغيرة بف شعبة
 بمرحمتيف لممعارضة:

 م( ىجريًّا:024-003ه/34–03: مرحمة المعارضة القولّية من )األولىالمرحمة 

كفد مع أخيو ، لو صحبة ككفادة، كحجر بف عدم  ىك حجر بف عدم  الكندم  
، شيد صفيف، كىك مف شيعة عمي ، كال ركاية لو عف رسكؿ اهلل ، ىانئ بف األدبر

 . (28)ككانت معارضتو في ىذا الكقت قكلي ة فقط، (27)ككاف ذا صالح كتعبد

حتى إف المغيرة بف شعبة قبؿ أف يمكت ؛ حمة قد سكت عنوككاف المغيرة في ىذه المر 
، ال شريؾ لو؛ عميكـ باتقاء اهلل كحده»ثـ قاؿ: ، فحمد اهلل كأنثى عميو؛ صعد المنبر

فإنو كاف يحب  ؛ استغفركا ألميركـ»إلى أف قاؿ: ، «حتى يأتيكـ أمير؛ كالكقار كالسكينة
 . (29)«العفك
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 الثانية: المرحمة

، عمى معارضتو القكلي ة حتي مجيء ابف زياد إلى الككفة كظؿ حجر بف عدم  
؛ كقد بدأ اعتراض حجر بف عدم عمى المغيرة حينما اتيـ المغيرة بأنو أخر العطاء

بؿ ، فمـ يأبو المغيرة لما قالو، (34)كأخرت العطاء، فقاؿ لو: حرمت الناس مف أرزاقيـ
؛ مغيرة لمكقفو المتسامحكقد غضبت ثقيؼ عمى ال، اكتفى بتحذيره مف غضب السمطاف

، «كيجترئ عميؾ في سمطانؾ؟، عالـ تترؾ ىذا الرجؿ يقكؿ ىذه المقالة»فقالكا لو: 
إنو سيأتي أمير بعدم فيحسبو مثمي فيصنع معو ، إني قد قتمتو»فأجابيـ المغيرة: 
كال أحب أف أبدأ »ثـ قاؿ: ، «فيقتمو شر قتمة؛ فيأخذه عند أك ؿ كىمة؛ مثمما صنع معي 

 (31)«المصر بقتؿ خيارىـأىؿ 
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 المبحث الثاني

 لمعاوية بن أبي سفيان في العراق السياسة األمنّية

كعرض ، سياسة معاكية بف أبي سفياف تجاه حكادث عصره في العراؽ 
اإلجراءات كالتدابير األمني ة لو لمكاجية المخالفيف كالخارجيف عف الطاعة كالمعارضة 

مع العراقي مف حفظ الماؿ كالنفس كالعرض كالعقؿ المسمحة كما فعمو في حفظ المجت
 . كالديف

 سياسة معاكية في حفظ الماؿ داخؿ العراؽ: :أك الن 

كحتى نتطرؽ إلى ىذا األمر ينبغي عمينا أف نشير إلى مصادر األمكاؿ في 
 . ككذلؾ مصارفيا، الدكلة األمكي ة

 سياسة معاوية في جمع المال: -أ

حتى جاء العصر ، لصرفيا في مصارفيا الشرعي ة؛ لمدكلة فكانت الزكاة ُتعطى :الزكاة
كذلؾ حتى عيد عمر ، فكاف بعض الناس يخرجيا بمعرفتو لمف يريد؛ األمكم  

 . (32)بف عبد العزيز الذم ما سمع الناس بكاليتو حتى سارعكا إلى دفعيا لمدكلة

%( مف اإليرادات 14، %5حيث كاف قطاع الزراعة تتراكح زكاتو بيف ) 
ة في ظؿ نظاـ العشكر، (33)امةالع ككاف ، (34)ككذلؾ قطاع التجارة خاص 

ُيسمى ديكاف ، ىناؾ ديكاف خاص بالزكاة في كؿ مصر تابع مباشرة لمدكلة
 . (35)الصدقات

لعدـ تسجيؿ مقادير تمؾ ؛ كقد يعكد عدـ كجكد أرقاـ مف حصيمة الزكاة 
 . (36)في الحاؿ إذ كانت تدفع جميعيا أك معظميا إلى مستحقييا؛ الصدقات
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كالتي منيا إقميـ العراؽ كاف يعج ؛ معمكـ أف  األقاليـ اإلسالمي ة المفتكحة :الجزية
كظمت عمى دينيا ففرضت عمييا الجزية  كالتي؛ بالطكائؼ الديني ة المختمفة

 . (37) مقابؿ الدفاع عنيـ كممارسة شعائرىـ الدينية

، صرفيا في مصارفيا كالجزية كغيرىااألمكاؿ التي تتكلى الدكلة جبايتيا ك  :الخراج
كاألرض قسماف ، كتسمى األرض التي يفرض عمييا الخراج أرضا خراجية

كصالحكا أىميا ، كؿ أرض فتحيا المسممكف صمحان  :الصمح، صمح كعنكة
، فيذه األرض ممؾ ألربابيا، كيؤدكف خراجان معمكمان كؿ سنة، عمييا لتككف ليـ

، تى أسمـ أىؿ األرض سقط الخراج عنيـفم، كىذا الخراج في حكـ الجزية
 . كليـ بيعيا كرىنيا كىبتيا ألنيا ممؾ ليـ

فيذه ، العنكة: ما فتحو المسممكف َعنكة )أم بالسيؼ( كلـ تقسـ بيف الغانميف  
 ا خراجان معمكمان يؤخذ في كؿ عاـيضرب اإلماـ عميي، تصير لممسمميف

 (38) كتقر في أيدم أربابيا ما دامكا يؤدكف خراجيا

كأك ؿ مف كضعيا ىك ، الضرائب الجمركي ة -إلى حد بعيد–تشبو العشكر  العشور:
كعمى الذمي  بنسبة ، كقد فرضيا عمى الحربي بنسبة العشر، عمر بف الخطاب

 . (39)كعمى المسمـ ربع العشر ، نصؼ العشر

، كلما تكلى (44)ىك ما اصطفاه اإلماـ لبيت الماؿ مف أرض الفيء :إيراد الصوافي
الخالفة حكؿ الصكافي مف إيرادات عامة إلى إيرادات خاصة  معاكية 

 . (42)كما يتبعو مائة مميكف درىـ، كبمغ مقدار غمة الصكافي بالعراؽ، (41)لو

سياسة  (43)كىي ما غمب عميو المسممكف في الحرب حتى يأخذكه عنكة الغنائم:
 معاوية بن أبي سفيان في إنفاق المال:

ىب مباشرة إلى عاصمة الخالفة بعد سد حاجات المجتمع كانت اإليرادات تذ
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 ككانت تنفؽ عمى الكجو اآلتي:، الذم خرجت منو

  مصروفات الجند والمعدات الحربّية:

ككانت مف ، الجنكد كما يتعمؽ بالجنكد مف مصركفات اتكىي عبارة عف مرتب
المضطربة  السيما في البالد، أن و زاد في مرتب الجند لكسب كالئو سياسة معاكية 
 . (45)كقد بمغ عدد المسجميف بديكاف البصرة ثمانيف ألؼ مقاتؿ،(44)مثؿ العراؽ 

 مرتب الشرطة والقضاء:

كالشرطة أك العسس ىـ األفراد الذيف يعتمد عمييـ الخميفة أك الكالي داخؿ 
ككاف أكبر مرتب لصاحب الشرطة بمغ مائة ألؼ ، كُيستخدمكف في حفظ األمف، اإلقميـ

 (46)درىـ سنكيًّا

 :الشرطة ودورىا في حفظ األمن

كقد اىتمت ، ىي اإلدارة التي ُيحفظ بيا األمف الداخمي في اإلقميـ أك المدينة
ككانت مف مسئكلة جياز ، (47)كتـ تنظيمو في عيدىا، الدكلة األمكي ة بجياز الشرطة

ا عيد إلييا بتنفيذ أكامر األمير، (48)ئـ كتطبيؽ الحدكدالشرطة النظر في الجرا ، أيضن
كما كانكا يحافظكف عمى األمف ضد ، كمطاردة المصكص كقطاع الطرؽ، كنشر األمف

 . (49)ىجمات الخكارج

القياـ  :ككانت مف سياسة الدكلة األمكي ة في حفظ األمف داخؿ إقميـ العراؽ
 53-45دد أفراده في عيد زياد بف أبيو )حتى إنو بمغ ع؛ عمى تطكير جياز الشرطة

حتى إنو مف مظاىر ؛ (54)ـ( أربعة آالؼ فرد في منطقة العراؽ فقط673 – 665ق/ 
لك ضاع حبؿ »ضبط زياد بف أبي سفياف لألمف في إقميـ العراؽ في عصره أنو قاؿ: 

 . (51)«بيني كبيف خرساف عرفت مف أخذه

البف زياد كمظير مف ككاف صاحب الشرطة يظير في األمف الشخصي 
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 . مظاىر إظيار قكة الكالي

كىذا ، كقد كانت الشرطة بالعراؽ تتسـ في سياستيا بالشدة مع المخالفيف
ككاف قد منع الخركج –فقد كاف يقكؿ في خطبتو البتراء ؛ يظير مف سياسة ابف زياد

يام إ، مف ُبي ت منكـ فأنا ضامف لما ذىب لو»ليالن في شكارع العراؽ لضبط األمف: 
كقد أحدثنا لكؿ ذنب » :حتى قاؿ« فإني ال أكتي بمدلج إال سفكت دمو، كدلج الميؿ

كمف نقب بيتنا نقبت عنو ، كمف حر ؽ عمى قكـ حرقناه، فمف غرؽ قكمنا غرقناه؛ عقكبة
كلما انتيى زياد مف خطبتو أمر صاحب ، (52)«كمف نبش قبرنا دفنتو فيو حيًّا، قمبو

 . (53)عد خطبتي ىذه في البصرة قتؿالشرطة أنو مف كجد ليالن ب

 . بؿ كاف يفعؿ أم  شيء في مقابؿ ضبط إقميـ العراؽ؛ كلـ تكف سياسة زياد فييا حكمة

 أما عن حالة السجون:

ككاف عدد ، يتـ فيو احتجاز المجرميف؛ فقد كاف في كؿ مدينة سجف
ة الحاؿ كاف كبطبيع، السجكف يتناسب طرديًّا مع الحالة األمني ة لألقاليـ كالمدينة

 . (54)لمعراؽ أكفر النصيب منيا

 العرفاء في حفظ األمن: استخدام

كمعرفة مف المكالي لمدكلة كمف ، كاف ُيستخدـ العريؼ في مراقبة العامة
ككاف يمشي بيف ، بمصطمح العصر الحديث–أم البكليس السرم ؛ الخارج عمييا

 . (55)كيقـك بنقؿ األخبار إلى الكالي، الناس في زي و العادم

 كشف االختالس: جياز

؛ كانت ميمة ىذا الجياز تتبع مف يشؾ في أخالقو المالي ة في العمؿ العاـ
كرجكع الماؿ إلى ، فإذا ما تبي ف لو أنو مختمس يتـ تعذيبو حتى يقر بمكاف كجكد الماؿ
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؛ كظيرت ىذه المينة في العصر األمكم زمف كالية زياد بف أبيو عمى العراؽ، الدكلة
كيككف العزؿ بعد ، ف ال يتردد في إعفائيـ مف مناصبيـ إذا ظيرت خيانتيـحتى كا

 . (56)إيقاع العقكبة بو

 أو ما يعرف بنظام الحسبة: األسواقالسياسة األمنّية في مراقبة  -ثالثًا

كاف دكر المحتسب في تنظيـ السكؽ خالؿ حكـ الدكلة األمكي ة مكجكدنا 
كما حدث في مدينة البصرة –قد جعؿ لو عامالن إال إف  زياد بف أبيو ، كمعمكالن بو

 ككاف يقكـ بعدة أعماؿ أىميا:، (57)ـ(673 – 665ق/  45-53)

منعنا ؛ التأكد مف دقة األكزاف كالمكاييؿ كالمقاييس المستعممة في عممي ة السكؽ
 لحدكث الغش،كمنع االرتفاع الفاحش في األسعار كمنع حاالت االحتكار في السمع

 . (58)األساسي ة

 :المراقبةنظام 

ككانت األقاليـ ، ظير ىذا النظاـ في دمشؽ في عيد معاكية بف أبي سفياف
حيث كاف ىذا الجياز يقكـ في أساسو عمى مراقبة األجانب ؛ تحذك حذك ىذا األمر
 . (59)الذيف يدخمكف اإلسالـ

 معاوية بن أبي سفيان مع القبائل القيسّية والقبائل اليمنّية: سياسة -رابًعا

حيث كاف يتفقد حاؿ القبائؿ بنفسو كجزء مف سياستو في حفظ التكازف بيف 
كقد جعؿ عمى كؿ قبيمة مف قبائؿ العرب رجالن يصبح ، القبائؿ اليمني ة كالقبائؿ القيسي ة

كؿ يـك فيدكر عمى المجالس فيقكؿ:ىؿ كلد الميمة فيكـ مكلكد؟ كىؿ نزؿ بكـ نازؿ؟ 
كيقاؿ: نزؿ بنا رجؿ ، فيكتب، فيقاؿ: سمكىـ؛ جارية كلفالف، فيقاؿ: فالف كلد لو غالـ

 . (64)مف أىؿ اليمف بعيالو فيسمكنو كعيالو
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 خامًسا: سياسة معاوية في تأليف قموب المخالفين لو من الشيعة الذين ال يحبونو:

كلتكطيد ، الن كثيرة ليؤلؼ بيا قمكب الزعماء كاألشراؼاأمك  أنفؽ معاكية 
فقد رأل معاكية أف إنفاؽ ؛ التي قامت بعد فترات مف الصراع أركاف الدكلة اإلسالمي ة

مف  كما فعؿ مع الحسف ، (61)بعض الماؿ خيران مف إراقة كثير مف دماء المسمميف
 . (62)كغيره مف رؤكس القبائؿ كالناس، و ماالن سنكيًّائإعطا

 

 المبحث الثالث

 والقبمّية في مواجية العصيان لزياد بن أبيو ّيةمالمح السياسة األمن

حيث بذؿ جيكدنا كبيرة إلطفاء نار العصبي ة إباف كاليتو عمى الككفة كالبصرة ، 
 كأخذ، ككاف مف التدابير التي اتخذىا زياد أنو حمؿ القبائؿ مسئكلي ة سمكؾ أفرادىا

كأجبرىـ عمى تأديب سفياء ، رؤساءىا كأشرافيا بالجرائـ التي يرتكبيا رجاؿ قبائميـ
كبيذه السياسة أخذ رجاؿ القبائؿ يتنافسكف ، (63)منيـ عمى السمطاف كمف يتمرد، قكميـ

بسبب منافساتيـ كحزازاتيـ التي استغميا زياد جي دا إلى جانب ؛ في التقرب لألمير
حيث ذكر الطبرم  أف  ابف زياد ؛ (64)استعمالو لبيت الماؿ كسيمة لتقريب القمكب إليو

فرزقيـ مف ثالثمائة ألؼ إلى كتب خمسمائة مف مشيخة البصرة في صحابتو 
 . (65)خمسمائة ألؼ

 سياسة التيجير )تيجير القبائل(:

كذلؾ ؛ أراد ابف زياد أف يفكؾ التكتالت القبمي ة كالسياسي ة في مصرم العراؽ
ككاف ، باتباعو سياسة تيجير سكاف البصرة كالككفة إلى مناطؽ بعيدة عف ىذه المراكز

 ىناؾ نكعاف مف القبائؿ:
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فيذكر مسعر بف كداـ ؛ ُكجدت بشكؿ ممحكظ في الككفة غير عربّية:قبائل 
أنو كاف مع رستـ يكـ القادسي ة أربعة آالؼ يعرفكف بجند )شاىنشاه( كانكا قد طمبكا 

كيحالفكا ، الصمح مف سعد بف أبي كقاص شريطة أف يسمح ليـ أف ينزلكا حيث شاؤكا
؛ فأجابيـ سعد إلى ذلؾ؛ اءكأف يفرض ليـ في العط، مف يريدكف مف قبائؿ العرب

حمراء »كقد عرفكا باسـ ، فنزلكا الككفة كحالفكا فييا زىرة بف حكية السعدم التميمي  
، كىك يعني أنو ستككف ليـ سطكة داخؿ إقميـ الككفة؛ ككاف عددىـ في تزايد، (66)«ديمـ

؛ ةكفريؽ آخر إلى البصر ، فخرج فريؽ منيـ إلى الشاـ؛ فسارع ابف زياد إلى تقسيميـ
 . (67)كتجنب خطر الديمـ، حتى يقـك ابف زياد بعمؿ مكازنة في سكاف البصرة

 أفراد أو جماعات من القبائل العربّية: تيجير

ساف في ابعث الربيع بف زياد الحارثي  إلى خر  احيث يركم الطبرم  أف زياد
ككاف ، (68)كمف الككفة خمسة كعشركف، مف البصرة خمسة كعشركف؛ خمسيف ألؼ

كمما أحس  زياد بخطر القبائؿ قاـ بالتيجير إلى أماكف ، ر مستمرنا بعد ذلؾالتيجي
ا إلى اإلعجاب ، كذلؾ ألف التكتؿ خطر عمى األمف الداخمي  ؛ أخرل كيدعك دائمن

ككذلؾ التخفيؼ مف حدة ، بالنفس كتحريضيا عمى التمرد في بعض األحكاؿ
ت التي طمح إلى تحقيقيا كلعؿ مف بيف الغايا، الصراعات القبمي ة داخؿ المصرييف

 . (69)حيف عمد إلى ىذه السياسة لتخفيؼ الضيؽ االقتصادم في البصرة كالككفة

ا إلى تفرغ زياد لقتاؿ الخارجيف عف الدكلة كمكاجية أم حركة  كىذا أدل أيضن
ا–ككاف مف سياسة زياد ، في ميدىا أخذ رأم معاكية بف أبي سفياف في أمر  -أيضن

 . اكية كاف أعمـ منو في ىذا الجانبكذلؾ ألف مع؛ القبائؿ
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 :الخاتمة

 مف أىميا:؛ إلى عدة نتائج -مف خالؿ ىذا البحث -تكصؿ الباحث 

أف  السياسة األمني ة في العراؽ اختمفت باختالؼ األحكاؿ كالمكاف كاألشخاص  -1
 . كاألمراء

ال يقتصر عمى الجزاء ؛ بينت الدراسة أف  مفيكـ األمف السياسي  مفيكـ كاسع -2
 . كالعقاب فقط

 . أف  األحداث في العراؽ كانت متالحقة في عيد معاكية -3

 . بينت الدراسة حجج كؿ أمير مف أمراء العراؽ في إدارة الدكلة في عيد معاكية -4

حيث ؛ كذلؾ أظيرت الدراسة تميز سياسة معاكية بف أبي سفياف في العراؽ -5
كلك لمدة –ديد كبناء مجتمع ج، استطاع ىك كعمالو القضاء عمى كؿ الثكرات

 . قصيرة

فكاف ؛ كذلؾ بينت الدراسة أف  أغمب األمراء لـ يسيركا كفؽ المنيج اإلسالمي   -6
كاالعتداء في القتؿ ، كيأخذ بعضيـ بجـر ليس بجريمة، بعضيـ يقتؿ بالظف

 . كغيره

 . أظيرت الدراسة مدل كالء الكالة كالقادة لمدكلة األمكي ة لمخمفاء -7

التعامؿ مع األحداث كاف الغالب فيو العنؼ كالشدة، أظيرت الدراسة أف  طريقة  -8
 . الى انقساـ المجتمع العراقي إلى فرؽ كجماعات أدممما 
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 اليوامش
ىػ( تحقيؽ: 774مشقي )المتكففى: دأبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ ال (1)

كالتكزيع كاإلعالف ،  عبد اهلل بف عبد المحسف التركي ، الناشر: دار ىجر لمطباعة كالنشر
 . 7/276ـ ،  1997 -ىػ  1418، الطبعة: األكؤلى

تحقيؽ: رحمة اهلل حافظ ، األبكاب كالتراجـ لصحيح البخارم، محمد زكريا يحيى الكندىمكم (2)
، ابف عبد البر. 6/646، ـ(2413 –الناشر: دار الكتب العممي ة )بيركت ، 1ط، الندكم

 –الناشر: دار األعالـ )األردف ، 1ط، : عادؿ مرشدتحقيؽ، االستيعاب في معرفة األصحاب
 . 181صػ، ىػ(1423

الناشر: دار الكتاب ، 1ط، تحقيؽ: عمر عبد السالـ تدمرم، الكامؿ في التاريخ، ابف األثير (3)
 . 3/9، ىػ(1417 –العربي )بيركت 

ة الناشر: دار األندلس الجديد، 1ط، شخصيتو كعصره، معاكية بف أبي سفياف، عمي الصالبي (4)
 . 247صػ، ىػ(1429 –)مصر 

 . 162، 4/154، الكامؿ في التاريخ، ابف األثير (5)
 . 163/ 4المصدر السابؽ ،  (6)
ىػ( 748 :شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف َقاْيماز الذىبي )المتكفى (7)

مؤسسة الرسالة  :الناشر، مجمكعة مف المحققيف بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط :المحقؽ
 . 3/463، ـ 1985ىػ /  1445، الثالثة :طبعةال

 . 3/463، المصدر نفسو (8)
ىػ( تاريخ 314أبك جعفر الطبرم )المتكفى: ، محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي (9)

، كصمة تاريخ الطبرم )صمة تاريخ الطبرم لعريب بف سعد القرطبي، الطبرم = تاريخ الرسؿ كالممكؾ
 . 5/169، ىػ 1387 -بيركت ، الطبعة: الثانية  –: دار التراث ىػ( الناشر369المتكفى: 

ىػ( ، جمؿ مف أنساب األشراؼ، 279أحمد بف يحيى بف جابر بف داكد الَباَلُذرم )المتكفى:  (14)
 1417، بيركت ، الطبعة: األكلى –تحقيؽ: سييؿ زكار كرياض الزركمي ، الناشر: دار الفكر 

 . 4/246، ـ 1996 -ىػ 
 . 237صػ، معاكية بف أبي سفياف شخصيتو كعصره، عمي الصالبي (11)
 . 5/166، تاريخ األمـ كالممكؾ، الطبرم (12)
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 – 37نشأتيا كتطكرىا إلى نياية العصر األمكم خالؿ ، حركة الخكارج، لطيفة البكارم (13)
 . 58صػ، ىػ132

 الناحية السياسية كاإلداري ة، عكامؿ اختيار كالة العراؽ في العصر األمكم، عربية قاسـ أحمد (14)
 . 223، 222صػ، كاالجتماعي ة

 . 6/64، تاريخ األمـ كالممكؾ، الطبرم (15)
 . 3/449، الكامؿ في التاريخ، ابف األثير (16)
 . 5/148، تاريخ األمـ كالممكؾ، الطبرم (17)
 – 37نشأتيا كتطكرىا إلى نياية العصر األمكم خالؿ ، حركة الخكارج، لطيفة البكارم (18)

 . 64صػ، ىػ132
 . 65صػ، المرجع نفسو (19)
 . 277صػ، شخصيتو كعصره، معاكية بف أبي سفياف، لصالبيعمي ا (24)
 . 1/97، العقد الفريد، ابف عبد ربو (21)
 . 5/167، تاريخ األمـ كالممكؾ، الطبرم (22)
، تاريخ األمـ كالممكؾ، = الطبرم، 173، 1/172، جمؿ مف أنساب األشراؼ، البالذرم (23)

 . 3/417، الكامؿ في التاريخ، = ابف األثير، 5/171
 –الناشر: دار الفكر )سكريا ، 1ط، تحقيؽ: محب الديف العمركم، تاريخ دمشؽ، ابف عساكر (24)

، البداية كالنياية، = ابف كثير، 3/444، الكامؿ في التاريخ، = ابف األثير، 9/466، ىػ(1415
8/29 . 

أم األشخاص الذيف ناصركه ككقفكا ؛ مفيـك الشيعة في تمؾ الفترة كاف يعني أنصار عمي  (25)
كلـ تأخذ كممة الشيعة المفيـك السياسي الديني إال بعد ، كفياء لو حتى بعد مكتوكظمكا أ، جانبو

 . ىجريًّا في كربالء 61سنة  مقتؿ الحسيف 
 . 5/179، تاريخ األمـ كالممكؾ، الطبرم (26)
 . 3/462، سير أعالـ النبالء، الذىبي (27)
 . 422صػ، تاريخ األمـ كالممكؾ، الطبرم (28)
 . 1/168، 58رقـ الحديث: ، لمختصر )صحيح البخارم(الجامع المسند الصحيح ا، البخارم (29)
 . 3/473، الكامؿ في التاريخ، ابف األثير (34)
 . 5/254، تاريخ األمـ كالممكؾ، الطبرم (31)
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دراسة تحميمي ة ، التطكر االقتصادم في العصر األمكم، عصاـ ىاشـ عيدركس الجفرم (32)
المممكة العربي ة ، دراسات اإلسالمي ةكمي ة الشريعة كال، جامعة أـ القرل، رسالة ماجستير، كتقكيمي ة
 . 41صػ، ـ1992، السعكدي ة

 . 41صػ، المرجع نفسو (33)
أبك يكسؼ يعقكب بف إبراىيـ بف حبيب بف سعد بف حبتة األنصارم )ت: ، أبك يكسؼ (34)

الناشر: المكتبة األزىري ة ، سعد حسف محمد ك تحقيؽ: طو عبد الرؤكؼ سعد، الخراج، ىػ(182
 . 94صػ، ىػ(1424 –لمتراث )القاىرة 

 . 83، 82صػ، ـ(1973 –الناشر: دار الفكر )دمشؽ ، 1ط، النظـ اإلسالمي ة، أنكر الرفاعي (35)
الناشر: دار الفرقاف ، 1ط، الحياة االقتصادي ة في صدر اإلسالـ، محمد ضيؼ اهلل بطاينة (36)

 . 127صػ، ـ(1987 -)األردف 
 . 2/349، الكامؿ في التاريخ، ابف األثير (37)
 . 277صػ، اـ السمطاني ةاألحك، الماكردم (38)
ىػ( ، 182أبك يكسؼ يعقكب بف إبراىيـ بف حبيب بف سعد بف حبتة األنصارم )المتكفى:  (39)

سعد حسف محمد أبك يكسؼ ، الناشر: المكتبة ، الخراج ، تحقيؽ: طو عبد الرءكؼ سعد
 . 1/148، األزىرية لمتراث

 . 192صػ، األحكاـ السمطاني ة، الماكردم (44)
 –الناشر: دار الفكر )دمشؽ ، 1ط، كـ كاإلدارة في العصر األمكمنظـ الح، نجدة خماش (41)

 . 197صػ، ىػ(1444
 . 198، 197صػ، المرجع نفسو (42)
أبك زكريا يحيى بف آدـ بف سميماف القرشي بالكالء الككفي األحكاؿ )ت: ، يحيى القرشي (43)

 . 18ػص، ىػ(1384 –الناشر: المطبعة السمفي ة كمكتبتيا )القاىرة ، 2ط، الخراج، ىػ(243
 . 1/213، الطبقات الكبرل، ابف سعد (44)
 . 99صػ، الحياة االقتصادي ة في صدر اإلسالـ، محمد ضيؼ اهلل بطاينة (45)
 . 5/177، جمؿ مف أنساب األشراؼ، البالذرم (46)
 . 139صػ، إدارة العراؽ في صدر اإلسالـ، رمزي ة عبد الكىاب خيرك (47)
بر كمف عاصرىـ مف ذكم الشأف ديكاف المبتدأ كالخبر في تاريخ العرب كالبر ، ابف خمدكف (48)

 . 1/277، األكبر
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 . 139صػ، إدارة العراؽ في صدر اإلسالـ، رمزي ة عبد الكىاب خيرك (49)
 . 3/199، تاريخ األمـ كالممكؾ، الطبرم (54)
 . 3/199، المصدر نفسو (51)
 . 6/136، تاريخ األمـ كالممكؾ، الطبرم (52)
 . 4/172، جمؿ مف أنساب األشراؼ، البالذرم (53)
 . 236صػ، شخصي تو كعصره، ية بف أبي سفيافمعاك ، عمي الصالبي (54)
الناشر: دار التعميـ الجامعي )اإلسكندري ة ، 1ط، تاريخ الدكلة األمكي ة، إيناس حسني البيجي (55)

 . 299صػ، ـ(2417 –
الناشر: المكتب اإلسالمي  ، 1ط، تحقيؽ: منذر محمد سعيد، عيكف األخبار، ابف قتيبة (56)

 . 1/55، (2448 –)عماف 
 . 224صػ، التطكر االقتصادم في العصر األمكم ،عصاـ الجفرم (57)
 . 225المرجع السابؽ ، ص (58)
الناشر: ، 1ط، دراسة فقيي ة تطبيقي ة، كالية الشرطة في اإلسالـ، نمر بف محمد الحميداني (59)

 . 125صػ، (1994 -دار عالـ الكتب )الرياض 
 . 293صػ، شخصي تو كعصره، معاكية بف أبي سفياف، عمي الصالبي (64)
، معاكية بف أبي سفياف أمير المؤمنيف ككاتب كحي النبي األميف ، صقر شحاتة محمد (61)

بدكف سنة  –الناشر: دار الخمفاء الراشديف )اإلسكندري ة ، 1ط، كشؼ شبيات كرد مفتريات
 . 278صػ، طبع(

 . 6/165، تاريخ األمـ كالممكؾ، الطبرم (62)
 . 5/257، تاريخ األمـ كالممكؾ، الطبرم (63)
 . 3/474، التاريخالكامؿ في ، ابف األثير (64)
 . 5/223، تاريخ األمـ كالممكؾ، الطبرم (65)
 . 1/275، فتكح البمداف، البالذرم (66)
 . 1/275، فتكح البمداف، البالذرم (67)
 . 5/226، تاريخ األمـ كالممكؾ، الطبرم (68)
 . 145صػ، زياد بف أبيو كدكره في الحياة العامة في صدر اإلسالـ، صالح محمد الركاضية (69)
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 ر والمراجعالمصاد
الناشر: دار الكتاب ، 1ط، تحقيؽ: عمر عبد السالـ تدمرم، الكامؿ في التاريخ، ف األثيراب .1

 . ىػ(1417 –العربي )بيركت 
تحقيؽ: رحمة اهلل ، البخارماألبكاب كالتراجـ لصحيح ، البخارم ،محمد زكريا يحيى الكندىمكم .2

 . ـ(2413 –الناشر: دار الكتب العممي ة )بيركت ، 1ط، حافظ الندكم
ىػ( ، جمؿ مف أنساب األشراؼ، 279َباَلُذرم ،أحمد بف يحيى بف جابر بف داكد )المتكفى: ال .3

 1417، بيركت ، الطبعة: األكلى –تحقيؽ: سييؿ زكار كرياض الزركمي ، الناشر: دار الفكر 
 . ـ 1996 -ىػ 

تحقيؽ: ، الخراج، ىػ(182ابف حتبة ، أبك يكسؼ يعقكب بف إبراىيـ بف حبيب بف سعد )ت:  .4
 –الناشر: المكتبة األزىري ة لمتراث )القاىرة ، سعد حسف محمدك ، طو عبد الرؤكؼ سعد

 ، . ىػ(1424
كلي الديف الحضرمي اإلشبيمي ، أبك زيد، ابف خمدكف ،عبد الرحمف بف محمد بف محمد .5

ىػ( ديكاف المبتدأ كالخبر في تاريخ العرب كالبربر كمف عاصرىـ مف ذكم الشأف 848)المتكفى: 
 1988 -ىػ  1448، بيركت الطبعة: الثانية، المحقؽ: خميؿ شحادة الناشر: دار الفكر األكبر

 . ـ
ىػ( 748 :الذىبي ، شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف َقاْيماز )المتكفى .6

مؤسسة الرسالة  :مجمكعة مف المحققيف بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط الناشر :المحقؽ
 . ـ 1985ىػ /  1445، الثالثة :الطبعة

 –الناشر: دار الفكر )سكريا ، 1ط، تحقيؽ: محب الديف العمركم، تاريخ دمشؽ، ابف عساكر .7
 . ىػ(1415

الناشر: دار ، 1ط، تحقيؽ: عادؿ مرشد، االستيعاب في معرفة األصحاب، ابف عبد البر .8
 . ىػ(1423 –األعالـ )األردف 

الناشر: المكتب اإلسالمي  )عماف ، 1ط، سعيد تحقيؽ: منذر محمد، عيكف األخبار، ابف قتيبة .9
– 2448) . 

، ىػ(243أبك زكريا يحيى بف آدـ بف سميماف القرشي بالكالء الككفي األحكاؿ )ت: ، القرشي .14
 . ىػ(1384 –الناشر: المطبعة السمفي ة كمكتبتيا )القاىرة ، 2ط، الخراج

ىػ( ،البداية 774قي )المتكفى: ابف كثير إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمش  .11
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 . ـ 1986 -ىػ  1447كالنياية الناشر: دار الفكر عاـ النشر: 
ىػ( 314أبك جعفر )المتكفى: ، الطبرم ،محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي .12

كصمة تاريخ الطبرم )صمة تاريخ الطبرم لعريب بف ، تاريخ الطبرم = تاريخ الرسؿ كالممكؾ
 . ىػ 1387 -بيركت ، الطبعة: الثانية  –ىػ( الناشر: دار التراث 369المتكفى: ، يسعد القرطب

النقكد ، ىػ(1431محمد عبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف عمي المناكم )ت: ، المناكم .13
 –الناشر: دار الرشيد لمنشر )العراؽ ، 1ط، تحقيؽ: رجاء محمكد السارام، كالمكاييؿ كالمكازيف

 ، ـ(1981
 المراجع  .14
 ، ـ(1973 –الناشر: دار الفكر )دمشؽ ، 1ط، النظـ اإلسالمي ة، أنكر الرفاعي .15
 –الناشر: دار التعميـ الجامعي )اإلسكندري ة ، 1ط، تاريخ الدكلة األمكي ة، إيناس حسني البيجي  .16

 ، ـ(2417
ة الناشر: دار الحري ة لمطباع، 1ط، إدارة العراؽ في صدر اإلسالـ، رمزي ة عبد الكىاب الخيرك .17

 ، . ىػ(1398 –كالنشر )بغداد 
الناشر: دار الفرقاف ، 1ط، الحياة االقتصادي ة في صدر اإلسالـ، سيد محمد ضيؼ اهلل بطاينة .18

 . ـ(1987 -)األردف 
كشؼ ، معاكية بف أبي سفياف أمير المؤمنيف ككاتب كحي النبي األميف ، شحاتة محمد صقر .19

 . بدكف سنة طبع( –الراشديف )اإلسكندري ة  الناشر: دار الخمفاء، 1ط، شبيات كرد مفتريات
الناحية السياسية كاإلداري ة ، عكامؿ اختيار كالة العراؽ في العصر األمكم، عربية قاسـ أحمد .24

 . كاالجتماعي ة
دراسة تحميمي ة ، التطكر االقتصادم في العصر األمكم، عصاـ ىاشـ عيدركس الجفرم .21

المممكة ، كمي ة الشريعة كالدراسات اإلسالمي ة، لجامعة أـ القر ، رسالة ماجستير، كتقكيمي ة
 ، . ـ1992، العربي ة السعكدي ة

الناشر: مركز دراسات الكحدة ، 1ط، مقد مة في التاريخ االقتصادم العربي، عبد العزيز الدكرم .22
 . ـ(2447 –العربي ة )بيركت 

ندلس الجديدة الناشر: دار األ، 1ط، شخصيتو كعصره، معاكية بف أبي سفياف، عمي الصالبي .23
 ، ىػ(1429 –)مصر 

نشأتو كتطكره في الدكلة اإلسالمي ة في عصر ، ديكاف الجند، عبد العزيز عبد اهلل السمكمي  .24
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 ( 1446 –الناشر: مكتبة الطالب الجامعي )مكة المكرمة ، 1ط، المأمكف
ؤسسة الناشر: م، 1ط، تاريخ اإلسكندري ة كحضارتيا في العصكر اإلسالمية، عبدالعزيز سالـ .25

 ، ـ(1982 –شباب الجامعة لمطبع كالنشر )االسكندرية 
 –الناشر: دار الفكر )دمشؽ ، 1ط، نظـ الحكـ كاإلدارة في العصر األمكم، نجدة خماش  .26

 . ىػ(1444
الناشر: دار ، 1ط، دراسة فقيي ة تطبيقي ة، كالية الشرطة في اإلسالـ، نمر بف محمد الحميداني .27

  ،(1994 -عالـ الكتب )الرياض 
 – 37نشأتيا كتطكرىا إلى نياية العصر األمكم خالؿ ، حركة الخكارج، لطيفة البكارم .28

 . ىػ132

  :الرسائل
، رسالة ماجستير، األمف في الدكلة اإلسالمية في عيد عثماف بف عفاف، سمكل نكاؼ الحربي .1

 . ىػ1435، المممكة العربية السعكدية، الرياض، قسـ التاريخ، جامعة اإلماـ محمد بف سعكد
، األردف، جامعة مؤتة، رسالة دكتكراه، األمف في صدر اإلسالـ رسالة دكتكرة، عز الديف عقمة .2

 . ـ2448، قسـ التاريخ
كمية الشريعة كالدراسات ، رسالة دكتكراه، السياسة األمني ة لمخمفاء الراشديف، ماجدة عمر عبد اهلل .3

 . ـ2415 -ىػ 1436، قسـ التاريخ، اإلسالمية
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