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 *أ.م. د. علي مسعد الهويدي                                  

 ملخص:

 املعارضة اليامنية السياسية يف عرص الدولة األموية جاءت هذه الدراسة حتت عنوان "   

ومواقعها اجلغرافية، "، حيث اتسمت بتشتت وقائعها الزمنية م(750-م 662هـ/132-هـ 41)

 وانعدم انتظامها يف سياق زمني،  وتنظيمي متواصل.

نشأت املعارضة السياسية كردة فعل لسلوك الوالة واخللفاء التي ال تتسق مع النهج املألوف يف  

عهد الرسالة واخلالفة الراشدة. مما حدا ببعض اليامنيني من العلامء وذوي الرأي للقيام باملعارضة 

 هدفها تصحيح ما تراه من اختالل، وال حتمل يف ثناياها التمرد والعصيان. كات سياسية،وتكوين حر

املعارضة السياسية الفردية،  تناول املبحث األول:انتظمت هذه الدراسة يف مبحثني وخامتة:   

ام وتطرقت الدراسة للمعارضة الفردية التي عرب فيها العلامء، وذوي الرأي عن مواقفهم املعارضة   أم

 اخللفاء.

احلركات السياسية املعارضة،  والتي انحرصت يف حركة حجر بن  تناول املبحث الثاين: فيام 

وحركة خالد بن عبد اهلل القرسي، فتم رصد زمن قيام كل واحدة منها، وسبب نشأهتا،  عدي،

تم واستطرد يف ذكر تفاعالت أحداثها، و مصريها. ومن ثم ختمت الدراسة بأهم النتائج التي 

 التوصل إليها من خالل البحث.

 املفاتيح: املعارضة؛  اليامنية؛ السياسية؛ احلركة؛ الدولة األموية.

                                                           

 ..كلية اآلداب جامعة ذمار *

 الدولة األمويةالمعارضة اليمانية السياسية في عصر 

 م(750 -م662هـ/132-هـ 41)
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املعارضة اليمانية السياسية يف عصر 

 الدولة األموية 

The Yemeni political opposition in the era of the Umayyad state 

(41 - 132 AH / AD 662 - AD 750) 

Abstract  

This study entitled "The Yemeni Political Opposition in the Era of the 

Umayyad State (41 AH -132 AH / 662 AD-750 AD) ", as it was characterized 

by the dispersion of its temporal facts and geographical locations, and its lack 

of regularity in a continuous chronological and organizational context. 

Political opposition arose as a reaction to the behavior of the rulers that was 

inconsistent with the familiar approach of the message and the righteous 

caliphate era. This prompted some Yemeni opinion leaders to form political 

movements that aimed at correcting what they see as imbalances that do not 

carry within them rebellion and disobedience. 

The study is divided into two sections and a conclusion: The first section 

has dealt with individual political opposition, in which it has dealt with 

opposition in which opinion leaders expressed their opposition to the caliphs. 

  The second topic deals with the opposition political movements confined 

to the movement of Hajar bin Adi, and the movement of Khalid bin Abdullah 

al-Qasri. So the time for each of them was monitored, and the reason for their 

origin, and went on to mention the interactions of their events and their fate. 

The study was concluded with the most important results that were reached 

through the research. 

Key Words: Opposition, Yemeni, Politics, Movement, Umayyad State 
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 :املقدمة 

وفكرية مازالت بحاجة  ،تثري قضية املعارضة يف عرص الدولة األموية إشكالية اجتامعية

ا أن املعارضة يف ذلك الوقت مل تكن بعرفها السيايس  كام هو إىل الدراسة والبحث، خصوًص 

إذ كانت تتبدل املواقف بني املعارضة واملواالة للشخص الواحد، ولربام  ؛احلال يف وقتنا احلارض

أمام اخلليفة نفسه. ومما الشك فيه أن دراسة أوجه املعارضة يقتيض دراسة املنطلقات الفكرية 

 والدوافع احلقيقية املحركة لتلك املعارضة.

لطة تفرض عىل من الطبيعي أن تكون الدولة هي القوة املنظمة للمجتمع، فطبيعة الس

القائمني عليها مسألة احلفاظ عىل الدولة والدفاع عنها، ويف املقابل فإن السلطة السياسية هي 

من أفرزت مسألة معارضتها، حيث نشأت املعارضة مع بروز الظواهر االجتامعية املخالفة 

األمر للسلوك السيايس القويم يف عرص النبوة واخلالفة الراشدة، وكانت تنمو ضمن سياقات 

حتى ضمن هيئات السلطة احلاكمة، فتعارض سياسة السلطة،  باملعروف والنهي عن املنكر،

 وتنتقد أسلوب إدارهتا ملقاليد احلكم. 

وهلذا كان من الدوافع لدراسة املعارضة هو الوقوف عىل مظاهر املعارضة السياسية 

 يف ذلك العرص. واالجتامعيلليامنيني يف العرص األموي ومدى تأثريه عىل االستقرار السيايس 

وهيدف هذا اجلهد إىل التعريف بأنواع املعارضات اليامنية السياسية التي ظهرت عىل 

األول: معارضة اقترصت عىل حاالت فردية، تنبع من الشعور باالعتبارية  الدينية،  ،مستويني

لثاين: ية املطالب احلقوقية للعامة، وانودارت حول الوعظ والنصح، ورفض الظلم، متب

املعارضة السياسية اجلامهريية، وقد جتلت عىل نحو واضح وبائن يف تأسيس احلركات السياسية 

 املناهضة للدولة األموية، أو لبعض مشاريع اخللفاء السياسية. 
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جيمع بينهام فكر  إذ انبعثت  من أفراد يف صورهتا الفردية، ومن جمموعات أو جتمعات ال 

 .املتعاقبةله كيانه، ويولد أفكاره لألجيال  ظل قائامً ي أو فقه جيعل منها  حزباً 

أامية الدراسة  يف أن املعارضة السياسية تنمو يف ظل احلرية وتستمر يف أداء  وتربز

مهامها، وعند انعدام ضامنات عملها لتقوم بدورها، فإهنا قد تغري أهدافها، وهتجر وسائل 

 املطلوب. عملها السلمي، وتلجأ إىل العنف لتحقيق التغيري

واعتمدت الدراسة عىل املنهج الوصفي التارخيي، واملنهج التحلييل الذي يتطلب تناول 

 النصوص ومن ثم مقاربة وجود املعارضة يف تلك النصوص.

وال هيمنا يف هذا البحث املوجز أن نقف طويال عند مجيع األحداث التي تدل عىل 

عض الشواهد، إال إلقاء الضوء عىل اجلو معارضة اليامنيني السياسية، وما قصدنا بإيراد ب

االجتامعي والسيايس الذي تولدت فيه هذه املعارضة اليامنية السياسية، ومتثل مواقف اليامنيني 

غالبيتهم،  بمعارضتهم الفردية واحلركية، مواقف عدد حمدود من اليامنيني، وليس جمموعهم أو

 االستناددية وفكرية وسياسية حماولة لكنها معارضة كانت متثل وجهة نظر قامت عىل أسس عق

 إىل أدلة رشعية تعتقد بصحتها.    

وحينام نبحث عن املعارضة يف عرص الدولة األموية جيب أن نزيل من أذهاننا املعايري 

واملقاييس والضوابط التي حتكم املعارضة يف املجتمعات السياسية املعارصة، بل ننظر إليها 

 ه عىل قدر إمكاناته وقدراته واعتباراته. بمقاييس العرص الذي وجدت في

 :دوافع املعارضة اليامنية السياسية

، (1)مما الريب فيه أن الدولة األموية شهدت والدة عسرية، إذ جاءت بعد رصاع مرير

وإثر مفاوضات جرت بني معاوية بن أيب سفيان، وبني احلسن بن عيل، بموجبها تنازل احلسن 

 .(2)ي العام عام اجلامعةمِّ للمسلمني، وُس   إثرها خليفةً ملعاوية، فبويع  معاوية عىل
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ومن ثم  تعرضت الدولة األموية هلزات عنيفة بعد موت معاوية، ولكنها  بسطت    

، ثم مدت نفوذها إىل (4)م(685هـ/65سنة )  (3)سيطرهتا عىل الشام عقب معركة مرج راهط

املتعددة، فخاضت معركة عني ، وتوجهت نحو العراق لتقود معارك مع سلطاته (5)مرص

، وخاضت معركة (8)م(، وانترصت عليهم685هـ/65سنة ) (7)مع جيش التوابني(6)الوردة

م(، لكنها منيت هبزيمة منكرة، ومل يفت يف 689هـ/69مع املختار الثقفي سنة )(9)اخلازر

ني يلزبري، فام لبثت أن قادت معركتها ضد ا(10)عضدها ما حل هبا من هزيمة يف معركة اخلازر

م(، فدان هلا العراق 692هـ/72سنة) (11)بقيادة مصعب بن الزبري، فانترصت يف معركة  مسكن

، ومن ثم عملت عىل اجتثاث ما تبقى من قوى مناوئة هلا، فأرسلت محلة عسكرية (12)بكامله

زبري، بقيادة احلجاج للقضاء عىل آخر معاقل احلركات املناوئة يف مكة املكرمة للقضاء عىل ابن ال

، (13)م( بعد سنوات من الرصاع املرير692هـ/73فانترصت عليه واجتثت خالفته بالكلية سنة)

 حتت لوائها.   واالنضواءعىل إثر ذلك  أعلنت اليمن، والءها للدولة األموية، 

يف بسط األمويني سيطرهتم عىل  ةجتدر اإلشارة إىل أن اليامنيني شكلوا القوة الرئيس 

ولكن هذا ال يعني أن كل اليامنيني كانوا راضني عن أداء الدولة األموية أو  اخلالفة والدولة،

مؤيدين هلا، السيام وأن البعض منهم أظهر فاعلية سياسية يف  معارضته  لألمويني ويف أوج قوة 

 دولتهم.

متيزت الدولة األموية بأدائها يف نرش االسالم، وإدارة الدولة وتطوير أنشطتها االقتصادية 

جتامعية والعلمية، ومع كل نرص كانت حتققه الدولة األموية ينعكس إجيابيا عليها، فيزرع واال

، ورصاع دموي خاضته مع ةا، إال أن جميئها بعد خالفة راشدا وتعاطفً هلا يف قلوب املسلمني حبًّ 

وكذلك رصاعها مع ابن الزبري، واحلسني بن  -ريض اهلل عنه -اخلليفة الراشد عيل بن أيب طالب
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أثر ذلك يف نظرة بعض القوى االجتامعية، مما دفعها ملعارضة أسلوب هنج احلكم دون قد يل، ع

 .(14)املطالبة بنزعه

أن السلطة عادت  الشكومما م( فناء املعارضة. 622هـ/41عام اجلامعة سنة) يومل يعن

غري  .(15)يمواحدة، ومركز القرار يف يد معاوية عىل حساب تعددية كانت قائمة، السيام يف األقال

العديد ممن ألقى السالح ظل ثابتا عىل مواقفه، دون أن يبدل قناعاته يف طبيعة احلكم األموي   أن

عليه، فكانت املعارضة السياسية تعبريا  لالنقضاضالذي صار أمرا واقعا، وال جيدون السبيل 

بعضهم  وشكل حتفظ البعض عىل مرشوعية احلكم األموي، ومواالة. (16)عن تلك القناعات

 .(17)للطالبيني عنوانا للمعارضة السياسية

أضف إىل ذلك  سلوك  ،(18)للمعارضة  اليامنيني دفعكان للعصبية القبلية دورها يف و

تأخر للتحكم يف مال بيت مال املسلمني، ووكان ، (19)بعض حكام بني أمية املخالف للرشع 

ظهر املعارضة حتت شعار املطالبة احلقوق أو العطاء من األسباب الرئيسة للمعارضة، حيث ت

 .(20)باألرزاق واألعطيات

نفسيا وذهنيا مع املتغريات  االتساقكام كان للطابع الروحي الزاهد الذي مل يتمكن من  

التي طرأت عىل املجتمع اإلسالمي بعد عرص النبوة واخلالفة الراشدة دوره يف قيادة بعض تلك 

 .(21)املعارضات

يف مناخ إجيايب حمكوم بآليات من  االنتامءكام أن املعارضة انطلقت  من التعبري العميق عن 

التسامح والسالم، تشارك فيها قوانني السلطة والظروف االجتامعية، حيث أخذت بالنمو 

يف النهاية ـ عن جو  -بشكل ظاهر لتتحول إىل  حيوية اجتامعية سائدة ال حتتاج إىل  تدخل، لتعرّب 

ي مستقر،  ولذا مل يتأسس مفهوم معارضة أهل اليمن السياسية للدولة عىل قاعدة الشعور سلم

 .(22)باألفضلية العلمية أو الدينية، أو العصبية القبلية
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وكان لرفع اإلسالم مكانة الكلمة احلقة أمام السلطان عند بلوغه حد اجلور، وتسميته هلا  

ة التي حتمل العلم واحلق، وهتدف إىل ئالكلمة الفاعلة اهلادا لتبني املعارضة با دينيًّ باجلهاد، دافعً 

 .(23)الوصول بتلك املعارضة إىل احلكم الرشيد 

ويف هذا اإلطار  السيايس، االنحرافأن يواجه  –سبيل اإللزام  –فاملسلم مطالب عىل 

يف كانت املعارضة ذات األصول االجتامعية والفكرية والسياسية والقبلية جتاهر بمواقفها 

 .(24)وحتى يف مواجهة األمويني أنفسهم  حرضة اخللفاء دون مواربة،

دأب اخللفاء عىل استقطاب املعارضني، وكل من كان له عالقة بذوي التأثري والنفوذ يف    

، وعىل الرغم من سيطرهتا عىل كل بالد اإلسالم وقوة نفوذها، فضال عن (25)القوى املناوئة

إال أهنا عجزت عن استاملة بعض أهل اليمن الذين كانت هلم  ازدهارها وعنفوان حضارهتا، 

انتامءات دفعتهم ملقاومتها، أو كانت هلم  مشاعر دينية  هلم مواقف مسبقة من دولتها، أو 

ا لنهج النبوة واخلالفة الراشدة، ومن ثم قادوا ضدها حركتهم للوقوف ضد ما يرونه مغايرً 

 معارضة سياسية لتحقيق تلك الرغبات.

ناء عىل ما سبق فقد انطلقت املعارضة اليامنية من مرتكزات الشعور بالواجب الديني وب

بعيدة عن املطامع الشخصية  ؛واحلرص عىل صالح اإلسالم واملسلمني ،واملسؤولية االجتامعية

 .(26)واملنافع الذاتية التي تسلكها غالبية املعارضات

فئات ورشائح من املجتمع، وهي   عن آراء، ومصالح تسبق فإن املعارضة عرب وعىل ما

تعني حصول قناعات لدى فئات ورشائح من املجتمع بأهداف وقيم وممارسات املعارضة 

   .(27)السياسية لدى رصاعها أو حوارها مع السلطة، بغض النظر عن حجمها صغر أو كرب

نية كل هذه األسباب أو آحادها  شكلت القوة الدافعة، واملحرك األساس للمعارضة اليام

 السياسية بشقيها الفردي واحلركي، وهو ما سيتناوله هذا البحث.
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 املبحث األول: املعارضة السياسية الفردية :

، وأتاح ألفراد االجتامعي االندماجـ بفعالية ـ إبان العرص األموي مبادئه يف  أثبت اإلسالم

لمجتمع، لا جديدة جيولون فيها، متناولني القضايا العامة املشرتكة املجتمع وللعلامء خاصة آفاقً 

ا، ساعني جهدهم يف تكييف سري ا أحيانً ا، ومنطقيًّ ا حينً ا انفعاليًّ معربين عن مواقفهم تعبريً 

 . (28)املجتمع بالتأثري عىل القوى الفاعلة فيه، واملطورة ملؤسساته

ختالف السيايس ال جيب أن يعدوا غاياته دل عىل أن اإلتوإن كان هناك معارضة ، فإنام 

 أفضل، وأصلح لقوام األمة ومصلحة املجموع. يرى رأيهمن كون صاحبه 

السيايس غايته، فيتحول إىل حقد مقصود، وكره ليس له ما  االختالفن يتعدى إوما 

عة ال عىل أهنا التزال مائ اعىل ضعف النضج السيايس يف األمة، وبرهان دليالإنه يكون يربره، ف

 . (29)تصلح للحكم والسلطان

إن ظهور اإلسالم يعترب نقطة حتول يف حياة األمة، فالرسالة التي جاء هبا حممد صىل اهلل 

إىل تقويض رصح الوثنية فحسب، وإنام نقلت العرب من الوحدات  مل تؤدِ  –عليه وسلم 

ية عىل نظام الدولة، والتي السياسية املحدودة  يف إطار العصبية، إىل طور الوحدة السياسية املبن

عامدها العقيدة اجلديدة ودستورها القرآن الكريم، فأفسحت املجال لتفتح براعم الشعور 

مل يوافق دستور الدولة  بالواجب نحو األمة واملجتمع، ليجد املرء املجال أمامه يف معارضة ما

 .(30)ومصالح األمة

رضة، لكننا ال نستطيع احلكم بشكل عام قاد العلامء من أهل اليمن هذا النموذج من املعا

ألن  ؛ا هلا عىل مر حكمهاا طوال عقود الدولة األموية، أو معارًض عىل أي عامل بأنه ظل مؤيدً 
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من العلامء حسب األداء السلطوي، فكلام كان أداء احلاكم  يظهرانتقاد السلطة ومعارضتها كان  

ا. وكلام سخطت العامة كان أداؤهم معارًض  ا، وإذاا لدى العامة كان مواقف العلامء مؤيدً مرضيً 

، (31)غريت الدولة موقفها وموقعها من الرشيعة وممثليها، تغريت مواقف العلامء نحوها

 .(32)الدين وسائسة الدنيا ةا منهم عىل هوية الدولة باعتبارها حارسوالشك أن ذلك كان حرًص 

ال سلطوية لدى اليامنيني، مع ومل يكن لتلك املواقف املعارضة أية أهداف سياسية، أو آم

أنه ال يدور بخلد القبائل العربية  االقتناعواقتناعها كل  االعتقادعلم الدولة واعتقادها كل 

 منازعة قريش يف ذلك.     

العزوف عن تويل مناصب الدولة   مثَّلاختذت املعارضة الفردية أشكاال متنوعة، حيث 

أمية  يف نظر بعض علامء   ي مناصب الدولة يف عرص بنل توىلمن مظاهر املعارضة، إذ شكَّ  امظهرً 

أن رفض الفقهاء واملحدثني، وأئمة العلم لوظيفة  ومن املعروف اليمن مثلمة له، ومنقصة فيه؛

الدولة يف العصور اإلسالمية املختلفة كان شائًعا لام تنطوي عليه هذه الوظيفة من خماطر 

، إذ يعدون ذلك من التعاون مع السلطة احلاكمة (33)االنزالق يف الظلم عن قصد أو غري قصد 

: "إذا األخ من إخوانك استعمل (35)ذلك يف قول كلثوم بن هانئ الكندي ويبدو، (34)وقبوهلا

القضاء بلغ أباه   (37). وعند تويل عبد الرمحن بن حجرية اخلوالين(36)فقل له: عليك السالم"

عند (39)ا املضامر قيل لعابس بن سعيد املرادي .ويف هذ(38)اخلرب فقال: "َهَلك ابني وأهلك"

.وعنف عبدالله بن عمرو بن العاص سليم بن عرت (40)مبايعته ليزيد:" بعت آخرتك بدنياك"

. ويذكر أن عبد امللك بن مروان حينام (42)حينام توىل القضاء، وانتقده عىل ذلك (41)التجيبي

 القضاء قال أبو إدريس: " عزلتموين عن عن القصص، وأقره عىل (43)عزل أبا إدريس  اخلوالين

 .  (44)رغبتي، وتركتموين يف رهبتي"
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كام أخذت  معارضة بعض العلامء يف عرص بني أمية طابع الرتفع عام يف أيدي احلكام 

هادفني من ذلك إىل حماولة األخذ عىل أيدهيم إىل جادة الصواب، مما انعكس عىل سلوكياهتم يف 

عزوف عن الدخول إليهم، وكراهية أمَراء بني أمية والتحذير من التعامل مع اخللفاء بال

الَة َخلفهم، وقبول أعطياهتم ، وموقف (45)صحبتهم، بل وصل هبم احلد إىل عدم ِإجازة الصَّ

، يدل داللة واضحة عىل ذلك، حيث كان من أكابر علامء التابعني جرأة (46)طاووس بن كيسان

، وموقفه مع هشام (47)أبى القرب من امللوك واألمراءوكان ي .عىل وعظ اخللفاء وامللوك..

. وكذلك عدم اكرتاثه بأّيوب (48)يوضح مدى شدته يف تعامله مع خلفاء بني أمية رغم هيبتهم 

وعدم احتفائه به والتفاته إليه َقائال: "أردت  -َوأبوه حينذاك خليَفة -بن سليامن بن عبد امْللك

.  وعند دخوله عىل  حممد بن يوسف (49)به وبأبيه َوبام يِف أيدهيم"ا يزهدون َأن أعلمه أن هلل عبادً 

ه وبجله َوَأْقَعَدُه عىل كريِس. ورغم إجالل الوايل لَّ أَج  -أمري اليمن وواليها -ابن أخي احلجاج

. وبلغ به (50)ا غري مريِض له، إال أنه مل يقبل هديته وأغضبه، وظل  يتكلم يِف َحق الوايل كالَمً 

ب احلد أن ال  يرشب من املياه التي أحدثتها امللوك بمكة، وطرقاهتا َحتَّى َأن بغلته هوت للرشُّ

. ومن جهة أخرى رفض مقابلة أمري من أمراء بني أمية (51)من َبْعضَها، َفمنعَها وكبحها باللجام

أراد مقابلته يف مكة املكرمة غري معلل تلك الترصفات، ولعل السبب يرجع إىل انقباضهم عنهم 

 .(52)معارضتهم هلم، كوهنم ابتعدوا عن احلكم الرشيد و

عىل هشام بن عبد امللك، ومل يعر للخليفة أي اهتامم رغم (53)دخل عطاء بن أيب رباحو 

، وخرج  من عنده، ومل يقبل  منه أي عطاء، وال رشب عنده حسوة من ماء (54)احتفاء اخلليفة به

ليه هو وابناه، فجلسوا إليه يسألونه عن مناسك . وجاء سليامن بن عبد امللك إ(55)فام فوقها

. وإبراِهيم بن (56)ن يمسه بأذىأاحلج، وقد حول قفاه إليهم، فغضب سليامن هلذا الترصف دون 

، ملعارضته  حكمه وحكم بني (58)من احلجاج مات وهو خمتٍف  (57)يزيد بن قيس النََّخِعيُّ 

 .(59)أمية
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وإذا أضفنا إىل ذلك ما نعرفه من وجود معارضة عىل بعض التعيينات اإلدارية من قبل   

اليامنيني، الزددنا يقينًا أن أهل اليمن مل يكونوا يقبلون ما يرونه باطال، وإن كانوا من أكرب أعوان 

 .(60)الدولة، وعىل ذات السبيل نراهم ال يقبلون بحال أن يتوىل عليهم غري كفء

ابن أخت معاوية ـ عبد الرمحن بن أم  (61)ديج السكوينخع معاوية بن وهلذا أرج

م(، قبل أن يدخلها، ورفض أن يتوىل 678هـ/58ـ الذي واله معاوية مرص سنة)  (62)احلكم

 .(63)ديجخإمارهتم ورده إىل الشام عىل نحو غري كريم، فام استطاع معاوية أن يغضب ابن 

ا عن معارضة الواقع السيايس وأسلوب ا صادًح للحياة السياسية تعبريً  االعتزالكام كان 

، (64)إدارة الدولة  يف هذا العرص، وقد جاءت إشارة إىل اعتزال السياسة من قبل رجاء بن حيوة

، ومن خواصهم، وذو مكانة (65)بعد أن بلغ فيها كل مبلغ، فقد كان وزير صدق لبني أمية

ك، وهو اّلذي أشار عليه باستخالف عمر، و كان لبن عبد املاستكتبه سليامن  .(66)لدهيم

بعد موت عمر بن عبدالعزيز و .(67)مالزما لعمر بن عبد العزيز يف عهدي اإلمارة واخلالفة

رغم حرص اخللفاء بعد عمر عىل  ؛استقال رجاء من مهامه الرسمية واعتزل العمل السيايس

ته، وقد طلب يزيد بن عبد امللك من رجاء بن من خرباته واستشار لالستفادةتقريبه إليهم  

ا عن هشام ، وظل  معتزال للسياسة أيام هشام، وظل بعيدً (68)حيوة أن يصحبه، فأبى واستعفاه

ا يف العلم، فأجرى عليه ، و تفرغ للعلم والتعليم، حيث كان بحرً (69)ا عن يزيد كام كان بعيدً 

 .(70)ا يف كل شهريزيد بن عبد امللك ثالثني دينارً 

ح يف وعدم الطمواحلقوق،  محلت عىل عاتقها تبنيظهرت معارضة سياسية بشكل آخر 

ديج فيام خيص العطاء. عندما قال معاوية ذات يوم:" حمتثلت فيام قام به معاوية بن  ، إذالسلطة

ما أدرى يف أي كتاب اهلل جتدون هذا الرزق والعطاء؟ فلو أّنا حبسناه؛ فرضب معاوية بن 
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ا حتى ظننّا أنه جيد أمل ذلك، ثم قال: كالّ والذي نفسى بيده يا ابن أبى كتفيه مرارً حديج بني 

وال درهم،  سفيان، أو لنأخذّن بنصوهلا، ثم لتقفّن عىل أنادرها، ثم ال ختلص منها إىل دينار

 .(71)فسكت معاوية"

ب وواضح أن أسلوب معاوية بن حديج ينطق باحلدة التي ال تعرف السياسة، أما أسلو

فهو السياسة التي ال تعرف احلدة إليها سبيال، وال عجب فهو الداهية الذي يعطي  معاوية،

 .(72)يناسبه من أقوال وفعال للمقام ما

، فقال يف )73)مجعةيف يوم وموقف أبو بحرية السكوين من معاوية عندما صعد املنرب  

به أعطيناه، ومن شئنا منعناه. فلم جيالناس! إن الامل مالنا، والفيء فيئنا، من شئنا خطبته: "أهيا 

أحد". واستمر يرد ذلك مجعة بعد مجعة فلم جيبه أحد. فلام كانت اجلمعة الثالثة، قام إليه  أبو 

بحرية السكوين وقال:" يا معاوية! كال، إنام الامل مالنا، والفيء فيئنا، من حال بيننا وبينه 

 .(75)ة وأجازهفأعطاه  معاوي (74)حاكمناه إىل اهلل بأسيافنا"

عند اعرتاضه  (76)ومنها ما قام به شيخ املعافر عبد الرمحن بن ُحيويل بن نارشة املعافرّي 

عىل تلك املكاييل التي بعث هبا  اخلليفة  ِهشام إىل ِمرص، وَأمرهم أن يتعاملوا هبا، فطيف هبا عىل 

القبائل، فكّل الناس سّلم لذلك حتى أيت بِِه إىل امَلعافر، فُعِرض عليهم، فرفضها شيخ املعافر، 

ا قد عرفنااما ولسنا نحتاج إىل هذا، فِقيل ورضب هبا احلَجر فكرسها، ثّم َقال: إن لنا َويبًة َوإِْرَدبًّ 

 .(77)َلُه: كارس املُْدي

مل تزعج هذه املعارضة خلفاء بني أمية مهام كانت حدهتا، إذ حبس معاوية ذات مرة  

العطاء شهرين أو ثالثة، فقال له أبو مسلم: يا معاوية! إن هذا الامل ليس باملك وال مال أبيك 

إىل الناس أن امكثوا؛ فنزل واغتسل، ثم رجع فقال: أهيا الناس! وال مال أمك. فأشار معاوية 
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إن أبا مسلم ذكر أن هذا الامل ليس باميل وال مال أيب وال مال أمي، وصدق أبو مسلم، إين  

سمعت رسول اهلل َصىلَّ اهلُل َعَليِْه َوَسلََّم يقول: الغضب من الشيطان والشيطان من النار، والامء 

 . (78)ضب أحدكم فليغتسل. اغدوا عىل عطائكم عىل بركة اهلل عز وجليطفئ النار، فإذا غ

ويأيت يف  وكان تصويب املوقف السيايس للدولة أحد مقومات املعارضة السياسية اليامنية

موقف أيب مسلم اخلوالنّى، إذ تصدى ملعاوية عندما أراد قتال عيل، فقال له: مل هذا اإلطار 

وفضله؟ فقال له معاوية: كف، ليدفع إلينا قتلة عثامن، وال قتال  تقاتل علّيا، وأنت تعلم سابقته

 .(79)ا!ا، فقال له: اكتب له كتابً ا حمرمً بيننا وبينه، فإّن عثامن قتل مظلومً 

ا من الثقافة اإلسالمية، والنخبة يف ذلك الوقت، إذ تشمل ا هامًّ هذه األسامء  متثل جانبً 

 .(80)رواة وفقهاء وحمدثني وساسة وقضاة وقراء

ن معظم حاالت املعارضة الفردية مل تكن ذات خطر يف وقتها، وإنام إ :وما ينبغي قوله

متت دراستها باعتبارها شكلت قناعات لدى الرأي العام اليمني يف الفرتات الالحقة بعدم 

أحقية بني أمية للخالفة، ويف الوقت نفسه كانت تلك القناعات هي مخرية  للحركات املسلحة 

 ا. حقت عىل مدى تسعني عامً التي تال

  :املبحث الثاين: ظهور احلركات السياسية املعارضة

 م(:672 -م662هـ/51 -هـ41حركة حجر بن عدي الكندي يف الكوفة )  -1

بغض النظر  -ابدأ االنتقال من املعارضة الفردية اىل املعارضة املنظمة التي تضم أتباعً 

، التي اعتمدت (82)املعروف بـ " ابن األدبر" (81)بحركة حجر بن عدي الكندي  -عن حجمها

عمل مسلح، ال يف وقت تشكلها، واليف   منظمة دون أن متارس أيَّ  اجتامعيةعىل تكوين قاعدة 

، حيث أقام حجر (83)زمن استهدافها رغم قوهتا العددية يف الكوفة التي بلغت نحو ثالثة آالف
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أزَمة الزعامة  اليهإالكلمة، وتنقاد  اعليه واحد من أبرز الشخصيات التي جتتمعوهو بالكوفة 

، فقد عرف عنه حبه وإخالصه له، وشهد (84)يب طالبأنصار اخلليفة عيل بن أوالرئاسة وسط 

 .(87) كان عىل ميمنته (86)، ويوم النهروان(85)معه اجلمل وصفني

تنازله عارض حجر الصلح بني احلسن بن عيل ومعاوية، وظل يلوم  احلسن ويعنفه عىل 

وضح أباخلالفة ملعاوية، لكن احلسن بمهارته السياسية استوعب تلك االنفعاالت العاطفية، و

، لكن القناعة (88)له أن هدف الصلح إنقاذ حياة املسلمني، وإبقائه وأمثاله عىل قيد احلياة

ية بخالفة األمويني مل ترتسخ يف ذهنه مع تسليم احلسن وتنازله، إذ ظل يعمل ضد خالفة معاو

وجيمع حوله األنصار، ويتوقع نجاح حركته يف االعرتاض عىل والة بني أمية يف الكوفة، 

، وكان أول معارضته (89)ا َعن منكرا بمعروف وهنيً ا ذلك أمرً وتأليب الناس ضدهم، معتربً 

، ثم تبنت حركته (90)أيام واليته عىل الكوفة اه عليًّ للدولة األموية  احتجاجه عىل املغرية لسبِّ 

ثم . (92) ةوكان املغرية يستوعب املوقف، ومل يتخذ ضده أي إجراءات عقابي (91)بالعطاء ةاملطالب

م( تدهور مفاجئ يف عالقة حجر بن عدي مع زياد بن أبيه وايل 672هـ /51حصل سنة) 

ا ، لكن زيادً (94)، بينام كان زيادا صديقا حلجر أيام عيل عندما كانا رفاق درب واحد(93)العراق

، (95)ا ملعاوية، ومناضال لرتسيخ دعائم دولته، بينام بقي حجر عىل إخالصه لعيلنصريً  أصبح

ورغم تعدد الروايات وتباينها حول سبب توتر العالقة بني حجر وزياد إال أهنا جتمع عىل أن 

ا قاد معارضة متواصلة حلكم زياد من أول وهلة، كام قادها أيام  املغرية، وكان يؤلب حجرً 

 .(96)بني أمية، وهلذا السبب فإن زياد  قرر القبض عليه وإرساله إىل  معاويةالناس ضد 

ذ استطاع حجر إ ؛شعر زياد باستحالة ممارسة السلطة يف ظل معارضة حجر وأصحابه

. وتنامت مع طول (97)من خالل حركته اخرتاق البنية القبلية، حيث كان أتباعه من قبائل شتي
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قام به  ، ومع ما(98)م(672 -622هـ/51 -هـ41عرش سنوات من )ا من مدهتا التي بلغت نحوًّ  

، و كان يؤكد  (99)ا فيه عن اخلروجا متورعً من حركة معارضة، إال أنه كان يامرس عمال سياسيًّ 

 .(100)ذلك عىل مسمع اجلميع أنه عىل البيعة

 اتبع زياد أساليب إدارية حكيمة يف القبض عىل حجر، وهو بني أهله وأنصاره حيث 

إذ استعان بالرشطة، فلم يوفقوا يف اعتقاله،  ؛(101)الف رجل يف الكوفةآيقدر أنصاره بثالثة 

ا يف هذه احلالة، . بدا موقف زياد صعبً (102)حيث منعهم أصحاب حجر من بلوغ صاحبهم

فعمد إىل  أرشاف القبائل فهددهم وتوعدهم من منارصة حجر وقال:" يا أهل الكوفة أتشجون 

أخرى! أبدانكم معي وأهواؤكم مع حجر!... أنتم معي وإخوانكم وأبناؤكم بيد وتأسون ب

 لتظهرن يل براءتكم، أو آلتينكم 
ِ

 من دحسكم وغشكم! َواَّللَّ
ِ

وعشائركم مع حجر! َهَذا َواَّللَّ

ا أفلح يف هتديده لألرشاف والزعامء، ، ويبدو أن زيادً (103)بقوم أقيم هبم أودكم وصعركم!"

ء قبائلهم عن حجر، فلم يثبت معه من أفراد حركته سوى قرابته من بني فقاموا بتخذيل أبنا

 .(104)جبلة من كندة

ختفى حجر متنقال يف بيوت منارصيه من دار إىل  دار، ومن حملة إىل  حمله، فاستعان زياد 

بالقبائل اليامنية وندهبم ملهمة مالحقته، فتوجهت القبائل اليامنية لتنفيذ طلبه، لكنهم مل يظفروا 

. حرص زياد هتديده للقبائل يف شخص رئيس قبيلة كنده حممد بن األشعث والضغط (105)به 

 لتأتيني بحجر أو ال أدع لك نخلة إال قطعتها، َوال دارً عل
ِ

ا إال هدمتها، ُثمَّ ال يه قائال له:" َواَّللَّ

. سمع حجرا بالتهديد، فخيش أن يظل عىل موقفه، (106)ا" ا إربً تسلم مني َحتَّى أقطعك إربً 

األمان، فيعرضهم للخطر، لذلك قرر أن يسلم نفسه، بعد  عقد اتفاق مع زياد قىض بإعطائه 

عرش ليال، وزياد ليس له عمل (107)ودع السجنأوإرساله إىل معاوية يف الشام لينظر يف أمره، ف
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من السجن،  -رؤساء احلركة –ا وأصحابهأخرج زياد حجرً  .(108)إال تعقب رؤساء حركته

أتباعه ، ومل جيد من ينارصه أو يؤازره من (109)عنه قبيلته ووجههم مكبلني إىل  الشام، فلم تغنِ 

 .(110)سوى دعوة فردية من عبيد اهلل بن احلر اجلعفي مل جتد هلا أي استجابة

، ويبدو أنه مل يلتق (111)وصل حجر إىل  الشام مع أصحابه وعددهم أربعة عرش رجال 

. وجهت (113)، حيث أمر معاوية بحبسه مع أصحابه هناك(112)معاوية، بل سار إىل  مرج عذراء

اجلموع، وإظهار شتم اخلليفة، ودعوته إىل  حرب َأِمري امْلُْؤِمننَِي، وزعمه أن إىل  حجر هتمة مجع  

. رفع مالك بن هبرية السكوين أمر التامس العفو (114)هذا األمر ال يصلح إال يِف آل أيب طالب

عن حجر إىل  معاوية، لكنها باءت بالفشل، فرفض معاوية شفاعته بالعفو عن حجر وأصحابه 

ا أمعن يف حتريض معاوية ضده، فام لبث أن يبعث برسالة تلو رسالة ن زيادً أل ؛دهرغم مكانته عن

بعد وصوهلم معاوية  يف أمرهم  توقف، رغم (115)إىل معاوية حيذره من حجر وحيرضه عليه

 .(116)إليه

استقر رأي معاوية عىل عدم استشارة اليامنيني من قبيلة حجر يف أمره، لام للعصبية القبلية 

ري ملحوظ يف مثل هذه الظروف، ولذلك سارع إىل  استشارة وجهاء أهل اليمن من غري من  تأث

قبيلته، وال شك أن معاوية كان يستقرئ مشورة أولئك الوجهاء، حيث أشاروا عليه برضورة 

اختاذ إجراءات رادعة ضد حجر، إلمخاد أي متردات جديدة قد تنشأ ضده من القبائل املوالية 

وتورد املصادر أقوال املشريين، وال ختفي ذكر إشارهتم ملعاوية بقتل حجر  هلم، أو من غريهم.

بن عدي وأصحابه، وقد أشاروا عليه مجيعا بقتلهم، إال يزيد بن أسد البجيل، فإنه قال:" يا أمري 

املؤمنني أنت راعينا، ونحن رعيتك، وأنت ركننا ونحن عامدك، إن عاقبت قلنا: أصبت، وإن 

، ثم أبدى رأيه (117)والعفو أقرب للتقوى، وكل راٍع مسؤول عن رعيته"عفوت قلنا: أحسنت، 

 .(119)، لكن موقفه مل جيد أي قبول(118)بأن يفرقهم يف قرى الشام
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ر معاوية خطورة حركة حجر ليس لقوهتا، ولكن لزمنها، فهي أول حركة معارضة قدَّ  

، (120)انتهم ووجاهتهممنظمة، فقرر قتل حجر بن عدي مع سبعة من  قادة احلركة  رغم مك

ويؤكد ذلك ما ذكره معاوية لاملك بن هبرية السكوين عندما كلمه يِف حجر فلم جيبه، وقال: 

"هذا رأس القوم، وهو أنغل املرص وأفسده، ولئن وهبته لك اليوم لتحتاجّن أن تقاتله 

الديني  ا عن السياق. أثار مقتل حجر العديد من الصحابة واعتربوه عمال خارًج (121)غًدا"

، وأخذت يف نفسها (123)ا عظياًم حزنً  -ريض اهلل عنها -، وحزنت عليه عائشة(122)واإلنساين

 بن عمر قتُل ُحْجر َقاَم من جملسه مو(124)عىل معاوية بسبب قتله
ِ

ا يبكي، يًّ ل، وَلامَّ بلغ عبد اَّللَّ

 .(125)وقد غلب عليه النحيب

استيعاب ردود األفعال الغاضبة من قبل استطاع معاوية بدهاء السيايس املتمرس 

ا عىل مقتل اليامنيني وغريهم، وجتىل ذلك يف موقفه من مالك بن هبرية حينام استشاط غضبً 

حجر، فأخربوا معاوية بام هو عليه فقال: تلك حرارة جيدها يف نفسه، وكأين هبا قد طفئت. ثم 

، فيكون عىل املسلمني أعظم من قتل اأرسل إليه بامئة ألف، وقال له: خفت أن يعيد القوم حربً 

حينام عاتبته عىل قتل حجر!  -ريض اهلل عنها -. وأبان ذلك لعائشة(126)حجر فطابت نفسه

. (127)ا من حرب هتراق فيها الدماء وتستحل املحارم" َفَقاَل:" خشيت فتنة، فكان قتله خريً 

: أقتلت حجر بن اأْلَْدَبِر؟  وكذلك برر فعلته لعبدالرمحن بن احلارث بن هشام  عندما قال له

 .(128)َفَقال معاوية: "قتله  أحب ايل من أقتل معه مائة ألف "

يف طلبهم أشد الطلب، وأخذ من قدر  واصل زياد يِف متابعة أصحاب حجر، بل جدَّ 

ا عن أي ا معتربً  دخل عىل أهل الكوفة، فال تذكر املصادر شيئً ، وكان قتل حجر ذالًّ (129)عليه

 . (130)ض  ملعاوية يف الكوفة بعد مقتل حجر بن عدينشاط معار
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ومل حيدث بعد ذلك أن شقت عصا الطاعة عرب املعارضة السلمية كالتي تبناها حجر، 

 وإنام سلكت احلركات سبيل الثورات املسلحة.

 :م(672هـ/ 51حركة الربيع بن زياد احلارثي يف خراسان)  -2

م( هزة عنيفة يف األوساط 672هـ/51)أحدثت عملية مقتل حجر وأصحابه  سنة 

، وامتدت آثار هذه اهلزة من الكوفة وقبائل (131)ا يف اإلسالم "نه" أول من قتل صربً إإذ ؛ نيةاليام

، (133)حجر اليامنيني يف املرشق مقتل وأثار ،(132)الشام اليامنية إىل املدينة، ومكة املكرمة

 .(134)واملغرب

أن  يشكل حركة معارضة، وينظم  -عامل خراسان– (135)حاول الربيع بن زياد احلارثي

حسن سياسته  إىلا ، مستندً (136)ا عىل مقتل حجرانتفاضة ضد احلكم األموي، احتجاًج 

ا من الناس منذ عهد عمر، حيث قال عمر:" دَلوين عىَل رجل جعلته قريبً ا؛ إذ بساطتهاإلدارية، و

ُه  أستعمله، فذكروا َله مجاعة، فلم ُيردهم، قاْلَوا: من تريد؟ َقاَل: من إذا كان أمريهم َكاَن كَأنَّ

رجل منهم، وإذا مَلْ يكن أمريهم َكاَن كَأنَُّه أمريهم، قاْلَوا: َما نعلمه إاِلَّ الربيع بن زياد احلارثي، 

، كام اعتمد عىل رصيده اجلهادي يف بالد املرشق كونه أحد الفاحتني للبالد (137)ال: صدقتم" ق

ـ ه33وكونه أحد والهتا املشهورين، حيث توىل مناطق عدة فيها منذ )سنة (138)هـ 30منذ سنة 

 أضف إىل ذلك ركونه إىل تأييد اليامنية الذين أخرجهم زياد من الكوفة ،(139)م(672هــ/ 51إىل

وبناء عىل هذه الفرضيات الواقعية لقيام أي  ،(140)إىل خراسان وعددهم مخس وعرشون ألفا 

حركة انطلق يف تأسيسه حركته املعارضة، فخاطب الناس وقال: "أال إن الفتنة قد كانت تكون 

ومل يكن قتل الصرب، وقد قتل حجر وأصحابه صرًبا، فهل من ثائر، هل من معني، هل من 

ذلك: مراًرا، فلم جيبه أحد، َفَقاَل: "أما إذ أبيتم فستبتلون بالقتل صرًبا عىل منكر؟! َقاَل 

 . (141)الظلم"
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ومع كل املعطيات السالفة الذكر التي توحي بإمكانية تأسيس حركة معارضة  ملن يملك  

جراء ما أصاب حجر  اهذه املقومات، فإن الربيع مل جيد أي استجابة لدعوته، فامت كمدً 

 .(142)وأصحابه

كونه لسان حاهلم يف معارضة سياسة ؛ ورغم تعاطف القبائل مع حجر وتضامنها معه

معاوية التي حرمتهم من عطائهم، واستعملت فيأها يف فرض سلطته عليهم دون مشاورهتم، 

إال أن موضوع اإلعدام للمعارضة السياسية  للمرة األوىل يف تاريخ املجتمع اإلسالمي، شكل 

إىل حركة الربيع  االنضامماألمر الذي دفع بالناس إىل اإلحجام عن  ع،صدمة حقيقية للمجتم

 .  (144)، رغم صالحه وتقواه وقربه منهم(143)احلارثي  بن زياد

والبد أن نشري إىل أن معاوية  حقق مبتغاه من قتل حجر وقادة حركته، باحليلولة دون 

بالكوفة وغريها إال ارتاع من نشوء أي حركة معارضة جديدة، فلم يبق أحد من أهل اليمن 

 .(145)تلك اإلجراءات

وعىل إثر تلك السياسة ملعاوية فشلت حركة الربيع بن زياد احلارثي يف مهدها، مما جعله 

يفضل املوت عىل ما رآه من تغري يف الواقع السيايس، ومعاناته من غياب الوعي  املجتمعي، 

 .(146)ووصل إىل جمتمعه الذي يديره الذي أصاب الناس،

  :م(744 -م738هـ/126 -هـ 120حركة خالد بن عبدالله القرسي يف الشام) -3

يف أمر تشكل احلركات السياسية غري املسلحة بعد الربيع بن زياد اسمه يظهر  ممن 

ا يف املعارضة السياسية، يف أواخر ا كبريً احلارثي، خالد بن عبد اهلل القرسي، حيث لعب دورً 

، ابتعد فيها عن التنظيم، والعمل (147)ةك، وكانت حركته مجاهريية بحتأيام هشام بن عبد املل

 .(148)املسلح ضد الدولة رغم استعداد الناس للثورة معه 
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ا ملكة املكرمة أيام إذ عمل واليً  ؛قاد معارضته رغم عمله إىل جانب بني أمية لعقود 

 .(149)الوليد بن عبد امللك ثم أيام سليامن 

، م(724هـ/106خرباته اإلدارية والسياسية، فواله العراقني سنة)ستفاد هشام من او

 .(150)وثقتهم  كسب والء اليامنيني وظل والًيا عليها أربعة عرش عاًما، وبتوليته

ا من جهوده ملجاهبة حركات انرصف إىل املحافظة عىل األمن واالستقرار، وأنفق  كثريً 

واليته، وقد نجح يف ختفيف حدة املعارضة من ثورات، وحركات رسية وغريها داخل 

 .(151)املعارضة

فقد ،(152) ال ريب أن خالد قد أمسك العراق بدهائه وحكمته، فمنع الثورات والقالقل

لقى القبض عىل اجلعد بن درهم موىل بني احلكم، فقتله  يف يوم عيد أمام الناس البتداعه القول أ

 .(153)بخلق القران

حيث أقام خالد  ؛بالتقدير يف املجالني الاميل واحلريب رةجديأنجز خالل واليته أعاماًل 

القرسي السدود عىل هنر دجلة ملنعها من الفيضان وبنى القناطر، وحفر العديد من األهنار، إال 

 .(154)أنه كان يمتلك األرايض الواقعة عىل ضفاف تلك األهنار

ث بلغ دخله من لقد كون خالد ملكية زراعية كبرية باألخص يف منطقة العراق، حي

 .(155)غالهتا ثالثة عرش مليون دينار، وقيل درهم، وكذا بلغ دخل ابنه عرشة ماليني

،  (156)م( بيوسف بن عمر الثقفي بوشاية من أهل الكوفة738هـ/120عزله هشام سنة)

حيث كتب إىل  ، وكان يعزه حتى بعد عزله،(157)رغم أن هشام مل يكن يتقبل الوشاية عنه 

: لئن شاكت خالدًا شوكة ألقتلنك، فأتى خالد الشام، ومل يتأثر بقرار العزل،  يوسف بن عمر
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فإذا به يغزو الصوائف، ويقف بجانب الدولة وخليفتها يف كل املواقف، غري مبدل وال  

 .(158)مناهض

 :حتول خالد من املواالة إىل املعارضة  -

-أمري دمشق -ب ولصوصية يف دمشق من قبل بعض اللصوصية، فقامغحدثت أعامل ش

ا خلالد بن عبد اهلل، فكتب هلشام أن  هذه بتوظيفها وكان معاديً  (159)كلثوم بن عياض القشريى

. فأمر هشام بحبس آل خالد، (160)األعامل من عمل حممد بن خالد بن عبد اهلل القرسى وغلامنه

 .(161)الصغري منهم والكبري، ومواليهم؛ وحتى النساء

إىل كلثوم يشتمه ويعنفه، ويأمره بتخلية سبيل مجيع من  فكتب اكتشف هشام الوشاية،

 .(162)ا حبس منهم، فأرسلهم مجيعً 

ا، وهو بطرسوس يف الصائفة، فسار حتى واىف دمشق، فنزل يف داره بلغت األخبار خالدً 

 .(163)هبا، وغدا عليه الناس مسلمني عليه

خلليفة، فقام بتكوين فأخذ الوضع يتأزم بينه وبني ا مل يبلغه خرب إطالق رساحهم،و

ىل  محص، إ  -يزيد بن خالد -معارضة مجاهريية كبرية لكنها غري منظمة، حيث توجه ابنه

  . (164)ليستنكروا ما فعل هبم ،يستحث الناس ضد هشام

معارضته أمام مجاهري الناس عامتهم وخاصتهم فقال:  خالد أعلن ويف الوقت نفسه

، فخلفت يف عقبي وأخذ حرمي وحرم أهل بيتي، يعاً ا مطا يف سبيل اهلل، سامعً خرجت غازيً 

 فحبسوا مع أهل اجلرائم كام يفعل بأهل الرشك! فام منع عصابة منكم أن تقوم فتقول: عالمَ 

ا! أخافكم اهلل! ثم َقاَل: ما يل وهلشام! حبس حرم هذا السامع املطيع! أخفتم أن تقتلوا مجيعً 
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يعني حممد بن  -شامي الدار حجازي األصل ليكفن عني هشام أو ألدعون إىل عراقي اهلوى

 .(165)عىل بن عبد اهلل بن عباس

 ؛باحتامله، لقديم حرمته، وعظيم حقه ينا حرأبو اهليثم، وأا ذلك فقال: خرف بلغ هشامً 

 .(166)واحتمل هشام ذلك  كله، وحلم عنه

ا له، ال يركب ا هلشام، مصارمً دمشق عاتبً  ةنوع  خالد أسلوب معارضته، فأقام بمدين 

 .(167)ليه، وال يعبأ بهإ

له  ظهرونظل خالد يقود معارضته اجلامهريية أمام املأل، ويف كل يوم تأتيه الوفود، في

 .(168)ا أوال بأولالتأييد واملدح، وأخبار حركته تبلغ هشامً 

دأب خالد عىل إيصال رسائله السياسية املعارضة عرب الوجاهات الشامية املرتددة 

 (169)عليه

 (170)فكتب إليه هشام:" إنك ُهَذَأٌة، ُهَذَرٌة، أببجيلٌة القليلُة الذليلة تتهددنا؟" 

ورغم قساوة كلامته عىل  ا،ا قاسيًّ مل يتوقف خالد عن معارضته، حيث كتب هلشام كتابً 

، وعىل الرغم من استمراره يف خماطبة اجلامهري، وحتريضهم (171)، فقد عامله بام يليق به هشام

إال أن هشام مل حيفل به، حني تبلغه أقوال خالد ونشاطه اجلامهريي املعارض، فلم يؤاخذه  عليه،

قد انطوت و. (172)م(743هـ/125ا ملكانته حتى تويف هشام سنة) بيشء من مقالته، وظل مراعيً 

بموته طوت عرص الوجود اليامين،  إذخالفة هشام عيل مرحلة هامة يف تاريخ اليامنيني، 

 .(173)وافتتحت عرص القيسيني، وأدت اىل دفع اليامنيني اىل موقع املعارضة يف السلطة

وعىل أية حال فقد توىل الوليد بن يزيد  مقاليد اخلالفة، فبايعه خالد ومل يتمرد عليه، رغم  

تكون الفرقة واالختالف عىل "إين ألكره أن  ثقاته عليه باالمتناع، إال أنه قال:  إشارة

 .(174)يدي"
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 وسياسة ودراية باحلروب ومعرفة بحيلها ا من أكابر الرجال علاًم وكان خالد معدودً   

وقد اهتمه الوليد بإنشاء حركة مسلحة لإلطاحة بنظام حكمه، لكنه أجابه بقوله:" ؛ ومكائدها

 .(175)ا أهل طاعة أنا وأيب وجدي"قد علم أمري املؤمنني أنَّ 

اليامنيون يف الشام إىل التخطيط الرسي املنظم للثورة ضد الوليد بن يزيد، فجعلوا  أجل

يبحثون عن زعيم يثقون به، ويشاركهم آالمهم وآماهلم، فأتوا إىل خالد فاستنكف عن 

ُدوا عىل   ، ويف الوقت نفسه تشكلت حركة سياسية يمنية من رؤساء اليامنية،(176)قيادهتم و تردَّ

اهلل القرسي واتصلوا به، وشجعوه عىل الثورة، واستنفروه، وعرضوا عليه أن  خالد بن عبد

 .(177) ينضم إليهم ويتزعمهم لإلطاحة بالوليد، ولكنه مل يستجب لتلك الدعوات

ال ريب أن رفضه لقيادة احلركة املسلحة، ال تعني ختليه عن املعارضة السلمية ؛ فقد ظل 

ندما أراد الوليد بن يزيد البيعة البنيه احلكم وعثامن عرض أمر فع ا للواء املعارضة السلمية،قائدً 

 -وكان رأس والة األمويني وشيخ وزرائهم -البيعة البنيه عىل خالد بن عبد اهلل القرسي

فرفض البيعة وقال: كيف أبايع من ال أصيّل خلفه وال أقبل  .(178) وأعظم قائد جلند اليامنيةّ 

كيف نقبل شهادة الوليد مع جمونه وفسقه؟ قال: أمره غائب  شهادته؟. فقال له قوم من أهله:

 .(179)ا، وإنام هي أخبار الناسعنًّي وال أعلمه يقينً 

، سياستها، حيث غضب الوليد عىل خالد ملناهضته دفع خالد ثمن معارضته غاليً  

 .(180)ورفضه مبايعة ابنيه لوالية العهد

الوليد من فتية من وجوه أهل اليمن أرادوا نقاذ حياة إواجلدير بالذكر أن خالد عمل عىل 

نقذه ثم تكتم عىل اليامنية الذين كانون خيططون الغتيال الوليد، أف أن يفتكوا به يف طريقه للحج،

ومل ُيدله عليهم، وأبى أن يكاشفه بأسامئهم اّتقاء للفتنة، لكن الوليد أمر بحبسه لرفضه اإلفصاح 

 .(181)عن أسامئهم
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 تعامل مع  خالد رغم نصيحته له ورفضه القيام بحركة مسلحة ضده،مل حيسن الوليد ال

ذ سلمه لعدوه يوسف بن عمر، فعذبه حتى إ ؛ا يف  تعامله  مع خالدفأظهر جهالً واضحً 

 .(182)قتله

، بام ال يليق مع رجل رفض (183)وقبل قتله مورس معه أبشع أصناف التعذيب واإلهانة 

 .(184)االغتيالوأنقذ حياة الوليد من اخلروج املسلح وبايع عىل الطاعة، 

مه إىل يوسف يسلتمعاملته و ةساءوإ ي،كان ملوقف الوليد من خالد بن عبد اهلل القرس

عىل سبب كاف ألن تظهر القبائل اليامنية استياءها  ؛تواملعذبه حتى لي -وايل العراق-بن عمر 

راء إغراء قبائل قيس بقبائل وهي أكثر جند الشام، ألن مغزى هذا اإلجها، السيام رشافأأحد 

وأصبحت قبائل اليمن مهيأة ألن تستخدم العنف  ا قيسيًا،احلكومة حزبً  حيث صارتاليمن 

 .(185)كأداة للتغيري

فاشتعلت نار الثورة يف نفوس اليامنيني،  أخذ الوضع يتأزم ويضطرب بعد مقتل خالد،

، فلم يقبلوا بديال خلالد غري بثأرهموإذا بأبناء خالد واليامنية يعملون ليل هنار من أجل األخذ 

  .(186) م(744هـ /126سنة)  فقتلوهاخلليفة نفسه، 

ا عن العراق. وكان قتل يوسف بن تنامى حقد اليامنية يف آخر أيام هشام حني أقىص خالدً 

وبعثتهم عىل التدبري املُتقن خللع الوليد  عمر الثقفي خلالد خامتة النكبات التي حاقت باليامنية،

 .(187)املراقة، وكرامتهم املهدرة وسلطتهم الضائعة زعامئهما لدماء واغتياله، ثأرً 

 :تعامل األمويني مع املعارضة السياسية -

العليا، ومصلحة األمة من حيث التوفيق بني مصلحة اإلسالم  األموي ساد يف العرص

 . (188)جمموعها السيايس، ومن حيث ظروفها الزمنية، ومن حيث اجتاهات العرص
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، فاختار (189)ولذلك عمد معاوية عىل امتصاص األجواء املشحونة وتطبيع األوضاع 

 جتاهاالوالة من ذوي اخلربة مثل املغرية بن شعبة فواله الكوفة، وكان هلذا التعيني داللته عىل 

الذي سار فيه معاوية حينذاك، وهو مهادنة املعارضة الكوفية املتشنجة، وقد ساهم املغرية 

هـ/ 50، واستمر عىل هذا النحو حتى وفاته سنة)(190)بمرونته يف هتدئة املوقف يف واليته

 .(191)هـ(671

عرف عليه عند الراشدين، لكن  انعدم يف عرص الدولة األموية مبدأ الشورى عىل ما

، االهتاممعوضت بيش آخر، فالناس يتكلمون بحرية، فيعرضون آراءهم، وهيتم  اخلليفة هبا كل 

 .(192)ويناقشهم فيها، وحيقق ما يمكن حتقيقه منها

ويف هذا اإلطار استطاع معاوية هتدئة املعارضني خالل حكمه رغم أن الدماء كانت تغيل 

 .(193)غلياهنا بحلمه وصربه  يطفئحكمه، إال أنه كان يف نفوس اجليل الذي 

ويشيد بمعارضة أيب ، (194)فنراه يستوعب معارضة معاوية بن حديج، فيام خيص العطاء 

 .(196)عليها  وكافأه، رغم شدهتا، (195)بحرية السكوين

، حتى استامله إىل ويستجيب أليب مسلم اخلوالنّى، يف معارضته له بشأن قتال عيلّ  

 .(197)هصف

وحيقق له مطالبه يف معارضته له عند تأخريه العطاء، فيسارع إىل  رصف أعطيات الناس، 

 .(198)ا رغبة أيب مسلم الذي عارض تأخري ذلك ملبيً 

، ومل يسقط مكانته عنده حتى بعد عزله (199)وكان هشام  يرفض الوشاية بخالد القرسي 

كتب إىل يوسف بن عمر:" لئن شاكت  ،حيثم(738/ هـ120)من منصبه كوايل للعراق سنة 

 .(200)خالدا شوكة ألقتلنك"
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باحتامله، لقديم  ينا حرأالقاسية إال أن هشام كان يقول:"  ورغم معارضة خالد القرسي

 .(202)، واحتمل هشام ذلك  كله، وحلم عنه(201)حرمته، وعظيم حقه"

األمويون  األمر شورى واستخدمكام كان جيري جتاهل الرد املبارش عىل الداعني إىل إعادة 

 .(203)للرد عليهم شق عصا األمة" سالح " وحدة اجلامعة" و"

وحرص األمويون عىل تشجيع خمتلف النشاطات غري السياسية يف احلجاز، من أدب 

وثقافة وعلوم دينية، األمر الذي جعل املدينتني املقدستني، أهم مراكز النشاط الثقايف 

 .(204)تيف ذلك الوق واالجتامعي

ا، إذ اتسم بالشدة التي ا جذريًّ لكن التعامل مع قادة احلركات السياسية اختلف اختالفً 

وصلت إىل حالة العنف، إن مل يكن قد بلغته فعال، فقد ذكرت املصادر أن معاوية رغم حلمه 

 .(205)ه يف تأسيس حركته دون قبول ألي شفاعةيعاونمقتل حجر بن عدي وستة من 

، (206)م(744هـ /126يد بن يزيد بخالد بن عبد اهلل القرسي سنة) وكذلك فعل الول

فقد ذكر البالذري أنه تم دفن أحد قادة حركة حجر بن عدي يف الكوفة  وحول مستوى العنف

، فيام وصف الطربي تعذيب خالد القرسي بأنه دعي بعود فوضع عىل قدميه، ثم (207)حيا 

 ساقيه حتى كرستا، ثم عىل فخذيه ثم عىل قامت عليه الرجال حتى كرست قدماه، ثم عىل

إذ واجه هذا العنف  .(208)ما تكلم وال عبس ومع ذلكحقويه ثم عىل صدره حتى مات، 

، (209)حيث مكث خالد يف ذلك  العذاب يوما، ثم وضع عىل صدره املرضسة بتصلب وإباء،

 .(210)فقتل  ليال بعد تعذيب مرير

ر كان رسالة ألهل الكوفة كوهنم ال يقبلون ورغم املربرات التي زعمت أن قتل حج

، فإن تلك املربرات غري مقنعة (211)باحلاكم ويثورون عليه، وخيشون احلاكم الشديد وياملئونه 

 .(212)بيعته  غري مفارق للجامعة يف حق رجل قاد حركة سلمية، وظل عىل
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واحلال نفسه ينطبق عىل قتل القرسي، إذ قتل يف سياق انتقامي منه؛ ملعارضته بيعة أبناء      

 (213)الوليد بن يزيد؛ رغم مالزمته للطاعه

 اخلامتة وأهم النتائج:

سهمت املعارضة اليامنية السلمية يف تعزيز أوارص العالقة بني اخللفاء األمويني وبني أ -

ا لام كان للخلفاء من ا يف قيام الدولة نظرً ساسيًّ أا ت دورً قاعدهتم اليامنية التي لعب

دارة الدولة سواء باالستشارة أو باملواقع إمكانة عندهم، ودفعت نحو استيعاهبم يف 

 دارية.اإل

من الطبيعي أن يكون للعلامء من أهل اليمن وذوي التأثري منهم مواقف من الدولة  -

األموية، وبام أن العلامء والساسة هم النخب املؤثرة، فقد كان ملواقفهم تأثري يف 

جمريات السياسة العامة، ومن ثم سعوا  يف معارضتهم لتحويرها فيام خيدم الصالح 

 العام.

معارضتهم الفردية باعتباره واجب ديني وباب من أبواب األمر مارس اليامنيون  -

 ا منهم  باملسؤولية جتاه الدين واألمة.شعورً   ؛باملعروف والنهي عن املنكر

يف أية دولة تكون ضامنه مهمة الستقرارها السيايس  متوازنةوجود معارضة سياسية  -

 ية فيها.، وتكون ضمن دعائم الدولة تلك والوحدة السياسواالجتامعي

سارت املعارضة اليامنية السياسية يف العرص األموي يف طريق إجيايب، فلم تتحول  -

الكلمة املعربة إىل سهم قاتل، وحرصت عىل أن ال يتحول الرأي إىل سيف يسفك 

 الدماء، رغم العنت الذي القوه يف معارضتهم احلركية. 
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ألساليب العنف يف التعبري  عنف الدولة مع املعارضات السياسية يؤدي اىل اللجوء -

يف البلد  واالجتامعييف تعريض االستقرار السيايس  اعن مطالبها، فيكون ذلك سببً 

إىل التصدع، وحدوث خالفات وانشقاقات سياسية حادة، مما يعرض الوحدة 

، وإىل حدوث نزاعات مسلحة  قد تؤدي إىل هدم الدولة واالنفراطالوطنية للتصدع 

 بالكلية. 

عدام  حجر بن عدي من قبل معاوية تداعياته عىل اليامنيني حتى املؤيدين لبني كان إل -

أمية إذ شعروا باإلهانة، وتنادوا بذلك من أقىص املرشق إىل أقىص املغرب لكنهم 

ا ا يف جسد الدولة حرًص ا جديدً ابتعدوا عن الثورات املسلحة حتى ال حيدثوا رشًخ 

 مة. منهم عىل صيانة الدماء، واملصلحة العا

الوليد بن يزيد للخالفة، وقيامه بقتل خالد القرسي، وإقصائه لليامنيني  أدى تويل - 

وحتوهلا نحو العنف، وتبني العمل  ىل غياب املعارضة السياسية،إبشكل عام 

م(، 744هـ/126األمر الذي أدى إىل مقتل الوليد بن يزيد سنة) العسكري اجلاد،

لذي استوعب اليامنيني ومكنهم من غالبية مفاصل ومبايعة يزيد بن الوليد باخلالفة ا

 الدولة.

 اهلوامش:

 .381 -1/380؛ تاريخ دمشق: 164:التاريخ  (1)

الدولة األموية واألحداث التي سبقتها ومهدت هلا ابتداء من فتنة  ؛ ينظر:220 األخبار الطوال: (2)

 .134 -172 -166عثامن: 

بني الضحاك بن قيس، ومروان بن احلكم  وفيه جرت املوقعةمرج راهط: بغوطة دمشق من الشام:  (3)

 .3/21معجم البلدان: .م(هـ، وانتهت بمقتل الضحاك، ومبايعة مروان باخلالفة685هـ/65سنة)
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 .3/241 الكامل يف التاريخ: ؛5/534 تاريخ الرسل وامللوك: (4) 

 .33الوالة القضاة،:  (5)

عنُي الوردة، مدينة مشهورة من مدن اجلزيرة قرب نصيبني، فيها عيون ماء، وهبا كانت الوقعة بني  (6)

جيش التوابني بقيادة ُسليامن بن رصد أمري التوابني، حيث أرادوا الثأر ملقتل احلسني، ندما منهم عىل 

رة عليهم وقتل م( فدارت الدائ685هـ/65تقصريهم يف نرصته فلقيهم عبيد اهلل بن زياد يف سنة )

 .423 -265 الروض املعطار يف خرب األقطار:ابن رصد ومعظم جيشه، ينظر: 

هم قوم من أهل الكوفة كانوا سبًبا يف قدوم احلسني، ثم خذلوه حتى قتل، فندموا، عىل ما فعلوا معه،  (7)

هم  جيش فاجتمعوا و قالوا: ما لنا توبة مما فعلنا إال أن نقتل أنفسنا يف الطلب بدمه، فسموا جيش

التوابني وسموا أمريهم سليامن بن    رصد، أمري التوابني، وخرجوا إىل الشام يف الطلب بدم احلسني، 

 :وكانوا أربعة آالف، فقتل سليامن بن رصد وكان  عمره  ثالثا وتسعني عاما، فهزموا مع مقتله

 .8/280ة،: ؛ البداية والنهاي3/248؛ الكامل يف التاريخ،6/46املنتظم يف تاريخ األمم:

 .6/47املنتظم يف تاريخ األمم:  (8)

هنر بني أربيل واملوصل شاميل هنر الزاب الكبري، يصب يف دجلة، وقد جرت عنده وقعة بني عبيد اهلل  (9)

م(، وقتل فيها ابن زياد وهزمت 686هـ/ 67بن زياد، واألشرت النخعي أيام املختار الثقفي سنة ) 

 . 2/337قواته رش هزيمة. معجم البلدان: 

 .57 -5/56ووفيات املشاهري واألعالم: تاريخ اإلسالم  ؛7/192خمترص تاريخ دمشق:  (10)

موضع عند هنر دجيل، عند دير اجلاثليق، كانت فيه الوقعة بني عبد امللك بن مروان، ومصعب بن  (11)

م: فقتل مصعب وقربه هناك معروف، وقتل معه إبراهيم بن األشرت 691هـ/72الزبري سنة) 

اصطلحا وتنازل احلسن عن اخلالفة النخعي، وفيها التقى احلسن بن عيل ومعاوية بن أيب سفيان، و

 .5/127ملعاوية. معجم البلدان: 

 .159، 6/158تاريخ األمم وامللوك:  (12)

 .6/124املنتظم يف تاريخ األمم:  (13)

 133الدولة األموية واألحداث التي سبقتها: بترصف ينظر: (14)
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 -مـ 612/ هـ132 -هـ 11السلطة واملعارضة يف اإلسالم: بحث يف اإلشكالية الفكرية واالجتامعية ) (15)

 .261م: 750

 .262ينظر: السلطة واملعارضة يف اإلسالم:  (16)

 .220األخبار الطوال:  (17)

 192 -152ينظر: الدولة األموية واألحداث التي سبقتها:  (18)

 .4/183سري أعالم النبالء:   (19)

 .273؛ السلطة واملعارضة يف اإلسالم: 5/254تاريخ األمم وامللوك،  (20)

 .173النظرية والتطبيق: ينظر: املعارضة يف اإلسالم بني  (21)

 139 -138الدولة األموية واألحداث التي سبقتها: ينظر: (22)

 34ينظر: املعارضة يف اإلسالم بني النظرية والتطبيق   (23)

 .262 -261ينظر: السلطة واملعارضة يف اإلسالم:  (24)

 .261/ 5 :أنساب األرشاف (25)

 .173املعارضة يف اإلسالم بني النظرية والتطبيق:  (26)

 -حتليلية -سياسية -دراسة قانونية ،السياسية، والضامنات الدستورية لعملهاينظر: املعارضة  (27)

 .34مقارنة: 

 . 25أثر اإلسالم يف شعر النصارى يف العرص العبايس:  (28)

 .6 -5ينظر: وصف جديد للخصومة السياسية وأثرها وخطرها يف تاريخ اإلسالم:  (29)

 .6بعض مظاهر التنظيم القبيل يف صدر اإلسالم:  ينظر: (30)

 47عة واملجتمع والدولة سلطة األيديولوجيا يف الفكر العريب اإلسالمي: اجلام (31)

 48: املرجع نفسه (32)

 .48اخلروج عىل السلطان عند أيب حنيفة:  (33)

-م750هـ/132موقف أهل السنة من السلطة السياسية يف العرص العبايس األول )  (34)

 .3: (م861هـ/247
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عجب حني نصبوه. فقال: إن قلبي ال خري فيه. حمدث  قيل له: يا أبا سهل حدثنا. قال: فأشفق من ال (35) 

 .7/451الطبقات الكربى:  ينظر: ما أكثر ما سمع ونيس. ولو شاء أن حيدثهم لفعل،

 .7/451املصدر نفسه:  (36)

وبقي فيها إىل وفاته  عبدالرمحن بن ُحجرية اخلوالين، وكان من أفقه الناس واله عبد العزيز بن مروان (37)

ابن عبد احلكم: عبد الرمحن بن ، واليته القضاء ثالث عرشة سنةم: فكانت مدة 702هـ/83سنة) 

عبد اهلل، أبو القاسم املرصي، فتوح مرص واملغرب، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، 

 .216-214رفع اإلرص عن قضاة مرص:  ؛263م: 1995هـ/1415

 .215املصدر السابق:  (38)

 49ه مسلمة بن خملد رشطة مرص سنة) عابس بن سعيد املرادي: قاض، من الوالة القادة. وال (39)

 57م( ثم رصفه عن الرشطة وواله البحر، فغزا الثغور. ثم رده إىل الرشطة سنة )669هـ/

م( ثم ويل القضاء والرشطة معا واستمر إىل 680هـ/ 60م(، واستخلفه عىل الفسطاط سنة) 677هـ/

: األعالم ؛ 262وح مرص: ،فت264، 265م(. تاريخ خليفة بن خياط:  688هـ/68أن تويف سنة ) 

3 /242. 

 .262فتوح مرص:  (40)

سليم بن عرت بن سلمة بن مالك: التجيبى هاجر يف خالفة عمر بن اخلطاب، وحرض خطبته   (41)

باجلابية. وروى عنه، وشهد فتح مرص، ومجع له هبا القضاء والقصص. وويل القضاء يف أيام معاوية، 

؛ املنتظم 259م(. فتوح مرص، 694هـ/ 75نة) وكان يسمى الناسك لشدة عبادته، تويف بدمياط س

 .169/ 6يف تاريخ األمم:

 .262املصدر نفسه:  (42)

َأُبو إِْدِريس اخلَْوالين: عائذ اهلل بن عبد اهلل بن عمرو اخلواليّن العوذي الدمشقّي: تابعي، فقيه. كان  (43)

واعظ أهل دمشق، وقاصهم: يف خالفة عبد امللك. وواله عبد امللك القضاء يف دمشق، تويف سنة 

 .3/239: مشاهري علامء األمصار وأعالم فقهاء األقطارم(،  700هـ /  80)

 .200اريخ، رواية أيب امليمون بن راشد: الت  (44)



 
 
 
 

469 
 

  
 

املعارضة اليمانية السياسية يف عصر 

 الدولة األموية 

 .1/96: السلوك يف طبقات العلامء وامللوك (45)

طاووس بن كيسان اخلواليّن اهلمدايّن، بالوالء، أبو عبد الرمحن، من أكابر التابعني، تفقها يف الدين  (46)

ورواية للحديث، وتقشفا يف العيش،. أصله من الفرس، ومولده ومنشأه يف اليمن. تويف حاجا 

م(. 725هـ/106ملزدلفة أو بمنى، وكان هشام بن عبد امللك حاّجا تلك السنة، فصىل عليه سنة) با

 ، 5/537الطبقات الكربى: 

 .3/224األعالم:  (47)

 .2/146: إحياء علوم الدين :ينظر قصة طاووس مع هشام: (48)

 .1/96السلوك:  (49)

 .1/97املصدر نفسه:  (50)

 .97-1/96: نفسه (51)

 .7/115املنتظم يف تاريخ األمم:  (52)

عطاء بن أسلم بن صفوان، تابعّي، من أجالء الفقهاء. كان عبدا أسود. ولد يف جند باليمن.  ونشأ  (53)

؛  5/467م(. الطبقات الكربى: 732هـ/114بمكة فكان مفتي أهلها وحمدثهم: وتويف فيها سنة )

 .4/235األعالم: 

ختريج ما يف  ، يف؛ املغني عن محل األسفار يف األسفار167، 7/166املنتظم يف تاريخ األمم:  (54)

 .1/23: اإلحياء من األخبار

 .7/168 املنتظم يف تاريخ األمم: (55)

 .1/23؛ املغني عن محل األسفار: 167 -7/166املنتظم يف تاريخ األمم:   (56)

إبراهيم بن يزيد بن قيس بن األسود، أبو عمران النخعي، من مذحج، من أكابر التابعني صالحا  (57)

الكوفة. فقيه العراق، كان إماما جمتهدا له مذهب، تويف وصدق رواية وحفظا للحديث من أهل 

 .1/80؛ األعالم: 4/521م(. سري أعالم النبالء: 715هـ/96سنة) 

 .4/521سري أعالم النبالء:  (58)
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 .3/139: املستخرج من كتب الناس للتذكرة واملستطرف من أحوال الرجال للمعرفة (59) 

ة َعوامُل االزدهار َوَتداعيات االهنيار:   (60)  .1/277الدوَلة األمويَّ

معاوية بن حديج بن جفنة بن قنرب، أبو نعيم الكندي ثم السكويّن: األمري الصحايب. كان ممن شهد  (61)

م(عىل صقّلّية، 670هـ/ 50حرب صفني. يف جيش معاوية، وويل غزو املغرب مرارا، آخرها سنة )

 52م(، وتويف هبا سنة) 671هـ/51 والية مرص. وعزل عنها سنة )وفتح بنزرت، وأعيد إىل

 .260/ 7؛ األعالم: 37/ 3م(. سري أعالم النبالء: 672هـ/

عبد الرمحن بن عبد اهلل بن أيب عقيل الثقفي: أحد األمراء يف العرص األموي. أمه )أم احلكم.  أخت  (62)

م(، 673هـ/ 53سلم وغزا الروم سنة) معاوية بن أيب سفيان. ولد يف عهد النبي صىل اهلل عليه و

م(، فلم حتمد سريته، فأخرجه أهل 677هـ/ 57وواله خاله معاوية الكوفة.  بعد موت زياد سنة) 

الكوفة. وعاد إىل الشام: فواله معاوية مرص، فقصدها، فمنعه ابن حديج من دخوهلا. فعاد، فواله 

 66بعد ذلك يف أول خالفة عبد امللك  سنة)  خاله اجلزيرة. فاستمر فيها إىل أن مات معاوية. وتويف

 .312/ 3؛  األعالم: 433/ 3أسد الغابة يف معرفة الصحابة:  م(.685هـ/

 .290 -289؛ خمترص تاريخ دمشق: 292.، 254/ 5املنتظم يف تاريخ األمم:  (63)

رجاء بن حيوة بن جرول الكندي، أبو املقدام: شيخ أهل الشام يف عرصه. من الوعاظ الفصحاء  (64)

 .3/17؛ األعالم: 189م(، مشاهري علامء األمصار: 730هـ/112لعلامء. تويف سنة) ا

 .9/205البداية والنهاية:  (65)

 .  2/89الدولة األموية عوامل االزدهار: ؛ 4/561سري أعالم النبالء:  (66)

 .3/17؛ األعالم: 189مشاهري علامء األمصار:  (67)

 .8/314خمترص تاريخ دمشق،  (68)

 .8/315املصدر نفسه:  (69)

 .8/314نفسه:  (70)

 .127فتوح مرص:  (71)
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 .175املعارضة يف اإلسالم بني النظرية والتطبيق:  (72)

 .25/51خمترص تاريخ دمشق:  (73)

 (. 925، رقم )19/393 :املعجم الكبري ينظر: (74)

 . 25/51خمترص تاريخ دمشق:  (75)

مْحَِن بن حيويل بن نارشة ابن عبد بن عامر بن املعافري  من أهل مرص، شهد أبوه فتح مرص،  (76) َعبْد الرَّ

م( وكان من أرشاف 652هـ/31و ذهبت عينه يوم دمقلة  مع عبد اهلل بن سعد بن أيب رسح سنة)

أهل مرص الذين شهدوا صفني مع معاوية، وروى عبدالرمحن عن أبيه أحاديث. تاريخ دمشق: 

 .581/ 23 -27/357 هتذيب الكامل يف أسامء الرجال:؛ 15/383

 -20؛ القبائل اليمنية يف مرص منذ الفتح العريب حتى هناية العرص األموي )من 60الوالة والقضاة،  (77)

 .113: (م750م ــ640هـ/132

 .25/51خمترص تاريخ دمشق:  (78)

 .3/353كنز الدرر وجامع الغرر:  (79)

 258الم: ينظر: السلطة واملعارضة يف اإلس (80)

حجر بن عدي بن جبلة بن عدي بن ربيعة بن معاوية األكرمني الكندي، وكان جاهليا ثم إسالميا،  (81)

من أبرز رجال كندة ورؤساء الكوفة وأحد القراء وكان يعرف بحجر اخلري وفد إىل  النبي صىل وكان 

، وهو الذي افتتح اهلل عليه وسلم مع أخيه هانئ بن عدي، فله ُصْحبة ووفادة، وشهد حجر القادسية

تاريخ   ؛6/217م(. الطبقات الكربى، 671هـ/51مرج عذراء يف بالد الشام: وهبا قتل سنة) 

 . 8/54؛ البداية والنهاية: 4/193اإلسالم: 

ُه ُطعن مولًيا، تاريخ اإلسالم: وسمي أب (82)  .8/54؛ البداية والنهاية: 4/193ه األدبر، ألَنَّ

 .4/193تاريخ اإلسالم:  (83)

 .213يه ودوره يف احلياة العامة يف صدر اإلسالم: زياد بن أب (84)

صفني: موقع عىل هنر الفرات قريب من مدينة مسكنة عىل الطريق بني حلب واجلزيرة وفيه وقعت  (85)

 .3/414املعارك بني عيل بن أيب طالب ومعاوية بن أيب سفيان وانتهت بالتحكيم: معجم البلدان: 
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فيها هنر يدعى باسمها ويصب يف هنر دجلة. كانت هبا  النهروان، منطقة، بني بغداد وواسط، جيري (86) 

 .582هـ، وقتل فيها اخلوارج. الروض املعطار:38وقعة النهروان بني اإلمام عيل وبني اخلوارج سنة 

 .1/461؛ أسد الغابة يف معرفة الصحابة: 6/218الطبقات الكربى،  (87)

 .220األخبار الطوال:  (88)

 .4/193تاريخ اإلسالم:  (89)

 .5/241املنتظم يف تاريخ األمم:  (90)

 .236/ 6خمترص تاريخ دمشق:  (91)

 .8/55البداية والنهاية:  (92)

 .1/212الدولة األموية عوامل االزدهار:  (93)

 .6/236خمترص تاريخ دمشق:  (94)

 .215، 214زياد بن أبيه ودوره:  (95)

النهاية: ؛البداية و4/193؛   تاريخ اإلسالم: 5/257؛  تاريخ األمم وامللوك: 224األخبار الطوال:  (96)

8/55. 

 .273السلطة واملعارضة يف اإلسالم:  (97)

 .5/255تاريخ األمم وامللوك:  (98)

 .4/193تاريخ اإلسالم:  (99)

 .251/ 5 أنساب األرشاف: (100)

 .8/55؛ البداية والنهاية: 4/193تاريخ اإلسالم:  (101)

 .8/55البداية والنهاية:  (102)

 3/70ينظر: الكامل يف التاريخ:  (103)

 .217زياد بن أبيه ودوره:   ؛5/261ينظر:  تاريخ األمم وامللوك:  (104)

 .217زياد بن أبيه ودوره:   ؛72/ 3الكامل يف التاريخ:  (105)
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 .264- 5/263تاريخ األمم وامللوك:  (106)

 .218 -217؛ زياد بن أبيه ودوره:  251/ 5أنساب األرشاف:  (107)

 .5/265تاريخ األمم وامللوك:  (108)

 .218 -217؛ زياد بن أبيه ودوره: 256، 255/ 5ينظر:  أنساب األرشاف:  (109)

 .218؛ زياد بن أبيه ودوره: 5/271تاريخ األمم وامللوك:  (110)

 .253/ 5أنساب األرشاف:  (111)

 .4/91مرج يقع يف شاميل دمشق ويف غوطتها، وفيه قرية تنسب إليه، معجم البلدان:  (112)

 .243 -5/242؛ املنتظم يف تاريخ األمم: 256/ 5أنساب األرشاف:  (113)

 .218ودوره: ؛ زياد بن أبيه 5/268تاريخ األمم وامللوك:  (114)

 .6/238خمترص تاريخ دمشق:  (115)

 .256/ 5أنساب األرشاف:  (116)

 .  14/132: بغية الطلب يف تاريخ حلب (117)

 .8/22تاريخ دمشق:  (118)

 .14/132خمترص تاريخ دمشق:  (119)

 .5/262ينظر:  أنساب األرشاف:  (120)

 .257: 5/256املصدر نفسه،  (121)

 . 3/83امل يف التاريخ: ؛  الك5/243 ؛ املنتظم يف تاريخ األمم:5/257تاريخ األمم وامللوك:  (122)

 .14/223خمترص تاريخ دمشق:  (123)

 .5/264أنساب األرشاف:  (124)

 .4/194؛   تاريخ اإلسالم: 1/330االستيعاب يف معرفة األصحاب:  (125)

 .3/16ديوان املبتدأ واخلرب يف تاريخ العرب والرببر ومن عارصهم من ذوي الشأن األكرب:  (126)

 .5/264أنساب األرشاف:  (127)
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 .8/59البداية والنهاية:  (128) 

 .5/251أنساب األرشاف:  (129)

 .6/240خمترص تاريخ دمشق:  (130)

 .241/ 4 تاريخ اإلسالم:  (131)

 .276؛السلطة واملعارضة يف اإلسالم:8/59البداية والنهاية: ؛5/264أنساب األرشاف:  (132)

 .5/267أنساب األرشاف:  (133)

الرِحم: وأصحايب بلغ معاوية بن حديج اخلرب وهو  بإفريقية، قام يف أصحابه َفَقال،" َيا أشقائي يف  (134)

وجرييت، أنقاتل لقريش يف املْلك، َحتَّى إذا استقام هلم دفعوا يقتَلْوننا؟ أما واَّللَّ لئن أدركتها ثانًيا، 

ألقولّن ملن أطاعني من أهل اليمن، اعتزَلْوا بنا، ودعوا قريًشا يقتل بعُضها بعًضا، فأهيم َغلب 

 .4/305اتبعناه"   تاريخ اإلسالم: 

اد بن أنس احلارثي، من بني الديان من بني احلارث بن كعب من مذحج: أمري فاتح، الربيع بن زي (135)

أدرك عرص النبوة، وويل البحرين، وقدم املدينة يف أيام عمر، وواله عبد اهلل بن عامر سجستان سنة 

يِلَ ُخراسان ملعاوية، هـ ففتحت عىل يديه. له مع عمر بن اخلطاب أخبار. وكان شجاعا تقيا، ووَ 29

 .205/ 4 تاريخ اإلسالم:  ؛255/ 2أسد الغابة، هـ(. 51َكاَن احلسن البرصي كاتبا له تويف سنة )وَ 

 .276السلطة واملعارضة يف اإلسالم: (136)

 .206/ 4 تاريخ اإلسالم:  (137)

 .281 -379 ؛ فتوح البلدان:164تاريخ خليفة بن خياط: (138)

 .208 -180تاريخ خليفة بن خياط: (139)

 276طة واملعارضة يف اإلسالم:؛ السل88/ 3الكامل يف التاريخ:  (140)

 .5/267أنساب األرشاف:  (141)

 .276؛ السلطة واملعارضة يف اإلسالم: 89/ 3الكامل يف التاريخ،  (142)

 278السلطة واملعارضة يف اإلسالم: (143)



 
 
 
 

475 
 

  
 

املعارضة اليمانية السياسية يف عصر 

 الدولة األموية 

 .4/206تاريخ اإلسالم:  (144)

 .252/ 5أنساب األرشاف:  (145)

 .255/ 2أسد الغابة:  (146)

 .346األخبار الطوال:  (147)

 .3087/ 7بغية الطلب يف تاريخ حلب:  (148)

 .317تاريخ خليفة بن خياط:  (149)

 .337املصدر نفسه:  (150)

 . 444/ 2الدولة األموية عوامل االزدهار:  (151)

 .289الدولة األموية واألحداث التي سبقتها:  (152)

 .414/ 2؛ الدولة األموية عوامل االزدهار: 393/ 3الكامل يف التاريخ:  (153)

 .203قتصادي يف العرص األموي: عن: التطور اال ، نقال445/ 2الدولة األموية عوامل االزدهار:  (154)

 . 445/ 2الدولة األموية عوامل االزدهار:  (155)

 . 429/ 5سري أعالم النبالء:  (156)

 . 255/ 7تاريخ األمم وامللوك:  (157)

 .431/ 5سري أعالم النبالء:  (158)

كلثوم بن عياض القشريي: أحد األرشاف الشجعان القادة. ويل دمشق هلشام بن عبد امللك، ثم واله  (159)

م(ـ 741هـ /123عبيد اهلل بن احلبحاب، وسريه إىل إفريقية بجيش عظيم سنة)  املغرب بعد عزل

سبو" من أعامل طنجة، واستباح عسكره أبو يوسف األزدي تل يف معركة مع الرببر، يف وادي"فق

؛ خمترص 2/181 :للصفدي التاريخم(، 741هـ /123رأس الصفرية، وكان مقتله يف السنة نفسها) 

 .231/ 5األعالم:  ؛206/ 21تاريخ دمشق: 

 .104 -103/ 9؛  أنساب األرشاف: 345األخبار الطوال:  (160)

 . 255/ 7تاريخ األمم وامللوك:  (161)
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 . 256/ 7تاريخ األمم وامللوك: ؛ 9/104أنساب األرشاف:  (162) 

 . 345 األخبار الطوال: (163)

 . 256/ 7تاريخ األمم وامللوك:  (164)

 . 256/ 7تاريخ األمم وامللوك:  ؛ 104/ 9أنساب األرشاف: (165)

 . 297/ 4الكامل يف التاريخ:  ؛345األخبار الطوال:  (166)

 . 345األخبار الطوال:  (167)

 . 346األخبار الطوال:  (168)

 . 256/ 7تاريخ األمم وامللوك:  (169)

 .105/ 9أنساب األرشاف:  (170)

 . 297/ 4؛ الكامل يف التاريخ: 106، 105/ 9أنساب األرشاف:  (171)

 . 346: األخبار الطوال (172)

 .109، 106/ 9أنساب األرشاف:  (173)

 . 258/ 7؛ تاريخ األمم وامللوك: 106/ 9أنساب األرشاف:  (174)

 . 259/ 7تاريخ األمم وامللوك:  ؛107/ 9أنساب األرشاف:  (175)

 .495/ 2الدولة األموية عوامل االزدهار: ؛ 3087/ 7بغية الطلب يف تاريخ حلب:  (176)

 . 497/ 2الدولة األموية عوامل االزدهار:  ؛3087/ 7بغية الطلب يف تاريخ حلب:  (177)

 . 490/ 2ولة األموية عوامل االزدهار، الد (178)

 . 491/ 2الدولة األموية عوامل االزدهار: ؛ 232/ 7؛ تاريخ األمم وامللوك، 167/ 9أنساب األرشاف:  (179)

 . 491/ 2الدولة األموية عوامل االزدهار: ؛ 232/ 7تاريخ األمم وامللوك:  (180)

 . 3087/ 7بغية الطلب يف تاريخ حلب:  (181)

 . 430/ 5سري أعالم النبالء:  (182)

 . 298/ 4؛ الكامل يف التاريخ: 260 -259/ 7ينظر: تاريخ األمم وامللوك:  (183)
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 . 497/ 2الدولة األموية عوامل االزدهار: ؛ 3087/ 7بغية الطلب يف تاريخ حلب:  (184)

 . 584/ 2الدولة األموية عوامل االزدهار،  (185)

 . 491/ 2الدولة األموية عوامل االزدهار: ؛ 7/248املنتظم يف تاريخ األمم:  (186)

 . 495/ 2الدولة األموية عوامل االزدهار:  (187)

 140الدولة األموية واألحداث التي سبقتها: ينظر:  (188)

 .272السلطة واملعارضة يف اإلسالم: (189)

 .153 مالمح التيارات السياسية يف القرن األول اهلجري: (190)

 .272السلطة واملعارضة يف اإلسالم: (191)

 139 -138الدولة األموية واألحداث التي سبقتها:  (192)

 300الدولة األموية واألحداث التي سبقتها: ينظر: (193)

 .127ينظر: فتوح مرص:  (194)

 (. 925، رقم)393/ 19 : ينظر:املعجم        الكبري (195)

 . 25/51خمترص تاريخ دمشق:  (196)

 .3/353كنز الدرر : ينظر:  (197)

 .25/51ينظر: خمترص تاريخ دمشق:  (198)

 . 255/ 7تاريخ األمم وامللوك:  ينظر: (199)

 .431/ 5سري أعالم النبالء:  (200)

 .345األخبار الطوال:  (201)

 . 297/ 4الكامل يف التاريخ:  (202)

 .255 -254ينظر: السلطة واملعارضة يف اإلسالم:  (203)

 156: مالمح التيارات السياسية يف القرن األول اهلجريينظر:  (204)

 .264 -262 -5/257ينظر: أنساب األرشاف:  (205)
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 .362تاريخ خليفة بن خياط:   (206) 

اميم حاجج معاوية يف تبنيه رؤية حجر بعد وصوله معه، فبعث عبد الرمحن ْبن حيان العنزي من بني  (207)

 259 -258 -257/ 5به إىل زياد وكتب إليه أن اقتله رّش قتلة، فدفنه حيا، ينظر: أنساب األرشاف:

 .260/ 7 تاريخ األمم وامللوك: (208)

عىل خالد )املرضسة( وهي حجر غليظ جدا خشن الوطيء،  -وايل العراق -وضع يوسف بن عمر (209)

 .20/ 10ية والنهاية: البدا

 . 298/ 4؛ الكامل يف التاريخ: 260/ 7: تاريخ األمم وامللوك (210)

 .144ينظر : الدولة األموية واألحداث التي سبقتها: (211)

 .4/193؛ تاريخ اإلسالم: 5/251ينظر: أنساب األرشاف،  (212)

/ 2الدولة األموية عوامل االزدهار: ؛ 232/ 7؛ تاريخ األمم وامللوك: 167/ 9أنساب األرشاف:  (213)

491 . 

 املصادر واملراجع

 أوال املصادر:

  :أبو احلسن عيل بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباينابن األثري،  .1

دار الكتب ، عادل أمحد عبد املوجود، وعيل حممد معوض ، حتقيق:أسد الغابة يف معرفة الصحابة -

 .م1994،هـ1415، 1طبريوت، ، العلمية

 ،هـ1417، 1حتقيق: عمر عبد السالم تدمري، دار الكتاب العريب، بريوت، ط الكامل يف التاريخ، -

 .م1997

 :أمحد بن حييى بن جابر بن داود ،الَبالَُذري .2

هـ  1417، 1دار الفكر، بريوت، ط حتقيق: سهيل زكار ورياض الزركيل ، ،األرشافأنساب  -

 .م 1996،

 .م 1988 ،بريوت ،دار ومكتبة اهلالل البلدان، فتوح -
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املنتظم يف تاريخ األمم وامللوك،  ، مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل بن حممد ،ابن اجلوزي .3

 ،هـ 1412، 1ت. حممد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، ط

 .م 1992

السلوك يف طبقات العلامء وامللوك، حتقيق: حممد بن عيل بن  وب،حممد بن يوسف بن يعق ،اجلندي .4

 .م1995 ،هـ1415، 2نعاء،  طص مكتبة اإلرشاد،، احلسني األكوع احلوايل

مشاهري علامء األمصار وأعالم فقهاء ، التميمي، الُبستي ،حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن حبان،ا .5

 1411، 1ط،املنصورة –لوفاء للطباعة والنرش والتوزيع دار ا إبراهيم،مرزوق عىل  ، حتقيق:األقطار

 . م 1991 ،هـ

رفع اإلرص عن قضاة مرص، حتقيق: ، أبو الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين ، .6

 .م1998 ،هـ  1418، 1عيل حممد عمر، مكتبة اخلانجي، القاهرة، ط

معجم البلدان، دار صادر، ، شهاب الدين أبو عبد اهلل ،ياقوت بن عبد اهلل الرومياحلموي،  .7

 .م1995، 2بريوت، ط

إحسان عباس،  :قيالروض املعطار يف خرب األقطار، حتق،  حممد بن عبد اهلل بن عبد املنعم ، احلمريي .8

 م1980، 2مؤسسة نارص للثقافة، بريوت، ط

وان املبتدأ واخلرب يف تاريخ دي، احلرضمي اإلشبييل ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد بن حممد، .9

 ،خليل شحادة، دار الفكر، بريوت :العرب والرببر ومن عارصهم من ذوي الشأن األكرب، حتقيق

  .م 1988 ،هـ  1408، 2ط

 :خليفة بن خياط بن خليفة الشيباين البرصي ،العصفري .10

، 2، طدمشق ، بريوت -التاريخ، حتقيق: أكرم ضياء العمري، دار القلم، مؤسسة الرسالة  -

  .هـ1397

 .م1993 ،هـ 1414 ،دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع ،د سهيل زكار الطبقات، حتقيق: -

كنز الدرر وجامع الغرر، حتقيق: حممد السعيد مجال ، أبو بكر بن عبد اهلل بن أيبك ،الدواداري .11

 م.1981،هـ1402القاهرة،  ،الدين، مكتبة عيسى البايب احللبي
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األخبار الطوال، حتقيق: عبد املنعم عامر، مراجعة، الدكتور  ،حنيفة أمحد بن داودأبو  ،الدينوري .12 

، 1حللبي ورشكاه، القاهرة، طعيسى البايب ا -، دار إحياء الكتب العريب  مجال الدين الشيال،

 م1960

 :الذهبي، شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن .13

عالم، حتقيق: عمر عبد السالم التدمري، دار الكتاب العريب، تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واأل -

 .م1993 ،هـ  1413، 2بريوت، ط

، مؤسسة الرسالة، شعيب األرناؤوط :جمموعة من املحققني بإرشاف :قيق، حتسري أعالم النبالء -

 .م1985 ،هـ  1405، 3طبريوت، 

التاريخ، رواية أيب امليمون بن ، عبد الرمحن بن عمرو بن عبد اهلل بن صفوان النرصي، أبو زرعة .14

 ، د.ت.ط.دمشق ،شكر اهلل نعمة اهلل القوجاين، جممع اللغة العربية :راشد، دراسة وحتقيق

إحسان عباس، دار  :حممد بن سعد بن منيع اهلاشمي، البرصي، الطبقات الكربى،  حتقيقابن سعد،  .15

  .م1968، 1صادر، بريوت، ط

، حتقيق: محدي بن املعجم الكبري ،بن مطري الشامي، أبو القاسمسليامن بن أمحد بن أيوب ، الطرباين .16

 ، د.ت.2عبد املجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط

، 2تاريخ الرسل وامللوك،  دار الرتاث، بريوت، ط، الطربي، حممد بن جرير بن يزيد ، أبو جعفر .17

 .هـ1387

االستيعاب يف معرفة ، مري القرطبيبن عبد الرب، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد النا .18

 .م1992 ،هـ  1412، 1ط، دار اجليل، بريوت ،عيل حممد البجاوي ، حتقيق:األصحاب

مكتبة الثقافة ، فتوح مرص واملغرب،  ، عبد الرمحن بن عبد اهلل، أبو القاسم املرصيبن عبد احلكما .19

 .هـ 1415، الدينية

املغني عن محل األسفار يف األسفار، يف ، عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن  بن إبراهيم ،العراقي .20

، 1ختريج ما يف اإلحياء من األخبار، مطبوع هبامش إحياء علوم الدين، بريوت، دار ابن حزم، ط

 م. 2005،هـ 1426
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عمرو بن غرامة  ، حتقيق:تاريخ دمشق،  ، أبو القاسم عيل بن احلسن بن هبة اهللبن عساكرا .21

 .م1995،هـ1415 ،بريوت، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع ،العمروي

تاريخ يف  الطلب بغية، عمر بن أمحد بن هبة اهلل بن أيب جرادة، كامل الدين ابن العديم ،العقييل .22

 .د.ط.ت ،بريوت دار الفكر،،  حتقيق: سهيل زكارحلب، 

 .بريوت ،إحياء علوم الدين، دار املعرفة، الطويس أبو حامد حممد بن حممد الغزايل ،الغزايل .23

البداية والنهاية، حتقيق: عيل  ،ابن كثري، أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القريش الدمشقي .24

 .م 1988هـ/ 1408، 1ط ،بريوت شريي، دار إحياء الرتاث العريب،

حتقيق: حممد حسن حممد ، الوالة القضاة، ،  حممد بن يوسف بن يعقوب الكندي املرصيكنديال .25

 .م 2003 ،هـ 1424، 1ط، دار الكتب العلمية، بريوت ، حسن إسامعيل، وأمحد فريد املزيدي

هتذيب الكامل يف أسامء الرجال، ، يوسف بن عبد الرمحن بن يوسف، أبو احلجاج، مجال الديناملزي،  .26

 .م1980،هـ1400، 1ط ،بريوت حتقيق: بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة،

املستخرج من كتب الناس للتذكرة واملستطرف من الرمحن بن حممد بن إسحاق،  عبد، ابن مندة .27

، وزارة العدل والشئون اإلسالمية أحوال الرجال للمعرفة،  -حتقيق: عامر حسن صربي التَّميميُّ

 .البحرين، إدارة الشئون الدينية

روحية النحاس، رياض عبد  ، حتقيق:خمترص تاريخ دمشق ، حممد بن مكرم بن عىل،ابن منظور .28

 .م1984 ،هـ 1402، 1،طدار الفكر للطباعة والتوزيع والنرش، دمشق ،احلميد مراد، حممد مطيع

، دار الكتب العلمية، بريوت، التاريخ، عبد الرمحن بن أمحد بن يونس الصديف، أبو سعيد ،ابن يونس .29

 .هـ1421، 1ط

 املراجع:

هـ 20يف مرص منذ الفتح العريب حتى هناية العرص األموي)من  لقبائل اليمنيةأبو سديرة، السيد طه  ،  .1

 م.1988هـ/1408م(،مكتبة الشعب بالفجالة، القاهرة ،750م ـــ 640هـ /132إىل 

جملة رس من   ،بعض مظاهر التنظيم القبيل يف صدر اإلسالم، السامرائي، عبداحلميد حسني أمحد .2

 .م2009، السنة اخلامسة، 14، عدد5رأى، جملد 
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املعارضة السياسية، والضامنات الدستورية لعملها دراسة  ،مصطفى رشيد أميدي ،بسترس .3 

 م.2011، 1مؤسسة موكريانى للبحوث والنرش، ط -مقارنة، أربيل -حتليلية -سياسية -قانونية

مالمح التيارات السياسية يف القرن األول اهلجري، دار النهضة للطباعة والنرش، ، بيضون، إبراهيم .4

 م1979بريوت، 

زياد بن أبيه ودوره يف احلياة العامة يف صدر اإلسالم، األردن، منشورات ، الح حممد، صالرواضية .5

 .م1994،هـ1414، 1جامعة مؤته، ط

اجلامعة واملجتمع والدولة سلطة األيديولوجيا يف الفكر العريب اإلسالمي، دار ، رضوان ،السيد .6

 .م2007 ،هـ1428، 2الكتاب العريب، بريوت، ط

 ،األعالم،  دار العلم للماليني،  الزركيل، خري الدين بن حممود بن حممد بن عيل بن فارس الدمشقي .7

  .م2002، 15بريوت ، ط

الَّيب، َعيل حممد حممد .8 ة َعوامُل االزدهاِر َوَتداعيات االهنيار، دار املعرفة للطباعة ، الصَّ الدوَلة األمويَّ

 .م2008،هـ  1429، 2والنرش والتوزيع، بريوت ،ط

 . أين املعلوماتأثر اإلسالم يف شعر النصارى يف العرص العبايس، عبدالله بن عبدالرمحن ،العريني .9

الدولة األموية واألحداث التي سبقتها ومهدت هلا ابتداء من فتنة عثامن، دار الفكر،  ، يوسف ،العش .10

 .م1985، 2دمشق، ط

 م،1988، 1والتطبيق، دار اجلالء، القاهرة، طاملعارضة يف اإلسالم بني النظرية ، ابرج ،قميحة .11

عيل وعائشة، وصف جديد للخصومة السياسية وأثرها وخطرها يف تاريخ ، عمر ،أبو النرص .12

 م.1947،هـ1366اإلسالم، دار إحياء  الكتب العربية، القاهرة، 

 - هـ11 واالجتامعية،السلطة واملعارضة يف اإلسالم، بحث يف اإلشكالية الفكرية ، زهري ،هواري .13

 م.2003، 1العربية للدراسات والنرش، بريوت،ط املؤسسةم، 750 - م612هـ/132

 الرسائل والدوريات:

-661هـ/ 132 -هـ41اإلبراهيم، يرسي صالح، مظاهر القوة والضعف، يف العرص األموي)  .1

قسم التاريخ –كلية اآلداب  –م(أطروحة دكتوراه يف التاريخ اإلسالمي، جامعة دمشق 750

 م.2014-  2013هــ ،1434-1435
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العبيدي، حممد بشار عواد العبيدي، موقف أهل السنة من السلطة السياسية يف العرص العبايس  .2

م(، رسالة دكتوراه يف التاريخ، األردن، كلية الدراسات 861هـ/247-م750هـ/132األول )

 م، .2015العليا، اجلامعة األردنية، 

عند أيب حنيفة، جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية،  اخلروج عىل السلطانعالوي، طيب صالح،  .3

 م.2012( ترشين األول، 10( العدد )19املجلد )

             

  


