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 عبد امللك بن مـروان

 

القاسم املشرتك بني عظماء الرجال أو النساء هو تلك النفحات اخلفية اليت تتشكل على صور عجيبة خمتلفة ... فهي عند      
فالن من الناس تبدو على صورة فكر أصيل ... وهي عند فالن آخر تبدو على صورة فن مبدع ... وهي عند فالن اثلث تربز 

  به التواز�ت البشرية وترافقه مواقف تبعث على الدهشة وتثري االعجاب العظيم ... إىل دنيا العاملني اميا� بقضية مقدسة تتغري

وقد تتفرع من هذه النفحات ويف ظلها شتالت أخرى حافلة ابخلصوبة ال تلبث أن تصبح أشجاراً ابسقة مثقلة ابجلىن حالية      
يلبث بعد سنني قليلة أو كثرية حىت يرتك من ورائه دو�ً  أبروع األشكال واأللوان . والواقع أن كل واحد من هؤالء العظماء ال

 ترتج له األمساع وختفق له القلوب متاماً كما قال شاعر� املتنيب : 

 وتركك يف الدنيا دو�ً كأمنـا      

 تداول مسع املرء أغلـه العشـر       

********** 

ة الصفات موحدة اخلصائص فإن العظيم الذي نعرض اليوم وإذا كانت العظمة حصيلة شخصية متسقة  اجلوانب متكامل     
 حلياته خيتلف عن غريه من العظماء الذين شاركوه قبله أو بعده يف صنع التاريخ البشري . 
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 أنه عبد امللك بن مروان خامس اخللفاء األمويني واملؤسس الثاين للدولة األموية .      

يقار�ا ببعض من سبقه من اخللفاء فقال : " أما بعد ، فإنه كان قبلي من  وقد وصف عبد امللك نفسه أذ خطب يوماً      
اخللفاء �كلون من املال ويؤكلون ، وأين وهللا ال أداوي هذه األمة إال ابلسيف ، ولست ابخلليفة املستضعف ( يعين عثمان ) ، 

 ) .  وال اخلليفة  (يعين معاوية) ، وال اخلليفة املأمون ( يعين يزيد بن معاوية

على منرب . هذا عمرو بن سعيد حقه قرابته وابنه ، قال برأسه  ما مل يكن عقد راية أو وثوابً  أمر نتحمل منكم كل �ّ إأيها الناس 
 هكذا ، وقلنا بسيفنا هكذا . وقد أعطيت هللا عهداً أال أضع القيد يف عنق أحدهم إال أخرجته صعداً ، فليبلغ الشاهد الغائب . 

********** 

هذا هو عبد امللك بعد أن أصبح خليفة للمسلمني بعهد من أبيه مروان . لكن عبد امللك مل يكن على هذه الصورة يف      
صباه وفتوته وشبابه األول حىت اكتمال رجولته . لقد نشأ نشأة اسالمية منذ صغره ، وكان أول ما شاهده بعد أن بدأ يعي ما 

جمد  الدولة اإلسالمية وسيادهتا . أتثر أبعمال عمر بن اخلطاب وسريته وتتلمذ على يد هـ  ٣٦حوله من الوقائع واألحداث عام 
 عثمان ، فنشأ تقياً ورعاً قارائً للقرآن عامًال بتعاليمه مكباً على العلم. 

 سن مبكرة قدر له وهو بعد فىت طري العود أن يرتدد على جمالس العلماء والفقهاء حمفظ عنهم ... حفظ القرآن الكرمي يف     
وتلقى الثقافة العربية االسالمية فجمع يف صدره شعرًا كثرياً وخطباً عديدة كما عرف أ�م العرب وأحاط علماً أبمثاهلا. وكان له من 
ذكائه الفطري ، وقوة أخالقه ، وشدة رجولته ، وكمال مروءته ما أنطق عمر بن العاص واصفًا له " لقد أخذ أخالقًا أربعة وترك 

ثالثة : أنه أخذ أبحسن البشر إذا لقي الناس ، وأبحسن احلديث إذا حدثهم ، وأبحسن االستماع إذا حدث ، وأبيسر  أخالقاً 
 املؤونة إذا خولف . وترك مزاح من ال يوثق بعقله وال دينه ، وترك جمالسه اللئام ، وترك من الكالم كل ما يعتذر منه .".

يف املدينة املنورة اليت قضى فيها أربعني سنة تقريباً : وهم سعيد بن املسيب وعروة بن الزبري كان قبل اخلالفة رابع أربعة فقهاء       
 وقبيصة بن ذؤيب . 

وقال الشعيب : " ما جالست أحدًا اال وجدت يل فضًال عليه ، أال عبد امللك بن مروان ، فإين ما ذاكرته حديثا إال زادين      
 منه وال شعراً إال زادين فيه . 
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********** 

أما اتقانه للعربية وعلو شأنه فيها فقد روي عن األصمعي قوله فيه : " أربعة مل يلحنوا يف جد وال هزل : الشعيب وعبد امللك      
 بن مروان واحلجاج بن يوسف وابن القرية .". 

" أنه ال يلي العرب إال من حيسن   وكان من حبه للغة العربية أنه أوصى نبيه غري مرة أن حيفظوا لغة العرب وكان يقول :     
 كالمهم . وخالصة القول أنه كان مثاًال حياً للعلم والفضيلة والورع قبل أن يستخلف . 

********** 

لكن علم عبد امللك وسعة حمفوظاته وعظيم وقاره وصحة دينه وأخالص عبادته مل تستطع أن ختفي بوادر الرجولة عنده      
قف احلرجة واقتحامه لألخطار حني تدعو احلاجة إىل مثل هذا االقتحام. أوليس أنه توىل أمارة املدينة ومعامل الشجاعة يف املوا

املنورة  وهو يف عامه السادس عشر مث ركب ابلناس البحر ؟ أو ليس أنه غزا أفريقية حتت لواء معاوية بن حديج السكوين مرتني : 
ج إىل مدينة جلوالء يف تونس على رأس ألف رجل ووفق إىل فتحها وهو بعد هـ حني بعثه ابن حدي ٤٥هـ ومرة عام  ٤١مرة عام 

هـ بالد املغرب مع معاوية بن حديج على بعث أهل املدينة فذكر  ٥٠يف عامه التاسع عشر ؟ أو ليس قد غزا بعد ذلك عام 
كته جليش املسلمني يف حماصرة القسطنطينية معاوية من كفايته وغنائه وجماهدته يف تلك البالد شيئًا كثرياً ؟ وهل ننسى أخرياً مشار 

 ؟ 

هكذا ظهرت بوادر الرجل الفاتح يف شخصه يف الوقت نفسه الذي عرف فيه ابحلفظ والفقه وسحر البيان واعترب واحداً من      
 الرجال األربعة املقدمني يف املدينة املنورة كما ذكر� قبل قليل. 

********** 

وتعاقبت األ�م والسنون حىت اقرتب من عامه األربعني حني وضعته الظروف السياسية إىل جانب والده مروان بن احلكم.      
ومروان هو الذي بويع ابخلالفة بعد وفاة معاوية بن يزيد. فكان الساعد األمين ألبيه يف تلك الفرتة احلافلة ابألحداث اخلطرية واليت 

األموية ألفدح األخطار حىت كادت هذه األسرة تفقد اخلالفة وتضيع أجمادها. والواقع أنه كان آلرائه  تعرض فيها حكم األسرة
السديدة ولقيادته احلكيمة وحسن معرفته ابلرجال وأتتيه لألحداث األثر األكرب يف تستم أبيه ملنصب اخلالفة بعد أن خرج من 
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بح مروان ، الرجل الذي مل يعد له غد يف نظر نفسه ويف رأي الناس السيد املدينة طريدًا شريدًا ال حول له وال قوة. هكذا أص
 الكبري لدولة اخلالفة ووريت بين أمية يف امللك بفضل ولده عبد امللك. 

********** 

الذي  هـ وكان قد عهد بوالية العهد قبيل وفاته لولده عبد امللك ٦٥لكن مروان مل يلبث حىت تويف بعد فرتة قصرية يف عام      
وجد نفسه أمام دولة مفككة األركان مصفوفة اجلانب طمع فيها الكثريون من املغلوبني واضطر معها اخلليفة ألن يدفع االاتوة 

 للروم وألحد املتغلبني يف جبال الّلكام " لبنان اليوم ". 

نت له مصر والعراق وخراسان وبعض بالد وزاد الطني بلة أن عبد هللا بن الزبري قد بويع ابخلالفة قبل ذلك بعام واحد ودا     
السند وبعض بالد الشام . ووجد عبد امللك نفسه أمام مسؤولية كبرية ال ينهض هلا إال أعظم الرجال وأشدهم حزمًا وامنعهم 

لة من جديد جانباً وأذكاهم فطرة . فكيف استطاع عبد امللك أن يواجه هذه املسؤولية وأن يزلزل األوضاع القائمة ويعيد بناء الدو 
. وقد ضاعف من األخطار يف وجه عبد امللك أن جيشه قد ا�زم يف وقعة " اخلازر" أمام ابراهيم بن األشرت النخعي . وهي أول 
معركة خاضها أنصاره من أهل الشام بعد توليه أمر اخلالفة . كما فقد أبرز القادة يف جيشه املؤلف من أربعني رجًال ويف مقدمتهم 

 ز�د وحسني بن منري السكوين وشرحبيل بن ذي الكالع .  عبيد هللا بن

********** 

لكن عبد امللك مل يكن الرجل الذي ختيفه العقبات وال تثنيه عن حتقيق غايته اهلزائم . فكانت كل كارثة تنزل به تشد من      
صد مصعب عبد امللك وفصل عزمه وتضاعف جهوده . برزت هذه الظاهرة عنده حني قصد مصعب بن الزبري يف العراق وق

الشتاء بينهما . ففوجىء عبد امللك بوثوب عمرو بن سعيد بن العاص األشدق على دمشق ودعا إىل نفسه ابخلالفة فرجع عبد 
امللك إىل عاصمة ملكه وحاصر عمرو بن سعيد بعد قتال جرى بينهما انتهى بنزول عمرو على شرط عبد امللك بعد أن منحه 

 األمان. 

سنة اثنتني وسبعني جتهز عبد امللك وطلب العراق وسار مصعب يطلب الشام والتقى اجليشان عند اجلاثليق خماضاً  ويف     
معركة حامية انتهت بقتل مصعب وولديه عيسى وعروة وابراهيم بن األشرت سيد النخع وفارسها ومسلم بن عمرو والد قتيبه بن 

 وما يليه وبعث األمراء على وال�ته فيه .  مسلم الباهلي . واستوىل عبد امللك على العراق
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هـ انتدب عبد امللك احلجاج بن يوسف الثقفي ملقاتلة عبد هللا بن الزبري الذي مل يبق له غري احلجاز. فحاصره  ٧٣ويف العام      
 احلجاج يف مكة حصاراً استمر ستة أشهر وسبعة عشر يوماً انتهى بقتله. 

هـ  ٧٣هـ حني توىل اخلالفة وكان عرشه مزعزع األركان وبلغ القمة عام  ٦٥نقطة الصفر عام  هكذا انطلق عبد امللك من     
 بعد أن قضى على حكم عبد هللا بن الزبري . وبذلك أعاد الوحدة الشاملة إىل الدولة العربية اإلسالمية يف ظل األسرة األموية . 

********** 

هـ بعد أن ترك وراءه دولة موطدة  ٨٥بعد ذلك ثالثة عشر عامًا حيث تويف عام واستمر عبد امللك حيكم البالد والعباد      
 األركان سامقة البنيان منيعة األطراف رفيعة اجلناب. 

والواقع أن امتياز الرجل العظيم ال يقف عند حتقيقه النصر بل عند قدرته على األحتفاظ بثمرات نصره املبني . ولذلك مل      
ن إىل قوة سلطانه حىت بدأ بتحقيق االصالحات الداخلية يف دولته الفتية . وقد لفت نظره أن هذه الدولة مل يكد عبد امللك يطمئ

تستكمل ركائزها الداخلية اليت توفر هلا االستمرار . واستكمال الركائز يف نظره يعين تعريب انشطتها كلها . فبادر إىل حتقيق 
اليت كانت حىت ذلك الوقت تضرب عند البيزنطيني . والثاين تعريب الدواوين فألغى اصالحني اساسيني : األول هو تعريب النقود 

يف بالد الشام واللغة الفارسية يف بالد العراق العريب والعجمي . وهكذا انتهى عهد الدولة العربية  –اليو�نية  –اللغة الرومية 
ء تعربت أنشطة الدولة كلها واضطر كل ساع إىل الوظيفة أو االسالمية ابملوظفني االجانب يف كل اقطارها . وبفضل هذا االجرا

 راغب يف االشرتاك يف القيام أبي عمل من األعمال من االجانب أن يتعلم العربية حىت االتقان أو ميوت جوعاً . 

 لقد أصبحت اللغة العربية هي اللغة الوحيدة اليت يبلغ صاحبها الوظائف واملناصب الرفيعة.      

********** 

كان جديرًا أبي رجل غري عبد امللك أن يسكره النصر وتزلزل توازنه القوة فال خيلو حكمه من االستبداد الطاغي والعدوان       
الغاشم . لكن عبد امللك الذي واجه األرزاء واقتحم األخطار ، وأدب العصاة ، وأمخد نريان الفنت بقي حمتفظاً بتوازنه ، يستخدم 

ه مندوحة عن استخدامه ، ويلجأ إىل الصفح والعفو حني ال يتعلق الذنب املقرتف أبمن الدولة السيف حني ال تكون ل
 وسالمتها. 
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وال عجب يف ذلك فإن ما كسبه من العلم وتعوده من العبادة والطاعة ألمر هللا عز وجل قد دفعه إىل الفصل بني عنفوان      
اة وشعر ابقرتاب النهاية فلم يندم على اراقة الدماء يف سبيل احلفاظ على امللك وسالمة الدولة . بدا ذلك حني جاءه مرض الوف

 وحدة الدولة واستقرارها ولكنه ندم أبلغ الندم على ما يكون قد صدر عنه من األخطاء وما هرق من الدماء يف غري هذا السبيل . 

 تعاىل : " لقد جئتمو� فرادى كما خلقناكم أول وعندما سئل يف مرضه هذا عما جيده يف نفسه قال : " أجدين كما قال هللا     
 مرة  وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم.." 

وجد وهو يستعد للقاء ربه أن الدنيا متاع عابر وسلعة رخيصة وأ�ا ال تساوي عند هللا جناح بعوضة . فهو حزين أسيف      
لشخصية . ولكنه حىت الدقيقة األخرية من حياته بقي على ما صدر عنه يطلب القليل من عفو ربه على الكثري من ذنوبه ا

 احلاكم الصلب والقائد الذي يقاوم ابلسيف كل ما ميس أمن الدولة من قريب أو بعيد . 

عرب عن حزنه وأسفه حني قال وقد رفعوه يف فراشه بطلب منه : " � دنيا ما أطيبك ! إن طويلك لقصري ، وإن كثريك حلقري      
 ي غرور ". وإ� كنا بك لف

أما صالبته يف احلكم وشدته على كل من ميس امن الدولة وسالمتها فقد عرب عنهما بقوله لولده الوليد ويل عهده : " أذا أ�      
 مت فادع الناس إىل بيعتك ، فمن أىب فالسيف ". 

********** 

ى ثلثي عمره  احلاكم وهو الذي قض ومن حقنا أن نتساءل : كيف تعلم عبد امللك فن احلكم ومىت ختلق أبخالق     
يف املدينة يتابع دراساته العلمية والفقهية واألدبية وهي بطبيعتها توهن من صرامة السلطة وتبعد صاحبها عن أخطاء السياسة 

فأيقن ومفاجآهتا الدموية ؟ واجلواب أنه تلقى درسه األول وهو بعد صيب صغري من مقتل عثمان بن عفان اخلليفة الراشد الثالث 
 أن لني هذا اخلليفة هو الذي جرأ العامة عليه ودفع املشاغبني إىل الشغب عليه . 

وقد روي عنه قوله : " " وما خالف عثمان عمر بن اخلطاب يف شيء من سريته إال ابللني ، فان عثمان ألن هلم حىت ركبوه، ولو  
منهم ما �لوا ." مث اتبع يقول : " أين رأيت سرية السلطان كان غلظ عليهم جانبه كما غلظ عليهم ابن اخلطاب ، ما �ل الناس 

تدور مع الناس ، أن ذهب اليوم رجل يسري بتلك السرية " اللينة " أغري على الناس يف بيوهتم وقطعت السبيل وتظامل الناس 
 وكانت الفنت ، فال بد للوايل أن يسري يف كل زمان مبا يصلحه". 
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********** 

هكذا كان عبد امللك يف خالفته . كان شديداً حازمًا إىل حد اهدار دماء املفسدين اخلارجني على القانون .. وكان مسحاً      
لطيفاً يلجأ إىل الصفح ونسيان املساءة عن كل من غرر هبم من املفسدين . فال يقبل شفاعة شفيع حني خيرج خارج على الدولة 

 اليه . ولعل موقفه من مصعب بن الزبري أن يكون منوذجًا ألخالق احلاكم عنده. كان مصعب حىت ولو كان من أقرب املقربني
قبل خروجه على األمويني مشايعًا ألخيه عبد هللا بن الزبري من أقرب الناس إىل عبد امللك تربط بينهما وشائج صداقة محيمة مث 

الرجلني بيد اآلخر. وأ�ى عبد امللك حكايته مع مصعب  حتولت هذا الصداقة بعد ذلك فاذاهبا عداوة قضت أبن ميوت أحد
 قائالً : ولكن هذا امللك عقيم : " ليس أحد يريده من ولد وال والد إال كان السيف ". 

********** 

 واجلدير ابلذكر أن لعبد امللك بن مروان مزا� قيادية بوأته مكانته من التاريخ :      

 تشري من حوله يف كل كبرية وصغرية .) كان ال يستبد برأيه فهو يس ١ 

 ) أنه كان حيسن اختيار الرجال الناهبني. ٢ 

 ) أنه كان يعرض الصلح ويقدم رغبته يف السالم قبل االقدام على القتال.  ٣ 

 ) أنه كان ال �لو جهداً يف استمالة خصومه وبذل الوعود السخية هلم .  ٤ 

 ) أنه كان يضع ثقته كاملة يف رجاله.  ٥ 

 ) أنه كان ذا رأي سديد بصرياً ابحلرب شجاعاً ابلسيف .  ٦ 

 وخالصة القول أن مكانته الرفيعة يف التاريخ تتجسد يف الصفات التالية :      

فهو خليفة األدابء والعلماء وعامل اخللفاء واألدابء كما حفظ الدولة وثبت أركا�ا وعمل على استعادة هيبة الدولة يف كل  •
ع حدودها وأخريًا خلص الدولة العربية االسالمية من االستعمار االقتصادي بتعريب النقود ومن االستعمار املناطق ، ووس

 الغين واالدارة والفكري بتعريب الدواوين . وبتعبري آخر كان أحد عمالقة التاريخ . 



۸ 
 

 


