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 جاء يف غري موعـده ..  عمر بن عبد العزيز اخلليفة الذي

 

له هذه ما سجّ  بعض املؤرخني قد سجل يف ويبدو أنّ  ،الناس على دين ملوكهم من األقوال السائرة ما ذكر من أنّ      
الناس هم  يف اتريخ اخللفاء األمويني أو بعضهم على األقل ما يدعم الزعم أبنّ  أنّ  فراح يؤكد هذا القول معلناً الظاهرة، 

 على دين ملوكهم.  حقاً 

د جدّ  من هواة اإلعمار املهتمني بتشييد املباين العظيمة فهو الذي  قال هذا البعض : كان الوليد بن عبد امللك     
ا حفظته له يف دمشق وغري ذلك ممّ  كما رفع القواعد من املسجد األموي عليه وسلم  مبىن مسجد الرسول صلى هللا

ث العمرانية والتحدّ  شادة ابألعمالد حديث الناس يف جمالسهم، غري اإلهذا اخلليفة مل يع ويف ظلّ  الواثئق التارخيية ..
 د وكان رجالً الولي يأخ سليمان بن عبد امللك رفع من قواعد األبنية يف البالد. وعندما انتقلت اخلالفة إىلعن كل ما يُ 

مستطاب من املأكل. وأصبحت أخبار املوائد  صلة بكلّ أطايب الطعام، شاعت يف الناس األحاديث املتّ  حيبّ  أكوالً 
ىل عمر بن عبد العزيز الرجل التقي الصاحل الغالبة على جمالسهم. فاذا انتقلت اخلالفة إ ء هيالعامرة أبنواع الغذا

األدوار وأنواع ذا تالقى رجالن كان احلديث عن د هي الغالبة على جمالس الناس. فإااك والزهّ خبار النسّ أصبحت أ
 خبار الناس. العبادة هو أول ما يتناوالنه من أخبارمها وأ
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 *************** 

ره يف تغذية نوع معني ها. فقد يكون لشخص صاحب السلطان دو يف هذا القول بعض احلقيقة ال كلّ  والواقع أنّ      
على ذلك من سهولة  هذا الدور يبقى يف بنية األمة قشرة خارجية. وليس أدلّ  من األفكار والعادات واألخالق. لكنّ 

املقولة الثابتة اليت يصعب  ا شخص السلطان. أمّ من حال إىل حال ومن ظاهرة إىل ظاهرة مبجرد تغّري  تتمّ  االنتقال اليت
فالسلطان ال  . عليكمتقول: كما تكونون يوّىل  التغلب عليها إبحالل ما يناقضها ويزيلها فهي اليتر تغيريها ويتعذّ 

ذا به اقتحمت ميوله وعرفت حقيقة نفسه فإيرتفع إىل قمة احلكم ما مل تكن الطبقة احلاكمة الواسعة قد علمت علمه و 
الباطل والطيب واخلبيث مع ما عند تلك الطبقة يقرتب من قمة السلطة كلما تطابق ما عنده من اخلري والشر واحلق و 

 حها إىل سدة احلكم.  صنع القرار وترفع مرشّ الىت تتوّىل 

 هذه املالحظة الثابتة قد تنقضها حالة استثنائية لسبب من األسباب مل يكن يف احلسبان.      

 *********** 

سالمية ألخطار  ضت دولة االمرباطورية العربية اإلعر  يتاحلروب الداخلية ال نّ يف مقاالت سابقة أ لقد الحظنا مثالً      
 الشرقية من دولة االمرباطورية. يفوبني الوال�ت  بني أصحاب النظام األموي سجاالً كانت فيها هذه احلروب  كثرية
صبح . ومع ذلك فقد اضطرب جيل األمن وأوالطيب واخلبيث اصيء والعحلروب سالت دماء كثرية فيها الربيهذه ا

ع ابلسلطان، ومن طبيعة هذه الظاهرة أن تقسو هبا إىل االستيالء على الثروات والتمتّ  أكثر الناس يقاتلون للدنيا وسعياً 
القلوب ويفشو الفساد وتنتشر األحقاد النامجة عن الدماء املراقة. وكان اخللفاء األمويون حىت ظهر عمر بن عبد العزيز 

ضعفت ثقتهم ة و ظنّ صدروا األوامر االعتباطية وحاكموا الناس على املمة فأعكس عليها وقائع احلياة العامرآة تن
مة استيالئه على مارته مث اعتقل بتهاألمصار، فكم من أمري عزل عن إم على ن حوهلم حىت أبمرائهم ووالهتممّ ابلكثريين 

حية للعصبيات املتنازعة هبا لسانه، وكم من مسؤول كان ض وكم من وال حوسب بقسوة على عبارة زلّ أموال الدولة. 
 يف مركز السلطة يف دمشق. 

 ************** 



۳ 
 

عهد لعمر بن عبد العزيز ابخلالفة من بعده مل يكن  ان بن عبد امللك وهو اخلليفة الذيسليم واجلدير ابلذكر أنّ      
م. وكان عن حماكمة كبار القادة أو عزهلم أو السعي إىل قتله لطانهعلى س فلم يتورع حفاظاً  ،استثناء من القاعدة

أما قتيبة بن مسلم وهو  من هؤالء الكبار. ندلس واحداً موسى بن نصري القائد الذي انتدب طارق بن ز�د لفتح األ
ف على و قتله اخلفضحية الصراع على السلطة  وبلغ جبيوشه حدود بالد الصني فقد كان هو أيضاً خ األتراك دوّ  الذي

وكانت األخري على مرأى ومسمع من الناس، د يف شتم هذا مث مل يرتدّ  ،ىل عزل سليمان بن عبد امللكإمارته واملبادرة إ
 �ايته املأساوية بقيادة وكيع. وقد سقط يف ظل الصراع من أجل السلطة والة وأمراء غري من ذكر�. 

كان حيكم يف صميم بركان السلطة يضطرب فوق زلزاهلا قد فكر ابدىء   سليمان بن عبد امللك هذا الذي إنّ      
مات قبله. مث فكر ابلعهد إىل ولده اآلخر داود.  اخللفاء أبن يعهد لولده أيوب الذياألمر على طريقة أسالفه من 

بك يف اختيار من ذا ابملرض يفاجئه فريتأمامه زمان السلطان إشبابه وفتوته ما يفسح  له من وبينما كان يتصور أبنّ 
قال رواية عن  من اترخيه وما بعدها اخلرب التايل:من اجلزء السادس  ٥٥٠يف ص  يعهد إليه من بعده. وقد روى الطرب ي

 
ّ
من خز ونظر يف املرآة ، فقال : أ� وهللا  خضراً  س سليمان بن عبد امللك ثياابً ا كان يوم اجلمعة لبرجاء بن حيوة: " مل

ا ثقل عليه املرض عهد يف كتاب  ىل الصالة فصلى ابلناس اجلمعة، فلم يرجع حىت مرض، فلمّ مث خرج إ ،امللك الشاب
ا حيفظ اخلليفة يف قربه أن ه ممّ نّ ؟ إوهو غالم مل يبلغ سن الرشد بعد، فقلت : ما تصنع � أمري املؤمنني بنيهكتبه لبعض 

أو  فمكث يوماً  :وانظر فيه ومل اعزم عليه، قال أ� استخري هللا :يستخلف على املسلمني الرجل الصاحل. فقال سليمان
ال نت : هو غائب عنك يف قسطنطينية وأق الكتاب فدعاين فقال: ما ترى يف داود بن سليمان؟ فقلتيومني مث مزّ 

وأ� أريد أن أنظر من يذكر من  ،الرأي رأيك � أمري املؤمنني :هو أم ميت. فقال يل: فمن ترى؟ قلت حيّ أ تدري
فقال : هو وهللا كما  مسلماً  فاضالً  تار. قال: كيف ترى يف عمر بن عبد العزيز؟ فقلت : اعلمه وهللا رجالً الرجال وخي

أن أجعل أحدهم ال فتنة وال يرتكونه أبداً يلي عليهم إ سواه وبعده لتكوننّ  احداً  ولّ أيته ومل تقول. مث قال : وهللا لئن ولّ 
 ا يسكنهم ويرضون به، قلت : الرأي رأيك . ذلك ممّ  نّ بعده، فإبعده. قال: فيزيد بن عبد امللك اجعله 

اختيار هذا الرجل الصاحل كان فلتة يف بنية الطبقة  العهد لعمر بن عبد العزيز ابخلالفة. واجلدير ابلذكر أنّ  هكذا متّ 
ها سليمان احلاكمة. ورمبا كان اقرتاب املوت من سليمان ووجود يزيد بن عبد امللك يف مكان بعيد، مها اللذان وجّ 

 نفسه وتقواه ما ينبو عنه األمراء الكرباء والوجهاء.  من طبيعته واخالقه ومسوّ هذه الوجهة فاختاره ملا له 
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يزيد بن عبد امللك أعلن  نّ قد أاثر دهشة اجلميع من بعد حىت أالعهد لعمر ابخلالفة  بعد ذلك أبنّ  ويؤكد الطربي     
 ، مل يكد �تيه خرب موت سليمانعبد العزيز بن الوليد بن عبد امللك وكان غائباً  يف البداية رفضه هلذا العهد. كما أنّ 

 فبايع عمر كما ابيعه بقية الناس. . مث بدا له حىت عقد لواء ودعا إىل نفسه

 **************** 

عمر كان من بقية السلف الصاحل. وقد رغب إىل  الناس مل يستطيعوا احتمال هذه اخلالفة اجلديدة. ذلك أنّ  لكنّ      
مراقبة هللا يف أموال  ه يفوبلغ من حتشد .ق عليهمق على نفسه كما ضيّ الناس أن يكبحوا مجاح نفوسهم ، فضيّ 

ه قادر على نّ ابالتصال به ومفاوضته ثقة منهم أبن كانوا يقاتلون اخللفاء األمويني قد رضوا بعض اخلوارج ممّ  نّ املسلمني أ
حتقيق مطالبهم. وكان على رأس هؤالء اخلوارج رجل يدعى " شوذب " انتدب رجلني من أصحابه ملفاوضة اخلليفة 

 مراء العراق من األمويني. أ وبني رها وعادت احلرب عنيفة الهبة بينهوضة مل تعط مثاهذه املفا اجلديد. لكنّ 

 ************* 

ل عمر و�ا مل يستطيعوا حتمّ يبتزّ  الناس الذين كانوا جيدون يف السلطان بقرة حلوابً  ا سبب هذا الفشل فهو أنّ أمّ      
فمات وهو بعد يف  عمر بن عبد العزيز قد اغتيل ابلسمّ  أنّ مجاع من قبل املؤرخني على وهناك شبه إبن عبد العزيز. 

 األربعني من عمره بعد عامني ونيف من توليه اخلالفة. 

السائد يف البالد فاشتدت  انتصار التيار السياسي واالجتماعي واخللقيوبذهاب شخص هذا اخلليفة كان      
وب الداخلية تستهلك النظام املنازعات وشاعت االضطراابت الدامية يف املناطق الشرقية كلها واستمرت هذه احلر 

 ا�زم فيها مروان بن حممد آخر اخللفاء األمويني. اليت بعد يوم حىت كان يوم معركة �ر الزاب يوماً  األموي

 **************** 

واستثناء من القاعدة .  يف اتريخ النظام األموي لتةخالفة عمر بن عبد العزيز جاءت ف ذلك قلنا: أنّ  من أجل     
 ر والتقشف والتقى اليتاألخالق العامة وطبيعة الصراعات القائمة ما كان يف وسعها أن حتتمل سياسة التطهّ  ذلك ألنّ 

 ذها هذا اخلليفة الفاضل.اختّ 
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عليه اجليل كان ابلناس إىل ما   يصلح ما أفسده الدهر، ومل يعد مل ى النظام األمويالقضاء عل واجلدير ابلذكر أنّ      
خلف  النظام العباسي الذياالخالق العامة والسياسات املتبعة قد انتصرت يف اشخاص  ما حدث أنّ  األول. كلّ 

انوا ميثلون مراكز القوة يف تلك البالد الذين ك ال بسبب اشخاص اخللفاء بل ألنّ  النظام األموي. بل زاد األمر سوءاً 
 .من أشخاص النظام السابق أ�م اثروا للعمل بكتاب هللا وسنة نبيه، هم أنفسهم مل يكونوا خرياً الواسعة، والذين زعموا 

لشام، ا استنزفت طاقة األمويني وقاعدهتم يف بالد ايف احلقيقة عنوان تلك احلقبة التارخيية. فلمّ فالسباق حنو السلطة هو 
كانت األسرة العباسية أقدر األسر على انتزاع املبادرة واحتواء و  ،انتقلت السلطة إىل فريق آخر يف منطقة أخرى

 ورقة دينها وعصبياهتا وطبيعة فهمها للسلطة. اجلماهري اجلديدة ومتثيلها يف سلوكها واطماحها 

يتوىل صنع التاريخ احلقيقي.  الواقع واجلمهور الذيسلطان األمر ل لقد كان اختفاء عمر بن عبد العزيز تدعيماً      
حقة للعنصر د استهلك بعد. أما اختفاء مروان به حممد فقد عىن هزمية سامل يكن ق يف النظام األموينسخ احلياة  لكنّ 

وانتقلت السلطة احلقيقية إىل املناطق الشرقية من دولة االمرباطورية، وبرزت طاقات  جاء العهد العباسيذا العريب. فإ
يف  واملنتصر عن متابعة الصراع اخلفي يف أكثر األوقات والعلين جديدة بقيادة العباسيني مل يتوقف الفريقان املهزوم

ت اهلزمية العربية اليت مل تقم لثاين على األول كانبني حممد األمني وعبد هللا املأمون وانتصر ا . فإذا جاء يوم الفتنةبعضها
 صحاهبا قائمة من بعد. أل

 وتوكيداً  األموي، ات اجليل األول من املسلمني يف النظاميعن �اية اخالق �ً عاللقد كان مصري عمر بن عبد العزيز إ
عن النهاية  عال�ً فيه فقد كان إ ا يوم حممد األمني الذي هزمطاملا حتدثنا عنه يف مقاالت سابقة. أمّ  للواقع الذي
 اد املسرية العربية يف عدد من األجيال السابقة. املأساوية لروّ 

 *************** 

نؤكد ما سبق أن قرر�ه سلطت به الضوء على بعض حقائق ذلك العصر ميكننا أن  يف ضوء هذا العرض الذي     
. القول األول هو القاعدة اليت يصعب "كهمال قوهلم : " الناس على دين ملو   عليكم "كما  تكونون يوّىل " وهو قوهلم:

 معناه يربز يف  التاريخ على تدرك هبا حقيقة املمالك. والقول الثاين هو االستثناء من القاعدة ألنّ  جتاهلها. وهي اليت
أجل ذلك قلنا يف عنوان هذه ال يلبث أن أتكله ظلمة الفضاء فيتحول إىل رماد. ومن  صورة الشهاب الثاقب الذي

وكان فلتة خلقتها ظروف استثنائية  هو اخلليفة األموي الذي جاء يف غري موعده، عمر بن عبد العزيز املقالة: أنّ 
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عمر بن  العزيز أو حالم الرجال حىت ولو كانوا من طراز عمر بن عبدهيمنة الواقع املعاش وغلبته على أأثبتت بدورها 
 وال ننسى أنّ  .سالمية املربأة من العيوبالب أو غريهم من رواد الطليعة اإلبن أيب ط و علياخلطاب أو أيب بكر أ

 من هؤالء الرجال كان الصورة الصادقة لكل فرتة من فرتات واليتهم على البالد.  مصري كلّ 


