
 
 الجذور التاريخية لمؤتمر الجابية

 وانتقال الخالفة من البيت السُفياني إلى البيت المرواني

 
 سليمان سالم الصرايرة  أ.د.

 قسم التاريخ

 جامعة مؤتة  االجتماعية،كلية العلوم 

 للدراسات الكمية والتراثية   ي مركز الحسوستشارية ف عضو الهيئة اإل
 

 
 مقدمة: 

في قرية   م 683/هـ64بن أبي سفيان سنة  معاويةتوفي الخليفة األموي يزيد بن   
 فن فيها. قل إلى دمشق ود  ،ثّم ن  (1) أعمال حمص وهي حصن من ؛حوارين

سنة   في  عقد  قد  يزيد  به  681  /هـ    62وكان  ألمَّ  مرض  بسبب  البيعة    -م 
إال إنه وبعد وفاة  ،  (4)األمصار باستثناء مكة ه كلّ عت، ثم باي(3) ، أكبِر أبنائه(2)معاويةل

بعض المصادر تشير إلى  تولي الخالفة وتنازل عنها. ومع أنّ  ولده معاوية أبيه رفض
مدة   الخالفة  في  بقي  لها  (5) يسيرة  أنه  توليه  ب عيد  توفي  فقد   وأوصى  .(6) بأيام  ، 

 (8)صلي بالناس لحين انتخاب شخص يقوم بأمر الناس.أن ي   (7) الضحاك بن قيس
الخالفة    من يتولى توصيته  أو    ، وعدم تعيينه معاوية بن يزيدر لالموت المبكّ   وّلد  

اضطرابا   شغورا  بعده،  أحدثت  الخالفة    كرسي  عاّمة  و   في  اإلسالمي  العالم  في  فجوة 
غياب الفرع السفياني    هذا الحدث فيما بعد إلى   نتائج  خاّصة، تمخضتوفي دمشق  

الفرع   إلى  الحكم  بانتقال  تبدأ  األموي،  التاريخ  في  جديدة  مرحلة  لتبدأ  الحكم،  عن 
 . نهاية الدولة األموية ليستمر حكمهم إلى  المرواني 
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 .معاويةالعالم اإلسالمي بعد وفاة الخليفة يزيد بن 
؛ ففي العراق ظهرت الفتن معاويةة يزيد بن  اضطرب العالم اإلسالمي بعد وفا

في مدينة البصرة، وخلع أهل    قبيلتي األزد وربيعة، وقيس وتميم   العصبية والقبلية بين
 .(9) الكوفة أميرهم عمرو بن حديث

أحد زعماء   -(10)فكانت هناك تحركات زفر بن الحارث الكلبي   أما في الجزيرة 
الثورة م ستغال    هوانتهت بإعالن   –اف الفرات  قبائل قيس التي تسكن شمال الجزيرة وأطر 

قبيلته قد تعرضت لظلم واضطهاد   إبان  ضعف السلطة المركزية في دمشق؛ إْذ كانت 
 . (11)  معاويةيزيد بن حكم 

والطائف(  الحجاز)مكة  أما  الزبير   والمدينة  بن  هللا  عبد  عليه  سيطر  الذي    فقد 
 عن أهل الحجاز، وعّين ع ّماال ضال  بمبايعة أهل العراق واليمن ومصر ف  ظفر فيما بعد

 .(12) له على هذه البالد كما أخذ لّقب أمير المؤمنين
ود    دانت الزبير  البن  وجيزة  لفترة  عندما خراسان  وذلك  المنابر،  على  له  عي 

خلفه، لكن عبد    (13) المهلب بن أبي صفرة  غادر واليها سلم بن زياد يريد الشام، تاركا  
لمهلب ودعا البن الزبير، ولبث فترة حتى خرج عليه رجل هللا بن حازم السلمي طرد ا

 .(14) وأرجع الحكم لألمويين
ي   األحداث التي  البحث ومسرح  موضوع  الشام؛ وهي  بالد  البحث  أما  هذا  عنى 

فيها  فقدبدراستها،   أنّ   األمور  اضطربت  إليها،   بعد  نفوذه  مدِّ  في  الزبير  ابن  نجح 
  ه، فقد استمال ك الً صفّ  نصار األمويين إلى أ   ن مْن تفريق الصف األموي، وكسب  وتمكّ 

، وزفر بن الحارث  (15)من الضحاك بن قيس بدمشق، والنعمان بن بشير في حمص
 في فلسطين، وكان هؤالء من أبرز رجال بني أمية  (17)، وناتل بن قيس(16) في قرقيسيا
من    بيرا  ك  عددا    ، مما جعل بالد الشام تتجه نحو مبايعة ابن الزبير، بل إنّ في الشام  

بايعته   الحقيقة  مدنها  ثمّ على  أن  إال  أحداثا  ،  حدثة  تغيير    إلى  أدت  وجه  ت  غيرت 
 .(18) التاريخ فيما بعد، ومّكنت للحكم األموي من النهوض من جديد
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 بن أبي سفيان: معاويةبن يزيد بن  معاوية وفاةضاع بالد الشام بعد و أ
 ين: يقالثاني إلى فر  معاوية وفاةانقسم أهل الشام بعد 

حّسان بن مالك   على رأسهم بني أمية، و   فيبقاء الخالفة    ذهب إلى يق يفر  •
، ويؤيده ويظاهره في هذا قبيلته  (19) معاويةخال يزيد بن    -بن بحدل الكلبي 

 (20) بني كلب 
يوفر  • العوام يق  بن  الزبير  بن  هللا  عبد  ببيعة  ابن    ؛نادي  صحابي  ألنه 

والصالح العلم  من  وعنده  لذلك  صحابي،  يؤهله  هؤالء    ، ما  رأس  وعلى 
موت   بعد  دمشق  مدينة  إدارة  تزّعم  قد  وكان  الفهري،  قيس  بن  الضحاك 

قبائل   معاوية هذا  في  ويؤيده  خليفة،  على  الناس  اجتماع  لحين  يزيد  بن 
 . (21) الشام القيسية في 

 على هذا يكون الشام على توجهين: 
بن الزبير وهم  في بني أمية وهم الكلبية، وتوّجه يريد بيعة ا  توّجه لبقاء الخالفة

وإنْ  بحدلية  صحَّ   القيسية.  فرقة  زبيرية  كلبية،أو    التعبير  بعضهم   وفرقة  سماها  . كما 
اإلنقسام    وساعد هذا  إلى   فريقف   ؛()العسكر  األجنادعلى  أمية، وفريق مع    يميل  بني 

 .(22) ابن الزبير
الم   الموقف  هذا  من  الفهري  قيس  بن  الضّحاك  رجل  استفاد  ليكون  ضطرب 

  بن أبي سفيان وابنه يزيد،   معاويةالضحاك كان من رجاالت    بأنّ   ، علما  لو دمشق األ
األموي عن البيت  تحوله  سبب  بالتحديد  يعرف  أنّ   ؛وال  المعاصرين ذلك  أحد  ه  ويعلل 

يطمع من ابن الزبيرعلى    الثاني أقوى رجل في الشام، وأنه  معاوية وجد نفسه بعد موت  
لمصادر أنه دعا قيسا  وغيرها إلى أخذ  ، بل تذكر بعض ا(23)أن يكون هو والي الشام 

، وقد جرت بينه وبين ابن الزبير مراسالت لم يعرف فحواها، ت شير إلى  (24) البيعة لنفسه
 .(25) ي الضحاك األمر البن الزبير في دمشقتولّ 

ثمّ  رأيلكن  أنّ   اة  يكن  يذكر  لم  الضحاك  كان   حقيقة  ابن  فقد  الزبير،  ابن  مع 
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في    هيؤيدهذا الرأي ليس له ما    والءه لبني أمية، إال أنّ   نَّ آلخرين أ  علن  ذلك، ويسر  ي  
وأخذها بعين   المصادر التاريخية بل يستند إلى مصادر أدبية من الصعب الوثوق بها

 –. ويرى أحد الباحثين (26)ألنها أقرب إلى التحليل للحادثة من النقل الموثق ؛االعتبار
إال أّنه    ،األمرأول    ه أجدر بالخالفة في أّن الضّحاك كان يرى أنّ   -جمعا بين الرأيين

 (27)ألنه رأى أنه من الصعب أن ينالها مال البن الزبير فيما بعد
 ؛أهل الشام في تلك الفترة  تاميز باضطراب اآلراء وتنوع والءهذه المرحلة تت 

فحتى القبائل القيسية وعلى الرغم من والئها الظاهر البن الزبير، إال أن قسما منها  
 .(28) نة حمص كان يبدي تأييده لبني أمية في مدي

فقد بايعه الصحابي    ؛تطّور الموقف السياسي في بالد الشام لصالح ابن الزبير
فقد ثار   (30). أما في قّنسرين(29) على حمص  وكان أميرا    ؛النعمان بن بشير األنصاري

تع بعد  وأخرجه  الكلبي  يزيد  بن  سعيد  واليها  على  الحارث  بن  القيسو ازفر  مع  ية  نه 
م   فيهاليكون  الزبير  قيس  (31) مثال البن  بن  ناتل  الزبير  لها ابن  أرسل  فلسطين  ، وفي 

في يعيش  كان  الذي  عنها  ،  هاالجذامي  الكلبي  واليها  فنزع  بحدل  بن  مالك  بن  حّسان 
؛ ألن قبيلته كانت تقطن األردن وليس له من قبيلته أي ظهير  عسكريا   الذي لم يواجهه

وح بن زنباع الجذامي الذي طرده  ريا وخلّ في فلسطين، فخرج إلى طب ف في فلسطين ر 
 .(32) ناتل )وهو ابن عمومة روح( فيما بعد، وأخذ بيعة فلسطين البن الزبير 

وبهذا أصبحت معظم بالد الشام تابعة البن الزبير إال األردن وقيل بعض أهل   
علما  (33)األردن السكوني   أنّ   .  نمير  بن  األ  (34) الحصين  الجيش  قائد  الذي  وهو  موي 

أراد    وكان هو وجيشه موجودا في الحجاز،   ،إبان حكمه  معاويةحاصر مكة ليزيد بن  
، فأبى ابن الزبير، فغادر أن يبايع ابن الزبير شريطة أن يوقف الدم بينه وبين األمويين

ض  الحصين  وعندما  الشام،  والمدينة  إلى  الحجاز  أهل  الشام على  يق  جيش  )  جيش 
الحصالحصين(   الشام غادروا مع  إلى  بعد    (35) ين السكوني  رفض  الزبير  ابن  لكن   ،

أصحابه منه (36) مشورة  صحيحا  قرارا  فعال  هذا  فعل ذلك  ،، وكان  لو    يعد   لكان  ألنه 
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ذلك أّن الناس ملتفة    .(37) وزن افلهالمستشرق األلماني  انتحارا سياسيا  على حد تعبير  
 الجمهور السياسي.والء  ؛ فإذا فعل فسيفقدبني أميةبحول ابن الزبير بغضا 

 الشام: في بالد تطور األحوال
  البن الزبير، إال بعضا    -الغالب فيه  -الحكم السياسي في بالد الشام    أصبح 

األردن أرض  فيهاكما ذكرنا  من  نزل  الذي  أمّ   ،  الكلبي،  بحدل  بن  مالك  بن  ا حّسان 
القبائلسبب   أنّ   ية األردن  بقاء  إلى  فمرّده  أمية،  بني  ساكنيها هم من    أكثر  على والء 
 . (38) معاويةأخوال يزيد بن  ؛بني كلب  قبائل 

يحط    طبه، وأنْ ر في عشائر األردن الكلبيين من خالل خ  حّسان أن يؤثَّ حاول  
 ألنه رفض بيعتين:  ؛نافقا  ابن الزبير م   من منزلة ابن الزبير؛ م عتبرا  أنَّ 

 يزيد.  األولى بيعة
 . معاويةبيعة ابنه  والثانية:

قتوأنّ   وأنّ ه  الحّرة،  موقعة  في  الكلبيين  من  الكثير  خرج    ل  المدينة هم من  أهل 
 يزيد. على السلطة األموية، لذا قمعهم 

أنّ   على وال  إال  يبقوا  كي  شروطا   حّسان  على  شرطوا  األردن  في  هم ئالكلبيين 
بهم  عبد هللا بن الزبير، أن يجنّ   وقتالهم مع حّسان ضدَّ   وقوفهم لفقد اشترطوا    لألمويين؛

ها يعتقد أنَّ والية العهد والخالفة ي ستحق حسان ( ألنَّ ، وعبد هللا)خالد بني يزيد الصغارا
لهم   يختار الكلبيين أرادوا من حسان أن ، وأنّ معاوية بن يزيدأخيهم بعد وفاة أوالد يزيد 

ا   ِندّ   في ذات الوقت  ويكون   يكونون تحت إمرته ،   كبير القدر والسنِّ   ةمن بني أمي   رجال  
 .(39) بن الزبير ال

ي بقى الحكم مع خالد بن    أنْ   -ابتداء    –  ومصالحه   ميوله   تومع أّن حّسان كان 
على الحكم   ، فيسّير األمور من خالل ابن أخته، ويسيطر هو شخصيا  معاوية يزيد بن  

سنّ  لصغر  وبذلك الخليفة  األموي  يكون  نفسه  لد  يمهّ   ،  صغير    وصيا  أن  خليفة  على 
الخالف و   السن، تخرج  بن  ال  يزيد  بيت  من  الطيمعاويةة  أن  أنه وجد  إال  األكبر  ،  ف 

واألكثر من الكلبيين كانوا مع اختيار رجل  كبيِر السنِّ من بني أمية، وكان على رأس  
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هذا الرأي قائد الجيش الح صين بن نمير السكوني، الذي كان محاِصرا  لمكة على رأس  
قبيلته لكثرته وغلبته، إال أن    عند رأيللنزول  حّسان  فاضطر    ؛معاويةجيش يزيد بن  

لم  لتوليتهوي  لوايتوّص   الجميع  بعينه  أموي  شخص   على  سيمر   ،(40) الخالفة   تفقوا  كما 
 ا.بنّ 

أ المصادر  بعض  البلقاءتذكر   أهل  جمع  حّسان  وأذرعات(41) ّن  وقبائل   ،(42)، 
والجوالن  ،(43)تدمر أربعين   -يمنيةالقبائل  المن  وجميعهم    -  (44)وقبائل طبريا  وبقي 

 ضدَّ عبد هللا بن الزبير.  ضا  ، م حرّ معاويةا  يدعو لبيعة خالد بن يزيد بن يوم
  أحد الباحثين أن حّسان كان أعرف الناس بعشيرته وقبيلته، ويعرف سمات  ويرى

وتنظيمها   القبلي،  نظامها  خصائص  على  تحافظ  أن  استطاعت  التي  القبائل  هذه 
  ء لرؤسائها، وينطبق ذلك على منْ االجتماعي المشترك وعلى كيانها، فهي ت عطي الوال

البادية في  القبائل  هذه  من  المدينة،  أو    حلَّ  يعني  في  هو  مما  بقي  للقبيلة  الوالء  أن 
األ القبائل  و المحرك  عند هذه  القرار  جعل مصدر  مما  المدينة،  في  سكنوا  لهم وإن  ل 

 .(45) رةاضأحوالهم من البداوة إلى الح رت  وأن تغيّ ، موّحدا  
ال تناقض بين الرأيين؛ فقد يكون هذا ما حصل فعال في بداية   يرى الباحث أنه

حّسان وأخيه    خضعثم    ،دعوة  خالد  باستبعاد  اليمنية  القبائل  نظر  لوجهة  ذلك  بعد 
 بقي األمر عند األمويين وال يخرج البن الزبير. لصغرهما فوافقهم لكي ي  

عمل  ي    بن قيس  شعر أّن الضّحاك  ماعند  خطا حّسان خطوة أخرى في دمشق 
 يحرجه أمام  أنْ   لألمويين، فأرادوالء الدمشقيين  بقاء  ستغال  م    ؛(46) ا  لبيعة ابن الزبير سرّ 

 : تصب لهدف إرباك مسعى الضحاك البن الزبير ة رسائلعدّ أهل الشام، فأرسل 
ت    :األولىالرسالة   كي  ودعاه  الضحاك  إلى  الجمعةرسالة  خطبة  في    ، قرأ 

شتما   الرسالة  الزبي   وتتضّمن  ألنّ البن  في ر؛  أمية  بني  لحقِّ  وتاكيدا   خليفتين،  خلع  ه 
 الملك، وذكرا  لمحاسنهم وإحسانهم إلى أهل الشام.

ثانية حالة  رسالة  في  الخطبة  في  لتقرأ  الرسالة  من   أخرى  ن سخة  عن  عبارة   :
رفض الضحاك قراءة الرسالة علنا يوم الجمعة وعلى المنبر، هذه الرسالة أرسلها بيد  
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ناغضة يدعى  الطابحي   رجل  كريب  وبرة،(47)بن  بن  ثعلب  ولد  من  إخوة    ،وهو  من 
 كلب.

 .(48) اك: بعثها إلى رؤوس بني أمية في دمشق لحضورخطبة الضحّ رسالة ثالثة
الضحّ   الرسالةحضر  يقرأ  ولم  الخطبة  كتاب    ،اك  يقرأ  أن  ناغضة  منه  فطلب 

أنْ  وأبى  مرات(  )ثالث  مرات  عدة  الضحاك  فأجلسه  يقرأها،حّسان،  ناعضة    فأخرج   
وقام  -  لهم   رؤوس بني أمية ممن كتب حّسان  وكان حاضرا    –كتابه وقرأه أمام المأل  

اك فشتموا ابن الزبير، وقام في المقابل رجال من جماعة الضحّ   ارجال يؤيدون حّسان
انا ومدحوا ابن الزبير، وحصل اضطراب وعراك بالعصي واأليدي والنعال،  فشتموا حسّ 

 على المنبر وسّكن الموقف.  (49)معاويةبن إلى أن قام خالد بن يزيد 
عتبة بن  الوليد  وهم:  دمشق  في  حّسان  رجال  بحبس  أمر  الضّحاك  ، (50) لكّن 

 ،(51)   الكلبي ويزيد بن أبي النمس، وسفيان بن األبرد 
ومعهم خالد بن يزيد قويا  فقد هجموا وأخرجوا ان  فعل قبائل كلب وغسّ   وجاء ردّ 

السجن. في  كان  هذاو   كل من  سمي  األ  قد  جيرون  يوم  المكان و اليوم  إلى  نسبة  ل، 
 . اتفيه االشتباك تالذي بجوار المسجد والذي حدث

منْ  الفعل  هذا  الضحّ   زاد  اليمنية،  غضب  شايعهم من  أمية ومن  بني  على  اك 
ذّم يزيد بن   ، وزادت على الضحاك  فازدادت الشام اضطرابا    ،معاويةوجعل يبالغ في 

حتى كادوا أن يضربوه    دمشق ينالون من الضحاك  العصبية القبلية، فجعل هؤالء في 
 .(52) ويهينوه علنا  

وهكذا فقد بدت دمشق متوترة ومهيئة لحرب أهلية بين مؤيد  لحّسان )بني أمية(   
الزبير البن  قد  (53) ومؤيد   لشر   تجنبا   األمويين  لمداهنة  الضحاك  حمل  الذي  األمر   .

 يصيبه. 
إرسال الرسائل  -  هذه كانت حركة  زن: أنّ و اويذكر بعض المستشرقين مثل فله

الضحّ ذكيّ   -الثالث فيها  كشف  حيث  حّسان  من  أصبح  ة  الذي  بعد موقفه  اك،  فيما 
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 .(54)ضعيفا في دمشق، وأن األمويين وأنصارهم هم القوة األكبر في دمشق 
يذكر أّن كبار بني أمية   التاريخ؛وليس كتب    وثمة رأي آخر تذكره كتب األدب

عشائر الشام، وال سيما الكلبية الذين خشوا من خروج الخالفة  في الشام اجتمعوا مع  
)المدينة( وانتقالها من بني أمية إلى بني خالد )ابن  وعودتها إلى من الشام إلى الحجاز 

فانتقل عنا إلى الحجاز، ال نرضى    الملك كان بيننا،  إنّ " الزبير( وقالوا:   أهل الشام، 
 . (55) " ر في هذا األمربذلك، هل لكم أن تأخذوا رجال منا، فينظ

في مدينة دمشق  «مجلس المأل» سموه يذكر الشاعر أبو تمام أنهم كونوا مجلسا  
ضمَّ هذا المجلس زعماء بني أمية وزعماء اليمانية، كانت مهمته م ْلء الفراغ بعد وفاة  

كبار الرجال هذا المجلس: حّسان بن    بن يزيد، وانتخاب خليفة من بعده، وكان  معاوية
لكلبي، ومالك بن هبيرة السكوني، والحصين بن نمير السكوني، وروح بن زنباع بحدل ا

، وعبيد هللا بن عضاضة األشعري وغيرهم (57) ، وعبيد هللا بن زياد بن أبيه(56)الجذامي 
الشام،المجلس  هذا  مهمات  أولى    وكان  (58) في  الحكم  أمية وبتحديد    إبقاء  بني  في 

 .تحديدا  
والضحاك كالهما رام    اتشير إلى أنَّ حّسان-رناكما ذك  -رغم أن هناك روايات 

  (59) الخالفة لنفسه، ثم تراجعا لصعوبة هذا األمر
 عبد هللا بن الزبير ومروان بن الحكم: 

الحكم   بن  يزيد  معاويةبعد موت    كان مروان  الحجاز،  بن  في  أّن   يسكن  إال 
جعلته يخرج    ويةمعاإقبال ابن الزبير على نفي األمويين إلى الشام بعد موت يزيد بن  

د الشام، وتشير بعض المصادر إلى  إلى بال  العوائل األمويةومجموعة من  منها، هو  
اتّ   نّ أ الزبير  قرارابن  يش  الرحيل  خذ  ولم  أحدا  و اوحده  فيه  قومه ر  علم  عندما  لذلك   ،

 .(60)" ما بعثت عليك أفاعي ال يبل سليمهاإنّ " قالوا:، بذلك عابوا عليه فعله
ابن   إخراج  عليه  وحادثة  يتفق  يكاد  الحجاز  أرض  من  لألمويين  الزبير 

ن، إال ما أنفرد به المنبجي في تاريخه أّن خروج مروان كانت رغبة منه لمنع  و المؤرخ
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أمية بني  من  الخالفة  المصادر  (61) ضياع  ألكثر  لمخالفته  بالقوي  ليس  رأي  وهذا   ،
بن الزبير وهو بالشام القديمة والحديثة؛ وألّن مروان لو كان كذلك لما أراد أن يبايع ا

 كما سيأتي فيما بعد. 
ويؤيد هذا الرأي بعض الدارسين المعاصرين ويذكر أّن خروج مروان بصحبة   

بسكنى الشام، وأن مروان لم يبايع ابن    اإلثنينالسكوني كان برغبة  الحصين بن نمير  
 ولم نجد ما يؤيد هذا تاريخيا .  (62) الزبير

توقيت  أمّ  عن  الزبير   إخراجا  أنّ   لألمويين؛  ابن  إلى  المصادر  بعض    فتشير 
بن يزيد    معاويةاألمويين غادروا أرض الحجاز إلى مدينة تدمر ومكثوا فيها إلى وفاة  

 بن يزيد.   معاوية، وهذه الحادثة تدّل على أن طردهم كان قبيل وفاة (63)
 وصول مروان إلى أرض الشام: 

بالد الشام ولكنه قطعا    ال تذكر لنا المصادر التاريخية متى وصل مروان إلى 
والضحاك األمويين  بين  الصراع  حادثة  وقت  موجودا  بعدفي    كان  أرسل    دمشق  أن 

الرسائل   الضحّ   الثالث؛ حسان  جاء    –اك  ألن  أن  إفي  كما  أراد  الروايات  حدى 
جها،  و أويبدو أن مروان عندما رأى هذه الصراعات في    -  يسترضي مروان بن الحكم 
رأب   في  اليأس  إليه  الشام،  دّب  أهل  بين  يفّكر بالترشح  الالصدع  يكن  لم  وأنه  سيما 

ها  بالشام؛ ألن حياته كلّ   مروان لم يكن معروفا    ويعلل أحد الباحثين ذلك بأنّ   للخالفة.
وأ الحجاز،  في  وصولهع    نّ كانت  عند  خمسا    مره  كان  وكانت    للشام  سنة،  وستين 

اك، أما  الضحّ و   وربما حّسان  صال ،أ   معاوية يزيد بن    اولد  :لة للبيعة هي و ااألسماء المتد
فلم يكن من رجاالت الشام  خصومات مع يزيد    بن الحكم   لمروانإّن  كما    ،(64)مروان 

أبيه    ،معاويةبن   بعد  الحكم  يزيد  تولية  شيء من  نفسه  في  فتذكر (65) معاوية وكان   ،
بن أبي سفيان عندما طلب منه أن يأخذ  معاويةمروان غضب من  بعض الروايات أنّ 

 جعله بأنْ   معاويةحيث أرضاه    فغادرها وسافر إلى الشام   ،أهل المدينة البنه يزيدبيعة  
 يلي األمر بعد يزيد فرضي.
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لم يكن هناك أموي كبير السن يليق له   -في ذات الوقت-هذا من جانب، لكنه  
  ؛ خالد بن يزيد حدث ال يصلح مروان أنّ   ىوير   الحكم،بن    الحكم في الشام مثل مروان

الزبير  هأنّ ف لهذا   ابن  بيعة  ويأخذ  الحجاز  إلى  يسافر  أن  إال  عنده  هذا  (66) ال مجال   ،
الذي بعض    الرأي  صحيح وروايت  أنه  واعتبروه  الباحثينرفضه  ليستغير  تاريخية    ه 

(67). 
لكن القول إّن مروان لم يهم بالسير لمبايعة ابن الزبير، وأنه خطط للخالفة خطأ  

الطبري والمسعودي والدينوري وابن    لدىفة  التاريخ المعرو واضح فهو موجود في كتب  
كثير وغيرها، تذكر هذه المؤلفات أن مروان همَّ بالسير إلى ابن الزبير ولقائه لمبايعته  

أمية   ولبني  له  األمان  وأخذ  المعروفة    ،(68) بالخالفة  الرواية  هذه  لدحض  معنى  فال 
 بسبب أن مروان كان له تطلع للخالفة!  

و  زياد  بن  هللا  عبيد  مروان  دور  دعم  في  السكوني  نمير  بن  الحصين 
 لترشيح نفسه للخالفة:

كان لعبيد هللا بن زياد والحصين بن نمير السكوني، تأثير واضح على مروان   
بدرجة الحكم  التوجهأو    بن  عن  لثنيه  وكال    باخرى  الزبير،  ابن  لبيعة  الحجاز  إلى 

 ؛لخالفةواوفي    مروان للحكم داعمين لفكرة ترشح    ودهائه، وكانافا بحنكته  رِ الرجلين ع  
 وتفصيل ذلك:

بن    نّ أ  يزيد  الخليفة  وفاة  أثناء  في  البصرة  على  واليا  كان  زياد  بن  هللا  عبيد 
ف معاوية البصرة  في  عشائري  اضطراب  حصل  قد  وكان  الوضع حاول  ،  يهديء  أن 

بصرة  فوافقه أهل ال  ،تنجلي األمور  اليا  لحين أنْ ا و : إنه سيطرح نفسه مؤقتفيها، ذاكرا  
بن    وآل األمر إلى ابن الزبير في البصرة، فهرب عبيد هللا  ، لكنهم تنكروا له،ظاهريا  

 .(69)إلى الشام خائفا بعد أن تولى على البصرة عبد هللا بن الحارث الهاشمي  زياد
ه عبيد هللا إلى الشام وفي طريقه إليها التقى بمروان بن الحكم في مدينة  توجّ   
وهو قادم من العراق فسأله عن غايته    -جنوب دمشقم تقع  درعا اليو   هي   -  أذرعات
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استحييت لك من ذلك وأنت كبير قريش  " فأخبره بما يريد، فغير وجهته والمه قائال له:  
أن يبقى بالشام ويدعو إلى نفسه بالخالفة، وتعهد له    ه البدّ ، وأنه أخبره أنّ (70) " وسيدها

خرج  وي    عشائرها،من   يأخذ البيعة لهإلى أهل تدمر لحثه للذهاب  بأن يعمل له بذلك، و 
 . (71)سيكفيه معارضتهم ف  في الشام هو قريش ومواليهم أما الضحاك من الشام، و 

هذه الرواية بأنها مرتبكة لكنه لم يأت بدليل    بعض الباحثين أن يصفحاول وقد 
 (72) سوى وجهة نظر وتحليل فحسب.مصدر اإلرتباك بين ي

هللا  أنّ فيرى  البالذري  أما    إنّ عبيد  بل  أذرعات  في  مروان  يلتق  لم  زياد  بن  ه  
الكلبي  حّسان  ولقي  الشام  أن   وصل  ذاكرا   حّسان  فالم  يزيد  بن  لخالد  بايع  وقد  فيها 

وعنده صالح ودين    الزبير، وهو ابن حواري رسول هللا وسنه كبيرة،ابن  الناس بايعوا  
وهو فعل ال  – يديعني خالد بين يز  -ببيعة حدث صغير السن  وفضل، وأنتم تقابلونهم 

له  مروان بن الحكم فإنّ أن يبايعوا  شدهم ر الرأي؛ فأحنكة، فوافقوه وطلبوا منه يدّل على 
   (73) بعده فوافقوه ضال، ثم تشترطون عليه بيعة خالد بن يزيدسنا وفقها وف 

متعارضا   هذا  يبدو  نظر    –  وال  آنفا    -  الباحثمن وجهة  ما ورد  قد    مع  فإنه 
  من دور عبيد هللا    ذلك كان جزء ، وأنّ بعد اللقاء مع مروان  يكون كل ذلك قد حصل

 في تمهيد األمور لمروان.  بن زياد
تدمر  إلى    ما اقترحه على مروان بن الحكم وذهب معه  عبيد هللا بن زيادنفذ     
اك، إلى دمشق وفيها الضحّ  بن زياد ثم ذهب عبيد هللا، (74)  هأهل تدمر لعلى  وحصل
فأقنع    ثم كاد بدال من    ، شيخ قريش والبد أن يدعو لنفسهاك بأنه  وأغرى الضحّ ومكر، 

  وأقتنع الضحاك بذلك   ه أرضى عند الناس من ابن الزبير.أن يدعو البن الزبير؛ ألنّ 
ثة أيام دعا البن  ألنه    نقدا ؛، ولكنه واجه من قبل أهل دمشق  فدعا الضحاك لنفسه ثال

 . (75) ه ودعا البن الزبيرفرجع عن دعوة نفس ثم دعا لنفسه، أوال، الزبير
لم يكتف بذلك، بل   أّن عبيد هللا بن زياد  وهو:تذكر بعض الروايات أمرا آخر   

دمشق خارج    أن يخرجاألمر قد استقر إلى ابن الزبير والبد له    دعا الضحاك إلى أنّ 
ألنه كان يريد إخراج الضحاك من دمشق ليسيطر    ؛ويجمع الجنود للبيعة البن الزبير
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مع الحكم   مروان  عليها  التردد  ،  بن  الضحاك    هذا  أهل    هزّ عند  أعين  في  صورته 
ويذكر بعض المعاصرين أن هذا كان أحد أسباب خروج الضحاك إلى ،  (76) دمشق  

 .(77) مرج راهط
الضحاك   على  زياد  بن  هللا  عبيد  خطر دور  فهموا  الضحاك  اتباع  أن  ويبدو 

ظهره في  فطعنوه  يقتلوه  أن  حما(78)وكادوا  لكن درعه  له ،  الطعنة واعتذر  هذه  ه من 
أراد طعنه  الضحّ  عمن  هللا،  (79)اك، وعفا  عبيد  نجح  األمور   بتمهيدزياد  بن    وهكذا 

 لمروان في دمشق. 
السكوني الذي كان قائد جيش يزيد على ابن الزبير    أما دور الحصين بن نمير

ع مروان  فقد انسحب إلى الشام، بعد أن يأس من إقناع ابن الزبير كما مّر، والتقى م
  كل دور    إنّ ،  (80) قنعا لمروان ألخذ الخالفة لنفسه إلى أن أقتنع مروان ال وم  او وظل مح

بعض الباحثين المعاصرين الذين جعلوا  فكرة  من عبيد هللا بن زياد والحصين، يضّعف  
  لنيل الخالفة منذ سنين طويلة. مروان مخططا  

بي سفيان الحكم،  بن أ  معاويةمروان خطط لذلك قبل تولي    فيرى بعضهم أنّ  
عفان بن  عثمان  الراشدي  الخليفة  زمن  منذ  وأن (81)بل  البن  او مح  ،  مروان  رجوع  لة 

 . (82)على حد تعبيرهم  الزبير غير صحيحة، وأنها من قبيل ذر الرماد بالعيون 
الباحث أن هذا رأي م تكّلف ومتناقض مع أحداث تاريخية وقعت فعال،    يرىو  

 الذي حصل، ولو  را  إلى الشام لما حصل لمروان كلّ فلو لم يخرج ابن الزبير مروان قس
  وكان هو الخليفة الوحيد  كّله، ابن الزبير إلى الشام لسيطر على العالم اإلسالمي سافر 

 تحليالت غير دقيقة على حوادثنا التاريخية.   ولتغير وجه التاريخ ، فال داعي إلسقاط
  للخالفة  وتطلع مروانع لها، تطلّ رغبة بالخالفة و  بن الحكم  مروانلكان ربما نعم 

وكان هناك نزاع بين البيوتات األموية بشأن الخالفة فقد    ،شأن الكثير  شأنه في ذلك
كان مروان يحّرض أبناء عثمان بن عفان الخليفة الراشد الثالث ضد معاوية بن أبي  

 لنا ،، هذا أكثر ما وصل  (83)سفيان كي يتولون هم الخالفة بدال من يزيد ولد معاوية
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 ، فلم نعثر على نص يؤيد ذلك. نفسهل أما أنه كان يخطط
كان  أو    كان له مصلحة بتولي مروان الخالفة،  منْ   بل خطط لبلوغه الخالفة 

 غيره، كما فعل عبيد هللا بن زياد وغيره.  منْ  نه أمثل  ى أير 
 وعودته إلى األمويين ومقترحاته:  بن قيس اكالضحّ 

دمشق  إلى  ب  عودة  بعد  بها  حصل  ،وما  لمروان  تدمر  قبائل  أحّس    يعة  فقد 
أنّ  الفهري  قيس  بن  سلطته    الضحاك  األمويين، وأن  الدمشقيين مع  الكثير من  هوى 

وهو الرجل الذي    -تحسين صورته عند األمويينمن    لذا كان البدّ   ؛ضعيفة في دمشق
احتراما  أو    بن أبي سفيان، ولكنه لم يكن يحمل ودا    معاوية كان له عالقات قوية مع  

يزيد  ال لغرض    -بنه  اإلمارة  دار  إلى  للحضور  األمويين  كبار  من  عددا  دعا  لذلك 
، وخالد وعبد  (84) االعتذار لهم، فدعا: مروان بن الحكم، وعمرو بن سعيد بن العاص

في بني أمية: آل    وهؤالء يمثلون البيوتات الثالثة الكبرى  -  معاويةهللا ابني يزيد بن  
أبي    الحكم، وآل  العاص،  أبي  اإلمارة  -سفيانوآل  دار  حسن  "   إلى  وذكر  فاعتذر 

يكرهونه شيئا  يريد  ال  وأنه  ئهم  في (85) " بال الكلبي  حّسان  يلتقي  أن  عليهم  واقترح   ،
 يبايع رجال منهم؛ أي من بني أمية. منطقة الجابية، وأن يتفق معه ل 

أوير   المعاصرين ى  الباحثين  صادقة    أنّ   حد  رغبة  تعكس  هذه  الضحاك  خطوة 
كم  منه، يوليس  لم  المقترح  هذا  وأّن  دمشق،  أهل  موافقة  رأى  أنه  ذكرنا    مناورة   كنا 

 .(86) كما زعم بعضهم  هدف التخلص من وجود األمويين معه في دمشقسياسية ي
فيرى الباحث أنهمنطقة  ر  ااختيالسبب وراء  أما   للقاء؟  مكانا  االجابية  ختيرت  ا 

اليم  القبائل  وبقية  والكلبيين  الكلبي  لحّسان  تعطي  نية  لكي  بحسن  رسالة طمأنينة  نية، 
قريبة  منطقة  87والجابية ، من جهة أخرى لقرب سكنى الكلبيين منهاو  من جهة اكالضحّ 

الكلبيين، األردن  أرض  في   أنّ   وهي موطن  كذلك  الباحث  رأي  لم   وفي  األردن    أرض 
العربية الثورة  بعد  نشأ  حديثا   تكوينا  وبناء  أو    يكن  تكوين  في  لها  مساهمة  ال  بادية 

الجابيةالح اختيار  وأن  اإلسالمية.  دورا    ضارة  رسم  يعكس  في  األردن  لمنطقة    قديما 
 خارطة المنطقة الحضارية لتنشأ أكبر دولة في تاريخ الحضارة اإلسالمية.  
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 ل مؤتمر الجابية: يتطور األمور قب 
ن مؤتمر الجابية الذي أقترحه الضحاك انعقد دون وجوده؛ ومما يلفت النظر أ

 اب: وذلك يعود ألسب
  : أن هناك روايات تشير إلى تراجع الضحاك عن الفكرة )مؤتمر الجابية(، منها

حسب    (89) ، ومعن بن يزيد األخنس(88)بتأثير من حلفائه؛ منهم ثور بن معن السلمي و 
على مجرى   تشير إلى تأثير مجموعات وليس أفرادا    أخرى رواية أخرى، وهناك روايات

أنّ  فيقال  ومنهم   األحداث،  اليمن  خويلد   أهل  بن  وثابت  السلمي،  معن  بن  ثور 
دعوتنا إلى طاعة " وقالوا له  سعيد بن مالك بن يزيد الكلبي لقوا الضحاك، و (90) البجلي 

ابن الزبير، وقد عرفت شرفه وفضله وسابقته، حتى إذا أجبناك خرجت تريد طاعة هذا 
ام بن هذا الرأي كذلك هم  وشاركهم   " من كلب ليستخلف ابن أخته  ) حسان(  األعرابي 

  ( 91)العقيلي   معاويةقبيصة النميري، وزياد بن عمرو بن محرز األشجعي، وعمرو بن  
المري بن مروان  القتال طاعة البن  (92) وبشر  منه  بل طلبوا  عاتبوه  بأن  يكتفوا  ولم   .

الذي بدأ القيسيون يتجمعون فيه للقتال    (93) الزبير وطلبوا التجمع في منطقة مرج راهط
وبقي الزبير،  البن  دمشق  نصرة  شج  بيده، ت  ما  فكرة  ّّ وهذا  عن  للتراجع  الضحاك  ع 

 .(94) مؤتمر الجابية  
أن الضحاك نفسه كانت له رغبة   من أحد الباحثين المعاصرين : ما يتبناهومنها

حّسان، أتباع  قبل  من  دمشق  في  عليه  فرض  الذي  الحصار  من  التهّرب  ففكر    في 
دمشق   من  تخرجه  فكرة    بسالم،بفكرة  أضمرو   الجابية،فكان  نفسه    لكنه  فكرة    في 

 .(95) تجميع القيسيين ومن رأى الوالء البن الزبير في مرج راهط لبداية الحرب 
أغراه بالخروج لكي يبايع خارج    من أن عبيد هللا بن زياد  سابقا  ما ذكرناهومنها:  

أن يخرج وينزل في المدائن والحصون ليبايع البن الزبير، ال أن  و   المدينة البن الزبير،
هذا الرأي هو ما رّجحه محقق  و   .(96) المرج  ونزل   في دمشق، وفعال تم ذلك وخرج  يقعد

 .(97)الطبري
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كي ال يدخلها أحد بعده، لكنه مرة  اك من دمشق وأراد إغالق بابها ،خرج الضحّ 
ي مما تريد أن  يأال تستح" عبيد هللا بن زياد فقد خاطبه قائال:  يقع في خديعة    أخرى  

معك كلهم  والناس  أن وك  " تصنع  على  اتفق  قد  زياد  ابن  كان  فقد  مكيدة،  هذه  انت 
باألشدق( العاص)الملقب  بن  سعيد  بن  عمرو  الضحاك      يدخلها  خروج  ليسيطر بعد 

حصل    (98) على دمشق الذي  ولكن  الواقع    ،  أرض  عامله    على  أبقى  أن الضحاك 
على   األشدق، وكان  سعيد  بن  عمرو  يدخل  ولم  راهط،  إلى مرج  على دمشق وخرج 

يوش لمروان الحكم في معركة مرج راهط، لكن شخصا أمويا له صلة بحّسان  رأس الج
الغساني - الغمس  أبي  بن  وأخرج    -يزيد  دمشق  على  وغلب  دمشق  في  مختفيا  بقي 

وأمدّ  المال،  بيت  على  وغلب  الضحاك،  في   عامل  والسالح  والرجال  بالمال  مروان 
 (99)  في مرج راهط معركته مع الضحاك

ذكره البالذري من أن عبيد هللا بن زياد راسل مروان قائال    وهذا الرأي يخالفه ما
وحتى   .(100)  " إني قد أخرجت الضحاك إلى الصحراء وأدخلتها عمرو بن سعيد" له:  

رؤوس   أحد  على  كان  فهو  عليها  سيطر  هو من  يكن  فلم  سعيد  بن  عمرو  لو دخل 
 . بن الحكم  جيش مروان

خروج  في  مخالفا  آخر  رأيا  يطرح  البالذري  خروج  الضحاك  ولكن  وأن   ،
مروان كان قد اتفق مع الضحاك على أن يخرجا  ولكن    الضحاك ليس بتدبير ابن زياد

وفي   الزبير،  ابن  ليبايعا  راهط  مرج  كي    ذاتإلى  سعيد  بن  عمرو  مع  أتفق  الوقت 
ألن    البالذري. وال يميل إليه الباحث؛ الرأي أنفرد بهوهذا    ،  (101)يستولي على دمشق  
خرجه، ولم يكن في ذلك أن ي  حاول  وأن عبيد هللا بن زياد    أوال،  يةالضحاك خرج للجاب

 مروان يريد مبايعة ابن الزبير.  ق أنّ الوقت الضحاك ليصدّ 
 بن الحكم؟  عبيد هللا بن زياد لمروان اندفاع وراء  سرالبقي السؤال ما هو  
كثير    ابن  ما يذكره  الذي  والجواب  هللاوهو  عبيد  السبب الندفاع  لنا  بن    يفّسر 

وخاف ابن زياد الهالك إن  " يقول:    ذْ وهو خوفه على نفسه من الهالك إ  ؛زياد لمروان
 .  (102)" تولى غير بني أمية
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حّسان الكلبي رفض المجيء   أنّ ومما ساعد على ذلك  لم تكتمل خطة ابن زياد 
الخالفة تريد إبقاء  ذلك الوقت كانت هوى حّسان ورغبته في  ألنّ  ؛بن الحكم  إلى مروان

، بل تذهب بعض الروايات إلى أبعد من  بن معاوية  عند خالد بن يزيد  ،الكلبيين  عند
ولكن   ل األمر.و أ ر الكلبيين من بيعة مروان بن الحكم حّسان الكلبي حذّ  ذلك فتذكر أنّ 

؛ لذلك يرفضه الباحث لعدم وليس تاريخي   هذا الرأي لم يذكره سوى مصدر أدبي واحد
 .(103) معتبر وجود مستند تاريخي 

األمر ثم وافق رأيه  أول    ربما كان هذا رأيهنقول:  ويمكن الجمع بين الروايتين ف  
 . صغير السنِّ  مراد الكلبيين بتولي شيخ من قريش وليس حدثا  

وال ينتظر إن    في الجابية  حسانهو  يجالس    لذلك رأى أن  مروان ذلك؛  أدرك 
حّسان لمروانيشكل    نحّساألّن    ؛يأتيه  رابحة  الفهو    ؛ورقة  والقبائل،  يملك  جيوش 

بين    ومروان رجل كبير له مكانة  ، صغير السنِّ   غالم   حه  مرشّ أنّ   عف حّسان نقطة ضو 
تبقى األمور    أنْ   في قضيتهما، وهو  مروان وحّسان( لديه مشترك)وكالهما  ،  األمويين

األمويين؛ البدّ   بيد  كان  تسوية  لذلك  الطرفينت    من  تمهيدا  رضي  هذا  فكان  لمؤتمر    ، 
 الجابية. 

المعاصرينأ  لاو ح أن    حد  فكرة  يرفض  يزيد  أن  بن  اختياره  خالد  عن  استبعد 
  ن المصادر التاريخية غير أ   وأن هناك دوافع أخرى لذلك،   ، هنّ صغر سِ   بسببللخالفة  
  ولعل الدوافع المذهبية وراء هذا الرأي حسب انتماء كاتبه   ؛ الرأيال تسعفه هذا والبحث  

(104). 
مطامع    يفهم  الحكم  بن  مروان  األشدق حّساكان  بن  سعيد  بن  وعمرو    ن 

للوصول   خالدا    للحكم؛وطموحهما  أخته  الملك البن  يريد  له  فحّسان  األشدق  ، وسعيد 
من بعده خليفة   خالدا    مروان  ؛ لذلك جعلتؤهله للحكم    له بين األمويين  مكانة منافسة

 . األشدق وبعده عمرو بن سعيد األشدق، وبذلك أرضى حّسان وعمرو
مروان كانت   للجابية هو نوع من اإلكرام لحّسان، رغم أنّ حضور مروان  وكان  

في تدمر الذي مّهد    ولديه اتباع منهم: األمويين  ان،أعلى من حسّ   ومنزلة   لديه مكانة
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ومروان  األشدق،  سعيد  بن  عمرو  مع  اتفاقه  ذلك  من  وأهم  زياد،  بن  هللا  عبيد  لهم 
شيان من أصول أموية عريقة  دركه العرب، فهما قريالن زخما عشائريا ت  يشكّ   ،واألشدق

  ، ومدحه شريطة أن يكون له األمر بعدهكما أن األشدق قّدم على نفسه مروان  .  (105)
ي   أن  فالبد  أبى ذلك  مروان  أن  حّسانإال  بن    أوال  رضي  عمرو  خالدا ومن ثم  بتولية 

خالد  ،سعيد عمروو   فرضي  للقضية   رضي  سياسة مروان  حسن  تبين    األشدق، وهذا 
(106)  . 

م على خالد بن يزيد بإمرة المؤمنين إلى أن اتفق على  أربعين يوما يسلّ   حّسان  ي بق
، وأنه أراد أن يقنع خالد بن يزيد بأنه حديث السن،  (107) أن تكون الخالفة لمروان بن الحكم 

  عليه خالد أن هذا دليل عجزك، فتراجع حّسان عن ذلك وقال: الرأي رأيك، لكن خالد   فردّ 
الحكم   نفسه  بن  األموي   ،(108) بايع مروان  البيت  اتفق  الثالث:  وهكذا  بيوتاته  لنقل    بكل 

واحدة قطرة دم  البيت المرواني دون أن تراق  إلى  السفياني  من البيت  لقد   ،( 109) الخالفة 
من   الرغم  على  القبلي  للمبدأ  انتصارا  الجابية  في  الحكم  بن  مروان  اختيار  كان 

 :.(110) على حد تعبير أحد الباحثين اصطدامه بمبدأين
 )رأي ابن الزبير(. ويمثله إسالمي  :األول 
 وراثي )خالد بن يزيد(   :والثاني  
على أن ال تخرج الخالفة من   اتحدواهم  وأن األمويين رغم كل خالفاتهم إاّل أنّ  

 .(111)  البيت األموي
   كانت ممهدات لعقد مؤتمر الجابية فيما بعد. تلك هي األمور 
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 :الخاتمة
في    الجابية ذكرتهدات التاريخية لمؤتمر  المم  يتضح لنا من خالل البحث أنّ  

بشكل مختصر مخل  األموي  التاريخ  في  والحديثة ممن كتب  القديمة  المؤلفات    كثير 
من ذكر مجموعة  البد    وضح صورة اإلنتقال وكيفية حصوله  ولكي ت،  لواقعةبحقيقة ا

  وال   ،حوادث لها صلة وتأثير بعضها ببعض كي يفهم هذا التحول واالنتقال كما وقع
الس الفرع  الحكم من  في  االنتقال  هذا  لحقيقة  صحيح  غير  فهم  إلى  إلى  يؤدي  فياني 

المرواني؛ خلل    الفرع  إلى  اختصاره  فأدى  الحدث  اختصرت  المؤلفات  العديد من  ألن 
 في فهم هذا التحول.

عرف بين العديد من الباحثين  أهمها ما  ومن    ؛كما أن هناك آراء غير صائبة 
بن الحكم كان يخطط لهذا االنتقال، وقد تبين من خالل البحث  مروان   المعاصرين أنّ 

 . النقوالت التاريخية التاريخي إن هذا رأي ال تسعفه
أن   إلى  الحوادث  تشير  حدثكما  الذي  على    الخالف  األموي  البيت  بين 

 اإلختيار تمخض على اختيار مروان بن الحكم.
ا األمر، وأوجدوا مناخا  رجال دفعوه لهذوأن اختيار مروان بن الحكم كان بسبب  

   وأظهر مروان سياسة وحنكة تحسب له. األمويين،مناسبا كي يختاروه بقية 
المصادر   توافق  ال  بآراء  انفردت  وأنها  القديمة  األدبية  اآلراء  بعض  وناقشنا 

 وكانت سببا الختيار بعض المعاصرين.   التاريخية،
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 الهوامش 
 

ج البلدان  معجم م(:  1228هـ/626)ت  هللا   عبد   بن   ياقوت   لحموي، ا  -  1 ،  بيروت ،  الفكر  دار ،  5، 
 . 312، ص2ج

تحقيق إحّسان   4ق 1، جأنساب األشرافم(: 892هـ/279، أحمد بن يحيى بن جابر)تالبالذري  - 2
 . 357، ص1ق 4م ج1979عباس، دار فرانتس شتاير، بيروت، 

، محمد ، الطبري 341، ص 5، جالطبقات الكبرى م(: 844هـ/ 230محمد بن سعد )ت ابن سعد، - 3
والملوكم(،  922هـ/ 310بن جرير )ت تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار ،  تاريخ الرسل 

 . 499 ، ص5م. ج 1967،  2المعارف، القاهرة، ط 
 . 358، ص1، جأنساب األشراف البالذري: - 4
هر ونصف، وأخرى أربعون يوما،  يوما، وبعضها ش 42قيل ثالثة أشهر وقيل شهرين، وبعضها  - 5

)الرسالة   يوما  عشرون  عسوم،  ر انظ  . (148-147وقيل  محمود  صبحي  العزام،  خالفة  : 
( الحكم  بن  األردنية،  هـ(65-64مروان  الجامعة  في  علمية  رسالة  م،  1996هـ/1417، 

مصطفى،    .148  -147ص نايف  مهند  والفرع  الدعجة،  السفياني  الفرع  بين  الصراع 
 . 72.ص1998، رسالة علمية في جامعة اليرموك، سنة صر األموي المرواني في الع

 . 531، ص 5، جتاريخ الرسل والملوك ؛ الطبري: 358، ص أنساب األشرافالبالذري:  - 6
منظور:    -7 ابن  انظر  راهط.  مرج  يوم  قتل  الفهري،  وهب  بن  خالد  بن  قيس  بن  الضحاك  هو 

 . 1523، ص 1، جمختصر تاريخ دمشق 
سعد:    -  8 الكبرى الطبقابن  ص8، ج  ات  )ت:  241،  إسماعيل الدمشقي  الفداء  أبو  كثير،  ابن   .

والنهاية،م(  1372هـ/774 العلمية،   البداية  الكتب  دار  وآخرون،  محلم  أبو  أحمد  تحقيق 
 . 241، 8م، ج1987، 3بيروت، ط

واألمم هـ(،  597ابن الجوزي، أبي الفرج عبد الرحمن بن علي)ت:  -  9 ،  المنتظم في تاريخ الملوك 
بيروت،  تح العلمية،  الكتب  دار  عطا،  القادر  عبد  ومصطفى  عطا،  القادر  عبد  قيق: محمد 

ط ج1995/  1415هـ  2لبنان،  ص  6م،  بن  26-27،  عمرو  بن  ح ديث  بن  عمرو  وهو   .
سنة   توفي  المخزومي،  مخزوم  بن  عمر  بن  عبدهللا  بن  أنظر  85عثمان  الكوفة،  وتولى  هـ 

 . 419-417، 3ـ، ج النبالءسير أعالم الذهبي: 
، انتقل إلى الشام  البصرةالكالبي، سكن    عبد هللا زفر بن الحارث بن عبد عمرو بن معاذ أبو    -  10
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وكان مع جيش البصرة إلغاثة عثمان بن عفان حضر وقعة صفين مع معاوية، أنظر ابن  
 . 42، ص مختصر تاريخ مدينة دمشق منظور: 

والملوكالطبري:    -11 الرسل  ص  5ج،  تاريخ  رياض،  .  531،  البيت  اعيسى،  أفراد  بين  لنزاع 
األموية الخالفة  سقوط  في  ودوره  ط األموية  والنشر،  للطباعة  حّسان  دار   ،1  ،

عن فترة الخالفة األموية  اليوسف،    .78م، ص  1985هـ/1406 ومنهجه  إبراهيم ابن أعثم 
   .86.ص  2003رسالة علمية في جامعة اليرموك،   في كتاب الفتوح،

األشرافالبالذري:    -12 ج أنساب  الطبري:  329ص    ،5،  والملوك.  الرسل  ص5ج  ،تاريخ   ،  
531( ، تحقيق: ثروت عكاشة، دار  المعارفم(:  889هـ/276.ابن قتيبة، عبيد هللا بن مسلم 

النزاع بين أفراد البيت األموية ودوره في سقوط  عيسى، رياض، ؛ 195المعارف، مصر، ص
 . 77ص الخالفة األموية، 

صفرة  -  13 أبي  بن  سعيد، المهلب  أبو  سنة    هو  توفي  البصري،  العتكي  األزدي  سّراق  بن  ظالم 
سير أعالم النبالءهـ، وهو غازيا  بمرو، أنظر ترجمة ترجمة الذهبي82 -383، ص4جـ   ، : 

385 
والملوكالطبري:    -  14 عن    اليوسف:،  531  –  530، ص5ج  ، تاريخ الرسل  ومنهجه  ابن أعثم 

   . 109، ص فترة الخالفة األموية في كتاب الفتوح 
بشير بن سعد بن ثعلبة بن جالس بن زيد األنصاري الخزرجي، ويكنى عبد هللا.   مان بنالنع  -  15

أحد صحابة الرسول، بعد وفاة يزيد بن معاوية بايع إلبن الزبير فتنكر له أهل حمص، فخرج  
جزء   ،البداية والنهاية  :ابن كثير   انظر   هـ،65هارب ا فتبعه خالد بن خلّي الكالعي فقتله سنة  

 . 244صفحة   - 8
اسمها القديم كركيسيوم وتعني المعقل أو الحصن الدائري وإبان الفتح اإلسالمي أصبح اسمها    -  16

انظر   الخطاب،  بن  عمر  الخليفة  في عصر  فتحت  الرومان وقد  لسيطرة  خضعت  قرقيسيا، 
 . 428، ص4، جـمعجم البلدانالحموي: 

القيس الجذامي من أه  -  17 ناتل مع  ناتل بن قيس بن زيد بن حبان بن امرئ  ل فلسطين، كان 
هـ، انظر:  66معاوية في صفين، خرج على عبد الملك فبعث إليه عمرو بن سعيد، قتل سنة  

 ٣٧٨، ص ٦١، ابن عساكر، ج  دمشق  مدينة   تاريخ
 .  78، صالنزاع بين أفراد البيت األموية ودوره في سقوط الخالفة األمويةعيسى: رياض، - 18
مالك  -19 بنت  ميسون  هي  يزيد  أم  الليثي    ألن  خليفة  خياط،  ابن  انظر:  الكلبي،  بحدل  بن 
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بيروت،  خياط  بن  خليفة  تاريخم(،  854هـ/240)ت دمشق،  الرسالة،  مؤسسة  القلم،  دار   ،
 . 65هـ، ص 1397

 . 533، ص5ج  .531، ص تاريخ الرسل والملوكالطبري:   - 20
بن علي   . المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين39، ص5، جالطبقات الكبرى ابن سعد:    -  21

واإلشرافم(،  957هـ/346)ت: ت،  التنبيه  د،  دمشق،  العربية،  التراث  إحياء  لجنة  ، تحقيق 
 . 243، ص8ج ، والنهايةالبداية . ابن كثير، 391، ص4ج

 . 533، ص5ج  .531، ص تاريخ الرسل والملوكالطبري:   - 22
   . 151، صهـ(65-64خالفة مروان بن الحكم )العزام، صبحي محمود عسوم،   -23
، بيروت،  تهذيب تاريخ دمشقم(، 1175هـ/571ابن عساكر، علي بن الحسن بن هبة هللا )ت  -24

 . 7ص، 9م، ج1979
سعد:    -  25 الكبرى ابن  جالطبقات  ص  5،  البالذري:  40،  األشراف.  جأنساب  ص5،   ،127  ،

الرسل  الطبري:   ص5ج  والملوك، تاريخ  الملوك  الجوزي:  ابن    .534  ،  تاريخ  في  المنتظم 
 . 27، ص6ج  ،واألمم

،  سير أعالم النبالءم(: 1347هـ/748الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان )ت:   
بيروت،    23 الرسالة،  مؤسسسة  وآخرون،  األرناؤوط  شعيب  تحقيق  ج 1948جزء،  ،  3م. 
 . 244ص

ا وس    -26 بن  حبيب  تمام:  واألخطل م(،  788هـ،  172)الطائي  أبو  جرير  الكتب  نقائض  دار   ،
 .  6صالعلمية، بيروت، د، ت، 

   . 81، ص النزاع بين أفراد البيت األموية ودوره في سقوط الخالفة األمويةعيسى، رياض،  -27
الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع  م(:  1566هـ/  947الهيثمي، أحمد بن حجر )ت    -28

و الجنان  تطهير  كتاب  ويليه  ،  والزندقة،  عبد    اللسان  حواشيه  على  وعلق  أحاديثه  خرج 
 .  61م ص1965، 2اللطيف، مكتبة القاهرة، القاهرة، ط الوهاب عبد

،  5ج  .531، ص  تاريخ الرسل والملوك. الطبري،  39، ص  5ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج  -29
   . 27، ص6ج  المنتظم في تاريخ الملوك واألمم،، ابن الجوزي: ص

سنة  نّ قِ   -  30 في  الجراح  بن  عبيدة  أبي  يد  على  فتحها  كان  مدينة  وكا17سرين  حمص  هـ،  نت 
وقنسرين شيئا  واحدا . وكانت قنسرين بينها وبين حلب مرحلة من جهة خمص بقرب العواصم، 
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هـ وغلبت  351وبعض يدخل قنسالين في العواصم، وما زالت عامرة آهلة إلى أن كانت سنة  
الروم على مدينة حلب وقتلت جميع من كان كان فيها فخاف اهل قنسرين وتفرقوا في البالد 

 ، قنسرين. معجم البلدانهـ وأحرق مساجدها. أنظر 355ا ملك الروم سنة وقيل خربه
والملوك،  ، الطبري:  40، ص  5، ج لطبقات الكبرى ابن سعد: ا -  31   . 531، ص5جتاريخ الرسل 

 ابن الجوزي: 
 . 27، ص6ج  المنتظم في تاريخ الملوك واألمم، 

( بكر  أبي  بن  الرحمن  عبد  الدين  الخلفاء، تام(،  1505هـ،  911السيوطي، جالل  دار    ريخ 
 . 144الفكر، د.ت. ص

.  531، ص5ج، تاريخ الرسل والملوك: ي ، الطبر 128، ص  5ج،  األشرافأنساب  البالذري:    -  32
 . 243، ص8، جالبداية والنهاية ابن كثير: 

 .  531، ص5ج ،والملوك تاريخ الرسل ، الطبري: 128، ص 5جأنساب األشراف  البالذري:  -33
بيد بن جعثنة السكوني، من أهل حمص وكان من جند الخليفة  حصين بن نمير بن نابل بن ل  - 34

منظور،   أبن  ترجمة  أنظر  معاوية،  بن  يزيد  وابنه  سفيان  أبي  بن  معاوية  مختصر  األموي 
   190، ص7، تاريخ مدينة دمشق 

والملوكالطبري:    -  35 الرسل  ج تاريخ  ص  5،  الجوزي:  531،  ابن  الملوك  ،  تاريخ  في  المنتظم 
 23، ص6، ج واألمم

.  226، ص  8، جالبداية والنهاية. ابن كثير:  52، ص2،ق4  ج ،  األشرافأنساب  البالذري:    -36
، دار النهضة، بيروت،  مؤتمر الجابية دراسة في نشوء خالفة بني مروانبيضون، إبراهيم،  

 . 105م، ص1997هـ، 1417، 2ط
األ فلهوزن،    -37 الدولة  نهاية  حتى  اإلسالم  ظهور  من  العربية  الدولة  تاريخ  ،  مويةيوليوس، 

سنة   والترجمة،  التأليف  لجنة  القاهرة،  ريدة،  أبو  الهادي  عبد  محمد  د  م،  1985ترجمة: 
 .164ص

مسألة شغور كرسي الحكم من تنازل معاوية بن يزيد إلى تسلم مروان  شاكر، خليل، مقال:  - 38
. الناطور، شحادة علي،  109م. ص  1986،  28/ ع    12، مجلة المؤرخ العربي، مبن الحكم

مروانتجديد   عبد الملك بن  عهد الخليفة  للنشر والتوزيع،  الدولة األموية في  الكندي  ، دار 
 . 7م، ص1996هـ/1416،  1إربد، األردن، ط 
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،  532  ، ص5جتاريخ الرسل والملوك،  الطبري:   .132، ص5ج، األشرافأنساب    البالذري:  -39
تحقيق: محمد أبو   ،شرح نهج البالغةهـ( 655ابن أبي الحديد: أبو حامد هبة هللا بن محمد )

البداية  ابن كثير:  .157، ص6جمصر.  الفضل إبراهيم، طبع عيسى البابي الحلبي وشركاه، 
 .  240، ص 8ج  والنهاية،

والملوكالطبري:    -40 الدين:  ،  535، ص  5، جتاريخ الرسل  بن  الريس، محمد ضياء  عبد الملك 
   34م، ص 1969، 2، مطابع سجل العرب، مصر، طمروان والدولة األموية

  ومزارع كثيرة قرى وفيها عمان قصبتها القرى ووادي  الشام بين دمشق أعمال من كورة: البلقاء - 41
 .  489، ص  1، ج  البلدان معجم، انظر الحموي: واسعة

  البلقاء   أرض  يجا ور   الشام  أطراف  في  بلد  الراء  وكسر   الذال  وسكون   الهمزة  بفتح:  عات ر  أذ    -  42
 . 162  ، ص1، ج  البلدان معجمالحموي:  ر وعمان، انظ

  حلب   وبين   بينها   الشام  برية   في   مشهورة  قديمة  مدينة  الميم   وضم  السكون   ثم  بالفتح  : رم  د  ت    -  43
 . 17، ص2، جالبلدان معجم ، انظر الحموي:أيام خمسة

انظر  حوران  عمل  من  ثم   دمشق  نواحي   من   جبل  وقيل  قرية   السكون   ثم  بالفتح  : النو  الج    -  44  ،
 .  188ص ،2، ج البلدان معجم  الحموي:

   . 7، صتجديد الدولة األموية في عهد الخليفة عبد الملك بن مروانالناطور:  - 45
والملوك الطبري:    -  46 الرسل  ص  5ج،  تاريخ  ابن 531،  الملوك  الجوزي:    ،  تاريخ  في  المنتظم 

 . 27-26، ص  6، ج واألمم
،  8، جوالنهايةالبداية  هو من بني كلب، انظر ابن كثير:    : ، وقيلناغضة بن كريب الطابجي  -47

 .264ص 
والملوك الطبري:    -48 الرسل  جتاريخ  ص  5،  الجوزي:  432،  531،  ابن  تاريخ  ،  في  المنتظم 

 . 34ص  ،األموية عبد الملك بن مروان والدولة . الريس: 27-26، ص  6، ج الملوك واألمم
الكيمياء، توفي سنة  -49 هـ،  85  خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان األموي، كان عالما  في 

 382، ص4، جـسير أعالم النبالءأنظر ترجمة الذهبي: 
المدينة إلى عهد معاوية، وتوفي بعد وفاة معاوية بن    -  50 الوليد بن عتبة بن أبي سفيان، تولى 

 . 534، ص 3، جـأعالم النبالء رسي  الذهبي:يزيد، أنظر ترجمة 
،  532، ص  5، جالملوك تاريخ الرسل و ، الطبري:  133، ص5، جأنساب األشرافالبالذري:  -  51



23 

 

م(،  1339هـ/  470)لوفيات  ابن منقذ، أبي العباس أحمد بن حسن بن علي بن الخطيب، ا 
.  180م، ص  1980،  2حققه وعلق عليه: عادل نويهض، منشورات دار اآلفاق الجديدة، ط 

، ص  8ج ،  والنهاية  ة البداي  كثير:ابن    .158، ص  6ج. البالغة شرح نهج  ابن أبي الحديد:  
240 . 

  . 532، ص  5ج  والملوك،تاريخ الرسل  ، الطبري:  133، ص5ج،  األشرافأنساب  ذري:  البال  -52
الحديد:  180 أبي  ابن  البالغة .  نهج  ص  6. جشرح  ،  والنهاية  ةالبداي  كثير: ابن    . 158، 

 . 35ص  ، األمويةعبد الملك بن مروان والدولة . الريس: 240، ص  8ج
والملوك الطبري:  -  53 الرسل  ص5ج  ،تاريخ  والدولة  الريس:    .   531،  مروان  بن  الملك  عبد 

 . 35ص ،األموية
مسألة شغور كرسي الحكم من تنازل معاوية بن يزيد إلى تسلم  شاكر:   فلهاوزن:نقله عن    -  54

 . 109  . صالحكممروان بن 
، القاهرة  2، مطبعة األزهر، طالعقد الفريدم(، 940هـ/ 328ابن عبد ربه، أحمد بن محمد، )ت: - 55

 .  145-144، ص3م ج1928
وزيرا    -  56 شغل  قومه،  سيد  الفلسطيني.  الجذامي  زرعة  أبو  سالمة  بن  روح  بن  زنباخ  بن  روح 

الملك وكان مع مروان يوم مرج راهط، توفي سنة   هـ، أنظر ترجمة الذهبي:  84للخليفة عبد 
 . 252-251، ص4ـ، ج النبالءسير أعالم 

سنة    -  57 البصرة  تولى  أمية،  زياد بن  سنة  55عبيد هللا بن  حتى  أنظر  67هـ    رسي  الذهبي: هـ، 
 . 549-545، ص3، جـأعالم النبالء

أ   -  58 بن  حبيب  تمام،  )أبو  الطائي  واألخطل م(،  788هـ،  172وس  جرير  الكتب  نقائض  دار   ،
 . 129-128، ص 5ج،  األشرافأنساب . البالذري: 13-12العلمية، بيروت، د، ت، ص 

و   ختاري  الطبري:،  28، ص  5، ج الطبقات الكبرى ابن سعد:    -59   . 535، ص5ج  ،الملوك الرسل 
   .41، ص8ج،  والنهاية البداية ابن كثير: 

ق1ج،  األشرافأنساب  البالذري:    -  60 ص4،  الحمارنة،  441،  والخالفة.  الحكم  بن  ،  مروان 
 17ص

الهجري(    -  61 الرابع  القرن  في  )ت:  قسطنطين  بن  أغابيوس  تاريخ  المنبجي،  من  المنتخب 
   .75م، ص1986ار المنصور، طرابلس، ، انتخبه وحققه عبد السالم تدمري، دالمنبجي



24 

 

  اقرأ  مؤسسة، عنه هللا رضي الزبير بن هللا عبد المؤمنين أمير خالفةالصالبي، علي محمد،  - 62
. نقال عن  74، صم  2006  -  هـ  1427  ،1، ط مصر  –  القاهرة  والترجمة،  والتوزيع  للنشر

  ، ماجستير رسالة  ،الخراشي نعثما  هللا  عبد  ( للباحثالزبير بن هللا  عبدبعنوان ) رسالة جامعية
 . 146صهـ.1408اآلداب،  كلية ،سعود الملك جامعة

سعد:    -63 الكبرى ابن  جالطبقات  ص5،  البالذري:  41،  ص  5  ج،  األشرافأنساب  .   ،141  .
 الطبري:  

 
،  6، جالمنتظم في تاريخ الملوك واألممابن الجوزي:  .540، ص 5ج، والملوكتاريخ الرسل         

 .27ص 
 . 36-35ص عبد الملك بن مروان والدولة األموية،  الريس:  - 64
طاهر،  -  65 بن  مطهر  والتاريخالمقدسي،  جالبدء  هوار  6،  ك،  تحقيق:  باريس    1طباريز.  ، 

 .  6، ص 6م. ج1916
والملوكابن جرير،    -66 المنتظم في تاريخ الملوك  . ابن الجوزي،  530، ص  5، ج تاريخ الرسل 

 . 27-26، ص  6، ج واألمم
صا  -67 والخالفةلح،  الحمارنة،  الحكم  بن  مكتبة ،  مروان  في  الكاتبة،  اآللة  على  مطبوع  بحث 

مهدالجامعة   سنة    ىاألردنية.  المؤلف  ص1981من  الفرع  الدعجة:  ،  28م،  بين  الصراع 
 . 72ص السفياني والفرع المرواني في العصر األموي،

ود)  -  68 دا  أحمدبن  حنيفة  أبو  الطوالم(:  896هـ/282الدينوري،  ص  األخبار    الطبري:  ،285، 
والملوك  ختاري الجوهرالمسعودي:    ،530ص،  5ج  ،الرسل  ومعادن  الذهب  ج مروج   ،4  ،

ت.ج  د.  لبنان،  بيروت،  اإلسالمية،  المكتبة  الحميد،  عبد  الدين  محيي  محمد  ،  3تحقيق 
 . 346ص

والملوكالطبري:    -  69 الرسل  الجوزي 528ص،  5ج  ،تاريخ  ابن  الملوك  :  ،  تاريخ  في  المنتظم 
 . 25-24، ص  6ج  واألمم،

.النويري، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب  530ص  ،  5ج ،تاريخ الرسل والملوك الطبري:   -  70
ج، تحقيق محمد رفعت فتح هللا،  23،  نهاية اإلرب في فنون األدبم(،  1332هـ/ 733)ت:  

، ص  21م، ج 1965مراجعة: إبراهيم مصطفى، الهيئة العامة المصرية العامة للكتاب، د.م،  
إحسان  املنعم  عبد  بن  حممد  الحميري،  .84 تحقيق  األقطار،  خبر  في  المعطار  الروض   ،

 (. 537م، )1980، 2عباس ، مؤسة ناصر للثقافة، بيروت، ط
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 .  40، ص 5، جالطبقات الكبرى ابن سعد:  - 71
 95، ص الصراع بين الفرع السفياني والفرع المرواني في العصر األموي الدعجة:  - 72
   .144، ص 5ج ، أنساب األشرافالبالذري:  - 73
’  531ص  ،  5ج  ،تاريخ الرسل والملوك، الطبري:  135، ص5ج ،أنساب األشرافالبالذري:  -  74

 . 240، ص 8جوالنهاية،   ةكثير: البدايابن 
طاهر،    -  75 بن  محمد  الطبري البرزنجي،  تاريخ  دمشق،  صحيح  كثير،  ابن  دار   ،

 102 ص، 4م، ج2007هـ/1428بيروت. 
 . 131، ص5ج ، أنساب األشرافالبالذري: ، 44، ص5، ج الطبقات الكبرى ابن سعد:  -76
 .  40، ص5، ج الطبقات الكبرى ابن سعد:  -77
 . 146، ص 3. جسير أعالم النبالءالذهبي:  - 78
 102ص  ، 4، جصحيح تاريخ الطبري البرزنجي:   - 79
 530ص  ، 5ج  ،تاريخ الرسل والملوكالطبري:  ، 285، ص األخبار الطوالالدينوري: - 80
 . 81، ص بين أفراد البيت األموية ودوره في سقوط الخالفة األموية النزاع عيسى، رياض:  - 81
 . 28، صمروان بن الحكم والخالفة الحمارنة:  - 82
 38، ص5، جالطبقات الكبرى  ابن سعد:  - 83
عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس أبو أمية األموي المعروف باألشدق، واله    -84

ة، وغلب على دمشق، ثم قتله عبد الملك بن مروان. أنظر  معاوية ويزيد المدينة طلب الخالف
 . 22، ص49، جـ تاريخ مدينة دمشقترجمة ابن عساكر: 

والملوك، ، الطبري:  144، ص  5ج  ، أنساب األشرافالبالذري:  -85 ،  532ص،  5ج  تاريخ الرسل 
األدب   النويري: فنون  في  اإلرب  ص21جنهاية  صالح،    .85،  الحكم  الحمارنة،  بن  مروان 
هدية من المؤلف سنة   بحث مطبوع على اآللة الكاتبة، في مكتبة الجامعة األردنية. ،والخالفة

، دار الفرقان،  دراسة في تاريخ الخلفاء األمويين. البطاينة، محمد ضيف هللا، 7م، ص1981
 . 404، ص1999األردن،  

هـ(  65-64) خالفة مروان بن الحكمالعزام:   ،534ص ، 5ج  ،تاريخ الرسل والملوكالطبري:  - 86
   .157ص
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دمشق من ناحية الجوالن شمال حوران ,انظر الحموي : معجم  أعمالالباء قرية من  بكسر  -87
106, ص 2البلدان ,ج   

ثور بن معن بن يزيد بن األخنس السلمي، من أصحاب الضحاك بن قيس وممن دعا إلى    -  88
مدينة  هـ، انظر ابن عساكر:  64بيعة ابن الزبير قتل مع الضحاك بمرج راهط سنة   تاريخ 

 359، ص60، جدمشق
بن األخنس بن حبيب بن جرة بن ِزعب بن مالك بن ع ريف بن عصبة ابن خ ف اف بن امرئ  ا  -89

ب هثة بن سليم السلمّي، وق ِتل بمْرج راهط، انظر ابن سعد: ،  8، جـ الطبقات الكبرى   القيس بن 
 . 159ص 

سد بن عبد العزى بن قصي أبو مصعب بن العوام ابن خويلد بن أ عبد هللا بن الزبيرثابت بن   -90
 126 ص ، 11، ج  تاريخ مدينة دمشق : ابن عساكر ويقال أبو حكمة األسدي، انظر

على    -  91 سفيان  معاوية بن أبي  جند دمشق أّمره  من  بن المنتفق العقيلّي،  معاوية  عمرو بن 
 . 300، ص19، جـمختصر تاريخ مدينة دمشقأنظر ابن منظور: الصائفة، 

ان بن الحكم بن أبي العاص القرشي األموي، ولي إمرة العراقين )البصرة والكوفة(  بشر بن مرو   -92
هـ، انظر ابن كثير:    75توفي سنة  هـ وهو أول أمير مات بالبصرة  74الخيه عبد الملك سنة 

 223، ص 9، جالبداية والنهاية
الحكم  -93 بن  بين مروان  دارت  راهط هي معركة  أهل الشام   -مرج  بايعه  بن  وال  -الذي  ضحاك 

لبيعة ابن الزبير سرا    -قيس بايعه أهل دمشق وكان يدعو    « مرج راهط»على أرض    -الذي 
المعركة   استغرقت  في عام    20وقد  الحكم  بن  مروان  بنصر  وانتهت  مكان  64يوما   وفي  هـ 

 153-145، ص4، أنظر: إبن األثير: الكامل، جـقرب دمشق
ولم يشر إلى المراجع وكأنه فهمه من  .159ص  هـ(65-64خالفة مروان بن الحكم)العزام:  - 94

 ، 535ص ، 5ج ، تاريخ الرسل والملوك  رواية الطبري،
   . 39، صعبد الملك بن مروان والدولة األمويةالريس:  - 95
 . 40، ص5، ج الكبرى  ت الطبقا سعد:ابن - 96
 102ص  ، 4ج  صحيح تاريخ الطبري،البرزنجي:   - 97
،  3، جمروج الذهب ومعادن الجوهر  عودي:، المس146، ص5ج   ، أنساب األشرافالبالذري:    -  98

 . 94ص 
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 535ص،  5ج  ،تاريخ الرسل والملوكالطبري: - 99
 . 132، ص 5ج ، أنساب األشرافالبالذري:  - 100
 . 156، ص5ج ، أنساب األشرافالبالذري:  - 101
 . 243، ص8ج  ، البداية والنهايةابن كثير: - 102
 . 16د، ت، ص ، دار الكتب العلمية، بيروت،نقائض جرير واألخطلأبو تمام:  -103
 .16بيضون: مؤتمر الجابية دراسة في نشوء خالفة بني مروان،  - 104
 . 129، ص 5ج ، أنساب األشرافالبالذري:  - 105
ومعادن الجوهرالمسعودي:  -  106 ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج  .  94، ص  3ج  ،مروج الذهب 

   . 255ص  ،57
، تحقيق:  مهرة األنساب جهـ(،  204)ت:    ابن الكلبي، أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب  -107

 . 128، ص5م، ج1983عبد الستار فراج، الكويت، 
 . 537-535ص، 5ج ، تاريخ الرسل والملوكالطبري:   - 108
   .404ص ،دراسة في تاريخ الخلفاء األمويين البطاينة،  - 109
 . 97ص ، لفرع المرواني في العصر األموي الصراع بين الفرع السفياني واالدعجة:  - 110
 . 98ص  ، المرجع نفسه - 111

 
 
 
 
 
 

 قائمة المصادر والمراجع
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 المصادر: -أ
هـ( شرح نهج البالغة، تحقيق:  655ابن أبي الحديد، أبو حامد هبة هللا بن محمد ) -1

 . محمد أبو الفضل إبراهيم، طبع عيسى البابي الحلبي وشركاه، مصر 
دمشق،    -2 كثير،  ابن  دار  الطبري،  تاريخ  صحيح  طاهر،  بن  محمد  البرزنجي، 

 . 100ص ، 4مج2007هـ/1428بيروت.
3-  ( جابر  بن  يحيى  بن  أحمد  األشراف،    أنساب،  م(892هـ/279ت:البالذري، 

 . 5,4,3,2,1األجزاء
 م 1979تحقيق إحّسان عباس، دار فرانتس شتاير، بيروت،  4ق 1الجزء  
األعلى    2الجزء   المجلس  التعارف،  دار  المحمودي،  باقر  محمد  الشيخ  تحقيق 

 .م 1974للمطبوعات، بيروت، 
األعلى    3الجزء المجلس  التعارف،  دار  المحمودي،  باقر  محمد  الشيخ  تحقيق 

 م.1977للمطبوعات، بيروت،
 م.1938، نشر ماكس شلويسنجر،  4الجزء  
 ، نشر مكتبة المثنى، بغداد، د، ت.5الجزء  

م(، نقائض جرير واألخطل، دار  788هـ، 172)الطائي  س  و أأبو تمام، حبيب بن    -4
 ت، د، ت. الكتب العلمية، بيرو 

أبو  -5 الجوزي،  علي)ت:  ابن  بن  الرحمن  عبد  تاريخ هـ(597الفرج  في  المنتظم   ،
الملوك واألمم، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، ومصطفى عبد القادر عطا، دار  

 .م 1995/ 1415هـ  2الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
 . بيروت  ،الفكر دار، البلدان معجم  ،الحموي  هللا عبد بن ياقوت الحموي، -6
الليثي،    -7 خليفة  خياط،  الرسالة،    ،خياط  بن   خليفة   تاريخابن  مؤسسة  القلم،  دار 

 . هـ1397دمشق، بيروت، 
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تحقيق المنعم   عبد  بن  محمد،  الحميري   -8 األقطار،  خبر  في  المعطار  الروض   ،
 م. 1980،  2، مؤسة ناصر للثقافة، بيروت، طإحسان عباس

، األخبار الطوال، تحقيق: عبد  م(895هـ/ 282) ةأبو حنيف أحمد بن داود نوري،الدي -9
 م.1960المنعم عامر، دار إحياء الكتاب العربي، القاهرة ،  

م( سير أعالم 1347هـ/748الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان )ت:  -9
بيروت،  23النبالء،   الرسالة،  مؤسسسة  وآخرون،  األرناؤوط  شعيب  تحقيق  جزء، 

 م. 1948
م( الطبقات 818هـ/203محمد بن سعد بن أبي عبد هللا بن منيع )ت: ابن سعد،  -10

 م. 1957جزء، دار صادر،  8الكبرى، 
11-  ( بكر  أبي  بن  الرحمن  عبد  الدين  جالل  تاريخ  1505هـ،  911السيوطي،  م(، 

 الخلفاء، دار الفكر، د.ت. 
م( تاريخ الرسل والملوك  922هـ/310الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير )ت:    -12

 . م 1967،  2مجلد، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، ط 11
)ت:    -13 محمد،  بن  أحمد  ربه،  عبد  مطبعة  940هـ/ 328ابن  الفريد،  العقد  م(، 

 . 3م ج1928، القاهرة 2األزهر، ط
الملطي -14  غريغوس  العبري،  الدول، 1286هـ/  685)ت:  ابن  مختصر  تاريخ  م(، 

 د.ت. دار المسيرة، بيروت، 
هللا  -15 هبة  بن  الحسن  بن  علي  عساكر،  (1175هـ/ 57)   ابن  تاريخ  م  تهذيب   ،

 م. 1979دمشق، بيروت، 
مدينة    -16 محب  1ط  ،دمشقتاريخ  غرامة   ,عناية  بن  عمرو  سعيد  ابي  الدين 

 . م 1995دار الفكر ,بيروت ,   العمروي،
وت عكاشة،  م( المعارف، تحقيق: ثر 889هـ/276ابن قتيبة، عبيد هللا بن مسلم )  -17

 دار المعارف، مصر. 
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18-  ( الدمشقي  إسماعيل  الفداء  أبو  كثير،  والنهاية،  1372هـ/774ابن  البداية  م( 
وآخر 14 محلم  أبو  أحمد  تحقيق  طو ج،  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  ،  3ن، 

 . م 1987
جمهرة األ  -19 السائب،  بن  بن محمد  المنذر هشام  الكلبي، أبو  تحقيق:  نسابابن   ،

 .م 1983راج، الكويت، عبد الستار ف 
)ت:  -20 علي  بن  الحسين  بن  علي  أبو الحسن  التنبيه  957هـ/346المسعودي،  م(، 

 واإلشراف، تحقيق لجنة إحياء التراث العربية، دمشق، د، ت.
ج  -21 الجوهر،  ومعادن  الذهب  الحميد،  4مروج  عبد  الدين  محيي  محمد  تحقيق   ،

 المكتبة اإلسالمية، بيروت، لبنان، د. ت. 
  1ط  ، تحيقيق: ك، هوار باريز.6لمقدسي، مطهر بن طاهر، البدء والتاريخ، جا  -22

 م 1916باريس 
قسطنطين  -23 بن  أغابيوس  من  )  المنبجي،  المنتخب  القرن الرابع الهجري(  في  ت: 

طرابلس،   المنصور،  دار  تدمري،  السالم  عبد  وحققه  انتخبه  المنبجي،  تاريخ 
 م. 1986

هـ/  470حسن بن علي بن الخطيب، الوفيات )  ابن منقذ، أبي العباس أحمد بن  -24
، 2م( ، حققه وعلق عليه: عادل نويهض، منشورات دار اآلفاق الجديدة، ط1339
 م 1980

م( نهاية اإلرب  1332هـ/733)ت:    النويري، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب  -25
ج، تحقيق محمد رفعت فتح هللا، مراجعة: إبراهيم مصطفى، 23في فنون األدب،  

 م.1965هيئة العامة المصرية العامة للكتاب، د.م، ال
26-  ( حجر  بن  أحمد  على  1566هـ/  947الهيثمي،  الرد  في  المحرقة  الصواعق  م( 

، خرج أحاديثه وعلق على  أهل البدع والزندقة، ويليه كتاب تطهير الجنان واللسان
 .م 1965، 2حواشيه عبد الوهاب عبد اللطيف، مكتبة القاهرة، القاهرة، ط



31 

 

)ت:    -27 جعفر  بن  يعقوب  أبي  بن  أحمد  تاريخ  897هـ/  284اليعقوبي،  م(، 
 ، دار صادر، بيروت، د.ت. 3اليعقوبي، ج

 المراجع: -ب
األ-1 الخلفاء  تاريخ  في  دراسة  هللا،  ضيف  محمد  الفرقان، مويالبطاينة،  دار  ين، 

 . 1999األردن، 
وان، دار النهضة،  بيضون، إبراهيم، مؤتمر الجابية دراسة في نشوء خالفة بني مر   -2

 م. 1997هـ، 1417، 2بيروت، ط
الحمارنة، صالح، مروان بن الحكم والخالفة، بحث مطبوع على اآللة الكاتبة، في   -3

 م.1981مهدى من المؤلف سنة  مكتبة الجامعة األردنية.
في   -4 المرواني  والفرع  السفياني  الفرع  بين  الصراع  نايف مصطفى،  مهند  الدعجة، 

 . 1998رسالة علمية في جامعة اليرموك، سنة ، مويالعصر األ
ة، مطابع سجل  مويالريس، محمد ضياء الدين، عبد الملك بن مروان والدولة األ  -5

 م.1969، 2العرب، مصر، ط
بن يزيد إلى تسلم   معاويةمسألة شغور كرسي الحكم من تنازل  شاكر، خليل، مقال -6

 م. 1986،  28/ ع  12مجلة المؤرخ العربي، م  مروان بن الحكم،
،  عنه  هللا  رضي   الزبير  بن  هللا  عبد  المؤمنين   أمير  خالفة الصالبي، علي محمد،    -7

  2006  -  هـ  1427  ،1، طمصر  –  القاهرة  والترجمة،  والتوزيع  للنشر  اقرأ  مؤسسة
 .م 

عسوم،    -8 محمود  صبحي  )العزام،  الحكم  بن  مروان  رسالة  هـ(65-64خالفة   ،
 . م 1996/هـ1417علمية في الجامعة األردنية، 

 م.1986، 1ون والخالفة، دار الجيل، طمويعطوان، حسين، األ -9
ة،  موية ودوره في سقوط الخالفة األموي عيسى، رياض، النزاع بين أفراد البيت األ -10
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 م. 1985هـ/1406، 1دار حّسان للطباعة والنشر، ط
ال  -11 نهاية  حتى  اإلسالم  ظهور  من  العربية  الدولة  تاريخ  يوليوس،  دولة  فلهوزن، 

ة، ترجمة: د محمد عبد الهادي أبو ريدة، القاهرة، لجنة التأليف والترجمة،  موياأل
 م. 1985سنة 

علي،  -12 شحادة  األ  الناطور،  الدولة  بن  مويتجديد  الملك  عبد  الخليفة  عهد  في  ة 
 م.1996هـ/1416، 1، األردن، طإربدمروان، دار الكندي للنشر والتوزيع، 

نتفاضة الثورية في عهد بني أمية، دار ابن الرشد، عمان، عبد هللا بن الزبير واإل -13
 . 1984األردن، 

األ  -14 الخالفة  فترة  عن  أعثم ومنهجه  ابن  علي،  جعفر  إبراهيم  في موياليوسف،  ة 
 . 2003كتاب الفتوح، رسالة علمية في جامعة اليرموك،  


