
   الحكم مروان بن
 

   يونيو22/ هـ64 ذي القعدة 3(حكم من . رابع ملوك بني أمية) م683 نوفمبر 24/هـ 65 رمضان 3. ت(مروان بن الحكم بن العاص 
  .)م683 نوفمبر 24/ هـ65 رمضان 3(حتى  ) 684 

خطوات  جميع األبواب في وجوههم، أنهم على قيدوهم يغادرون المدينة مقهورين بعد أن أوصدت  لم يكن يدور بخلد المروانيين من بني أمية،
 .من األمجاد المتواصلة والشرف الرفيع قليلة من المجد والملك، وأنهم يسيرون نحو بناء إمبراطورية عظيمة وتشييد عرش

بن  مروان"لح محاوالت بني أمية، وقد التف حولهم عدد آبير من األنصار والموالين، ولم تف فقد آانت المدينة معقال لعدد من معارضي حكم
معاوية حينما أراد معاوية أن يأخذ البيعة البنه من أهل  على المدينة ـ لدفعهم إلى البيعة ليزيد بن" معاوية بن أبي سفيان"ـ عامل " الحكم

" د اهللا بن العباسعب"و "عبد اهللا بن عمر"و" عبد اهللا بن الزبير"و" الحسين بن علي"المعارضون، وعلى رأسهم  الحجاز، فقد ثار هؤالء
بذلك؛ فقدم معاوية إلى المدينة، وحاول إقناعهم، ولكنهم أبوا، " معاوية"إلى  ، وعارضوا هذا األمر بشدة، فكتب مروان"عبد اهللا بن أبي بكر"و

  .رؤوس األشهاد منه إزاء عنادهم وإصرارهم إال أن توعدهم بالقتل، وأخذ منهم البيعة البنه بالسيف على فما آان
 

  كم بعد معاويةالح
 

الحسين،  وامتنع عن بيعته الحسين بن علي وعبد اهللا بن الزبير، واجتمع زعماء الشيعة لمبايعة وبعد وفاة معاوية اعتلى يزيد عرش الخالفة،
ة، ولكن رجال يزيد والتأييد، والقتال معه حتى تصير إليه مقاليد الخالف ووعدوه بالنصرة" الكوفة"وأرسلوا إليه يحثونه على الخروج إليهم في 

وأسفر األمر في النهاية عن معرآة  استطاعوا أن يرصدوا تحرآات الحسين، واستعدوا إلحباط محاولته الوصول إلى الكوفة، بن معاوية
 .رأسه إلى يزيد في دمشق الشهيرة التي قتل فيها الحسين، وُحملت" آربالء"

  أنه-بعد مقتل الحسين-الخالفة في حياة الحسين؛ ألنه آان يرى أحقيته بها، فقد وجد  أما عبد اهللا بن الزبير الذي لم يجرؤ على الجهر بطلب
 .ذلك قد تم بصورة سرية أحق بالخالفة، خاصة بعدما اجتمع حوله عدد آبير من أصحابه وبايعوه بالخالفة، وإن آان

  األمر تعقيًدا بعد أن ثار أهل المدينة أيًضا، وخلعوا يزيدعلى االنتقام منه، وازداد وطارت األخبار إلى يزيد بما فعله ابن الزبير، فصمم
 ."أبي عامر عبد اهللا بن حنظلة بن"بتحريض من ابن الزبير وطردوا عامله، ونادوا بخليفة ثالث هو 
ف خاللها في القتل فأرسل جيًشا إلى المدينة فاستباحها ثالثة أيام، أسر ولم يجد يزيد إزاء آل هذه األحداث واالنقسامات بًدا من الحرب،

  .أول حصار لمكة في تاريخ اإلسالم ، وآان ذلك] م683= هـ64[ والنهب، ثم اتجه بعد ذلك إلى مكة فحاصرها في أوائل سنة  والسلب
 

  إحراق الكعبة
 

 واهًما فيما ذهب إليه، فقد ولكنه آان الزبير يظن أن حرمة مكة ستمنع قوات يزيد من اقتحامها وتخريبها آما فعلت في المدينة، آان عبد اهللا بن
 30=  هـ64 من ربيع األول 3[بيت اهللا الحرام بعنف، حتى تهدمت الكعبة واحترقت في  صوب المهاجمون المجانيق نحو الكعبة، وضربوا

 م683أآتوبر  من
اجمون أيديهم عن القتال، والتقط األثناء جاء الخبر بوفاة يزيد، فكف المه واقتحم المهاجمون مكة ودار قتال شرس بين الفريقين، وفي تلك

 .أنفاسهم المدافعون
وقف القتال، ويدعوه إلى الذهاب معه إلى الشام ليأخذ له البيعة من أهلها  وأرسل الحصين بن نمير الكوفي قائد جيش يزيد إلى ابن الزبير يطلب

 .وخراسان، ولم يبق إال أهل الشام ل مصر، واليمن،، وأه)الكوفة والبصرة(، وأهل العراق )مكة والمدينة(له أهل الحجاز  بعد أن بايع
بن  معاوية"خالفته في الحجاز، فعاد الحصين بجيشه إلى الشام، وبذلك انتقلت الخالفة إلى  ولكن ابن الزبير رفض، وأراد أن يجعل مرآز

 في الدنيا والتفكر في اآلخرة، فشعر أنه ال عليه الزهد الذي لم يتجاوز عمره الثمانية عشر عاًما، ولكنه آان مريًضا ضعيًفا، يغلب" يزيد
  .الخالفة، فتنازل عنها، وما لبث أن ُتوفِّي بعد ذلك بأيام قليلة يستطيع القيام بأعباء

 

  بالحكم مروان
 

د في     إلى السلطة على إثر اجتماع تاريخي لكبار" مروان بن الحكم بن العاص"قفز  انهم، عق ة "بني أمية وأعي  ذي 3(في  " الجابي
ر        قرروا) م684 يونيو 22=  هـ64قعدة ال سط واف ع بق ستين، يتمت د تجاوز ال ًرا ق  فيه البيعة لمروان بن الحكم، وآان شيًخا آبي

روي  رآن، وي راءة الق د ق صيًحا يجي ان شجاًعا ف رأي، وآ داد ال ذآاء وس ة وال صحابة،  من الحكم ار ال ًرا من الحديث عن آب آثي
  .بالشام"بني أمية"، ويعد هو رأس "عمر بن الخطاب"وبخاصة 

شقاق،         ة وال ا لتجنب أسباب الفتن ا تاريخًي ـ       ووضع المجتمعون اتفاًق م ل ة الحك د   "واشترطوا أن تكون والي ن يزي د ب د   " خال من بع
 ."بن العاص عمرو بن سعيد"، ثم "مروان"

ه        "عثمان بن عفان" نجمه في عهد ابن عمه الخليفة وآان مروان قد سطع ان آاتب ه، وآ شيًرا ل ساعًدا وم ه م الذي قربه إليه، وجعل
ي طالب  "مروان أول من طالب بدمه، ثم بايع  ومديره، فلما ُقتل عثمان آان زل     "عليا بن أب ة الجمل اعت ا حدثت واقع اة   ، فلم الحي

ة  "وآان أقوى المرشحين العتالء عرش  ،"المدينة"ي سفيان واله على السياسية، فلما آلت الخالفة إلى معاوية بن أب ي أمي د  " بن بع
 ).الثاني معاوية(وفاة معاوية بن يزيد 

=  هـ 64ربيع اآلخر  [ولم ينتقلوا إلى الشام إال في نهاية  ومن العجيب أن مروان وأسرته آانوا قد قضوا حياتهم آلها في الحجاز،
  !!    ة لمروان بستة أشهر فقطالبيع ، أي قبيل]م683ديسمبر 

  
  
  



  
 

  المروانيين انتقال الخالفة إلى
 

 .حروًبا عديدة للقضاء على أعدائه ومنافسيه جهًدا آبيًرا لتثبيت دعائم ملكه، وقاد" مروان بن الحكم"وقد بذل 
فقتله،  إليه مروان بجيش آبيرالذي قاد قبيلة قيس لمبايعة ابن الزبير، فسار " قيس الفهري الضحاك بن"وآان في مقدمة أعدائه 

حاسمة، دامت نحو عشرين يوًما،  بعد معرآة تاريخية] م684أغسطس =  هـ65المحرم [في " مرج راهط"وهزم جيشه في 
لتحقيق حلمه الكبير ويصبح نظام الحكم الوراثي الذي وضع لبنته  أسفرت عن استقرار األمر لمروان، ومهدت الطريق أمامه

  .السفياني سفيان من نصيب الفرع المرواني وحده من بني أمية، بعد أن آان في الفرع بياألولى معاوية بن أ
 

  إعاده مصر لألمويين
 

األمصار األخرى قدًرا " مروان"إلى حد العنف خاصة مع معارضيه، وقد أولى  اتسمت سياسة مروان بالحسم والشدة التي تصل
عبد اهللا بن "أن يهزم  على رأس جيش، ومعه ابنه عبد العزيز، واستطاعاهتمامه وعنايته، فخرج إلى مصر بنفسه  آبيًرا من

 .البيعة لنفسه من الناس، وقتل من أصر منهم على بيعته البن الزبير الذي واله عبد اهللا بن الزبير عليها من ِقبله، وأخذ" مجدم
ذلك العهد خاضعة لنفوذ  أصبحت مصر منذذلك إلى الشام تارًآا ابنه عبد العزيز في مصر بعد أن واله عليها، و وعاد بعد
 .األمويين

  .نهاية أليمة
بالخالفة، وقد ُهزمت  إلى الشام حملتين، أوالهما إلى الحجاز لقتال عبد اهللا بن الزبير الذي دعا لنفسه وأرسل مروان بعد عودته

 .ا يذآرالكوفة ولم تحقق شيًئ تلك الحملة، أما الحملة األخرى فسيرها للقضاء على الشيعة في
التاريخية، فتزوج " الجابية"من بعده بدال من خالد بن يزيد، آما نصت اتفاقية  "عبد الملك" وقرر مروان أن يجعل الخالفة البنه

أخبر خالد أمه بذلك نقمت على مروان  ، وأصبح دائم التحقير من شأن خالد، يكثر من سبه ويعّيره بأمه، فلما)أرملة يزيد) أم خالد
ابنها، فتحينت الفرصة لالنتقام منه، وفي إحدى الليالي، بينما آان مروان  عن حقيقة نواياه باغتصاب الخالفة منالذي أسفر 
 .نومه، وضعت أم خالد وسادة على وجهه، فلم ترفعها حتى مات مستغرًقا في

الملك بذلك أراد قتلها، ولكن قومه  نه عبدلبًنا دست فيه السم، آما قيل بأنها أغرت به جواريها فخنقوه، فلما علم اب وقيل بأنها سقته
 .امرأة نصحوه أال يفعل حتى ال ُيعّير بأن أباه قتلته

  
  عهد قصير وإنجازات عظيمة

 
، عن عمر بلغ نحو خمسة وستين عاًما، وهو لم يكمل العام األول )م683 نوفمبر 24/هـ 65 رمضان 3(آانت وفاة مروان في 

د استطاع   من ويين     خالفته، وبرغم ذلك فق ة لألم ة قوي ة        في -وآل مروان خاصة  – أن يؤسس دول ه هي البداي د خالفت شام، وتع ال
سياسية  -على قصره–عهده  الحقيقية للعهد الثاني من الحكم األموي، وقد تميز   بالعديد من اإلصالحات واإلنجازات العسكرية وال

 .واالقتصادية
زع مصر من قبضة ا         ة العسكرية استطاع أن ينت ر،  فمن الناحي ن الزبي ًيا آخر         ب صاًرا عسكرًيا وسياس ا استطاع أن يحقق انت آم

ة        في موقعة" الضحاك"بانتصاره على  دها هو الخليف مرج راهط، وقتله مع آثير من أعوانه في معرآة حاسمة أصبح مروان بع
ية سياسية، ربما تعد أول انقالب عمل منازع، آذلك استطاع مروان أن ينقل الخالفة من البيت السفياني إلى البيت المرواني في بال

 .سلمي في التاريخ اإلسالمي
ا ضبط         آما ُعني ل واألوزان، وهو م شراء     مروان باإلصالح االقتصادي، وإليه يرجع الفضل في ضبط المكايي ع وال ة البي عملي

 . حتى ال يقع فيها الغبن أو الغش

    



 


