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 م :434-466/ هـ23-32 عفان بن عثمان خالفة

 عثمان عهد في الفتوح

 :بعثمان  التعريف

 أمٌر القرشً، األموي قصً، بن مناف عبد بن شمس عبد بن أمٌة بن العاص أبً بن عفان بن عثمان هو      

 وأمها شمس، عبد بن حبٌب بن ربٌعة بن كرٌز بنت أروى أمه سنٌن، بخمس النبً مولد بعد ولد المإمنٌن،

 . هللا عبد لوالده توأمة وكانت النبً، عمة المطلب، عبد بنت البٌضاء

 أن إال بٌته أهل من نابًما ٌوقظ ال والحلم، اإلحسان كثٌر العرٌكة، لٌن والكرم، والحٌاء بالعفة عثمان اشتهر     

 فً والشك العٌدٌن، أٌام وهً المكروهة، األٌام عدا الدهر ٌصوم وكان وضوءه، فٌناوله فٌدعوه، ٌقظان ٌجده

 . رمضان أول

 العمر من له صغًٌرا مات أنه والمعروف ٌكنى، كان وبه هللا عبد ابنه منها فؤنجب رقٌة، ابنته النبً زوجه     

 بالهجرة النبً لهم وأذن قرٌش، جانب من والعذاب لالضطهاد، األوابل المسلمون تعرض ولما سنوات، ست

 إلى هاجر ثم مكة، إلى عاد النبً، عن قرٌش برضاء علم ولما إلٌها، زوجته مع عثمان هاجر الحبشة، إلى

 .النجار بنً دار فً ثابت بن حسان أخً ثابت بن أوس على ونزل المدٌنة

 الٌوم فً ودفنت ماتت، التً زوجته بتمرٌض الشتغاله بدر، غزوة باستثناء الغزوات فً عثمان اشترك     

 النورٌن، بذي لقب ولهذا كلثوم، أم الثانٌة ابنته وزوجه البدرٌٌن، من النبً فعده المسلمون، فٌه انتصر الذي

 . للهجرة التاسعة السنة فً توفٌت التً كلثوم وأم رقٌة النبً، بابنتً لزواجه

 منعت حٌن للهجرة السادسة السنة فً قرٌش إلى سفٌره فكان المناسبات، من كثٌر فً بعثمان النبً استعان     

 فباٌع قتل، قد عثمان أن والمسلمٌن النبً فبلغ عندها، قرٌش فاحتبسته العمرة، ألداء مكة إلى المسلمٌن دخول

 . مكة من مقربة على بالحدٌبٌة المعروف المكان فً الرضوان بٌعة النبً المسلمون

 النبً أعده الذي العسرة جٌش تجهٌز فً وافر نصٌب له كان اإلسالم، سبٌل فً ماله من كثًٌرا عثمان بذل     

 فرًسا وخمسٌن بتسعمابة المسلمٌن أمد إنه ،"م636 األول تشرٌن شهر/ هـ9 عام رجب شهر" فً تبوك لغزوة

 من معونة ببر اشترى كما ،"عثمان فجهزه الجنة، فله العسرة جٌش جهز من: "النبً قال وقد دٌنار، وألف

 فحفرها الجنة، فله رومة ببر ٌحفر من: "النبً قال وقد المسلمٌن، على بها وتصدق درهم، ألف بعشرٌن ٌهودي

 . "عثمان الجنة فً ورفٌق الجنة، فً رفٌق نبً لكل: "فقال أهلها، من وعده بالجنة النبً وبشره ،"عثمان

 وأبان عمر أوالده، عنه روى كما وعمر، بكر أبً وعن النبً عن روى فقد الحدٌث، رواة من عثمان كان     

 العباس، بن هللا وعبد عمر بن هللا وعبد مسعود، بن هللا عبد الصحابة ومن الحكم، بن مروان عمه وابن وسعٌد،

 بن الحنفٌة بن ومحمد قٌس بن األحنف: التابعٌن ومن وغٌرهم، هرٌرة وأبو ثابت بن وزٌد الزبٌر، بن هللا وعبد

 .الدولة أمور فً ٌستشٌره له وكاتًبا أمًٌنا، بكر أبو واتخذه المسٌب، بن وسعٌد علً،

 

 



 :خليفة عثمان اختيار- الشورى قضية

 أن عمر رفض فقد شبونهم، ٌدٌر خلٌفة اختٌار مهمة أمام الخطاب بن عمر طعن بعد أنفسهم المسلمون وجد     

 من أحد تعٌٌن عن تبصر بكل وتخلى له، الصدٌق بكر أبً عهد نتٌجة كان الخالفة تولٌه أن مع له، خلٌفة ٌعٌن

 تقرًٌبا، مساعده كان الذي عفان بن عثمان تعٌٌن عن امتنع أنه كما وراثة، إلى الحكم تحوٌل خشٌة عابلته أفراد

ا الخالفة تبعات ٌتحمل أن ٌرٌد ال أنه ذلك فً وحجته ًٌ  . ومًٌتا ح

 رواٌات بعض وتشٌر الشورى، نظام إلى العودة أراد عمر أن كما واضح، مرشح هناك ٌكن لم أنه وٌبدو     

 تؤسست التً الشورى إحٌاء من تنطلق الحكم مسؤلة تجاه جدٌدة نظر وجهة بلورة إلى ٌعمد كان أنه المصادر

 طعنه أن بعد النهابً شكلها طرح والتً المناسب، الخلٌفة اختٌار قرار المسلمٌن لنخبة تارًكا السقٌفة، بٌعة علٌها

 . لإلإة أبو

 قرشٌة، شخصٌات بٌن اختٌار مسؤلة خلٌفة مباٌعة تكون أن فرضت آنذاك المسلمٌن ظروف أن والواضح     

 الصحابة، كبار وبٌن بعامة، القرشً المجتمع فً السابدة اآلراء وكانت اإلسالم، فً والقدم السابقة إلى باإلضافة

 هً النهابٌة؛ الكلمة المطاف نهاٌة فً لهم كانت الذٌن المهاجرٌن صفوف وبٌن بخاصة، والسابقة الفضل وأهل

 .االختٌار فً الحاسم العامل

 طالب أبً بن علً أمٌة، بنً من عفان بن عثمان: من مإلًفا للشورى مجلًسا وفاته قبل عمر اختٌار وهكذا     

 إن إذا النساء جهة من المطلب عبد إلى وٌنتسب العزة، عبد بنً من العوام، بن الزبٌر المطلب، عبد بنً من

 وقاص أبً بن سعد عثمان، وصهر النبً والدة عشٌرة زهرة بنً من عوف بن الرحمن عبد النبً، عمة والدته

 .بكر أبً عشٌرة تٌم بنً من هللا عبٌد بن وطلحة أًٌضا، زهرة بنً من

 إلى الشوى مجلس انقسم فإذا أٌام، بثالثة االختٌار مدة فحدد وفاته، قبل المجلس عمل طرٌقة عمر ونظم     

 أما اتباعها، من لهم بد فال أكثرٌة، هناك كان وإذا التشاور، استبناف من بد فال شخصٌن، من مجموعات ثالث

 فٌها ٌكون التً للمجموعة األولوٌة تكون أشخاص، ثالثة من متساوٌتٌن مجموعتٌن إلى المجتمعون انقسم إذا

ًٌا دوًرا الصحابً هذا إعطاء ٌعنً وهذا عوف، بن الرحمن عبد  رافقت التً التطورات أن إال وبارًزا، مفصل

 ولم اآلخرٌن، المجلس أعضاء كؤحد بدأ إذ الدور، هذا تعطٌه ال األقل، على بداٌته، فً الشورى مجلس انعقاد

 شٌعٌة بذلك الخاصة الرواٌات أن ٌرجح الذي األمر سنرى، كما التنافس مٌدان من انسحب عندما إال ٌبرز

 الفتنة، خشٌة للخالفة اختٌاره ٌتم من مباٌعة عن ٌتخلف من كل بقتل وأمر عثمان، تقدٌم مسبولٌة تحمله الهوى

 ثالثة طٌلة الصالة إمامة الرومً صهٌب ٌتولى أن أًٌضا وأمر اختٌارهم، إنجاز سرعة على المإتمرٌن وحث

 . المجلس أعضاء وحماٌة األمن، على للمحافظة األنصار من فصٌلة وشكل أٌام،

 مناف عبد ساللة من وكالهما علً، أو عثمان لصالح الشورى مجلس فً االختٌار ٌتجه أن عمر توقع     

 التنافس أن األولى للوهلة بدا إذ مباشرة، غٌر بصورة نحوهما المدٌنة فً المسلمٌن وجه إنه بل النبً، وختن

 . فحسب ناخبٌن الشورى مجلس أعضاء باقً وأن بٌنهما، سٌجري



 الناس رقاب على معٌط أبً بنً ٌحمل أن الخالفة تولى هو إن وخشً وقومه، أهله لحبه عثمان انتقد فقد     

 ووصف بعد، فٌما تمت التً عثمان قتل لعملٌة شرعً غطاء إٌجاد إلى هدف تؤكٌد وهو ،"لقتلوه فعلها ولو"

ًٌا  على المطلب عبد بنً ٌحمل أن الخالفة تولى هو إن وخشً وفكاهة، وبطانة دعابة، فٌه الذي بالرجل عل

 بهم سلك األجلح ولوها إن" الحكم فً ونزاهته بمقدرته، ثقته على نفسه الوقت فً أكد أنه إال الناس، رقاب

 . "الطرٌق

 لكونهم الشورى مجلس أعضاء اختار الذي هو نفسه عمر ألن الرواٌات؛ بهذه األخذ الصعب من أنه ٌبدو     

 أنها والواقع إلٌهم، وجهها انتقادات من إلٌه نسب ما بشؤن التساإل ٌثٌر الذي األمر العامة، الشخصٌات أبرز من

 . األولٌن المهاجرٌن بٌن قرٌش فً الخالفة حصر فً إنجازه تم بما عمر التزام تإكد مهمة

 بٌنهم؛ فٌما اختلفوا أعضاءه أن إال وفاته، قبل عمر رغبة على بناء األول اجتماعه الشورى مجلس عقد     

 أشارت وقد عمر، وفاة بعد الثانً االجتماع وعقد نتٌجة، إلى ٌتوصلوا ولم للسلطة، ٌطمحون كانوا كلهم ألنهم

 ٌخرجوا لم حقٌقً، مؤزق فً ووقعوا منهم، رجل على الشورى مجلس أعضاء اتفاق عدم إلى المصادر رواٌات

 أن اشترط أنه إال االختٌار، ومجال المنافسة، إطار من نفسه أخرج الذي عوف بن الرحمن عبد بمبادرة إال مه

 وأن هوى، إلى ٌمٌل ال أن" عهًدا وأعطاهم ٌختار، لمن المباٌعة ٌمٌن علٌهم وأخذ االختٌار، حرٌة له ٌتركوا

 وفقد كمجمع، طابعها الشورى فقدت السبب ولهذا ،"قرابة ذا ٌحابً ال وأن لألمة، ٌجتهد وأن الحق، ٌإثر

 إلى االنتخاب وتحول وباسمه، عنه ٌختار أن الرحمن لعبد فوض إذا مباشر، انتخاب كجهاز طابعه المجلس

 سٌقدم بما واسًعا غًدا المقابل وفً محصوًرا، وأضحى الشورى، مجلس أعضاء من واحد شخص قبل من تعٌٌن

 المدٌنة، أهل رأي واستطلع المسلمٌن، مشاورة إلى الصحابً هذا لجؤ فقد مشاورات، من الرحمن عبد علٌه

 .عمر بعد علٌه تجتمع أن األمة تود من ٌعرف لكً الناس، وأشراف المدٌنة، على توافدوا الذٌن الجند وقادة

 مشاورة المطاف نهاٌة فً تعنً الناس مشاورة أن واضًحا كان فقد بداٌتها، منذ قرشٌة القضٌة أن وبما     

 ٌمكن ال والتً المصادر، رواٌات عنها تحدثت التً الحقٌقة المقام، هذا فً نتجاهل أن ٌمكننا وال قرٌش،

 وطالبت عمر، شدة ملت قرًٌشا أن وهً أال ضوبها، على إال عثمان واختٌار الشورى، مجلس مآل استٌعاب

 . عنها والقٌود الحصار، وبفك باللٌن، الشدة هذه باستبدال

 أمراء من المدٌنة وافى ومن وسلم، علٌه هللا صلى هللا رسول صحابة عوف بن الرحمن عبد استشار     

 واألنصار المهاجرٌن، عامة واستشار أحد، ٌعرفه ال متنكًرا دار ثم ذكرنا، كما الناس وأشراف األجناد،

 الجند وقادة وعامتها، قرٌش وجوه بؤن عندبذ فاقتنع بعثمان، الجمٌع علٌه فؤشار الناس، ضعاف من وغٌرهم

 . علٌهم خلٌفة عثمان ٌرٌدون

 بهدف له، واسعة دعاٌة ونظموا عثمان، نحو" العام الرأي" توجٌه فً نشًطا دورا أدوا أمٌة بنً أن والواقع     

ا استعادته فً ونجحوا مكة، فتح بعد فقدوه الذي نفوذهم تعزٌز ًٌ  مع تنافسوا فقد وعمر، بكر أبً عهد فً جزب

 . النبً مسجد منبر على خطبابهم تعاقب فً هاشم بنً



 الرحمن عبد قرر ٌتفاقم، أن خٌف المسلمٌن بٌن انقسام بوادر ظل وفً الثالث، الٌوم فً أنه المصادر روت     

 وممثلً الجند وقادة واألنصار، المهاجرٌن من جمع وأمام النبوي، المسجد وفً األمر، حسم عوف بن

ا عثمان نادى األمصار؛ ًٌ  هللا صلى هللا رسول سٌرة سٌتبعان انتخابهما بعد كانا إن التوالً على وسؤلهما وعل

 سوف بؤنه متعلاًل  بتحفظ علً فؤجاب الناس، رقاب على أقاربهما حمل وتجنب وعمر، بكر وأبً وسلم، علٌه

: اإلمكان قدر االجتهاد علٌه أن وأضاف وغٌره، هاشم بنً من واألقوٌاء باألمناء، مستعٌناً  وطاقته جهده، ٌبذل

 من أسٌر ولكنً هللا، رسول سٌرة ٌطٌق ذا من أحد، ٌدركه وال أدركه، ال ما على ومٌثاقه هللا عهد أحمل ال"

 الرحمن عبد شرط على موافقته أعلن فقد عثمان أما ،"علمً وبقدر ٌمكننً وبما منً، االجتهاد ٌبلغه بما سٌرته

 وأبً هللا رسول سٌرة أخالف أال أنبٌابه، على أخذ ما وأشد ومٌثاقه، هللا عهد علً" ،"نعم اللهم: "قاباًل  عوف بن

 إلى الناس وعامة الشورى، وأصحاب عوف، بن الرحمن عبد دفع مما ؛"عنها أقصر وال شًء، فً وعمر بكر

 . مباٌعته

 عثمان إلعالن صالحة ذرٌعة عوف بن الرحمن عبد تعطً فهً: للتساإل هذه المصادر رواٌات تدعو قد     

ا وتقدم ذلك، قبل تم قد أنه ٌبدو اختٌاًرا وتبرز المسلمٌن، على خلٌفة علً من بداًل  ًٌ  نهجه له مجدد كؤنه عل

 أمر وهو السابقٌن، الخلٌفتٌن نهج عن ٌختلف قد مما وسلم، علٌه هللا صلى هللا رسول لسٌرة وفهمه الخاص،

 طلب تصرًٌحا ٌكون قد المتنافسٌن بٌن للترجٌح الرحمن عبد شرط أن كما الحق، وقت فً علً إلى نسب ربما

 إلى فهو المنشودة، التحوالت مع توافًقا األعضاء، أكثر وكؤنه وٌبرزه، له، األغلبٌة اختٌار بعد وحده عثمان من

 الزعامة له كانت الذي البٌت إلى بانتمابه اآلخرٌن عن ٌنفرد كان اإلسالم، فً النخبة من واحًدا كونه جانب

 الدولة فً النفوذ مراكز أقوى أحد عمر، اغتٌار بعد ٌمثل، بات الذي البٌت ذلك اإلسالم، ظهور إبان الفعلٌة

 . اإلسالمٌة

 :اإلسالمي الحكم ضد الثورات

 البٌزنطٌة واألراضً الفارسٌة، اإلمبراطورٌة أراضً بفتح عمر عهد فً اإلسالمٌة الدولة رقعة اتسعت     

 تتوقف ولم اإلسالمً، الحكم تحت المناطق هذه واضحت إفرٌقٌة، شمالً من وجزء ومصر الشام، بالد فً

 التً الفارسٌة المدن بعض من جدٌد من نفوذهم توطٌد على المسلمون وعمل عثمان، عهد فً الفتوح هذه سلسلة

 فٌها، حكمهم ٌوطدوا ولم األطراف، مناطق فً تماًما ٌستقروا لم المسلمٌن أن ذلك اإلسالمً، الحكم ضد ثارت

 إن ثم المحلٌٌن، السكان مع الصلح ٌعقدوا أن بعد إلٌها ٌعودون ثم للفتح، البصرة أو الكوفة من ٌنطلقون فكانوا

 لهم سنحت كلما اإلسالمً الحكم من للتخلص بثورات القٌام لهم أتاح مما لقومٌتهم مخلصٌن ظلوا هإالء

 . أمانٌهم لتحقٌق لهإالء سانحة فرصة القٌادة مركز فً التغٌٌر وكان الفرصة،

 نذكر الثابرة، المناطق فً أقدامهم وثبتوا إخمادها، من وتمكنوا حكمهم، على الثورات لهذه المسلمون تصدى

 المسلمون وأعاد وكرمان، وخراسان، وجرجان وطبرستان، واصطخر والري وأذربٌجان، همذان ثورة: منها

 هاجمها أن بعد سرح، أبً بن سعد بن هللا عبد والٌة عهد فً" م645/ هـ55" عام فً اإلسكندرٌة مدٌنة فتح

 البر على ونزلوا اإلسالمٌة، الحامٌة هإالء فاجؤ وقد استعادتها، بهدف رودس جزٌرة من انطالًقا البٌزنطٌون



 بن عمرو سوى الموقف ٌنقذ ولم بابلٌون، إلى ٌصلون كادوا حتى مصر أرض فً توغلوا علٌها، واستولوا

ا الخلٌفة عٌنه الذي العاص ًٌ  اإلسكندرٌة أسوار عمرو ودمر منها، البٌزنطٌٌن بطرد وأمره اإلسكندرٌة، على وال

 . استعادتها فً نجحوا إذا أخرى مرة فٌها البٌزنطٌون ٌتحصن ال حتى

 :أرمينية فتح

 األرمن بالد ضد المتواترة اإلسالمٌة الحمالت إن إذ عثمان، عهد فً األرمٌنٌة الربوع فً المسلمون توغل     

 األمالك إلى وضمها البالد، هذه فتح بهدف مسبًقا، وموضوعة محكمة، عسكرٌة خطة وفق تسٌر كانت

 على سلطانهم بسط فً الفهري، حبٌب بن مسلمة بقٌادة المسلمون ونجح ربوعها، فً اإلسالم ونشر اإلسالمٌة،

 . المرتفعة الجبلٌة والمناطق تفلٌس، فً مقاومة وصادفوا الفرات، ونهر الرس، نهر أودٌة

 تٌودور األرمٌنً القابد واضطر وحماٌتهم، عنهم الدفاع عن عجزت التً بٌزنطٌة فً األرمن أمل وخاب     

 اإلمبراطوري القابد من السابق وموقفه المعادٌة، المذهبٌة مٌوله بسبب عنه بٌزنطٌة تخلت الذي الرشتونً،

  :التالٌة التسوٌة إلى انتهت المسلمٌن مع منفردة مفاوضات إجراء إلى ساراكٌن؛ معركة فً بروكوبٌوس

 .األرمٌنٌة األقالٌم باستقالل المسلمون ٌعترف -

 .أرمٌنٌة على سٌادتهم بها مارسوا أن للفرس سبق التً نفسها بالشروط علٌهم المسلمٌن بسٌادة األرمن ٌعترف -

ا حاكًما المسلمون ٌعٌن - ًٌ  .أرمٌنٌة على عاًما أرمٌن

 .1المسلمٌن بتصرف جندي ألف عشر خمسة تعدادها عسكرٌة فرقة األرمن ٌضع -

 فً مساعدتهم، عن بٌزنطٌة إحجام بعد الحرج وضعهم واقع من لألرمن مناسبة كانت المعاهدة أن الواضح     

 األرمٌنٌة، الجبهة سخونة استمرار فً ٌؤملون كانوا البٌزنطٌٌن ألن كبٌرة؛ أمل خٌبة لبٌزنطٌة سببت حٌن

 من بؤنفسهم التضحٌة فً راغبٌن ٌكونوا لم األرمن أن كما المسلمٌن، مع األخرى الجهات عن الضغط لتخفٌف

 العالقات تطورت أن حدت ثم. ووالٌاتها حدودها، عن الدفاع عن عاجزة أضحت هرمة، إمبراطورٌة أجل

ا وانفصالهم المسلمٌن، مع للتحالف استعدادهم األرمن وأبدى األفضل، نحو األرمٌنٌة- اإلسالمٌة ًٌ  الدولة عن نهاب

 عن أسفرت ذلك أجل من الطرفٌن بٌن مفاوضات وجرت المحلً، االستقالل من نوًعا منحهم مقابل البٌزنطٌة،

 :التالٌة البنود وتضمن السابق، لالتفاق متمًما ٌعد آخر اتفاق

 .سنوات سبع لمدة أرمٌنٌة على جزٌة فرض عدم -

 لبقاء ضماًنا وذلك االقتصادٌة، قدرتهم مع تتناسب مفتوحة تركت التً االتفاق مدة خالل فدٌة األرمن ٌقدم -

ا مبلًغا اإلسالمٌة للدولة دفعوا وفعاًل  استقاللهم، ًٌ  .دٌنار خمسمابة مقداره رمز

 أعدابها مع حروبها فً اإلسالمٌة القوات تساعد مقاتل ألف عشر خمسة قوامها عسكرٌة قوة األرمن ٌقدم -

 .الشام بالد جبهة باستثناء

ا حاكًما األرمن بالد على المسلمون ٌعٌن - ًٌ  .أرمٌن

 .ٌساعدونه وال للمسلمٌن، عدًوا األرمن ٌؤوي ال -

 . بٌزنطً لغزو تعرضوا إذا األرمن بمساعدة المسلمون ٌتعهد -



 البٌزنطً اإلمبراطور قاد لذلك البٌزنطٌة، التبعٌة عن أرمٌنٌة سلخ الذي االتفاق بهذا ةبٌزنط ترحب لم     

ا جًٌشا" م654/ هـ34" عام فً الثانً قنسطانز ًٌ  األراضً إلى مقاتل، ألف مابة تعداده بلغ كثًٌفا بٌزنط

ًٌا إنذاًرا تلقً ترجان، إلى وصل ولما البٌزنطٌة، الحظٌرة إلى البالد إعادة بهدف األرمٌنٌة،  دخول بعدم إسالم

 إلى وصل حتى زحفه فً واستمر جدٌة، التفاتة اإلنذار ٌعر لم اإلمبراطور لكن األرمٌنٌة، األراضً

 الذٌن األرمٌنٌة المناطق وحكام اإلقطاعٌٌن، من كبًٌرا عدًدا واستقبل فٌها وعسكر ،"أرضروم" ثٌودوبولٌس

 تنصل الذي البطرٌرك فعل وكذلك الرشتونً، لتٌودور به تعهدوا عما وتخلوا البٌزنطٌٌن عن االنسالخ ساءهم

 .المذكور األرمٌنً القابد فعله مما وتبرأ المسلمٌن، مع االتفاق من اإلمبراطور أمام

 تٌودور وعزل األرمٌنٌة، األراضً فدخل األرمن، قادة جانب من الوالنً التغٌٌر بهذا اإلمبراطور تشجع     

 . وسلطته قٌادته تحت أرمٌنٌة توحٌد على ٌعمل وراح مكانه، مامٌكونٌان هامازسب وعٌن الرشتونً،

 فً وحاسمة مباشرة، نتابج علٌه ٌترتب لم الصواري، ذات معركة فً انتصار من المسلمون أحرزه وما     

 مقتل عقب تفاقمت مشكالت من اإلسالمٌة الدولة له تعرضت ما إلى باإلضافة البٌزنطٌٌن، وبٌن بٌنهم الصراع

 عام فً البٌزنطٌٌن مع صلح عقد إلى سفٌان أبً بن معاوٌة دفع مما ،"م656/ هـ35" عام فً عثمان الخلٌفة

 صالتها اإلقطاعٌة األرمٌنٌة األسر استبناف واقع من االتفاق بهذا أرمٌنٌة وضع تؤثر وقد ،"م659/ هـ33"

 القوات معاوٌة وسحب البٌزنطً، النفوذ وعودة البالد، هذه عن اإلسالمً النفوذ وانحسار بالبٌزنطٌٌن،

 .طالب أبً بن علً مع الصراع فً موقفه لٌدعم أرمٌنٌة، فً المرابطة اإلسالمٌة

 :الشام طرابلس فتح

 بها ٌتمسكوا وأن الساحلٌة، الشام بالد مدن بعض ٌستعٌدوا أن" م644/ هـ53" عام فً البٌزنطٌون استطاع     

 طرابلس، فً الموجودة البٌزنطٌة الجالٌة أفراد عدد كثرة ذلك فً ساعدهم وقد وجبٌل، بٌروت منها عامٌن، مدة

 من فروا الذٌن البٌزنطٌون بها تحصن وقد الوقت، ذلك حتى البٌزنطٌة السٌطرة تحت بقٌت التً المدٌنة وهً

 . المسلمون فتحها التً األخرى الساحلٌة المدن

 فمن،  وعسكرٌة واقتصادٌة، سٌاسٌة طرابلس، فتح إلى المسلمٌن دفعت عوامل ثالثة تضافرت أنه والواقع     

 بفتح إال ذلك ٌتم وال الشامً، الساحل مدن على اإلسالمٌة السٌطرة إحكام من بد ال كان السٌاسٌة، الناحٌة

ا منفًذا طرابلس تشكل االقتصادٌة، الناحٌة ومن،  الساحل هذا على البٌزنطٌة المعاقل آخر طرابلس ًٌ  هاًما بحر

 تهدد راحت مهمة، بٌزنطٌة قاعدة طرابلس كانت العسكرٌة، الناحٌة ومن،  وحمص لدمشق وثغًرا الشام، لبالد

 ٌزالون ال كانوا البٌزنطٌٌن أن والمعروف اإلسالمٌة، البحرٌة الثغور مهاجمة واقع من المسلمٌن سباتمكت

 الشامً الساحل وبقً المتوسط، البحر عباب تجوب التً البحرٌة أساطٌلهم ولهم المسلمٌن، على بحًرا متفوقٌن

 فً وجبٌل الشمال، فً عرقة جهات، ثالث من اإلسالمٌة بالمدن محاطة كانت المدٌنة أن كما لهجماتهم، عرضة

 . الشرق فً وبعلبك الجنوب،

 

 



 :والفتح الحصار أحداث

 األزدي، مجٌب بن سفٌان أرسل البحرٌة، الجزر بغزو عثمان الخلٌفة موافقة على معاوٌة حصل أن بعد     

 وكانت األساس، الهدف لتحقٌق ضرورٌة خطوة فً لفتحها كبٌر جٌش رأس على طرابلس إلى بعلبك، والً

 فً وعسكر حصون، ثالثة وبها البحر، فً الداخل الرومً اللسان من مجتمعة مدن ثالث من تتكون المدٌنة

 ٌهاجم وراح منها، أمٌال، خمسة بعد على المدٌنة شرقً شمالً تربل جبل سفح عند السلسلة مرج فً مشارفها

 :لسببٌن وذلك تقدم، أي تحقٌق فً فشل أنه إال البٌزنطٌٌن،

 قرٌبة قاعدة إلى االستناد دون وفتحها محاصرتها، الصعب من وإنه بتحصٌناتها، منٌعة كانت المدٌنة إن: األول

 .منها ٌنطلق ثابتة

 الحصار أمر ٌجعل مما البحر، طرٌق عن بٌزنطٌة من تموٌنٌة إمدادات ٌتلقون طرابلس سكان كان: الثانً

 . حسم ودون وشاًقا طوٌاًل،

 لك ابن أن" فؤجابه والمشورة، الرأي منه ٌطلب معاوٌة إلى فكتب الصعاب، هذه أدرك سفٌان أن وٌبدو

 . "نهاًرا وٌغزونهم لٌال، إلٌه ٌؤوون حصًنا ولعسكرك

 ٌبعد مالبًما مكاًنا واختار الغربٌة، ضفته إلى النهر وعبر المرج، من فانتقل معاوٌة علٌه أشار ما سفٌان نفذ     

 على حراًسا ووضع المدٌنة، على ضغطه ٌشدد وراح باسمه، عرف حصًنا فٌه وبنى مٌلٌن، مسافة المدٌنة عن

 الحصن إلى االنتقال إلى سكانها فاضطر عنها، تااإلمداد بذلك البٌزنطٌٌن، لمراقبة بها المحٌطة الشواطا

ا ٌفكرون وراحوا به، وتحصنوا المٌناء رأس عند الغربً ًٌ  الحصار مدة طول من ٌبسوا وقد بؤنفسهم، بالنجاة جد

 ولم اإلسالمٌة، للقوات للتصدي الخروج عن عجزوا كما منهم، نفذت قد المإن أن وبخاصة أشهًرا، امتدت التً

 تحت الواقعة القرٌبة الجزر إلى وخفٌة لٌاًل، نقلتهم بٌزنطٌة بواخر وصول سوى الحرج الوضع هذا من ٌنقذهم

 .علٌها وسٌطروا المسلمون فدخلها عنها، ٌدافع أو ٌحمٌها ممن خالٌة المدٌنة أضحت وهكذا البٌزنطٌة، السٌطرة

 :طرابلس تعمير

 األردن، ٌهود من جماعة إلٌها فؤرسل سكانها، فرار بعد طرابلس بتعمٌر سفٌان أبً بن معاوٌة اهتم     

 تؤمٌن إال لهم هم ال قوم الٌهود أن أدرك أنه وٌبدو،  سنوات لٌضع غٌرهم ٌسكنها ولم حصنها، فً وأسكنهم

 الجزٌة، من إعفابهم مقابل للمسلمٌن عٌوًنا وعملوا البٌزنطٌٌن خانوا منهم كثًٌرا وأن الخاصة، مصالحهم

 البحر بلدان مع تنشٌطها على ٌعمل معاوٌة كان التً التجارٌة، باألعمال اشتهروا أنهم كما األراضً، ومنحهم

 . أًٌضا فٌها وأنزلهم الداخل، من الفرس استقدم ثم طرابلس، مدٌنة فً أسكنهم لذلك المتوسط،

 والمعروف ،"ففعل قطابع إٌاها ٌنزله من وإقطاع وشحنها، السواحل بتحصٌن" معاوٌة أمر قد عثمان وكان     

 معاوٌة واجه لذلك البٌزنطٌٌن، لغارات دابًما المعرضة الساحلٌة الثغور فً اإلقامة ٌخشون كانوا المسلمٌن أن

 غٌر بخلٌط إسكانها إلى أخًٌرا واضطر علٌهم، األراضً وزع أنه من الرغم على المسلمٌن إغراء فً صعاًبا

 الجند من بفرق عام، كل فً ٌشحنها وكان ،استؤمنهم أن بعد فٌها باإلقامة البٌزنطٌٌن لبعض أذن كما مسلم،

 . قبله من عاماًل  علٌها وولى البٌزنطٌٌن، غارات ضد عنها لٌدافعوا المسلمٌن



 :قبرص جزيرة فتح

 النصرانٌة بالعقٌدة سكانها وٌدٌن ،"القدٌمة سالمٌس" قنسطنطٌا عاصمتها بٌزنطٌة والٌة قبرص كانت     

 وثقافٌة، ودٌنٌة اجتماعٌة وحدة منه وجعلت الجزٌرة، شعب الكنٌسة صهرت وقد م،431 عام منذ األرثوذكسٌة

 ظل فً االجتماعً بالتضامن الشعور من نوًعا خلقت والسكان الدٌن، رجال بٌن القوٌة القدٌمة الروابط أن كما

 . األجنبٌة للسٌادة الجزٌرة فٌها خضعت التً المتتالٌة، العصور مدار على قابمة سمة

 الجزر من المنطلقٌن البٌزنطٌٌن لهجمات عرضة هذه أضحت البحرٌة، الثغور المسلمون فتح وعندما     

ا، وجهٌه بؤحد كان والبٌزنطٌٌن المسلمٌن، بٌن العسكري الصراع ألن ونظًرا؛ القرٌبة، ًٌ  معاوٌة أدرك بحر

 :بهدف إسالمً أسطول بناء أهمٌة

 .السواحل عن الدفاع -

 .الشام بالد لساحل المواجهة البحرٌة الجزر غزو -

 .المفتوحة الداخلٌة المناطق عن الدفاع -

 تحت ٌزال ال كان البحر هذا أن وبخاصة المتوسط، البحر دول مع الخارجٌة التجارٌة العالقات استمرار -

 . البٌزنطٌٌن قبضة

 من القرٌبة الجزر وغزو البحر، بركوب السماح منه ٌطلب الخطاب بن عمر إلى كتب المخطط لهذا وتنفًٌذا     

 بترمٌم إلٌه وكتب ،"فٌه غزاة المسلمٌن ٌحمل أن ٌكره كان" إذ له ٌؤذن لم الخلٌفة لكن الشام، بالد ساحل

 من لحماٌتها لها، المواقٌد واتخاذ مناظرها، على الحرس وإقامة فٌها، المقاتلة وترتٌب البحرٌة، الثغور حصون

 . البٌزنطٌٌن غارات

 استردوا كما الساحلٌة، المدن بعض البٌزنطٌون استعاد أن عثمان عهد وأوابل عمر أٌام أواخر فً وحدث     

 الجزر وفتح البٌزنطً، للخطر للتصدي إسالمً أسطول إنشاء من بد ال أنه معاوٌة فؤدرك اإلسكندرٌة، مدٌنة

 للمسلمٌن، األسمى الهدف وهو القسطنطٌنٌة، لغزو انطالق قواعد واتخاذها العدو، منها ٌنطلق التً البحرٌة

 قرظة بنت فاختة امرأته معه ٌحمل أن على قبرص بغزو له وسمح البحر، بركوب عثمان إقناع فً ونجح

 الغزو اختار من إال معه الركوب على الناس إجبار بعدم وأمره له، صوره، كما هٌن البحر أن ٌعلم حتى وولده،

 . طابًعا

 من المسلمون علٌها استولى التً المراكب إصالح معاوٌة قرر الخلٌفة، موافقة على الحصول وفور     

 السواحل أهل إلى وكتب صور، ثغر رمم كما بترمٌمه، أمر الذي عكا حصن ساحل إلى وتقرٌبها البٌزنطٌٌن،

ا هدًفا اختارها التً قبرص لغزو باالستعداد ًٌ  الجغرافً وضعها بفضل اإلسالمً، األسطول لنشاط عسكر

 . القسطنطٌنٌة لغزو كقاعدة آنذاك، المتمٌز

 اإلسالمً األسطول وتؤلف ،"م649/ هـ53" عام فً الجزٌرة على األولى حملته رأس على معاوٌة وخرج     

 وعبادة الغفاري، ذر أبو منهم الصحابة من جمع معه وخرج قٌس، بن هللا عبد بقٌادة مركًبا وعشرٌن مابة من

 . وغٌرهم األسود بن والمقداد حرام، أم وزوجته الصامت، بن



 بعث وقد بالهداٌا، المحملة البٌزنطٌة المراكب بعض قبرص، إلى طرٌقه فً وهو اإلسالمً، األسطول وصادف

 اإلسالمً األسطول وصل وعندما علٌها، المسلمون فاستولى الثانً، قنسطانز اإلمبراطور إلى قبرص ملك بها

 ملك واضطر أهلها، من الكثٌر وغنموا نواحٌها، على المسلمون الجنود وأغار ساحلها، على رسا قبرص إلى

 :أن على معاوٌة فصالحه الصلح، طلب إلى المقاومة عن عجزه ظل فً قبرص

 أن للمسلمٌن ولٌس مثلها، للبٌزنطٌٌن ٌإدون كما دٌنار، آالف سبعة مقدارها سنوٌة جزٌة الجزٌرة أهل ٌإدي -

 .ذلك وبٌن بٌنهم، ٌحولوا

 .ورابهم من أرادهم من أهلها عن ٌقاتلون وال الجزٌرة، غزو عن المسلمون ٌمتنع -

 .لهم المعادٌة البٌزنطٌٌن بتحركات المسلمٌن ٌرةالجز أهل ٌعلم -

 . منهم بطرًٌقا الجزٌرة أهل على المسلمون ٌعٌن -

 الظروف أن رأى أنه وٌبدو متواضعة، قبرص، مالك على معاوٌة فرضها التً الشروط هذه أن الواقع     

 قوة واختبار استكشافٌة، حملة من أكثر تكن لم الحملة وأن بعد، تتوفر لم الجزٌرة فً لالستقرار الضرورٌة

 ساعد حٌن ،"م653/ هـ35" عام فً وذلك تفكٌره، تغٌٌر إلى دفعته العسكرٌة الدواعً لكن اإلسالمٌة، البحرٌة

 الصلح فنقضوا ذلك، أجل من المراكب بعض وأعطوهم المسلمٌن، ضد حربهم فً البٌزنطٌٌن، الجزٌرة أهل

 ففتحها" م654/ هـ33" عام فً الثانٌة للمرة الجزٌرة غزو على معاوٌة حمل مما المسلمٌن، وبٌن بٌنهم المبرم

 إلٌها فبعث فٌها، المسلمٌن واستقرار تمصٌرها، إلى وعمد صلحهم، على أهلها وأقر منها السبً وأخذ عنوة،

 بها وبنى بعلبك، أهل من جماعة إلٌها نقل كما المساجد، بها فبنوا المكتتبٌن، الدٌوان أهل من ألًفا عشر اثنً

 . توفً أن إلى األعطٌات ٌعطون وأقاموا مدٌنة،

 :البحرية الجزر غزو

 فً تتحكم التً وهً ورودس، وكوس أرواد مثل المتوسط، البحر جزر على اإلسالمٌة الغارات تتابعت     

 مدٌنة أمام وجبلة، طرابلس بٌن الشام بالد ساحل قرب أرواد بجزٌرة المسلمون وبدأ البحرٌة، المضابق

 لكن الجزٌرة، أرض على المسلمون الجنود ونزل قبرص، من العابدة األولى الحملة هاجمتها وقد أنطرطوس،

 غٌر كوس، جزٌرة فٌه فتحت التً نفسه الوقت فً" م656/ هـ59" عام فً إال تفتح فلم بالقلعة، اعتصموا أهلها

 معاوٌة وأسكنها أمٌة، أبً بن جنادة ٌد على" م674/ هـ54" عام فً فتحت أرواد جزٌرة أن ٌذكر البالذري أن

 حملة فً إخضاعها للمسلمٌن ٌتسن ولم الجزر، هذه على تتوالى كانت البحرٌة الحمالت أن والواقع المسلمٌن،

 . واحد عام أو واحدة،

 :إفريقية غزوة

 وفتح ،"م643/ هـ55" عام فً صلًحا برقة بفتح الغربٌة مصر حدود أمن قد العاص بن عمرو كان     

 سرح، أبً بن سعد بن هللا عبد مصر ولً ،"م643/ هـ57" عام وفً التالً، العام فً عنوة الغرب طرابلس

 ثم البالد، هذه أطراف إلى سراٌاه فؤرسل إفرٌقٌة، على ٌسٌطرون البٌزنطٌون وكان الفتوح، عملٌات فاستؤنف

 أبً بن سعد بن هللا عبد وخرج الحكم، بن الحارث بقٌادة مدًدا إلٌه وأرسل له، فؤذن بغزوها، عثمان استؤذن



 فلما جرجٌوس، بقٌادة البٌزنطٌة الجٌوش تجمعات مركز وهً قرطاجنة، قاصًدا كثٌف جٌش رأس على سرح

 مكان فً بهم واصطدم مقاتل، ألف وعشرٌن مابة من مإلًفا جًٌشا حشد المسلمٌن بزحف البٌزنطً القابد علم

 ٌتغٌر ولم واضًحا، انتصاًرا منهما أي ٌحقق ولم والهزٌمة، النصر الطرفان وتبادل ولٌلة، ٌوًما سبٌطلة عن ٌبعد

 القابد وقتل الزبٌر، بن هللا عبد بقٌادة مدًدا عثمان الخلٌفة أرسل عندما إال المسلمٌن لصالح العسكري الموقف

 مدٌنة سرح أبً بن سعد بن هللا عبد ودخل اتجاه، كل فً جنوده من نجا من وفر المعركة، فً البٌزنطً

 الفتوح بهذه اكتفى أنه وٌبدو القٌروان، جنوبً األجم حصن وفتح قفصة، وبلغ البالد، فً جنوده وبث سبٌطلة،

 التً غزواته أن إال ٌذكر، أثًرا ٌترك أن دون مصر إلى وعاد البربر، من البالد زعماء مع صلًحا فعقد القلٌلة،

 . إلٌهم أهمٌتها مدى وعلى البالد، هذه حال على أوقفتهم إذ للمسلمٌن مفٌدة تجربة كانت النحو هذا على تمت

 :النوبة بالد غزو

 فً وذلك دنقلة، عاصمتها فبلغ النوبة، بالد بغزو قام إفرٌقٌة من سرح أبً بن سعد بن هللا عبد عودة بعد     

 معهم، صلًحا وعقد فهادنهم فتحها، من ٌتمكن لم أنه إال شدٌد قتال فً بؤهلها واصطدم ،"م655/ هـ31" عام

 النوبٌون وٌرسل والعدس، بالحبوب البالد هذه مصر فتمد النوبة، وبالد مصر بٌن اقتصادٌة بمعاهدة أشبه وهو

 .مصر إلى الدقٌق

 :الصواري  ذات معركة

 البحرٌة القوة تعاظم من البٌزنطً اإلمبراطور خشً المتوسط البحر فً المسلمٌن النتصارات نتٌجة     

 باإلضافة البحر، لهذا الشرقً الحوض فً البٌزنطً الوجود على مباشًرا خطًرا تشكل سوف والتً اإلسالمٌة،

 بها ٌقوم التً والبحرٌة، البرٌة الضخمة، االستعدادات أخبار مسامعه إلى ترامت كما القسطنطٌنٌة، تهدٌد إلى

 مهدها، فً النامٌة اإلسالمٌة القوة هذه بتحطٌم الموقف مواجهة من بد ال كان لذلك القسطنطٌنٌة، لغزو معاوٌة

 السفن، من ضخم أسطول بإعداد سفٌان أبً بن معاوٌة أمر المعادٌة، البٌزنطٌٌن بنواٌا عثمان علم وعندما

 وتشٌر لمهاجمتهم، بحرٌة،- برٌة حملة لتسٌٌر تمهًٌدا ضخم، بري حشد جانب إلى والعتاد الجنود، وٌحشد

 الحملة رأس على" م654/ هـ34" عام فً الشام أهل مع دمشق من خرج معاوٌة أن إلى المصادر رواٌات

 األسطول إلى وانضمت أرطؤة، أبً بن بسر بقٌادة طرابلس مٌناء من السفن نفسه الوقت فً وأبحرت البرٌة،

 باتجاه وانطلقا عكا، مدٌنة بساحل األسطوالن واجتمع سرح، أبً بن سعد بن هللا عبد بقٌادة مصر من القادم

  .ونٌف  سفٌنة مابتً اإلسالمً األسطول تعداد وبلغ الشمال،

 من تقترب اإلسالمٌة السفن كانت حٌن فً الصغرى، بآسٌا كبادوكٌا فً قٌصرٌة إلى بقواته معاوٌة وصل     

 من البٌزنطً اإلمبراطور خرج جهته ومن الصغرى، آلسٌا الجنوبً الساحل عند البٌزنطٌة، الدولة مٌاه

 منذ قط مثله للروم ٌجتمع لم" بحٌث وألف، خمسمابة بٌن سفنه عدد تراوح الذي أسطوله رأس على عاصمته

 . "اإلسالم كان

 عام تموز شهر/ هـ34 عام محرم شهر" فً فوٌنكس مٌناء عند لٌكٌا شاطا قرب األسطوالن والتقى     

 أن لهم سبق قد ٌكن ولم البٌزنطً، األسطول هالهم إذا لعدوهم، الغلبة تكون أن من المسلمون وخشً ،"م654



 بن أوس بن مالك وهو المسلمٌن، المقاتلٌن أحد عبر وقد كهذا، ضخم أسطول ضد بحرٌة معركة خاضوا

 مثلها رأٌنا ما مراكب إلى فنظرنا البحر، فً فالتقٌنا: "بقوله البٌزنطً األسطول ضخامة شاهد عندما الحدثان،

 الساحل، على القتال ٌكون أن علٌهم وعرضوا القتال، بدء قبل البٌزنطٌٌن مع اتصااًل  المسلمون أجرى ،"قط

 المسلمٌن إلى ونظرتهم جهة، من البحر فً القتالٌة بقدرتهم لثقتهم الماء فً القتال ففضلوا فالبحر، شاءوا وإن

 . أخرى جهة من البر، فً والقتال الجمال، ركوب ٌجٌدون بدو أنهم على

 لرمً دفعهم بؤن المسلمٌن إلنهاك ذكٌة، خطة بنفسه المعركة قاد الذي البٌزنطً اإلمبراطور ونفذ     

 فاضطر اإلسالمٌة، السفن من بسفنه االقتراب ٌحاول ولم ذخٌرتهم، نفدت حتى والقسً بالسهام، البٌزنطٌٌن

 على البٌزنطً اإلمبراطور اطمؤن المعركة أحداث من المرحلة هذه عند والحجارة، بالرماح بقذفهم المسلمون

 واحدة هجمة إلى إال ٌحتاجوا لن البٌزنطٌٌن وأن نصٌبه، من بات االنتصار أن وظن العسكري، وضعه سالمة

 نفدت عندما القتال خطة غٌروا المسلمٌن لكن ،"الروم غلبت: "قوله وردد اإلسالمً، األسطول ٌحطموا حتى

 السفن وقذفوا والخناجر، بالسٌوف متسلحٌن ظهورها على واصطفوا بعضها، إلى سفنهم فربطوا ذخٌرتهم،

 بذلك فحولوا قتال، مٌدان إلى السفن ظهور تحولت وبذلك إلٌهم، وجذبوها والكاللٌب بالخطاطٌف، البٌزنطٌة

 سٌر فً والمفاجا السرٌع التغٌٌر هذا وأمام البرٌة، المعارك إلى تكون ما أقرب معركة إلى البحرٌة المعركة

 بؤن حٌنبذ اإلمبراطور أٌقن بل االنتصار، عوامل على السٌطرة وفقدت البٌزنطٌة، القٌادة ارتبكت المعركة،

 القوة تضعضع المسلمون استغل النوع، هذا من قتال فً ثباًتا أكثر المسلمٌن أن واقع من بقواته ستحل الهزٌمة

 غٌر على ٌقاتلون" كانوا حٌث البٌزنطٌٌن صفوف فً بدت التً والفوضى البٌزنطٌة، للبحرٌة المٌدانٌة

 اإلمبراطور وأصٌب علٌهم، وانتصروا شدًٌدا، قتااًل  البٌزنطٌٌن وقاتلوا البٌزنطٌة، السفن إلى فوثبوا ،"صفوف

 . المعركة مكان من وفر بجراح،

 فً اشتركت التً السفن صواري عدد كثرة إلى األرجح على فتعود الصواري، بذات المعركة تسمٌة أما     

 . المعركة فٌه جرت الذي للمكان اسم الصواري ذات بؤن الطبري رواٌة من ٌستدل مما الرغم على المعركة،

 :الصواري ذات معركة نتائج

 .البرٌة الٌرموك معركة وبٌن بٌنها المإرخون وقارن النامٌة، البحرٌة المسلمٌن قوة االنتصار هذا أكد -

 نحو البٌزنطٌة- اإلسالمٌة العالقات حولت ألنها الوسٌط؛ التارٌخ فً الحاسمة المعارك من المعركة هذه تعد -

 العالم على المسلمون منه أطل الذي المدخل عدت إنها إذ المتوسط، للبحر الشرقً الحوض فً جدٌد اتجاه

 .المنطقة فً منافسة بحرٌة كقوة الوسٌط

 األراضً من المسلمٌن طرد فكرة عن األباطرة، من بعده جاء ومن قنسطانز، البٌزنطً اإلمبراطور تخلً -

 من الجنوبٌة الجبهة فً البٌزنطٌة األراضً عن الدفاع بتؤمٌن واالكتفاء المتوسط، البحر شرقً فً فتحوها التً

 .الصغرى آسٌا



 القلق، من دور فً فٌه دخلت وقت فً اإلسالمٌة الدولة البٌزنطٌة العسكرٌة الخطط فً التغٌٌر هذا أفاد -

 العسكرٌة العالقات الهدوء ساد حٌث ومعاوٌة، علً بٌن األهلٌة والحرب عثمان، مقتل بسبب الداخلً والنزاع

 .الجانبٌن بٌن

 اعتمادهم كان حٌث ومصر الشام، بالد فً مواقعهم الستعادة البٌزنطٌٌن فرص آخر المعركة هذه أضاعت -

  .البحري التفوق على

 عثمان ومقتل الكبرى الفتنة

 جدٌدة اجتماعٌة بٌبة نشوء إلى المفتوحة، األقطار فً المسلمٌن الفاتحٌن من األولى الموجة استقرار أدى     

 استقرار والبصرة، الكوفة وبخاصة اإلسالمٌة، المدن تخطٌط وجسد الفاتح، المجتمع شرابح مختلف فٌها تعٌش

 تدفق وساهم لالنتباه، مثٌر بشكل سٌطرتها وترسٌخ المفتوحة، األراضً فً الفتوح، عبء حملت التً القبابل

 النمو فً أخذت جدٌدة اجتماعٌة طبقة خلق فً الفتوح؛ نتٌجة واألمصار المدٌنة، فً الثروات وتكدٌس األموال،

 المقاتلٌن من تحوٌه بما األمصار فهناك االجتماعٌة، الحٌاة هٌكل تنظٌم إعادة الضروري من أضحى بحٌث

 دورها تتابع وعمالها، ووالتها مالها، بٌت مع المدٌنة فً المركزٌة السلطة أًٌضا وهناك للجهاد، المتفرغٌن

 . علٌها ٌنتصرون التً والشعوب ٌفتحونها، التً باألرض وعالقتهم المقاتلٌن، نشاط على كمشرفة الربٌس

 على آثاًرا ترك االجتماعٌة، الطبقات أٌدي فً الثروات وتكدٌس المال، بٌت على األموال تدفق أن والواقع     

 قلة ظل فً هناك إلى تنقل كانت حٌث فٌها وتركزت المدٌنة، على األموال تدفقت فقد الحٌاة، نواحً مختلف

 فً الضخمة التجمعات مع مقارنتهم ٌمكن ال الناس من آالف أو مبات، بضع سوى ٌطال ال فالعطاء النفقات،

ا تجبى كانت التً والعسكرٌة اإلدارٌة، النفقات فً تشارك تكن لم المدٌنة أن كما الشام، وبالد العراق ًٌ  فً محل

 القوة فتركزت العادٌٌن، المواطنٌن وحتى والتجار والقادة المقاتلٌن، إلى طرابقها الثروات وجدت كما األمصار،

 . والترف البذخ حٌاة إلى بعضهم ودفعت بها، باالستمتاع أصحابها فؤغرت األمصار، فً والعسكرٌة المالٌة

 وجمهور المدٌنة، فً الحكم بٌن مالءمة أكثر أخرى عالقات الجدٌدة الحٌاة هذه تفرز أن الطبٌعً من كان     

 ٌصطدم أن بد ال كان والسٌاسً، االجتماعً للتطور جدٌدة آفاًقا وتفتح المفرزة، التوجهات مع تتناسب القبابل

 وصالحٌات الخالفة وظٌفة وتحدٌد هٌكلٌة، إعادة واقع من السٌاسً القرار على وهٌمنتها المدٌنة سٌادة مع

 . ومنزلتها القبابل دور حساب على الخلٌفة

 علٌه، نقموها أشٌاء فً بعًضا بعضهم خطؤ حٌن وعثمان المعارضة، بٌن االختالف وقع ما أول أن وٌبدو     

 تعكس الظاهرة هذه أن والواضح، بعًضا بعضهم ٌخطا وال الفقه فً ٌختلفون ذلك قبل بعامة، المسلمون وكان

 قبل والمناقشات الخالفات إن إذ اإلسالمٌة، األمة تارٌخ فً إحداثها عثمان حاول التً الجدٌدة السٌاسٌة النوعٌة

 جمٌع قبل من علٌه متفق اجتماعً هٌكل وضمن مشترك، واحد إطار فً تحدث كانت الخالفة، ٌتسلم أن

 . اإلجرابٌة التنفٌذٌة القضاٌا فً أي فقط، الفقه فً تمثل األطراف،

 التوزٌعٌة، االجتماعٌة البنى على حافظت أنها من الرغم فعلى والمالٌة، اإلدارٌة عثمان سٌاسة أما     

 القضاٌا على حافظت وإن السٌاسً، النظام فً ربٌسٌة أموًرا مست أنها إال الفتوح، عن المنبثقة والتراتبٌة



 كانت جدٌدة قضاٌا وطرحت اإلسالمً، للمجتمع األساسً المشروع من والموقف الفتوح، مثل الجوهرٌة

 استقرار سٌاق فً تبلورت كما األمور، ترتٌب طرٌقة فً الخطاب بن عمر سٌاسة وخالفت للمناقشة، موضوًعا

 األمة قادة واختٌار الوالة وتعٌٌن المال، بٌت من الموقف مثل جوهرٌة، قضاٌا فارضة للفتوح األولى الموجة

ا حاًدا، نفاًشا أثار الذي األمر وغٌرها، ًٌ  نشوء التطور لهذا الحتمٌة النتٌجة كانت،  الصحابة كبار بٌن وعلن

 الفتنة، متاهة فً المسلمون وانزلق قبل، من اإلسالمٌة األمة تشهدها لم ظاهرة فً الخلٌفة ضد سٌاسٌة معارضة

 . الخلٌفة مقتل إلى أدت التً

 رد العام، الرأي لتعببة بها التذكٌر سٌجري والتً عثمان، إلى ستوجه التً االنتقادات من قسًما أن والواقع     

 الحد على العمل فً الخلٌفة تباطإ مع والسلطان بالنفوذ، واستثارهم الخالفة، مقدرات على األموٌٌن لهٌمنة فعل

ا، الصحابة وسط فً االنتقادات ظهرت وقد محاسبتهم، أو اندفاعهم، من ًٌ  المعنٌون بؤنهم شعروا الذٌن وهم مبدب

ا، ًٌ ا سٌاس ًٌ  األسرة تجاوزات تجاه البداٌة فً تكتموا أنهم إال اإلسالمٌة، األمة بمصٌر غٌرهم من أكثر ودٌن

 للقاتل وتشجًٌعا اإلسالم، لمبادئ وتجاوًزا خطٌرة، خطوة ٌعد القرار هذا أن كما عنها، الخلٌفة وسكوت األموٌة،

 أن أوصى عمر إن: "بقوله انفرد الٌعقوبً أن إلى اإلشارة مع ابنه، بمعاقبة عمر لرغبة ومخالفة جرٌمته، على

 النقسامهم نظرا القضٌة هذه بسبب عثمان على الحكم فً ٌتسرعوا لم هإالء أن إال" بالهرمزان هللا عبٌد ٌقاد

 ذلك أن إال بٌته، أهل فً حقه رعاٌة من ٌرونه كانوا ولما نفوسهم، فً الخطاب بن عمر لمكانة ثم تجاهها،

 الرغم على جدٌد، لخلٌفة جدٌدة سٌاسة أمام أنهم على واضًحا مإشًرا المسلمٌن وعامة الصحابة، جمهور أعطى

 . الخلفاء من سبقه من علٌه سار الذي نفسه النهج على ٌسٌر بؤنه المتكررة تؤكٌداته من

 لما" فٌها مشكوك الهرمزان إسالم حقٌقة إن إذ البناء، النقد أمام تثبت ال واهٌة المعارضٌن حجج أن والواقع     

 أسلم رجاًل  قتل الذي عمر بن هللا عبٌد عن مباشر غٌر دفاًعا ٌعنً الذي األمر ،"هللا إال إله ال: قال السٌف عضه

 ماله من القتلى دٌة بدفع الخلٌفة قرار إن ثم ،4جًدا كبًٌرا األمرٌن بٌن والفارق ذلك، قبل ولٌس طعنه أن بعد

 .عمر بن هللا عبٌد قتل رفضوا الذٌن المسلمٌن وجمهور الصحابة، مشاورة بعد ثم القتلى، ولً بوصفه الخاص،

 :األمصار في االنسياح للقرشيين السماح

 وقرًٌشا بعامة المسلمٌن الخطاب بن عمر علٌها ترك التً واالجتماعٌة السٌاسٌة، الظروف أن الواضح     

ا اتجاًها فرضت وقسوته، شدته واقع من بخاصة، ًٌ  القٌود وبفك باللٌن، القسوة هذه باستبدال ٌطالب قرش

 السلطة، إلى والوصول األموال، جمع على القرشٌٌن لحرص وذلك فرضه، الذي التقلٌد وإنهاء عنها، والحصار

 . الالحقة التطورات أثبتته ما وهو

 أهل خشً فقد قبل، من موجودة كانت بل جدٌدة، لٌست وقرٌش عمر، بٌن الحذرة العالقة هذه أن وٌبدو     

 ٌستخلف أن بكر، أبً بمرض سمعوا حٌن البلد، هذا فً استقروا الذٌن قرٌش من الناس وجوه وأعنً الشام،

 .األمر الستطالع رسواًل  فؤرسلوا خلعه، ٌرون وهو بصاحب لهم لٌس عمر ألن عمر؛

 من وذلك لألموال، القرشٌٌن وتكدٌس األمصار، فً قرٌش انتشار فً خاص رأي له كان عمر أن والواقع     

 المهاجرٌن على ضٌق لذلك اإلسالم، لظهور األولى األجواء عن هإالء ٌبعد سوف التطور هذا أن خالل



 بذل إلى القرشٌٌن دفع مما الفتوح، بثمار التنعم من ومنعهم المدٌنة، فً وحصرهم بعامة قرٌش وعلى بخاصة،

 فكان ذلك، فً نجحوا وقد عمر، لتفكٌر مغاٌر شخص الخالفة منصب إلى ٌصل كً وفاته بعد حثٌثة جهود

 التً الجدٌدة البٌبة واقع من االنفراج نحو النزوع استهدفت واجتماعٌة حٌاتٌة، سٌاسة انتهج الذي عثمان اختٌار

 . بها ومقروًنا القرشٌٌن، تطلعات مع متوافًقا والمتحرر المرن، نهجه كان ولهذا الفتوح، أفرزتها

ا تعدٌاًل  القضٌة تكن لم إذن      ًٌ  قدمه وقٌادي، سٌاسً نموذج قضٌة كانت بل عثمان، اجتهاد عن ناتًجا جزب

 اتجاهات مع الوثٌق باالرتباط وذلك القبابل، بسلوك ارتهانها فك ومحاولة الخالفة، وظٌفة صٌاغة إلعادة الخلٌفة

ا أوصلته التً اإلسالمٌة األمة داخل االجتماعً التطور ًٌ  . للخالفة عمل

 واتصلوا األمصار، فً فانتشروا ٌرٌدون، مكان أي إلى بالخروج الصحابة لكبار أذن عثمان ولً فلما     

 الضٌاع، امتالكهم خالل من األموال وكدسوا الثروات، وجمعوا الوطنٌٌن، البالد وبؤهل العسكرٌة، بالقوى

 النبً ساعدت دٌنٌة زعامات بوصفهم حولهم المسلمون والتف مترفهة، غنٌة طبقة وشكلوا القصور، وأشادوا

 مراكزهم، فعظمت وأعطٌات، هبات من أتباعهم على ٌضفونه كانوا بما عصابات ألنفسهم وأنشؤوا ونصرته،

 لهم لتكون صاحبه ٌد فً الخالفة تصٌر أن ٌتمنى منهم فرٌق كل أضحى حتى لهم والموالون أتباعهم وكثر

 . عنده الحظوة

 األراضً وبٌع تبادل، بحرٌة بموجبه سمح توجهاته مع ٌتوافق" م656/ هـ36" عام فً قراًرا عثمان واتخذ     

 لهم كان كالقادسٌة الكبرى المعارك فً شاركوا الذٌن المدٌنة أهل أن رأى أنه والواضح ،5شخصٌة بصورة

 لهم كانت ممن لهإالء أجاز فقد الحجاز، فً ٌقٌمون كانوا أنهم وبما المفتوحة، األراضً تلك من بنصٌب الحق

 من المدٌنة أهل بنصٌب بمقاٌضتها وحضرموت، والٌمن الحجاز، فً أي العربٌة، الجزٌرة شبه فً أرض

 حروب فً اشتراكهم مقابل لهإالء سٌكون وهكذا،  الفتوح من األسهم بٌع أجاز كما العراق فً الفًء أراضً

 من بداًل  العراق سواد فً أرض على آخرون سٌحصل وبالمقابل العربٌة، الجزٌرة فً تقع أراض الفتوح

 . المنطقتٌن بٌن الزراعٌة األرض قٌمة فارق مع مقاٌضتها، ٌرٌدون التً العربٌة الجزٌرة شبه فً ممتلكاتهم

 أي للقبابل العلٌا الكلمة كانت حٌث األمصار فً واألنصار المهاجرٌن، مواقع تعزٌز إلى عثمان هدف وقد     

 . الفتوح فً والسابقة والقدم الفضل، أهل أوضاع وتحسٌن أمالك، تثبٌت فً وطمح اإلسالم، فً للمتؤخرٌن

ا أدت والتبادل البٌع، من واسعة حركة جرت وهكذا      ًٌ  أٌدي فً األمصار فً واسعة أراض   تركٌز إلى عمل

 الذٌن أولبك حتى أو العربٌة، الجزٌرة فً شًٌبا ٌملكون كانوا الذٌن القبابل زعماء وبعض القرشٌٌن، من األغنٌاء

 عبء حمل الذي القبلً الجمهور من العامة من الكثٌر حساب على االستفادة هذه وتمت المال، ٌملكون كانوا

 . بسٌوفه الفتوح

 كما أمالكهم، إدارة أعباء خفف ألنه وموافقتهم؛ الصحابة، تؤٌٌد تنفٌذه قبل القى عثمان قرار أن والواقع     

 هذا تطبٌق نتٌجة سلبٌة نتابج أي فإن لذلك منها، انتقالهم دون وحال أمصارهم، فً اإلقامة على الناس شجع

 خالل باطراد نما الكبٌر الصحابة ممتلكات حجم إن آخر جانب ومن وحده، الخلٌفة إلى توجه ال أن ٌجب القرار

 فجوات خلق أنه أبرزها خطٌرة، نتابج أثار الخلٌفة به قام ما فإن ذلك، ومع عثمان، عهد سبقت التً األعوام



 وبٌن والقادسٌة، األٌام أله من القدامى المهاجرٌن بٌن الكوفة فً وتحدًٌدا بخاصة، األمصار فً كبٌرة اقتصادٌة

 خلق وقد وعواقبه، دوافعه إلى مشٌرة القرار لهذا الحًقا القبابل تنكر إلى أدى مما" الروادف" الجدد المهاجرٌن

 ٌخرج ألنه منه؛ المستفٌدون كرهه كما الفًء، من الصوافً وأراضً الخراج، أراضً وضعٌة بٌن تمًٌٌزا

 تقلص إلى أدى األراضً تبادل أن رأوا الذٌن أًٌضا األٌام أهل وكرهه منه، اإلفادة تمكن التباس من األمور

 على الكوفة أهل تمرد أسباب أحد وكان أراضٌهم، على االستٌالء برغبة القرشٌٌن واتهموا الصوافً، أراضً

 . "م654 -653/ هـ33" عام فً والتهم

 الفتوح أدت لقد األمصار، فً المسلمٌن أوضاع لتطورات الصابب لتقدٌره كنتٌجة هذه عثمان خطوة جاءت     

 والبصرة، الكوفة إلى وبالتحدٌد المفتوحة، األمصار إلى العربٌة الجزٌرة شبه من هابلة سكانٌة أعداد نزوح إلى

 أقلٌة تشكل أضحت التً والسابقة الفضل وأهل واألنصار، المهاجرٌن من اإلسالمٌة األمة نواة على وطغت

 هإالء، حساب على القبابل لصالح السٌاسً القوى مٌزان ٌمٌل أن ٌرفض وكان ذلك، عثمان أدرك وقد عددٌة،

 أموالهم تترسخ حتى مباشرة أٌدٌهم إلى الفًء بنقل القٌادٌة المراكز على سٌطرتهم وتقوٌة دعمهم، أراد لذلك

 قدماء إلى ملكٌتها ونقل الصوافً، بؤراضً والتصرف العثمانً، األقطاع دوافع جاءت هنا من وأمالكهم،

 أن الواضح ومن القبابل، على قرٌش لرباسة واألخالقً المالً، التكرٌس النظام، هذا فحوى كان المسلمٌن،

 والبصرة، الكوفة، فً األساسٌة مواقعها فً القبابل قبل من جدٌة معارضة دون تمر أن لها كان ما كهذه سٌاسة

 إعطاء على االعتراض إلى األمصار أهل دفع الغنابم تاردوا وزوال ،الفتوحات توقف أن والواضح، ومصر

 فً المسلمٌن، مال بوصفه المقاتلة من فٌه من على مصر كل وارد توزٌع إلى ودعوا فٌبهم، من المدٌنة أهل

 مصر وفود مطالبة فً ولعل وعماله، عثمان من بالشكوى فضجوا الدولة، مال أي هللا، مال ٌعده الخلٌفة حٌن

 قاتل لمن المال هذا فإنما عطاء، المدٌنة أهل ٌؤخذ أال نرٌد" ذلك على واضًحا دلٌاًل  المدٌنة فً استقرت التً

 . "وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول أصحاب من الشٌوخ ولهإالء علٌه،

 


