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 الثالثــــةالمحاضرة 

 نظام الخالفة في العصرين األموي والعباسي : 

 :الخالفة األموية 

بتنازل الحسن بن علي عن الخالفة إلى معاوية ابن أبي سفيان انتقلت الخالفة إلى بني أمية. وقد      

 األموي على فترتين: العصرانطوى 

: وهي الفترة التي تولى الخالفة فيها معاوية ابن أبي سفيان وابنه يزيد بن معاوية الفترة السفيانية -أ  

 هـ(. 64 - 41سنة ) 23وحفيده معاوية بن يزيد وقد امتدت 

الفترة المروانية:وهي الفترة التي انتقلت فيها الخالفة إلى مروان بن الحكم حتى عهد حفيده مروان بن  -ب 

 91هـ(. وفي خالل الفترتين ومدتهما 132 - 64سنة ) 68ني أمية, ومدتها محمد بن الحكم, آخر خلفاء ب

سنة وتسعة أشهر توالى أربعة عشر خليفة كان أعظمهم شأنا معاوية ابن أبي سفيان وعبد الملك بن مروان 

سنة( فالدولة  91سنة( من أصل ) 71والوليد بن عبد الملك وأخوه هشام بن عبد الملك وكانت مدة خالفتهم )

األموية كانت دولتهم, وفي عهدهم امتدت رقعتها من البحر األطلسي إلى حدود الصين, ثم أخذت شمس الخالفة 

بالغروب, بما شبت فيها من ثورات أضرمها الصراع على الخالفة وانتقاض على الحكم وثورات الخوارج وحروب 

 ى انتقال الخالفة إلى بني أمية النتائج التالية. أهلية أثارتها العصبية القبلية بين المضرية واليمنية. وقد ترتب عل
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 النتائج التي ترتبت على انتقال الخالفة إلى بني أمية :

نقل العاصمة من الكوفة إلى دمشق وكان علي ابن أبي طالب نقل العاصمة من المدينة إلى الكوفة وقد  -أ 

 أغضب نقل العاصمة إلى دمشق أهل الحجاز وأهل العراق.

خالفة إلى ملك موروث, ينتقل بعهد من الخليفة السابق إلى ابنه أو إلى اثنين أو أكثر من تحول ال -ب 

أوالده بالترتيب, كما فعل عبد الملك بن مروان حين عهد بالخالفة إلى ولديه الوليد وسليمان, إذ تبدلت صيغة 

ته على العمل بكتاب اهلل وسنة البيعة, فبعد أن كانت بيعة الخليفة في عهد الخلفاء الراشدين تقوم على مبايع

رسوله وتؤخذ ممن حضر المبايعة من أهل المدينة أصبحت تؤخذ من الرعية بحضور الخليفة في عاصمة الدولة 

)دمشق( وبحضور عماله في الواليات, وتشتمل على الحلف باهلل تعالى وبالطالق والعتاق وبكل محرجة اإليمان, 

ذا ما وذلك لتأكيدها والتحفظ من نقضها. و  كان الخليفة يأخذ البيعة لمن يعهد بالخالفة من أوالده من بعده, وا 

رفض أهل مدينة البيعة, فكانت تؤخذ بالقهر والغلبة كما فعل مسلم بن عقبة المري, حين أخذ البيعة ليزيد بن 

 هـ. 63معاوية من أهل المدينة سنة 

ة لبني هاشم, وقد تجمعت عصبيتهم في الشام انتقال سلطة الحكم إلى أقوى الجماعات القرشية المنافس -ج

منذ الفتح اإلسالمي والتقت مع قبيلة كلب اليمانية المتوطنة هناك قبل اإلسالم. وكان الخليفة , وتوطدت بالزواج 

فيها, فقد تزوج عثمان ابن عفان من نائلة بنت الفرافصة الكلبية وكان ابن عمه سعيد بن العاص قد تزوج من 

ا, ثم تزوج معاوية ابن أبي سفيان من ميسون بنت بحدل الكلبية فاستولدها ابنه يزيدا, وتزوج قبل أختها هند

مروان بن الحكم ليلى بنت زبان الكلبية واستولدها ابنه عبد العزيز, ثم تزوج قطية بنت بشر بن عامر الكلبية 

المصاهرة وشكلت الثقل السياسي الذي واستولدها ابنه بشرا, وبذلك ارتبطت القبائل الكلبية مع بني أمية برابطة 

 دعم الدولة األموية حتى أواخر عهدها. 
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نشوء عهد من االستقرار السياسي في الدولة اإلسالمية استمر حوالي ربع قرن, أتاح لها هضم  -د

أصبح نظام الخالفة  -الفتوحات التي تمت في عهد الخلفاء الراشدين وتنظيمها في إطار الحكم اإلسالمي. هـ

شبه شيء بالنظام الملكي أو القيصري, ومن ثم زادت الصفة الزمنية في الخالفة على الصفة الدينية. وأخذت أ

  .  الدولة بالنظام اإلداري والمالي الذي كان متبعا في الدولتين الفارسية والبيزنطية

 الخالفة العباسية : 

انتقلت الخالفة إلى بني العباس بعد نجاح الدعوة السرية التي أطلقها دعاتهم منذ بداية السنة المائة  

هـ, وفيها انكشف سر الدعوة التي كان ظاهرها الدعوة الختيار خليفة من بيت 132للهجرة في خراسان حتى سنة 

)الرضى من آل محمد(, إمعانا في  آل النبي صلى اهلل عليه وسلم يرضى عنه المسلمون, وكان يطلق عليها

الكتمان. ثم تبين أنها كانت تخفي الدعوة لبني العباس. وفي يوم الجمعة الثاني عشر من ربيع األول سنة 

هـ دخل الكوفة أبو العباس عبد اهلل بن محمد بن علي بن عبد اهلل بن عباس وبويع في مسجدها, وألقى 132

ي العباس في الخالفة, وجاء فيه مخاطبا إياهم: ).... وقد زدت في في أهل الكوفة خطابا, بين فيه حق بن

أعطياتكم مائة درهم فاستعدوا, فأنا السفاح المبيح, والثائر المبير(, فلقب بالسفاح. ومن ذلك اليوم طوي علم 

اهلل بني أمية األبيض وارتفع علم بني العباس األسود. وأخذ عما السفاح عبد اهلل وصالح ولدا علي بن عبد 

العباسي يطاردون بني أمية بعد هزيمة مروان بن محمد آخر خلفائهم والقبض عليه في )بوصير( بمصر وقتله, 

فنبشوا قبور بني أمية في دمشق وأحرقوا ما تبقى من رفاتها وغدروا بجمع كبير من بني أمية في فلسطين 

 دت نساؤهم حتى باتوا من السائلين . فقتلوهم على شاطئ نهر )فطرس( وتشتت من نجا منهم في اآلفاق, وتشر 
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 النتائج التي ترتبت على انتقال الحكم إلى بني العباس : 

نقل العاصمة من الشام إلى العراق وانتصار أهل العراق على أهل الشام بعد صراع دام أكثر من  -أوال 

 قرنين. 

 د والبحرية بالبصرة. انتقال النشاط التجاري إلى العراق, وربط التجارة البرية ببغدا -ثانيا 

يثار الموالي  -ثالثا  قيام صراع بين أشراف العرب وأشراف الموالي من الفرس على نيل مناصب الدولة, وا 

 بهذه المناصب.

اشتداد مقاومة الناقمين من العلويين والخوارج وتوالي ثوراتهم على الحكم العباسي, وانشغال الدولة  -رابعا  

 بقمعها مما أدى: 

إلى  -وهو موقف الدولة األموية  -توقف الفتوحات وتحول الدولة العباسية من موقف الهجوم  إلى -ا 

موقف الدفاع, واعتبار الحدود التي وصل إليها األمويون في فتوحاتهم, حدودا نهائية والوقوف عندها واالكتفاء 

 بالدفاع عنها.

عجز الدولة عن ضبط الحكم في الواليات اإلفريقية, مما اضطرها إلى السكوت واالعتراف بحالة راهنة  -ب  

قضت بانتزاع بعض األقاليم من سيادة الدولة, كما فعل عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك األموي 

هـ في 163مستقلة تحولت إلى خالفة سنة هـ وأقام فيها إمارة 138الملقب بالداخل, حين انتزع األندلس سنة 

قامته في المغرب 169عهد عبد الرحمن الناصر وكما فعل إدريس األول, بعد نجاته في وقعة )فخ( سنة  هـ, وا 

دولة علوية مستقلة, كذلك أدى اختالل األمور في المغرب األدنى )تونس( إلى تولية إبراهيم بن األغلب عليه 

دولة بني األغلب, لتحول دون امتداد دولة األدارسة نحو ل واقامتههـ, 184ة ومنحه االستقالل الذاتي سن

داريا عن دولة بني العباس, نشأت في إفريقية  لى جانب هذه الدول المستقلة التي انفصلت سياسيا وا  المشرق. وا 
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مارة الرستمية هـ, واإل155إمارات مستقلة كأمارة بني مدرار التي أنشأها في )سجلماسة( أبو القاسم سمغو سنة 

هـ, وكانت كال اإلمارتين تدينان بمذهب الخوارج. 160التي أنشأها عبد الرحمن بن رستم في )تاهرت( سنة 

تخصيص بعض الوالة بإقليم من أقاليم الدولة استقالال, مكافأة لهم لقيامهم بخدمة الدولة, كما فعل  -خامسا 

ارة مستقلة يتوارثها أبناؤه من بعده, وذلك مكافأة له المأمون بتخصيص طاهر بن الحسين بإقليم خراسان إم

 .للتغلب على أخيه األمين في حصاره لبغداد والفوز بقتله وحمل رأسه إليه

ضعف الخالفة العباسية وظهور السالطين أخذت قبضة الخالفة العباسية تضعف تدريجيًا وتتآكل عندما بدأ 

تغلغل األتراك والفرس في المجتمع العباسي. واضطربت األمور وتحول العالم اإلسالمي الفسيح والقوى إلى خالفة 

و من التقاتل والتناحر والعداوة. ففي بغداد هزيلة تلفظ أنفاسها األخيرة. ودويالت أخذت تظهر هنا وهناك في ج

كان الخليفة ألعوبة في يد األمراء األتراك ثم في أيدي بنى بويه الديلميين و السالجقة ولم يعد له سوى االسم. 

وانطلقت جحافل المغول و التتار تعربد في أرجاء األرض اإلسالمية وهى تكتسح في طريقها كل شيء. الناس 

وتنشر الموت والدمار والخراب في كل مكان. وقد كانت هجمات المغول شديدة الوطأة لدرجة أن  والمدن و الزروع

الكثيرين تصوروا وقتها أن اإلسالم قد انتهى وأن المسلمين قد أبيدوا. وحاصر هوالكو بغداد ثم اقتحمها جنده بعد 

فيها الخراب وأشعلوا فيها النار  استسالم الخليفة المستعصم باهلل تحت خدعة وزيره ابن العلقمي. وأشاعوا

وعرضوا سكانها على السيف وقتلوا الخليفة واثنين من أبنائه ثم انطلق هوالكو إلى شمال الشام ليفتك بحلب 

ويقتل أعدادا ال تحصى من أهلها. كما تعرض العالم اإلسالمي لهجمات ضارية وكاسحة من القوى المعادية 

تها الصليبية على الشام ومصر وبيت المقدس بعدما قتلوا مئات اآلالف المحيطة به حيث واصلت أوروبا حمال 

من المسلمين العزل وحرقوا المساجد والبيوت ونهبوا خيرات الناس. وكل هذه العوامل أدت إلى تفكك وانهيار 

يالت الخالفة العباسية. وفي السنين األخيرة التي كانت فيها الخالفة العباسية تلفظ أنفاسها, لم تكن الدو 

ن حرص أمراؤها على  اإلسالمية التي قامت على أنقاض الكثير من مناطق الخالفة العباسية تقيم وزنا للخليفة وا 
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الحصول على تفويض من الخليفة وهو التفويض الذي كانوا يحصلون عليه بالتهديد تارة وبالمال تارة أخرى. فلم 

يعتهم والدعاء لهم في المنابر, أما الحكام المباشرون يكن بذلك الخلفاء العباسيون سوى خلفاء باالسم وتتم ب

فهم الوالة األتراك, الذين أصبحوا فيما بعد سالطين مستقلين يتمتعون بحكم سياسي وعسكري مستقل. باإلضافة 

إلى ظهور بعض الدول الشيعية كالفاطمية في مصر وشمال إفريقيا الذي ساهم في إضعاف الخالفة العباسية 

 لمستقلة في الخالفة العباسية: ظهور الدول ا

 أعوام(. 805) 897 - 92دولة بني أمية في األندلس مع دول الطوائف: 

 عاما(. 113) 447 - 334دولة بني بويه:  

 عاما(. 154) 583 - 429دولة السالجقة في المشرق:  

 عاما(.  38) 508 - 470دولة السالجقة في الشام  

 عاما(. 237) 707 - 470دولة السالجقة في األناضول: 

 أعوام(. 309) 809 - 500الدولة األرتقية )في آمد وماردين(:  

 عاما(.  147) 617 - 470الدولة الخوارزمية في خوارزم  

 عاما(.  144) 660 - 516الدولة األتابكية )في الموصل(: 

 عاما(.  38) 579 - 541الدولة األتابكية )في الشام(: 

 عاما(. 82) 648 - 564الدولة األيوبية في مصر: 

 عاما(.  82) 661 - 579الدولة األيوبية في الشام  
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 عاما(.  144) 792 - 648دولة المماليك البحرية: 

 عاما(.  264) 923 - 659الخالفة العباسية في مصر: 

 عاما(.  92) 540 - 448دولة المرابطين بمراكش: 

 عاما(. 153) 668 - 515دولة الموحدين بفاس: 

 عاما(.  352) 977 - 625دولة بني حفص بتونس:  

 عاما(. 329) 962 - 633دولة بني زّيان بتلمسان: 

 ( عاما 239) 831 - 592دولة بني مرين بفاس:  

 

 

 : التالية  در والمراجع االمصتم اعداد هذه المحاضرة من  

 الطبري: تاريخ األمم والملوك -

 الماوردي : األحكام السلطانية  -

 ابن خلدون : المقدمة  -

 د.عبد العزيز الدوري: النظم اإلسالمية -

 د. اليوزبكي : دراسات في النظم العربية اإلسالمية  -

  السرجاني راغب د.  -

جالل خشيب :مسألة الخالفة اإلسالمية , مقاربات فكرية وسياسية مختلفة :  مقال على الشبكة  -
 https://www.noonpost.com/contentالعنكبوتية 

  https://www.hawaaworld.com/مراحل الخالفة اإلسالمية : مقال على الشبكة العنكبوتية : -

 

https://www.noonpost.com/content
https://www.hawaaworld.com/
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 رابعـــةالالمحاضرة 

 :الوزارة : نشأتها وتطورها في العصر العباسي 

ُتَعّد الوزارة من أوضح المؤسسات الراسخة في النظام اإلسالمي بعد الخالفة, وذلك ألن الخلفاء مهما 

كما يقول  –كانت مقدرتهم اإلدارية, وكفاءتهم السياسية فالبد لهم من معاونين ومساعدين, ألن السلطان 

ثقياًل فالبد له من االستعانة بأبناء جنسه, فالوزارة إذن "أم الخطط السلطانية  يحمل أمرًا –ابن خلدون 

والرتب الملوكية", والوزارة عند ابن خلدون مأخوذة من المؤازرة, أو من )الِوْزُر( وهو )الحمل الثقيل(, 

ؤرخين على أن وهناك شبه اتفاق بين الم .(فالوزير يحمل مع السلطان أوزاره وأثقاله )المعاونة المطلقة

الوزارة بمعناها االصطالحي لم توجد إال في عهد العباسيين, فقد كان الوزير في عهد العباسيين يعتبر رأس 

الجهاز اإلداري, وقمة هرمه, وأصبح يشرف على دواوين المال والرسائل والخاتم, ولذلك صار اسم الوزير 

 .جامًعا لخطتي السيف والقلم

مستحدثات اإلسالم, فقد عرفها بنو إسرائيل والفرس, والمقصود المساعدة ليست الوزارة من و 

والمعاونة واالستشارة. فقد عرفت لدى معظم الدول المنظمة, فان ملوك ما قبل اإلسالم في اليمن والحيرة 

صواب والزعيم ألنه زعيم ب -الراهن ألنه مرتهن بالتدبير.  -والشام كانوا يسمون من يؤازرهم أعباء الملك: 

 .والكامل ألنه المفروض فيه انه كامل الفضائل -والكافي ألنه يكفي الملك مهمات األمور.  -الرأي. 
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الحقيقة أن اآلراء حول نشوئها قد تعددت كثيرا فمن المؤرخين من يقول أنها   :في صدر اإلسالم

يشاور أصحابه في م( )صلى اهلل عليه وسلكان الرسول  )صلى اهلل عليه وسلم( اذنشأت في عهد الرسول 

األمور العامة والخاصة ويخص أبا بكر ببعض األمور حتى ان العرب الذين اختلطوا مع الروم والفرس قبل 

 العصرومنهم من قال أنها نشأت في  االسالم عرفوا االسم عنهم وكانوا يسمو أبا بكر وزير النبي. 

 الراشدي. 

  :الوزيراشتقاق كلمة     
: فقيل الكريم, القرآن من ايات بعض في وردت التي الكلمات معنى اشتقاق من جاء الوزير لفظ ان

 بمعنى هنا: والوزر ,(2: اية الشرح, سورة) ,((ِوْزَركَ  َعْنكَ  َوَوَضْعَنا: ))تعالى لقولة( الِوْزر)من ماخوذ انه

 . الدولة واثقال أعباء يحمل الوزير الن الثقل

 َربِّكَ  ِإَلى  *  َوَزرَ  اَل  َكاَل : ))تعالى لقوله والمعتصم الملجأ: بمعنى وهو( الَوَزر)من مأخوذ انه وقيل

 .ومعرفته وتدبيره رأية الى يلجأ الخليفة الن ,(12-11:آية القيامة سورة) ,((اْلُمْسَتَقر   َيْوَمِئذ  

 َوِزيرًا ِلي َواْجَعلْ : ))موسى لسان على تعالى كقولة الظهر: معنى وهو( االزر)من مشتقة انها وقيل 

 (.32-29: آيه طه, سورة) ,((َأْمِري ِفي َوَأْشِرْكهُ * َأْزِري ِبهِ  اْشُددْ * َأِخي َهاُرونَ * َأْهِلي ِمنْ 

 ثقلة يحمل الملك عون الوزير الن المعاونة وهي: المؤازرة من جاءت انها المؤرخين بعض ويرى

 .السياسة اعباء عنه ويحمل براية, ويعنية

 على يطلق وكان والقوة, الشده الفرس عند وهو الزور من واصله معرب فارسي الوزير لفظ ان وقيل

 ووزير رؤسائها رئيس او( الدولة عوال كبير) معناها( دار خرم برزك) الساسانيين الفرس عند الوزير

 رأيه الى الملك ويرجع امره يدبر من على( الملك وزير) اسم يطلقون والرومان اليونان كان كما. وزرائها
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 مساعدين بمثابة اللخميون فكان الحيرة امارة الى انتقلت الوزارة اصل ان المستشرقين بعض ويرى. وتدبيره

 من ويبدو. الملك بعد الثانية بالمرتبة يأتي بها القائم ووظيفة ,(الرديف)  يسمون وكانو الحكم في للفرس

 االمم عند موجود هم عما اختلف العباسي العصر في ووظيفةً  لفظاً  عرف كما الوزير مفهوم ان هذا خالل

 .االخرى

 ان ومع سابقاً  ذكرنا كما الكريم القرآن في وردت أذ ,(عربية)وزير لفظة ان ذكره سبق مما يتضح

 المصريين وقدماء اسرائيل بني عند عرفت وان االسالم في مستحدثة السياسي بمعناها انها اال قرآنية اللفظة

 .الفهلويي الفرس قبل

 : الوزارة نظام ةنشأ

 قدماء عند المنصب هذا عرف فقد االسالم قبل ما عصور في عرفت قديمة الوزير  وظيفة ان 

 الوزير, للقب مرادفا اعتباره ويمكن العزيز لقب يحمل( السالم عيل)يوسف فكان اسرائيل, وبني المصريين

 .داود بن لسليمان وزيرا برهنه بن آصف كان كما

 الملك اعباء في يوازرهم من على يطلقون والشام والحيرة اليمن في االسالم قبل العرب ملوك وكان

( الكافي)ايضاً  وسموه الراي بصواب زعيم النه ,(الزعيم) اسم عليه واطلقوا بالتدبير مرتهن النه ,(الراهن) ب

 هارون وكان. الفضائل كامل يكون ان يجب النه( الكامل) احياناً  ولقبوه االمور مهمات الملك يكفي النه

 َوِزيرًا ِلي َواْجَعلْ ))االية في جاء حيث الكريم القرآن في مرتين الكلمة وردت أذ( السالم عليهم) موسى وزير

 هنا وهي(. 32-29: آيه طه, سورة) ,((َأْمِري ِفي َوَأْشِرْكهُ * َأْزِري ِبهِ  اْشُددْ * َأِخي َهاُرونَ * َأْهِلي ِمنْ 

 في والمؤازرة المسؤولية في المشاركة على تدل انها اخر وبمعنى الوَزرَ  او الِوْزر وليس األزر من مشتقة

 .العمل
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 المعجم في الطبراني يذكر اذ والسالم الصالة عليه الرسول عصر في الوزير اصطالح واستعمل

 اهل من اثنين وزراء بأربعة ايدني اهلل ان: ))قال والسالم الصالة عليه رسول ان عباس ابن عن الكبير

 قال ثابت بن زيد ان للطبري رواية وفي((. وعمر بكر ابي االرض اهل من واثنين وميكائيل, جبريل السماء

 بمثابة كانوا الصحابة ان على المفهوم هذا ويدل( رسوله ووزراء اهلل انصار نحن) تميم بني خطباء الحد

 .ايضاً  وأعوانه والسالم الصالة عليه للرسول المستشارين

 مع مناقشاته في الوزير اصطالح( عنه اهلل رضي) الصديق بكر ابو استعمل الراشدي العصر وفي 

 بصورة الوزارة العصر هذا في ظهرت كما(. الوزراء وانتم االمراء نحن: )فقال السقيفة اجتماع في االنصار

 عليه) علي كان نمايب ,(عنه اهلل رضي) بكر البي وزير بمثابة( عنه اهلل رضي) عمر فكان مباشرة غير

 (.عنه اهلل رضي) الخطاب بن عمر للخليفة وزراء ,(عنه اهلل رضي) عثمان و( السالم

 من عددا استقدم ,(عنه اهلل رضي)  عفان بن عثمان الخليفة ان الحديد ابي ابن عند رواية وفي

 ونصحائي وزرائي وانكم ونصحاء وزراء امير لكل:)  قائال وشاورهم امية بني من معظمهم والعمال االمراء

 عليه)  طالب ابي بن علي يستعمل الكتاب نفس وفي. له الوزير بمثابة الحكم بن مروان فكان( ثقتي واهل

 عثمان مقتل عقب الخالفة الصحابة بعض عليه عرض ان بعد قال حيث المفهوم بنفس االصطالح(  السالم

 (.اميراً  لكم مني خير وزيراً  لكم فانا غيري التمسوا(. ) عنه اهلل رضي)

 االسالم تاريخ من المبكرة الفترة تلك في به يقصد كان االصطالح بان تشير الروايات هذه ولعل

 الحكم في الفعلية المشاركة الى االحيان بعض في تصل قد والعمل بالراي والمؤازرة المشاروة تتعدى ال معان

 قد او(  عنه اهلل رضي) الصديق بكر ابي ومناقشة ثابت بن زيد حديث وفي الكريم القرآن في ورد كما

 (.السالم عليه)طالب ابي بن علي االمام قول في ما الحكم في الفعلية المشاركة التتعدى
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 للخلفاء فكان العباسي العصر في عليها ظهرت التي بالصورة االموي بالعصر الوزارة تظهر ولم

( وسجالته ديوانة وصاحب الخليفة سر امين)  بمثابة الكاتب فكان للخلفاء الكتابة يتولون كتاب االمويين

 شؤون في الخليفة يعاون اذ , الوزير بمثابة وكان االموي العصر في الموظفين ابرز من الكاتب وكان

 .احيانا العباسي الوزير هددت التي االخطار من مأمن في كان ولذا سره ويحفظ الدولة

 والمساعدين المستشارين بمعنى العباسي العصر بدايات في( الوزراء) اصطالح ورود استمر وقد

 المهدي فقال: )لوزارئة المهدي مشاورة عن رواية ترد حيث الخليفة, صحابة من للدولة العامة السياسة في

 ( .التلطف من فيها عندكم وما هرمة ابن حاجة في تقولون ما لوزرائة

 يعني االوائل المؤرخون استعمله الذي المطلق المعنى بهذا( الوزراء) اصطالح بان االشارة من والبد 

 بها يستعين او يشاورها او الخليفة يستشيرها التي الصفوة او النخبة تلك وجود يعنيه ما اول اعتقادنا, في

 تحيط النخبة هذه كانت ولقد بالعمل ام بالراي المشاركة هذه اكانت سواء واالدارة السياسة امور تدبير في

 .القرار صنع في وتشاركة بالخليفة

 -: العباسي العصر في الوزارة

 فهو تقلده, من أول الخالل سلمة ابو وكان , العباسية للدولة االولى االيام في المنصب هذا ظهر

 واسعة, بسلطة مسؤولياته الخالل مارس ,(محمد آل وزير) بـ لقبوة ولقد ؛(عباسية خليفة ألول وزير أول)

 اعلنت أن فما الكوفة, في دعاتها كبار من فهو العباسية, الدعوة تنظيمات في المكين مركزة أياه خولها

 ودبر محمد, آل وزير وسموه , الرياسة اليه وسلموا) سلمة ابي على هـ132 سنة دعاتها دخل حتى الثورة

 جاوز وقد(. عليه وترد منه تنفذ والكتب بحضرته, الدواوين وصارت....  الهاشمية االمامة وأظهر االمر,
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 لخيانته, السفاح العباس ابو فقتله العلوين الى العباسيين من الخالفة بنقل غامر حتى سلطاته, الخالل

 . البرمكي خالد الى بمسؤولياته وعهد

 وقد. الدعوة في خطير ومركز جم, وأدب واسعة, بثقافة تمتعوا ممن الخالل كسلفة البرمكي, وخالد

 من تخوف البرمكي ان ويبدو. الخالل وزارة في الجند وديوان الخراج ديوان شؤون بإدارة له السفاح عهد

 وتحديد وضوح عدم الى يشير مما(. وزير يسمى وال الوزراء عمل يعمل) أن فطلب. الخالل مصير

 على االوقات بعض في أقتصر المنصور جعفر أبا أن ننسى وال ومسؤولياته, المنصب هذا صالحيات

 شؤون ادارة في وكفاءته شخصيتة قوة ولعل معينًا, وزيراً  له يكون ان دون الكتاب من طائفة استخدام

 . حجمها من بكثير أصغر الوزارة مكانه جعلت الدولة,

 حتى , واداري سياسي استقرار فترة الدولة شهدت,  هـ( 169_158) المهدي الخليفة عهد وفي

 بن معاوية منهم نذكر ومقدرة كفاية الوزراء افضل ظهر كما , الوزارة وعظمة الهيمنه زمانه في ظهرت

 الخالفة, حاصل له جمع ان بعد الخليفة ثقة نال قد وكان المهدي الخليفة استوزره من اول كان. يسار

 وشاية بسبب الوزارة اعتزل أن بعد هـ170 سنة توفى وقد به الخاصة االدارية القواعد وقرر الدواوين ورتب

 الموالي الكتاب كبار من وهو,  داود بن يعقوب تقلد المهدي الخليفة عهد وفي.  ونفوذه بمركزه اودت

 السعايات فزادت الناس, جميع على وقدمه الدواوين اليه وسلم كلها االمور إليه وفوض المهدي استوزه

 . السجن وأودعه المهدي نكبه حتى عليه

 البرامكة أسرة فيها وبرزت. أكثر الوزارة قواعد رسخت هـ(193_170) الرشيد الخليفة عهد وفي

 . الوزارة الى باإلضافة كلها الدولة دواوين اليه وكانت. اسرته أفراد من تقلدها من أول يحيى وكان
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 عن غافال يكن لم الذي الرشيد الخليفة نبه بشكل الدولة مقاليد على االسرة هذه هيمنت لقد

 عاماً  17 بعد الحكم عن فأزاحهم , وتسلطهم نفوذهم من الحد ضرورة الى بدقة, يراقبهم كان بل تصرفاتهم,

 . الدولة وكيان العباسيين ومصالح في يتنا استئشارا واالموال بالوظائف استئثارهم من

 , هـ(218_198) المأمون عصر ففي الرشيد, الخليفة عهد في تم قد الوزارة قواعد رسوخ كان واذا

 ذلك, ومعنى( الرياستين ذا) يلقب وكان مقاليدها, سهل بن الفضل تقلد ان بعد عظمتها, أوج الوزارة وصلت

 له اجتمع وزير وأول لقب, وزير أول وهو الوزارة, مع يؤمر الفضل وكان التدبير, ورياسة  الحرب رياسة

 اخاه واستوزر ومكانته مركزة عن المأمون نحاه وقد , البرامكة نهج ينهج كان ولكنه.  واالمارة اللقب

 بن الحسن يد على فتتلمذ , الكتاب طبقة من وهو , خالد ابي بن أحمد بعده استوزر كما سهل, بن الحسن

 .وزارته موظفي من وكان سهل,

 وتكامل , قواعدها وأستقرار الوزارة وظيفة ظهور في أساسية مرحلة االول, العباسي العصر يحتل 

 مؤسسة خاللها كانت , عديدة سنين خالل تطور بل مفاجئة بصورة يظهر لم هذا أن ومع , مقوماتها

 -: يأتي ما المميزات هذه اهم فكان , عديدة لتطورات عرضه الوزارة

 الى الميل عدم او التردد بعض ظهر وقد واضح, بشكل الوزارة وظيفة تستقر لم البداية في -1

 الوزارة نظام ان) الظاهرة هذه سبب ان ويبدو الكاتب, بوظيفة واكتفى سلطاته, تضخم من خوفا وزير اتخاذ

 (.تدريجيا وتحدد تطور ثم مبهما بدء

 ان يعني ال هذا ولكن كالبرامكة كبيرة أسر من ومنهم عدة, موالي الوزارة منصب تولى -2

 العباسية االدارة كانت النظم موضوع في ولكن. بهم تأثروا أنهم نعم الفرس من المنصب أقتسبوا العباسيين

 . االموية التنظيمات أثر في سائرة
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 المقدرة ذوي ومن الكتاب طبقة من كانوا جميعا انهم اال الموالي طبقة من كانوا الوزراء ان ومع -3

 . النطاق هذا في الكبيرة االدارية

 تجاوزا أن فكانوا , الخليفة لسلطة خاضعاً  يزال ال انه اال الدولة في كبير بنفوذ البعض تمتع لقد -4

 يمكن هذا ضوء وعلى. منصبة عن الوزير وتنحية لصالحها الموقف بحسم الخليفة سلطة تظهر سلطاتهم

 تكاملها مقومات امتلكت تجربة الوزاري, النظام تجربة دور يمثل كان االول, العباسي العصر ان نقرر ان

 . العباسيين تنظيمات أركان من واصبحت

 في اثرت.  سامراء الى بغداد من الدولة مركز نقل في , ه(227_218) باهلل المعتصم سياسة ان

 السلطات وانتقلت , أنفسهم الخلفاء على الترك تسلط ان بعد خاصة , الوزارة لمؤسسة التاريخي التطور

 من نفوذه ويستمد سلطاته يمارس الوزير ان ننسى وال.  االدارية المؤسسات من بدالً  الجيش الى الفعلية

 الوزير بقاء وصار قوتها, الوزارة فقدت , التركي التسلط أسر في الخليفة وقع فاذا نفسة, الخليفة  تفويض

 التسع السنوات فترة في تزول ان المؤسسة هذه كادت حتى. منه التركي الحرس بموقف منوطاً  منصبة في

 ه,(279_256) المعتمد الخليفة مجئ الى ه,(247_232) المتوكل الخليفة مقتل من هـ,(256_247)

 . الدولة شؤون الدارة الموفق اخوه تقدم الذي

 االشراف سلطة للوزير وصار الدولة, سياسة تسيير في أهميتها للوزارة رجعت( الموفق) عهد وفي

 في واالداريين الموظفين كبار وتعيين,  االقاليم من االموال واستحصل البالد مالية ادارة على المباشر

 .العسكريين القادة بعض اختيار في سلطاتهم وامتدت االقاليم, مختلف
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 تدهور(  هـــ334_324) االمراء أمير منصب ظهور وحتى(  هــ325_295) المقتدر عهد ومنذ 

 بأنقسامهم االدارية أالجهزة تسيير في والكتاب للوزراء السيء الدور فيه وزاد للدولة, السياسي الوضع

 .  وتخاصمهم

,  للخزينة المالية األوضاع تدهور رافقها معقدة سياسية لظروف اسيرة الوزارة مؤسسة اصبحت لقد

 معارضة ألسكان تذهب كانت النفقات هذه الدولة, نفقات زيادة بسبب إلنقاذه, المحاوالت كل افشلت تدهور

 حركة وخاصة للعباسيين المعارضة العسكرية والحركات الثورات إلخماد وتصرف وشغبهم والجند العسكريين

 .القرامطه

 وانصفت سياسة أحسن الدنيا ساس الذي عيسى بن كعلي عظام وزراء من تخلوا لم الفترة أن ومع 

 اصالحيات تنقذها أن من بكثير اعمق كان الدولة أسس ضعف ان اال والدواوين, الوزارة امر ودبر الرعية

 . الوزير هذا

 وضبط تسيير عن الدولة في االدارية االجهزة عجز نالحظ(  هــ334_324) االمراء أمرة حقبة وفي

 الدولة, نفقات دفع مقابل الوضع انقاذ على قادراً  رائق ابن أن خطأً  الراضي, الخليفة ظن وقد المالية االمور

 زاد رائق ابن جانب الى الجيش انضمام ان كما الدولة, مرافق كل في يده يطلق ان على الجند, رواتب ودفع

 النفوس ضعفاء وزارة تولية جانب الى تدبير وال حكم غير من االسم سوى للوزير يبق فلم سوءًا, الوضع

 .  كثيراً  الوظيفة هذه ضعف الى أدى مما والمكانة

 سنة بغداد الى البويهين دخول فبعد خاتمة أسوء على حصلت الوزارة فأن البويهي العصر وفي

 وزارة محلها وحلت البويهي, العهد في العباسيين وزارة ألغيت لقد الخالفة, احوال اضطربت ,(هـ334)

 . أنفسهم البويهيين االمراء
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 ألول واتخذوا الوزارة, بوظيفة أنفسهم وخصوا أموره يدير بكاتب العباسي الخليفة البويهيون وخص

 فسموا وزرائهم الى منحوها التي الفخمة االلقاب اغداق استحدثوا كما معًا, وزيرين استيزار ظاهرة مره

 (. الكفاءة وأوحد االوحد, والكافي الكفاءة, بكافي)  وزرائهم

 جنب الى االدارية مسؤولياته ممارسة الى الوزير عاد( هــ556_447) السلجوقي العصر وفي 

 ان الوزارتين, نظام انه السلجوقي, الوزير جانب الى الخليفة وزير السالجقة أبقى فقد العباسي, الخليفة

 بقاء وان خاصة الخليفة, وزير مع بالمقارنة السلجوقي الوزير تعاظم ترينا الوزيرين سلطة بين المقارنة

 ,(ه471)  سنة المقتدى الخليفة من طلب ملشكاة فالسلطان السالجقة, برضى رهناً  كان وظيفته في الثاني

 هذه خالل ونالحظ. له فاستجاب الملك نظام السلجوقي بالوزير عالقته لسوء الدولة فخر وزيره يعزل أن

 دوراً  لعب من ومنهم السالجقة, السالطين مع صراعها في الخالفة جانب الى وقفوا الوزراء اغلب ان الفترة

 وتهديد بغداد الى القدوم على سنجر السلطان عزم عندما صدقة بن علي بن الحسن كالوزير ذلك في بارزاً 

 جميع قطعن ال تحركت لئن واهلل)  صدقة ابن الوزير إلية كتب( ,  هــ529_512) باهلل المسترشد الخليفة

 (.فرسخين اليك سيرن ال فرسخاً  سرت ولئن عنه, واقطعك عنك, وراءك ما

 النفوذ من وتحررها العباسية الخالفة انتعاش عصر في الوزراء نظام وحيوية أهمية تزايدت

 اشتهر وقد ,(هــ622_575) اهلل لدين الناصر الخليفة عهد في خاصة ,(هــ656_556) في السلجوقي

 وكالة تشبه وهي الوزارة, في النيابة ظاهرة برزت العصر هذا وفي القصاب, احمد بن محمد وزرائه من

 من وقرباً  ارتباطاً  أكثر كان أنه اال الوزير من سلطة أقل كان الوزير نائب ان ومع العصر, هذا في الوزراء

 واستعراض البيعة, واخذ الدواوين, على كاألشراف عهدها سابق الى الوزير سلطان وارجعت الخليفة,

 . الوفود واستقبال الجيوش

 :الوزير صفات
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 ومؤهالته الوزير صفات عن( السلطانية االداب في الفخري) كتاب صاحب الطقطقي ابن وتحدث

 يناسب وشطر الملوك طباع يناسب شطر طبعة في يكون ان فيجب ورعيته الملك بين وسيط الوزير) بقولة,

 والكفاءة ماله, راس والصدق واالمانة والمحبة. القبول له يوجب بما الفريقين كال ليعامل العوام طباع

 مفضاال يكون ان يستغنى وال ضرورياته, من والحزم والدهاء والتيقظ والفطنة مهماته, من والشهامة

 والتمكن والوقار والحلم االمور, في والتثبت واالناة والرفق لسان, بكل شكوراً  وليكن االعناق, بذلك ليستميل

 مثمرا الحساب, صناعة في قويا والهندسة, التواريخ علم في خبيراً  يكون وان(. منه البد مما القول ونفاذ

 أكل في شرها وال غادرا وال حقودا وال حسودا يكون ان ينبغي وال صرفها, وجوه في مقتصدا االموال, الصناف

 .نكاح وال شرب وال

 : الوزارة أنواع

 من نوعين عن( الدينية توالواليا السلطانية األحكام)  كتابيهما في يعلى وابو الماوردي تحدث

 وزير او تفويض وزير يكون ان اليخلو الدولة وزير ان:ورد عندهمااذ ( تنفيذ) ووزارة( تفويض) وزارة الوزارة

 :كاالتي وهي يلزمه ووضعاً  يخصه حكماً  النوعين هذين من لكل فان تنفيذ

 اجتهادة على وامضاءها براية االمور تدبير اليه ويفوض االمام يستوزره الذي وهو: التفويض وزارة         

 شروط على زائد شرط الى فيها ويحتاج. وحده( النسب)اال االمامة شروط الوزارة هذه تقليد في ويعتبر

 الوزارة مدار لشرط هذا وعلى والخراج الحرب امري من اليه يوكل بما الكتابة اهل من يكون ان وهو االمامة

 المظالم في ينظر ان ويجوز الحكام يقلد وان بنفسه يحكم ان التفويض لوزير ويجوز. السياسة تنتظيم وبه

 حق من ذلك فان العهد والية: االول: اشياء ثالثة باستثناء يتواله من يقلد وان بنفسه الجهاد يتولى وان

 لالمام: والثالث للوزير, ذلك وليس االمامة من االمة يستعفي ان لالمام: والثاني للوزير, ذلك وليس االمام

 .االمام قلده من يعزل ان للوزير وليس الوزير قلده من يعزل ان
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 على مقصور فيها النظر الن اقل وشروطها التفويض وزارة من اضعف فحكمها: التنفيذ وزارة اما

 ما عنهم وينفذ امر ما عنه يؤدي والوالة الرعايا وبين االمام بين وسيط التنفيذ ووزير وتدبيره, االمام راي

 حدث من وتجدد مهام من ماورد عليه ويعرض الجيوش وتجهيز الوالة بتقليد ويخبر حكم ما ويمضي ذكر

 باسم الرأي في شورك فان لها مقلد وال بوال وليس االمور تنفيذ في معين فهو به يؤمر ما فيه ليعمل ملم

 الحكام يقلد او يحكم ان له يجوز وال. اشبه والسفارة الوساطة باسم كان فيه يشارك لم وان اخص الوزارة

 .عنه يؤدي ان: والثاني الخليفة, الى يؤدي ان: احدهما: امرين على النظر مقصور هو وانما

  :العصر العباسي األول الوزارة في

ي قول ابن الطقطقي " الوزارة لم أصبحت الوزارة زمن العباسيين ظاهرة ثابتة المعالم. وهذا يظهر ف

تستمد قواعدها وتقرر قوانينها إال في دولة بني العباس". وأول وزير في هذا العصر كان أبو سلمة الخالل 

 .الذي حصل على لقب وزير

فان الوزارة لم تتمهد قواعدها وتقرر قوانينها إال في الدولة العباسية وأصبحت كوظيفة رسمية في 

فأصبحت واضحة القواعد واستشارة أصحاب اآلراء الصائبة, ولهذا لما ملك العباسيين  الدولة العباسية

تقررت الوزارة وسمي الوزير وزيرا وكان قبل ذلك يسمى كاتبا أو مشيرا. وكان أول وزير زمن السفاح أبو 

ساللته من سلمى الخالل وفوض األمور إليه وسلم إليه الدواوين. ثم استوزر أبا الجهم وخالد بن برمك و 

 .بعده الذين عظم شأنهم واشتدت سطوتهم أيام هارون الرشيد

أما عن البداية الحقيقة الستخدام مصطلح الوزارة, فعندما نجحت الدعوة العباسية في خراسان, 

وتوجت معاركهم هناك بالنصر على األمويين, تقدم القادة العسكريون إلى الكوفة, وأظهروا أبو سلمة الخاّلل 

فص بن سليمان الهمداني )أحد دعاة بني العباس في بداية دولتهم( وسلموا إليه الرئاسة وسموه واسمه ح

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
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م( وزيرًا له, فشعر أبو  754 - 750هـ / 136 - 132"وزير آل محمد". ثم عينه أبو العباس السفاح ) 

أبو العباس, فشاع هذا سلمه بقوته وأراد أن تكون له الكلمة األولى في الدولة ليستبد باألمور, ولذلك قتله 

الموقف الخوف في نفوس المتطلعين إلى منصب الوزارة, وجعلهم يرضون بممارسة واجباتهم دون اتخاذ 

لقب وزير, فأصبحت مرتبة الوزارة مرتبة ثانوية ال تتعدى مصاحبة الخليفة في المناسبات العامة, والنظر في 

 .بعض الدواوين كديوان البريد واإلنشاء

م( يهابه العمال 775 - 754هـ/ 158 - 136ان الخليفة العباسي الثاني أبو جعفر المنصور )وك        

والوزراء ويخافون محاسبته لهم, كما أنه لم يتردد في التخلص من وزيره أبو أيوب المورياني حيث كان 

 بن يخدعه. وفي عهد المهدي الذي جلس على كرسي الخالفة بعد وفاة المنصور, فوض إلى عبيد اهلل

يسار تدبير المملكة, وَسلم إليه الدواوين, وسماه أًخا في اهلل ووزيرًا. وكان لشخصية هذا الوزير ظهور أبهة 

 .الوزارة, كما علت مكانته, فأخذ أعدائه يوغرون صدر الخليفة عليه حتى أزال نعمته وسلطانه ثم سجنه

 – 786هـ/ 191 – 170د هارون الرشيد )وقد وصلت الوزارة إلى أوج مجدها وقمة سلطانها في عه      

م(, فقبل خالفته كان الهادي يريد عزله عن والية العهد, ولكن يحيى بن خالد البرمكي تمكن من إقناع 806

الهادي بعدم فعل ذلك, فكان الرشيد يشعر بأنه مدين ليحيى بوصوله للخالفة, ففوض إليه تدبير شئون 

"قد قلدتك أمر الرعية وأخرجته من عنقي إليك, فاحكم في ذلك بما ترى من الدولة دون الرجوع إليه قائاًل له: 

 ."الصواب واستعمل َمْن رأيت واعزل َمْن رأيت, وأمض األمور على ما ترى

وقد أثبت يحيى كفاءته, كما تغلغل النفوذ البرمكي في شتى إدارات الدولة: السياسية والحربية             

حاجًبا له, وقسم  -أخا يحيى –د على البرامكة اعتماًدا تاًما, فجعل محمد بن خالد واإلدارية, واعتمد الرشي

والية أقاليم الدولة فجعل الفضل والًيا على القسم الشرقي, وجعفر والًيا على المغرب. إال أن الرشيد على 

ديه, وأنه لم الرغم من أنه هو الذي مكن لهم وأعطاهم النفوذ, شعر أنهم يعملون على سلب السلطة من ي

هـ 176يعد له من الخالفة إال مجرد االسم فقط, ففزع لهذه الحال التي وصلت إليها األمور, فأصدر سنة 
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يداعهما السجن,  قرارات حاسمة أنهت النفوذ البرمكي, حيث أمر بقتل جعفر, والقبض على يحيى والفضل وا 

ومن  .يد الوزارة إلى الفضل بن الربيعومصادرة أموالهم, ومنع الناس من الحديث عنهم, ثم أسند الرش

 :على ما وصل اليه نفوذ البرامكة في الخالفة العباسية  األمثلة

 -. بلغ نفوذ الوزير في عهد الرشيد غايته, فقد أخذ يحيى بن خالد البرمكي وزيرا له وقال له: 1 

بيدك الحل والعقد في إدارة  -أعطاه خاتمه الخاص.  -اعزل وعين من أردت.  -سلمتك أمر الرعية. 

 الدولة. 

لحكم وسيطروا على قبض البراكمة على ازمة ا -. أ( ثم خلف يحيى جعفر في الوزارة ففي عهده: 2

كان هارون الرشيد يطلب البسيط من  -وشاركوا الخليفة في الحكم وغلبوه.  -الدخل والخرج وبيت المال. 

 المال فال يصل إليه اال عن طريق البراكمة. 

ب( الحادثة الثانية تدل على مدى نفوذ جعفر هي ان رجال من اقرباء الرشيد طلب من جعفر ثالث 

وتعيين ابنه والي على إحدى  -أن يزوج ابنه من ابنة الخليفة.  -نه مبلغ من المال. ان يسد ع -حوائج: 

 .جرى الرشيد واعلمه في اليوم التالي بمالواليات وقد نفذ جعفر هذه األمور في الحال دون استشارة ا

كان من المتوقع بعد تجربة الرشيد والبرامكة )نكبة البرامكة( أن تستقر األوضاع وتتحدد  

تصاصات الوزير فال ينازع الخليفة في سلطته, ولكن التجربة تكررت ثانيًة في الصراع بين األمين اخ

والمأمون, حيث استغل بعض الفرس من ذوي الطموح الفرصة وانضموا لجانب المأمون, وتزعمت هذا 

ى خُلصت االتجاه أسرة بني سهل برئاسة الفضل والحسن ابني سهل اللذان جمعا الفرس حول المأمون حت

له الخالفة, فما لبث المأمون أن اتخذ الفضل بن سهل وزيرًا له, وكتب له قائاًل: "وقد جعلت لك مرتبة َمْن 

يقول في كل شيء فيسمع منه". ومن َثَم أخذ الفضل يستأثر بكل شيء دون المأمون حتى منعه من التعرف 
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لجأ إلى القرارات االنفعالية كما فعل الرشيد, على أخبار الدولة, ولكن المأمون عالج األمور بحكمة, ولم ي

فتخلص من الفضل بن سهل وهو في طريقه إلى بغداد, ثم جعل أخاه الحسن بن سهل وزيرًا, ثم عزله 

 .فقضى بذلك على نفوذ أسرة بني سهل نهائًيا

وقد تدهورت أحوال الوزارة بعد المأمون, ولم يعد للوزراء أي سلطان, فانحطت مرتبتهم, وطمع في         

الوصول إليها غير األكفاء, فكان أول وزراء المعتصم عامًيا "ال علم عنده وال معرفة", فنظرة واحدة لسلسلة 

هم كفاءة ومقدرة الوزراء وزراء القرن الثالث الهجري تؤكد أن معظم الوزراء في هذا القرن لم تكن ل

السابقين. وقد حرص الخلفاء العباسيون طوال وجودهم في بغداد على أن يكون لهم وزراء يتولون شئونهم, 

ولكنها كانت وزارة شكلية ال تتعدى القيام بالنظر في ممتلكات الخليفة, وبعض األعمال الدينية التي ظلت 

وبذلك لم يعد للوزارة العباسية سلطات تنفيذية, وليس معنى  تابعة لسلطته كتعيين القضاة وأئمة المساجد,

 .هذا أن الوزارة قد انتهت كنظام من الحياة السياسية اإلسالمية, بل المقصود أنها انتهت كنظام مركزي

  :العصر العباسي الثاني الوزارة في

تتناسب سلطة الوزير في هذا العصر تناسبا عكسيا مع النفوذ العسكريين فكلما زادت سيطرة القادة 

وتقلص نفوذهم, كما ارتبطت سلطة الوزير  العسكريين واتسع نفوذهم في اإلدارة كلما نقصت سلطة الوزير

 :1بمدى قوة وضعف الخليفة. 

. مما زاد ضعف الوزارة في العصر ظهور وظيفة أمير األمراء التي استحدثها الخليفة الراضي إذ 

 عين أميرا في منصب جديد وفوض إليه تدبير المملكة وبذلك علت مكانتة على حساب مكانة ومرتبة الوزير.

هـ  أهم سنة في تاريخ الوزارة ففي هذا الوقت دخل بنو بويه بغداد وتحكم 334ة . كانت سن2 

أمراؤهم بالسلطة وصاروا يعينون الوزراء وغيرهم من العمال, فصارت الوزارة من جهتهم واألعمال إليهم, وقد 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
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لى سقوط هيبة أحدث البويهيون تعديال في نظام الوزارة فاتخذ أحد أمرائهم وزيرين في أن واحد. مما يدل ع

 .الوزارة في عهدهم هو ضربهم لوزرائهم

 :وقد عانت الوزارة من سياسيتين

أ. التضمينات: بسبب عجز خزينة الدولة اضطر معه الوزراء إلى تعين شخص ما في منصب أو 

إقليم على أن يضمن للخزينة مبلغ من المال. وبمرور الزمن أصبحت التضمينات تستغل للحصول على 

 حكومية ووصل األمر إلى أن كان هنالك أشخاصا عرضوا أموالهم مقابل شراء منصب الوزير.المناصب ال

ب( المصادرات: أي االستيالء على أموال الوزراء وكتابهم بعد إقصاء الوزيرعن منصبه, حتى أن  

ى: الوزير كان يفهم تسلمه لمنصب انه ستصادر أمواله عند عزله عن منصبه. ويعود سبب هذه السياسة إل

أو حتى بهدف االنتقام  -الحاجة إلى إخماد الثورات.  -فراغ بيت المال لعدم تدفق الواردات من الواليات.  -

 إلسراف الطبقة العسكرية والبالط.  -الشخصي من الوزراء. 

. وظلت سلطة ونفوذ الوزير على ما هي من الضعف حتى زمن السالجقة حين ظهرت وظيفة 3

 .ل بيك السلجوقي التي قضت على ما للوزارة من نفوذ متبقسلطان التي حازها طغرلا

 تلخيص العوامل التي أثرت على الوزير في هذا العصر:

 . مدى ارتباط الوزير بالمحاور والتكتالت في الدولة.1 

 . قوة الخليفة وضعفه.2 
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ارية التي كان . األزمات المالية واإلد4. نوعية العالقة بينه وبين الحاشية والحريم في البالط. 3 

. االضطرابات والفتن السياسية 6.موقف قادة الجيش من الوزير. 5عليه أن يواجهها في فترة استيزاره. 

 .التي شهدها عهده وطبيعة معالجته لها

 :أنواع الوزارة: انقسمت الوزارة في عهد العباسيين إلى قسمين

يفوض إليه النظر في أمور الدولة وزارة التفويض: وهي ان يعهد الخليفة بالوزارة إلى رجل  -1

والتصرف في شؤونها دون الرجوع إليه. ولكن يطلعه على ما قد يقرره فيما بعد ولم يبقى للخليفة بعد ذلك 

 .برمك -برمك. ومثاال على وزارة التفويض هي وزارة آل -وسلطة عزل من يوليهم آل -والية العهد.  -اال: 

فيها مهمة الوزير تنفيذ اوامر الخليفة وعدم التصرف بشؤون وزارة التنفيذ: وهي التي تكون  -2

الدولة من تلقاء نفسه بل كان يعرض أمور الدولة على الخليفة ويتلقى اوامره فيها. صالحيات وزير التنفيذ: 

ولم يكن بهذا سوى واسطة بين الخليفة والوالة ورعيته في شؤون الدولة. ينفذ ما يأمره به الخليفة وينقل ما 

 .تمع إليه من الناس والوالة في شؤون الدولةاس

 :شروط الوزارة المطلوبة بمنصب وزارة التفويض وغير مطلوبة بمنصب وزارة التنفيذ

 الحرية: ان يعمل من منطلق حر وان ال يكون عبدا. -1

 . االسالم: ان يكون مسلما فلم يحق لغير المسلمين تقلد هذا المنصب مثل أهل ذمه.2 

الحكام الشرعية والدين االسالمي: عالم بالدين االسالمي: السنة القران وهذا منطلق ان . العلم با3 

 المسلم عليه التقيد بالشرعيه االسالمية.
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. المعرفة بامرى الحرب والخراج: أي المعرفة بجبي األموال وله خبرة بادارة بيت المال من 4 

 .لحرب ومحنك سياسي ومدبر للجيشمصروفات ومدخوالت بيت المال وتسيير الجيوش ويجهزها ل

 صالحيات وزاره التفويض: 

مباشرة الحكم في المظالم يعطي قرارته وينهي فيها القضايا فهو إذا القاضي للنظر في تظلمات   -1

 الرعية والشكاوي.

االنفراد بتفويض الواله أي يولي الموظفين ويعزلهم دون الرجوع للخليفة ويعين الوالة وكبار  -2

 لدولة والموظفين.رجال ا

له ويقود الجيوش بنفسه  تسير الجيوش وتدبير الحروب يتولى مسألة الجهاد والتحضير -3 

التصرف بامور بيت المال يقبض ما يستحق له ويدفع ما يجب فيه, أي يعرف  -4  ويجهزها.

 بشؤون بيت المال. كل هذه الصالحيات ليست موجودة في وزارة التنفيذ.

وزيرالتفويض في سلطاته كالخليفة يوجه سياسة الدولة ويولي الموظفين ويعزلهم ويجبي تلخيص:  

 .األموال وينفقها يسير الجيوش ويجهزها, ويجلس للمظالم ويفصل فيها متى يشاء

 لكن على الوزير أن يطلع الخليفة على جميع أعماله ومنها:

تى ال يكون في استبداده بها كانه ( أن يطلع الخليفة على جميع أعماله من تدبير وتقليد ح1

 خليفة.

 ( للخليفة عزل الوزير وأبطال أعماله متى شاء. 2 

 ( ليس له أن يعزل من قلده الخليفة وللخليفة أن يعزل من قلده الوزير.3
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وحده الحق في ان يستعفي من الخالفة وان يعهد إلى من يريد بالخالفة من بعده  ة( للخليف4 

 .كوليس للوزير شيء بذل

 :الوزارة خالل عصر التسلط االجنبي

أزداد نفوذ الوزراء خالل العصر العباسي الثاني لضعف الخلفاء واعتماد قواد العسكر على الوزراء        

 .  لتسير أمور الدولة نتيجة عجزهم االداري وقلة خبرتهم في السياسة والحكم

وقد بلغ التهافت على الوزارة في هذا العصر إلى حد التنافس في دفع الرشاوي والهبات لقادة العسكر       

في سامراء من اجل تولي منصب الوزارة , ومن أبرز وزراء هذا العصر علي بن عيسى وحامد بن العباس 

ت مهمة الوزير في وابن مقلة , وأصبحت الوزارة في اواخر هذا العصر نكبة على من يتوالها أذ انحصر 

أشباع أمير االمراء في الحصول على االموال , وكثيرًا ما صودر الوزراء وعذبوا وقتلوا لعجزهم عن الوفاء 

 .بمطالب قادة العسكر

أسترد منصب الوزارة مكانته في ظل البويهيين إذ حرصوا على اختيار وزرائهم من أصحاب المكانة العلمية 

 . وزراء هذا العصر أبن العميد والصاحب اسماعيل بن عباد والمقدرة االدارية ومن أشهر

 :  أما في العصر السلجوقي

فقد تعاظم نفوذ الوزراء الى حد التدخل في اختيار السالطين , ومن ابرز وزراء هذا العصر نظام  

كشاه , الملك الذي أوتي قدرة سياسية وادارية كانت وراء عظمة دولة السالجقة في عهد الب ارسالن ومل

 . كذلك برز الوزير ابن هبيرة الذي عرف بالعلم وبراعته في تدبير امور الدولة
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 : الوزارة في عهد الدولة الفاطمية والمماليك

أما في الدولة الفاطمية فقد تعاظم نفوذ الخلفاء الفاطميين االوائل على حساب الوزراء الذين كانوا 

اضفاء الرسوم الجديدة على منصب الوزارة إذ قسموها إلى نوعين اشبه بوزارة تنفيذ وقد تفنن الفاطميون في 

وزارة السيف , ووزارة القلم , ومن يتولى المنصبين عرف بذي الرياستين , وحين ضعف خلفاء العصر 

الفاطمي الثاني برز نفوذ الوزراء حتى أطلق على هذا العصر أسم عصر الوزراء العظام ومن أشهرهم بدر 

بنه االفضل , وليس ادل من تطاول وزراء العصر الفاطمي الثاني من أن بعظهم كان يجمع الدين الجمالي وا

الخراج لنفسه وتدخل البعض االخر في تقليد الخلفاء وعزلهم , وجدير بالذكر ان وزراء من اهل الذمة تولوا 

منصب اخر  وفي عهد المماليك ضعف منصب الوزير البتكار منصب نائب السلطان كما ظهر المنصب هذا

 . ناظر الخاصة الذي قضى على الوزارة في النهاية
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 :الوزارة في الغرب االسالمي واالندلس

أما في الغرب االسالمي فقد عرف المنصب في بالد المغرب منذ ظهور الدول المستقلة وبلغ أوجه 

المنصب أصبح وفي االندلس سمي الوزير في البداية بالحاجب لكن هذا . في ظل المرابطين والموحدين

يقصد به رئيس الوزراء أما الوزراء فقد كلفوا بمهام محددة هي مهام الكتاب في المشرق , وفي ظل أمراء 

الطوائف صار اسم الوزير يطلق على كل من يجالس االمراء أما من ينوب عن االمير فقد عرف بذي 

  .الوزارتين , وقد تولى اليهود منصب الوزارة في هذا العصر

 

 المصادر والمراجع تم اعداد هذه المحاضرة من      

 الطبري: تاريخ األمم والملوك -

 الماوردي : األحكام السلطانية  -

 ابن خلدون : المقدمة  -

 د.عبد العزيز الدوري: النظم اإلسالمية -

 د. اليوزبكي : دراسات في النظم العربية اإلسالمية  -

مقال على الشبكة  -اإلسالمية.. النشأة والتطورالوزارة في الدولة : . أشرف صالح محمد د   -     -

 https://pulpit.alwatanvoice.com/              0العنكبوتية 
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