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  ABSTRACT    

The mandate of the Covenant is one of the important things that affected the Umayyad state, 

and was among the reasons that led to its fall. The passion of sonship controlled the 

successors of the sons of illiteracy, so they sought to change the crown prince even if he was 

the brother of the caliph, in order to appoint their children, as happened with the caliph 

Hisham bin Abd Al-Malik(105-125 AH/724-743 AD) who wanted to depose his crown 

Prince Al-Waleed bin Yazid bin abd Al-Malik to appoint one of his sons, and he tried to 

pressure al-Walid in various ways to do so, and this had a role in crystallizing the personality 

of al-Walid, who was described as poiytheist, The positions of Al-Walid differed according 

to the interests, as some supported it and others stood against it, the light that led to the third 

sedition and the emergence of conflict in the Umayyad family and the collapse of this state. 
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 عيد الوليد بن يزيد بن عبد الممك ةمن والي ةلمواقف المختمفا
 فقمك المواتورد فعل الوليد تجاه م( 744-705/ى86-126)

 
 *د. يسرى صالح االبراىيم

   
 (2020 / 7 / 11قبل لمنشر في  . 1112/  11/  1تاريخ اإليداع )

 

 ممّخص  
 

ثرت عمى الدولة األموية, وكانت من ضمن األسباب التي ميدت لسقوطيا, فعاطفة أمور اليامة التي تعدُّ والية العيد من األ
ذلك كانوا يسعون لتغيير ولي العيد حتى لو كان أخ الخميفة, من أجل تعيين أوالدىم, كانت تسيطر عمى خمفاء بني أمية, البنوة 

م( الذي أراد خمع ولي عيده الوليد بن يزيد بن عبد 743-724ى/125-105عبد الممك)كما حدث مع الخميفة ىشام بن 
دور في بمورة شخصية الوليد   ليذا كان وليد بشتى السبل من أجل ذلك,الممك لتعيين أحد أبنائو, وحاول الضغط عمى ال

ه البعض اآلخر, األمر الذي أدى الذي وِصف بالخميع, واختمفت المواقف منو تبعًا لممصالح, إذ أيده البعض ووقف ضد
                                        إلى الصراع في األسرة األموية وانييار ىذه الدولة.

                
 -مسممة بن عبد الممك -ىشام بن عبد الممك -الخالفة األموية –م انتقا-مؤيد-معارض-ىشام-الوليد :مفتاحيةالكممات ال

                                                                                     األمويون.                                                                        
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 مقدمة:                                                                   
كانت والية العيد مسألة غاية في األىمية في العصر األموي, فمنذ العصر الراشدي لم توجد صيغة أو دستور لضبطيا,   

, العيد حتى ولو كان أخيووخمع ولي  أبنائيماألمر الذي أدى إلى الفتن والثورات ألن معظم الخمفاء أرادوا حصر الخالفة في 
, لكن معاوية بن يزيد وتعيين ابنو معاوية لوالية العيداوىذا ما فعمو ىشام بن عبد الممك الذي سعى لخمع ابن أخيو الوليد 

ولغ في بما بٌ قل األمر إلى ابنو اآلخر مسممة, مستغالً صفات الميو التي كان يتصف بيا الوليد والتي ر نمات في حياة أبيو ف
ذا صح مجون الوليد فربما كان لعمو ىشام وضغوطو دور في تأزم وضع الوليد باإلضافة إلى الظروف التي نشأ  وصفيا, وا 
فييا الوليد وعمى إثر موقف ىشام انقسمت الدولة بين مؤيد ومعارض لخمع الوليد ولكل طرف أسبابو وغاياتو وىذه الضغوط 

ل المعارضون لو جبية ام عندما أصبح خميفة فانتقم من كل من عارضو عمى طريقتو إلى أن شكّ رت عند الوليد رغبة االنتقفجّ 
 بزعامة يزيد بن عبد الممك وقتموه.

 
 أىمية البحث وأىدافو:      

م( حسب ما تذكر المصادر كان الىيًا منشغاًل 724-720ى/ 105-101نشأ الوليد في بيئة والده يزيد بن عبد الممك)  
واختار لوالية عيده  أخاه ىشام ألن ابنو كان صغيرًا عمى أن يخمفو من بعده, وظيرت عمى الوليد بوادر الميو  بممذاتو,
ول والية العيد في العيد األموي ودراسة الفتنة الثالثة وعيد ىشام والوليد إال أن حوعمى الرغم من كثرة الدراسات  ,ونوالمج

نشأ بيا الوليد والضغوط الممارسة من قبل عمو ىشام ومواقف القوم من رغبة ىشام تسميط الضوء عمى المعطيات والبيئة التي 
 في خمع ابن أخيو لم تناقش  بما يكفي.   

تأتي أىمية البحث وأىدافو في التعرف عمى الكثير من الحقائق التاريخية من خالل معرفة من أيد ىشام في خمع الوليد   
ي وصف بخميع بني أمية وتبرير ذكل طرف من ذلك, باإلضافة إلى معرفة خفايا تصرفات الوليد ال بابمن عارضو وما اسو 

بعض تصرفاتو حيث تعرضو لضغوط عمو ىشام وتأثير محيطو والمعارضين لو والعزلة التي عاشيا, ليبتعد عن عمو وعن 
نتيت بو, وبالتالي كانت اإلسفين الذي ٌدق في نعش انتقاداتو لو وربما كان لذلك األثر الكبير في النياية المأساوية التي ا

 الدولة األموية .
 

 منيجية البحث: 
جمع المادة العممية من مختمف المصادر والمراجع, ومقاربة المعمومات من أجل الوصول قدر اإلمكان إلى حقيقة تاريخية   

المعالجة الموضوعية القائمة عمى التحميل والتعميل في موضوع البحث, مع االلتزام بقواعد المنيجية التاريخية القائمة عمى 
 والتوثيق.
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 عبد الممك:يزيد بن نسب الوليد بن  -
م وأمو ىي أم الحجاج بنت 705ى/86يعود نسبو إلى مروان بن الحكم األموي وُيكنى الوليد بأبي العباس وكانت والدتو في دمشق سنة 

 .(1)ليزيد بن عبد الممك فأنجبت لو الوليد بن يزيدابنتو زوج عمى صنعاء ف إذ كان محمد ىذا والياً  أخو الحجاج الثقفي , محمد بن يوسف الثقفي
 صفات الوليد الجسدية: -
وطي أنو كان من أجمل الناس وأشعرىم ير السكذ, ويهالشيب شعر  وجسيمًا, طويل القامة خطّ  ضاً أبي ماً كان الوليد جميل الشكل وسي  

 اً كر أنو كان أكمل بني أمية أدبتذوىناك مصادر  (3)وشجعانيم  رفائيميان بني أمية وظتطباطبا أنو كان من فكر ابن ذ, وي (2)وأشدىم
 د. يزيفي شخصية الوليد بن  توفرتأي أن صفات الجمال والفطنة  (4)داً اضاأل جوَ فيم بالمغة والحديث وكان مرفوأع وفصاحةً 

 صفات الوليد النفسية:
البيئة والظروف التي يل عمى ىذه الصفات البد من تحم فأن كان فتى, ومن أجل التعر  ذمن صفات سيئة لموليدكر معظم المصادر تذ  

ت لو, أم أن ىذه ىي شخصيتو؟ وىل باألمر مبالغة االحالة التي اتصف بيا فيل ىناك مبرر  تمكفييا الوليد والتي أوصمتو إلى عاش 
 في وضعو؟

بأنو  ف, لذلك سيتم البحث في تمك العوامل, فالوليد وصِ الفةاتو االنتقامية بعد توليو الخصرفت سة شخصية الوليد تتطمب فيماإن در   
لمخمر  طو وفسقو, كما اشتير بشربو المفر كر مجونذىي الروايات التي ت ةير ثبالميو والمجون, وك ذاً ء رغباتو الحسية مأخو اسان ينجر ور نإ

فتحوا وخاب تاسو  اآلية ن عمىقرآوفتح ال ةات مر ذم حيث شرب حتى سكر ين الكر آبل وصل بو المنكر إلى اإلساءة لمقر  (5)وبالتموط
  :(7)يقول  بالسيام وىو اً فمزق المصحف ضرب  (6)نيدعكل جبار 

       أتوعٌد كل جبار عنيْد    ىا أنا ذاك جبار عنيد                                                                           
 فقل لو مزقني الوليدْ     إذا جئَت ربَك يوم حشرٍ          

 اً ب وحمل كالبانين وبالشر مغتشاغل بال (م ٖٗٚ/ى  116) ةف عمى الحج في سناوعندما كمفو عمو الخميفة ىشام بن عبد الممك اإلشر  
 كر اليعقوبي أن الوليد فكر بنصب بيت فوق الكعبة ليجمسذكما و   (8)في صناديق وأمر مولى لو فحج بالناس

 
 

 ي، دارو ، تحقيق محب الدين أبي سعيد العمر خ مدينة دمشقيتار م(  1175/ ى571ابن عساكر)الحافظ أبو القاسم عمي بن الحسن، ت(1) 

محي الدين  ، تحقيق محمدخ الخمفاءيتار م( 1505ى /٩٥٥و السيوطي) عبد الرحمن بن أبي بكر ت ٦٥٣ص،٣٦، ج٥٩٩١الفكر، دمشق، 
                                                                                                                                                               .250ص، ٥٩٩٣، ٥ث العربي، بيروت، طاعبد الحميد، دار إحياء التر 

 .٠١٢، ص خ الخمفاءيتار السيوطي، ( 2)
                .   ٥٦، دار صادر، بيروت، د.ت، صلدول اإلسالميةوا الفخري في اآلداب السمطانيةم، ٩٦٦ى /٦٠٠الطقطقي محمد بن عمي  (3)

 تد، معارف،ل، دار ا٦سال، طنليفي بروف ٢، تصحيح إ شينسب قر م( ٣ 50ى /٠٦٣) أبو عبد اهلل المصعب بن عبد اهلل تزبيريمصعب ال(4)
 ٢٥٣٠-٥٣٣، ص

، ٥ط ، بيروت،العربيتحقيق عمر عبد السالم التدمري، دار الكتاب ، اإلسالم يختار م( ٥٦٤٠ى /٠٤٣)شمس الدين محمد بن أحمد ت ذىبيال (5)
 ٢251 ص، خ الخمفاءيتار ، والسيوطي، ٠٩٤، صى ٥٤٢-٥٠٥، حوادث سنة ٥٩٣٣

 .        15آن الكريم، سورة ابراىيم، اآلية القر  (6)
العربي،  ثاتدقيق يوسف البقاعي، دار إحياء التر  ،ىب ومعادن الجوىرذج الو مر م( 957ى ٦٤٣المسعودي) أبو الحسن عمي بن الحسين ت (7) 

، تحقيق أبو الفداء عبد اهلل خاريالكامل في التم( ٥٠٦٠ى /٣٦٢ير) عمي بن محمد الشيباني تثبن ال ا، و 155، ص٦، د.ت، ج٥بيروت، ط
، تقديم خميل مردم بك، مطبوعات المجمع دزيديوان الوليد بن ي،وف.جبرالي، ٤٣٣،ص٤، ج٥٩٩١، ٠الكتب العممية، بيروت، طالقاضي، دار 

 ٢٦٩ ص،٥٩٦٠ون، زيد، دمشق، مطبعة ابن العربيالعممي 
دار ابن  المنعم، الخالفة االموية،ياشمي، عبد ال، و ٠٩٤ت، ص٢معارف، القاىر، دال، دار تجديد في الشعر المويوال التطور، ضيف قيشو  (8)
 ٢٦٩٥،ص٠٢٢٠، ٥ت، طبيرو ، زمح
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ولما حان موعد صالة الجمعة  مل مع إحدى الجواريثرب حتى شأن  ةات مر ذبل وصل بو األمر  (1)فييا ويشرب الخمر
من فداحة تصرفاتو ومن انحاللو, ُيذىل تبع ألخبار الوليد ت. والم (2)بالناس فمبست ثيابو وصمت بالمسممينأقسم أن تصمي ىي 

نيين والندماء غالم ةات الجنون في حضر تصرف خاصة بو فييا خمر, وكان يتصرف فييا بركة ومن تمك التصرفات أنو ىيأ
ما حدث معو فيقول: )) ..  دويروي عطر  (3)ني عطردغالمدينة ليحضر إليو الم والخدم, فبعد استخالفو كتب إلى عاممو في

لرجل فييا سباحة, فو اهلل , لكنيا يدور اةممموءة خمر وليست بالكبير  بركة عميو وىو جالس في قصر عمى شفيردخمت أُ ف
يا أبا ىارون,  اً ر المؤمنين, قال: كنت إليك مشتاق! قمت : نعم يا أمي : أعطردي أسمم عميو حتى قال كنما تر 
                                 :                                                                                                                            فغنيني

   إذ ال يالئم شكميا شكمي        زلغبجانب ال لُ ىي الحمو           
سو بالبركة, فنيل منيا ورمى نف دقال: فغنيتو إياه, واهلل ما أتممتو حتى شق حمة وشي كانت عميو ال أدري كم قيمتيا, فتجر 

الحمة وانصرفت. ولما  جع وغطي, فأخذتُ طفأض اً منيا وىو كالميت سكر  وُأخِرج ناً ناً بيّ نقصا تأنيا قد نقص بينتمنيا حتى ت
 كان اليوم الثاني أرسل بطمبي, فغنيتو :

 قمبي من الوجد رحي قفمجالس تش     ب عمري ىكذا لم أنل بياأيذى           
ت يكالم رجخأُ ت فئافكة فنيل منيا أكثر من اليوم الر الب ثم ألقى نفسو في اً شي عميو كانت تممع بالذىب التماعفشق حمة و 

فيم ىنا, أو ما ييم لمخمر لكن ما يُ  شربووواضح المبالغة في مسألة  (4)((تفوألقي وغطي فنام, فأخذت الحمة وانصر  اً سكر 
فيو, حتى مبالغ د كانت خالعتو وليوه اليالعامة عن الول ةفالنظر  ذاً إ, عمى الوليد اً بحث ىو ذاك المجون الذي كان واضحال

في حين ينفي البعض اآلخر  (5ي الذي اتيمو بعبادة تمثال ماني ر كأبي العالء المع أنو اتيم بالكفر والزندقة من قبل البعض
ندقة, نعم اشتير بالخمر وبالتموط وخرجوا ز ر وال فد كيولم يصح عن الول” بقولو:  -الكفرأي -ومنيم الذىبي ىذه التيمة 

 .(6)عميو لذلك 
يو د بأنو شبيرف بميوه وقيل عن يز الذي عُ  م(724-720/ى105-101)ممكلبن عبد ا يدالوليد في بيئة أبيو يز  نشألقد   
يشبيو بالميو د بن معاوية الذي كان يجده ألمو عاتكة بنت يز م (683-680/ى64-60 )بن معاويةد يد األول أي يز ييز 

 الفةمن مشايخ دمشق عندما ولي الخ عين رجالً ببن عبد الممك والد الوليد أنو أشيد ًار د يويذكر عن يز  (7)واالستيتار بالسمطة
 بيما  مائو في أحضان جارتين لو وىامتير بار وىو الذي اشتُ  (8)عقابالخمفاء حساب وال عمى  ليحمفوا لو أنو ليس

 

 
 ٢٦٦،ص٠، دار صادر بيروت، د.ت، جخ اليعقوبيريتام( ٩٢/هى ٠٩٠اليعقوبي)أحمد بن اسحاق أبو يعقوب بن جعفر العباسي ت (1)

، ٠٢٢٣ ،٦وبكر عباس، دار صادر، بيروت، طىيم السعافين ابر ق ا، تحقيالغانيم( ٩٠٣ى /٦١٣عمي بن الحسين ت جأبو الفر  )لصفيانيا(2)
                                                                                                                                                                                                                                       .٦٣، ص٠م
يغني  ، كاننعةل قباء كان حسن الغناء وجيد الصزكنى أبا ىارون وكان ينعطرد: مولى النصار ثم مولى بني عمرو بن عوف، مدني ي   (3)

 (4)              .٦٢٣،ص٦، ج٥٩٠٩، ة، طبعة دار الكتب المصرة، القاىر الغانييد، الصفياني، الرش دولة بني أمية وبقي إلى أيام ركأد جاالً ارت
                                                                                                                                                                     .٦٢٣،ص٦، ج٥٩٠٩، ة، القاىر ية، طبعة دار الكتب المصر الغانيالصفياني، 

، ٩ط ،ة، القاىر رفدار المعا، تحقيق عائشة عبد الرحمن، نغفرارسالة الم( ٥٢١٠ى /٤٤٩)أحمد بن عبد اهلل التنوخي تري أبو العالء المع (5)
                                                                                                                                                                                                                                                             .٤٤١-٤٤٦لزناديق، صاو الذندقة فصل 

                                                                                                                                                                                                         .٠٩٤، صى ٥٤٢-٥٠٥دث سنة ا، حو خ اإلسالميتار الذىبي،  (6)

                                                                     .٥٥٠، ص٠، ...٠المكتب اإلسالمي، بيروت، ط خ اإلسالمي) العيد الموي(ريالتاشاكر، محمود،  (7)
 .٥٤١، ص٥٩٩٦، ٠، طرة، سينا لمنشر، القاىالخالفة اإلسالميةالعشماوي، محمد سعيد،  (8

 



 4242 Tishreen University Journal. Arts and Humanities Series( 2( العدد )24اآلداب والعموم اإلنسانية المجمد ) .مجمة جامعة تشرين 

 

journal.tishreen.edu.sy                                                   Print ISSN: 2079-3049  , Online ISSN:2663-4244 

16 

 الحكم,لديو في أمر السمطة واألصح ترك ليا أمور  مفضمةحبابة ال شركما اً بالحكم, ال بل ر حبابة وسالمة تاركاً وراءه أمور 
: بك, فقالت  وأستمتع اً يم معك أيامقفاستخمفيو أل الناً ونصبت لذلك موالي ف يَ إل دك عمى ما ور خمفتومن ذلك قولو ليا: قد است

رت بو فقال موطال عميو ىجرىا احتال حتى  ةمجمسيا, فمما أصبح وقت الظيير من  جعمييا وخر و, فغضب لتفإني قد عز 
ناء حبابة إلى حد الجنون غد يطرب لييز كان بل  (1)وواله وىو ال يدري عزل موالهف قد استعممتو, قول :ت تو وىيلليا: قد عز 

بل أصبح يزيد  (2)قال: إليك لى من تدع الناسا  ير؟ فقالت لو : و نين لي أن أطذأتأبعد غنائيا وقال ليا:  ةفقد شق حمة مر 
رب وصاح طُ ف اً معبد* فمما حضر غناه لحن ينغإلى الم ةات مر ذأمام ندمائو وخدمو, ومن ذلك أنو أرسل  اً قصاور  اً ميرج

 عد فداك أمي وأبي فأعاد, فاستخفوعميو مثل قولو األول, فأعاد ثم قال لو: أ دأحسنت واهلل أعد فداك أمي وأبي, فأعاد فر 
 شياً مغ رَ يدور كما يدور الصبيان حتى خ يزلمعو ولم  نر فعمن كما أفعل وجعل يدور ويدا اريوب وقال لجو ثطرب حتى و ال

الخالعة والمجون عن والده  ثات قيل بأن الوليد ور تصرفونتيجة ىذه ال (3)و وحمموهواريقعن فوقو, فأقامو الخدم وجو عميو و 
, صالحة تربيةولده  يربيتحفزه ل وةاألبىذه ىي صفات األب الحاضن لولده, لكن وميما بمغت صفات األب فعاطفة  دييز 

ىذا ت حول أخالق اسيم عبد الصمد بن عبد األعمى, وىناك عدة إشار أب وعمى ر من مؤد كثرلذلك جعل يزيد البنو الوليد أ
رجمة عبد الصمد ىذا نرى توفي  (4)معو في الميو مو مجون فكان يغوي الوليد ويتالءنو كان فيأالمؤدب أو المعمم, إذ يقال ب
د بعين التمر عندما أتم فتحيا عام يمن سبايا خالد بن الول ةبن ذىل بن شيبان وجده أبو عمر  ةأن نسبو ينتيي إلى بني مر 

أخذه شرحبيل بن حسنة, فنشأ ابنو عبد األعمى والد المؤدب عبد الصمد في المدينة في أجواء  اً م وكان مسيحيٖٗٙ/ىٖٔ
عبد العزيز  لثت مع بعض األمويين مالقاأشعار العرب وكانت لو عوروى بعض األحاديث وتعمم  قرآنفاضمة فحفظ ال ةأسر 

لعبد األعمى ثالثة  وكان(5)بن مروانا زيزقر في مصر مع عبد العتما اسبوابنو عمر ور   م705-647/ى86-27بن مروان
 ةفي األسر  اً فمكنو ىذا أن يصبح معمم اً ومحدث اً بصدده, فنشأ نشأة جادة وكان عالمم عبد الصمد الذي نحن رىأوالد أصغ

عمى ًا ليد ويبدو تأثير عبد الصمد واضحالو  تربيةفكمفو يزيد الثاني ب (6)ميالدالثامن لم ةاألموية في بداية القرن الثاني لميجر 
ا كم (7)ض من ىزل وحماسة ومجونامختمف األغر  رياصة الشعر واألنساب ولو ديوان شعع في األدب وخر الوليد حيث ب

 .  (8)البمغاء من اً يذكر ابن النديم بأنو كان فصيح
 

 
                                                                                                            .٦٥٥، ص 15ص، ٥٩١٩، تحقيق عبد السالم ىارون، مطبعة دار الكتب المصرة، الغانيالصفياني،  (1)

 8ج،٥،٥٩٩٣دار الفكر بيروت،ط اض زركمي،ي،تحقيق سييل زكار ور  أنساب الشرف م(٣٩٠ى /٠٠٩أحمد بن يحيى ت)البالذري (2)
، ٥٩٩٦، ٥، دار خضر، بيروت، طش، تحقيق عبد اهلل دىيأخبار مكة م(٣٣٣ى/275أبو عبد اهلل محمد بن اسحق ت)، و الفاكيي259،ص
 .٥٥٢، ص٤،ج٥٩٣٣، ٥، دار الكب العممية، بيروت، طلمموكاخ الرسل و يتار  م(٩٠٠ى /٦٥٢ر تيبن جر امحمد ) ي، والطبر ٥٤٠،ص٦ج
د يوكان من أحسن الناس غناء ومات في عسكر الوليد ابن يز  ا مولى معاوية بن أبي سفيان،مبر معبد: ابن وىب مولى العاص المخزومي و * 

                         .وما بعدىا ٦٣، ص٥ج،1952 ة،ي،دار الكتب المصر  الغانيم(، الصفياني، ٠٤٦ه/٥٠٣ )في سنة
                                                                                                                                           .٠٦، ص٠ج ٥٩١٠، يةدار الكتب المصر ، طبعة الغانيالصفياني، (3) 
                .٠٩٤-٠٩٦،صيو التطور والتجديد في الشعر الم،وضيف، شوقي،  ٤٣٠، ص٤،جتاريخالكامل في الابن الثير، (4)
                                                                                                                                 .٠٣-٠، صو٥٩٠٣، رةلمطباعة والنشر، القاى ف، مؤسسة المعار زيدالوليد بن يعطوان، حسين، (5) 

                                                                                                                                                       .٣٤،ص٥٩٠٢، دار الكتاب الجديد، بيروت، معجم بني أميةالمنجد، صالح الدين،  (6)

                                      . ٤٦-٤٠،ص٥٩٣٩، دار الجيل بيروت، في العصر الموي اءالشعر والشعر عطوان، حسين، (7)
 ٥٦٤، ص٥٩٠٣، دار المعرفة، بيروت، الفيرست م(995/ى385 ج تر محمد بن اسحق أبو الف)ابن النديم (8)
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وىنا وأمام ىذا التناقض في شخصية ىذا المؤدب فالبد أن عبد فتأثر عبد الصمد واضح في الوليد في المنحى اإليجابي  إذاً 
ية األدب والشعر والبالغة لكنو ربما يكون قد ساير الوليد في مجونو ليكسبو من وليد من ناحالصمد كان من المؤثرين في ال

الوحيد لموليد بل كان ىناك معممان آخران يكن المؤدب  ىذا باإلضافة إلى أن عبد الصمد لمبالتعميم , السموكأجل تغيير ذلك 
مساحق السممي وىو مجيول  الناس وأشعرىم والثاني يزيد بن أبي أفصحالبصري والذي ٌيقال بأنو كان  ىما أبو دخيمة التميمي

معو أي بعمر يمكن  الفةسنة عندما استمم والده الخ ةأو ثالثة عشر  رةإحدى عش هباإلضافة إلى ذلك كان عمر ( 1)الشخصية
وىو كان بحاجة إلى أب يوجيو  نين,غوالم اريبالممذات ومصاحبة الجو  غمساً والده من أىإغواءه ممن حولو وخاصة إذا ر 

ويونس * ائشةني ابن عغتأثير بطانة والده فكان يقصده المتوجييًا سميمًا بل الذي حدث أن الوليد وقع تحت 
, اللبيئة المشجعة عمى الميو واالنحالوليد حيث ال نشأ إذا في ىذا الجو .وغيرىم من المفنين والالىين* ريضغوال*تبالكا

ا مدمنين ء كانو المخمر يمكن أن ينصب في خانة الكفر واإللحاد إذ كثر من الخمفاء واألمر  ربوورغم ذلك ال يمكن القول بأن ش
 ةسر األيموا بالكفر والزندقة, فيذه التيمة يمكن إرجاعيا إلى أساس سياسي سمطوي وتنافسي داخل تَ ولم يعمى الخمر والميو 

 األموية.
 المعارضين لوالية عيد الوليد: واقفم 
ن الوليد بن عبد الممك خميفة أوصى بوالية العيد ألخيو ىشام بن عبد اتممك ومن بعده البنو الوليد أل يدصبح يز أعندما   

  اهللا ولية أخيو وكان يقول:"تفندم عمى  ه, ولم يمت يزيد إال وابنو في الخامسة عشر من عمر اً ر غيسبق وذكرنا كان صكما 
وبداية  حسب العيد. الفةم فباشر ىشام الخٖٕٚ/ه105 الخميفة يزيد في عام توفي (2)بيني وبينك" اً بيني وبين من جعل ىشام

                                                                                                                                                                                              المواقف مع الخميفة ىشام :
                                                                                                                                                                      : الممك ىشام بن عبد قفمو  - ٥

الرصافة  ري قصث كان في جوار عمو فيح, و كانت ىادئة لم يعكر صفوىا شيءيبدو أن السنوات األولى لموليد في عيد عم
أم ألن ىشام   ؟ات الوليدفىل بسبب تصر  ييرغء ىذا التاة األسباب الحقيقية ور رفثم انقمب ىشام فجأة عمى ابن أخيو دون مع

ال تمك الصفات لموليد, فاألمر غط عمى الوليد من أجل ذلك مستغكان يرغب في نقل والية العيد إلى أحد أوالده ؟ فأرد الض
د أي إصالحو كي يتييأ لوالية العيد ؟ ييير سموك الولغير موقفو رغبة منو في تغء تايشام ىل كان ور غير مفيوم بالنسبة ل

 رجم يندٕٗٚى /116و عن والية العيد؟ وتوليتو لمحج سنة زلي الفسق إلظيار مجونو كي يبرر عركو فتد السخرية منو و اأم أر 
ه من يرى المسممون في مكة ولي العيد الذي كما مر ذكر  ربما أرسمو كيمفي سياق ىذا الموقف من ىشام غير الواضح ف

ير والية العيد ويجعميا غيالقول بأن ىشام كان ينوي ت ويمكن( 3)الميو من مظاىروغير ذلك  نين معوغوالم لمكالب ابوطحاص

 

                                                                                                                                                                                                                         .٩٣-٩٣ص، الوليد ةسير عطوان، حسين،  (1) 
م( ٠٥٣ى/100في سنة ) اتني فقط وامتاز بالصوت الحسن، مغضرب عمى آلة بل ي*ابن عائشة: اسمو محمد مجيول الب ولم يكن ي

                                                                                                                                                            وما بعدىا. ٠٢٦،ص،2،ج٥٩٠٣، يةالصفياني، الغاني، ، طبعة دار الكتب المصر 
    .٠٢٠، صالفيرستولة العباسية. ولو كتب عديدة، ابن النديم، درك الدني بن سميمان ويكنى أبا سميمان من أىل فارس أغيعرف بيونس الم *
م( ٠٥٣ى/95اليمن سنة) ة كان تمميذ ابن سرج، مات فيربيعصاحبة عمر بن أبي  يااسمو عبد الممك مولى لمثر  بربري:  غريضال *

الثقافة  وزارة، ناء العربيالغخ يمن تار وما بعدىا، و الجندي، أحمد،  ٦١٩،ص  ٠ج ٥٩٠٣ة، ي، طبعة دار الكتب المصر الغاني الصفياني،
                                                                                                                                                                                                         .٤٠-٦٣،ص٥٩٣٣دمشق، 

   .٦٤٠،ص٤ج، تاريخالكامل في ال، لثيرابن ا (2)
                                                      .232-232 ، ص5ج ، م٥٩٠٣ض، يااآلداب، جامعة الر ، مقال في مجمة كمية ديمصرع الوليد بن يز بطاينة، محمد، (3)    
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حتى أنو طمب م وبعد موتو فكر ىشام بترشيح ابنو اآلخر مسممة لوالية العيد ٖٙٚه/ ٛٔٔالبنو معاوية الذي مات سنة 
 حيث قال لو ىشام:بعده  من الوليد أن يولي مسممة والية العيد من

                                                                                                                                           " اجعميا
من الوليد  أن ىشام ييز كا امتجاه الوليد من قبل ىش اً العداء واضح ذلك عندىا ظير ضيرفالوليد كان  لكن(14)”لو من بعدك    

كنى بأبي شاكر الوليد بأبيات شعر يسخر بيا من ابنو مسممة الذي كان يُ  دعمى ليوه ومجونو ويسألو عمى أي دين أنت فير 
                                                                         شاربًا لمخمر كالوليد يقول لو: اً الىيألنو كان 

 نحن عمى دين أبي شاكْر          يا أييا الباحث عن ديننا         
 (2)وبالفاتْر  بالسخن أحياناً     بيا صرفًا وممزوجةً نشر 

رسل معو أو تقيبمظير ال هجل إظيار أم من ٖٙٚه/  ٜٔٔمسممة ىذا كمفو والده بموسم حج سنة  ةجل تحسين صور أومن 
 .(3)ع األموال وبالفعل قام بالميمةيوالوقار وتوز  رعي وطمب من مسممة إظيار الو ر الفقيو محمد بن شياب الزى
عن والية العيد, األمر الذي جعل ىشام يفكر  نازلوط التي تعرض ليا الوليد من عمو فإنو لم يتغوعمى الرغم من كل الض

في الرصافة وذلك  عمو نع األموال عن الوليد والتضييق عميو ماديًا مما اضطر الوليد إلى ترك قصرفي حل آخر وىو م
 م.ٖٛٚى/ ٕٔٔ-ٕٓٔعام 

 ثيراً أثرت تأ ىذه األمور ,وحرميم من الرواتب وسجن البعض منيملو وحتى بعد خروجو حاول ىشام إبعاد أصحابو عنو وعز 
 (4)نبع ماء يسمى األغدق عمى ارةوفز  قينث موقع يقال لو األزرق بين بميفي األردن ح تقرعمى الوليد, وكان الوليد قد اس اً كبير 
حتى  هعد الوليد عن ىشام إال أن الوليد بقي متابعًا ألخبار ان وبقي ينتظر خبر موت عمو, وعمى الرغم من بُ ب من عمَ ر بالق

نفس الوليد وكذلك انعكست عمى واقع الدولة  و لكن آثار تمك المحاوالت بقيت فيلوفاتو, وضاعت كل محاوالت ىشام لعز 
 والصرعات فييا.

 موقف أبناء ىشام : -2
كان من ضمن من وقف في صف ىشام بعض أبنائو ومنيم سميمان الذي ساعد أباه عمى ذم الوليد وأشار عميو بخمعو    

 .  (6) ونفس الموقف كان البنو يزيد األفقم( 5)وقتمو
 ك:معبد الميد بن لأبناء الو  قفمو  -3 

د إال بعد توليو الخالفة, وربما كان موقفيم ىذا نابع من خوفيم يعادوا الوليد بن يز ين أبناء الوليد بن عبد الممك لم من المرجح أ
منو لصفاتو التي أشيع عنيا, وكذلك  ثرموقفيم من الوليد موقف سياسي أكف اً في بيت ىشام بعد موتو إذ الفةالخأن تبقى 

عميو في خالفتو  ةفي المؤامر  طرفاً  ء لبعض أخوتيم, وكان بشر بن الوليد من أشد أعداء الخميفة الوليد, وكانألن الوليد أسا
ج عميو والبيعة لو, وفي البحث عن أسباب عداوة و قناعو في الخر ا  د الثالث عمى الوليد و زيتحريض أخيو ي راءوربما كان و 

 
                                                                                                                                                                        . ٠٠٠،ص٤ج،  ٥٩٣٣، الرسل والمموك يختار  ، يلطبر ا (4)
                                                                                                                                                                               . ٤٦د، صي،وف، جبربالي، ديون الوليد بن يز ٥٦،ص٩، جفاأنساب الشر ، ريالبالذ (2)

 .٠٠٠، ص٤ج، خ الرسل والمموكيتار الطبري،  (3)
الرحمن،  ، و العمرو، عمي عبد٦٢٠، ص٥٩٩٣، 5، دار الفكر، دمشق، طالدولة الموية والحداث التي سبقتيا وميدت لياالعش، يوسف، ( 4)

  .٦٠،ص٥٩٩٠، ٠، طلدولة االمويةاعبد الممك و  ىشام بن
                                                                                                                                                                                                              .165،ص٩، أنساب، جريالبالذ (5)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   الفقم : معناه العوج إما في قدميو أو في أسنانو.  (6)
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بن عفان كانت اء ذلك ألن زوجتو سعدة بنت سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان وراح أن زوجتو كانت تضر لموليد يشالب
بن  بن الوليدزيد كما ويظير ي ٓ(1)ألن الوليد طمقيا تقاماً ر عمى الوليد انشزوجة الوليد سابقًا وىي عمى ما يبدو حرضت ب

 آه م ر ٖٗٚه/  ٙٔٔ, فعندما كمف ىشام الوليد بالحج سنة يزيد ين عبد الممكعمى الوليد بن  ينكثر المتحاممأ عبد الممك
 (2)ونئن ولي أمر األمة وأنا حي ألجاىدب ىذه البنية إن الذي يطوف لكافر بيذه البنية, ولر وىو يطوف بالبيت فقال: و  يزيد

( 3) ثر من الوليدتحبو أك ع ونسك والناس ر ة لموليد من و ضكان يتصف بصفات مناق زيدربما قال ذلك ألن يأي ألحاربو , 

ن عمى الوليد في يمتآمر ال ترأسبو, ويبدو أن يزيد  يررية فاستغل صفات الوليد ليشَ بالخالفة وىو ابن جااً ألنو كان طامع أو
          ٓخالفتو وبرر سبب ذلك دفاعًا عن الدين

 بن عبد الممك: يزيدموقف سميمان بن  -٤  
ا كانت شيادتو بملكن ر  (4)لمخمر باً شيد عمى أخيو حيث قال : كان شرو لقد كان سميمان من الذين وقفوا ضد الوليد إذ إنو    

 وط من قتل أخاه فيما بعد.غىذه خاضعة لض
     عبد العزيز بن الحجاج بن الوليد بن عبد الممك: وقفم -١

من أم سممة  اً ىذا ىو صير ىشام وكان متزوج يزالوليد وعبد العز  لإلى جانب عمو ىشام في مسعاه لعز  يزلقد وقف عبد العز 
 .(5)ىشام بنت
 محمد وابراىيم ابني ىشام بن اسماعيل المخزومي أخوال الخميفة ىشام: قفمو  -٣

ميا عائشة بنت ىشام بن اسماعيل المخزومي لذلك كان ليذين الرجمين موقف معادي سكانت أم ىشام من بني مخزوم وا
محصورة في بيت ابن  الفةى الختبقمع مصالحيما كي َا الوليد تماشي زليتضح ذلك من تحريضيما ىشام عمى علموليد, و 

ما تولى أخوه محمد ك (6)م ٕٖٚ-ٕٗٚه/  ٗٔٔ -ٙٓٔدينة والطائف في سنة مىيم والياً عمى مكة والاأختيم ىشام, وكان ابر 
نوايا ىذين الرجمين  عرفالممك, ويبدو أن الوليد كان ي عبدليشام بن  م743-745/ى126-118والمدينة والطائف والية مكة

يبدو ذلك قبل  -ىشام  إلى مجمس اً ما ومن تمك التصرفات أنو دخل يومالتجاىل ليغضبي تصرفاتفكان يتصرف معيما 
مي وأبو بن ىشام المخزو  راىيمعيد بن ىشام بن عبد الممك وابولم يكن ىشام في المجمس بل كان فيو س -الرصافة تومغادر 

ابراىيم من أنت ؟ فقال ابراىيم: أنا ابراىيم  ألما سكل كل منيم من ىو عمى الرغم من معرفتيم, أالزبير مولى بني مروان, فس
, فقال لو الوليد: ومن اسماعيل المخزومي؟ قال أنا بن ىشام؟ فقال لو: اسمو كامالً ابراىيم او الوليد من بن ىشام, فرد عمي

عيد الوليد بن عبد الممك والوليد ىيم ضد والية اكان محمد وابر  إذاً  ٓ (7)حتى زوجو أبي ى أنو في شيءالذي لم يكن أبوك ير 
 يعمم ذلك. 

 

                                                                                                                                                .55، صالوليد رةسي، وعطوان، حسين، ٥٥٣، ص٩، جفاالشر أنساب ، ريالبالذ(1) 

                                                                                                                                                                         .٥٩٥-٥٩٢، ص٩ج ،الشراف أنسابالبالذري، ( 2)
                                                                                                                                                                               .٤٠٩،ص٤، جالكاملابن الثير،  (٦)
                                                                                                                                                     .251ص ،الخمفاء يختار ، والسيوطي، ٠٤٣،ص٤، جلرسل والمموك٥خ يتار الطبري،  (4)

                                                                                                                                                                                           .215ص،٤، جخ الرسل والمموكيتار الطبري،  (5)
   حكومة، تحقيق عبد الستار أحمد الفرج، مطبعة في معالم الخالفة ةمآثر اإلنافم( ٥٤٥٣/ ه٣٠٥) أحمد بن عبد اهلل ت  القمقشندي (6)

                                                                                                                                                                  ٢٥١٤،ص٥، ج٥٩٣١، ٠الكويت، الكويت، ط
 .٥٤٤، ص٩، جفاأنساب الشر ، البالذري، و ٦٠٠،ص٠ج، خ اليعقوبياريتاليعقوبي،  (7)
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 :(1)يد العبسيمي القعقاع بن خ  نك ابميد وعبد المموقف الول -7
 رثبن الحان ز الممك ىي والدة بنت العباس بن ح لقد كان أبناء القعقاع من أخوال الوليد بن عبد الممك, فأم الوليد بن عبد  
عدائيم أو  وتولى الوليد بن القعقاع قنسرين في عيد ىشام, كما تولى أخوه عبد الممك حمص, وسبب (2)ر العبسييىز بن ا

بن يزيد امن مصالحيم ونسبيم إذ إن أوالد الوليد بن عبد المك أو معظميم كانوا ضد الوليد الفة الوليد يندرج موقفيم ضد خ
                                               الوليد ويستمم فيما بعد أحد أبناء الوليد بن عبد الممك لمخالفة. عزلى أبناء القعقاع أن يُ ألذلك ر 

 : الزىرياإلمام  قفمو  -٣
, كان ةالتابعين بالمدينة المنور  ن األعالميثوىو أحد الفقياء والمحد الزىرياهلل بن شياب  ري ىو محمد بن مسمم بن عبدالزى 

ويفقييم ونجح معيم ولم  يعمميم أبنائو كما جعمو ىشام مع (3)يزيد قاضيأ بن مروان وابنو ىشام وعينو ممكال بصحبة عبد
اتو, وكان يقول فالوليد تصر  عمى ويعيب خميفة ىشام ويحدثو في خمع الوليدال يجالسالزىري وكان  (4)حتى مات يفارقيم
وكان الخادم عند ىشام تنحيتو عن والية العيد, يقوم بو الخميفة ىشام ىو أي أفضل شيء  (5)يحل بو إال خمعو ما: ليشام

كر في تاريخ دمشق والذي ىا ابن عسار ذك التي ةينقل ىذا الكالم لموليد وىو بالباب, ولكن ما يستحق التوقف عنده تمك اإلشار 
من عمم  ىيو نتو, اواب من خز ممت عمى الدتل الوليد, فإذا الدفاتر قد حُ الزىري حتى قُ رنا عن ثقد أك ا:" كنا نرى أنفييا  يقول

في عمم  اً الوليد حب اقتناىا بتالك موليد أو أن ىذهلي معمم الزىر يكون  , وىي إما أن عدة احتماالتوىذا يدل عمى ( 6)لزىريا
 الزىري سيءثم ي ويخزن عممو الزىري تمميذ كيف يكون الوليديد, والسؤال ىنا الول بة قبلتالكتب كانت في المك أو أن الزىري

وكان يقول: "لو بقي الفاسق بعدة أشير  الفتومات قبل خري و قبض عميو وىو خميفة ألن الزىثم يتميف الوليد لو أن,  ليدمو ل
السموك ثم فسد, أو أن أخبار مجونو مبالغ بيا, أم أن السياسة  تقيمإلى السؤال ىل كان الوليد مس وىذا يرجعنا (7)متولقت ريالزى

 اتخاذ موقفو المعادي لموليد.  الزىرياقتضت من 
ريفز ال يرةموقف عمر بن ىب -9     : (8)ا 
بن عبد اهلل القسري, عنو خالد  و ىشام وعين بدالً لثم عز  م725-721/ى105-103د بن عبد الممكيق ليز اتولى عمر العر    

منو ىشام عمى وأ هب عمر من السجن ولحق بيشام واستجار بمسممة بن عبد الممك فأجار ر ر وسجنو مدة ثم ىمخالد عفأخذ 
                                           : ىل لك في أمر لم يطمع بوةمر  اتذتردد عمى ىشام وقال لو ما عميو فأداه, وبقي عمر ي يؤدي أن

 
خميفة (2)   . 232،ص27، جتاريخ دمشقالقعقاع من وجوه رجاالت بني أمية وذ كر أنو كان شاعراً وكاتباً لموليد بن عبد الممك ،ابن عساكر، (1)

بيروت، ، مؤسسة الرسالة، ريتحقيق أكرم ضياء العم خ خميفة بن خياط،تاري( م854ى /٠٤٢،) تريبن خياط الميثي العصف
بغية م( ٥٠٣٥ى /٣٣٢كمال الدين عمر ابن أحمد)ت ، وابن العديم،٣٣٣،ص٦ج، لمموكاخ الرسل و يتار ، و الطبري، ٠٩٩،ص٠،٥٩٠٣ط

                                                                                                                                                                       .٦٠٠٢، ص٠ج1988،، ٥تحقيق سييل زكار، دار الفكر، بيروت،ط حمب، اريخالطمب في ت

                                                                                                                                                                         .٠٩٤، ص5، ج، مدينة دمشق خيتار ابن عساكر،  (3)

         .125ص، ٥٩٩٦، ٥، دار القمم، دمشق، طزىرياإلمام الب، محمد حسن، او شر  325ص،5، جمدينة دمشقريخ تا ابن عساكر،(4)

( 6)      .65 ، ص٥٩٩٣، ٥ن، لبنان، طد، دار البيارق، الر جر عباسية وظيور فكر الخواالعصر الدولتين الموية و الصالبي، عمي محمد، (5)

                                                                                                                                                                                                                                                            وما بعدىا. ٠٩٩، ص5 ج، تاريخ دمشق،  ابن عساكر

                                                                                                                                                                          .٠٤٠،ص ٤، ج الرسل والمموك يختار الطبري،  (7)
اًل من أخيو مسممة ىو أبو مثنى شارك في حروب الروم وتولى الجزيرة الفراتية لعمر بن عبد العزيز، ثم واله يزيد بن عبد الممك العراق بد ( 8)

 .    321،ص4، جتاريخ الرسل والمموكابن عبد الممك، ثم عزلو ىشام فور توليو الخالفة، الطبري، 
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ممة في البيعة لمسيد مر: أعمل لك من قبل الوليد بن يز أحد؟ قال لو ىشام : ما ىو؟ قال عأحد, ولم يعرضو عميك قبمي 
د ودار بينيما يإلى الول ةق, فجاء ابن ىبير اعل ؟ قال لو: نعم, قال ىشام : فإن فعمت وليتك العر فابن أمير المؤمنين قال: أو ت

فيك  -في إحدى عينيو حولأي ىشام ألنو كان  -ىذا األحول حديث طويل ثم قال لو: أييا األمير لم تزل تمقى ما تمقى من 
أذنت لي عممت  ولست آمنو عميك, فإذا ةوتيدده مر  ةإياك مر  هير صغنا الغيظ بسببك لتعا لك وميمنا إليك فيو يجر نلتخؤو قد عمم 

عقد األمر بعدك إلى أن ي اً ر: تدعو ىشاممإليك, قال الوليد: وما ىو؟ قال ععو وتأمن بو, ثم األمر منو فلك في أمر تتعجل ن
مسممة وعقدت  في ًامرك فإن شئت خمعتَ  نظرتَ  بيشام حدثٌ  , فإن حدثَ جميالً  باً تعجل لك منو ماأل رغيتالبنو أبي شاكر و 

ر مأردت, قال الوليد: فافعل, فأتى عت و أيإلى ما ر  وي في قيس وىم أخوالك, فاألمر منتت طاعتمماألمر لمن أحببت, فقد ع
لكن خالد القسري أرسل  اً ت, فأعطاه عيديق, فإذا بويع لمسممة مضافقد حكمت األمر فيات العيد عمى العر  ىشام وقال:

                       . (1)من دس السم لعمر في الطريق فمات
ىشام من أجل أن يحصل  رأيالوليد وىو حاول إقناع الوليد ببين ىشام و  اً كان وسيط ةر بن ىبير من القول أن عيمك اً إذ  

                                                                                             ق أي أن المصالح الشخصية ىي التي دفعتو إلى تمك الوساطة.اعمى والية العر 
                                                                                 :-قاواليتو عمى العر  أثناء - ريموقف خالد بن عبد اهلل القس -10

و لو بعد عز فر موقق ثم غيَ المعر  الياً بس, إذ كان مع ىشام عندما كان و إن موقف خالد من والية عيد الوليد ىو موقف ممت
أنو  ا في خالفة ىشام, ويبدوظيرىقفو التي أموا رضحة ولكن سيتم ىنا عاو صر فما لم يعمن خالد عن موقبق, ور اعن العر 

زيرة كمنحة مقابل الج بن عبد الممكد ييز أخيو عن والية العيد لدى  زلانبعدم الت اً ن ليشام ونصحو سر قربيكان من الم
بل ابنو ق افعًا وندم عمى تولية أخيو ىشاموكان يزيد بن عبد الممك قبيل وفاتو بقميل عندما رأى ابنو الوليد قد أصبح ي,(2)لو

, وربما عمم الوليد ىشام الجزيرة مقابل منح كر يزبد بعقد والية العيد البنو الوليد وتقديمو عمى ىشام قبيل وفاتو بقميلفف الوليد 
  توليو الخالفة.ما ىذا ما دعاه إلى تعذيبو بعد ربذلك الوقت, و  ذولي عيد أخيو فحقد عمى خالد من زالخالد وىشام ما  أيبر 
 لوالية عيد الوليد: ديني  ؤ ف المواقم

والية العيد حق لو, كما كان بعض العمال أيضا وربما كان  لم يكن جميع بني أمية ضد الوليد فقد كان البعض معو في أن
                                                                                       لمبعض منيم مصالحو, كما كان لمعارضيو مصالحيم. عالداف
 مسممة بن عبد الممك:وقف م – ٥
بني مروان,  رسوفا اً مو, كان شجاعلجية أ ربياً مو أم ولد, أي لم يكن علكنى بأبي سعيد وأسممة أخو ىشام وعم الوليد ويُ م  

د يىشام ومن بعده ابنو الوليد, ومختصر الرواية أنو أثناء توجيو يز  ةعمى يزيد بن عبد الممك تولي ترحومسممة ىو الذي اق
بن الوليد  عباسوكان ال شجيالس مسممة أوتر  -يزيدالخميفة الذي ثار أيام  -د بن الميمب يبن عبد الممك لمجيوش لمحاربة يز 

رجاف وقد وجيتنا  أىل غدر قالمخميقة يزيد: يا أمير المؤمنين إن أىل العر  عباسن عبد الممك عمى أىل دمشق قال الب وا 
                                                                                                                  ويقولوا مات أمير المؤمنين ولم اقأن يرجف أىل العر ين واألحداث تحدث, وال آمن ربمحا

: وبمغ ذلك مسممة فأتى يزيد فقالاَ ز بن الوليد قال: غديلعبد العز  داً فمو عيدت عيفي أعضاد أىل الشام يعيد فيفت ذلك 
أم  الفةبالخ يا أمير المؤمنين، أييما أحب إليك، ولد عبد الممك أم ولد الوليد؟ فقال :ولد عبد الممك، قال: فأخوك أحق

ع ليشام، ثم البنك بعده، ة فابنك لم يبمغ فبايابن أخيك؟ قال إذا لم تكن في ولدي، فأخي أحق بيا من ابن أخي، قال مسمم
 

                                                                                                                                                                          .٦٣، ص٩، جأنساب الشرفي، ر البالذ (1) 

 .٦٥٤،ص٠، جخ اليعقوبياريتاليعقوبي، (2)
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ير عيده، وال يحتال غالوليد بعده وال يابنو ما أصبح فعل ذلك، وبايع ىشام وأخذ العيد عميو أال يخمع أبايع لو، ول اً قال: غد
فكان  الوليد بن يزيدًا أي عمى م شعر بالشفقة عمى ابن أخيو ثانيث ة يشعر بالوفاء لمعيد أوالً لذلك كان مسمم (1) عميو
وما إن مات  اً ن الوليد بقي في الرصافة طالما عمو مسممة حيينصح ىشام بالتخمي عن اإلساءة لموليد ويبدو أ اً دائم

                                                            .(2)رقفة وذىب إلى الز صاالوليد الر  ىكمسممة حتى ت
 بن عبد الممك :موقف مسممة بن ىشام -2 

وية لكن موت تولية ابنو معا اً فوالده الخميفة ىشام حاول توليتو العيد بعد ما كان مقرر  اً ر محير اً موقف مسممة بن ىشام أم دُ يع
ب الخمر وكان كالوليد في الميو والمجون, ى الرغم من أن مسممة ىذا كان يشر لية ابنو اآلخر مسممة عمتو معاوية جعمو يفكر ب

بمسممة ويقول لو عندما يسألو عن دينة بأنو عمى دين ابنو أبي شاكر أي مسممة, ولذلك  اً ير ىشاموليد كان يعحتى أن ال
و ىيبة ليمنح ابن ىريم وأرسل برفقتو اإلمام الز ٖٚٚه/  ٜٔٔكمفو بموسم حج سنة لذلك ني بك ر كان ىشام يقول البنو يعي
ورغم ذلك  (3)م كي يقنع الناس بجدارتوٖٛٚه/  ٕٓٔوالوقار, كما جعمو عمى غزوة الروم سنة رع دينية وأوصاه بإظيار الو 

بل كان يحدث والده  يدورغم ذلك لم يكن مسممة ضد الول لمعيد من بعده اً ممة حتى أنو لم يقبل بتعيينو وليالوليد لمس تنازللم ي
                                                                                                  . (4)بالرفق بو وبعدم إىانة الوليد

 وليد بن عبد الممك:لالعباس بن ا قفمو  — ٦
الوليد  ليد وكانلم يكن ضد الو  عباسمن مشاحنات كالمية, إال أن ال العباسبين ابن عمو عمى الرغم مما كان بين الوليد و   

وتجنب الفتنة وكان ينيي  ليدعمى الو  ثورةان أصبح الوليد خميفة بعدم ال د بعديكان ينصح شقيقو يز  عباسيعمم ذلك, بل إن ال
عمى الوليد يا أخي أخاف أن يكون  ثورةال قررد الذي يألخيو يز  قالأنو  عباسال التج عمى الوليد, ومن محاو الناس عن الخر 
 اً ض بيعة الوليد نقضنقكان يرى في  عباسفال أي أن يفتن بيننا,( 5)بيننا" غريا ىذه النعمة من عدونا أرد أن يبعض من حسدن

 فرقة وذىاب السمطان عن بني أمية.ال لعيد اهلل وكان يخوفو من مخاطر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .٦٠٢،ص ٣، جفاأنساب الشر ى، ر البالذ( 1)
دمشق،  ، جامعةخالفة بني أمية، و عاقل، نبيو، ٣٣،ص2000، ٥دمشق، ط، دار طالس، ناخالفة بني أمية في الميز خماش، نجدة،  (2)

 .٠٣٢،ص٥٩١٣دمشق،  سورية، ترجمة يوسف العش، مطبعة الجامعة الالدولة العربية وسقوطيا، ولياوزن، يوليوس، ٦٠٩ص،٥٩٠٠
 .٦١٢، صخميفة تاريخخميفة بن خياط،  (3)
 .٠٠٣،ص٤، جالرسل والمموك تاريخي، ر الطب( 4)
 .٠٥٤-٠٥٦، صديالوليد بن يز حسين،  ، عطوان،٠٦٩، ص٤، جالرسل تاريخي، ر طبال (5)
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  مروان بن محمد بن مروان بن عبد الممك:  قفمو  -٤ 
عن األحداث, ًا ية كان بعيدىذه الوالم في عيد ىشام وبحكم ٕٖٚه/  ٗٔٔجان عام يربذوأرمينيا وأ زيرةالجتولى مروان   

 اً ليعندما كان الوليد و  ظير ميمو ألحد في بداية األمر أيكان مع الوليد أو يصح القول بأنو كان عمى الحياد ولم يُ بما لكنو ر 
لمخميفة  ءرضاإ ليىذا النبخالفتو ونمقيا بالنيل من ىشام وفي  اَ د مينئيكتب مروان إلى الول الفةويع بالخلمعيد, لكن عندما بُ 

إليو  هالمؤمنين فيما أصار اهلل ألمير  ك" بار  ةبعض ما جاء في ىذه الرسالو  (1)الراحل ةعمى الخميف اً الجديد الذي كان ناقم
م اهلل من حق عظّ ير ماغعمى ما حاول من تص اً ما حمل ىشام ةالوالي ةكر شي سُ فت, وكان من بالدهثة اعباده وور  ةمن والي

ئيم وأديانيم ....فالحمد هلل الذي اختار أمير ام األمر المستصعب عميو الذي أجابو إليو المدخولون في آر اأمير المؤمنين ور 
لو من  ةأنو أخذ البيع هوأخبر  (2)نو الظالمون, فرفعو ووضعيم..."لو عما كاده م بّ ذَ ؤمنين لخالفتو ووثائق عرى دينو و الم

موقفو  تبريران في رسائمو ىذه إلى الوليد د مرو اوربما أر ، خيراً  بشروا بياتاس وبأن خالفتو  يجان,بر وأذوأرمينيا  ةأىل الجزير 
  في عيد عمو ىشام.  ئةيمر بو الوليد من معاممو سي مما كان

 :عراقعن العزلو بعد  القسريموقف خالد  -١
, وعمى يرةيزيد مقابل الجز  البن أخيو الوليد في حياة  العيد ةعن والي زلوعن نصيحو القسري ليشام بعدم تنا ثلقد مر الحدي

قال: " أنا  ةبنو مسمما ةعمى بيع ةالموافق -شخصيًا بل عن طرق أشخاصليس  -الرغم من ذلك فعندما طمب منو ىشام 
أخو خالد  د بن عبد اهلل القسريبقول خالد فحقد عميو, ألنو عندما مات أس ةوعمم مسمم (3)ي شاكرأبيء من خميفو يكنى بر ب
 ب مسممو إلى خالد كتابا فيو شعر ومنو:تك
 .دأرح العباد من أس بُّ ر    ح من خالد وأىمكواأر 

 (4)داإلماء المواىن الشر  ىمُ    يتيا غوأمو ىميا وب

د من عداوة خالد تجاه الولي رجل عن أخيو. وعمى الرغم مما بدا زيةى كيذه تعأخالد الكتاب قال يا عباد اهلل من ر  أفمما قر 
عندما  ةولكن قال ىذه الجمم أخبار الناسإنما ىي  اً مو يقينميد:" أمر الوليد غائب عني وال أعد إال أنو قال عن الوليز بن ي

بايع من ال أصمي خمفو حكم كيف أُ ن فقال:" ويّ ابن يزيد وىو خميفو أن يبايع لولديو الحكم وعثمان وىما صغير طمب منو الوليد 
 ٓفقال جممتو سابقو الذكر (5)ل شيادتو مع مجونو وفسقو"بق: فالوليد تُ وال أقبل شيادتو, فقالوا 

  عمى الخميفة قرروا الثورة منو عندما واعمى الوليد طمبمن ثاروا  قيمت فيو, حتى أنالتي  إذا فخالد لم يطعن بالوليد في الصفات
     .لوليد وموقف خالد  القسري من ذلكا عمىوسيتم الحديث عن ذلك في الحديث عن  الثورة  .(6)ن ينضم إلييم رفض ذلكأب
 يوسف بن عمر الثقفي: قفمو  -٣

ويوسف ىذا ابن عم الحجاج الثقفي تولى العراق وخراسان ليشام بن عبد الممك ثم أقره الوليد بن يزيد عمى 

 
                                                                                       .٥٢٦ص،٥٩٣٠، دار الفكر، دمشق،يةالمو  ةسباب سقوط الدولأمروان بن محمد و أبو جيب، سعدي،  (1)

                                                                                                                                                                                                             .٠٠٣،ص4ج، خ الرسل والمموكيتار الطبري، ( 2)

                                                                                                                                                         .٥٤٠،ص٩ج، فاشر أنساب الي، ر البالذ (3)
تمنياتو بموت خالد كما مات أخوه  ويقصد ىنا  .٠٠٤،ص٤ ج ،المموكالرسل و  يختار ي، ر ، والطب٣٩، ص٩، جالشراف أنسابي، ر البالذ (4)

                                                                                                                                                                أسد، كما عّيره بأمو التي ال تيتم إال بالمور السطحية.

 .٠٦،صو٤، جخ الرسليتار  ،الطبري (5)
 .٩٥، ص نافي الميز  ةخالفو بني أمي، وخماش، 235،صة خالفو بني أمي نبيو عاقل، (6)
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من  اً معارض اً موقف يوسفلقد وقف كان جبارًا  وسبق لو أن تولى لميمن قبل العراق م( 743-737 /ى126-120)العراق
آل مخزوم أخوال ىشام, ل ثء موقفو مثمو ماكانت ور  بة, فالمصالح والقر ثقيفذلك ألن أخوال الوليد من بني الوليد و  إزاحة

               الوليد. لوسف عمى ىشام بعدم عز يولقد أشار 
 من الوليد بن يزيد: أبو الزناد  ابن ذكوانموقف  -٠

يو لقب مبأبي عبد الرحمن لكن غمب ع مولى رممة بنت شيبة زوجة عثمان بن عفان ويكنى كوان اسمو عبد اهلل وىوابن ذ
إليو ولم يكن يرى في الوليد المجون والميو قربًا ىشام وم كوان من جمساءذكان ابن  (1)ثين, وىو من الفقياء المحدزنادأبي ال

وقال  رير والجوامنو بعد العشاء أمر بالخوالعشاء, لكب غر ى مع الوليد عندما حانت صالة المكما ىو مبالغ فيو, بل صم
كوان دور في الدفاع عن الوليد أمام ذ. وكان البن (2) قدحاً  لى السبعينت إميا فوصبناد أنو أحصى لو األقداح التي شر ز أبو ال

كان جميسو في منفاه كوان والذي ذأن الوليد كان يشكو لمفقيو ابن  , حتىبرأتويذمو, وعمل عمى تحسين صوره وتمن كان 
 (3)”يا أمير المؤمنين ويمتع األمة ببقائك ككوان: بل يطيل اهلل في عمر ذعميو ابن  ردّ ىب األحول بعمري, فذ” ق فقال لو:ر باألز 

 ب حق.صاح هكوان كان مع الوليد ألنو اعتبر ذويبدو أن ابن 
 ضيو:رم( وموقفو من معا٠٤٦ه/٥٠٣يد بن يزيد )لالو  الفةخ

أتاه الخبر بموتو حيث م 742ه/  ٕ٘ٔع اآلخر سنة يي شير ربالوليد لخبر موت عمو ىشام وىو في األزرق وفطال انتظار 
ي ذالو  -بعد خروجو من السجن إثر وفاة ىشام , وقام كاتبو عياض بن مسمم الفةة الذبحة* وأتتو المبايعة بالخفي نتيجتو 

بما فييا, حتى أنو لم يبق قمقم نحاس يستطيع  بختم  أبواب الخزائن -ديأخبار لمولسبق أن سجنو ىشام عندما عمم بأنو ينقل 
الذين سيغسمون الخميفة المتوفى أن يستعمموه في غسمو, كما أشعر المجتمعين لدفن ىشام أنو لن يوفر الكفن الذي يحتاجو 

عباس ب الوليد إلى الكتو   (4)ممو خارج الغرفة التي كان فيياىشام عن الفراش الذي كان عميو وح المتوفى بل وأمر بإنزال
لو وحشمو إال عما أن يأخذن أموال ىشام وأموال أوالده و حصاء ما فييا ما  ىاب إلى الرصافة و ذبن الوليد بن عبد الممك بال

بالوليد, وبالفعل قام العباس بما أمر بو الخميفة وكتب  بالرفقأنو كان يكمم والده ره كذكما سبق و  وألن اً مسممة بن ىشام, طبع
أن تمت البيعة لموليد بدأ بعممية االنتقام ممن وقفوا ضده في عيد ىشام, فقرر  ذبما أحصى من أموال, ومن هلموليد يخبر 

                                                                                                                     محاسبتيم عمى أقواليم وأفعاليم :
 ضو من بني أمية:راالنتقام ممن عا -1
ما أمر الوليد بالقبض عمى سميمان ك ( 5) أنو لم يوجد وعاء لتسخين الماء وال كفنا لتكفينو ذإ الً بدأ االنتقام من ىشام أو إذًا 
ا كم  (6)ان وبقي ىناك حتى قتل الوليدسو ولحيتو ثم نفاه إلى عمّ أمائة سوط وحمق ر  بوخمعو فأمر بضر لن ىشام الدي سعى با

لموقف ىشام, وانتقم من كل بني عمو ىشام إال مسممة وصادر  مؤيداً أنو انتقم من األفقم يزيد بن ىشام وسجنو ألنو كان 
 
  .455ص، 5ج،٥٩٩٠، ٩ؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، طناتحقيق شعيب الر أعالم النبالء،  سيّرالذىبي، ( 1)
                                                                                                                                                                                                                                                             .٠٠٤،ص٤، جخ الرسلير تاي، ر الطب (2)

                                                                                                                                                                            لصفحة.الجزء و االمصدر، و  سنف (3)
                                                                                                                                                                              .294،ص4ل، جتاريخ الرسالطبري،  (4)
                                                                                                                                                                               .٤٦٣،ص ٠،ج٥ط، دار صادر بيروت،العرب لسانم؛ ٥٦٥٥ه/٠٥٥ابن منظور )جمال الدين بن محمد  ي ذبحبحة: وجع الحمق كأنو ذال*
                                                                                                              .465،ص٤،جالكامل، ابن الثير، و ٠٥٠،ص٤،جلمموكاالرسل و  تاريخي، ر الطب (5)
بنو ، وخّماش ،٦٥٢، ص٥٩٣٣، ٦بيروت، ط العربية،مكتبة الجامعة  وي(السياسي لمدولة العربية ) العصر الم تاريخالماجد، عبد المنعم، ( 6)

 .89ص، ناأمية في الميز 
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ىا فرفض دبن الوليد فكممو في ر  مرفبادر إلى أخد جارية ليم فغضب عانتقم من أوالد عمو الوليد بن عبد الممك  كماأمواليم, 
وكتب عمى كل جامعة  *جامعة   وابنو محمد واتخذ مئة يد بن عبد الممكح بن الولو سجن ر و , هالفرسان لعسكر  ةفيدده بمحاصر 

                                                                                                                  .(1)بيااسم رجل من بني أمية ليقتمو 

 ك:مالنتقام من عمال ىشام بن عبد الما -7
العبسي والذين  بد الممك ولدي القعقاعل الوليد لذلك بادر إلى الوليد وعز دوه في عد جميع عمال ىشام الدين أيّ يشمل انتقام الول 
د بن عبد الممك والد الوليد كي يصفح عنيما الوليد, لكن الوليد أمر بالقبض يبقبر يز  رابالخالفة واستجا بويع لموليدعندما  باىر 

في السجن ومعيما رجمين  ابيما حتى ماتذعامل الوليد عمى قنسرين, فع اريالفز  ةد بن عمر بن ىبير يعمييما وأعطاىما ليز 
بالذات أن ىشام بن عبد الممك كان قد خطب إلى يزيد بن عمر  ةإرساليم إلى ابن ىبير  راءع وربما كان السبب و القعقا آلمن 

والوليد بن القعقاع  ةى بعد ذلك حديثًا بين ابن ىبير ر يزيد أن يزوجو إياىا, ثم ج فضو ابنتو عمى معاوية بن ىشام فر أختو أ
د من المبشرين لموليد يمئة سوط وحبسو, فمما مات ىشام كان يز  والقعقاع فضربىشام إلى الوليد بن فبعث بو  اً بمغ ىشام

  (2)ن والتخمية بيني وبين الوليد بن القعقاع وأخيو عبد الممك, فأجابو لذلكيد والية قنسر يبموتو فقال لو الوليد: احتكم, قال: أر 
قدميما ىشام عمى خمع الوليد, فكانت عقوبتيما أنو  زاومحمد والذين حفّ  ابراىيمليد أخوال ىشام المخزوميان الو  ولم ينَس . 

جعل  يدرواية يذكر فييا أن الول دا في العذاب, لكن الطبري يور تحيث ما ةقفي فحمال إلى الحير ثإلى خالو يوسف بن محمد ال
وقفيما أمام الناس فأىيم ومحمد المخزوميان وىما موثوقين اابر مكة والمدينة والطائف ودفع إليو عمى  ثقفييوسف بن محمد ال

لكن  (3)بتيمة االستيالء عمى أمول كثيره ةق فعذبيما حتى ماتا بالحير اوالي العر  ثقفيينة ثم دفع بيما ليوسف بن عمر البالمد
الوليد عن  لز مان عزمو عمى عما يقوّ ألنو وجد في دواوين ىشام أني بيما حتى الموتذوع زليمااليعقوبي يذكر أن الوليد ع

                                                                                                                       .(4)والية العيد
 :القسري االنتقام من خالد —٦

, وأن الوليد أضمر رةعن والية العيد لموليد مقابل الجزي نازلمم بنصيحة خالد ليشام بعدم التسبق وذكرنا أن الوليد ربما ع
غضب  دادالبيعة ليما فاز  رفضمان بعده, لكن خالد ثثم ع مبايعة ولديو الصغيرين الحكم أوالً الشر لخالد, إذ إنو طمب من خالد 

إن يوسف ” قال لخالد:فوافق الوليد و  اءهسف من الخميفة شر يو فطمب  ثقفيالد وسممو إلى يوسف بن عمر الالوليد عمى خ
 (5)”باعتُ  ربفض خالد ذلك وقال : ما عيدت العيشتريك بخمسين ألف ألف درىم فإن ضمنتيا خرجت منيا وال دفعتك إليو, فر 

في  تلس فقُ ااألضر  ثلوءات متعمى صدره المضرسة وىي آلة فييا نفعل دفع الوليد بخالد إلى يوسف الذي عذبو ووضع الوب
أو عزلو فة االنتقام ممن ناصروا عمو في م ويبدو أن الوليد كان ىمو حين أصبح خميٚ ٗ ٖه/ ٕٙٔعام  ةالميل في الحير 

والحرس  الشرطةتمك التيمة في وظائفيم وىم من حرضوه عمى ذلك, ويالحظ ذلك عندما استبقى عمى من لم تثبت عميو 
 ب من ىشام. ر عمى أساس التق إداريةتطيير  إذا فالوليد قام بعممية ج والجند والخاتم وبيوت المال,اوالرسائل والخر 

 
                                                                                     . 59، ص٣، جلسان العربإلى العنق، ابن منظور،  الغل لنيا تجمع اليدينىي الجامعة: *
                                                                                                                                                                                                                                               .٠٤٣-٠٤٠، صالوليدطوان، حسين، ع(1)

 .٥٤٤، ص٩، جأنساب ،ير البالذ( 2)
                                                                                                                             .٠٣٠ص ،الدولة العربية، وزن، وليا ٠٦٥، ٤، جلمموكاخ الرسل و يتار ي، ر الطب (3)

                                                                                                                                                                             .٦٦٥،ص٠اليعقوبي، ج اريخاليعقوبي، ت (4)
 .٥٢٠،ص٩، جسابأن ي،ر البالذ (5)
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 ك:ممقتل الوليد بن بزيد بن عبد الم -
الروايات إن  مقتمو, وحسب ثرفي البيت األموي إ نةت الفتثد ىناك مؤيد ومعارض لقتمو, لذلك حديحتى في مسألة مقتل الول

ل القعقاع آن وانتقامو من يير غالبيعة لولديو الص ل ىشام وآل الوليد, وكذلك أخذهآسموك الوليد الالىي وانتقامو من بني عميو 
بن سيار وعمالو ا والييا نصرمع سان راوالية خ أنو باعلمعذاب والقتل, يضاف إلى ذلك ي ر ومن اليمنية عندما سمم خالد القس

ع اباإلضافة إلى صر كل ذلك  .يوج عمو مخر لالناس ىذه األمور جميعيا شجعت  (1)ألنو احتاج لمنقود  قفيثر العمليوسف بن 
د, ويبدو يوتعيين يز  ومن أجل اإلطاحة بحكم يزيد بن الوليد بن عبد الممك عمى ج اليمنيينو ء خر االسمطة والمكاسب كان ور 

ال يبايعك : ” ف, فقال لو عمراد الحكمي وىو من األشر يمع عمر بن يز  مشاوراتو ن لخمع الوليد فبدأيد جمع المؤيداد أر يأن يز 
” ن أبى كان الناس لو أطوع...ا  أحد, و  لم يخالفك عكاس فإنو سيد بني مروان, فإن بايعمى ىذا, وشاور أخاك العب الناس
د فإن ييا يز  ميالً ” وقال لو: هد العباس فزجر يد, وبالفعل استشار يز يالعباس الذي كان مع الوليد بن يز  أيضح أىمية ر تتوىنا 

ق بيم ألخذ البيعة لو, وعاد إلى ثودعا بعض من ي اً د بدأ بأخذ البيعة سر يلكن يز  (2)”دين والدنيافي نقض عيد اهلل فساد ال
ي فإن حوالي ثالثة عشر ر ما يذكر الطببمن ذلك, وحس هأن بعض القوم يريدون مبايعتو, لكن العباس عاد وحذر  هالعباس يخبر 

ل عمى العباس يم بشر بن الوليد والذي دخمنالوليد, و  ج عمىو د في الخر يد يز من آل الوليد بن عبد الممك كانوا ممن أيّ  رجالً 
الممك صير ىشام بن ن عبد ببن الحجاج  يزوانضم إلييم أيضا عبد العز  (3)د فنياه العباسي. وبيعة يز يدوكممو في خمع الول

 من اليمنية. ريثعبد الممك, وك

مك لمعبد ا كتب إلى سعيد بن ثورةال رتيباتبتن بن محمد الذي وفور سماعو عمى الوليد مروا ةوكان ممن عارض المؤامر 
من مغبة  هيحذر  -ما لذلك كتب لو مروانبن عمى الرغم من تأييده ليشام, ور عمى فمسطي ياً أبقاه الوليد في منصبو والوالذي  –

د ي, لكن يز رهد وحذّ ييز  عىدتاس ه. وعمى بني أمية, وقام سعيد بإرسال كتاب مروان إلى العباس الذي بدور يدما يدبر ضد الول
ل المتآمرون عمى الوليد ضمو او ي والذي حر المعارضة, فصدقو العباس. وكان ممن انضم إلى الوليد خالد القس بتركأقسم لو 

ض االنضمام إلييم فأخذوا منو العيود بكتمان فق الحج, لكنو ر يلى اغتيال الوليد في طر إيم وأطمعوه عمى خطتيم التي ترمي إلي
م وعندما سألو الوليد ٕٗٚه/  ٕ٘ٔمن الذىاب إلى موسم الحج وكان موسم سنة  هإلى الوليد ليحذر  أسمائيم, إال أنو ذىب

, فالوليد كان حانقًا عمى كما مّر سابقاً  مات في العذابض اإلجابة فأمر بسجنو وتعذيبو وباعو ليوسف حتى فعن السبب ر 
ل موت أخيو الخميفة يزيد ولرفضو مبايعة ولديو وكذلك ألنو خالد بسبب نصيحتو ليشام بعدم التنازل عن البيعة لموليد ىذا قب

خالد كان من أشد المخمصين  ألنالكبير لدى اليمنية,  األثرقل خالد توكان لم رفض إخباره عن منعو من حج ىذه السنة ,
إلى اليمنية وخاصة سادات د, باإلضافة يالناقمون عمى الوليد من أبناء الوليد وىشام حول يز  راءاألم التفو  . (4)لبني أمية 

 مقتل والده بأمر من الخميفة الوليد بعد( 5)ير د بن خالد القسيكمب وكانوا في أغمبيم من طبقة العمال المعزولين وانضم إلييم يز 
ع د دخول دمشق واالستيالء عمييا ثم تمت البيعة لو فييا, وبدأ يعد العدة لمحاربة الوليد ودعا الناس إلى التطو يواستطاع يز 

بن الحجاج بن  يزرجل, وتولى عبد العز  من ألف كثرالناس بالمال, فاجتمع لو أ رشوةل هر مما اضطر يفمم يتقدم منيم الكث
أحد  رؤساء لخم وكمب, وعمم الناس بخبر الحممة فنقلمن خرون آقيادة الجيش ومعو منصور بن جميور الكمبي و  عبد الممك

 

 
 .٠٦٥، ص٤، جلمموكاخ الرسل و يتار الطبري،  (1)
 .٦٥٥ص ،عربيةخ السياسي لمدولة اليالتار وماجد، عبد المنعم،  ٢٤٣٥،ص٤ج،الكامل ،ابن االثير،و ٠٦٣،ص٤ج،خ الرسليتار الطبري، (2)
 .٩٢، صخالفة بني أميةخماش، نجدة، ( 4) 240،صالرسل والمموكتاريخ  طبري،، و ال٥٠٥،ص ٠ج أنساب،، ريالبالذ (3)
 .٥٣٣،ص٥،٥٩٣٠ط، الىمية، بيروت، المكتبة لمدولة المويةة اليام الخير بو النصر، عمر، أ، و ٦٦٣،صخالفة بني أميةنبيو، عاقل،(5)
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شاروا عميو باالنسحاب إلى حمص فأشاور مع أصحابو توعاقبو عمى ذلك, و  فضربوخبرىا إلى الوليد  زيدموالي الوليد بن ي
بالقرب  ءااألغدق والتجأ إلى حصن البخر  تركب الحممة, فاب لكنو لم يفعل ذلك إال عندما عمم باقتر يأو إلى تدمر أو حصن قر 

كنو وعمى الرغم من ذلك لم ولومعو مئتي رجل, وجاءه من تدمر بعض الفرسان, ومن حمص خمسمئة فارس,  من تدمر
جنده عنو  ضاضلكنو وبعد انف اً قوي ى جند الحممة بنفسو, فقاتل قتاالً أالوليد ألمر الحممة كما يجب وبقي كذلك حتى ر  رثيكت

و في داخل الحصن وقال يوم تفانبو, ولكن دون جدوى فعاد إلى غر جإلى الجند ليقفوا  طبوبدأ يخا صنوفدخل ح اً دبقي وحي
 (1)ان فدخموا عميو وقتموهثمكيوم ع

 
 ة:خاتم
. تتوافر دما ال يتوفر اإلجماع عمى شخص محدح أىمية والية العيد في العصر األموي, وخاصة عندتضما سبق يمو    

طر األمر إلى إحداث فتنة كما فعل اضولي العيد حتى ولو  غييرت, واألىم من ذلك محاولة الفةات األساسية لمخففيو الص
وط غض الرضوخ لضفر  ليدعيين أحد أبنائو من بعده لكن الو أو لي لوالممك, إذ ضغط عمى الوليد بن يزيد ليعز ن عبد ىشام ب

 زلمن ع ؤيد ومعارض الناس إلى م انقسماألموي و  يت, ونتج عن تصرف ىشام ىذا انقسام البلخالفةعمو وتمسك بحقو با
وانتقم  لور عز ابقر  القةخميفة فحقد عمى كل من كان لو عأصبح  روح االنتقام في نفس الوليد عندما رعما أدى إلى ز مالوليد 

ما وصل إلى تمك الحالة من ربية التي كان يعيشيا الوليد الذي بطرقة سيئة, وال بد من األخذ بعين االعتبار األوضاع النفس
تي عاش فييا أيضا مع الميو والخالعة بسبب تمك الضغوط التي كان يعيشيا بسبب عمو ىشام, ويضاف إلى ذلك البيئة ال

التي أدت إلى الفتنة الثالثة  ض سياسية ىذه الغاياتراأي ألغ ,لومن أجل تبرير عز  ليدولغ بصفات الو ا بُ مالتذكير بأنو رب
لىو   . األموية مقتل الوليد وبداية النياية لمدولة ا 
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