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قواعد الن�سر يف املجلة

مثلام يرّحب العميد أبو الفضل العباس بزائريه من أطياف 
األصيلة،  العلمية  األبحاث  بنرش  )العميد(  جملة  ُترّحُب  اإلنسانية، 

وفقا للرشوط اآلتية:
العلوم . 1 جماالت  يف  األصيلة  العلمية  األبحاث  املجلة  تنرش 

اإلنسانية املتنّوعة التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته 
أو  العربية  اللغتني  بإحدى  ومكتوبة  عامليا،  عليها  املتعارف 

اإلنكليزية، التي مل يسبق نرشها.
م األصل مطبوعا عىل ورق )A4( بنسخة واحدة مع قرص . 2 يقدَّ

بخط  كلمة،   )15.000-10.000( بحدود   )CD( مدمج 
Simpelied Arabic عىل أن ترّقم الصفحات ترقيام متسلسال.

تقديم ملخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة اإلنكليزية، . 3
كّل يف حدود صفحة مستقلة عىل أن حيتوي ذلك عنوان البحث، 

ويكون امللّخص بحدود )350( كلمة.
أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل عنوان واسم الباحث/ . 4

والربيد  اهلاتف،  ورقم  والعنوان،  العمل،  وجهة  الباحثني، 
يف  الباحثني  أو  الباحث  اسم  ذكر  عدم  مراعاة  مع  األلكرتوين، 

صلب البحث، أو أية إشارة إىل ذلك.
أواخر . 5 يف  تنرش  التي  اهلوامش  بأرقام  مجيعها  املصادر  إىل  ُيشار 

البحث، وتراعى األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة 
مكان  النارش،  اسم  املؤلف،  اسم  الكتاب،  اسم  تتضّمن:  بأن 
ذكر  عند  هذا  الصفحة.  رقم  النرش،  سنة  الطبعة،  رقم  النرش، 



املصدر أول مرة، ويذكر اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر 
استعامله.

حالة . 6 ويف  اهلوامش،  عن  منفصلة  املصادر  بقائمة  البحث  د  يزوَّ
وجود مصادر أجنبية تضاف قائمة هبا منفصلة عن قائمة املصادر 
العربية، ويراعى يف إعدادها الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو 

البحوث يف املجالت.
تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقلة، وُيشار . 7

أماكن  حتديد  مع  مصادره،  أو  مصدره،  إىل  الشكل  أسفل  يف 
ظهورها يف املتن.

مع . 8 يتعاون  الباحث  كان  إذا  العلمية  السرية  من  نسخة  إرفاق 
قد  البحث  كان  إذا  فيام  ُيشري  أن  وعليه  األوىل،  للمرة  املجلة 
قّدم إىل مؤمتر أو ندوة، وأنه مل ينرش ضمن أعامهلام، كام ُيشار إىل 
أو  البحث،  بتمويل  قامت  أو غري علمية  أية جهة علمية،  اسم 

املساعدة يف إعداده.
أن ال يكون البحث قد نرش سابقًا، وليس مقدما إىل أية وسيلة . 9

نرش أخرى، وعىل ا لباحث تقديم تعّهد مستقّل بذلك.
وال . 10 كاتبيها،  آراء  عن  املجلة  يف  املنشورة  األفكار  مجيع  تعرب 

ترتيب  نظر جهة اإلصدار، وخيضع  بالرضورة عن وجهة  تعرّب 
األبحاث املنشورة ملوجبات فنية.

ختضع البحوث لتقويم رّسي لبيان صالحّيتها للنرش، وال تعاد . 11
البحوث إىل أصحاهبا سواء أقبِلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق 

اآللية اآلتية:
أقصاها  مّدة  للنرش خالل  املرَسلة  املادة  بتسّلم  الباحث  يبّلغ  أ( 



أسبوعان من تاريخ التسّلم.
ب( خيطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير 

عىل نرشها وموعد نرشها املتوّقع.
أو  تعديالت  إجراء  وجوب  املقّومون  يرى  التي  البحوث  ج( 
املالحظات  مع  أصحاهبا،  إىل  تعاد  نرشها  قبل  عليها  إضافات 

املحددة، كي يعملوا عىل إعدادها هنائيا للنرش.
إبداء  رضورة  دون  من  أصحاهبا  يبّلغ  املرفوضة  البحوث  د( 

أسباب الرفض.
#( يمنح كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه، 

ومكافأة مالية.
يراعي يف أسبقية النرش:. 12

أ( البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.
ب( تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث.

ج( تاريخ تقديم البحوث التي يتم تعديلها.
د( تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك.

ال جيوز للباحث أن يطلب عدم نرش بحثه بعد عرضه عىل هيأة . 13
يكون  أن  عىل  التحرير،  هيأة  هبا  تقتنع  ألسباب  إال  التحرير، 

خالل مدة أسبوعني من تاريخ تسّلم بحثه.
14 .alameed. للمجلة  االلكرتوين  املوقع  عىل  البحوث  ترسل 

أو  البحوث..  إرسال  إستامرة  ملئ  خالل  من   alkafeel.net

ُتسلم مبارشًة اىل مقر املجلة عىل العنوان التايل: العراق /كربالء 
املقدسة /حي احلسني / جممع الكفيل الثقايف.









كلمة العدد
أن تنظر إىل النّص من عني ثالثة؛ ذلك متحيص عميق، هكذا كان 
ملف العدد احلايل من جملة العميد، فمنظار الرتاث كان عني القراءة 
األوىل، ومنظار احلداثة وما بعدها كان عني القراءة الثانية؛ فجمعنامها 
يف سّلة واحدة لننتج منها منظارًا ثالًثا حماًطا بقداسة النّص املنبعث من 

اآلل الطاهرين.

  وتأسيًسا عىل ما مّر ذكره، وسمنا امللف بـ )من قطوف اآلل
األوىل  كانت  دراسات  ثالث  ضّم  إذ  اخلطاب(؛  لسانيات  هدي  يف 
(، أما  بعنوان )بنية احلجاج من منظور اخلطاب يف خطبة الزهراء 
الثانية فكانت بعنوان )خطبتا الزهراء  دراسة يف البعد التداويّل يف 
ضوء نظرية أفعال الكالم(، عىل حني كان ختام امللف بدراسة )بالغة 

.) اإلقناع: قراءة حجاجية يف خطب اإلمام احلسني

استكامل  من  السابق  العدد  يف  بدأناها  التي  اخلطوة  عىل  وعْوَدًا 
نرش البحوث املشاركة يف مؤمتر العميد العلمّي العاملّي األول، طّرزنا 
إذ كتب  معرفية؛  ثالثة حقول  بني  تنّوعت  أبحاث  بثالثة  العدد  هذا 
أ.م.د. عادل حممد زيارة من كلية اآلثار يف جامعة القاهرة بحًثا عن 
)عامرة مشاهد آل البيت  يف القاهرة وقدسيتها عند أهل مرص(، أما

اأ. م. د. ف�سل نا�سر مكوع منجامعة  عدن فكتب عن )عدن يف   ال�سعر 



العربي  احلديث(؛ ليكون خامتة هذه الشذرات بحث أ.م.د. مصباح 

الشيباين من تونس الذي عنونه بـ )الثورة التونسية والعدالة 
االجتامعية: التجانس الغائب(. واستكاماًل للحقول املعرفية 

األخرى، انتقت هيأتا املجلة )االستشارية والتحريرية( أربعة بحوث 
أخرى توّزعت بني ثالث جامعات: بغداد، املستنرصية، القادسية؛ 

لتغطي أكرب مساحة بحثية من العلوم اإلنسانية.

آملني، ونحن يف نقطة الرشوع الثالثة من سني عمر املجلة، أن 
يكون توّجه الباحثني والسيام األكاديميني منهم تصاعدًيا، كتصاعدية 

مّهة القائمني عىل املجلة... واحلمد هلل أواًل وآخرًا...
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ملخ�س البحث

يربر اهلدف اختيار املوضوع. الفساد املايل واالداري هو تتبع أخطاء وسلبيات 
واألزمات  الثورات  كمن  العديد  نشوب  يف  السبب  هو  وهذا  املتعاقبة.  اإلدارات 
أعقبت  التي  الطوعية  اإلسالم  ملوجه  الفضل  وكذلك  املجتمعات  يف  حدثت  التي 
االكاديميه  املؤسسات  وأبحاث  إعامل  يف  دراسات  هكذا  تندرت  السيف.  سياسة 

العربية  والعراقيه.

يكرس البحث الضوء عىل أصل ألدوله االمويه واألسباب التي أدت إىل انتثار 
األمويني  بأصل  االهتامم  البحث  ويسلط  آنذاك.  ألدوله  واإلداري يف  املايل  الفساد 
الفساد  اىل  األول  اجلزء  وخصص  واملرواين  السوفياين  عائلتني:  إىل  يعود  الذي 
والقوانببن  للرشيعة  الوالء  انعدام  الديني  احلافز  غياب  مثل  ألدوله  يف  املسترشي 
ويعنى  واحلكام  املوظفني  أخالق  وسوء  باملسلمني  ليس  لناس  املناصب  وتسليم 

اجلزء الثاين بدراسة التغريات االداريه للدولة.



ا�صت�صراء ظاهرة الف�صاد المالي في الع�صر االموي

308

Abstract

The aim which justifies the choice of this subject, the 
administrative and financial corruption, is to reveal the pitfalls 
and negatives that took place in the successive managements of 
authority. This was the main reason behind the revolutions, troubles 
and disturbance that took place in the society in addition to the 
decrease in the voluntary spread of Islam and following the sword 
policy instead. This is the fact that we are trying to reveal for the 
lack of a detailed study  in the works of the Iraqi and Arab academic 
institutions regarding this matter directly and independently. We 
found some implicit indications of administrative corruption found 
in the state mentioned in some of the studies and books. 

it is dedicated for investigating the origin of the Umayyads and 
the reasons for the spread of Administrative and Financial Corruption 
phenomenon in the state. The researcher focused on its origins 
which is related to two families, Al-Sufiani (4164-) and Al-Marwani 
(64132-) A.H . The first section  is also dedicated for the corruption 
spread within this state like the absence of religious motive, lack of 
loyalty to the Shar'ia and rules, employing rulers of the non Muslims 
and the bad morals of the employees and the rulers. The second 
section is dedicated for the study of the administrative changes of 
the state.
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309 األول

شابت مؤسسة اخلالفة األموية حاالت غل )اختالس( ورشوة ورشاء مناصب 
وبيع أخرى وهبات وعطايا كثرية، اثر يف ذلك احلالة السياسية للبالد وحال عدم 
االستقرار التي شهدهتا يف فرتات معينة من عمر الدولة التي أفرزت استعامل األموال 
عامال جلذب التحالفات أو القضاء عىل املعارضني مما أدى إىل ضياع كبري ألموال 
الدولة إذ كان رصف معظم األموال ال يستند إىل قاعدة رشعية و إدارية ثابتة بل وفقًا 
لعوامل خاصة بحسب أوضاع الدولة يف تلك احلقبة، وهذه الصور واألشكال من 

حاالت الفساد اإلداري واملايل متثلت بعدة جوانب:

اأول: الإغداق والإ�سراف والتبذير لأموال الرعية املودعة
يف بيت مال امل�سلمني

أدرك معاوية بن أيب سفيان مؤسس الدولة األموية أمهية املال وتأثريه يف النفس 
البرشية، فقد وظف املال السيايس توظيفا أمثل لتثبيت السلطة مهام كلف ذلك من 
خسارة وهدر ألموال الناس، حيث كانت ملعاوية رؤية خاصة يف هذا اجلانب إذ كان 

يقول: »البذل يقوم مقام العدل«)1(.

واملساواة  العدل  ليس  األموال  توزيع  يف  معاوية  لدى  األساسية  القاعدة  إذن 
وانام وفق قواعد خاصة بحسب موقع الشخص وتأثريه وما يقدمه للبيت األموي 
شعر  إذ  األفواه،  وتكميم  اإلرادات  وسلب  الذمم  رشاء  خالل  من  خدمات  من 
الدراهم  من  حفنة  مقابل  ومبادئه  دينه  عن  يتخىل  الن  مستعد  بعضهم  أن  معاوية 
والدنانري، وهذا ما جسدته كلامت بعض من الذين شملهم هذا األمر، إذ قال عمرو 

بن العاص: »ال ابيعك وعىل ما حصل عىل دنياك«)2(.

فأعجبت معاوية، استعملها معاوية عندما كان واليًا عىل بالد الشام ويف أثناء 
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التي  حكمه  مدة  بقية  يف  واستعملها   ، عيل  اإلمام  ضد  وعصيانه  مترده  حركة 
امتدت )41-60ه( ومنها عند إقدام معاوية عىل توريث احلكم وجعله لولده يزيد 
كلف املغرية بن شعبة بإمتام األمر وإرسال وفد من الكوفة إىل معاوية يطلب توليه 
يزيد، فحينام وصل الوفد سأل معاوية عروة بن املغرية عن السعر الذي اشرتى به 

املغرية دين الوفد واسرتخص السعر)3(.

وكذلك فعل معاوية مع وفد أهل البرصة عندما وفدوا عليه وفيهم األحنف 
بن قيس واحلتات بن يزيد أبو منازل املجاشعي، فأمر هلم بامئة إلف لكل شخص 
بالك  »فام  وقال:  معاوية  إىل  نقص جائزته رجع  أدرك  فلام  للحتات،  إلفًا  وسبعني 
خست يب دون القوم، وأعطيت من كان عليك أكثر مما كان معك؟قال: إين اشرتيت 
من القوم دينهم ووكلتك إىل دينك ورأيك يف عثامن وكان عثامنيًا فقال: وأنا فاشرتي 

مني ديني فأمر له بإمتام جائزته«)4(.

ومن حماوالت معاوية لرشاء الدين ما أقدم عليه معاوية مع عبد اهلل بن عمر 
ابن  قال  ليزيد  البيعة  ذكر  فلام  فقبلها،  درهم  إلف  مائة  عمر  اهلل  عبد  إىل  أرسل  إذ 
استاملة  معاوية  وامتنع«)5(. وحاول  لرخيص  إذن  ديني عندي  إن  أراد  عمر: »هذا 
، فكان هيب أموال جزيلة هلم)6(. فإما أن يكون املال من حقهم  حمبي ال البيت 
أو ما يأخذونه يوزعونه عىل الفقراء، وكذلك أعطى معاوية البن عباس »ألف ألف 
وأشياء وعروض«)7(. وأهدى معاوية إىل عائشة بطوق قدر ثمنه بامئة إلف درهم)8(، 
وقد يكون تعويضًا هلا عىل حساب دم أخيها حممد، وأعطى عبد اهلل بن الزبري مئة 
ألف دينار)9(. ووهب معاوية بن أيب سفيان فدك إىل مروان بن احلكم)10(، والذي 
بدوره وهبها البنه عبد العزيز وردها عمر عندما أصبح خليفة وكانت »أول مظلمة 

ردها عىل بني عيل  ثم قبضها يزيد بن عبد امللك«)11(.
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أفعال  عىل  والناقمني  املعارضني  لكسب  البذل  أسلوب  معاوية  واستعمل 
الدولة فبعد استشهاد حجر بن عدي قام مالك بن هبرية فجمع اجلموع وبدأ يتهيأ 
ألخذ الثأر حلجر بن عدي فعمل معاوية عىل اسرتضائه باملال إذا بعث إليه معاوية 

بامئة إلف درهم وداراه حتى ريض)12(.

املدينة  أبيه يف إغداق األموال وحاول رشاء أهل  يزيد فقد سار عىل هنج  إما   
باملال فحني وفد عليه عبد اهلل بن حنظلة معه ثامنية بنني له فأعطاه مائة إلف وأعطى 
بنيه كل رجل منهم عرشة أالف درهم سوى كسوهتم ومحالهنم)13(. ولكن ذلك مل 
أموال  تعدهيم عىل  باألمويني من خالل  للتشهري  اختذه وسيلة  بل  اهلل  يؤثر يف عبد 
املسلمني وهدرها كيف ما اتفق، إذ قال ألهل املدينة حني رجع من الشام: »أتيتكم 
من عند رجل واهلل لو مل أجد إال بني هؤالء جلاهدته هبم« )14(. وأعطى معاوية أيضا 
)عبداهلل بن جعفر()15(، مبالغ كبرية من املال)16(، وقد شكك بعض الباحثني يف هذه 
وقدم  الزبري)18(،  البن  مرص  حجدم  بن  عنبة  بن  الرمحن  عبد  وويل   .)17( الروايات 
مروان بن احلكم »حلربه فجرت بينهم الرسل عىل إن ال يكشف ابن حجدم عىل أمر 

جرى عىل يديه، ويدفع إليه مااًل، وكسوة فأجابه مروان إىل ذلك«)19(.

ووافق مروان بن احلكم عىل رشوط حسان بن مالك بن بجدل)20(، »أن يفرض 
مع  مروان  فعل  وكذلك  بذلك«)21(.  مروان  فرىض  ألفني  ألفني  رجل  أللفي  هلم 
احلصني بن نمري باملوافقة عىل رشوطه مقابل االنضامم إليه وعدم مساندة عبد اهلل بن 
الزبري، وكان رشط احلصني »أن ينزل البلقاء من كان بالشام من كنده، وأن جيعلها 

له مأكله، فأعطاه ذلك«)22(.

والعطايا  للهبات  امللك  عبد  استخدام  التارخيية  النصوص  لنا  وسجلت 
لالستحواذ عىل السلطة، فقد استعملها لتصفية اجلبهة الداخلية أوال، إذا استعمل 
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املال لتفريق أصحاب عمرو ابن سعيد املتجمعني حول القرص بعد سامعهم بقدر 
بسكوهتم  أسهم  مما  عليهم  األموال  رصر  إلقاء  عىل  فعمل  وقتله  له  امللك  عبد 

وتفرقهم عن صاحبهم ورأسه معلق)23(.

وتوىل عبد العزيز بن مروان مرص، وكان خراجها وجبايتها إليه)24(، وأستعملها 
عبد امللك وسيلة للضغط عىل أخيه عبد العزيز للتنازل عن والية العهد إىل ولديه 
امللك  العزيز طالبه بخراج مرص)25(. واتفق عبد  الوليد وسليامن وعند رفض عبد 
ابن  لقتال  ويتفرغ  جانبه  ليأمن  مجعة  كل  يف  دينار  ألف  إعطائه  عىل  الروم  وملك 

الزبري)26( وهذا مما يعد استكانة منه وخضوعا البن الزبري.

للسبب  مجعة  كل  دينار  إلف  إعطائهم  عىل  »اجلرامجة«)27(،  مع  اتفق  وكذلك 
أكثر  ُيستغرب  ومما  الداخلية)28(،  اجلبهة  ملعاجلة  التفرغ  اجل  ومن  نفسه،  السابق 
قيام خليفة املسلمني بتقديم أموال إىل رعايا ذميني يستلزم أن يدفعوا هم جزية عن 
رؤوسهم لسكنهم يف أرض اإلسالم مع توفري املسلمني احلامية هلم فمن الذي أشار 

عىل عبد امللك بذلك؟

إذا ما علمنا أن الكتاب الذميني يف دواوين الدولة كانت هلم حظوة ونفوذ كبري 
يف البالط األموي والسيام رسجون الرومي الذي تنسب إليه العديد من القرارات 
احلساسة واخلطرية يف عهود األمويني األوائل إذ بقي إىل أيام عبد امللك )67 - 86 

.)29()#

 أظهرت تلك املبالغ الضخمة التي قدمت ودفعت من دون ان حياسب احد أو 
حتى يسأل عن وجه إنفاقها، حتى وصل األمر إىل أن يقوم اخلليفة )سليامن بن عبد 
به رسول احدى  له وجاء  الذي اهدي  اللؤلؤ  بإعطاء إحدى جواريه مجيع  امللك( 
واليات الدولة حتى قال سليامن: »قد مجع هذا وظلم فيه الناس وأخذته هذه«)30(. 
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واستعملت اهلبات والعطايا وزيادة العطاء أيضا لكسب والء الناس ومودهتم 
عىل  عرشة  الشام  أهل  العزيز  عد  بن  عمر  زاد  فقد  األمصار،  أهل  من  جانب  أو 
أعطياهتم ومل يشمل ذلك أهل العراق)31(، وكذلك فعل الوليد بن يزيد إذ زاد الناس 

عرشة ثم زاد أهل الشام عرشة أخرى)32(.

هبرية  بن  يزيد  كان  فقد  الدولة  يف  املناصب  إىل  للوصول  اهلدايا  واستعملت 
هيدي إىل حبابه جارية يزيد بن عبد امللك )101-105ه( املفضلة واملحظية عنده، 

فعملت له فواله العراق)33(.

ووهب مصعب بن الزبري عبد اهلل بن أيب فروه عقد جوهر أيت به من بالد العجم 
وكان العقد سبب غنى عبد اهلل وأخيه فيام بعد وعندما قتل مصعب راسل عبد امللك 

وأعطاه مااًل فعفي عنه)34(.

إما يف عهد هشام بن عبد امللك )105-125ه( فقد كان للهدايا أثر مهم يف 
بن  »اجلنيد  هشام  استعمل  فقد  )اإلمارة(  الدولة  يف  العليا  املناصب  عىل  احلصول 
عبد الرمحن«)35(،عىل خراسان، وكان سبب ذلك »أهدى الم حكيم بنت حييى بن 
احلكم امرأة هشام قالدة فيها جوهر فأعجبت هشامًا، فأهدى هلشام قالدة أخرى 

فاستعمله عىل خراسان«)36(.

واستطاع وايل إفريقيا برش بن صفوان الكلبي أن حيتفظ بمنصبه واليًا عىل هذا 
اإلقليم إذ أشار اليعقويب إىل ذلك بقوله: »فلام ويل هشام بعث إليه بأموال وهدايا 

فأقره هشام عىل افريقية«)37(.

باألموال  واالستخفاف  التساهل  حجم  آنفا  ذكرناها  التي  الشواهد  بينت 
ليده عليها سلطة  لقمة سائغة لكل من كانت  تلك األموال  العامة حتى أصبحت 
األموال  حفظ  يف  وأمانتهم  قناعاهتم  يف  أثر  الناس  لدى  سيئا  انطباعا  تركت  حتى 
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العامة املوكلني بحفظها فظهر من نتائج ذلك أن تعاظم الغل )االختالس( والرشوة 
لدرجة أن أصبحت حالة معتادة وشواهد احلاالت تلك كثرية ومتنوعة، وهذا ما 

سنالحظه يف الصفحات اآلتية.

ثانيا: الغل )الختال�س(

ويعود  أسباب  لعدة  األموي  العرص  يف  االختالس  )الغل(  حاالت  كثرت 
السبب األول إىل ما رأيناه يف الصفحات السابقة من العطايا واهلبات اجلزيلة التي 
رصفت لغري مستحقيها لرشاء الذمم حتى كانت هذه السلوكيات مدعاة ألن يأخذ 
األموال من غري أوجهها احلقيقية حتى أصبحت امرأ شائعًا لدرجة أن قام عمر بن 
عبد العزيز عند توليه اخلالفة بجمع بني مروان وقال هلم: »يا بني مروان إين أظن 
املسلمني«)38(،فهذا  بيت مال  إىل  ما عندكم  فادوا بعض  نصف مال األمة عندكم، 

السبب األول لكثرة حاالت االختالس.

وهذا األمر دفع عمر بن عبد العزيز إىل أن يفصل ديوان املظامل ويويل عليه احد 
املتحمسني ملرشوع عمر اإلصالحي هو غيالن بن مسلم الدمشقي إذ قال لعمر »يا 
أبا مروان أعني أعانك اهلل فقال له ولني رد املظامل، فواله فكان خيرج إىل خزائن بني 
أمية فينادي عليها، هلموا إىل متاع اخلونة، تعالوا إىل متاع الظلمة، تعالوا إىل متاع 
من خلف رسول اهلل يف أمته بغري سنته وسريته، من يعذرين ممن يزعم أن هؤالء كانوا 

أئمة هدى وهذا يأكل والناس يموتون من اجلوع«)39(.

 ومما ساعد عىل كثرة حاالت االختالس الشعور السائد عند املسلمني بجواز 
خيانة بني أمية ألخذهم األموال بغري احلق وإنفاقها عىل ملذاهتم فعندما اهتم مروان 
بن احلكم احد عامله بخيانته مل ينكر العامل ذلك بل قاهلا رصاحة ملروان: »اختذت 
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اخلدم وبنيت املنازل واهلل إين ألخونك وأنك لتخون أمري املؤمنني، و أمري املؤمنني 
ليخون اهلل، فلعن اهلل رش الثالثة«)40(.

والعامل  الوالة  لبعض  األمويني  احلكام  تسويغ  إىل  فيعود  الثالث  السبب  أما 
ما يقومون به من ممارسات إدارية منحرفة وعدم مطالبتهم أو حماسبتهم عىل ما يف 
أيدهيم لقاء ما يقدمه هؤالء الوالة من خدمات أو مقابل انضاممهم لألمويني)41(، 
كام فعل معاوية مع زياد يف قوله البن زياد يف أموال فارس: »فصاحلني عىل ما شئت 

فصاحله عىل يشء مما ذكر انه عنده«)42(.

ومما زاد يف حاالت الغل يف الدولة األموية وهدر املال العام ما قدم عليه معاوية 
يرجع  أن  أو  يعتزل  أن  مقابل  أموال  من  بيده  ما  املستبدل  الوايل  إعطاء  من  ويزيد 
إىل منصبه وحياسب، وذلك خشية من نفوذ بعضهم، وربام يتحولون إىل معارضني 
حلكمهم، وكان الوالة خيتارون العزل واخذ ما بأيدهيم، وهذه احلالة جديدة سوغت 
للوالة االستيالء عىل أموال الدولة، فقد عمد معاوية إىل ترك األموال التي بيد وايل 
البرصة عبد اهلل بن عامر حني قدم عليه، فقال له: »اخرت بني أن اتبع أثرك وأحاسبك 
أن  أو بني أن أسوغك ما أصبت وتعتزل فاختار  إليك وأردك إىل عملك  بام صار 

يسوغه ذلك ويعتزل«)43(.

أبيه ففعل مع عبد الرمحن بن زياد وايل خراسان حيث  وسار يزيد عىل مسار 
قدم ومعه عرشون ألف ألف درهم فقال له يزيد: »إن شئت حاسبناك وأخذنا ما 
معك و رددناك إىل عملك، وإن شئت أعطيناك ما معك وعزلناك؟ قال: بل تعطيني 

ما معي وتعزلني، ففعل«)44(.

كان الذي أخذه عبد الرمحن بن زياد كبريا حتى قال: »واين قدرت ما عندي ملئة 
سنة يف كل يوم ألف درهم ال احتاج منه إىل رشى رقيق وال كراع«)45(.
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يظهر هذا األمر حجم اختالس الوالة الذي كان يف الدولة األموية، فكيف هو 
مقدار ما كان جينيه الناس من الوظائف األخرى؟ )46(.

أموال  من  كثريًا  مااًل  املذحجي()47(،  احلارثي  بن شهاب  )كثري  أيضا  اختلس 
واليته عىل احد مناطق خراسان والري وهرب، والتجأ عند هاين بن عروة فهدر 

معاوية دمه، ورحل هاين من الكوفة إىل معاوية يف الشام فشفع فيه)48(.

واختان صاحب خراج كورة مهدان »عمر بن سعد بن أيب وقاص«)49(، فبقي 
بذلك  بن سعد  اخذ عمر  الكوفة وقدمها  أم احلكم  ابن  معاوية  فلام ويل  مال  عليه 

املال)50(.

وعندما ويل عبد الرمحن بن أم احلكم الكوفة مدحه عبد اهلل بن الزبري االسدي 
ابن  فقال  وجترب،  تاه  بالكوفة  وأثرى  اكتسب  فلام  رثة،  هيأة  يف  قدم  وكان  يتيه  فلم 

الزبري فيه:

ــم ــالدك ب أتـــيـــت  إن  ــا  ملـ تــبــقــلــت 
ــة أبـــوك ــي ــغــل أمـــه عــرب ــت ب ــس ال

القلمس اهلـــامم  ــت  أن مــرصنــا  ويف 
ــار أدبــــــر الـــظـــهـــر ســنــجــس ــ محـ

وقال: كان بنو أمية إذ رأوا عبد الرمحن يلقبونه البغل، وغلبت عليه حتى كان 
يشتم من ذكر بغاًل يظنه يعرض به)51(. ويؤكد هذا النص أن الوالة والعامل كثريًا ما 

يشاهد عليهم مظاهر الثراء والرتف بعد توليتهم من األموال التي كانوا خيتانوهنا.

البرصة  مال  بيت  ما يف  اخذ  زياد«)52(، عىل  بن  اهلل  »عبيد  البرصة  وايل  وأقدم 
فأعطاه  مروان  عىل  هبا  وقدم  الشام  واضطراب  معاوية  بن  يزيد  وفاة  بلغه  عندما 
القليل منها وأخذ أكثرها وهي سبب غنى أهله وولده فذكر الطربي قال: »نقلها 
حيث هرب فهي إىل اليوم تردد يف آل زياد فيكون فيهم العرس أو املأتم فال يرى يف 
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قريش مثلهم وال يف قريش أحسن منهم يف الغضارة والكسوة «)53(.

إن حاالت الغل واختالس األموال ربام كانت سجية وعادة كان عليها الناس 
آنذاك، حتى حينام سيطر الزبرييون بقيادة مصعب عىل العراق لصد املختار)54( سنة 
67# قام مصعب بن الزبري باختالس األموال املوجودة يف البرصة، وإعطائها مهورًا 

لنساء اثنني تزوجهن يف وقت واحد)55(.

وتزوج  الزبري  بن  ملصعب  العراق  يف  األمر  واستقامة  )املختار(  مقتل  بعد  إما 
امرأتني فكتب أنس بن زنيم الليثي إىل عبد اهلل بن الزبري قائال:

ــنـــني رســالــة ــغ أمــــري املـــؤمـ ــلـ ابـ
ألـــف كامل ــألــف  ب الــفــتــاة  بــضــع 
مقالتي ــول  ــ أق حــفــص  أليب  لـــو 

ــك ال يــريــد خــداعــا ــن نــاصــح ل م
جياعا ــوش  ــب اجل قـــادات  وتبيت 
وأقـــص شـــأن مــقــالــتــي ال رتــاعــا

تزوج  مصعبا  إن  واهلل  »صدق  قال:  ثم  جزع  إليه  األبيات  هذه  وصلت  فلام 
امرأتني بألفي ألف درهم ألرتاع، إنا بعثنا مصعبًا إىل العراق فأغمد سيفه وسل أيره 

وسنعزله، ودعا بايب محزة وواله البرصة«)56(.

ومل يتمكن األخري من ضبط البرصة »فظهرت منه بالبرصة خفة وضعف وبعث 
إىل مردانشاه فاستحثه باخلراج فأبطأ به فقام إليه بسيفه فرضبه فقتله، فقال األحنف: 

ما أحد سيف األمري)57(، فلام بلغ ذلك عبد اهلل عزله عن البرصة)58(.

وملا عزل محزة »احتمل مااًل كثريًا من مال البرصة وشخص محزة باملال فرتك أباه 
واتى املدينة فأودع ذلك املال رجااًل فذهبوا به«)59(.

ابن  البالذري »كان  الذين اختانوا »عمر بن هبرية«)60(، فقد ذكر  الوالة  ومن 
هبرية أول عامل العراق اختان«)61(.



ا�صت�صراء ظاهرة الف�صاد المالي في الع�صر االموي

318

وكان يكتب لعبد العزيز بن مروان إيناس بن مخايا من أهل الرها وكان غالبًا 
عليه، وبعد وفاة عبد العزيز وجه عبد امللك الضحاك بن عبد الرمحن إىل مرص وقال: 
»لتصرين إىل إيناس كاتب عبد العزيز فاقسم ماله بينك وبينه رصت إليه فقاسمته 
ماله غري احليل واجلواهر، فقلت: أمري املؤمنني يقاسمك عىل هذا ومحلته مجيعًا إىل 
عبد امللك«)62(. ويدل ذلك عىل عدم نزاهة هذا الكاتب أو الشك يف نزاهته بحسب 

رأي احد الباحثني)63(.

ووىل احلجاج »املهلب بن أبى صفرة«)64(، عىل خراسان سنة )78 ه( فظهرت 
عليه ألف ألف من خراج األهواز وطالبه هبا احلجاج ومل يكن معه مال فجمعت له 

وسلمها إىل احلجاج)65(.

وتوىل يزيد بن املهلب خراسان بعد وفاة أبيه فكان متجربًا وبلغ احلجاج عنه ما 
يكره.، فعزله ووىل أخاه املفضل ثم عزله ووىل »قتيبة بن مسلم الباهيل«)66(، وكتب 
إليه يأخذ آل املهلب وأشخصهم إىل احلجاج فقام قتيبة »فأخذ يزيد بن املهلب وسائر 

ولد املهلب فأشخصهم إىل احلجاج وطالبهم بستة أالف إلف«)67(.

احلجاج  عىل  فاحتالوا  األموال)68(،  منهم  ليستخرج  بتعذيبهم  احلجاج  واخذ 
وهرب يزيد إىل سليامن بن عبد امللك فشفع فيهم عند الوليد ودفع عنهم ثالثة أالف 
أمنته وانام عليه ثالثة أالف ألف ألن  يزيد عندي وقد  الوليد »إن  إىل  ألف وكتب 
اؤديه«)69(،  أنا  بقي عليه  فأدى ثالثة أالف إلف والذي  اغرمه ستة أالف  احلجاج 

وذكر أن سليامن دفعها عنهم)70(.

وكان عروة بن الزبري عاماًل لعبد امللك بن مروان عىل اليمن، فعلم أن احلجاج 
مجع عىل مطالبته باألموال التي يف يده وعزله عن عمله، ففر إىل عبد امللك ومل يستطع 

إخراج املال منه)71(.
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ظاهرة  صارت  حتى  األموية  الدولة  يف  االختالس  حاالت  كثرة  ويالحظ 
شخصها املؤرخون فقد ذكر اليعقويب ما نصه »وكان الوالة كلام عزل وايل وأيت بواٍل 

عزل عامل الوايل السابق وحبسهم وطالبهم باألموال التي صارت إليهم«)72(.

وكيع  بشأن  احلجاج  إليه  كتب  خراسان  الباهيل  مسلم  بن  قتيبة  ويل  وعندما 
صار  ثم  كان  ما  منه  بالبرصة  كان  حسان  بن  وكيع  فأن  بعد:  »أما  قال:  حسان  بن 
لص سجستان ثم صار إىل خراسان فإذا أتاك كتايب هذا فأهدم بناءه واملك لواءه 
فكان عىل رشطة قتيبة فعزله«)73(. وعند وفاة الوليد توىل سليامن اخلالفة وىل يزيد 
بن املهلب العراق وخراسان وكان وكيع واىل خراسان فلام قدمها يزيد أرسل ولده 

خملد وحاسب وكيع وحبسه وقال له: »أِد مال اهلل، فقال: فخازنًا هلل كنت؟«)74(.

عظيمة  غنائم  فغنم  ودهستان  جرجان  مناطق  بفتح  سليامن  إىل  يزيد  وكتب 
أو أربعة أالف إلف  وأعطى كل ذي حق حقه وبقي معه سبعة أالف إلف درهم 
درهم)75(، فلم يصل الكتاب إىل سليامن حتى مات وكان ورود الكتاب عىل عمر بن 

عبد العزيز وقد استخلف بعد سليامن)76(.

املهلب يف  ابن  املهلب، وكان  بن  يزيد  إىل  ارطأة«)77(،  بن  وبعث عمر »عدي 
البرصة فأوثقه ثم بعث به إىل عمر، وكان عمر يصف آل املهلب فيقول جبابرة)78(، 
وطالبه باألموال التي كتب هبا إىل سليامن: »إنام كتبت ذلك ألرهب األعداء بذلك 
ومل يكن بيني وبني سليامن يشء ولقد عرفت مكانتي عنده، فقال عمر ال اسمع منك 

هذا ولست أطلقك حتى تؤدي أموال املسلمني وأمر بسجنه«)79(.

وبقي ابن املهلب يف سجن عمر، وعندما علم بدنو اجل عمر عمل عىل الفرار 
من السجن »ودس إىل عامل حلب مااًل واىل احلراس فأخرجوه فهرب وقد أعدو 

له دوابًا فركبها«)80(.
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املال وفيها  له بيت  الناس وسلموا  فبايعه  البرصة وسيطر عليها)81(،  فاجته إىل 
عليها،  فوالهم  األمصار  إىل  بعامله  وبعث  أصحابه  عىل  فوزعها  أالف)82(،  عرش 
فأرسل يزيد بن عبد امللك أخاه مسلمة لقتال يزيد بن املهلب وقتل ابن املهلب وثم 

القضاء عىل آل املهلب مجيعًا)83(.

املسلمني حتى يف  املختلسني ألموال  العزيز عن حماسبة  يتوان عمر بن عبد  مل 
أمية،  بني  اختلف عن مجيع من حكم من  بذلك نموذجا  ساعات احتضاره وقدم 
إذ ينقل القايض التنوخي رواية مفادها: »ملا حرضت عمر بن عبد العزيز الوفاة دعا 
بنيه، وكانوا أحد عرش ابنًا وكان عنده َمسلمة بن عبد امللك، ومل خيلِّف غري بضعة 
عرش دينارًا فأمر أن يكفن ويرشى له موضع يدفن فيه بخمسة دنانري ويفض الباقي 
عىل ورثته. فأصاب كل ابن نصفًا وربع دينار. فقال: يا بني ليس يل مال فأويص فيه، 
ولكني قد تركتكم وما ألحٍد ِقَبلكم َتبعة، فال تقع عني أحد منكم عىل أحد إال ويرى 
له عليكم حقًا. قال له مسلمة: َأَو خري من ذلك يا أمري املؤمنني. قال: وما هو، قال: 
قها فيهم، وإن شئت فتصدق هبا. قال: َأَو خري من ذلك  هذه ثالثامئة ألف دينار فرِّ
يا مسلمة قال: وما هو؟ قال تردها إىل من أخذهتا منه، فإهنا ليست لك بحق، فقال 
له مسلمة: رمحك اهلل يا أمري املؤمنني حيًا وميتًا، فقد ألنت منا قلوبًا قاسية، وذكرهتا 

وإن كانت ناسية، وأبقيت لنا يف الصاحلني ذكرًا«)84(.

-101( واليته  مدة  طول  أمواله  عىل  واستحوذ  العراق  »مسلمة«)85(،  وتوىل 
102ه( فعزله يزيد عن العراق وكان مسلمة مل يرفع كشوفات إىل يزيد ومل حياسبه 
يزيد وانام اكتفى بعزله)86(. وىل هشام بن عبد امللك خالد بن عبد اهلل القرسي عىل 
العراق ملوقف كان له قبل أن ييل اخلالفة إذ نصحه بعدم خلع نفسه عن اخلالفة مقابل 

إعطائه اجلزيرة طعمه له فحفظها له هشام وواله العراق عندما أصبح خليفة)87(.
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وكان يدخل عليه من دون حاجب، فأخفاها هشام يف نفسه وعزله، ويتضح 
مقدار حقده عليه من خالل ما كتبه إىل »يوسف بن عمر الثقفي«)88(، حيث واله 
العراق مكان خالد القرسي »رس إىل العراق فقد وليتك، وإياك أن يعلم بك احد 

واشفني من ابن النرصانية وعامله وامسك عام يف يده«)89(.

ويبدو أن هشام كان متخوفًا من خالد أنه إذا علم بعزله ربام يعلن التمرد عليه 
هذا  أخفى  ولذلك  الدولة  أمصار  من  املهم  املرص  هذا  يف  له  مطيعون  اعوان  وله 

األمر)90(.

فلام  خالد  أموال  عن  هشام  بلغ  ما  منها  لعزله  أسباب  عدة  هناك  وكانت 
ألف  ألف  عرشين  يستغل  فكان  أهنارًا  وحفر  وضياعًا،  أموااًل  »اختذ  العراق  ويل 

درهم«)91(، وكان »يغل مخسة أالف درهم وكان هشام حسودًا«)92(.

ينفق عىل  ابن خالد القرسي عرشة أالف درهم)93(، وكان خالد  وكانت غلة 
أقاربه أموااَل كثرية فقد نقل البالذري: »بلغنا أن هشام حدث بأن خالد يعطي من 
املال عن نفيس وولدي  ابخل هبذا  إين  تلظيًا وغضبًا وقال:  فأزداد  قومه  جاءه من 

وأهيل وخالد يفرقه يف قومه«)94(.

وكان ذلك ال يناسب هشام ألنه« كان بخياًل حسودًا فظًا غليظًا ظلومًا شديدًا 
القسوة بعيد الرمحة«)95(، مجاعًا لألموال)96(، حُمتكرًا للسوق فكان يكتب إىل خالد 
قبل عزله »إال يباعن من الغالت يشء حتى تباع غله ولد أمري ملؤمنني«)97(، فاعترب 

منافسًا هلشام يف اجلانب االقتصادي)98(.

إما هشام فكان يقال له »األحول الرساق ألنه ما زال يدخل عطاء اجلند شهرًا 
يف شهر حتى أخذ لنفسه مقدار أرزاق سنة فلذلك قالوا: األحول الرساق«)99(.
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 وكانت هلشام ضياع يف هنر الرمان وتقبلها رجل يقال له )فروخ( وكان ثقياَل 
عىل خالد فأوعز خالد إىل احد أصحابه »حسان«)100(، أن خيرج إىل هشام ويزيد عىل 

مبلغ القبالة إلف إلف درهم)101(.

فروخ،  من  خالد  عىل  أثقل  حسان  فكان  حدودها،  واستوىف  حسان  فحازها 
وبدأ بإيذائه وطلب حسان الكف عن إيذائه فلم يفعل)102(، فكان حسان إذ قام »بثق 
البثوق عىل الضياع وخرج إىل هشام فقال: إن خالد بثق البثوق عىل ضياعك فوجه 

هشام ناظرًا ينظر اليها«)103(.

ورشى حسان احد خدم هشام فقال له: »إن تكلمت بكلمة أقوهلا لك حيث 
يسمع هشام فلك عندي إلف دينار فقال فعجل يل باإللف وأقول ما شئت فعجلها 
له فقال له: بك صبيًا من صبيان هشام فإذا بكى فقل له: اسكت فو اهلل لكأنك ابن 
خالد القرسي الذي غلته ثالثة عرش إلف ألف فسمعها هشام ثم دخل عليه حسان 

بعد ذلك كم غلة خالد؟ قال: ثالثة عرش إلف ألف فأمجع عىل عزله«)104(.

ودخل يوسف بن عمر الكوفة وخطب فيها فقال: »إن أمري املؤمنني أمرين بأخذ 
عامل ابن النرصانية وان أشفيه منهم وسأفعل وأزيد وايت بخالد وهو بواسط«)105(.

فبقي يف السجن إىل وفاة هشام فلام ويل الوليد احلكم طالب خالد باملال الذي 
ألف  إلف  »إن يوسف يشرتيك بخمسني  له:  فقال  منه عىل يشء  فلم حيصل  عليه 
درهم، فأن ضمتها وخرجت منها وإال دفعتك إليه فقال خالد: ما عهدت العرب 

تباع... فدفعه إىل يوسف فنزع ثيابه... ومحل يف حممل بغري وطاء وال غطاء«)106(.

يوسف  واخذ  ففعل)107(،  هشام  وابني  خالد  بقتل  يوسف  إىل  الوليد  وكتب 
عامل خالد وكانوا ثالثامئة ومخسني واستخرج منهم تسعني ألف ألف درهم)108(.
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إما يف خالفة عمر بن عبد العزيز فقد سجلت بعض حاالت الفساد اإلداري 
أسامء  وتدقيقه  لعامله  اخلليفة  هذا  ملحاسبة  السابق  من  اقل  بصورة  ولكن  واملايل، 
األشخاص الذين يتولون أمرة تلك املناطق ولكن مع ذلك فقد ظهرت هناك بعض 
احلاالت فقد شهدت اختيان عدد من الوالة والعامل واخذ وايل خراسان عبد اهلل 
من  الشخوص  أراد  وعندما  املسلمني،  مال  بيت  من  أموال  اجلراح  بن  العزيز  بن 
ألفًا وقال بعضهم عرشة أالف من  اخذ عرشين  العزيز  بن عبد  إىل عمر  خراسان 

بيت املال وقال: هي عيل سلف)109(.

ثالثا: الر�سوة و�سراء الذمم

شكلت الرشوة إحدى السبل التي وظفها األمويون يف توطيد سلطاهتم حتى 
فقد  استاملتهم،  يريدون  الذين  لألشخاص  املصلحة  مقتضيات  وفق  استعملوها 
حينام  وكذلك  الشام  عىل  أمريًا  كونه  أيام  مثاليا  توظيفًا  معاوية  األمر  هذا  وظف 

وصلت إليه اخلالفة.

يف  ولكنها  األموي)110(،  احلكم  ثبتت  أركان  من  الرشوة  الباحثني  احد  وعد 
حقيقتها جانب مهم من جوانب الفساد االداري واملايل، وذلك من خالل توظيف 
اخلصوم  وتصفية  بالزعامة  واالستمرار  شخصية  مكاسب  حتقيق  يف  العام  املال 
السياسيني، والتي كانت فيام بعد ذات عواقب وتأثريات وخيمة عىل مستقبل الدولة 
ومدى قناعة الناس باحلاكم الذي حيكمهم، فهي وان ادت غرضا كان يف مرحلة ما 
ولكن هذا املسلك قد أصبح سجية وهنجا سلكه األمويون يف التعامل مع األزمات، 
إذ استعمل معاوية الرشوة للتخلص من املعارضني له وعىل رأسهم اإلمام احلسن 
 من خالل رشوة زوجته جعدة بنت االشعث يف دس السم اليه يف طعامه)111(، 
بل استعملت أيضا لتصفية املنافسني له ممن يشكلون خطرًا يف الوصول إىل اخلالفة 
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من أفراد البيت األموي أنفسهم أمثال عبد الرمحن بن خالد بن الوليد الذي خيش 
منه معاوية أن ينافس ولده يزيد يف اخلالفة وان يبايع أهل الشام له ألنه أكثر حظوة 
اثال أن حيتال يف قتله  ومقبولية عندهم من ولده يزيد)112(، فأمر معاوية طبيبه ابن 
وضمن له أن يضع عنه خراجه ما عاش وان يوليه جباية خراج محص، فلام قدم عبد 
الرمحن من الروم دس إليه ابن اثال رشبة مسمومة مع بعض مماليكه فرشهبا فامت 

بحمص، فوىف له معاوية ما ضمن له)113(.

واستعملت الرشوة ورشاء الذمم يف إجهاض ثورة اإلمام احلسني  ومنع 
منارصيه وأعوانه من االلتحاق به فقد تم رشاء ذمم رؤساء الناس وإرشافهم وهذا 
ما اتضح مليًا لإلمام احلسني  عندما سأل عن أوضاع الناس بالكوفة وأهوائهم 
وميوهلم، إذ قال : »اخربوين خرب الناس؟ فقيل له  اما أرشاف الناس فقد 
عظمت رشوهتم، فهم ألب واحد عليك، وإما سائر الناس بعد فإن أفئدهتم تأوي 

إليك وسيوفهم غدًا مشهورة عليك«)114(.

واستعمل املختار بن عبيد الثقفي الرشوة مع الوايل الذي بعثه عبد اهلل بن الزبري 
إليه احد أعوانه  إىل الكوفة )عمر بن عبد الرمحن بن احلارث املخزومي( إذ خرج 
وأرسل له سبعني إلف درهم وقال له: »خذ هذه النفقة فأهنا ضعف نفقتك، فانه قد 
بلغا انك جتهزت وتكلفت قدر ذلك فكرهنا أن تغرم فخذها وانرصف فقال: هذا 
اآلن اعذر يل وأمجل هات املال فدفعه إليه فأخذه ثم مىض راجعًا نحو البرصة«)115(.

 كذلك فعل عبد امللك مع قادة مصعب بن الزبري إذ بذل هلم وأرسلهم فكتب 
إبراهيم بن مالك االشرت يوليه ما يشاء من العراق واقطاعات وغريها، ولكن  إىل 
القادة  راسل  امللك  عبد  أن  واخربه  الكتاب  عىل  مصعب  واطلع  رفض  إبراهيم 
مقابل  أصفهان  امللك  عبد  وأعطاهم  بعضهم  وافقهم  حني  يف  أيضًا)116(،  الباقيني 
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ذلك)117(، وخان قسم من جيش مصعب قائدهم وانظموا إىل عبد امللك)118(.

إن هذا األمر يدفعنا إىل التساؤل حول تقبل أهل العراق وزعامء القبائل الرشوة 
املختار  أيام  العراق يف  أهل  الرشوة من  الشامني  احد  قبول  يذكر  إيراد خرب  وعدم 
ومصعب، وهذا ما يدفعنا إىل القول إن حالة الرتف والبذخ التي كان يعيشها أهل 
الذين  من  قدر  بأقل  تكون  السلطة  أصحاب  وهم  املال  إىل  عيوهنم  جعلت  الشام 
وعرشين  مخسة  طول  والءهم  العراق  أهل  أعطى  إذ  السلطات،  عليهم  تنوعت 
ثم رشاهم معاوية    اإلمام احلسن  إىل  السلطات، فكانت  العديد من  إىل  عامًا 
للمختار  والءهم  أعطوا  ثم  زياد  بن  اهلل  عبيد  ورشاهم  ملسلم  والءهم  أعطوا  ثم 
ورشاهم مصعبا ثم رشاهم عبد امللك وتركوا مصعبا بينام مل يكن ألهل الشام مثل 
التقلبات الكثرية سوى يف حادثة واحدة كانت أيام عمرو بن سعيد األشدق  هذه 

فتداركها عبد امللك)119(.

شكلت املبالغ التي تدفعها األرايض املفتوحة للدولة )اخلراج واجلزية( إحدى 
العسكريني  القادة  أو  للوالة  رشوة  األمري  او  اخلليفة  يقدمها  التي  املغريات  ابرز 
الفتن  أثناء  يف  والسيام  ومساندته  إليهم  امليل  أو  والئهم  عىل  االستمرار  مقابل 
واإلضطرابات، إذ حاول عبد امللك رشوة »عبد اهلل بن خازم«)120(، وايل خراسان 
البن الزبري إذ كتب إليه »يدعوه إىل الدخول يف طاعته عىل أن يطعمه خراج خراسان 

عرش سنني«)121(. 

ووظف اخلراج أيضا يف الرصاع الذي نشأ بني وايل العراق احلجاج بن يوسف 
الثقفي من جهة، و»عبد الرمحن بن األشعث«)122(، من جهة أخرى فقد صالح عبد 
الرمحن بن حممد بن األشعث رتبيل ملك الرتك يف إقليم ما وراء النهر واتفق معه عىل 

انه إن ظهر فال خراج عليه أبدًا وان هزم وأراده أجلأه عنده)123(.
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اتفاق مع  رتبيل جرى  إىل  ابن األشعث وجلوئه  وبعد نشوب احلرب واهنزام 
احلجاج عىل أن يسلمهم ابن األشعث فاشرتط رتبيل »أن ال تغزى بالده عرش سنني 
ابن األشعث فأحرضه  إىل  رتبيل  الف وأرسل  العرش سنني ستامئة  بعد  يؤدي  وان 
فاحتز  جامعه  عنقه  يف  فألقى  والقيود  اجلوامع  هلم  اعد  وقد  بيته  أهل  من  وثالثني 

رأسه وارسل برأس ابن األشعث إىل احلجاج«)124(.

واستعملت الرشوة أسلوبا من األساليب الفعالة يف إيقاف مرشوع عمر عبد 
العزيز اإلصالحي واغتياله، فكانت إجراءاته التي اختذها ضد بنو أمية وشعورهم 
عىل  أمية  بنو  أقدم  أن  ونفوذهم،  ممتلكاهتم  عىل  تلك  إجراءاته  تأيت  أن  من  باخلطر 
رشوة احد اخلدم فدس له السم مقابل ألف دينار حرص عمر عىل إعادهتا إىل بيت 

املال قبل وفاته)125(.

بن  األحنف  قدم  فحينام  واألمراء  اخللفاء  حلجاب  أيضًا  الرشوة  واستعملت 
أن  عىل  درهم  أالف  بأربعة  معاوية  حاجب  املنذر  فرشا  اجلارود  بن  واملنذر  قيس 
يدخله عىل معاوية قبل األحنف فلام دخل قال معاوية للحاجب حذرًا عىل األحنف 

فحدثه حلدث منه فضحك معاوية وقال: ال تعد)126(.

ونعت بعض والة بني أمية بالرشوة واجلور فهذا أبان بن عثامن بن عفان قد 
وصفه البالذري بالقول: » كان صاحب رشوة وجور يف عمله«)127(.

تلك هي النصوص التي أظهرت تأثري هذا املسلك يف تبيان السياسة التي اتبعها 
األمويون يف والهتم يف التعامل مع الرعية حتى خالفوا بذلك السنة التي أراد الرسول 

تطبيقها يف أمته حتى ال يكون هنالك جور يف حكم وتسامح مع ميسء ومنحرف.
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رابعا: م�ساعفة اجلزية واخلراج 

عمل بنو أمية عىل استحصال األموال بشتى الوسائل والطرق وحتت مسميات 
عدة، فعمد بنو أمية إىل مضاعفة اجلزية واخلراج فبدأ بذلك احد والة معاوية وهو 
)اسلم بن زرعة()128(، إذ عمل عىل مضاعفة اخلراج عىل أهل مرو إذ طلب إليهم 

أمرًا ال يمكن تطبيقه)129(. 

وعمد عبد امللك بن مروان إىل مضاعفة مبالغ اجلزية واخلراج إذ فرض ثالثة 
دنانري إضافية غري السابقة عىل من فرضت عىل أهل اجلزيرة)130(.

يف حني فرض عبد العزيز بن مروان اجلزية عىل الرهبان وهي أول جزية أخذت 
من الرهبان)131(، وذلك ألّن الرهبان مل تفرض عليهم اجلزية طول عهود من سبقهم.

وعمد احلجاج يف العراق إىل فرض اجلزية عىل من اسلم واخلراج عىل العرب 
يف  املوارد)132(.  زيادة  يف  أماًل  الشأن  هبذا  الرشعية  املقاصد  مراعاة  دون  املسلمني 
حني كان التشدد يف الصفة العامة يف اجلباية بعيدًا عن الواقع االقتصادي للمجتمع 
وضح ذلك جليًا من قول سليامن بن عبد امللك إىل واليه عىل مرص حني طلب الرفق 

بالرعية: »هبلتك أمك، احلب الدر، فإذا انقطع اطلب الدم والنجا«)133(.

ويبدو أن الوضع قد شهد حتسنًا يف خالفة عمر بن عبد العزيز ولكن قد عاد 
إىل ما كان عليه يف عهد يزيد بن عبد امللك فقد كتب إىل عامله »أما بعد: فان عمر 
الناس إىل طبقتهم األوىل،  كان مغرورَا فدعوا ما كنتم تعرفونه من عهده وأعيدوا 

أخصبوا أم أجدبوا، أحبوا أم اكرهوا، حيوا أم ماتوا«)134(.

 وعمد والته إىل تطبيق السياسة التي طلبها، فعمد واليه عىل خراسان )سعيد 
أهايل  الفالحني وهدد  خذينه؟؟؟؟( عىل فرض رضائب سنة )102ه( كبرية عىل 
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سمرقند وضواحيها بقطع املاء عنهم إذ مل يوفوا ما عليهم)135(، فقد كان يعترب الصغد 
بستانًا ألمري املؤمنني له احلق يف أن جيني منه طاملا انه من أمالك السلطة )136(. وفعل 
ذلك متويل خراج مرص أسامة بن زيد التنوخي إذا اشتد عىل أهل الذمة من النصارى 
فقام بـ »كبس الديارات وقبض عىل عدة من الرهبان فرضب أعناق بعضهم، ورضب 

باقيهم حتى ماتوا حتت الرضب«)137(.

وكان الوايل عمر بن هبرية )102-105ه( زاد يف جباية اخلراج ففرضها عىل 
النخل والشجر وأرهق الفالحني الصغار)138(، حيث بلغ ما جباه من خراج العراق 

وحده )مئة مليون( درهم سوى أرزاق املقاتلة ونفقاهتم)139(.

 واستمر فرض الزيادة يف اخلراج يف عهد هشام بن احلكم فتشدد واليه يف مرص 
»حنظله بن صفوان«)140(، عىل النصارى، فزاد اخلراج عليهم ووسم عالمة األسد 

عىل كل نرصاين ومن وجد بدوهنا قطعت يده)141(.

وكذلك كان خالد القرسي يفعل إذ عمد إىل زيادة وارداته اخلاصة وواردات 
إىل  وعمد  عليهم،  املفروضة  الرضائب  زيادة  خالل  من  الناس  أموال  من  الدولة 

تكوين ثروة كبرية إذ كان حيتجب األموال وال يرسل الكثري منها إىل هشام)142(.

عىل  فاعتمدت  املال  لبيت  الواردات  لزيادة  أخرى  أساليب  الدولة  واتبعت 
إجراء مسوحات عدة ألراِض كان اهلدف منها إجراء زيادة يف مبالغ اخلراج ولكن 
الذي حصل هو تعديل لبعض الرسوم التي فرضت عىل قسم من األرايض التي مل 

يكن املسح السابق قد أعطى القيمة احلقيقية للحاصل واملنتوج الذي تدره)143(.

ومن طرف زيادة اخلراج استغالل العامل للفروق )الكسور( يف أوزان خمتلفة 
الفساد  أسباب  من  وكان  التذمر  حالة  اوجب  و  الرعية  كاهل  أثقل  الذي  األمر 

اإلداري للدولة)144(.



ا.م.د.عمار عبودي ن�سار / الباحث ح�سني جواد املحنة

329 األول

خام�سا: ال�ستيالء على ال�سوايف

اإلسالمي  الفتح  نتيجة  أهلها  تركها  التي  واألموال  األرايض  هي:  الصوايف 
البيزنطية   - األباطرة  مقاطعات  وتشمل  والبيزنطية)145(،  الفارسية  الدولتني  من 
وملوك الساسانني التي هجرت بسبب فرار أصحاهبا أمام الفاحتني، فضال عن كل 

ما استصفاه اخلليفة لنفسه من االرايض)146(.

وكانت أرايض الصوايف متثل إحدى املوارد املهمة لبيت مال املسلمني إذ قدر 
واردها بأربعة أالف ألف يف عهد عمر بن اخلطاب)147(، وبدأ التجاوز عليها يف أيام 
عثامن إذ استصفى الصوايف لنفسه واخذ يوزع ما شاء منها ألقاربه ولكن حني جميء 

اإلمام عيل اخذ تلك األرايض وأرجعها إىل بيت مال املسلمني)148(.

معاوية  »فصل  فقد  مهمة  تغريات  عليها  طرأت  فقد  األموي  احلكم  يف  إما 
الصوايف عن بيت املال وجعلها للخليفة«)149(، ومل يكتف بذلك فحسب؛ بل وسعها 
وضم إليها الكثري من األرايض يف مجيع البالد اإلسالمية فأصبحت أرايض صاحلة 
تدر الكثري من األموال، إذ اختارها معاوية عىل وفق رشوط خاصة إذا أمر معاوية 
قيسارية  وال  املجداب  بالدراوم  تكن  ال  ضياعًا  يل  »اختذ  سعيد  بن  سليامن  كاتبه 

املفراق، واختذها بمجاري السحاب، فاختذ له البطنان من كورة عسقالن«)150(.

مل تكن تلك األرايض الوحيدة بل كانت له صواِف يف إنحاء الدولة اإلسالمية 
فكانت له يف الشام واجلزيرة واليمن وكانت له صواِف حتى يف مكة واملدينة)151(.

امتالك  إىل  عمدوا  إذ  سفيان  أيب  بن  معاوية  هنج  عىل  أمية  بني  حكام  وسار 
األرايض الواسعة فقد كان لعبد امللك بن مروان أراِض واسعة وضياع يف كل جند 

من أجناد الشام)152(.
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وكذلك فعل يزيد بن عبد امللك إذ كتب إىل واليه عىل العراق عمر بن هبرية أن 
يتخذ له إقطاعات جهة البرصة )153(.

أما هشام بن عبد امللك فكانت له الكثري من االقطاعات يف هنر األردن وإقطاع 
يف العراق، وكان هشام قد أمر واليه عىل العراق خالد بن عبد اهلل القرسي أن ال تباع 
الضياع بحيث  يدل عىل كرب حجم هذه  مما  بيع غالت ضياعه  قبل  العراق  غالت 

تتنافس مع غالت العراق بأكمله.

واسعة  أرايض  اقطعوا  ووالهتم  األمويني  احلكام  أن  إليه  اإلشارة  جتدر  ومما 
إحدى  قدمت  وقد  األموي  للبيت  خدمات  قدم  ممن  لكثري  اإلسالمية  البالد  يف 
األرايض ال  األرايض واالقطاعات)154(، وكانت هذه  تلك  تفصياًل عن  الباحثات 
تدفع اخلراج بل العرش ألهنا أراض أصبحت للمسلمني مما أدى إىل نقص وإرادات 

بيت املال)155(.

ومل تكن هذه األرايض وحدها استصفاها األمويون بل األموال أيضا وأول من 
استصفى معاوية بن أيب سفيان فقد استصفى أموال عمرو بن العاص بعد وفاته، و 
يبدو أن عمرو كان مدركًا ملا سيفعله معاوية فقد خاطب ولده قائاًل: »ثم نظر إىل 
ماله فرأى كثرته فقال: كأين بعراء، يا ليتني مت قبل ثالثني سنة، أصلحت ملعاوية 
دنياه وأفسدت ديني كأين بمعاوية قد حوى مايل وأساء فيكم خالفتي فاستصفى 
مال عمرو، فكان أول من استصفى مال عامل، ومل يكن يموت ملعاوية عامل إال 

شاطر ورثته ماله«)156(، وكتب إىل سعيد بن العاص بذلك)157(.

واستصفى الوليد بن عبد امللك أموال أخيه عبد اهلل بعد عزله عن مرص »وأخذ 
بلغ  فلام  يملك  ما  بكل  اهلل  باخلروج من مرص، فخرج عبد  امللك  عبد  بن  اهلل  عبد 

األردن تلقاه رسل الوليد فأخذوا كل ما كان معه«)158(.
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للسلطة،  املعارضني  أموال  كل  مصادرة  عىل  أمية  بني  حكام  بعض  وعمل 
فقد أمر يزيد بن معاوية بنهب املدينة وإباحتها »أي مصادرة كل ما فيها من أموال 

وغريها«)159(.

والسلب وأول من  النهب  أسلوب  أمية عىل  بني  وكذلك عمل بعض حكام 
برس  أرسل  إذا  الشام  بالد  عىل  واليًا  كان  عندما  سفيان  أيب  ابن  معاوية  ذلك  رشع 
بن ارطأة إىل اإلغارة عىل املناطق التي تقع حتت سيطرة اإلمام عيل يف االنبار وعني 
التمر واخذ أمواهلم فقد قال: »فال متر بقوم يرى أن هلم بعيل رأيًا إال قتلهم واستباح 

أمواهلم«)160(.

وفعل يزيد بن عبد امللك الفعل نفسه مع مجاعة من قريش واألمويني وأغرمهم 
لسريته  إلنكارهم  بسجنهم  وقام  وضياعهم  أمواهلم  وصادر  درهم  ألف  ألف  مئة 

مقارنه بسري سلفه ورغبتهم بخلعه)161(.

ذكر  فقد  موته  عند  هشام  أموال  مجيع  باصطفاء  قام  فقد  يزيد  بن  الوليد  أما 
الطربي انه أرسل إىل اخلزان أن »احفظوا بام يف أيديكم فال يصلن احد منه إىل يشء 
وأفاق هشام أفاقه وطالب شيئًا فمنعوه فقال: أرانا كنا خزانًا للوليد، فختم أبواب 
ال  كبرية  خسارة  املال  ببيت  أوقع  األعامل:  تلك  نتائج  من  وكانت  اخلزائن«)162(. 

يستهان هبا بحسب رأي احد الباحثني)163(.

ما حلق بالناس من ظلم وجور ألن النقص يف بيت املال يمثل نقصا يف أعطيات 
قرسًا  احلكام  أرايض  إىل  الناس  أرايض  بعض  بضم  الوالة  قيام  عن  فضال  الناس، 
وهلذا »كان أهل الورع يتشددون يف قطائع األمراء وصوافيهم ألنفسهم وأعواهنم 
وال يرون السكن فيها وال األكل من زرعها ألهنا يف أيدهيم كالغصب ألهنا من مال 
الفيء وهم مسؤلون عليها بغري حق وال يعوضون املسلمني بخراج وال غريه«)164(.
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شكلت مسألة الصوايف عامال مساعدًا يف قيام بعض الثورات كثورة اهل املدينة 
عىل يزيد سنة )63ه(..

�ساد�سا: فر�س ال�سرائب الإ�سافية

فرض  األموية  السلطة  مارستها  التي  واملايل  اإلداري  الفساد  حاالت  ومن 
األرايض  مفروضة سابقا من خراج  كانت  التي  تلك  جديدة عن  إضافية  رضائب 
للبيت  بالنسبة  أولوية  األموال  عىل  احلصول  عملية  شكلت  إذ  الرأس،  وجزية 
لتهدئة  أو  األحزاب  الصطناع  الكثرية  األموال  إىل  بحاجة  كانوا  فقد  األموي، 
الثورات، ولسد حاجات البالط، فأدى ذلك إىل زيادة الرضائب ومجعها بمختلف 
الطرق)165(، وبعدة مسميات ال فرق فيها ما دام اهلدف واحدًا وهو جني املال، إذ 
القواعد  ترع  الراشدين ومل  أيام  العهد األموي عام كانت عليه  زادت الرضائب يف 
الرضائب  وأول هذه  الباحثني)166(.  احد  رأي  وفق  الراشدون  اخللفاء  قررها  التي 
النريوز  يف  إليه  هيدوا  بان  السواد  أهل  معاوية  طالب  إذ  واملهرجان)167(،  النوروز 
واملهرجان فبلغ ما حصل عليه معاوية عرشة أالف درهم)168(، ويعترب معاوية أول 
أهل  عىل  إلزامية  جعلها  إذ  موارده)170(،  زيادة  منها  اهلدف  وكان  أعادها)169(،  من 

اخلراج بعد أن كانت اختيارية)171(، وبقيت إىل أن أوقفها عمر بن عبد العزيز)172(.

عادت هذه الرضيبة إىل ما كانت عليه بعد وفاة عمر سنة 101#، إذ قام يزيد بن 
عبد امللك بمطالبة عامله عىل العراق عمر بن هبرية بفرض هدايا النريوز واملهرجان 

عىل الناس دون حتديد طبيعتها وطرق جبايتها )173(.

عد املؤرخون هدايا النوروز واملهرجان مظامل ال تطاق ألهنا كانت كبرية ومرتني 
يف السنة بحسب ما أورده احد الباحثني)174(.
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الرضيبة  زيادة  معاوية  فحاول  األموي،  العرص  يف  الرضائب  إشكال  تعددت 
القبط  من  فرٍد  كل  عىل  يزيد  أن  مرص  عىل  عامله  إىل  معاوية  فكتب  األقباط  عىل 

قرياطًا)175(.

فرض معاوية أيضا اخذ الزكاة عىل األعطية للمقاتلني والناس، فكان أول من 
فعل ذلك ومل يفعلها أحد قبله)176(، وحاول أن جيعل من الزكاة رضيبة دخل)177(، 
وكان سوق املدينة املنورة ال يؤخذ منها رضائب فقام معاوية ففرض عىل كل دار 

القطران ودار النقصان)178(.

وفرض وايل معاوية عىل مرو أسلم بن زرعة الذي يصفه البلخي بقوله: »كان 
غشومًا ظلومًا فأخذ أهل مرو بأن يكفوا عنه نقيق الضفادع، فأخربوه بأن ذلك غري 

ممكن فضاعف عليهم اخلراج مائة إلف درهم«)179(.

إما يف عهد عبد امللك )65-86 ه( فقد زادت الرضائب املفروضة)180(، فقد 
شهدت زيادة يف الرضائب وضبط طرق جبايتها)181(.

ابقى عامله  إذ  العراق  امللك كانت عىل اجلزيرة شامل  فأول زيادة عملها عبد 
»الضحاك ابن عبد الرمحن األشعري«)182(، فأحىص الوايل اجلامجم، وجعل أي عد 
كلهم عماًل بأيدهيم وحسب ما يكسب العامل يف سنته فظهرت أربعة دنانري يف السنة 

فألزمهم بذلك مجيعًا وجعلها طبقة واحدة )183(.

إما وايل مرص لعبد امللك عبد العزيز بن مروان فقد اخذ اجلزية من الرهبان إذ 
أمر بإحصائهم واخذ منهم اجلزية وهي أول جزية أخذت من الرهبان)184(، وفرض 
وايل اليمن حممد بن يوسف أخو احلجاج ورضيبة خراج جعلها صفة عليهم أخصبوا 

أو أجدبوا)185(.
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الرعية،  وظلم  السرية  »أساء  قد  كان  يوسف  بن  حممد  أن  البالذري  ويؤكد   
واخذ أرايض الناس بغري حقها«)186(.

أما احلجاج فقد فكر يف زيادة الرضائب يف العراق وكتب إىل عبد امللك بذلك 
فمنعه من ذلك وكتب إليه »ال تكن عىل درمهك املأخوذ احرص منك عىل درمهك 
املرتوك، وابق هلم حلومًا يعقدون هبا شحومًا«)187(. وهذا أدى ختلخل أركان سلطته 
يف العراق جراء الضغط السيايس واالقتصادي الذي مارسه واليه عليهم والثورات 

التي عصفت به)188(.

اجلزية  اذ جعل  الدولة  اسلم حلفظ موارد  اجلزية عىل من  أيضا  أبقى احلجاج 
الوضع حتى جاء عمر بن عبد  ثابتة ال تسقط باإلسالم)189(، واستمر هذا  رضيبة 
العزيز الذي ابدي مرونة وبعد نظر إذ وضع حاًل حلفظ حقوق بيت املال ومراعاة 

املبادئ اإلسالمية فقد ميز بقرار رسمي بني اجلزية واخلراج)190(.

وقام أيضًا بعزل احد والته عىل مرص حبان بن رشيح وذلك ألنه قد كتب إليه 
»إن أهل الذمة قد أرسعوا يف اإلسالم وكرس اجلزية، فكتب إليه عمر: إما بعد إن 

اهلل بعث حممدًا داعيًا ومل يبعثه جابيًا، فإذا أتاك كتايب هذا، طبق كتاب واقبل«)191(.

الكتاب  هذا  عىل  رد  قد  العزيز  عبد  بن  عمر  أن  إىل  يذهب  البالذري  ولكن 
ما  وعليه  ما هلم  فله  املسلمني  من  »فمن دخل  السابق:  النص  ذكر  أن  بعد  بالقول 
عليهم فانظر من كان من أهل الذمة، فأظهر اإلسالم وقرأ سورا من القرآن فاسقط 

اجلزية عنه«)192(.

وبدأ عمر بن عبد العزيز برفع املظامل عن الناس بعزل الوالة والعامل السابقني 
الذين كانوا جيورون عىل الناس وحيملون عليهم، وقرر أن يرفع األعباء التي كانت 

تثقل الرعية)193(.
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فكتب إىل عامله عىل الكوفة عبد احلميد بن عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب: 
نبيه  وسنة  اهلل  أحكام  يف  وجور  وشدة  بالء  أصاهبم  قد  الكوفة  أهل  فأن  بعد  »إما 
أسنتها عليهم عامل السوء وان قوام الدين العدل واالحسان ال حتمل حتى يعمرا 
وال يؤخذ من العامر إال وجبته اخلراج، ويف رفق وتسكني ألهل األرض وال تأخذ 
يف اخلراج إال وزن سبعة وال »اجورالرضائب«)194(، وال هدية النوروز واملهرجان 
وال ثمن الصحف وال »أجور الفيوج«)195(، وال »أجور البيوت«)196(، وال »دراهم 
النكاح«)197(، وال خراج عىل من اسلم من أهل األرض، فأيشع يف ذلك أمري، فأين 

قد وليتك ما وألين اهلل، وعم ذلك عىل كافة العامل«)198(.

كانت  التي  ومقدارها  الرضائب  حجم  نلتمس  أن  النص  هذا  من  ونستطيع 
هذه  أن  إىل  الباحثني  أحد  أشار  بل  منها،  معاناهتم  ومدى  الناس  عىل  مفروضة 
رغبة  إىل  يعود  حتديدها  ألن  واخلراج  اجلزية  من  وأملًا  وقعًا  أكثر  كانت  الرضائب 

العامل والوالة بدون قواعد)199(.

ومل يستمر األمر عىل هذا احلال فقد توقفت إصالحات عمر بعد وفاته فعمل 
يزيد بن عبد امللك إىل وقف إصالحات عمر بل عدها غرورًا منه فكتب إىل عامله 
»إما بعد: فأن عمر كان مغرورًا فدعوا ما كنتم تعرفونه من عهده، وأعيدوا الناس إىل 
طبيعتهم األوىل، أخصبوا أم أجدبوا، أحبوا أم اكرهوا، حيوا أم ماتوا«)200(. فعادت 
بسوء  عنهم  املعروف  السابقني  الوالة  أعاد  بل  سابقا  عليه  كانت  ما  إىل  الرضائب 
السرية)201(، بل فرض رضائب جديدة، فعمد واليه عىل العراق عمر بن هبرية إىل 

اجلباية عىل النخل والشجر وأرهق الفالحني الصغار واظهر بأهل اخلراج)202(.

وكذلك فعل الوليد بن يزيد إذ ظهر رضائب جديدة »كان إذا تزوج رجل امرأة 
اخذ الزكاة من مهرها، وان مات احد اخذ الزكاة من مرياثه فقالوا فيها: 
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ــت ــدث ــوق أح ــسـ ــام ولـــيـــت الـ ــل ف
مهورها يف  لنا  نسوانًا  وشــاركــت 

ظامل ــل  ك يقتادها  وحــيــديــة  سنة 
منا من غني وعــادم)203( ومن مات 

فقد  »املكوس«)204(،  التجارة  عىل  فرضت  الرضائب  من  آخر  نوع  وهناك 
تراوحت أثامهنام )1-40 درمهًا( عىل املسلمني ومن )1-20 درمهًا( عىل أهل الذمة، 
وعىل الرغم من أن عمر بن عبد العزيز حاول مراعاة أحوال التجار املسلمني وأهل 

الذمة وإعفاءهم منها يف بعض احلاالت)205(، لكنه مل يلغها)206(. 

تلك هي حاالت الفساد االداري واملايل التي استرشت يف العرص األموي قياسا 
واضحا  هتاونا  أظهرت  اذ  الراشدة(،  واخلالفة  الرسالة  )عرص  السابقة  بالعصور 
النظري عىل ملذات  الناس والرعية وبذخا منقطع  أموال  وعدم اكرتاث ومباالة يف 
املهن  وأصحاب  الفالحني  عىل  فرضت  ثقيلة  رضائب  مقابل  فارغ  وهلو  شخصية 
واحلرف والتجار، لدرجة مل يعف الداخلون إىل اإلسالم من أهل الذمة من اجلزية.
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