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ملخص البحث
اخذ بعض خلفاء بنً امٌة بعد وفاة معاوٌة بن ابً سفٌان سنة (66هـ679/م) ٌقٌمون
ألنفسهم مدن منعزلة عن كتلة الشعب فً صحراء بالد الشام بدالً من مدٌنة دمشق ٌ ,قٌمها
الخلٌفة االموي له ولعابلته وقد احاط نفسه بؤتباعه المقربٌن .
ٌختار موقع هذه المدٌنة بدقة وتحٌط بها الصحراء  ,وٌتوفر فٌها مجاالت الرفاهٌة
والخصوصٌة وتكون فً بداٌة نشؤتها صؽٌرة الحجم وٌنتهً دورها بعد موت مإسسها
وتبدل اوضاع السٌاسة فٌها  ,ولكنها تبقى بحد ذاتها من العوامل المهمة فً التقلٌل من
اهمٌة العاصمة القدٌمة دمشق لبعض الوقت .
ٌمكن تحدٌد االسباب التً ساعدة على بناء هذه المدن  ,فاإلفراط فً الؽنى والترؾ ,
وتدفق االموال والخٌرات العمٌمة على مركز الدولة  ,ساعد خلفاء بنً امٌة على اقامة هذه
المدن اضافة الى انها احدى الوسابل لالبتعاد عن الشعب بؽٌة مزٌد من الهٌبة للخالفة
وتؤكٌد الدولة  ,كذلك االبتعاد عن االخطار الخارجٌة والداخلٌة بؽٌة مواجهتها عن بعد
والهروب من االوببة واالمراض التً تنتشر بعض االحٌان فً مدٌنة دمشق والمدن
االخرى فً بالد الشام .
هذه المدن المالذ بعضها قدٌمة قدم وجود الدولة البٌزنطٌنٌة فً بالد الشام وقد حورت
ابنٌة هذه المدن واعادة المتشعث منها  ,واقامت بعض المنشآت فٌها على اسس المدٌنة
القدٌمة مثل مدن حوارٌن ورصافة هشام وحران فً صحراء سورٌا  ,ومدٌنة واحدة
مستحدثة هً مدٌنة الرملة فً صحراء فلسطٌن .
جمٌع مدن المالذ هذه تقع على خطوط التجارة الخارجٌة والداخلٌة وتتمٌز جمٌعها بشحة
الماء فٌها  ,والتسمٌة الشابعة عن مدن المالذ فً كتب التارٌخ الحدٌث هو تسمٌة (المدن
الملكٌة)  ,وتم استبعاد هذه التسمٌة فً هذا البحث لكون الدولة العربٌة االسالمٌة لم
توصؾ بالملكٌة بالرؼم ان بعض الخلفاء قد ادعى ذلك .

Abstract
Following the death of the caliph muawiya bin abi sofyan in
the year (679 A.D / 60 A.H) some Omayyad caliphs began to
found new cities for themselves which were kept separate from
the masses of people of the desert of Alsham instead of the
city of Damascus , such cities were built by an Omayyad caliph
for himself and his family , surrounded by his followers and his
relatives .
The situation of those cities was chosen carefully , they were
surrounded by the desert and provided with an atmosphere of
prosperity and privacy , when they were first built they were
small in size and usually came to an end with the death of their
founders and the change of the political situations in them ,

they , however , remained by themselves one of the significant
factors for lessening the importance of the capital Damascus
for some time .
It is possible to specify the reasons that helped in
establishing those cities , the excessive wealth and luxury , the
influx of money into the state center , all that helped the
Omayyad caliphs to setup those cities , the cities were
regarded as a means for keeping away from people for the
purpose gaining more prestige for the caliphate , avoiding the
domestic and foreign dangers , and escaping from the
maladies and diseases which were at times spreading
throughout Damascus .
Some of those cities were as old as the Byzantine state itself
, their buildings were sometimes modified and some of the
damaged ones were rehabilitated , some other buildings were
established on the foundations of the old cities like the cities of
Hawareen and Rasafat Hisham and Harran in the Syrian
desert , one city was modernized , It was the city of AlRamla in
the desert of Palestine .
All of those cities were situated on the routes of local and
foreign trade , they were characterized by the lack of water .
The common name in modern history books of those haven
cities is the name ((Royal cities)) , This name has been
discarded in this research since the Islamic Arab state is not
described as ((Royal)) despite the fact that some caliphs
claimed so .
 ثم, رصافة هشام ؼرب مدٌنة الرقة
المقدمة
ابتعد اكثر الخلٌفة االموي االخٌر مروان
كان معظم خلفاء الدولة االموٌة بعد
) م749 -744/هـ132-127( بن محمد
العصر الراشدي ٌقٌمون ألنفسهم مدن
فنزل مدٌنة حران على الطرٌق بٌن
منعزلة عن كتلة الشعب تعتبر بمثابة
. الموصل والشام والروم
, مدن مالذ لهم خارج العاصمة دمشق
كانت هذه النماذج لعواصم المالذ
ٌبنٌها الحاكم لسكنه الخاص وسكن
تخدم الوظٌفة السٌاسٌة لهذا الخلٌفة او
عابلته وخاصته محاطا ً فٌها بؤنصاره
 بؤحسن وجه وٌتوفر فٌها مجاالت, ذاك
 وفً موقع محصن ومنٌع, وأشٌاعه
الترؾ والرفاهٌة والخصوصٌة والحماٌة
 فسكن ٌزٌد بن معاوٌة, ٌختاره بدقة
 فكل حاكم جدٌد أصبح, وتؤكٌد الدولة
مدٌنة
)م683-679/هـ64-66(
 وعلى مقدار, ٌحاول تؤكٌد مقره لنفسه
-96(  وسلٌمان بن عبد الملك, حوارٌن
ذوقه وماله وحاجته إلى هجران إقامة
, م) مدٌنة الرملة717-714/هـ99
. الخلٌفة االموي السابق
وكالهما قرٌبتان من مدٌنة دمشق
لقد نمت هذه المدن المالذ على حساب
 وابتعد هشام بن, عاصمة الدولة األموٌة
األمصار اإلسالمٌة ا األولى وفً االكثر
-723 /هـ125-165( عبد الملك
 وكثٌراً ما, تكون صؽٌرة الحجم ووقتٌة
م)عن العاصمة فسكن مدٌنة742

ٌنحل امرها وٌتضعضع شؤنها بعد موت
مإسسها وتبدل األوضاع السٌاسٌة فٌها ,
ولكنها بحد ذاتها تعتبر من العوامل
المهمة فً التقلٌل من أهمٌة العاصمة
القدٌمة دمشق  ,وتعطل دورها لفترات
محددة لكنها تبقى مرتبطة بها حضارٌا ً
وبشرٌا ً ومتصلة بها جؽرافٌا ً  ,ومن
المإكد انه كان من الٌسٌر على خلفاء
بنً امٌة نقل العاصمة إلى هذه المدن ,
ولكن الذي كان ٌنقل مع الخلٌفة الحكم
وأدواته فقط  ,اما العاصمة القدٌمة فتبقى
هً شعار الدولة وعلمها لذا حرص
هإالء قبل انتقالهم إلى هذه المدن  ,ان
ٌباٌع فً العاصمة الرسمٌة للخالفة
إلضفاء الشرعٌة على حكمه  ,كما انه
كثٌراً ما كان ٌترددون على العاصمة
القدٌمة دمشق لتؤكٌد استمرارٌة شرعٌته
وتجدٌد البٌعة .
لقد ابتعد حكام بنً امٌة عن البساطة
المعززة بالوقار  ,التً مٌزت الخلفاء
فً بداٌة تؤسٌس الدولة العربٌة
اإلسالمٌة  ,وفً العصر الراشدي
بالذات فقد أخذت منذ بداٌة العصر
األموي تخضع لضرب من العرؾ
السٌاسً ( , )1وتتفق مع سٌاسة الخلفاء
الجدٌدة  ,فمدن المالذ بالواقع تعكس
حقٌقة الخلفاء الجدد فقد اختفى فً
بعضها الطابع الدٌنً الذي كان سابداً فً
بداٌة تؤسٌس الدولة العربٌة اإلسالمٌة
فً جزٌرة العرب  ,فشٌدت بعض مدن
المالذ دون اقامة المسجد الجامع
واالهتمام األول ٌنصب على بناء القصر
ومنشآته  ,وأصبح بناء المسجد الجامع
فً مدن المالذ امراً ثانوٌا ً  ,او ربما
تبقى المدٌنة بدون المسجد  ,او ٌهمل
إكمال بناءه بعد استكمال بناء مدٌنة
المالذ وخٌر مثال على ذلك مدٌنة الرملة
( , )2فقد اكمل بناء الجامع الخلٌفة عمر
بن عبد العزٌز(161-99هـ-717/
719م)  ,بعد وفاة مإسسها سلٌمان بن
عبد الملك (99-96هـ 717-714/م )

( , )3وأصبح القصر هو المحور
الربٌسً والمركزي لبناء مدن المالذ
بدالً من المسجد الجامع .
لقد تعددت أراء الباحثٌن فً أسباب
بناء مدن المالذ  ,اال اننا ٌمكننا القول
انها قد تتفق جمٌعا ً فً ان اإلفراط
بالؽنى والترؾ ( )4كان سبباً مباشراً
إلنشاء تلك المدن  ,لقد تدفقت على
مركز الخالفة فً مدٌنة دمشق األموال
الطابلة فكان التوجه لبناء مدن المالذ ,
فهذه مدٌنة الرملة التً بناها سلٌمان بن
عبد الملك فً فلسطٌن واتخذها عاصمة
له  ,واقام فٌها المنشآت العمرانٌة
ومشارٌع اإلرواء واقامة السدود
وزراعة االراضً المحٌطة بالمدٌنة
والتً كلفت خزٌنة الدولة لبنابها اربعة
مالٌٌن درهم  ,بعد ان وضع ألول مرة
منهج منظم لإلنفاق العمرانً فً الدولة
(. )5
او قد تكون وسٌلة من وسابل
االعتزال عن الشعب بؽٌة مزٌد من
الهٌبة للخالفة ( , )6او ربما شعر
الخلٌفة بالخطر  ,فاحتاج للوقاٌة
والحماٌة  ,فؤحاط نفسه بؤعوانه داخل
مدٌنة مالذ خاصة ٌتحصن بها  ,إلبعاد
إمكان العدوان عنه  ,ومثال على ذلك
انتقال ٌزٌد بن معاوٌة (-66
64هـ683-679/م) للتحصن فً مدٌنة
حوارٌن ( , )7لعدم ثقته بؤهالً العاصمة
القدٌمة وٌرؼب االبتعاد عنهم وعن
االمصار االسالمٌة االخرى وخاصة فً
الجزٌرة العربٌة والعراق مركز
المعارضة الشدٌدة للدولة االموٌة .
لقد افتقرت هذه المدن المالذ لألصالة
التارٌخٌة والعناصر التمدنٌة المستقرة
الثابتة  ,لذا فؤنها جاءت بؤوصاؾ
الجؽرافٌٌن للمدن فً عصور متالحقة
عن مظاهر التؽٌر التً تحدث فٌها سواء
أكان هذا التؽٌر تطوراً لعمران المدٌنة
وازدهارها  ,بفعل عوامل سٌاسٌة
واقتصادٌة او اجتماعٌة او دٌنٌة تطرأ

علٌها الحقا ً  ,وؼٌر ذلك فإنها تموت
باإلهمال .
لم تقتصر مدن المالذ على الخلفاء فً
الدولة االموٌة  ,فقلدهم فً ذلك الحكام
واألمراء فً األمصار اإلسالمٌة  ,وان
هذه المدن لم تكن تتعلق بعظمة الوالٌة
او صؽرها  ,ولكن بؤهواء الحكام
ومقدار ثرواتهم  ,او بالتكاثر السكانً
وضٌق الرقعة للمدٌنة األصلٌة (. )8
وأخٌراً ال بد ان ننوه اال ان تسمٌة
مدن المالذ استخدمناها هنا ألول مره
واستناداً لألسباب التً اسلفنا ذكرها فً
ما مضى  ,والتسمٌة الشابعة فً كتب
التارٌخ الحدٌث التً تتناول المدن
االسالمٌة بالدراسة والتحلٌل قد اطلق
علٌها اسم المدن الملكٌة ( , )9اال اننا قد
استبعدنا هذه التسمٌة كون ان الدولة
العربٌة االسالمٌة لم توصؾ بالملكٌة
بالرؼم من ان بعض خلفابها قد ادعى
ذلك (. )16

المبحث األول
مدٌنة حوارٌن فً خالفة ٌزٌد بن
معاوٌة((61 – 66هـ683-697 /م ))
هً أحدى قرى مدٌنة حلب المعروفة
وحوارٌن حصن من ناحٌة حمص ,
وتدعى القرٌتٌن ( , )11وهً من تدمر
على مرحلتٌن (. )12
لم تكن حوارٌن مدٌنة مستحدثة وإنما
مدٌنة رومانٌة قدٌمة  ,فقد ذكرت فً
حوادث دولة الؽساسنة العربٌة فً بالد
الشام  ,هاجمها الملك الؽسانً المنذر بن
الحارث ( )13مع جملة من المواقع
الرومانٌة خالل حروبه مع الدولة
الرومانٌة  ,وقتل وسبى أهلها قبل ان
ٌعود بالؽنابم وٌنسحب إلى أعماق
الصحراء فً بالد الشام  ,وقد اعتقل هذا
الملك العربً أثناء استدراجه من قبل
الرومان للمشاركة فً افتتاح احدى
كنابسها عام 586م  ,وأرسل مع زوجه
وثالثة من أبنابه إلى القسطنطٌنٌة ومنها
نقل إلى جزٌرة صقلٌة فً البحر
االبٌض المتوسط (. )14

دخلها خالد بن الولٌد أثناء الفتوحات
اإلسالمٌة فً بالد الشام  ,وقتل وسبى
من أهلها وهً الفتوحات التً بدأت قبل
تولً عمر بن الخطاب الخالفة عام
(13هـ 634 /م) (. )15
ذكر البالذري ( )16اٌضا ً نقالً عن
الواقدي حدد خالله موقع مدٌنة حوارٌن
التقرٌبً عند وصفه محطات الطرٌق
الذي سلكه خالد بن الولٌد عندما قدم من
العراق إلى الشام  ,فقال (( :ثم اتى
القرٌتٌن فقاتله اهلها فظفر وؼنم  ,ثم
اتى حوارٌن من سنٌر فؤؼار على
مواشً اهلها فقاتلوه وقد جاءهم مدد أهل
بلعبك  ,وأهل بصرى  ,وهً مدٌنة
حوران فظفر بهم فسبى وقتل)).
واشار الٌها الحموي ( )17عند وصفه
لجبل سنٌر فقال ٌ(( :متد مؽربا ً إلى
بعلبك  ,وٌمتد مشرقا ً إلى القرٌتٌن
وسلمٌة وهً فً شرق حماة وجبل
الجلٌل مقابله من جهة الساحل وبٌنهما
الفضاء الواسع الذي فٌه حمص وحماة
وبالد كثٌرة  ,وهذا جبل كورة  ,قصبتها
حوارٌن  ,وهً القرٌتٌن)) .
واكد المسعودي ( )18وقوع حوارٌن
فً دمشق على طرٌق حمص فقال :
((حل ٌزٌد بحوارٌن من ارض دمشق
مما ٌلً قارا والقطٌفة فً طرٌق حمص
فً البر)) .
بنً بمدٌنة حوارٌن قصر عظٌم شٌده
ٌزٌد بن معاوٌة مالذاً له ٌقضً فٌه
أكثر األٌام( , )19ومن هذا القصر كان
ٌتجول فً جبة عسٌل ( )26فً أعالً
جبل سنٌر ( , )21لممارسة هواٌة الصٌد
( , )22و ٌزٌد من اشد الخلفاء األموٌٌن
كلفا ً بالصٌد  ,وقد البس كالبه أساور من
الذهب والجالجل المنسوجة منه ,
وخصص لكل كلب عبداً ٌقوم على
خدمته (. )23
احاطت بالقصر سبع كنابس مسٌحٌة
قدٌمة التزال واحدة ماثله بآثارها مع
بعض األعمدة والنقوش جمٌلة  ,وكنٌسة
أخرى ٌسمٌها أهل حوارٌن بـ ( :جعارا)

ربما كانت هٌكالً وثنٌا ً فً عهد الرومان
ثم حولوها إلى كنٌسة لما تنصروا (, )24
فٌها حجارة وأعمدة ضخمة تشبه ما فً
مدٌنة بعلبك ( , )25وربما فً أحدى هذه
الكنابس اعتقل المنذر بن الحارث ملك
الؽساسنة سنة 586م عند استدراجه
للمشاركة فً حفلة افتتاحها كما مر سابقا ً
.
نشؤ ٌزٌد بن معاوٌة بٌن أخواله من
قبٌلة كلب بن وبرة القبٌلة العربٌة
النصرانٌة  ,بعٌداً عن والده معاوٌة بن
ابً سفٌان فً العاصمة القدٌمة دمشق
( , )26وبعٌداً عن أجواء المسلمٌن فً
مدٌنة حوارٌن التً كونت بها أمه وأهلها
جواَ نصرانٌا ً  ,وكان ٌزٌد قد نشؤ بها
وٌرتادها دابما ً حتى انه ال ٌبقى فً
مدٌنة دمشق اال قلٌالً ثم ٌؽادرها إلى
مدٌنة حوارٌن (. )27
مات معاوٌة بن أبً سفٌان سنة
(66هـ 686 /م) وٌزٌد هناك فً
حوارٌن ( , )28ولم ٌعد إلى مدٌنة دمشق
اال بعد وفاة والده معاوٌة بعشرة اٌام ,
قادما ً من حوارٌن عن طرٌق ثنٌّة
العقاب ( , )29مع ركب من أخواله من
بنو بحدل من قبٌلة كلب بن وبرة  ,وهو
على فرس له رحل وقد لؾ على عنقه
قطعة من القماش  ,لٌس علٌه سٌؾ وال
عمامة ( , )36ودخل الى دمشق وصلى
على قبر ابٌه اذ كان مدفونا ً فً مقبرة
الباب الصؽٌر (. )31
لقد تعددت األسباب التً أدت بٌزٌد
بن معاوٌة لإلقامة بحوارٌن  ,فقد تزوج
أول الخلفاء األموٌٌن معاوٌة بن ابً
سفٌان  ,مٌسون بنت بحدل الكلبٌة ,
وهً عمة زعٌم قبٌلة (كلب بن وبرة)
حسان بن مالك بن بحدل ( ت
76هـ689/م) ( , )32سكنت هذه القبٌلة
فً محٌط مدٌنة تدمر وجاء معاوٌة
بمٌسون من البادٌة إلى دمشق العاصمة
األموٌة  ,واسكنها قصراً من قصور
األمارة  ,وكانت كثٌرة الحنٌن إلى
مضارب قبٌلتها  ,والتذكٌر بمسقط

رأسها ( , )33ورؼبت باللحاق بقبٌلتها
فؤلحقها معاوٌة بؤهلها فمضت إلى قبٌلة
كلب بن وبرة وأبنها ٌزٌد معها بعد
طالقها (. )34
عاش ٌزٌد بن معاوٌة فترة من حٌاته
فً البادٌة بٌن اخواله وهم زعماء قبٌلة
كلب  ,فؤثرت فً طباعه تلك النشؤة
فتراه ٌتمٌز بحبه للشعر والخطابة (, )35
وكان اثناء اقامته فً مدٌنة حوارٌن
ٌنادم النصارى على شرب الخمر ومنهم
واألخطل الشاعر
سرجون مواله
النصرانً  ,وقد ألؾ ٌزٌد معاشرتهم
منذ طفولته وحتى شبابه وخالفته  ,وبعد
موت والده  ,بل وحتى موت ٌزٌد نفسه
(. )36
استمرت إقامة ٌزٌد بن معاوٌة فً
مدٌنة حوارٌن  ,محاطا ً بؤتباعه من قبٌلة
كلب بن وبرة النصرانٌة التً كانت
تتجول فً المنطقة  ,والذ بهم طٌلة
فترة خالفته  ,ونادراً ما كان ٌزور
مدٌنة دمشق حتى وفاته عام (64هـ
683/م) ( , )37وفً حوارٌن استقبل
وفود الجزٌرة العربٌة بدالً من مدٌنة
دمشق العاصمة وتعرض فٌها لمسابلتهم
عن ما ورد الٌهم من سوء تصرفاته فً
ادارة الدولة (. )38
ٌبدو ان إقامة ٌزٌد فً مدٌنة حوارٌن
خدمت الوظٌفة السٌاسٌة له على احسن
وجه وهً ذات السٌاسة التً عمل بها
والده معاوٌة  ,التً تستدعً وجود
عصبٌة  ,تقوم علٌها وتستند الٌها اسس
الدولة وتمكن حكمه بها ( , )39حٌث
اعتمد فً تدعٌم عرشه على القبابل
الٌمانٌة ومنها قبٌلة كلب بن وبرة  ,وقد
تزوج منها زوجته مٌسون وعلى هذا
الطرٌق سار ابنه ٌزٌد ( )46الذي اعتمد
هو االخر على قوة قبٌلة كلب وزعٌمها
آنذاك حسان بن مالك بن بحدل ( )41لما
تتمتع به هذه القبٌلة من ثقل سٌاسً
وعسكري فً بالد الشام  ,واستمرت
هذه السٌاسة بعد موت معاوٌة وٌزٌد ,
باالعتماد على القبابل الٌمنٌة او القٌسٌة

من قبل الخلفاء االموٌٌن حتى جاء اخر
الخلفاء االموٌٌن مروان بن محمد
فناصر
(132-127هـ749-744/م)
القبابل القٌسٌة على حساب القبابل
الٌمانٌة (. )42

المبحث الثانً
مدٌنة الرملة فً خالفة سلٌمان بن عبد
الملك(77-76هـ949-941/م)
مدٌنة عظٌمة فً فلسطٌن وكانت
قصبتها بٌنها وبٌن بٌت المقدس ثمانٌة
عشر مٌالً ( , )43وهً تعد مدنٌة الرملة
ثالث األمصار التً شٌدت فً العصر
األموي  ,بعد مدٌنتً القٌروان فً تونس
(56هـ676/م) وواسط فً العراق
(82هـ761/م) ( , )44وأول المدن
اإلسالمٌة التً بنٌت فً بالد الشام ,
شٌدها الخلٌفة سلٌمان بن عبد الملك
عندما كان والٌا ً على جند فلسطٌن عام
(96-94هـ 714-712/م) فً عهد
الخلٌفة الولٌد بن عبد الملك (-86
96هـ714-765/م)  ,نزل مدٌنة لد اوالً
( )45ثم احدث مدٌنة الرملة ومصرها
(. )46
اتفق المإرخون بؤن مدٌنة الرملة لم
تكن موجودة قبل سلٌمان  ,فقال
البالذري( (( : )47لم تكن الرملة قبل
سلٌمان  ,وكان موضعها رملة)) كما
ٌروي ٌاقوت الحموي ( )48فقال ... (( :
وكان موضعها رملة  ,فسلٌمان اختطها
 ...ولم تكن الرملة قبل سلٌمان بن عبد
الملك ))  ,كما ٌروى بؤن امرأة كانت
تقٌم فً مكان بنابها  ,فمر بها الخلٌفة
سلٌمان بن عبد الملك  ,فؤكرمته  ,فسؤلها
عن أسمها  ,فقالت رملة  ,فدعى المدٌنة
باسمها (. )49
مما تقدم ٌظهر أن مدٌنة الرملة  ,لم
تكن قدٌمة  ,وإنما مستحدثة  ,أحدثها
سلٌمان بن عبد الملك  ,وهذا ما اكدته
المصادر التارٌخٌة معتمدة على اسمها
الذي د ّل على عروبتها (. )56
ٌعد تمصٌر مدنٌة الرملة فً والٌة
سلٌمان على فلسطٌن عام (-94

96هـ714-712/م) وفً عهد خالفته
(99-96هـ717- 714/م) ظاهرة
عمرانٌة ذكرها التارٌخ فهً أبداع
ولكن فً مناخات سٌاسٌة جدٌدة أراد
منها إظهار التنافس المعماري على اشده
بٌنه وبٌن الخلفاء األموٌٌن الذٌن سبقوه
( , )51فبنى مدٌنة الرملة لٌخلد أعماله
العمرانٌة فٌها ( , )52بعد أن رآى بناء
مهما ً شٌد أمامه وهو بناء قبة الصخرة
فً مدٌنة القدس  ,والمسجد األموي فً
مدٌنة دمشق  ,الذي زٌن بالذهب
والرخام ( , )53فؤراد انجاز مدٌنة على
طراز خاص به تحمل أسمه  ,فكانت
مدٌنة الرملة (. )54
وربما كان بناء مدٌنة الرملة  ,مظهر
من مظاهر الرخاء االقتصادي الذي
بلؽته الدولة العربٌة اإلسالمٌة فً ذلك
العصر ( , )55وللمدٌنة اهمٌة اقتصادٌة
كبٌرة اذ انها تقع على الطرٌق التجاري
الهام الذي ٌربط بالد الشام والعراق
ومصر ( , )56أو قد تكون رؼبة من
سلٌمان بن عبد الملك  ,بؤجراء التوازن
السٌاسً  ,وتؽٌٌر مراكز الثقل  ,مما
ٌستوجب إٌجاد عاصمة بدٌلة عن مدٌنة
دمشق  ,ذات مواصفات خاصة  ,تؽطً
حاجة الخلٌفة  ,وتساعد على تنفٌذ
إجراءاته الجدٌدة وان تكون محصنة
ومحاطة باألسوار المنٌعة تحسبا ً ألي
طارئ  ,فقد تولى سلٌمان بن عبد الملك
الخالفة بعد اخٌه الولٌد بن عبد الملك
سنة وذلك تنفٌذاً لوصٌة والدهما عبد
الملك بن مروان ( )57وكان قد اشار
الحجاج بن ٌوسؾ الثقفً والً العراق
فً الدولة االموٌة على عبد الملك بن
مروان بخلع اخٌه عبد العزٌز بن مروان
من والٌة العهد وجعلها فً ولدٌه الولٌد
وسلٌمان  ,ثم اشار الحجاج بن ٌوسؾ
بعد ذلك على الولٌد بن عبد الملك حٌنما
اصبح خلٌفة ان ٌنقل والٌة العهد من
اخٌه سلٌمان بن عبد الملك الى ابنه
ٌزٌد بن الولٌد واٌده فً ذلك القابد
العسكري فً المشرق قتٌبة بن مسلم

الباهلً والً خراسان من قبل الحجاج ,
فؤؼضب هذا العمل سلٌمان بن عبد
الملك واخفاه فً نفسه وصمم على
االنتقام من الحجاج وقتٌبة بن مسلم
عندما تحٌن الفرصة المناسبة ( , )58اما
القابد موسى بن نصٌر فقد كان ٌتابع
عملٌاته العسكرٌة الناجحة ؼربا ً فً
االندلس حتى جاءه امر الولٌد بن عبد
الملك بضرورة الحضور الى دمشق
وقد ابطؤ موسى بالحضور الى دمشق ,
فؤكمل بعض االمور التً تهم الفتح فً
االندلس  ,وفً سنة 96هـ714/م حضر
الى دمشق بعد ان مر على القٌروان ثم
()59
على مصر ثم فلسطٌن وفً طبرٌا
وافاه رسول سلٌمان بن عبد الملك -
وهو بعد ولً العهد ٌ ,طلب منه ان
ٌترٌث فً المسٌر حتى ٌكون قدومه الى
دمشق وسلٌمان خلٌفة  ,لكن موسى بن
نصٌر لم ٌلتفت لهذا الطلب فؤسرع
للحضور الى الولٌد بن عبد الملك قبل
وفاته ( , )66لذا بدأ الخلٌفة االموي
سلٌمان بن عبد الملك بتنفٌذ سٌاسة
االقصاء من المناصب السٌاسٌة
والعسكرٌة فً االمصار االسالمٌة من
()61
معظم الوالة والقادة والتنكٌل بهم
وخاصة مإٌدي الخلٌفة الولٌد بن عبد
الملك  ,بمقترح إعفابه من والٌة العهد
لصالح ابن اخٌه ٌزٌد بن الولٌد  ,وكان
على رأس هإالء الحجاج بن ٌوسؾ
الثقفً والً العراق  ,الذي ؼٌبه الموت
سنة 95هـ713/م قبل تولً سلٌمان
الخالفة  ,فؤتجه نحو أهله بنً عقٌل
فبسط علٌهم العذاب ( , )62وقتل القابد
محمد بن القاسم الثقفً قرٌب الحجاج ,
والً إقلٌم السند  ,أما موسى بن نصٌر
فاتح األندلس  ,فقد صادر أمواله وعذبه
حتى الموت ( , )63وقتل بنً مسلم فً
خراسان وفً طلٌعتهم قتٌبة بن مسلم
الباهلً والً خراسان  ,كان ذلك سنة
96هـ714/م (. )64
لقد عرفت الدار التً بناها سلٌمان بن
عبد الملك فً مدٌنة الرملة بـ( :دار

الصباؼٌن) ,وجعل فً هذه الدار
صهرٌجا ً متوسطا ً وأحتفر اآلبار (, )65
وشرب أهل مدٌنة الرملة من هذه اآلبار
 ,ومن الصهارٌج التً ٌجري فٌها مٌاه
اإلمطار (. )66
و بنى فٌها المسجد الجامع ودار
االمارة  ,وٌعتقد أن المدٌنة قد بنٌت من
الطوب والحجارة (. )67
اهتم بنقل الناس من مدٌنة اللد وطلب
منهم البنٌان فً مدٌنة الرملة  ,وعاقب
كل من امتنع عن ذلك  ,وهدم منازلهم
وقطع المٌرة عنهم  ,حتى انتقلوا جمٌعا ً
وخربت مدٌنة اللد ( , )68والظاهر أن
مدٌنة اللد كانت صؽٌرة وقلٌلة السكان ,
فؤراد االستفادة من خدمات أهلها بعد أن
بنى الخانات و الحمامات المرٌحة
والطرق الواسعة والمساكن لسكنى
حاشٌته وأتباعه  ,وبنى األسوار حول
المدٌنة ( )69واحتفر قناة لسحب المٌاه
اسماها (بردى)  ,ووضع الكثٌر من
المشٌدات وفتح الطرق ( )76وبنى بٌت
المال ( )71وقد سكن مدٌنة الرملة
وانضمت الٌه فٌها القبابل العربٌة من
لخم وكنانة ( )72بعض السامرة
والعجم(. )73
من المإسؾ حقا ً ان التحوٌر  -الذي
اصاب معظم المدن القدٌمة نتٌجة لوجود
الحكم االسالمً فً الدرجة االولى ثم
نتٌجة لدخول الناس التدرٌجً فً
االسالم – لم ٌسجل وان كنا واثقٌن انه
قد حدث فعالً كما هو الحال فً مدٌنة
الرملة وانه بدأ مع بدئ الفتح االسالمً
واخذ كامل قوته فً العصر االموي ثم
صدر العصر العباسً – كما سنالحظ
ذلك فً مدٌنة الرقة مثل ذلك الن هذا
التحوٌر لم ٌؤتً بشكل ثورة ولكن جاء
ببطإ وعلى مهل بقدر تشرب الناس
للعقٌدة الجدٌدة .
استمر بناء مدٌنة الرملة خالل والٌة
سلٌمان بن عبد الملك لجند فلسطٌن ,
وبعد تولٌه الخالفة  ,وبلؽت نفقات بناء
المدٌنة  ,ألؾ الؾ درهم ( , )74وعمل

على استصالح األراضً الزراعٌة
ومشارٌع االرواء وسد الثقوب ثالثة
مالٌٌن درهم  ,لذا ٌعد سلٌمان بن عبد
الملك أول من ادخل المنهج المنظم
لإلنفاق العمرانً على المشٌدات
والمشارٌع العمرانٌة (. )75
ونتٌجة إلعمار مدٌنة الرملة وحفر
قناتها (بردى) وأبارها لعدم وجود ماء
جار  ,فقد نشؤ ظهٌر زراعً وضٌاع
حول المدٌنة( )76وكثرت زراعة الفواكه
السٌما التٌن الذي كان ؼاٌة فً الجودة
وزراعة أشجار الزٌتون  ,وقد ادى
تنوع المحاصٌل الزراعٌة فٌها إلى
ظهور الصناعات الؽذابٌة مثل القطٌن
(التٌن المجفؾ) ومعاصر زٌت الزٌتون
( , )77الى الدرجة التً اصبح االنتاج
الزراعً ٌصدر إلى األمصار اإلسالمٌة
األخرى ( )78عبر القوافل التجارٌة
وجماعات المسافرٌن على الطرٌق
التجاري الرابط بٌن كل من العراق
وبالد الشام مع مصر والمؽرب العربً
 ,والمار عبر المدٌنة ( )79ومركزها
التجاري  ,وربما دعا هذا الكثٌر من
التجار إلى اإلقامة واالستقرار فٌها ,
السٌما ان سلٌمان بن عبد الملك امتلك
أراضً زراعٌة عظٌمة فً ظاهر
المدٌنة  ,وانتشرت الصناعات المحلٌة
فً مدٌنة الرملة واختصت بصناعة
االلبسة الحرٌرٌة ( , )86وانشؤ فً
المدٌنة داراً لضرب النقود (. )81
ولكثرة االهتمام بمدٌنة الرملة من قبل
الخالفة وشهرتها فقد نزلها العلماء
والشعراء الذٌن نسبوا ألٌها منهم أبو
الحسن علً بن محمد الرملً التهامً
الشاعر  ,وأقام بها وصار خطٌبا ً
لمسجدها وتزوج وولد له ولد ومات فٌها
 ,وأبو خالد ٌزٌد بن خالد بن عبد هللا
الرملً الهمدانً (ت 232هـ846/م)
عالم الحدٌث وؼٌرهم (. )82
لقد نمت مدٌنة الرملة بسرعة من
جراء تظافر الجهود المختلفة االقتصادٌة
والسٌاسٌة فٌها  ,فالمتعارؾ علٌه أن

اختٌار عاصمة جدٌدة ٌتطلب أعداد
ضخمة من الموظفٌن  ,كما أن اإلعمار
فً مدٌنه الرملة واكبه تطور فً الحٌاة
االقتصادٌة أدى ذلك إلى تسارع نمو
المدٌنة  ,وبالتالً زٌادة المإسسات
المالٌة والتجارٌة والخدمات المختلفة ,
كما أن الثقافة والفنون ومختلؾ
النشاطات الحضارٌة  ,تكون دابما
موضع رعاٌة فً العاصمة مركز الدولة
فتكاثرت فً مدٌنة الرملة المظاهر
الحضارٌة والفنادق والسواح إضافة
إلى أن رعاٌا الدولة ٌتبعونها حٌث تنقل
كرسٌها ( , )83وكل ذلك على حساب
مدٌنة دمشق العاصمة االم ولكن ذلك
كان مإقتا ً  ,فكان سلٌمان ٌتردد إلٌها
مراراً (. )84
أستمر البناء واألعمار فً مدٌنة
الرملة حتى بعد وفاة سلٌمان بن عبد
الملك فً مرج دابق شمال مدٌنة حلب ,
كان منها ٌراقب التحركات العسكرٌة
إلى بالد بٌزنطة (. )85
لقد شرع الخلٌفة االموي الجدٌد عمر
بن عبد العزٌز فً اكمال مدٌنة الرملة
بعد وفاة سلٌمان بن عبد الملك وانقص
من خطة البناء ( )86وقال (( :أهل الرملة
ٌكتفون بهذا المقدار  ,الذي اقتصرت بهم
علٌه)) ( )87واتم الخلٌفة عمر بن عبد
العزٌز البناء  ,ثم توالت عملٌات
األعمار فً المدٌنة فً عهد الخلٌفة
االموي هشام بن عبد الملك  ,فبنى
بعض المشٌدات فً المدٌنة تتناسب مع
خطة سلٌمان بن عبد الملك ( )88وظل
خلفاء بنو أمٌة ٌنفقون على اّبار مدٌنة
الرملة وصٌانة قناتها بردى  ,فلما
استخلؾ بنوا العباس انفقوا علٌها
وكانت النفقة تخرج كل سنة من خلٌفة
عباسً إلى اخر ( , )89وصارت دار
الصباؼٌن التً بناها سلٌمان بن عبد
الملك فً مدٌنة الرملة  ,لورثة صالح
بن علً بن عبد هللا بن العباس حفٌد
الخلٌفة العباسً االول عبد هللا السفاح
ألنها قبضت مع أموال بنً أمٌة  ,بعد

سقوط دولتهم سنة (132هـ749/م)
.
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المبحث الثالث
مدٌنة رصافة هشام فً خالفة هشام بن
عبد الملك(411-461هـ911-913/م)
تقع مدٌنة رصافة هشام ؼرب مدٌنة
الرقة ( )91بٌنهما أربعة فراسخ على
طرؾ البرٌة  ,جدد بنابها هشام بن عبد
الملك عندما عّم وباء الطاعون مدٌنة
دمشق وكان هشام ٌسكنها فً الصٌؾ
(. )92
لم تكن مدٌنة رصافة هشام وحدها
تحمل هذا االسم بل ان هناك مجموعة
من المواضع والضٌاع والمدن سمٌت
بالرصافة  ,لذا مٌزت مدٌنة رصافة
هشام بإضافة اسمه لها فسمٌت رصافة
هشام (. )93
تعد مدٌنة رصافة هشام من المدن
ؼٌر المستحدثة  ,فهً تعود إلى العصر
السابق لإلسالم و ّجدد بناإها فً العهد
البٌزنطً مطلع القرن السادس المٌالدي
أطلق علٌها اسم  :سٌرجٌوس بولٌس ,
وسٌرجٌوس هو احد شهداء الدٌانة
المسٌحٌة الذي قتله الرومان عام 365م
ودفن فً مدٌنة الرصافة وؼدا قبره
محجا ً للنصارى فً ذلك العصر  ,مما
دعى الدولة البٌزنطٌة إلى العناٌة
بالمدٌنة وبناء الكنابس الضخمة فٌها ,
وإحاطة المدٌنة بسور حصٌن ٌحمٌها
من الؽزاة وبنٌت تحت األرض
صهارٌج واسعة وعمٌقة تمتلا بمٌاه
األمطار لسد حاجة سكانها للماء خالل
فصل الصٌؾ (. )94
دخل العرب المسلمون المدٌنة القدٌمة
التً وجدوها وتعاملوا مع اهلها رؼم
الفارق الدٌنً واللؽوي وتبنوا حضاراتها
وعمرانها وثقافاتها وان امكن ذلك كله
ضمن منظورهم االسالمً الجدٌد ,
واقتضى بالضرورة ادخال بعض
التحوٌرات العمرانٌة على بناء المدٌنة
نفسها بحٌث ٌتالبم مع المفاهٌم

االسالمٌة وهً مفاهٌم ال تمس موقع
المدٌنة المختارة وال ابنٌتها او مٌاهها .
كان ٌسكن مدٌنة رصافة هشام قبل
انتقال الخلٌفة االموي هشام بن عبد
الملك إلٌها بعض التجار  ,وبها سوق
صؽٌر ٌحتوي على بضعة عشر من
الدكاكٌن ولهم حذق فً عمل االكسٌة
وؼنٌهم و فقٌرهم ٌؽزل الصوؾ
ونساءهم ٌنسجن  ,وسكانها نصارى
وفٌها دٌر عجٌب (. )95
جدد واضاؾ الخلٌفة االموي هشام بن
عبد الملك فً ابنٌتها عندما وقع
الطاعون فً الشام  ,وشٌد هشام بن عبد
()96
الملك فً مدٌنة الرصافة قصرٌن
(مخطط رقم  , )1واقام الصهارٌج
لجمع المٌاه على بناء معقود باألساطٌن
من الرخام المبلط بالمرمر مملوء من
ماء المطر ( , )97وقد استخدمت
االحجار من ستة عشر نوعا ً وخاصة فً
بناء القصور ,وانشؤ طرٌقا ً ٌربطها برقة
واسط ( , )98والظاهر ان سٌاسة الخلٌفة
االموي هشام بن عبد الملك فً بناء
مدٌنة رصافة هشام لم تكن بالبذل و
االسراؾ  ,فقد كان ٌتصؾ بالبخل
ودقٌق النظر جامعا ً لألموال وقلٌل
النوال ( , )99وعلى الرؼم من بخله فقد
اهتم باإلنفاق على العمران فً مدٌنة
الرصافة والسٌما على قصره فٌها
المسمى بـ  :الزٌتونة (. )166
وصفت مدٌنة الرصافة وقصرٌها
بانها حصن دون دار االمارة مبنً
بالحجارة ظاهرها مذهب وهً جزء من
انشؤتها
قدٌمة
رومانٌة
بٌعة
االمبراطورٌة الرومانٌة  ,ثم جددها
الخلٌفة االموي هشام بن عبد الملك ,
وما لبث هشام ان تحول الٌها واتخذها
عاصمة بدالً من مدٌنة دمشق حتى وفاته
( 125هـ742/م ) (. )161
قام هشام بن عبد الملك بتعمٌر ابنٌة
ومشٌدات فً مدٌنة رصافة هشام وكان
البناء على اساسها القدٌم وجدد المتشعث

منه واصبحت لهشام بن عبد الملك
منازل فٌها سمٌت منازل هشام (. )162
كان أهالً مدٌنة الرصافة ٌشربون
من الصهارٌج التً انشؤها الخلٌفة هشام
بن عبد الملك  ,ولكن هذه الصهارٌج
كثٌراً ما تفرغ فً مواسم الصٌؾ
الشدٌدة القٌظ  ,فٌرسل أؼنٌاء المدٌنة فً
طلب الماء من نهر الفرات (, )163
ولشحة المٌاه وعدم كفاٌة الصهارٌج
عمد هشام بن عبد الملك  ,الى حفر
نهري المري والهنً  ,اللذٌن أخذا
مٌاههما من نهر الفرات واصلهما الى
المدٌنة  ,وأقام علٌهما ضٌعته المشهورة
 ,التً أخذت اسمها من النهرٌن ,
فعرفت بـ  :ضٌعة الهنً والمري ,
وكانا مكانا ً مفضالً لدٌه ( , )164وقد نتج
عن سحب المٌاه إلى المدٌنة من نهر
الفرات  ,قٌام ظهٌر زراعً مكون من
عدة قرى عامرة حول النهرٌن وذات
مردود مالً للخلٌفة (. )165
وٌعتبر هشام بن عبد الملك أول من
أنشؤ سباق الخٌل وحلبات السباق  ,بٌن
افراد بنً أمٌة فاجتمع له أربعة أالؾ
فرس فً الرصافة (. )166
وبعد سقوط الدولة األموٌة عام
ضٌعة
(132هـ 749/م) أصبحت
الهنً والمري فً مدٌنة رصافة هشام ,
لزبٌدة بنت جعفر بن المنصور  ,زوج
الخلٌفة هارون الرشٌد والتً زادت فً
عمارتها  ,ونسبت إلٌها قطٌعة عمرتها
هناك ( , )167وبعد سقوط الدولة االموٌة
سنة 132هـ749/م أخرجت جثة الخلٌفة
هشام بن عبد الملك من قبره فً مدٌنة
الرصافة  ,ووجد فً مؽارة على سرٌر
قد طلً بماء ٌبقٌه فاخرج و ضرب على
وجهه بالعود  126ضربة و اخذ ٌتناثر
ثم جمع و احرق بالنار ( , )168ولكن
المسعودي ٌذكر انه جلد ثمانٌن جلدة ثم
احرق (. )169
سكن رصافة هشام فٌما بعد أبو
سلٌمان  ,المحدث محمد بن مسلم بن
شهاب الزهري  ,فروى عنه من أهلها

أبو منٌع عبد هللا بن أبً زٌاد الرصافً
( , )116وبدأ شؤن مدٌنة الرصافة ٌضعؾ
الى أن لقٌت التدمٌر الشامل على ٌد
التتار فً القرن السابع الهجري  /الثالث
()111
عشر المٌالدي
مما تقدم ٌمكن القول أن سٌاسة هشام
بن عبد الملك فً بناءه لمدٌنة الرصافة
واتخاذها مقراً له بدالً عن مدٌنة دمشق ,
ٌعزى إلى مٌل الخلٌفة لحٌاة البادٌة ,
بعٌداً عن زحمة وضجٌج المدنٌة  ,وهً
تعكس حقٌقة حٌاة هشام بن عبد الملك ,
فقد اختفى فً بناء مدٌنة الرصافة
الطابع الدٌنً  ,الذي كان سابداً فً
عصر الخالفة الراشدة التً كان
مركزها المسجد الجامع  ,فضالً عن
ذلك ظهور نوع جدٌد من العمران
مخالفا ً لما هو مؤلوؾ من بناء فً البادٌة
فقد سكنوا القصور بدالً من بٌوت الوبر
فً الصحراء وراحوا ٌعٌشون فً تلك
القصور فً البادٌة كما ٌعٌشون فً
المدن .
المبحث الرابع:مدٌنة حران فً خالفة
مروان بن محمد(431-419هـ-911/
917م)
()112
عنها
ٌقول ٌاقوت الحموي
((مدٌنة عظٌمة  ,مشهورة من جزٌرة
اّقور  ,وهً قصبة دٌار بكر  ,بٌنها
وبٌن الرها ٌوم واحد  ,وبٌن الرقة
ٌومان  ,وهً على الطرٌق بٌن الموصل
والشام والروم  ,قٌل سمٌت بهاران ,
وعربت فقٌل حران  ,وذكر قوم أنها
أول مدٌنة بنٌت على األرض بعد
الطوفان وكانت منازل الصاببة وهم
الحرانٌون)) .
فتحت اٌام الخلٌفة عمر بن الخطاب ,
وتسمى حران باللؽة الرومانٌة هالٌنو
بلٌس ( , )113وهناك رأي أخر ٌقول أن
حران بلد عتٌق منسوب إلى نبً هللا
ابراهٌم (علٌه السالم) وله بقبلتها ثالثة
فراسخ  ,مشهد مبارك فٌه عٌن جارٌة
كانت مؤوى نبً هللا إبراهٌم (علٌه
()114
السالم) وزوجه سارة متعبداً لهما

 ,وٌقال أن هران اخو النبً إبراهٌم
الخلٌل (علٌه السالم) هو أبو النبً لوط
(علٌه السالم) وٌقال اسمه هارن إلٌه
تنسب حران  ,وكانت مدٌنة الدٌانة
الصاببة ولهم فٌها تل علٌه صالتهم
ٌنسبونه إلى النبً ابراهٌم (علٌه السالم)
(. )115
وٌمكن القول ان مدٌنة حران مدٌنة
قدٌمة لٌست مستحدثة وموقعها فً
الجزٌرة الفراتٌة وتعتبر نقطة هامة تقع
بٌن شمال بالد الشام وشرق العراق ,
وتتصؾ بشحة الماء وقلة الشجر اال إن
لها نشاط زراعً خاص بزراعة القطن
 ,و ٌعمل األهالً بتربٌة النحل واستنباط
العسل منها  ,وتمتاز بصناعة الموازٌن
الدقٌقة وتصدر هذه السلع جمٌعا إلى
الهند والصٌن (. )116
نقل أخر الخلفاء األموٌٌن مروان بن
(132-127هـ749-744/م)
محمد
عاصمة الخالفة األموٌة من مدٌنة دمشق
 ,إلى مدٌنة حران ( , )117حٌث شٌعته
من القبابل القٌسٌة الموالٌة له (, )118
وهإالء هم دعامته فً الوصول إلى
الخالفة  ,وباٌعوه قبل ؼٌرهم  ,وال
ٌمكن أن ٌبقى عند سواهم (. )119
ابتنى الخلٌفة األموي مروان بن محمد
قصراً له فً مدٌنة حران ٌ ,قال له
(دباب البٌن) ( , )126وشٌد قصراً أخر
عظٌما ً  ,انفق علٌه عشر مالٌٌن درهم ,
وقد احتوى على خزابنه وأمواله (, )121
وانشؤ داراً فً حران لسك النقود بعد إن
عطل داري الضرب فً مدٌنتً دمشق
وواسط (. )122
شٌد مسجداً جامعا ً فً مدٌنة حران بٌن
عامً (132 -126هـ 749-743/م)
اي خالل اتخاذ مدٌنة حران عاصمة
للدولة األموٌة  ,وٌستدل من أثاره الباقٌة
عنه  ,انه كان ٌشؽل مساحة مربعة
تقرٌبا ً طول جداره القبلً  116متراً ,
كما ٌبلػ جوؾ ظلة القبلة  38متراً وال
ٌتوسط المحراب جدار القبلة (. )123

ومن خالل ما تقدم نفهم على ان
عقابد االسالم لم تكن لتخالؾ تجارب
البشر السابقٌن فً اختٌار موقع المدٌنة
ال فً ضرورة وجود الماء وال توافر
الؽذاء فٌها وال فً تحصٌنها ولكن فً
اٌجاد المإسسات الً ترمز الى هذه
العقٌدة وتخدمها وٌإٌد الحاكم الجدٌد فً
المدٌنة اذ تعطٌه حقه فً التؽٌٌر وهً
تشتمل فً المسجد الجامع من حٌث
اختٌاره ضمن موقع ٌتوسط المدٌنة ,
وكذلك بناء قصر الخالفة فً موقع
متطرؾ منها كما هو الحال فً المثال
السابق فً مدٌنة رصافة هشام  ,اما
االمر الثالث فهو ٌتمثل فً بناء االسواق
القرٌبة من وسط المدٌنة والتً ٌجب ان
تكون محاطة بالمسجد الجامع باعتباره
مركز المدٌنة االسالمٌة .
وكان الخلٌفة االموي مروان بن
محمد  ,آخر الخلفاء األموٌٌن ٌلزم نفسه
باإلقامة فً قصر الحٌر الؽربً قبل
إقامته فً مدٌنة حران (. )124
مما الشك فٌه ان نقل العاصمة من
مدٌنة دمشق الى مدٌنة حران بؤمر
الخلٌفة مروان بن محمد  ,أن أخذت
قلوب الناس فً بالد الشام تنصرؾ عن
مروان  ,فقد شعرت الشام بؤجمعها مع
مدٌنة دمشق بؤن مدٌنة حران قد سلبت
حكم الدولة ٌ ,ستثنى من ذلك اقلٌمها
الشمالً معقل القبابل القٌسٌة مإٌدي
الخلٌفة مروان بن محمد( , )125وان
عملٌة النقل من العاصمة دمشق افقدهم
المركز الممتاز  ,الذي كان لهم ,
والخٌرات العمٌمة  ,التً كانت تتدفق
علٌهم  ,بسبب قربهم من الحاكم
واتصالهم به واعتماده علٌهم وتقدٌمه لهم
على ؼٌرهم (. )126
واذا أضفنا إلى نقل العاصمة اعتماده
على القبابل القٌسٌة فً الجزٌرة الفراتٌة
وقنسرٌن  ,وعدم اتفاق كلمة امراء بنً
أمٌة  ,أدركنا أسباب قٌام الفرقة بٌن
الناس  ,وانقسامهم إلى شٌع وأحزاب
وبالتالً إلى ظهور روح التمرد وإشاعة

الفوضى  ,وعمقت الخالفات الحزبٌة
هذا الشعور أكثر فؤكثر  ,وتمنى الناس
العودة إلى العهود السابقة قبل مروان
بن محمد( , )127وبذلك ثارت قبابل كلب
بن وبرة  ,اكبر تجمع قبلً ٌمنً فً
بالد الشام لتقرٌبه القبابل القٌسٌة  ,بعد
أن كانت قبابل كلب بن وبرة دعامة
تؤسٌس الدولة األموٌة  ,فهزمها مروان
بن محمد (. )128
استمرت مدٌنة حران العاصمة الفعلٌة
للدولة األموٌة فً عهد مروان بن محمد
 ,واهتم بها وبالمناطق المجاورة لها ,
مثل مدٌنة الموصل  ,التً اتسعت بعهده
اتساعا ً كبٌراً لدرجة انه حاول أن ٌتخذها
عاصمة للخالفة ( , )129ووسع أسواقها
وشوارعها ( )136وجلب إلٌها البضابع
من كل مكان (. )131
بعد هزٌمة الخلٌفة األموي األخٌر
مروان بن محمد فً معركة الزاب ,
امام العباسٌٌن  ,عام (132هـ 749/م)
فر إلى مدٌنة حران  ,والذ بالمدٌنة نٌفا ً
وعشرون ٌوما ً ( , )132وكانت داره
ومقامه وأهلها من شٌعته وشٌعة أبً
سفٌان  ,ممن أصروا على بقاء لعن أمٌر
المإمنٌن  ,علً بن أبً طالب (علٌه
السالم) وقالوا ال صالة اال بلعن أبً
تراب  ,وكان اللعن قد توقؾ بؤمر
الحاكم األموي عمر بن عبد العزٌز
خالل خالفته (161-99هـ-717/
719م) (. )133
حصد مروان بن محمد ثمار سٌاسته
القبلٌة باعتماده على قٌس و اخذ الناس
بالشبهة حتى تفرقوا عنه و قد قال قولته
المشهورة وهو ٌتراجع الى مصر ((
انفرجت عنً قٌس انفراج الرأس ما
تبقى احد و ذلك اننا وضعنا االمر فً
ؼٌر موضعه )) (. )134
دخل القابد العباسً عبد هللا بن علً
مدٌنة حران  ,وهدم قصر مروان بن
محمد  ,واستولى على خزابنه وأمواله
فٌها ( , )135وقد قتل مروان بن محمد
مع وزٌره عبد الحمٌد الكاتب ( , )136فً

كنٌسة قرٌة بوصٌر فً مصر سنة
132هـ749/م ( , )137وبذلك زالت
الدولة األموٌة فً المشرق من الوجود .

الخاتمة
توسع العرب المسلمون فً االعمار
والبناء واخذوا ٌشٌدون المدن والقالع
فً البالد المحررة والمفتوحة  ,كما
تفننوا فً أنشاء نوع جدٌد من المدن فً
الدولة االموٌة  ,وخاصة بعد وفاة
معاوٌة ابن ابً سفٌان سنة
(66هـ661/م) وهً ما تعرؾ بمدن
مالذ خلفاء الدولة االموٌة .
كشفت هذه الدراسة ان مدن المالذ
مرت بعدة مراحل من التطور  ,الذي
انعكس على تكوٌنها المادي وعلى حٌاة
مجتمعها بصورة جلٌة  ,وعلى حجمها
ومساحتها وعدد سكانها  ,وبٌنت
الدراسة المحاور التً قام علٌها تخطٌط
هذه المدن من الجوانب العمرانٌة
واالقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة ,
وفقا ً للهدؾ التً انشؤت من اجله المدٌنة
من خالل الدراسة التفصٌلٌة للتركٌب
المادي لها  ,وبٌنت هذه الدراسة كثٌراً
من الظواهر المعمارٌة فً مدن المالذ
فً بالد الشام من منظور تحلٌلً ٌوضح
أسباب ظهورها  ,ومراحل تطورها
وارتباطها بالعاصمة األم دمشق .
تضمنت الدراسة نشؤة الحرؾ
والمشارٌع الزراعٌة واالقتصادٌة فً
هذه المدن وأسباب نشؤتها ومقومات
نجاحها وأثارها الباقٌة ولعل هذه
الدراسة عرضت أهمٌة مصادر التراث
اإلسالمً وما استعانت به من مصادر
بجانب اآلثار الباقٌة للمدن المالذ وما
قدمة الباحثٌن األجانب من دراسة
وبحوث موثقة ومترجمة إلى اللؽة
العربٌة وؼٌر المترجمة  ,إضافة الى
إبداعات الباحثٌن العرب فً مجال
اآلثار والجؽرافٌة واالجتماعٌٌن وؼٌرهم
ممن تتصل دراساتهم بالمدٌنة بصفة
عامة وبالمدٌنة اإلسالمٌة ومدن المالذ
على وجه الخصوص .

وفً مٌدان انشاء مدن المالذ للخلفاء
فً الدولة االموٌة حتى سنة 132هـ
749/م  ,ترك العرب المسلمٌن فٌها
بصمات واضحة  ,فخلفوا فٌها معالم
حضارٌة شاخصة ال زالت اثارها باقٌة
حتى الوقت الحاضر فً مدن حوارٌن
والرملة ورصافة هشام وحران (-41
132هـ749-661/م)  ,وعمروا فٌها
كثٌراً من المبانً والقصور والحمامات
والخانات وقنوات الري والمصانع ,
وؼٌرها من المنشآت الدٌنٌة واالجتماعٌة
والعسكرٌة واالقتصادٌة والتً ال زالت
محتفظة بتخطٌطها الهندسً والعمرانً
 ,وهذا دلٌل على ما وصلت الٌه الفنون
من تقدم وانجاز وازدهار  ,وفً المقابل
ما وصل الٌه الخلفاء من ثراء وترؾ
وبذخ  ,استؽلت تلك األموال لبناء المدن
المالذ .
نستنتج من هذه الدراسة ان مدن
الخلفاء فً الدولة األموٌة حتى سنة
132هـ 749/م  ,كانت جمٌعها تقع فً
بالد الشام  ,وعلى مجموعة من الطرق
التجارٌة البرٌة المهمة وتتمٌز بشحة
الماء فٌها واعتماد الخلفاء على المشارٌع
الصناعٌة إلرواء تلك المدن مثل مد
القنوات وبناء الصهارٌج  ,استقدام
االموٌٌن الصناع والمهندسٌن على
اختالؾ جنسٌاتهم وادٌانهم فً بناء تلك
المدن  ,ولم ٌترددوا باألخذ من االسالٌب
الفنٌة التً كانت معروفة قبل الفتوحات
االسالمٌة  ,فقد استفادوا من االسالٌب
الفنٌة البٌزنطٌة التً كانت سابدة فً
بالد الشام ومصر وشمال افرٌقٌا  ,ومن
االسالٌب الساسانٌة التً عرفت فً
العراق واٌران  ,وكانت هذه الفنون
السابقة متؤثرة بدورها بعناصر ٌونانٌة
وشرقٌة قدٌمة  ,وظفر هإالء الصناع
والفنٌٌن بالتقدٌر والمكافآت  ,وكان
للمعمارٌٌن العرب النصارى دوراً فً
أنشاء تلك المدن والقصور وبرزت
مواهبهم فً تشٌٌد المبانً وتزٌٌنها
بالزخرفة والفسٌفساء وتطعٌمهم للعمارة

العربٌة اإلسالمٌة بما كان موجود من
عمارة فً الدولة الرومانٌة وؼٌرها من
الدول فً العالم القدٌم لتحمل اسم هإالء
الحكام وتضم رفاتهم بعد الممات احٌانا ً
لقد حاولت فً هذه الدراسة رسم
صور تخطٌطٌة للمدن المالذ والقصور
للخلفاء االموٌٌن فً بادٌة الشام  ,وقد
ٌكون فً هذه الصورة بعض الثؽرات ,
ومما ٌستدرك علٌه .
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