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مثَّلت السلطة والزعامة هاجساً شغَل أذهان رجال البيت األموي منذ أن ُجردوا منها بعـد فقد كبيرهم وزعيمهم أبو سفيان 

بن حرب امتيازاتهم السياسية والدينية واالجتماعية واالقتصادية، فقد شكل انتزاع السلطة منه ضربة مؤلمة لهم، لذلك كانوا 

دتها، فقد دعا أبا سفيان قومه إلى ذلك بقوله: " يابني أمية تالقفوها تلقف الكرة ولتصيرن ال يفتؤون يتحينون الفرص الستعا

إلى صبيانكم وراثة" فظلت هذه الفكرة راسخة في اذهان أوالده ومن يرى رأيه، إذ كاشف ولده معاوية ذات يوم وكان 

غ الهدف المنشود إياه ببلوغ السلطة، وهذا ما حينها والياً لعمر بن الخطاب على الشام بضرورة الخضوع والطاعة حتى بلو

م حجة 533هـ/53جرى على يد معاوية الذي استوعب ما كان يدور في ذهن أبيه، واتخذ من مقتل عثمان بن عفان سنة 

قوية للوثوب على السلطة بالغلبة والقهر على قاعدة اصطناع االنصار من القادة والشخصيات السياسية المؤثرة، التي وجد 

كسبها إلى جانبه ضروري في إكمال مشروعه السياسي وادامة وجوده ، لذلك عمد على تدعيمهم بالعمل في صفِّه  أن

ومساندته من خالل وعوده لهم بمناصب مهمة وحساسة ويقف في مقدمة هؤالء الوالة زياد بن ابيه ،وعمرو بن العاص، 

ملكياً يقتضي حمل الكافة على مقتضى غرض الحاكم  والمغيرة بن شعبة، الذين حرص على كسبهم محققاً بذلك حكماً 

وشهوته ليتسلط عليهم ويحكمهم حكماً استبدادياً ال يمت إلى اإلسالم بصلة منتحالً بذلك التجربة الساسانية والبيزنطية، 
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Buy accounts receivable and loyalties in the Umayyad era 

(41-132h) 
 Abstract of Thesis : 

 

Power and leadership was an obsession that occupied the Umayyad people's minds as they 

were deprived of it especially when their main leader Abu Sufyan Ibn Harb and his 

Umayyad companions lost their political, religious, social, and economic privileges. 

Grabbing power from Abu Sufyan was regarded a painful hit to Omaya people and that is 

exactly why they were always waiting for the right opportunities to retain that power back. 

Abu Sufyan called his people and said: " O, Omaya people. Pick power up like you pick up a 

ball and let your children inherit it from you." Abu Sufyan kept solidifying his ideas in the 

minds of his sons and those who follow his way. He one day revealed to his son Muawiyah, 

who was Omar Ibn Al-Khattab's leader on Levant at that time, of the necessity to comply and 

obey till achieving the targeted aim which is power and leadership. This shows that the 

obsession of power and possession was deeply rooted in Umayyad's minds and souls and 

they were only waiting for the right moment to retain it back. This was exactly what 

happened when Muawiyah, who understood the case, made the murder of Othman Ibn Affan 

35 A.H. a strong reason to maintain power. 

 


