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 مقدمة :
  إلدارة التاريخي للوالية في الدولة العربية االسالمية  خالل تلك الفترة  التي كانت تتمتع بأسلوب مميز  لان البحث في موضوع التأصي      

المنورة منذ تأسيس الدولة االسالمية وبدأت الدولة تتسع وتزيد رقعتها  او في مقر الى رصد معالمه سواء في مقر المدينة    يحتاجالدولة الذي  
واليات التابعة لها والتي كان يديرونها والة معينون من قبل الخليفة ويرتبطون بها ويتلقون منه التعليمات المختلفة  الخالفة في المدينة او في ال

وقد تعرضنا في بحثنا ثم تحدثنا عن مصطلح الوالية وقارنت بين كلمة امير وعامل ووال واستخدامات كل منها ثم تحدثنا عن الوالية في  
 الدول االسالمية .

 : ة أو اإلمارة لغةالوالي

بفتح ,  )1(إنَّ المتابع لمعنى الوالية في مؤلَّفات اللغة ومعاجمها، يجد الكثير من التعريفات، فقد عَّرفها علماء اللغة، إذ عَّرفها ابن فارس    
  أي وجلس مما يليني،  .  القرب:  الولي:  من ذلك.  أصل صحيح يدل على قرب:  الواو والالم والياء"  الواو أو كسرها، وهي مصدر من يقول

: والولي ضدُّ العدو، فيقال",  السلطان والوالية النصرة,  والوالية بالكسر,  والوالية المصدر,  الخطة كاإلمارة"بقوله  )2 (، وعَّرفها ابن سيده"يقاربني
، والولي بمعنى  )4(ور القوم بالقيادة والتدبيروالي البلد والمتسّلط عليه، والمتولي ألم:  والوالي, )3(كل من ولي أمر شخص فهو وليه اي ناصره

والي بمعنى حصول األول بعد الثاني، ووليت األمر اليه بكسرتين والية بالكسر تولية ووليت البلد عليه، وتواّله بمعنى تقلَّده واتخذه وليًا، والت
 )5(.التتابع

 : الوالية يف االصطالح

وُيعدُّ هذا التكليف نظرًا  ,  )6(وظيفة سياسيُة يكلفَّ بها الوالي أو األمير على أمصار وأقاليم الدولة العربية اإلسالمية نيابة عن الخالفة     
وأمَّا محدود ,  ويقصد بالمعهود، أي يحقُّ لألمير التصرُّف في كافة األمور المعتادة من دون الرجوع إلى الخليفة,  )7(معهودًا في عمل محدود

والخليفة هو صاحب السلطة التنفيذية والرئاسة العليا ومنه تصدر األوامر إلى الواليات، وهذه الواليات إما   ،)8(فيكون العمل على األقليم فقط
لم يكن لفظ الوالية كمصطلح   )9( .عامة أو خاصة، ومقصد جميع هذه الواليات، أن يكون الدين خالصًا هلل وكلمة هللا سبحانه وتعالى هي العليا

،  (رضوان هللا عليهم)، أو في عهد الخلفاء الراشدين  (صلَّى هللا عليه وسلم )يطلق على الوحدة اإلدارية مستعماًل سواًء في عهد النبي محمد  
نذاك، اذ كان يطلق على الوحدات ، هما المصطلحين اللذين كانا مستعملين آ)11(واإلمارة )10(, فقد كشف تحري الدراسة، أنَّ لفظتي األمصار

، وهاتان المدينتان مّصرتا في عهد  )13(، ومصر الكوفة)12(بالمصرين، أي مصر البصرة(  البصرة والكوفة)اإلدارية المستحدثة في العراق  
، )15(د الشام باألجنادوفي الوقت نفسه ُأطلق على الوحدات اإلدارية التي استحدثت في بال,  )14((رضي هللا عنه)  الخليفة عمر بن الخطاب  

طيلة العهد الراشدي، وأمَّا لفظة اإلمارة فقد استعملت على الوحدات اإلدارية في مصر وبعض مناطق المشرق  وقد استعملت هذه المصطلحات
) األحيان يطلق مصطلح آخر وهووفي بعض  ,  )17((العامل)وكان يقال للذي يعهد اليه بإدارة األمصار أو األجناد أو اإلمارة بـ)16(, اإلسالمي

وعهود الخلفاء (  صلى هللا عليه وسلم)، وهذا المصطلح يأتي بالمرتبة الثانية بعد العامل، وقد استعمل أيضًا في عهد النبي محمد  )18((األمير
 )21( .فقد استعمل على نطاق أوسع في العهد األموي , )20((الوالي)، وأمَّا مصطلح )19((رضي هللا عنهم)الراشدين 

وأول من أطلقه هو محمود بن ( العاشر الميالدي /القرن الرابع الهجري )فهو مصطلح متأخر ُأطلق في نهاية   ,)22((السلطان)وأمَّا مصطلح 
, )25((ملك الملوك)وّلقب السلطان بـ  )24(، ثم استعمل في الدولة األيوبية ودولة المماليك بحقبتيها البحرية والجركسية)23(سبسكتكين الغزنوي 

أكثر مثل مصر والشام والجزيرة أو  بلدين  ايضًا على من يحكم  أو نحوها)ويكون عسكره  ,  وُيطلق  فارس  ويسمى سلطان  (,  عشرة آالف 
وهنالك من يرى أن هذا المصطلح ال يجوز اطالقه اال على من منحه الخليفة وفوضه هذا اللقب، ويكون لمن تتبع له أكثر )26 (.السالطين  

ال يجوز أن يطلق في حق أحد لفظ سلطان  )27 ( "ويذكر ابن شاهين الظاهري ما نصه  ,  من والية وأكثر من ملك، وهذا معروٌف عند األيوبيين
وقد ظهر ,  وبقي السلطان يمارس كافة الصالحيات المطلقة في مختلف شؤون الدولة..."  إذا كان بالمبايعة منه    من ملوك الشرق والغرب األ

 )28(.ذلك بوضوح في العصر المملوكي
 :شروط من يتوَّىل الوالية  

لى وظيفة الوالية، إذ اشترطوا لذلك عدة شروط من أهمها والي محققًا مصلحة األمة  أن يكون ال,  وضع الفقهاء شروطًا عامة لمن يتوَّ
 :اإلسالمية بكل كفاءة وأمانة وهي 
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, )29("  َوَلن يجعل أهلل للكافرين َعَلى المؤمنين َسِبياًل "  اإلسالم وهو أهم شرط يجب أن يتوفر لدى ولي أمر المسلمين إمتثااًل لقوله تعإلى    -:أوالً 
 )30(.أي إنَّ الكافر ال سلطة له على المسلم إطالقًا؛ ألنَّ المتولّي ألمر المسلمين مهمته إقامة الدين وسياسة الرعية 

ليتمكن من مخالطة  "  إنَّ وظيفة الوالية أو اإلمارة ُتعُّد وظيفة سياسية وتحتاج إلى جهد واسع ومتواصل لذا يجب أن يتوالها رجل    -:ثانيا
من غير المرغوب في توّلي المرأة الوالية أو اإلمارة ؛ ألنَّ هذا المنصب ُيعدَّ من المناصب الخطرة والحَّساسة وتحتاج إلى جهد و  )31 ,("الرجال

ور َواْلَمْرأَة  َأن اإِلَمام اَل َيْسَتْغِني َعن االختالط ِبالرَِّجاِل والمشاورة َمَعهم ِفي اأْلُمُ " )33( :، وفي ذلك يقول القلقشندي مانصه)32(واسع ومتواصل
 " على َغيرَهاَمْمُنوَعة من َذِلك َوأِلَن اْلَمْرأَة َناِقَصة ِفي َأمر َنفسَها َحتَّى اَل تملك النَِّكاح َفاَل تْجَعل ِإَلْيَها اْلواَلَية 

اْلُبُلوُغ َفِإنَّ َغْيَر اْلَباِلِغ اَل َيْجِري َعَلْيِه َقَلٌم َواَل  َفَأمَّا  ")34(  أن يكون بالغًا فالعقل مطلوب لتدبير األمور، وهذا واضح من قول الماوردي  -:ثالثاً 
 " َيَتَعلَُّق ِبَقْوِلِه َعَلى َنْفِسِه ُحْكٌم، َوَكاَن َأْوَلى َأْن اَل َيَتَعلََّق َعَلى َغْيِرِه ُحْكمٌ 

الرق وأن ليس له والية على نفسه، فكيف ان يولي على  الحرية، وهي من أهم شروط تقليد الوالية ؛ ألنَّ العبد في طبيعته قد مسه    -:  رابعاً 
 )35( .و أنَّ واجبه خدمة سيده وليس لحكم المسلمين , غيره؟

 :أقسام الوالية أو اإلمارة 

وقد سارت   يقوم التنظيم اإلداري ألي دولة تتسع رقعتها الجغرافية على تكليف أحد الرجال في إدارة الواليات واألقاليم نيابة عن صاحب األمر،
وقد قسم الفقهاء الوالية كما ,  الدولة العربية اإلسالمية منذ نشأتها على وفق تنظيم اداري روعي فيه خصوصية األمصار والواليات واألقاليم

 .على إمارة عامة وإمارة خاصة )36(يذكر الماوردي 
 :  اإلمارة العامة: أولا 

ات قسم الفقهاء اإلمارة العامة على قسمين، األولى؛ إمارة إستكفاء بعقد، وهذه اإلمارة يفوض فيها الخليفة أحد الوالة أو األمراء بصالحي      
ا تكاد تكون شبه مطلقة، والثانية؛ إمارة استيالء بعقد عن إضطرار، وهذه اإلمارة يضطر بها الخليفة إلى اإلعتراف بشرعية المتغلب عليه 

.)37( 
 :  اإلمارة الخاصة: ثانياا 
في هذه اإلمارة تكون مهمة الوالي أو األمير مقتصرة على تدبير الجيوش وسياسة الرعية وحماية الحريم فقط، وليس لديه أي سلطة على      

 :اإلمارة العامة تقسم على قسمين )38(.القضاء والجباية والخراج والصدقات
 : إمارة استكفاء: أولا 

أي إنَّ التقليد فيها يخول الوالي من قبل الخليفة على والية أو إمارة ما، ,  فتشمل عماًل محدودًا ونظرًا معهوداً ,  تنعقد عن إختيار الخليفة     
تدبير الجيوش، :  وتشمل وظائف اإلمارة اإلمور األتية  )39( .ويتم ذلك عن طريق اختيار رجال أكفاء إلدارة الواليات واألقاليم نيابة عنه  

وجباية األموال والخراج والصدقات وإنفاقها في الوجوه المشروعة،  ,  قليد القضاةواإلشراف عليهم وتوزيع مستحقاتهم، والنظر في األحكام، وت
 )40 (.وحماية الدين، والدفاع عن الحريم، وإقامة حدود الشرع، وتيسير قوافل الحج، وجهاد العدو وقسمة الغنائم 

 :  إمارة الستيالء: ثانيا 
الوالية أو األقليم، ويضطر الخليفة لإلعتراف بسلطته، وقد شاع هذا    وهي على نقيض األولى، إذ يستولي المتّغلب على البلد أو

ز الفقهاء انعقادها للمتغلب من باب   وفي المقابل يجب على المتغلب  , )41((أهون الشرين)النوع من الوالية في العصر العباسي الثاني، وقد جوَّ
بة وإحترام سلطة القضاء وجمع األموال  الحفاظ على منصب اإلمامة وإظهار الطاعة الدينية والحرص على اجتم اع الكلمة على األُلفة والمحَّ

ومما يجب الوقوف عليه هنا، أن المتغلب على الرغم من الصالحيات المطلقة التي يتمتَّع  ,  من الجبايات والخراج والزكاة وفق الحدود الشرعية
أي إنَّ الخليفة  ,  مجاز فقط(  الوالية أو اإلمارة)  فإن لفظة أو مصطلح  ,  وفي الواقع )42(.بها، إاّل أنَّه كان مجبرًا للخضوع لسلطة الخليفة الدينية

؛  ( صورية)لم ُيعّين هذا الوالي أو ذاك األمير، وإنما هو من عَّين نفسه واستولى على السلطة عن طريق القوة والغلبة، فتوليته بالحقيقة تولية 
, التولية، ولهذا ال يلزم في هذا الوالي كل الشروط التي ُتلزم أمير االستكفاء التي مر ذكرها انفاً   ألن الوالي او االمير تسنم فعليًا اإلمارة قبل

اإلسالمية و إنَّ الوالي أو أمير االستيالء يحتاج إلى نوع من االستقرار، فضال عن انه يحتاج إلى الشرعية، كي يستمد اإلرتباط بالدولة العربية  
هذا من جانب، وأما من جانب الخليفة، فإنهَّ يمنح الوالي أو األمير المستولي ,  حال أن أصبحت واليته شرعيةويأمن ثورة أتباعه عليه في  
 : الشرعية ألسباب عِّدة منها 
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 .إنَّ الخليفة يأس من التغُّلب على هذا الوالي أو االمير -1
اإلرتباط بين واليات ومدن وأقاليم ومناطق الدولة العربية   ليضمن وجود نوع من, إنَّ الخليفة يريد أن يمتد نفوذه الروحي إلى هذه الوالية -2

 .اإلسالمية
أن غاية الخليفة هو الحفاظ على استقرار الدولة العربية اإلسالمية وعدم اعطاء أي مسوغ للمتغلبين في اإلستقالل المطلق عن الدولة،   -3

 )43( ولة العربية اإلسالمية ليبقى اإلسالم عزيز الجانب، قوي البنيانوضمان ارتباط والية المتغلب بواليات وإمارات ومدن وأقاليم ومناطق الد
 :الفرق بين امارة الستيالء وامارة األستكفاء : ثالثا

 :أربعة فروق في أمارتي االستكفاء و االستيالء وهي )44(أوجز الماوردي 
 . وإمارة االستكفاء تكون مقصورة ومتعينة من الخليفة ,  إمارة االستيالء متعينة من األمير المستولي أو المتولي -1
و إمارة االستكفاء تكون مقصورة على البلد التي يعهد بها , إمارة االستيالء تكون مشتملة على البالد التي تغلب عليها المتولي أو المستولي  -2

 للمستكفي  
 . اء، فتكون مقصورة على عمل محدد النظر دون نادره وأمَّا إمارة االستكف, أمارة االستيالء تشمل عمل معهود النظر ونادره -3
وذلك لوقع الفرق بين الوزير والمستولي؛ ألنَّ نظر ,  وال تصحُّ وزارة التفويض في إمارة االستكفاء,  تصحُّ وزارة التفويض في إمارة االستيالء -4

وإمارة االستكفاء تقتصر على النظر المعهود، فلم تصح  ,  والمعهودفأنه ينظر في النادرة  ,  وأما المستولي,  الوزير مقصور على عمل معهود 
  . معها وزارة تشمل على متوليها من النظر المعهود إلستبداد الوزير 

 :اجلذور التارخيية إلمارتي االستكفاء و االستيالء

صلى هللا  ) وهي التي تنعقد عن اختيار ُالعمَّال والوالة الذين والهَّم رسول هللا ( إمارة استكفاء)شهد التاريخ العربي اإلسالمي إمارتين 
والخلفاء األمويون وكذلك الخلفاء العباسيون في عصرهم األول، وكانت توليتهم وفق شروط  (  رضوان هللا عليهم)  والخلفاء الراشدون (  عليه وسلم 

، فيعقدها الخليفة مضطرًا بسبب استبداد الوالي واستيالئه، ومنذ النصف الثاني (إمارة االستيالء)واحكام يجب أن تتوافر في هؤالء الوالة، وأمَّا  
أو المتغلبين بالقوة والقهر على اقليم أو بلد ما، ويستبد باألمر من  (  استيالء الوالة  )بدأت تظهر    التاسع الميالدي  /من القرن الثالث الهجري 

ن غير رغبة الخليفة، و إنما قهرًا عنه، وقد أدَّى ذلك إلى ظهور الدويالت أو الدول اإلقليمية في المشرق والمغرب، وقد شاع هذا النوع م
 .، وهذا ما سوف نتناوله الحقا  )45(العاشر والحادي عشر الميالديين /لهجريينالوالية في القرنين الرابع والخامس ا

 جذور إمارة االستكفاء : أوالً 
 :الوالية في عصر ما قبل اإلسالم  .1

كانت وظيفة الوالية أو اإلمارة معروفة عند العرب قبل اإلسالم والسيما عند الممالك العربية في جنوب الجزيرة العربية كاليمن وعمان      
ة إذ كان اختيار الوالة من األسر الحاكم,  وحضرموت، فكان ملوك سبأ ومعين وحمير يعينون الوالة ويبعثونهم إلدارة حكم الواليات التابعة لهم

حتى   تحديدًا، وكانت صالحياتهم محددة في إدارة الوالية المختلفة كحماية األمن و قيادة الجيوش وغيرها، وبقي هذا التنظيم اإلداري مستمراً 
ذي ُيطلق هو اللقب ال(  الشيخ)وكان  ,  )46 (سقوط الممالك؛ اذ حلَّ محلها النظام القبلي الذي كان شائعًا في الجزيرة العربية قبل ظهور اإلسالم

(  الشيخ )، ولكن اللقب السائد هو  (الرئيس واألمير والزعيم)وهنالك ألفاظ أخرى ُتطلق عليه منها،  ,  على من يقوم بإدارة القبيلة واإلشراف عليها
شيوخ القبائل على رؤساء االمارات والممالك العربية وعلى  (  ملك)واطلق العرب ايضًا لقب    )47(الذي يتولى إدارة القبيلة في السلم والحرب

 )48( .العربية قبل اإلسالم كزعماء الغساسنة والمناذرة وقبائل كندة
 : الوالية في العهد النبوي  .2

نوا من تأسيس دولة ذات كيان سياسي و إداري،  :  قد ال نأتي بالجديد إذا ما قلنا    إنَّ العرب في الحجاز والجزيرة العربية قبل اإلسالم لم يتمكَّ
  ولعل السبب في ذلك يرجع إلى العصبية القبلية التي كانت سائدة آنذاك، اذ لم ترضخ القبائل القاطنة في أصقاع الحجاز والجزيرة العربية 

أهم منجز حقَّقه اإلسالم هو تأسيس دولة ذات كيان سياسي وإداري، وقد ظهر هذا المنجز بعد فتح مكة سنة إلى سلطة مركزية، ولذلك فإنَّ 
، وكان يباشر مهامه )50(، وُعّين عليها عامل وهو عتَّاب بن ُأسيد  (المدينة المنورة)إذ ُالحقت هذه المدينة المقَّدسة بنواة الدولة   ،)49(م  629/هـ8

ددها النبي محمد  (صلى هللا عليه وسلم)  اإلدارية نيابة عن النبي محمد   في اختيار (  صلى هللا عليه وسلم)، ولعلَّ من أهم الشروط التي حَّ
ليم مبادئ اإلسالم، وإمامة  وكانوا إلى جانب مهامهم اإلدارية يقومون بتع,  عَّماله في المدن التي فتحت في عهده، التقوى والعلم والفقه في الدين
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ونتيجة للتطُّور السياسي واإلداري في الدولة العربية اإلسالمية واتساعها، فقد أصبح من المتعَّذر على النبي محمد )51( .المسلمين في الصالة  
 .  و األقاليم على وفق الشروط االنفة الذكر ، أن يباشر جميع األمور بنفسه، فبدأ بتكليف من ينوب عنه في إدارة المدن أ( صّلى هللا عليه وسّلم)

إلى هؤالء  , )52(وقد أشار البالذري , بعض أصحابه بجمع الصدقات( صلَّى هللا عليه وسلَّم)وإلى جانب ذلك فقد كلَّف النبي محمد 
ه(  صلى هللا عليه وسلم) في اثناء استقبال النبي محمد   ا بإقرارهم َعَلى ما أسلموا َعَلْيِه من  فكتب لهم كتاب":  لوفود أهل اليمن اذ قال ما نصُّ

(,  العامل) وإلى جانب لقب  ."وقبض صدقاتهم.  أموالهم، وأرضيهم، وركازهم، فأسلموا ووجه إليهم رسله وعماله، لتعريفهم شرائع اإلسالم وسننه
ولَّى خالد بن سعيد بن العاص على صنعاء، وأسند  (  صّلى هللا عليه وسلَّم)إذ تشير الروايات التاريخية إلى أنَّ النبي محمد  ,  ظهر لقب الوالي

أيضًا، ظهر لقب ثالث (  صلى هللا عليه وسلم)له صالحيات الجند والقضاء، وكلَّف معاذ بن جبل بجمع الصدقات، وفي عهد النبي محمد  
لما أرسل أبا يزيد األنصاري وعمرو بن العاص السلمي إلى عمان  (  عليه الصالة والسالم)الروايات التاريخية أنه    ، اذ ذكرت(األمير)وهو  

ومن العَّمال الذين اختارهم النبي   ")53(.إن أجاب القوم إلى شهادة الحق، وأطاعوا َّللاَّ ورسوله فعمرو األمير وأبو زيد َعَلى الصالة"قال لهما  
ويزيد بن أبي سفيان على  (  نجران)أبو سفيان صخر بن حرب على  ,  أو المناطق في عهده  رلوالية األمصا(  هللا عليه وسلَّمصلَّى  )محمد  

ويبدو أنَّ التقسيم اإلداري للدولة العربية اإلسالمية لم يكن معروفًا بصورة واضحة في  )54(   .وغيرهم(  البحرين)وأبان بن سعيد على  (  تيماء)
كان يبعث ُالعمَّال إلى المناطق التي دخلت في اإلسالم في عهده  (  عليه الصالة والسالم  )، سوى أنَّه  (صلَّى هللا عليه وسلمَّ ) عهد النبي محمد  

ئف هؤالء العمال ادارية اقتصرت على اإلمامة في الصالة وجمع الزكاة والصدقات وتعليم مبادئ  ، وكانت وظا(مكة المكرمة وعمان واليمن)
 . و حفظ القرآن الكريم , اإلسالم

 ( : م661-632  /هـ41-هـ  11) الوالية في العهد الراشدي  .3
على وفق المنهج الذي  (  م634  -632/هـ  13  -11)سنة  (  رضي هللا عنه)  سار التنظيم اإلداري في عصر الخليفة أبي بكر الصديق   

 : ، وكان ال بَّد له ان يحقق هدفين أساسين (صلَّى هللا عليه وسلَّم )كان معتمدًا في عهد النبي محمد 
القضاء على الحركات المعادية لإلسالم، وذلك باتخاذ القرارات اإلدارية بنفسه على أساس ال مشاورة في حكم معروف وصادر عن  :  األول 

 )55( .(صلَّى هللا عليه وسلم)رسول هللا 
دة ,  إدارة الخليفة للدولة من مقره في المدينة المنورة:  والثاني  و ترك إدارة األمصار والواليات لوالة يعينهم بنفسه، وقد أعطوا صالحيات محدَّ
وقد سار  )56. ( ، وهذا النوع هو استكفاء بحدَّ ذاته  (المدينة المنورة)لتيسير الحمالت العسكرية، وليكون إرتباطهم بالمركز(  إدارية وعسكرية)

على ُعمَّاله وابقاهم على  (  صلى هللا عليه وسلَّم)لشروط التي وضعها النبي محمد  على نفس ا(  رضي هللا عنه)  الخليفة أبو بكر الصديق
,  على القضاء(  رضي هللا عنه ) على المال، وعمر بن الخطاب ( رضي هللا عنه ) أعمالهم بعد وفاته، إذ أبقى أبو عبيدة عامر بن الجَّراح 

و غّير بعضهم بسبب تعينهم على القضاء أو  (  صلَّى هللا عليه وسلَّم)محمد    فضاًل عن ذلك فقد أبقى أصحاب الشورى الذين اختارهم النبي
مكة )على المدن ومثال على ذلك، عَّتاب بن ُأسيد كان عاماًل على  (  الوالة)على القبائل و(  العمال)وكان هؤالء  )57 .(على واليات حديثة الفتح

، وخالد بن  (البحرين)، والعالء بن الحضرمي على  (عمان) ، وحذيفة بن المحصن على  (الطائف)وعثمان بن أبي العاص على  (,  المكرمة
رضي  )وفي عهد الخليفة عمر بن الخطاب  )58(.(  البصرة)  ،وعتبة بن غزوان على  (الكوفة)، وسعد بن أبي وقاص على  (الشام)الوليد على  

وكان الخليفة أعلى الهرم اإلداري و  ))59   .(العراق وفارس والشام ومصر)ة اإلسالمية اتساعًا كبيرًا فشملت  شهدت الدولة العربي(,  هللا عنه  
) والخليفة أبي بكر الصديق  (  صلى هللا عليه وسلم)فقد اتبع سياسة النبي محمد,  يعمل تحت إمرته الوالة والُعمَّال والقضاة، فضاًل عن ذلك

فضاًل عن الكفاءة والذكاء والفطنة، وكان إلى جانب ,  تعيين واختيار الُعمَّال والوالة الذين كانوا يتمَّيزون بالصالح والتقوى في  (,  رضي هللا عنه  
اتقوا هللا فإنَّا ال نؤمركم على  : "  بقوله للعمال(  رضي هللا عنه  )ذلك، يزودهم بالنصح واإلرشاد وهذا ما عبر عنه الخليفة عمر بن الخطاب  

مسلمين وال على أموالهم وال على ابشارهم وال على أعراضهم، ولكنَّا نؤمركم لتصلَّوا بهم الصالة لوقتها وتجاهدوا بهم على عدوهم،  دماء ال
  كان أهم  ")60( وتقضوا بينهم بالحق، وتقسموا بينهم بالعدل، أال ال تضربوا العرب فتذلوهم، وال تمنعوا حقَّهم فتحرموهم، وال تجمروهم فتفتنوهم

رف (,  محمد بن مسلمه) هو فرض شروط على عماله، اذ انه فوض  (  رضي هللا عنه)  ما قام به الخليفة عمر بن الخطاب وأعطاه َحق التصُّ
وذكر  في مراقبة اُلعمَّال في الجزيرة العربية عن طريق محاسبتهم والتحقيق معهم في قضايا إدارية وشكاوى الرعية على الوالة القائمين عليهم

َأْن  : َط َعَلْيِه َأْرَبًعاَكاَن ُعَمُر َرِضَي َّللاَُّ َعْنُه ِإَذا اْسَتْعَمَل َرُجال َأْشَهَد َعَلْيِه َرْهًطا ِمَن اأَلْنَصاِر َوَغْيِرِهْم َواْشَترَ :"  ذلك فقال ما نصه)61(سفأبو يو 
َفَبْيَنَما ُهَو َيْمِشي ِفي بعض طرق  :  َنِقيًّا، َوال ُيْغِلَق َباًبا ُدوَن َحَواِئِج النَّاِس، َوال َيتَِّخَذ َحاِجًبا، َقالَ اَل َيْرَكَب ِبْرَذْوًنا، َوال َيْلَبَس َثْوًبا َرِقيًقا، َوال َيْأُكَل 
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ِ َتَعإلى َوَعاِمُلَك ِعَياُض ْبُن  :  اْلَمِديَنة ِإذا َهَتَف ِبِه َرُجلٌ  ُروَط ُتْنِجيَك ِمَن َّللاَّ َأَتَرى َهِذِه الشُّ ِقيق، َواتخذ  َيا ُعَمُر  َلِبَس الرَّ َغَنٍم َعَلى ِمْصَر َوَقْد 
َقاَل َفَأَتاُه َفَوَجَد على َبابه حاجبا؛ .  اْئِتِني ِبِه َعَلى اْلَحاِل الَِّتي َتِجُدُه َعَلْيَها:  الحاجب َفَدَعا ُمَحمََّد ْبَن َمْسَلَمَة، َوَكاَن َرُسوُلُه إلى اْلُعمَّاِل َفَبَعَثُه َوَقالَ 

َفَقِدَم ِبِه َعَلْيِه؛  : َقالَ . اَل، ِإال َعَلى َحاِلِك َهِذهِ : َفَقالَ . َدْعِني َأْطَرُح َعَليَّ ِقَباِئي: َأِجْب َأِميَر اْلُمْؤِمِنيَن؛ َفَقالَ : َقالَ . َفِإَذا َعَلْيِه َقِميٌص َرِقيقٌ َفَدَخَل 
اْلَبْس َهِذه المدرعة َوخذ َهَذه اْلَعَصا َواْرَع َهِذِه اْلَغَنَم  :  ضة ِمْن َغَنٍم َوَعَصا َفَقالَ ودعا بمدرعة صوف وبري.  اْنَزْع َقِميَصكَ :  َفَلمَّا َرآُه ُعَمُر َقالَ 

اْلَفْضَل علينا ويتَّضُح من هذا النص إمارة االستكفاء عن طريق اعتماد الخليفة عمر بن   ..."أسمعت؟.  َواْشَرْب واسِق َمْن َمرَّ ِبَك َواْحَفِظ 
على المركزية من ناحية، ووضع الشروط واتخاذ القرارات والرقابة على الوالة ومحاسبتهم كي ال يستبدوا وال ينغمسوا (  عنه رضي هللا  )  الخطاب  

وصاحب الخراج وصاحب الشرطة وصاحب ,  وكان تحت إمرته كاتب ديوان الجيش,  ويأتي الوالي في المرتبة األولى.  بالترف من ناحية أخرى  
وعهد إلى عثمان بن  ,  إذ عهد إلى عمار بن ياسر إدارتها من الناحتين اإلدارية والعسكرية,  ال ذلك في والية الكوفةومث,  بيت المال والقضاة

وكان هذان االثنان تحت إشراف الوالي عمار بن  ,  وشريح القاضي على قضاتها,  وعبد هللا بن مسعود على بيت مالها,  حنيف جباية خراجها
لعماله ووالته، إالَّ أنَّه أعتمد على أسلوب المركزية (  رضي هللا عنه)وعلى الرغم من التفويض الذي والَّه الخليفة عمر بن الخطاب  )62(.ياسر

ألنَّه يرى نفسه المسؤول األول عن األمة  ,  أي بمعنى حصر السلطة التنفيذية في يده,  الذي اتَّبعه في إدارة وتنظيم الدولة العربية اإلسالمية  
مر  اإلسالمية، وكان بنفسه يعيّين والته أو نقلهم أو تحديد مكافئتهم أو تأديبهم، فضاًل عن ذلك كان هو من يقوم بإصدار التوجيهات واألوا

الخالفة سنة (  عنه  رضي هللا)  ولما تولَّى الخليفة عثمان بن عفَّان  )63(.ويقوم أحيانًا بتعديل أعمالهم أو تعديل أثارها أو إلغائها,  اإلدارية ُلعَّماله
,  في تعيين الوالة وعزلهم (  رضي هللا عنهما)م سلك السياسة نفسها التي سلكها الخليفتان أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب  655  /هـ  35

رضي هللا  )وفي عهده حدثت بعض المؤّشرات السلبية على أداء بعض الوالة واُلعمَّال في ُأسلوب إدارة األمصار والواليات واألقاليم، وكان  
، يستدعي هؤالء إلى مقر حكمه في المدينة المنورة ليبدي اليهم النصح، واذا ما عادوا إلى ُأسلوبهم في تعاملهم مع الرعية يقوم بعزلهم( عنه 

  أواخر م، ولغاية مقتله في  652  / هـ32ويحل أخرين محلهم، بيد أنَّ األحداث تسارعت إلى الحّد الذي أضطربت فيه األمور، بدءًا من سنة  
واضحة منذ البداية، إذ وضع ُأسسًا مهمة في إدارة الدولة  (  رضي هللا عنه)كانت سياسة الخليفة عثمان بن عفان   )64. (م655  /هـ  35سنة  

ْم ِإَلْيِهْم َأْن َيُكوُنوا ُجَباةً "ريق اول كتاب كتبه إلى عماله قال فيه  عن ط َة َأْن َيُكوُنوا ُرَعاًة، َوَلْم َيَتَقدَّ ، َوِإنَّ َصْدَر َهِذِه  امَّا َبْعُد، َفِإنَّ َّللاََّ َأَمَر اأَلِئمَّ
ُتُكْم َأْن َيِصيُروا ُجَباًة َوال َيُكوُنوا ُرَعاًة، َفِإَذا َعاُدوا َكَذِلَك اْنَقَطَع اْلَحَياُء َواأَلَماَنُة َواْلوَ اأُلمَِّة ُخِلُقوا ُرَعاًة، َلْم ُيْخَلُقوا ُجَباًة، َوَلُيوِشَكنَّ أَ  َفاُء َأال َوِإنَّ  ِئمَّ

يَرِة َأْن َتْنُظُروا ِفي ُأُموِر اْلُمْسِلِمينَ  ومَّما تقَّدم، فإنَّ إمارة االستكفاء كانت واضحة عن طريق سياسة الخليفة عثمان بن عفَّان  ")65(....أَْعَدَل السِّ
وسلك اإلمام علي بن أبي طالب .آنذاك  األحداث، إذ كان يقوم بنفسه بعزل والة وتولية آخرين بداًل عنهم وفقًا لمستجدات  (رضي هللا عنه)
م، السياسة نفسها التي أتَّبعها الخلفاء قبله في تعيين وعزل الوالة والُعمَّال، وقد    655  /هـ  35خر سنة  أوا  بعد توليه الخالفة (  عليه السالم)

دة في إدارة األمصار,  اعتمد على بعض خواص أصحابه ومن توافرت فيهم الخبرة والكفاية والواليات واألقاليم في  ,  وأعطاهم صالحيات محدَّ
رات سلبية في سلوكهم تجاه  ,  وكان ُيراقب إداءهم وال سيما في تعاملهم مع الرعيةاإلدارة وتسيير الحمالت العسكرية،   وإذا ما ظهرت مؤشَّ

وفي عهده خرجت بعض ,  وإذا لم يغيروا سلوكهم عزلهم، وأحل أخرين محلهم,  الرعية أو أنغماسهم في الملذات يحذرهم من عواقب ما يحل بهم
م، فإنَّ السياسة  )66(.هلية األولى التي حدثت بينه وبين والي الشام معاوية بن أبي سفيان  الواليات من حكمه وال سيما اثناء الحرب اال ومَّما تقدَّ

األمصار والواليات ، قد اعتمدت على المركزية في إدارة  (رضوان هللا عليهم)  والخلفاء الراشدون  (  صلى هللا عليه وسلم)التي اتَّبعها الرسول  
الوالة والُعمَّال وعزلهم إذا ما اقتضت الضرورة لذلك، وكانوا يراقبون عن كثب إدارة الوالة والُعمَّال وال  باختيارواألقاليم، وكانوا هم من يقومون 

ُعمَّال في العصر الراشدي مارسوا مهامهم  إنَّ الوالة وال :  وصفوة القول.  وكانوا ال يدعون الوالة ينغمسون في الترف,  سيما في تعاملهم مع الرعية
الراشدين   الخلفاء  للواليات واألمصار واألجناد واألقاليم كانت (رضي هللا عنهم)  اإلدارية والعسكرية تحت رقابة حازمة من  ، وإنَّ إدارتهم 

 .  استكفاءً 
 ( : م749 -661/هـ  132-41)الوالية في العهد األموي  .4

م، وهذه التولية مثَّلت حقبة تاريخية مهمة من حقب الدولة    660  /هـ40تولَّى معاوية بن أبي سفيان حكم الدولة العربية اإلسالمية أواخر سنة  
في الحيرة   العربية اإلسالمية، إذ اتخذ معاوية نظامًا سياسيًا جديدًا كالذي كان قائمًا قبل ظهور اإلسالم وال سيما في الدول العربية التي نشأت

وهو حكم األسرة  (كالروم والبيزنطيين والفرس والساسانيين)، وكذلك في اإلمبراطوريات المجاورة  (المناذرة والغساسنة) وأقصد  ,  والشام  (67)
من بعده وهو (  رضوان هللا عليهم)وسلكه الخلفاء الراشدون  (  صلَّى هللا عليه وسلَّم)الذي يختلف عن النظام السياسي الذي تَّبناه النبي محمد  
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، وفي عهده  )69(وأتخذ من دمشق مقرًا لحكمه,  لقد ورث معاوية بن أبي سفيان دولة ذات كيان سياسي وإداري )68 .(الشورى في الحكم  
واليات حصل تطُّور في النظام اإلداري للدولة العربية اإلسالمية، اذ ُمنح الوالة والُعمَّال صالحيات تكاد تكون مطلقة في إدارة األمصار وال

ولم يقتصر األمر على ذلك، فقد ُأختير الوالة والعمال على  )70( .واألقاليم، فكانوا يقومون بتعيين الُعمَّال في األقاليم دون الرجوع إلى الخليفة
، والخلفاء الراشدون من بعده في (صلَّى هللا عليه وسلم)أساس الوالء والتحالفات القبلية، وهو يختلف تمامًا عن النهج الذي سلكه النبي محمد  

ذلك ال يعني أنَّ الخلفاء األمويين تركوا الحرية المطلقة للوالة في  ، على أنَّ  )71(تعيين العمال على أساس الصحبة والكفاية والصالح والتقوى 
فضاًل  ,  )72 (اختيار العمال على األقاليم والمناطق والمدن التابعة إلدارتهم، إذ كانوا يتدخلون في اختيار الُعمَّال متى اقتضت الضرورة لذلك  

واألقاليم والمدن التي تقع ضمن إدارتهم لم يكن بعيدًا عن نظر الخلفاء، ففي    عن ذلك فأن قيام بعض الوالة في اختيار الُعمَّال في المناطق
- 723  / هـ125-105)ومثال ذلك في عهد الخليفة هشام بن عبد الملك  ,  أحيان عدة تدخل الخلفاء األمويون في عزل ُعمَّال عيَّنهم الوالة

ولم يكن أمام الوالي خالد إالَّ تنفيذ أمر الخليفة هشام  ,  يه أسدًا عن خراسان، إذ أمر واليه على العراق خالد بن عبدهللا القسري بعزل أخ (م 742
  هـ 86) كانت مهمة الوالي حسب الصالحيات المخولة له، النظر في تدبير الجيوش، مثاًل في خالفة الوليد بن عبد الملك  )73(.وعزل أخيه

وقام األخير بالفتوح في ,   م705  / هـ  86مسلم الباهلي على خراسان سنة   ، وقام الحجاج  بن يوسف الثقفي بتعيين القائد قتيبة بن (م705/
وكانت مهمة تعيين القضاة تقع على عاتق الخليفة وخاصة في األمصار المهمة، فمثاًل عين الخليفة مروان بن الحكم  )74.(بالد ما وراء النهر  

ومن الصالحيات التي  )75( .المنورة وهو نوفل بن الحارث بن عبد المطلبأول قاض استقضاه على المدينة  (  م  684-683/ هـ65- 64)
- 719/هـ105- 101)تعيين القضاة، مثاًل نرى أن والي العراق عمر بن هبيرة الذي والَّه الخليفة يزيد بن عبد الملك سنة  ,  أعطاها الخليفة للوالي

وفي أحيان عَّدة، يميل الخليفة األموي إلى االستشارة في أختيار من )77(.ة،عَّين المغيرة بن عيينة بن النهاس على قضاء الكوف )76((م 237
عندما أراد أن يولي على  (,  م719-717  / هـ101-99)هو أصلح أو أكفأ إلدارة الواليات، ومثال على ذلك، أنَّ الخليفة عمر بن عبد العزيز

فاختاروا له رجالن، لكنه اختار أحدهما وهو أيوب بن شرحبيل    "دلوني على رجل من أهل مصر له شرف وصالح أوليه صالتها"  مصر قال  
يزيد بن أبي مسلم، طلب الخليفة يزيد بن عبد الملك من اهلها ترشيح من يرونه  (  أفريقية)أنه عندما قتل والي  ,  وذكر أيضاً )78( .واليًا عليها

رجل من أهل "  مناسبًا إلدارتها، فاجتمع أهل افريقية على تولية محمد بن أوس األنصاري، فسأل عنه الخليفة يزيد بن عبد الملك فقيل له  
ة، فهي من مهام الخليفة الشرعية، ويبدو أنَّه في بعض االحيان كان يفوض وأمَّا اإلمامة في الصال)79 (...."معروف بالفقه,  الدين والفضل

ه)80 (الوالة بوصفهم نوابًا عنه، ولعلَّ ما ذكره ابن خلدون  وكذا كان رجال الدولة االموية من بعدهم استئثارا ":  االَّ تأييدًا لذلك، إذ قال ما نصَّ
وفي أحيان ,  )81 (إذ كان بعضهم يخرج بنفسه إلى الحج, الشرعية التي احتفظ بها الخليفة األموي، الحجومن المهام  ".بها واستعظاما لرتبتها

من آخرى ُيكّلف بعض الوالة أو اُلعمَّال ممن تتوافر فيهم شروط الحج، وهي المعرفة التامة بالمناسك والتوقيتات الشرعية، وكان يطلق على  
ر الذي طرأ على النظام اإلداري في الدولة األموية وال )82( .(أمير الحج)األموي بـ    يقوم بهذه المهمة نيابة عن الخليفة ومَّما تقَّدم، فأن التطوُّ

أو في    سيما فيما يخصُّ الصالحيات شبه المطلقة التي أُعطيت للوالة أو الُعمَّال في اإلدارة وقيادة الجيوش وتسيير الحج أو في إقامة الصالة 
ال يعني بأي حال من األحوال استقالل هؤالء في والياتهم او أقاليمهم، فقد بقيت السلطة بيد الخليفة األموي، ,  تعين القضاةإنابة الحج أو في  

دها لهم، ولذلك كانت الوالية في العصر اأُلموي است كفاًء في وكان يتدخل اذا ما أدرك أنَّ بعض الوالة أو الُعمَّال قد تجاوز الخطوط التي حدَّ
 .جوهرها

 اخلامتة :
تبين من خالل البحث انت الخلفاء  عموما لم يكون   وقديتضح لنا من خالل الدراسة السابقة كيف كانت الحالة العامة في الواليات االسالمية  

ان الواجبات الملقاة على عاتق الوالة كانت واضحة المعالم بجوانبها   كمايختارون والته اعتباطا بل كانت لديهم قواعد معينة الختيار الوالة  
لظروف العامة للدولة كما ان عالقة اولئك الموظفين الوالة . وقد اختلفة مهمات هؤالء الوالة من زمن الخر  تبعا لالمختلفة الدينية والدنيوية  

 كانت تتغير في كثير من االحيان وتتسم بعدم االستقرار .
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