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   الدور االداري لألسر القريشية في االندلس
 )الحجابة والشرطة إنموذجًا(  م(1031-756هـ/138-422)

 
 الياس محمد ابراهيم   فائزة حمزة عباس                             

جامعة الموصل كلية التربية االساسية قسم  
 التاريخ                           

 مديرية تربية نينوى 

 (   2022/ 9/ 9قبل للنشر في   2022/ 8/8)قدم للنشر في  
   ملخص البحث:

كانت كانت االندلس والية تابعة للخالفة المركزية في المشرق في عصر الوالة،  ولم تكن مستقلة بذاتها و        

النظم االدارية مشابهه لما يوجد في والية افريقيا، وكان للوالي في االندلس اعوان يساعدونه في ادارة الدولة،  

المشرق   االندلس عن  استقلت  االمير عبدالرحمن بن معاوية  القريشية محدودا، وبعد وصول  وكان دور االسر 

ال  كان  إذ  االندلس،  في  والشرطة  الحجابة  نظامي  تطور  اليه  وبدأ  لما وصلت  نظراً  بالنظامين  علم  على  داخل 

الخاصة   وبين  السلطان  بين  الواسطة  هو  االندلس  في  الحاجب  وكان  االندلس،  في  االمويين  اجداده  حضارة 

من   أول  الداخل  ويعد  كبيرة،  مكانة  له  وكانت  االندلس  في  السلطانية  المناصب  اهم  من  يعد  لذلك  والرعية، 

به لتنظيم العمل، وتطور هذا النظام في عصر الخالفة االموية إذ اصبح الحاجب  استحدث هذا المنصب واستعان 

في االندلس اعلى سلطة من الوزراء، وكان هو حلقة الوصل بينهم وبين الخليفة االموي،  واحياناً كان الحاجب 

اواخ في  تدهوراً  الحجابة  منصب  وشهد  الناصر،  عهد  في  حدث  كما  معاً  والوزارة  الحجابة  عصر  يتولى  ر 

الخالفة في االندلس لما اَلت اليه اوضاع السلطة االندلس من ضعف وتفك، إذ لم تذكر المصادر احداً تولى هذا  

المنصب، اما نظام الشرطة فهو االخر كان من المناصب المهمة في االندلس وشهد تطورا على يد حكام االسرة 

يتواله ص من  على  يطلق  احيانا  وكان  االندلس،  في  النظام االموية  لهذا  واصبح  الليل  او صاحب  المدينة  احب 

في   النظر  الشرطة  صاحب  مهمة  وكانت  الوسطى،  الشرطة  وصاحب  العليا  الشرطة  صاحب  وهما  منصبين 

المظالم واقامة الحدود، إضافة للمهمة االساسية وهي حفظ االمن الداخلي، ولم يكن اختيار صاحب الشرطة عبثاً 

ه الشروط المطلوبة، وكان صاحب الشرطة يتولى مهام عديدة كوالية السوق الى أن  إنما يتم اختيار من تتوفر في

جاء عهد عبدالرحمن االوسط وفصل بينهما، وفي عهد الخليفة الناصر استحدث ثالث مناصب إلدارة الشرطة  

   وهي الكبرى والوسطى والصغرى، وفي عهد الحكم المستنصر اطلق عليه قائد البحر.
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Abstract: 

             Andalusia was a state affiliated to the central caliphate in the East in the era of 

the rulers, and it was not independent of itself, and the administrative systems were 

similar to what exists in the state of Africa, and the governor in Andalusia had agents 

who helped him in running the state, and the role of the Quraish families was limited, 

and after the arrival of Prince Abdul Rahman bin Muawiyah, Andalusia became 

independent About the Levant and the development of the veil and police systems 

began in Andalusia, As the insider was aware of the two systems due to what the 

Umayyad ancestors had reached in Andalusia, and the usher in Andalusia was the 

mediator between the sultan and between the elite and the parish. To organize work, 

and this system developed in the era of the Umayyad Caliphate, as the hajiba in 

Andalusia became the highest authority of the ministers, and he was the link between 

them and the Umayyad Caliph. Sometimes the pilgrim took over the veil and the 

ministry together, as happened in the era of Nasser, and the position of the veil 

deteriorated in the late era of the caliphate in Andalusia, when the conditions of the 

Andalusian authority came to him from weakness and disintegration, as the sources 

did not mention anyone who took this position, but the police system was the other 

one of the positions The task in Andalusia witnessed a development at the hands of 

the rulers of the Umayyad family in Andalusia, and it was sometimes called the owner 

of the city or the owner of the night, and this system became two positions, namely 

the owner of the high police and the owner of the middle police, and the task of the 

owner of the police was to look into grievances and establish borders, In addition to 

the main task, which is to maintain internal security, the selection of the policeman 

was not in vain, but rather those who meet the required conditions are chosen. The 

owner of the police assumed many tasks as the state of the market until the era of 

Abdul Rahman Al-Awsat came and separated them. Great, middle and small, and 

during the reign of Al-Mustansir, he was called the commander of the sea.
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 المقدمة: 

الحكم              فيها  تولى  التي  الحقبة  على  يطلق  والخالفة  االمارة  أبرز    ، عصري  االمويين 

حضارياً في مختلف الصعد سيما في  ، إذ شهدت االندلس في هذه الفترة تطوراً  االسر القريشية

جنبا الى  ، وانتقلت االسر التي تنتمي الى قبيلة قريش الى االندس مع بدء الفتح  الجانب االداري

 . جنب مع القبائل العربية االخرى القادمة من المشرق وشمال افريقيا 

في الجانب االداري سيما الحجابة والشرطة ، إذ كان    سر هدف البحث دراسة دور هذه اال          

بحكم موقعهم في إدارة االندلس فضالً  هناك دور كبير لالسرة االموية في تطوير هذين النظامين 

االمراء  وتم االعتماد عليهم من قبل    عن افراد االسر االخرى الذين تولوا العديد من المناصب،

دورا في تطور النظام االداري مما دفع  ار االوضاع السياسية  والخلفاء االمويين، وكان الستقر

نظامي   في  المناصب  وتولي  ادارة  في  القريشية  االسر  مساهمة  مدى  الى  للتعرف  الباحثان 

 . ، لذى وجد الباحثان  انه من المهم تناول هذا الدور في هذه المرحلةالحجابة والشرطة

مبحثين، تناول المبحث االول خطة الحجابة وتطورها وابرز من    تضمن البحث في دراسته      

هذه   في  العهود  مختلف  في  وتطورها  واهميتها  الشرطة  بخطة  الثاني  المبحث  وعني  توالها، 

 الحقبة . 
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 خطة الحجابة: -ولا أ

اللغة:           هو  والحاجب   ، ستَرهأي    الشيء يحجبه حجباا وحجاباا، وحَجبه  حجب   الحجابة في 
و  اٌب،    الجمعالبواب،  وُحجَّ الحجابة"َحَجبٌة  الدخول  ؛وحجبه  ،وخطته  عن  منعه  ووردت  ،  (1)"َأي 

َوَما َكاَن ِلَبَشٍر َأْن ُيَكلِ َمُه   ":لىاكثر من موضع، منها قوله تعألفظة الحجابة في القرآن الكريم في  
 .(3)"َوِمْن َبْيِنَنا َوَبْيِنَك ِحَجابٌ  "تعالى: ، وقوله(2)"َّللاَُّ ِإلَّ َوْحياا َأْو ِمْن َوَراِء ِحَجابٍ 

عرف  أ        فقد  الصطالح  في  ابن  ما  محمد  بن  محمد  بن  الرحمن  عبد 
  ، ويغلق بابه دونهم   ،لطان عن العام ةيحجب الس    "من  :الحاجب بأنه  م(  1405هـ/808خلدون)ت 

إذ الوزير   ،وسة لهاؤ وكانت هذه منز لة يوما عن الخطط مر   ،أو يفتحه لهم على قدره في مواقيته
 . (5)مردخال الناس على ولة األإي ان مهمته الساسية ، أ(4)"متصر ف فيها بما يراه 

األندلسو        والعام ة  "في  ة  الخاص  عن  لطان  الس  يحجب  لمن  الحجابة  واسطة    ،كانت  ويكون 
 .(6)"بينه وبين الوزراء فمن دونهم فكانت في دولتهم رفيعة غاية

الداخل        عبدالرحمن  تولي  مع  األندلس  في  اإلدارية  التنظيمات  -138)ظهرت 
بلإل  (م887-756هـ/ 172 قام  اذ  الحجابةإمارة  منصب  من ،  (7)نشاء  عدد  الداخل  واتخذ 

وانشأ الداخل  ،  (8)منهم سماه الحاجب   اا واختار شخص  ،كانوا يجالسونهالذين  عوان  المشاورين واأل 
سنة   على  سيراا  الحجابة  المشرق أمنصب  في  الرسوم  ؛سالفه  وتبسيط  العمل  وكان  ،  (9)لتنظيم 

ن من تطور في النظم  و األمويجداده  أليه  إلما وصل    ؛الداخل على علم بهذه التنظيمات اإلدارية
 اإلدارية في المشرق.

َتمام بن َعامر بن أحمد بن َغالب بن َتمام بن    وتولى الحجابة لألمير عبد الرحمن الداخل        
فولى   ةالمناصب المهم  ةميأعطاء موالي بني  إ ول حجابه، وحرص الداخل على  أَعْلَقَمة، وكان  

الملك بن مروان بعد تمام، ثم تولى الحجابة  عبد    الحجابة يوسف بن بخت الفارسي مولى عبد 
الكريم بن مهران من ولد الحارث بن أبي شمر الغساني، ثم عبد الرحمن بن مغيث بن الحارث  
وبقي   الحاجب،  ثم منصور  فاتح قرطبة،  وأبوه مغيث  الغساني،  األيهم  بن جبلة بن  بن حويرث 

م بن عبدالرحمن عبد الواحد بن مغيث الرومي واتخذ األمير هشا.(10)ن توفي الداخلأ حاجباا إلى  
 .(11)حاجباا له، وحجب ابنه عبد الكريم األمير الحكم
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-792هـ/238-176)وبقي نظام الحجابة كما في المشرق إلى عهد عبد الرحمن األوسط      
الجاللة  "،    (م852 أبهة  الخالفة  وكسا  باألندلس  الملك  فخامة  أستكمل  إذ (12)"الذي  اجرى    ، 

د    "  : تعديالت على الوظائف العامة ومن بينها الحجابة، ووضح ذلك ابن خلدون قائالا  وأفرد للت رد 
وقت  كل   في  لطان  الس  بمباشرة  عنهم  ارتفع  منهم  واحد  الخليفة  وبين  عن    ،بينهم  مجلسه  فارتفع 

أن هذا إلى آخر دولتهم  ،وخصوه باسم الحاجب   مجالسهم فكان منصب الحاجب ،  (13)"ولم يزل الش 
 هو المسؤول عنهم وحلقة الوصل بينهم وبين األمير األموي.فعلى من منصب الوزراء أ 

الواحد          عبد  بن  الكريم  عبد  الحاجب  وفاة  وبعد  الحكم  بن  الرحمن  عبد  األمير  عهد  وفي 
جرى  أن ل يولي احد منهم، و أقسم  أفغضب األمير عبد الرحمن و   ،لحجابة تنافس الوزراء على ا

م(، فوله  826هـ/211إلى سفيان بن عبد ربه المصمودي )ت   ةقرعة بين الخزان، فخرجت القرع 
ن توفي، فتولى الحجابة من بعده عبدالرحمن بن عبد الحميد بن  أالحجابة وبقي في المنصب إلى  

م(و  857هـ/243ومن بعده تناوب على حجابة األمير عبدالرحمن عيسى بن شهيد )ت ،  (14)غانم
 .(15)نفرد بها ابن شهيد أوعبدالرحمن بن رستم حتى 

لقصر ودخل ا   م(886-852ه/273-238)وعندما تولى اإلمارة محمد بن عبد الرحمن       
وتولى الحجابة  ،  (16)ن توفيأ ابة إلى  جعلى الح  هقر أخذ له البيعة عيسى بن شهيد فأفي قرطبة  

مية بن عيسى بن شهيد، أعبدالرحمن بن    م(888-886ه/275-273)لألمير المنذر بن محمد 
إلى   الحجابة  منصب  في  هللا  أوبقي  عبد  األمير  عهد  الذي  (م912-888ه/300-275)وائل 

 .(17)الحجابة مكانه سعيد بن محمد بن الَسلم عزله، وولى 

اإلمارة           الناصر  الرحمن  عبد  تولي  بن    ولى،  م(961-912ه/350-300)وفور  بدر 
خطة المدينة التي    فضالا عنم( موله على الحجابة والوزارة وخطة الخيل،  921هـ/309أحمد)ت 

،  م(932هـ/320ن محمد بن حدير )وبعد وفاته تولى الحجابة للناصر موسى ب ،  (18)كان يتولها
 .(19)ن توفيأوبقي يشغل المنصب إلى 

بدرأالحاجب  يتولى  و        الناصر عندما ولى  الحجابة والوزارة معاا، كما فعل  بن أحمد    حيانا 
 . (20)موله الحجابة والوزارة وخطة الخيل

الحجابةأو        تتعطل  كانت  بن موسى     ،حياناا  سعيد  بن  محمد  بن  موسى  الحاجب  وفاة  فبعد 
وفور بيعة  ،  (21)م( لم يتخذ الناصر حاجب إلى نهاية خالفته  لمدة ثالثين سنة932هـ/320سنة )
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بالخالفة   المستنصر  الحجابةأ الحكم  منصب  الصقلبي   ،عاد  عبدالرحمن  بن  جعفر    واتخذ 
 .(22)م( الفتى الكبير لمنصب الحجابة 970/ هـ360)ت 

الخليفة         عهد  الحاجب   (م976-961ه/366-350)المستنصرالحكم  وفي  فراش  أصبح 
 . (24)وكان فراش الحاجب من الديباج بينما فراش الوزير من الكتان ،(23)فوق فراش الوزير

ن  أ من حكم الخليفة الحكم المستنصر شاغراا إلى    ةخير يام األفي األبقي منصب الحجابة  و       
الخالفة المؤيد  هشام  ا  ،م(1009-976ه/399-366)تولى  عثمان  بن  جعفر    لمصحفي وولى 

 .(25)بيهأصحاب أنه كان من أالحجابة، وسبب اختياره 

بن  أوبعد         محمد  نفوذ  توسع  عامر)ت أن  المؤيد 1002هـ/392بي  هشام  الخليفة  قلده  م( 
صرف الخليفة نفسها  وفي السنة  ،  (26)م(مشاركة مع جعفر المصحفي977هـ/367الحجابة سنة) 

ذ  ، إ(27)بي عامر الحجابةأوولى ابن    ،مر بإلقاء القبض عليهأو   ،المصحفي عن الحجابة  ،هشام
وعفى رسومها بما أوضح من رسومه،   "ارتفع شأن الحجابة في مقابل نزول قيمة باقي الوظائف  

السيوف  وأصحاب  والحكام  والقضاة  والعمال  الكتاب  الطبقات:   سائر  من  الحكم  رجال  وأسقط 
واألقالم، ومزقهم، وأقام بإزائهم من تخرجه واصطناعه رجالا سدوا مكانهم، ومحوا ذكرهم، أعانوه  

 .(28)"على أمره

م(عندها  991هـ/381بة مع توسع نفوذه إلى سنة)بي عامر بمنصب الحجاأواستمر ابن          
الملك)ت  ولده عبد  ابن  1008هـ/399رشح  واقتصر  العليا،  والقيادة  للحجابة  عامر على  أم(  بي 

 كان ابنه عبدالملك في منصب الحجابة ولقب نفسهته  وبعد وفا،  (29)" الملك المنصور"  نفسه بلقب 
خوه عبد الرحمن المعروف بعبدالرحمن  أ  ة ابن توفي تولى الحجأوبعد  ،  ( 30)المظفر سيف الدولة"

 .(31)نجولش

العامري      الدولة  و وسيطر  على  الحجابة بن  مجرد  إ  ؛منصب  الخليفة  كان    يستمدون   سمأ ذ 
و  منه،  لألأشرعيتهم  توليتها  هو  الحجابة  لمنصب  جديداا  شيئاا  عبدالملك   ،طفالضافوا  طلب  فقد 

ب الخليفة هشام  الحجابة  إ المظفر من  الطفل محمد منصب  ابنه  تولية  صدار مرسوم ينص على 
 . (32)لقب ذي الوزارتين  فضالا عن

المؤيد()             الثاني  هشام)محمد  بن  محمد  الخليفة  عهد  -1009هـ/400-399وشهد 
مر هذا األحدث  المغيرة ابن عمه، و حد األمويين للحجابة وهو عبد الجبار بن  أم( تولي  1010
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  ة ولم تتطرق المصادر إلى منصب الحجاب ،  (33)مية في األندلسأولى في تاريخ دولة بني  األ  ةللمر 
 وضاع الدولة.أتدهور ل ؛من حكم األمويين ةالالحق  ةفي الفتر 

 خطة الشرطة:  -  ثانياا 

اللغة:         نفسه  شأَ   الشرطة في  له وأَع   أيرط فالن  َرطُ   ها، ومنه سميا د أَعلمها  ألنهم    ؛الشُّ
، والجمع شرطمنهم  الواحد  و جعلوا ألنفسهم عالمةا يعرفون بها،   جل شرطي  وشرطي:  ، ور شرطي 

 . (34) رطةشمنسوب إلى ال

ولةؤ وظيفة مر   "ما في الصطالح: يعرفها ابن خلدون بأنهاأ       يف في الد    ، وسة لصاحب الس 
 . (36)"صاحب المدينة "ويسمى في األندلس ،(35)"وحكمه نافذ في صاحبها في بعض األحيان

رطة باألندلس فإنها مضبوطة إلى اآلن، معروفة  ":  كده المقري بقولهأوهذا ما          أما خطة الش 
مة، ويعرف صاحبها في ألسن العامة بصاحب المدينة وصاحب الليل  .(37)"بهذه الس 

وانهما كانتا خطتين    ،ا يدل على ان صاحب الشرطة يختلف عن صاحب المدينةوهناك م      
ن الخليفة الحكم المستنصر جلس في قصره لستقبال المهنئين  أحيث يذكر ابن حيان  ،منفصلتين

الفطر الخليف  ،بعيد  مع  المدين  ةوكان  صاحب  يمينه  الشرط   بعدهو   ة،عن  ثم    ،العليا  ةصاحب 
كان اعلى من منصب صاحب   ةن منصب صاحب المدينأويبدو  ،  (38)صاحب الشرطة الوسطى

 يتضح ذلك من مكان جلوسه. إذ الشرطة 

النظر في الجرائم واقامة الحدود ويفرض  في  وظيفة صاحب الشرطة في األندلس  تتحدد  و        
الجريمة يترك  لم  من  وتعزير  بتأديب  ويقوم  الزاجرة،  الزنا  ،  (39)العقوبات  على  الحد  اليه  ويعود 

من  فظ األحساسية للشرطة هي  األ  ةن المهم، إذ أ(40)وشرب الخمر وكثير من الحكام الشرعية
 الداخلي. 

وهذه     "الحاكم"  ن تتوفر فيمن يتولى الشرطة وسماهأوحدد ابن عبدون الصفات التي يجب        
 ،في علوم الوثائق ووجوه الخصومات   ن يكون رجال خبيرا عفيفا عالما متحنكاا أ يجب    ":  الصفات 

ول يخاف في هللا    ،يجري في حكمه وامره إلى الحق والعتدال  ،ويكون ورعاا ل يرتشي ول يميل
الناس  ،لومة لئم إلى الصالح بين  اكثر حرية في حكمه  المال    ،ويكون  بيت  له في  ويضرب 

 .(41)"مورهأه والنظر في لستلزامه لذلك وتركه ما يلزمه من امر معيشت ؛جره تقوم بهأ
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خطة الشرطة بعد الفتح لكنها لم تكن وظيفة قائمة بحد ذاتها بل كان صاحبها  وجدت  و         
الخطط  عديدة  يتولى مهام باقي  إلى  عهد  من  ، وكانت مضافة  ان جاء  إلى  السوق،  ولية  مثل 

و   األوسط   الرحمن  عبد  المسماة    "األمير  الشرطة  َأحكام  عن  السوق  ولية  المدينة  ب ميز  ولية 
 .(42)"فأفردها وصير لواليها ثالثين دينارا في الشهر

التي تحدث   " خطة الطواف بالليل"نها تتبع لجهاز الشرطة وهي  أخرى يبدو  أ  ةوهناك وظيف      
أصحاب أرباع في المشرق    وأم ا خطة الطواف بالل يل وما يقابل من المغرب"عنها المقري قائالا:  

ألن بالد األندلس لها دروب بأغالق تغلق بعد العتمة، ولكل    ؛فإنهم يعرفون في األندلس بالدر ابين
معد   وسالح  يسهر  وكلب  معل ق  سراٌج  له  فيه،  بائت  شر هم،    ؛زقاق  وكثرة  عام تها  لشطارة  وذلك 

 . (43)"وإغيائهم في أمور التلصص 

الكلبي      نعيم  بن  عبدالرحمن  الداخل  الرحمن  عبد  لألمير  الشرطة  موالي   ،وتولى  اليه  وضم 
تولى الشرطة لألمير هشام بن عبدالرحمن عبد الغافر بن  ، و (44)مية ليكونوا جهاز الشرطةأبني  

 .(45)ابي عبدة

 انقسمت وظيفة صاحب    م(822-796ه/206-180)وفي عهد األمير الحكم بن هشام      
الكبرى  والشرطة  الصغرى  الشرطة  قسمين:  إلى  على  ح  يجري و ،  (46)الشرطة  الكبرى  الشرطة  كم 

قربائهم  أيدي  أيديهم و أالخاصة من أهل المراتب السلطانية وكبار موظفي الدولة، والضرب على  
عليهم،   تظلم  رفع  حال  تجري  في  حين  الصغرى أ  في  الشرطة  ونصب    حكام  العامة،  على 

الكب الشرطة  يديه" رى  لصاحب  بين  المقاعد  يتبو ءون  ورجال  لطان  الس  دار  بباب  فال    ،كرسي  
تصريفه في  إل   عنها  ولة  ،يبرحون  الد  رجالت  من  لألكابر  وليتها  تولى  أو ،  (47)"وكانت  من  ول 

الحكم بن هشام حارث بن   مولى األمير   م( 835هـ/221بي سعد )ت أالشرطة الصغرى لألمير 
، وتولى الشرطة الصغرى بعده ابنه  (48)ن توفي أوبقي في منصبه إلى    ،عبد الرحمن بن معاوية

حارث)ت  بن  بن    ،م(873هـ/ 260محمد  عبدالرحمن  األمير  عصر  طوال  وليتها  على  وظل 
وتولى الشرطة لألمير الحكم  ،  (49)ن توفيأ قره في منصبه إلى  أوعندما تولى األمير محمد    ،الحكم

 .(50)سباطأأيضاا جودي بن 

للشرطةوا        تابعة  جدية  فرقة  األوسط  عبدالرحمن  األمير  تسمية  أ  ،ستحدث  عليها  طلق 
 . (51)"تفرعت فيه أيامه شرطة العدو "و :يقول ابن حيان "شرطة العدو"
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وفصل    ،وقام بترتيبها  ،نظمة الدولةأولألمير عبد الرحمن األوسط شأن كبير في تطوير         
وولي الشرطة   ،(52)"وهو أول من فخم السلطنة باألندلس"هتم بالمراسيم،  أ الوظائف عن بعضها و 

األَشج )ت  خالد  بن  محمد  الرحمن  عبد  الملقب 835هـ/ 220لألمير  مرتنيل"  م(  من ،  "ابن  وكان 
 .(53)علماء الفقه

وكان  ،  مرتنيل  وولي الشرطة لألمير محمد بن عبد الرحمن ابراهيم بن حسين بن خالد بن     
مسرور   (55)م(869هـ/256)ت  عاصمن براهيم بن حسين بإو  ،(54)من أهل العلم في الفقه والتفسير

 . (56)المعلم 

إلى        النظام  هذا  الشرطة على  منصب جد أوبقيت  الناصر واضاف  الرحمن  يد ن جاء عبد 
السابقة للمناصب  الوسطى"هو    اضافة  الكبرى ،  م(929هـ/317سنة)في    "الشرطة  بين  ويكون 

 . (57)ول من تولى الشرطة الوسطى سعيد بن سعيد بن حديرأو   ،والصغرى 

بن أحمد بن حمزه    ةميأوممن ولي الشرطة من األسرة األموية للخليفة عبد الرحمن الناصر        
 .(58)"متأخراا في علمه وعقله "وصفه ابن الفرضي بأنه ،م(1002-946هـ/393-335األموي)

وأصبح لصاحب الشرطة   ،وشهد عهد الخليفة الحكم المستنصر تطورا في نظام الشرطة       
 .(59)للبحر اا مكانة كبيرة وتوسعت واجباته وأصبح قائد 

بن  أوتولى          قاسم  بن  باهلل  محمد  المؤيد  للخليفة هشام  األموية  الشرطة من األسرة  حكام 
األموي) و إذ  م(،  1012-947هـ/403-336محمد  في حكومته  محموداا   دارته  إحسن في  أكان 

ون  ؛للشرطة معرفته  ووصفه  لسعة  العلم،  في  )ت  بوغه  بشكوال  بن  الملك  عبد  بن  ـخلف 
إلى "بقوله:    م(1182هـ/ 578 والمعرفة  والحفظ،  والرواية،  والدراية،  واألدب،  العلم  أهل  من  كان 

بالعقود  بصيرا  والشواهد،  لألخبار  ذاكرا  للفقه،  حافظا  وكان  الجميلة.  واألخالق  والصالح  الدين 
ظر  أديبا  حليما  وكان  قضاء  والوثائق.  سمحا،  األخالق  حسن  إلخوانه،  المشاركة  جميل  يفا، 

 .(60)"للحوائج

األموي   وأسند        المغيرة  بن  محمد  عمه  ابن  إلى  الشرطة  هشام  بن  محمد  جلسه أو   ،الخليفة 
 .(61)مرصلح األأبكرسي الشرطة على بابه فقام له بذلك و 

بي عامر قبل ان ينقله إلى  أهشام بن الحكم محمد بن    وتولى الشرطة الوسطى  للخليفة       
 .(62)خطة الوزارة 
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 الخاتمة: 

 يمكن أن نستنتج من تفصيالت البحث ما يأتي:

بدت مظاهر التطوير الداري جلية، منذ تولي افراد السرة الموية مقاليد الحكم في الندلس  -1
الدارية لدولتهم في المشرق او ما كان موجود نظم  من خالل الضافات التي استنبطوها من ال

تولوا ف الذين  القريشية  السر  افراد  خالل  من  وايضاا  للحكم،  وصولهم  قبل  الندلس  بالد  ي 
 ، إذ كانوا محط ثقة لدى المراء والخلفاء المويين. المناصب 

الدولة،    كانت الحجابة من اهم الخطط السلطانية في الندلس وكان الحاجب من اهم رجالت -2
وتطورت هذه الخطة لحقاا وفي مختلف إذ كان حلقة الوصل بين الوزراء والحاكم والعامة ايضاا،  

 صب وزراء الدولة.حتى اصبح منصب الحاجب أعلى من منا العهود الموية،

الشديد    -3 الى الهتمام  دفعهم  الحكام المويين، وهذا ما  كان لحفظ المن اهمية قصوى لدى 
ان يتمتع بالصفات الحسنة التي تؤهله لتولي  ويجب على من يتولى هذا المنصب بخطة الشرطة، 

الشرطة   صاحب  احكام  وتجري  المنصب،  الهذا  اصحاب  عن  فضالا  العامة  العليا  على  مراتب 
 ولة.كبار موظفي الد 
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