
 العوامل التي ساعدت على سقوط اخلالفة األموية
قامتت   دولةوتتع دويةابتت ع ةيتتل دو اتتاف  اتتو دوالتتتع ددمة تتع دو تت  بتتا ل   اتتو  

 داياتها ةمن ثم ب ةطها  ةدمل  ل لة رئ ب ع نجماها ةاال  :

 نظام والية العهد:-1

ة ي ةتتتر  تتتظد دون تتتام متتتن دويةدمتتتل دورئ بتتت ع دو تتت  بتتتا ل   اتتتو اتتتي  دولةوتتتع  
ددمة ع ةاورغم من أنه  هر ةةق  مةكر من ق ام دولةوع دالمة ع، ح ت  دن مياة تع ةتن 

 ت(، أةل اافاف ةن  أم ع  ة دوظي أةجل  ظد دون ام ةمشتةرة ةدو ته 06-14أة  بف ان )
دو  تترل ومياة تتع ةتتن أةتت  بتتف ان دوتتظي كتتان ، دوتتظي أردل و دويتتردا دومر تترة ةتتن شتتيةع اتت

 اطط إل صال ةوتل   ي تل ىوتو بتلة دوحكتم، ةمتذ أن  تظد دون تام  هتر منتظ أ تام التتع 
مياة تتتع دال أنتتته  تتتلة ةدحتتتلد  متتتن دويةدمتتتل دومهمتتتع دو تتت  بتتتا ل   اتتتو بتتت ةط دوالتتتتع 

متذ دالمة ع ةبةل ظوك  يةل الر ةتاط  ةدمتل داتره ةهتظد دون تام، ةقتل أله  تظد دون تام 
 ح  تتا دوهتتل  دوتتتظي دنشتت  متتن أجاتتته متتن اتتتلل  تتةو   ي تتل دوالتتتتع ةدنحبتتار ا ةتتت تردل 
دوة   دالمةي ةاونة  ن دوبتف ان  ةدومرةدنت  دال دنته بتا م ةد جتال رةن دو نتاتي دالبتري 
ةاونبتتتةع واة تتت  دوحتتتاكم ورتتتر  دوةصتتتةل ىوتتتو كربتتت  دوحكتتتم دالمتتتر دوتتتظي دنهتتتك دولةوتتتع 

بهم ةحا ت  داتياتها ةمتن ثتم بت ةطها ةمثتال  اتو دالمة ع، ةكان ظوك دوصردع قل أ
ظوك دوصردع دوظي لدر ة ن  مرة ةن بي ل دالشلا ة ةل دوماك ةن مرةدن حتةل ةال تع 

و تل ةتن  ةتل دوماتك  ت كظوك دوصتردع دوتظي حتل  ةت ن دواا فتع دالمتةي دوة 06دويهل بنع 
ةال تتع  (  نتتلما حتتاةل دالةل  تتيل دوثتتان   تتن تتت66-60 تتت(، ةأا تته بتتا مان )60-60)

دويهل من أجل دالف دوباحع دوب اب ع وةول  ةة شج ذ من قالة ةدمردف دولةوتع دالمة تع، 
كظوك دوصردع دوظي لدر ة ن دوةو تل ةتن  ي تل ةتن  ةتل دوماتك ةتن مترةدن ةدةتن  مته  ي تل 
ةن دوةو ل ةن  ةل دوماك ةن مرةدن، ةقل لال ةظوك دوصردع با مان ةن  شتام ةتن  ةتل 

ةقتل دنيكتي  تظد دوصتردع بتاةا   تت 421-426ع دوبتن  ن متن دويمتان دوماك ةدب مرد قردةت



 او دالةااع دولداا ع ةأصةح  امل  مبا لد  و هةر  امل آار قل در ةط ةه مةاشترة 
 ة ة دو يصل دو ةا .

 


