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 -الدعوة العباسية وتنظيميا وطبيعتيا العربية :

واجيت الخالفة االموية عدة حركات معارضة كان من جممتيا الحركة السرية       
فمما احس الخميفة 0الياشمية التي يديرىا ابي ىاشم عبد اهلل بن محمد الحنفية العموي

ىـ( بنشاطو السياسي وذكائو ادرك خطره 99-96االموي سميمان بن عبد الممك )
 الحجاز ،ورواية اخرى تؤكد ان ابافبعث اليو من يسمو وىو في طريقو الى 

 0 العباسيينمقر  الحميمةىاشم مات موتا في 
وكانت ىذه الحركة تدعو لبني ىاشم)ال البيت(بصفة عامة وتعتقد بأنيم ورثة     

ان ادعاء العباسيين  التاريخيةوتجمع المصادر  0الرسول صمى اهلل عميو وسمم
بالخالفة انتقل الييم من ابي ىاشم عبد اهلل العموي، لقد كان محمد بن عمي بن عبد 
اهلل بن العباس وىو حفيد العباس بن عبد المطمب عم الرسول)صمى اهلل عميو وسمم( 
صديقا وتمميذا ألبي ىاشم تمقى عنو العمم والفقو وكان يمتقي بو في بالد الشام عدة 

 0نويامرات س
وخرج 0من بعده الى محمد بن عمي بن العباس باإلمامةوقد اوصى ابي ىاشم     

 ابا ىاشم عمى الحميمة وسمم صديقو محمد العباس مقاليد الدعوة السرية الياشمية
 الدعوة واسماء الدعاة ومحالتيم واسماء واعطاه )الصحيفة الصفراء(وفييا اسرار

 لدعوة والوقت المؤاتي لبدء الثورة وعالماتيااحياء العرب وقبائميا التي تساند ا
 وبيذا انتقمت قيادة الحركة الياشمية الفعالة من يد العمويين الى يد العباسيين

 0بوصية ابي ىاشم الى محمد العباس
 ىـ كان ابتداء الدعوة العباسية اذ وجو محمد بن عمي العباسي000وفي سنة    

 بث الدعوة فييا الن فييا كتمة كبيرة معارضةوقد اختار الكوفة ل0الدعاة في االفاق
 لمحكم االموي ومؤيدة لجعل الخالفة في ال بيت رسول اهلل)صمى اهلل عميو وسمم(

 االمويينحاضرة ثم انيا كانت بعيدة عن مركز 0وكانت تدعو الى حصرىا بال البيت



ت موطن كان ألنياكما اختار خراسان لتكون مركز الدعوة العباسية 0وانظار خمفائيا
المقاتمة العرب الذين عركتيم الحرب الطويمة مع تركستان وفي السند والذين عبروا 

 مرارا عن تذمرىم من سياسة االمويين المالية والعسكرية فضال
ىذا فضال عن كونيا بعيدة عن 0عن كونيم لم ينغمروا بعد في التيارات السياسية

مدعوة ومفيدة لمثورة وتعبر وبذلك تكون ارضو مييأة ل0مركز الخالفة االموية
 0مخطوطة اخبار العباس عن ذلك فيقول،)في خراسان جمجمة العرب وفرسانيا(

وكان ليا في خراسان رئيس 0وقد نظم الدعاة االوائل الدعوة تنظيما سريا محكما    
 عربي ىو سميمان بن كثير الخزاعي ونقباء اكثرىم كانوا عربا وىم:

 
 مالك بن الييثم الخزاعي، الخزاعي،:سميمان بن كثير  من خزاعة

 0يق الخزاعيزر ،طمحة بن  زياد بن صالح الخزاعي
 عيسى بن كعب التميمي، موسى بن كعب التميمي، من تميم:

 0القاسم بن مجاشع التميمي الىز بن قريظة التميمي،
 قحطبة بن شبيب الطائي من طيء:
 خالد بن ابراىيم الذىمي الشيباني من شيبان:
 اسمم بن سالم البجمي من بجيمة:
 0:مولى بني حنيفة شبل بن طيمان من حنيفة

النقباء(  وكان ىناك )نظراء0ونالحظ ان االكثرية الساحقة منيم كانوا عربا     
من الدعاة المسؤولين عن تنظيم الدعوة خارج  ( داعية كما كان ىناك عدد70و)

 0منطقة مرو
رار العرب في خراسان وامرىم االمام وانتشر الدعاة العباسيون في مواطن استق    

محمد العباسي بان تكون الدعوة لمرضا من ال محمد )صمى اهلل عميو وسمم( وان 
وقد استجاب ليذه 0يثقوا باليمانية ويتألفوا ربيعة ويثقوا من مضر ويقبموا منيم الثقاة

وكان الدعوة الكثير من اىل خراسان من العرب والموالي المتذمرين من االمويين ، 
ليعينو ىذا المال عمى القيام بواجبو وكان النقباء  لألماماتباع الدعوة يدفعون الخمس 

 0ويسمموه المال واليدايا ومقره بالحميمة باألمامعادة ينتيزون فرصة الحج ليمتقوا 



ىـ ( تسمم ابراىيم االمام القيادة 025ولما توفي محمد بن عمي العباسي سنة)      
وبدأ وجو جديد وفعال لمدعوة حيث ساءت االحوال في اخر 0وكان فاضال كريما

العصر األموي فقد حدثت منازعات بين األمويين في الشام عمى الخالفة، وكذلك 
ساءت الحالة في خراسان ايضا اذ انقسم العرب فييا الى كتمتين احدىا يقودىا نصر 

وقد  دي الكرماني،بن سيار والي األمويين فييا واالخرى يقودىا جديع بن عمي االز 
استغل الدعاة العباسيين ىذه االحوال وادركوا بأن ظروف الثورة قد اختمرت وان 

فطمب نقيب النقباء سميمان الخزاعي من االمام ابراىيم ان  إلعالنياالوقت قد حان 
يرسل من يمثمو في خراسان اثناء اعالن الثورة وقد عرض ابراىيم االمام عمى 

ثمو في خراسان فرفض والظاىر انو كان يرغب بأن تقوم سميمان الخزاعي ان يم
شخصية ىاشمية او عباسية لتمثل االمام في خراسان وبعد ان فشل االمام في اقناع 

 0عدد من الرجال قرر اختيار مواله ابا مسمم الخراساني لينوب عنو
ان شخصية أبي مسمم ودوره في الحركة العباسية قد اصبحت اسطورة نسجت       

وقد بالغت بعض روايات الطبري والدينوري وحمزة  0ليا الروايات المختمفة حو 
االصفياني بدور ابي مسمم وأظيرتو بمظير المحرك لمسياسة العباسية وتشير 
النصوص التاريخية بوضوح الى ان المسؤولية كانت مشتركة بين النقباء االثني عشر 

قيب النقباء كان وراء كل عمل ويساعدىم في ذلك الدعاة ، وان سميمان الخزاعي ن
الدعوة والمفاوض  باسمكما ان سميمان الخزاعي كان المتكمم  قام بو ابو مسمم،

وكان سميمان الخزاعي ىو 0باسميا مع شيوخ القبائل ووالي خراسان نصر بن سيار
وحين عقد مجمس النقباء اجتماعا تقرر اعالن الثورة في 0الذي يؤم الناس في الصالة

عمى حد قول احدىم: )بيا خمق كثير من اخواننا وبيا السمطان قد وىن  اال نيمرو 
ومتى يقوى بيا امرنا يقوى في غيرىا (وقال اخر :)اذا اجتث االصل فال بقاء 0امره

من  في مرو يوم عيد الفطر انصار العباسية بااللتقاء وأرسل الدعاة ليخبروا 0لمفرع (
 ىـ029سنة 
ر في خراسان بسبب التصادم بين أنصار نصر بن وقد ساعد الوضع المتدىو      

 سيار والي خراسان من جية وانصار جديع الكرماني شيخ قبائل األزد اليمنية ابا



ىـ في القرى التي يسكنيا العرب 029-028مسمم عمى تركيز جيوده خالل سنة 
    0خاصة وان ىؤالء العرب قد ادركوا عدم جدوى ىذا النزاع غير المثمر

استطاعت الدعوة كسب شيخ قبائل االزد اليمانية وأتباعو من ربيعة ومضر  وقد     
الى صفوف الثورة وىذا يعني انضمام عدد كبير من العرب الى الدعوة، وبيذه القوة 

ىـ ( واندحار انصار االمويين في 030الضاربة كانت نياية نصر بن سيار )ت 
 ألىلو بن شبيب الطائي قائدا خراسان، وجاءت اوامر ابراىيم االمام بتعيين قحطب

 30خراسان الذين توجيوا االن الى العراق والشام عبر بالد فارس ويقدر عددىم ب) 
 0( الفا من اليمنية وفرسان خراسان

وفي نيسابور خاض الجيش الخراساني معركة مع اتباع نصر من العرب       
رجان حيث وقف عمى ان المعركة الميمة وقعت في ج0والفرس من سكان نيسابور

اىل جرجان الفرس مع االمويين وقاتموا معيم جنبا الى جنب ضد الجيش الخراساني 
واستطاعوا مقاومة الخراسانية بل اخرجوا جيش قحطبة الطائي بعد احتاللو المدينة 

 0فكان عمى قحطبة ان يعيد الكرة لكي يحتل المدينة ثانية
جيش الخراساني حيث اىدتو الى اقصر ولقد ساعدت القبائل العربية في العراق ال   

الطرق واسمميا الى الكوفة وكان من السيولة عمى شيوخ ىذه القبائل ان يغيروا والئيم 
من االمويين الى العباسيين وعمى حد قول احدىم فأن دولة بني امية مدبرة ودولة 

 0المسودة مقبمة فكان زعماء القبائل العربية يأممون منيا الخير الكثير
وقد اغمقت قبائل الموصل ابواب المدينة في وجو الخميفة مروان االموي الذي       

وفتحت الموصل ابوابيا لمجيش الخراساني مستقبمة 0اضطر الى االنسحاب الى الشام
 0اياه بالتيميل

ولقد حقق قحطبة الطائي والقوات العباسية نصرا جديدا في جرجان في ذي       
ولكن اىل جرجان الفرس 0لكالبي قائد القوات االمويةىـ وقتل نباتو ا030الحجة 

ثم واصل سيره 0قاوموا جيش قحطبة الطائي مما اضطره الى احتالل المدينة بالقوة
عمى ان المعركة الميمة والتي كانت الفيصل بين الطرفين وقعت 0الى الري ففتحيا

والجيش  في قرية حابمق قرب اصفيان بين الجيش االموي بقيادة عامر بن ضبارة
بحيث اخذ الناس  0وكانت المعركة من االىمية0العباسي بقيادة قحطبة الطائي



يتوقعون نتائجيا ويقولون: )ان ظفر ابن ضبارة ثبت الممك وان ظفر قحطبة تم االمر 
 0لبني ىاشم( وقد انتصر جيش العباسيين وقتل ابن ضبارة في المعركة 

ية داخل العراق وقد نجح ابو سممة وفي حركة سريعة اصبحت القوات العباس      
الخالل رئيس دعاة العباسيين بالعراق في خمق حالة من الفوضى داخل العراق 
لزعزعة السيطرة االموية عميو فحرض العديد من رجال القبائل عمى التمرد ضد 

 0االمويين في الكوفة والبصرة والموصل وغيرىا
لفرات قرب الفموجة وقد دارت معركة ا شواطئوتقابل الجيشان مرة اخرى عمى        

فيما قتل قائد 0واسط باتجاهلم تكن حاسمة رغم ان جيش االمويين انسحب منيا 
ورغم ان معركة الفموجة لم تكن حاسمة 0الجيش العباسي قحطبة الطائي في المعركة

وكان من نتائجيا اعالن 0اال انيا اثرت عمى معنويات الجند االموي بدرجة ممحوظة
 0والئيا لمقوات العباسية وخمعيا مروان بن محمد الكوفة
ىـ دخل ابو سممة الخالل مسجد الكوفة 032وفي العاشر من محرم سنة       

محاطا بقواد اىل خراسان العرب حميد بن قحطبة الطائي )قائد الجيش العباسي 
الجديد(  ومقاتل العكي وخازم التميمي وخطب في الناس فوعدىم وبشرىم بالدولة 

ويبدو ان عدم تصريح ابي سممة  0لجديدة دون ان يسمييا كما زاد من اعطياتيما
ي نفسو فقد كان يسعى الى تحويل الخميفة الجديد كان لغرض ف االمام او باسم

 0الخالفة من العباسيين الى العمويين
وفي ىذا الوقت بالذات عانت الثورة العباسية من نكسة كبيرة اال وىي مقتل        

فقد  0الى النجاح بكفاءةابراىيم االمام العباسي زعيم الثورة واماميا الذي اوصميا 
وكان ابراىيم العباسي قد اوصى  0اعتقمو الخميفة مروان بن محمد في دمشق ثم قتمو

الدعوة العباسية من بعده وكتب بذلك الى  بأمامومحمد  ابي العباس عبداهلل بن ألخيو
وكان ابو العباس  0ابي سممة في الكوفة والى ابي مسمم وسميمان الخزاعي بخراسان

ىـ 032قد ىرب من الحميمة بعد اعتقال اخيو وتوجو نحو الكوفة في محرم او صفر 
دة شير حتى ولكن بيعتو تأخرت بسبب انحراف الخالل عن خط الثورة العباسية م

 0ىـ في ربيع االول032اكتشفو قادة الجيش الخراساني العرب وبايعوه سنة 



وفي اول خطبة القاىا الخميفة ابو العباس بعد مبايعتو في مسجد الكوفة اوضح       
االسالم ومن اجمو وانيا تعني العدالة لممظمومين  باسمبأن الثورة  العباسية قامت 

واكد  0درىم شيريا 000د من اعطيات الناس فجعميا والمستضعفين من الناس وزا
بان لمعباسيين الحق في الخالفة النيم أقرباء الرسول)صمى اهلل عميو وسمم( وندد 

 المصادر والمراجع0بسياسة االمويين وظمميم لمناس
 ابن االثير ، الكامل في التاريخ -0
 ابن كثير ، البداية والنياية -2
 الطبري ، تاريخ الرسل والمموك -3
 ابن الجوزي ، المنتظم في تاريخ المموك -4
 ابن خمكان ، وفيات االعيان -5
 اليعقوبي ن تاريخ اليعقوبي -6
 ابن خياط ، تاريخ خميفو بن خياط -7
 ابن قتيبة ، عيون االخبار -8
 ابو الفدا ، المختصر في اخبار البشر -9

 ابو الفرج االصفياني ، االغاني-00
 والفنونحاجي خميفو، كشف الظنون في معرفة االسامي -00
 الذىبي ، تاريخ االسالم-02
 السيوطي ، تاريخ الخمفاء-03
 المسعودي ، مروج الذىبي-04
 المقريزي ،كتاب السموك-05
 القمقشندي، صبح االعشى-06
 ولياوزن ، الدولة العربية وسقوطيا-07
 ادم متز ، الحضارة االسالمية-08
 شاكر مصطفى التاريخ العباسي-09
 الفة العباسيةفاروق عمر فوزي، الخ-20
 بارتولد، تاريخ الحضارة االسالمية-20



 بروكممان ، تاريخ الشعوب االسالمية-22
 حسن ابراىيم حسن ،تاريخ االسالم-23
 البغدادي ، تاريخ بغداد -24
 عبد العزيز الدوري ،العصر العباسي االول-25
 
 

 
 

                        
 
 


